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За всіх часів саме здорові духом і тілом люди складали опору суспільства, адже 
спорт не тільки дає здоров’я, він загартовує характер і волю. Україна завжди слави-
лась своїми спортивними талантами, має їх і наш район, і ми пишаємося вашими, 
шановні земляки, досягненнями. Ви з честю продовжуєте традиції з виховання фі-
зично загартованого та здорового молодого покоління, адже фізичне виховання – це 
здоров’я нації. Отож, наше спільне завдання – залучати в спортивні зали, на майдан-
чики якнайбільше дітей, молоді, їх батьків, але найголовніше – створення для цього 
відповідних умов. 

Шановні спортсмени, тренери, працівники організацій та установ фізичної культу-
ри і спорту, ветерани та шанувальники спорту, від щирого серця вітаю вас із з Днем 
фізичної культури і спорту, святом здорових, цілеспрямованих людей! Прийміть най-
щиріші побажання з нагоди свята, яке у цей спортивний рік, безперечно, стало свя-
том мільйонів уболівальників спорту, шанувальників здорового способу життя. Бажаю 
всім олімпійського довголіття, спортивних та життєвих перемог, плідної праці та успі-
хів у всіх звершеннях.

Юрій заБела, 
депутат обласної ради.

Сердечно вітаю прославлених спортсменів, тренерів і всіх, хто просто веде здо-
ровий спосіб життя! Сьогоднішнє зростання рядів сподвижників фізичної культури 
і спорту – добра ознака утвердження в суспільстві ідеалів людської краси і духо-
вного здоров’я, одвічного прагнення людини до самовдосконалення. Відрадно, що 
ряди прихильників фізичної культури і спорту в нашому районі невпинно зростають 
і стають запорукою гармонійного розвитку особистості . Українська земля багата 
спортивними талантами. Наші спортсмени відомі далеко за межами України, збері-
гали і примножували славні традиції спорту, зміцнювали авторитет нашої України. 
Ці успіхи – результат таланту та наполегливої праці спортсменів, великого внеску 
спортивної громадськості, тренерів, активістів фізкультурного руху.

Зичу вам високих здобутків та перемог у змаганнях на славу нашого району. 
Бажаю міцного здоров’я, великої удачі, наполегливості, наснаги та перемог! Нехай 
щастить усім, хто присвятив своє життя великій справі, яка символізує молодість, 
велич духу і мужність, сприяє популяризації та розвиткові сфери фізичної культури 
і спорту!

Олександр ІВащеНКО,
Макарівський селищний голова.

Анатолій Присяжнюк: „Київщина 
стане територією без оКраїн”

- Анатолію Йосиповичу, на-
певне, інші голови облдержадмі-
ністрацій Вам заздрять. Облдер-
жадміністрація знаходиться під 
боком Будинку уряду та Адмі-
ністрації Президента. Справді 
чимало питань можна вирішити 
швидше? 

- Мені здається, керівники най-
вищих гілок ниніш-
ньої влади не ро-
блять різниці між 
тим, де розташо-
вана область - на 
сході, заході чи в 
центрі держави. Те-
пер багато функцій 
передано на місця, 
і відповідальність за 
наведення ладу в 
країні лягає насам-
перед на них. 

Київщина справді 
унікальна. Вона роз-
ташована в дуже ви-
гідних умовах. Маємо 
у столиці потужний 
ринок для реалізації 
своєї продукції. До по-
слуг жителів області і великий ринок 
праці Києва, де шукачі роботи можуть 
реалізувати свої фахові здібності. 

Разом з тим, ми єдина область 
без свого обласного центру. В об-
лдержадміністрації навіть немає 
власного приміщення. Чимало під-
розділів знаходяться в орендованій 
будівлі на площі Лесі Українки або ж 
узагалі розкидані по місту, що додає 
зайвих проблем людям у разі їх звер-
нення до тих чи інших управлінь. 

- Чому ж не ініціюєте створен-
ня адміністративного центру? Ви 
раніше виступали з такою іде-
єю. 

- Ідея справді була, але нині 
вона не на часі. Мене не зрозумі-
ють мешканці області, якщо замість 
того, аби вкладати кошти в соціальні 
програми, відкривати нові школи чи 
лікарні, розбудовувати інфраструк-
туру, ми почнемо облаштовуватися 
в іншому місті, зводити приміщення 
облдержадміністрації чи інші необ-
хідні офіси. Не по-державному це. 

Почекаємо, коли з’являться вільні 
кошти. 

- Столиця розростається і 
наступає на територію області. 
Звідси, напевне, проблеми тран-
спортного сполучення, вивезен-
ня сміття, ремонту доріг. Чи є по-
розуміння з владою Києва? 

- З керівником Києва Олексан-

дром Поповим у нас нормальні ді-
лові відносини. Ми підписали низку 
угод, проводимо ярмарки, де наші 
товаровиробники реалізують про-
дукцію без ринкових зборів. У Ки-
єві сконцентрований потужний на-
уковий потенціал, чимало вузів, де 
навчаються наші діти, є спортивні 
бази, якими ми користуємося. На-
разі у столиці працює майже один 
мільйон громадян, які проживають 
в області. Вони також користуються 
відповідними благами області: до-
рогами, землею, інфраструктурою.

- Хоча податки платять місту. 
- Податки все одно повертаються 

до нас, держава регулює ці питання. 
Скажімо, транспортний збір раніше 
повністю йшов у столицю, а Київщи-
ні “перепадало” лише 30%, хоча в 
області протяжність доріг у 10 разів 
більша. Тепер уряд напряму виділяє 
нам кошти для утримання доріг. Якщо 
у 2008 -2009 роках область узагалі не 
отримала жодної копійки, то торік на-
дійшло 150 млн. грн., стільки ж буде 

освоєно і цьогоріч. 
- А що робиться для поліп-

шення транспортного сполучен-
ня? Чому люди з Ірпеня чи Бо-
рисполя дістаються на роботу в 
Київ швидше, аніж кияни зі своїх 
спальних районів? 

- Напевне, про це ліпше запита-
ти у пана Попова. 

- Та ні, я прошу Вас 
поділитися своїм “се-
кретом”. 

- Цьому питанню 
справді приділяємо чима-
ло уваги. Проводимо ро-
боту з перевізниками, аби 
людей обслуговували хо-
роші комфортабельні ав-
тобуси, і не церемонимося 
з тими, які відмовляються 
обслуговувати пільговиків. 
Я не розумію водіїв, які не 
пускають у напівпорожній 
автобус інвалідів чи чорно-
бильців. Із такими переві-
зниками ми прощаємося. 
Держава дає їм можли-
вість працювати та заро-
бляти на перевезеннях 

пасажирів, тому й вони мусять бути 
соціально відповідальними. 

А щодо поліпшення сполучення, 
то завершується будівництво доро-
ги Ірпінь - Київ, по якій пустимо тро-
лейбус. У наступному році також 
відкриємо тролейбусну лінію до 
метро із Броварів. Нові електрички 
з’єднають Київ із Вишгородом та 
Васильковом. 

- Зараз працює спільна робо-
ча група, яка має визначити чіткі 
кордони між територією столи-
ці та області. Для чого потрібне 
таке розмежування? 

- У принципі, нічого не змінить-
ся. Але встановлення чітких меж, 
між тими чи іншими територіями, 
є усталеною практикою. Скажімо, 
ми чітко знаємо, де проходять межі 
між нами та Чернігівською областю, 
а між Києвом та областю їх не було. 
Тому постійно доводилося користу-
ватися тимчасовими нормативними 
актами, які давали преференції то 
області, то столиці. ' стор.  2.

Шановні працівники нафтової, газової та нафтопереробної 
промисловості!

Від щирого серця вітаємо вас із професійним святом.
Ви працюєте в одній з провідних галузей української еко-

номіки. Вам ми завдячуємо теплом у наших оселях, від вас за-
лежить стабільна робота промисловості, енергетична безпека 
району. Сьогодні перед вами стоїть надзвичайно важливе за-
вдання – сповна задовольнити енергетичні потреби народно-
го господарства і населення в осінньо-зимовий період газом 
та нафтопродуктами.

Висловлюємо щиру подяку всім працівникам галузі, які що-
денно своєю працею забезпечують надійну базу для функці-
онування виробничої та соціальної сфери в районі. Бажаємо 
міцного здоров’я, щастя, сімейного благополуччя. Нехай уда-
ча та професійні успіхи завжди будуть вашими постійними су-
путниками в житті!

вітАємо зі святом!

Закон про пенсійну реформу набуде чинності у разі підпи-
сання його Президентом України з 1 жовтня 2011 року. За від-
повідне рішення проголосували 245 народних депутатів. Пар-
ламент також ухвалив 3 уточнюючі положення до закону про 
пенсійну реформу. Одним з них вилучено із закону норму, згід-
но з якою Пенсійний фонд належав до фіансових установ. Та-
ким чином, за ним закріплено статус органу виконавчої влади. 

Народні депутати також ухвалили норму, відповідно до якої 
дозволили чиновникам, які досягли 62-річного віку, перебувати 
на посаді, якщо вони отримали на це дозвіл. Із закону вилучено 
норму про проведення з 1 січня 2012 року перерахунку пенсій 
за показниками середньої заробітної плати за період 2006-
2008 років. 

Як повідомляло агентство, Верховна Рада не підтримала 
рішення про скасування закону про пенсійну реформу, на чому 
наполягали представники опозиції. 

уКРІНфОРМ.

Анатолій Присяжнюк обійняв посаду голови Київської обласної державної адміністрації відносно недавно - 
півтора року тому. Однак і цього часу вже достатньо, аби говорити про підсумки діяльності його команди. Тим 
більше, що Київщина - специфічний регіон, який максимально наближений до столиці, а отже - до центру по-
літичного та економічного життя в Україні. 

жовтЕнЬ оБіЦяє зміни

10 вересня — день фізичної культури 
і спорту україни

Шановні працівники фізичної культури і спорту,
ветерани фізкультурного руху!
Щиро вітаємо вас з Днем фізичної культури і спорту – свя-

том сили, краси, молодості та здоров’я.
Вітаємо всіх, хто сприяє в наш час тому, аби діти мали 

можливість гартуватися в спортивних школах і секціях, а їхні 
батьки засобами фізичної культури подовжували своє трудо-
ве довголіття, зміцнювали здоров’я.

Ми дякуємо усім, хто дбає про здорове майбутнє молоді 
нашого краю, примножує спортивну славу району, вносить 
вклад у зміцнення авторитету України на міжнародній спор-
тивній арені. Бажаємо невичерпної енергії, нових звершень, 
наснаги у фізичному гартуванні. Зичимо спортсменам висо-
ких здобутків та перемог. Нехай ваш приклад буде поштовхом 
для масового розвитку фізкультури і спорту, взірцем для най-
ширших верств населення району. Бажаємо вам спортивних 
перемог, міцного здоров’я і щасливої долі!

11 вересня — день працівників 
нафтової, газової та 

нафтопереробної промисловості
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закінчення. Поч. на 1 стор.
Зараз ми розробляємо свої 

пропозиції, щоб уже найближчим 
часом винести їх на розгляд Вер-
ховної Ради. Після врегулювання 
цього питання, сподіваюся, вже 
ніхто не скаже, що Київ зазіхає на 
територіальні землі області, або ж 
- навпаки. 

- Через близьке сусідство з 
таким мегаполісом, як Київ, на-
певне, загрожує області навала 
сміттєзвалищ? 

- Проблема справді існує. Але 
й у цих питаннях ми також нама-
гаємося діяти спільно. Якщо по-
близу території населеного пункту 
є звалище для твердих відходів, 
то місцева громада повинна мати 
від того фінансову вигоду. Доне-
давна такої практики не було, а 
тепер маємо намір укладати з Ки-
євом відповідні угоди. Ця робота 
вже розпочалася на рівні робочої 
групи. 

Є й інші приклади. Скажімо, не-
подалік села Підгірці розташоване 
велике звалище. Торік там вийшла 
з ладу свердловина, а кошти для 
буріння нової виділив Київ. Окрім 
того, ведемо переговори про бу-
дівництво заводів для переробки 
сміття, два з них побудує Київ, а 
два - область. 

Що ж до стихійних звалищ, то 
практично на кожному з них ми по-
ставили малі сміттєпереробні заво-
ди, чим майже наполовину зменши-
ли площу забруднених територій. А 
невеликі смітники ліквідовуємо вза-
галі, звільняючи землю для сільсько-
господарських робіт. 

- Відсвяткували 20-річчя Не-
залежності України. Що робить 
влада, аби людина у своєму 
буденному житті відчувала, що 
держава про неї дбає, підви-
щує рівень її життя, забезпечує 
соціальні гарантії? 

- Наведу кілька цифр. Комусь 
може здатися - гола статистика, 
але за нею стоять конкретні люди. 
Якщо на початку минулого року об-
ласть за соціально-економічними 
показниками пленталася у хвості, 
то нині вже вийшла на 5-е місце в 
державі. Ми треті в країні за темпа-
ми будівництва житла, лідируємо й 
щодо облаштування доріг, будуємо 
нові школи, дитячі садки, будинки 
культури. З початку року створено 
20 тис. нових робочих місць, а до 
кінця року цю цифру подвоїмо. Не-
забаром завершимо газифікацію 
всіх населених пунктів. 

Поліпшується й рівень життя 
людей. За рік середня заробіт-
на плата в регіоні зросла із 2098 
до 2600 грн. Швидкими темпами 
зменшується заборгованість із за-
робітної плати. Піврічний бюджет 
область перевиконала на 25 відсо-
тків. Отже, економіка оживає, в ре-
гіон продовжують приходити нові 
інвестори, для яких намагаємося 
створити зручні та прозорі умови. 

У цьому році ми вже реалізу-
вали такі інвестиційні проекти, 
як м’ясопереробна фабрика “Аг-
ромарс” вартістю 100 мільйонів 
євро у Вишгородському районі, 
запрацював комплекс на 30 тисяч 
свиней “Нива Переяславщини” на 
Згурівщині, будуємо великий сви-
нокомплекс у Баришівському ра-
йоні. Пішли інвестиції і в інші міста 
та районні центри області. 

Загалом же сьогодні на одного 
мешканця області припадає пів-
тори тисячі доларів інвестицій. За-
лучення інвестицій є чи не єдиним 
шляхом до покращення економіч-
ної ситуації. Цим шляхом йшли всі 
країни. Гроші нам вкрай необхідні. 
За підрахунками фахівців, аби об-
ласть вийшла на рівень 90-их ро-
ків, тільки в АПК потрібно освоїти 
понад мільярд гривень, а щоб при-
вести до належного стану будинки 
культури - півмільярда. 

Якщо раніше в медицині ми ла-
тали “дірки”, то нині ситуація змі-
нилася. Ввели до ладу нові полі-
клініки в Броварах та в Ірпені. А до 
Дня Незалежності при Київській 
обласній лікарні відкрили най-
сучасніший онкологічний центр, 
подібних якому ще не було в дер-
жаві. 

Дбаємо і про комунальну сфе-
ру. Тільки на модернізацію очис-
них споруд у Борисполі, Броварах, 
Білій Церкві, Іванкові та Фастові 
спрямували понад 100 мільйонів 
гривень. 

- Чи не відчувають себе за-
бутими Богом і людьми меш-
канці віддалених сіл, зокрема в 
Чорнобильській зоні? 

- У нашій області від аварії на 
ЧАЕС постраждали Поліський та 
Іванківський райони, де прожива-
ють тисячі людей. Тут триває бу-
денне життя: народжуються діти, 
працюють школи, дитсадки, різні 
соціальні заклади. Та тільки земля 
впродовж останніх 25 років май-
же не оброблялася. Вона заросла 
вже не бур’янами, а деревами. Те-
пер туди приходить інвестор, бу-
дуть застосовуватися нові техно-
логії для вирощування екологічно 
чистих врожаїв, а люди матимуть 
роботу. Плануємо побудувати там 
ферми, електростанцію, завод із 
виробництва пелетів. 

Ми проголосили Київщину те-
риторією без окраїн. Тепер це гас-
ло втілюємо в життя. Бо, чи у від-
даленому за сотню кілометрів від 
Києва селі, чи у містах-супутниках 
столиці, скрізь люди мають від-
чувати себе нічим не обділеними. 
Якщо мова йде про встановлення 
інтернету у школах, про ремонт 
будинку культури чи про гастролі 
відомих артистів, то пріоритет від-
даємо периферійним районам. За 
цим же принципом намагаємося 
проводити різні спортивні змаган-
ня, фестивалі, конкурси і навіть ви-
їзні колегії облдержадміністрації. 

- І таким чином вбиваєте 
двох зайців? 

- Більше, ніж двох! Частіше по-
чинає битися пульс “глибинки”, 
сільська влада мобілізується пе-
ред приїздом гостей, та й облас-
ний чиновник починає мислити 
масштабніше. 

Зовсім недавно ми прове-
ли у Вишгороді Чемпіонат світу з 
“Формули-1 на воді”, де побувало 
80 тис. глядачів. Трансляція йшла 
на 100 країн світу. В Україні такого 
масового заходу ще не організо-
вували. Я не просив, щоб нам до-
помагала держава. Все зробили 
самі і не найгіршим чином. У будь-
якому випадку генеральна репети-
ція Євро-2012 відбулася. 

Я не фанат цього виду спорту, 
але ціль була - привернути увагу 
до Київського регіону, залучити 
нових інвесторів. Ми підготували 
інфраструктуру міста. “Формула” 
завершилася, а те, що зробили, 
залишиться для людей. Місто 
отримало нове обличчя; що плану-
вали у перспективі на п’ять років, 
втілили в життя за кілька місяців. 

- Як вдається тримати під 
контролем ціни на продукти 
харчування та тарифи у кому-
нальній сфері? 

- За підрахунками фахівців, 
в Україні через неналежні умови 
зберігання втрачається до 40% 
овочевої продукції. Не є винятком 
і Київщина. Щоб зменшити втрати 
врожаю, будуємо овочесховища, 
холодильники, відкриваємо оптові 
ринки, організовуємо виїзні яр-
марки сільгосппродукції. Все це 
“збиває” ціни у перекупників. 

До кінця року здамо в експлуа-
тацію 9 овочесховищ на 160 тисяч 
тонн. Зокрема, у вересні почне 
функціонувати потужне овочес-
ховище, що поблизу села Глеваха 

Васильківського району. Тут бу-
дуть застосовані унікальні іннова-
ційні технології зберігання для 15 
тисяч тонн врожаю. 

Інший приклад - оптовий ринок 
сільськогосподарської продукції в 
Києво-Святошинському районі, 
де буде створено 10 тисяч нових 
робочих місць. Нині здано в екс-
плуатацію його першу чергу. Ціни 
тут у кілька разів нижчі, аніж на 
ринках Києва. 

Наведемо лад і в ЖКГ. Уряд 
правильно ставить питання щодо 
запровадження в країні єдиних 
тарифів. У Поліському районі вода 
перекачується за 50 км, тому там 
її ціна найвища в області. Але хіба 
люди в цьому винні? Зрозуміло, 
що більшу частину затрат тако-
го водоканалу має взяти на себе 
держава. І вона це зробить. Гро-
мадяни у нас свідомі, вони гото-
ві платити, але - реальну ціну і за 
умови прозорості ціноутворення. 
Щоб доля тарифів не вирішувала-
ся “під ковдрою”. 

У нашій області комунальна 
сфера також грішила зловживання-
ми. Скажімо, у Сквирі додумалися 
“приватизувати” ритуальні послуги 
і відкрили спеціальне комунальне 
підприємство. Раніше цим займа-
лася низка приватних структур, 
була конкуренція і ціни поміркова-
ні. А з’явився монополіст, і вартість 
послуг підскочила у кілька разів. 
Сьогодні таких бізнес-керівників 
ми звільняємо, а діяльність кому-
нальних підприємств беремо під 
жорсткий контроль. 

Особливо болючим є земель-
не питання. Десятиріччями місце-
ві князьки дбали лише про те, аби 
обманути селян та відібрати у них 
землю. За часів попередньої вла-
ди на Київщині було видано до 50 
тис. фальшивих актів! Тепер до-
водиться розбиратися у цих махі-
націях. Лише торік вручили людям 
150 тисяч документів на право 
власності, врегульовуємо й інші 
питання. Тішить те, що за весь цей 
час ми не допустили жодних нових 
земельних скандалів. 

- Однак чиновники від зе-
мельних питань, продовжують 
“горіти” на хабарах. 

- Я був би не щирим, якби ска-
зав, що з корупцією ми покінчимо 
через рік чи два. Менталітет на-
ших людей такий, що без хабара 
вони не вірять у позитивне вирі-
шення навіть простого питання. 
Потрібен, мабуть, Мойсей, який 
поводив би народ 40 років по пус-
телі та викорінив усе це з їхньої 
свідомості. 

- Зате тепер є закон про бо-
ротьбу з корупцією. 

- І він працює. Після набрання 
чинності закону “Про засади за-
побігання та протидії корупції”, з 
1 липня 2011 року, вже порушено 
п’ять нових кримінальних справ 
відносно посадовців, а загалом 
з початку року - понад 10 таких 
справ. 

- Тобто, попри закон хабарі 
почали вимагати частіше? 

- На мою думку, ефективніше 
почали працювати правоохорон-
ні органи. Якщо раніше на дея-
кі моменти заплющували очі, то 
сьогодні вже ніхто спуску не дає. 
Рано чи пізно ми повинні пройти 
через це “чистилище” і зупинити-
ся. Не можна допускати до вла-
ди людину, яка хоче перетворити 
своє посадове крісло на джерело 
збагачення. Сьогодні ми не розді-
ляємо чиновників на ранги чи при-
належність до якоїсь іншої партії. 
У нас ловлять на “гарячому” і чле-
нів Партії регіонів, і безпартійних. 
Адже від того, як ми боремося із 
корупцією, залежатиме довіра 
людей до влади. 

Розмову вела 
Наталія аНдРуСеНКО.

олександр кАчний: 
“сільсьКе 

господарство - 
природна перевага 
Країни і ми повинні 
нею сКористатися”

З початком нового політичного сезону у Верховній Раді очі-
кується розгляд низки принципово важливих законопроектів. 
Серед них закон “Про ринок земель”, який є необхідною умо-
вою скасування мораторію на продаж ділянок сільськогоспо-
дарського призначення. Він передбачає формування вільного 
ринку землі. Перший крок депутати зробили в серпні, ухвалив-
ши Закон “Про державний земельний кадастр”. Навіщо потріб-
ні нові правила гри, як захистити інтереси людей та земельні 
ресурси – розповів голова Київської обласної ради Олександр 
Качний.

— Олександре Сталіноленовичу, сьогодні у суспільстві 
панує певний скепсис щодо доцільності запланованих ре-
форм. Нібито структурно вони нічого не змінюють, а лише 
додають проблем людям. Наскільки гостро сьогодні стоїть 
питання земельної реформи?

— Питання будь-яких змін не постає на порожньому місті. Ми 
можемо сказати, що українське село сьогодні динамічно роз-
вивається? Ні. Чому? Молодь залишає село, тому що відсутні 
прийнятні умови для життя. Сільські бюджети напівпорожні. По-
будувати сучасну, європейську інфраструктуру, відновити амбу-
латорії, клуби, школи, дитячі садки - нездійсненне в цих умовах 
завдання. Тільки за останні 10 років з карти України зникло біль-
ше 200 сіл. Сьогодні ми спостерігаємо ситуацію, коли більшість 
селян не хочуть працювати на землі, а майже половина з них не 
отримує від неї прибутку - живуть у селі, але працюють в інших 
галузях. І ця ситуація склалася в історично аграрній державі, в 
країні з найродючішими чорноземами в світі.

— Яким чином земельна реформа сприятиме вирішенню 
усіх цих питань?

— Сьогодні необхідно побудувати принципово нову філосо-
фію земельних відносин на загальнодержавному рівні. Вирішити 
нагальні проблеми села можна. Я бачу цю роботу в трьох ключо-
вих напрямках: по-перше, захистити права пайовиків, по-друге, 
дати імпульс для розвитку села, і по-третє, - жорстко контролю-
вати використання дорогоцінних земельних ресурсів.

— Давайте почнемо з людей. Яким чином їх зачіпає зе-
мельна реформа?

— Пайовики в існуючій земельній системі - найбільш уразли-
ва ланка. 6,8 мільйона селян сьогодні буквально безправні. Фор-
мально вони отримали право власності, але реалізувати його 
ніхто не може. Власну землю, якщо на ній стоїть гриф “сільсько-
господарського призначення”, не можна ні продати, ні застави-
ти. Все, що сьогодні людина може зробити із землею, - здати її 
в оренду. Але цей механізм не працює на повну силу через за-
нижену вартість землі та безконтрольність орендарів. Сьогодні 
у рік з 4 гектарів селянин отримує трохи більше 1000 гривень. 
Дуже часто навіть ця сума часто необов’язкова до сплати.

— Яким чином можна змінити цю ситуацію, як захистити 
інтереси селян?

— По-перше, буде проведена інвентаризація, вартість од-
ного гектару збільшиться до 19-20 тисяч гривень, а значить, 
зросте і оренда - селянин зможе отримати більше. Як тільки за-
працює ринок землі, номінальна вартість ресурсів і надалі буде 
зростати. По-друге, необхідно стандартизувати орендні угоди 
та взяти під контроль самі виплати, запровадити штрафні санк-
ції за затримки. По-третє, як тільки земля перетвориться на то-
вар, пайовики зможуть скористатися своїми конституційними 
правами - вільно розпоряджатися власним майном. Принци-
пово важливою є можливість не тільки продавати або купувати 
ділянки, але й використовувати їх для отримання банківської 
позики, на розвиток господарства.

Анатолій Присяжнюк: 
„Київщина стане 

територією без оКраїн”

' стор.  3.
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— Але ж були певні причини 
на встановлення мораторію на 
продаж ділянок. Є ризик масової 
купівлі української землі інозем-
цями. Не менш важливо – чи змо-
жемо ми запобігти шахрайству 
при продажу?

— За такою логікою, чому б не за-
боронити жителям міст продавати 
квартири? Це не менш ризиковано. 
Тут є принциповий момент – забез-
печити право власності особи, яке 
гарантується Конституцією. Закон 
передбачає, що ти можеш нею ко-
ристуватися на власний розсуд. Ви-
ходить, що власник земельного паю 
має менше прав, ніж інші громадяни 
- людина другого сорту. Якщо люди-
на уже не може працювати на землі, 
але хоче, приміром, відправити ону-
ка вчитися? Ми не знаємо її проблем, 
але уже забрали у неї можливості. А 
питання національності власника 
необхідно жорстко врегулювати на 
рівні закону. Земля має залишитись 
за українцями. Ці обмеження вже пе-
редбачені в законопроекті “Про ри-
нок земель”, який буде розглядатися 
у Верховній Раді цієї осені. Згідно 
документу власниками можуть бути 
тільки громадяни України, фермер-
ські господарства, частка іноземно-
го капіталу в яких не більше 10%, та 
держава.

— Чи варто очікувати масового 
продажу землі?

— По-перше, власнику ще по-
трібно вирішити: продавати землю 
чи ні. Тобто, це право, а не обов’язок. 
Сьогодні ситуація на селі свідчить 
про те, що масового продажу не 
буде. Приміром, коли землі сільгосп-
призначення увійшли в обіг у Росії, за 
перший рік власники продали тільки 
10%. Як правило, відразу ж позбува-
ються землі тільки неефективні влас-
ники.

— Яким чином нам виріши-
ти інфраструктурні проблеми на 

селі, про які Ви казали на початку? 
Земельна реформа передбачає 
якісь нові механізми наповнення 
місцевих бюджетів?

— Розвиток села – це наступний 
крок. Наразі озвучені два варіан-
ти. Перший – відраховувати 1% від 
орендної плати за землю до бюдже-
тів сільських рад. Другий – той самий 
1%, але вже від номінальної вартості. 
Перша пропозиція, на мій погляд, не-
ефективна. Наприклад, у Білоцерків-
ському районі в оренді знаходиться 
72 тисячі гектарів землі. Після інвен-
таризації гектар коштуватиме при-
близно 19 тисяч гривень. Мінімаль-
на орендна ставка - 3% від вартості 
землі. Тобто оренда зросте до 570 
гривень за 1 гектар. 1% від цієї вар-
тості - 5,7 гривень, множимо на кіль-
кість землі, яка знаходиться в оренді 
- отримуємо 410,4 тисячі гривень на 
рік на весь район. В Білоцерківсько-
му районі 36 територіальних громад, 
а це, як мінімум 36 шкіл, дитячих 
садочків. На утримання лише одні-
єї сільської школи потрібно близько 
400-500 тисяч гривень на рік.

— Скільки отримає село, якщо 
буде відраховуватися 1% від но-
мінальної вартості ділянки?

— Цей варіант є більш привабли-
вим. У такому разі Білоцерківський 
район отримає вже близько 13,7 
мільйонів гривень. І тут принципово 
важливо, щоб у законі було чітко за-
значено, на що саме можуть витра-
чатися ці кошти. Або це виключно 
соціальні програми, або соціально-
економічні, які передбачають витра-
ти на реалізацію інфраструктурних 
проектів. Так чи інакше, місцеву вла-
ду треба обмежити чіткими рамками, 
куди саме можна направляти гроші.

— Ви сказали, що вирішення 
земельного питання бачите че-
рез три ключові складові: захист 
прав пайовиків, розвиток села та 
контроль використання земель-
них ресурсів. Яким чином можна 

запобігти виснаженню землі?
— Питання ефективного влас-

ника наразі стоїть дуже гостро. На-
приклад, за даними Мінагрополіти-
ки, близько 6,5 мільйонів гектарів 
- левова частка земельного фонду - 
простоює або використовується не-
легально. Ефективного власника тут 
або просто немає, або його «не ви-
дно». З іншого боку, є проблема не-
раціональної експлуатації «освоєної 
землі». Орендар протягом 2-3 років 
виснажує ділянку, потім залишає, 
йде на наступну. Земельна реформа 
покликана врегулювати цю ситуа-
цію. Після проведення інвентаризації 
та створення земельного кадастру, 
кожен зможе в будь-який момент 
отримати повну інформацію про кон-
кретну ділянку в країні. Держава має 
забезпечити контроль за дотриман-
ням встановлених «правил гри».

— Хто саме буде контролювати 
ефективність використання зем-
лі? Чи отримає якісь важелі впли-
ву місцева громада?

— Функцію безпосередньо-
го контролю, впевнений, найбільш 
ефективно має виконувати місцева 
влада. Хоча б тому, що вона знахо-
диться близько до землі та людей, 
які на ній працюють. Для того, щоб 
регіони отримали потужний імпульс 
до розвитку, вирішувати земель-
не питання варто разом із рефор-
мою місцевого самоврядування та 
адміністративно-територіального 
устрою. Після перерозподілу повно-
важень із «центру» на користь міс-
цевої влади, громада зможе через 
своїх представників у радах коригу-
вати стратегічний курс, визначений 
на рівні центральної влади. Сільське 
господарство - природна перевага 
країни і ми повинні нею скористати-
ся. Ціни на продовольчі товари вже 
сьогодні б’ють рекорди. Ефективне 
використання наших чорноземів га-
рантує країні місце ключового гравця 
на світовому ринку.

район на 4 місці в області 
за рівнем оплати праці
За даними Головного управління статистики у Київ-

ській області на підприємствах району та відокремле-
них підрозділах із чисельністю найманих працівників 10 і 
більше, середньооблікова кількість штатних працівників у 
січні-червні 2011р. становила 7927 осіб, що на 6,5% біль-
ше, ніж у відповідному періоді минулого року. На підпри-
ємства району було прийнято 1093 особи, в той же час 
звільнено 1230 осіб (відповідно 13,8% та 15,5% від се-
редньооблікової кількості штатних працівників).

Скорочення кількості працівників могло б бути ще 
більшими, якби адміністрація підприємств не практику-
вала  застосування  форм вимушеної неповної зайнятос-
ті.  У січні-червні 2011р. кількість працівників, які знахо-
дилися у відпустках без збереження заробітної плати (на 
період припинення виконання робіт) становила 61 особу 
(0,8% середньооблікової кількості штатних працівників), 
а кількість працівників, які були переведені на неповний 
робочий день (тиждень) – 351 особу (4,4%).

Середньомісячна номінальна заробітна плата штат-
ного працівника підприємств району становила 3313 
грн., що в 3,5 рази вище прожиткового мінімуму для пра-
цездатної особи (960 грн.). Порівняно з січнем-червнем 
2010р. розмір заробітної плати збільшився на 38,2%.

Серед міст та районів області за рівнем оплати праці 
наш район займав 4 місце. Заробітна плата в районі на 
27,8% була вищою за середній розмір по області (2592 
грн.) та на 26,6% – меншою за максимальний (4512 грн. 
у м.Славутич).

 Наталія ГРИщеНКО,
за дорученням начальника ГуС -

в.о. начальника відділу статистики
у Макарівському районі.

свідчить статистика

нас — 38 тисяч 613  
Чисельність населення                                             (осіб)

на 01.01.2011р.  38815
    за січень–червень 2011 року

       народилось 232
       померло 442
       природне скорочення –210
       прибуло   278
       вибуло 270
       міграційний приріст 8
       загальні зміни –202

Чисельність населення
на 01.07.2011р.  38613

олександр кАчний: “сільсьКе 
господарство - природна 

перевага Країни і ми повинні нею 
сКористатися”

Навесні цього року культурно-історична скарб-
ничка Макарова поповнилася пам’ятником на честь 
загиблих ліквідаторів аварії на Чорнобильській атом-
ній електростанції. А вже за кілька місяців у селищі 
з’явиться монумент, присвячений 
подвигу воїнів-інтернаціоналістів. 
Встановлення нової скульптурної 
композиції зініціювало керівництво 
районної державної адміністрації, 
районної та селищної рад. Підтри-
мав цей проект і вніс левову частку 
коштів на його спорудження депутат 
районної ради, голова комісії з пи-
тань законності і правопорядку Се-
мен Григорович Ханін.

Як стало відомо редакції «Мака-
рівських вістей» наразі вже готовий 
проект пам’ятника. Монумент висо-
тою 2,5 м буде виготовлений із те-
ребовлянського каменю (родовище 
в Тернопільській області) і зобража-
тиме воїна-інтернаціоналіста у вій-
ськовій формі того часу, який стоїть 
перед напіввідчиненими дверима і 
стилізованим уособленням України 
– орнаментом у вигляді соняшни-
ків, кетягів калини, із вкрапленням 
квіткового розмаїття поліського 
села. Скульптура символізуватиме 
повернення до рідної домівки, таке 
бажане і довгоочікуване для кожно-
го солдата.

Новий пам’ятник буде встановлено на місці існу-
ючої алеї воїнів-інтернаціоналістів у Макарові. Старі 
монументи були встановлені у 2006-му році. Але з ес-
тетичної точки зору є не дуже досконалими на погляд 
жителів та гостей селища. Вони виконані з чорного 
граніту з портретами загиблих солдат і дуже нагадують 
надгробні плити. Тому відвідувачам меморіалу здава-
лося, що це і є місце поховання воїнів, хоча пам’ятники 

мали лише символічне значення.
Тепер меморіальні дошки з іме-

нами шести макарівців увійдуть до 
багатопланової скульптурної компо-

зиції, значення 
якої буде зна-
чно ширшим, 
ніж вшанування 
загиблих вої-
нів. Вона при-
значатиметься 
для усіх, хто ви-
конував інтер-
н а ц і о н а л ь н и й 
обов’язок і сим-
в о л і з у в а т и м е 
надію на мир та 
щасливе повер-
нення додому. 
Молодим людям 
пам’ятник нагадуватиме про 
подвиг, який здійснили їх зем-
ляки, а для тих, хто був учасни-
ком тих трагічних подій і вижив, 
буде знаком того, що про їхні 
заслуги пам’ятають.

Адже пам’ятники не тільки 
вчать нас пам’ятати минуле, 
але й допомагають людям зба-
гачуватись духовно, надиха-
ють героїзмом попередників. 

Турбота про історію є одночасно й турботою про 
моральність наступних поколінь. Публікуючи мате-
ріал та фотозображення майбутньої скульптурної 
композиції, водночас запрошуємо до громадсько-
го обговорення цього проекту небайдужих жите-
лів району, особливо воїнів-інтернаціоналістів. 
Всіх, хто хоче висловити свої думки, побажання та 
пропозиції, просимо подавати їх до редакції газе-
ти «Макарівські вісті».

нА знАк ПАм’яті тА вдячності
ЛюдинА, якА нЕ ПАм’ятАє минуЛого своєї БАтЬківщини, нЕ мАє мАйБутнЬого

Зі святом!
11 вересня в Україні відзначається свято — День 

працівників нафтової, газової та нафтопереробної 
промисловості.

Макарівська філія з експлуатації газового госпо-
дарства ПАТ «Київоблгаз» вітає з професійним святом 
колектив, який щоденно проводить роботу для забез-
печення безперебійного постачання “голубого” палива 
жителям району. Дякую працівникам філії за самовід-
дану працю, високий професіоналізм і відповідальне 
ставлення до справи. Особливо хочу відзначити кра-
щих працівників філії: начальника служби підземних га-
зопроводів В.В. Зоріна, старшого майстра служби екс-
плуатації ГРП, ШРП О.Г. Дзюбу, слюсарів з експлуатації 
та ремонту газового устаткування В.І. Кардаша, М.П. 
Матату, А.П. Поливача,  водія аварійно-диспетчерської 
служби В.І. Приходька,  контролерів служби обліку при-
родного газу Н.Ф. Пазюку, Н.П. Прокопенко.

Бажаю всім працівникам міцного здоров’я, щастя, 
злагоди, достатку у ваших оселях. Нехай ваша праця 
завжди буде корисною та потрібною людям, а успіхи - 
вагомими та переконливими.

з повагою 
начальник Макарівської філії

 ПаТ «Київоблгаз» 
Петро дРИГа.
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зерна освіти не проростуть в душі,
якщо не проникнуть достатньо глибоко.

Хто хоч раз побував у Мар`янівці, не забуде її довіку. Як 
ніколи, прекрасна вона в пору весняного цвіту, дозріван-
ня плодів, збирання врожаю. Дуже гарне село, коли пиш-
но зацвітають вишневі, абрикосові сади. Як у молочному 
озері красується воно  проти сонця, неначе біле марево 
в прозорій імлі. При в`їзді в село розлився широкий до-
вгий став. Він  блищить на сонці, як дзеркало, обрамова-
не сріблом,  а  кругом нього,  попід берегом,  біліє смуга 
велетів-осокорів та столітніх тополь,  від яких віє сивою  іс-
торичною давниною. А в центрі села розташована чудова 
двоповерхова школа – його  гордість і окраса. Побудована 
після Чорнобильської трагедії 1 вересня 1989 року вона 
прийняла своїх перших учнів. 

Посаду директора запропонували Віктору Миколайовичу 
Гончаренку, випускнику Київського інституту іноземних мов, 
після закінчення якого в 1987 працював 
у Карашинській школі. Міністерством 
освіти і науки України, за рекомендацією 
районного відділу освіти, Віктора Ми-
колайовича кілька років тому було наго-
роджено нагрудним знаком «Відмінник 
освіти України» та премією ім. Данила 
Туптала. 

Промайнув час, і сьогодні директор 
переконаний, що Мар’янівська школа по 
праву вважається однією з кращих в ра-
йоні. В  порівнянні з іншими, школа єди-
на, яка має високий рівень ліцензування,  
вона одна з найкращих за благоустро-
єм  території та якості приміщень. Успіх, 
безперечно,  забезпечують педагоги, 
які працюють з першого дня  відкриття 
школи: Галина Петрівна Суздаль, Тетяна 
Іванівна Артюх, Леся Олександрівна Шидловська, Лариса 
Іванівна Яценко, Леся Богданівна Галелюка та інші.    

-  Ми намагаємось створити такі умови, в яких комфортно 
і дитині, і вчителю.  В школі діють природничі гуртки, гурток 
з вишивання, секція стрільби для старших і середніх класів, 
спортивні: футбол, волейбол, баскетбол, теніс, що важливо 
для фізичного розвитку і зміцнення школярів. Про це дбають  

молодий вчитель  фізкультури Богдан Білецький, вчителька 
української мови Тетяна Самар, безпосередньо я сам та інші 
вчителі - говорить директор. - Поліпшення умов праці учнів 
та педагогів, створення матеріальної бази,  впроваджен-
ня новітніх інформаційно-
комунікативних технологій, 
системи Інтернет, вивчення 
двох іноземних мов забез-
печують учнів таким рівнем 
знань, що допомагає їм 
успішно навчатися у  вищих 
навчальних закладах Укра-
їни,  – додає Віктор Мико-
лайович. - Щороку  школа 
працює за програмами по-
глибленого вивчення різних 
предметів. Нині їй надано 
статус експериментального 

закладу регіонального рівня 
за комплексною програмою 
розвитку «Росток».  Учні  по-
стійно беруть участь в пред-
метних олімпіадах, отриму-
ють перші місця з німецької 
мови в районі і в області. 
Багато в школі є призерів 
всеукраїнських конкурсів: 
природничий конкурс «Ко-

лосок», математичний «Кенгуру»,  англійської мови «Пазл», 
переможцями яких є Анастасія Міхно, Маргарита Лиушина, 
Ілля Булатов, Сергій Бойко,  Анастасія Беленок, Ніна Забо-
лотна, Злата Радчук. Ці учні отримують стипендію голови 
райдержадміністрації.  Також школа може похвалитись сво-
їми випускниками – медалістами : Марією Лящовою,  Вла-
диславом Артюхом,  Аллою Ольшевською, Євгеном Свер-

токою. Вони успішно закінчили школу і зараз навчаються в 
престижних вузах Києва.  Найпершою золотою медалісткою 
була Інна Тернова, випускниця 2000 року. Вона є прикладом 
того, що якісне навчання необхідне все таки не школі і вчите-

лям, а передусім учням для 
того, щоб стати успішним в 
житті.

    Батьківський колек-
тив також задоволений ро-
ботою педагогів. 

— Так як в селі не пра-
цює дитячий садок, шес-
тилітки йдуть відразу до 
школи. Тому для них ство-
рено групу підготовки до 
першого класу. Звісно, всі 
діти різні за характером 
і розвитком, тому відвід-
ування  такої групи є до-
цільним, щоб майбутні 
першачки ознайомились 
зі школою, з вчителями, 
подружились між собою. 
Це своєрідний період ви-
рівнювання.  Також цього 
року діятиме група продо-

вженого дня для шестиліток. Для створення групи великий 
внесок зробила Юлія Олександрівна Міхно. Вона не лише 
вчителька, а й меценат нашої школи, робить  значні майнові 
внески: закуповує текстильні вироби, літературу та багато 
іншого, - продовжує розповідь  Віктор Миколайович.

Мар`янівська ЗОШ співпрацювала з декількома шко-
лами Німеччини через Німецьку Благодійну Організацію 
«Діти Чорнобиля»SOS – 86». Закордонні  педагоги діли-
лись своїм досвідом з вчителями, учні вели активне лис-
тування з новими друзями з Німеччини, їздили одне до од-
ного в гості. Це хороший досвід спілкування у житті школи, 
учнів, вчителів.

Директор вважає, що школа  - серце села, єдина уста-
нова, яка не лише надає освітні послуги населенню, а й 
подає зразок порядку, культури, навколо неї формується 
громада села. 

Кор. “М. в.“.

шКола — гордість мар’янівКи

Незаперечний факт, що 
фізкультура і спорт допо-

внюють всебічний розвиток лю-
дини, виховуючи вольові якості, 
почуття відповідальності, дис-
ципліни, командний дух, загар-
товують характер для подолання 
перешкод і проблем повсякден-
ного життя. 

Ще з кінця ХІХ століття в Укра-
їні почали поширюватися такі єв-
ропейські види спорту, як футбол 
і боротьба. Всім відоме ім’я укра-
їнського борця греко-римського 
стилю славетного Івана Піддуб-
ного. Багато перемог здобули 
наші спортсмени і в ХХ столітті. 
Легендою українського спорту 
по праву називають Сергія Буб-
ку, який має 35 світових рекордів 
зі стрибків із жердиною. А його 
планку, підняту на 6 м 14 см, і 
досі ніхто не зміг подолати. 

Як кращі футболісти Євро-
пи, відзначені «Золотим м’ячем» 
Олег Блохін та Ігор Бєланов. У 
світову історію спорту вписані 
імена зірок української художньої 
гімнастики Лариси Латиніної та 

Ірини Дєрюгіної. 
В 1968 році виграв 

спринт на Олімпійських 
іграх в Мюнхені  першим з 
України Валерій Борзов.  Ні 
до нього, ні зараз  жоден із 
спортсменів-європейців не 
став переможцем у цьому 
виді спорту. 

Сьогодні засяяли нові 
зірки на спортивному не-
босхилі України: боксери 
Володимир і Віталій Клички, 
гімнастка Ганна Безсонова, 
тенісист Андрій Медвєдєв,  
плавчиня Яна Клочкова, 
футболіст Андрій Шевченко 
та багато інших. 

Гордістю нашого району 
є Паралімпійська чемпіонка, 
Герой України Олена Юрков-
ська, чемпіонка світу, Євро-
пи і багаторазова учасниця 
Паралімпійських ігор Тетяна 
Рудківська, які є вихованця-
ми «Інваспорту». 

Велику організаційну 
роботу щодо розвитку фі-
зичної культури та спорту в 

нашому районі проводить спор-
тивне товариство «Колос» під ке-
рівництвом голови РСТ Анатолія 
Проценка, яке тісно співпрацює 
з відділом фізичної культури та 
спорту райдержадміністрації,  
активістами на місцях, головами 
сільських і селищних рад, керів-
никами базових підприємств, 
вчителями фізичного вихован-
ня, тренерами ДЮСШ, Макарів-
ським медичним училищем.

Крім  планових змагань з 
різних видів спорту, товариство  
проводить з сільською молоддю 
заходи, приурочені до знамен-
них календарних дат. Основні з 
них: міні-футбол до Дня Зброй-
них Сил України, Дня Захисника 
Вітчизни, турніри з волейболу до 
Дня воїна-інтернаціоналіста та 
Дня працівника сільського гос-
подарства. Спільно з районною 
федерацією футболу  проводять-
ся кубкові турніри до Дня Чорно-
биля, 9 Травня, Днів Молоді та 

Конституції, Дня Незалежності 
України, Дня фізичної культури 
та спорту, районні спартакіади, в 
програму яких входять такі види 
спорту як армреслінг, гирьовий 
спорт, перетягування каната, 
легка атлетика.

Стали традиційними турніри  з 
волейболу, як і змагання на кубки 
пам’яті педагога М.Х.Бруквенка 
та мецената, великого прихиль-
ника фізкультури і спорту М.Ф. 
М’як шила. Збірні команди  з во-
лейболу та міні-футболу завжди 
беруть участь в обласних спар-
такіадах. А такі спортсмени, як 
Віктор Герасименко, Віктор Тин-
дик, Володимир Завірюха, Олек-
сандр Оладько є незмінними  
учасниками і призерами фіналь-
ної частини обласних спартакі-
ад  серед сільських та селищних 
рад.  Ветерани-легкоатлетисти  
району постійно беруть участь 
в змаганнях і є переможцями й 
призерами Кубку України.

Треба віддати належне і одно-
му з найактивніших організаторів 
спортивного життя територіаль-
но  підприємцю Ігорю Сухенку, 
котрий плідно працює з молод-
дю села Мотижин. Він організо-
вує і проводить футбольні тур-
ніри  «Золота осінь» та «Весела 
весна», Кубок з футболу пам’яті 
воїна-інтернаціоналіста Василя 
Довгича.

Нинішнє свято – це свято мо-
лодих спортсменів і ветеранів, 
тренерів і викладачів, спортивних 
організаторів і просто шануваль-
ників спорту, свято здорового спо-
собу життя, сили духу, мужності і 
краси. В цей день ми вітаємо всіх, 
причетних до 16- річної дати, а та-
кож меценатів, котрі підтримують 
спортивний рух в нашому районі 
на належному рівні. Бажаємо не-
вичерпного оптимізму, натхнення 
в усіх починаннях, нових спортив-
них звершень на благо України.

Сергій ВдОВИЧеНКО, 
начальник відділу з питань 
фізичної культури і спорту

 Макарівської районної 
державної адміністрації.

Ім’я Олександра Івановича Чигринця відоме серед спортсменів як в межах району, так і Київщини, адже  27 
років свого трудового життя він присвятив Макарівському медичному училищу, де працює керівником фізич-
ного виховання. Напередодні свята ми попросили  кілька слів сказати про спортивне життя його вихованців.

- Які традиційні турніри проходять у навчальному закладі? 
- На початку навчального року для студентів-фельдшерів ІІ курсу влаштовуємо свято  фізичної культури 

і спорту «День здоров’я». Змагання з міні-футболу за участі хлопців та волейболу (дівчата) присвячуються 
Міжнародному Дню студентів. Крім того, щороку в грудні за сприяння і фінансової підтримки спонсорів - ви-
пускників Макарівського медичного училища Володимира Самуся та Миколи Омельченка проводиться тур-
нір з настільного тенісу в знак пам’яті колишнього директора  нашого училища  Миколи Федоровича Книра, 
в якому беруть участь студенти та випускники не тільки нашого навчального закладу, але й медичних училищ 
Київської  області.

- Що можете сказати щодо участі студентів у змаганнях обласного рівня?
- Завдяки Київському обласному ДСТ «Спартак» відроджено спартакіади медичних училищ області, які про-

водяться за місцем розташування навчальних закладів. Вже відбулися, як такі в Макарові та Обухові. В остан-
ньому  наша команда посіла ІІ загальне місце.

- Якими спортивними успіхами відзначились  студенти в цьому році?
- Команда дівчат стала чемпіоном обласної спартакіади з волейболу, а команда хлопців – з міні-футболу. 

Хочу відзначити капітанів команд – студентку ІV курсу медсестринського відділення Анну Олещенко та капітана 
футбольної команди студента ІІІ курсу відділення «Лікувальна справа» Віктора Пронцевича.

- Над чим працюєте зараз?
- Разом з моїм колегою Ігорем Васильовичем Божком, також керівником фізичного виховання нашого за-

кладу, готуємо  студентів  до участі в спартакіаді медичних училищ, яка відбудеться весною 2012 року в м. Біла 
Церква.

- Користуючись нагодою, хочу привітати вас, ваших колег і студентів  зі святом, побажати здорово-
го духу в здоровому тілі і нових успіхів на спортивній ниві.

Тетяна ЯСИНеЦьКа.

с в я т о  з д о р о в ’ я  т а  К р а с и
Фізична культура і спорт – невід’ємні частини повноцінного життя людини і в нашій державі їм віддають належне. Свідчен-

ня цьому – Указ Президента №340/94 від 29 червня 1994 року « Про святкування Дня фізичної культури і спорту в Україні». 
Тепер щорічно у другу суботу вересня всі, хто причетний до професійного заняття спортом, активісти, прихильники здоро-
вого способу життя, відзначають цю дату. 
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В день вшанування ікони Божої Ма-
тері «Всецариця», єпископ Макарівський 
Іларій звершив Божественну літургію у 
присвяченій цій святині храмі с. Осико-
ве, спорудження якого наближається до 
завершення. Преосвященнішому Архіє-
рею, який є вікарним архієреєм Київської 
єпархії, керуючим Макарівським вікарі-
атством, Головою Комітету з біоетики та 
етичних питань при Священному Синоді 
УПЦ,  співслужили: благочинний Макарів-
ського церковного округу архімандрит Ки-
рил (Білан), настоятель та голова Комісії з 
благодійництва Макарівського благочиння 
храму ігумен Філарет (Єгоров), духовен-
ство православної Макарівщини, а також 
представники Києво-Святошинського та 
Бородянського благочинь. Серед числен-
ної громади, присутньої за Богослужінням, 
були і сільські голови сіл Лишня та Осикове 
Андрій Шевчук, директор місцевої загаль-
ноосвітньої школи I-III ступенів Ніна Мор-
гуненкова, викладачі світських навчальних 

закладів Макарівського та інших районів, 
представники громадськості. 

У проповіді, проголошеній за Богослу-
жінням, Преосвященніший Владика звер-
нув увагу на дію всеспасительного Промис-
лу Божого, на те, що все в житті є милістю 
від Бога, і ми повинні навчитися робити пра-
вильний Божий вибір. Божа Матір є нашою 
особливою Небесною Покровителькою 
та Заступницею, а образ Її «Всецариця» є 
образом, перед яким ми по-особливому 
молимося за недужих. Владика зауважив: 
«Хворим потрібно лікуватися не тільки ті-
лесно, а в першу чергу духовно, не забува-
ючи про спасительні Таїнства Церкви». 

По завершенні літургії Макарівський 
єпископ подякував отцю благочинному та 
отцю настоятелю за понесені труди, спря-
мовані на духовний розвиток і добробут Ма-
карівщини, та всім священнослужителям за 
святі молитви та їх працю на Ниві Христо-
вій. Настоятель парафії висловив вдячність 
Преосвященнішому Архієрею за очолену 

Божественну літургію, підкрес-
ливши, що це – перша служ-
ба, звершена в селі, де раніше 
ніколи не було православного 
храму. 

Проведено молебень пе-
ред образом «Всецариця» 
з піднесенням молитов за 
хворих. По його завершенні 
Владика окропив кожного з 
присутніх святою водою, було 
роздано подарунки: образи 
Пресвятої Богородиці та на-
тільні хрести у благословення 
перед початком навчального 
року для тих, хто навчає та на-
вчається.  

За трапезою продовжу-
валося живе спілкування учасників свят-
кової зустрічі. Сільський голова розповів 
про співпрацю між духовною та терито-
ріальною громадою, відзначивши внесок 
священика-настоятеля в загальну спра-

ву всебічного розвитку територіального 
осередку. Місцеві фольклорні гурти з сіл 
Лишня, Осикове, Мостище та Дзвінкове 
(Васильківський район) підготували уро-
чистий концерт. 

НЕЙМОВІРНО цікавою виявилася подорож до одного 
з найближчих пристоличних районів – Макарівського, за 
програмою першої української «вікіекспедиції». Учасники 
подорожі за два дні побачили всі населені пункти краю, 
навіть найдрібніші хутори. Погода – відмінна, враження – 
прекрасні, настрій – піднесений. Особливої ваги експеди-
ції додали зустрічі «вікіпедистів» з головою райдержадмі-
ністрації Ярославом Добрянським, сільськими головами 
Гавронщини Олексієм Кобою і Ясногородки – Тетяною 
Семеновою, редактором газети “Макарівські вісті” Пе-
тром Сухенком, директором Макарівського історико-
краєзнавчого музею Веніаміном Вітковським, краєзнав-
цями – Ігорем Годенковим, Любов’ю Шамотою, Діною 
Нетребою. А Ясногородський фольклорний колектив 
«Ясен-Цвіт» влаштував для гостей справжній концерт. 
Від імені організаторів експедиції хочу подякувати за під-
тримку сільській громаді Ясногородки та районному осе-
редку ВГО «Громадянська позиція».

Це була не лише перша в Україні експедиція, орга-
нізована з метою наповнення інформацією української 
інтернет-енциклопедії Вікіпедії, а і, як виявилося, перша 
за всю історію одночасна фотофіксація населених пунк-
тів Макарівщини.

Ми були зворушені теплим прийомом місцевих жи-
телів, живописними краєвидами, чепурними селами. 
Але побачили чимало стихійних смітників, зруйнованих 
будівель, покинутих господарств. Мене особливо врази-
ло селище Кодра, де можна знімати продовження кіно-
стрічки «Сталкер», з недобудовами, багатоповерхівками 
серед піску, будинок колишнього «залізничного короля» 
барона Фон-Мекка – пам’ятка архітектури першої поло-
вини ХІХ століття – серед чагарів у центрі села Копилів, 
а також те, що з півдесятка малих сіл на півночі Макарів-
щини – безіменні. Тобто не мають навіть елементарних 
в’їзних дорожніх знаків.

Євген БуКеТ.

В інформаційному агенстві «RegioNews» відбулася 
прес-конференція Київської обласної організації Націо-
нальної спілки краєзнавців України та ГО «Вікімедіа Укра-
їна» на тему «Фонд Вікімедіа розпочинає вікіекспедицію 
містами та селами України». 

У зустрічі зі ЗМІ взяли участь генеральний директор 
Асоціації підприємств інформаційних технологій Укра-
їни, виконавчий директор ГО «Вікімедіа Україна» Юрій 
Пероганич, член правління «Вікімедіа Україна» Олексій 
Юрченко та відповідальний 
секретар Київської облас-
ної організації НСКУ Євген 
Букет.

26-27 серпня столич-
ні краєзнавці спільно з ГО 
«Вікімедіа Україна» прове-
ли експедицію по Макарів-
ському району, розпочавши 
велику Вікіекспедицію міс-
тами і селами України.

«Мета експедиції – фо-
тофіксація пам’яток історії, 
культури, краєвидів тощо 
та зустрічі з місцевими кра-
єзнавцями, громадськістю, 
владою. Відзняті фотомате-
ріали до 15 вересня будуть 
розміщені у Вікісховищі на 
умовах ліцензії cc-by-sa 3.0 
unported для ілюстрування 
статей Вікіпедії», - повідо-
мив Євген Букет. Він також 
зазначив, що НСКУ допо-
може поліпшити статті про-
екту «Міста і села України» 
Вікіпедії матеріалами з на-
явної краєзнавчої літера-
тури про район. Про це з її 
авторами – краєзнавцями 
Макарівщини – досягнуто 
домовленості.

Загальний маршрут Вікіекспедиції склав 450 км. «Во-
лонтери об’їхали всі 72 села району та зробили понад ти-
сячу фотографій. Усі вони будуть розміщені у Вікісховищі 
і стануть доступними з будь-якої точки світу в будь-якій 
мовній версії Вікіпедії», - підкреслив Олексій Юрченко. 

«Якщо з кожного з 490 районів Україні ми привеземо 
близько тисячі знімків, українську Вікіпедію поповнить 
півмільйона актуальних знімків», - повідомив Юрченко.

Юрій Пероганич зазначив, що на тисячу українців 
припадає 7,5 статей Вікіпедії. «Українська Вікіпедія 
вже сьогодні вшестеро перевищила розмір Україн-
ської радянської енциклопедії за кількістю статей. 
Щодня створюється 200 нових статей і вноситься 7 

тисяч  редагувань», – проінформував він.
Щомісяця українську Вікіпедію переглядає 30 мільйо-

нів користувачів. «Наразі головним конкурентом україн-
ської Вікіпедії в Україні є її російська версія. Однак ситуа-
ція поступово змінюється на користь української і цьому 
сприятимуть Вікіекспедиції», – впевнений Пероганич.

Вікіекспедиції надалі проводитимуться переважно у 
вихідні дні. Увійти до її складу зможе будь-який користу-
вач Вікіпедії. Для цього буде достатньо заповнити відпо-

відну форму на сторінках Інтернет-енциклопедії.
До речі, 31 серпня 2011 українська Вікіпедія за чис-

лом статей обігнала норвезьку і вийшла на 14-е місце се-
ред 282 Вікіпедій різними мовами світу.      

Вікіпедія де-факто є основним джерелом енциклопе-
дичної інформації для переважної більшості користувачів 
Інтернету у всьому світі. За охопленням Інтернет ауди-
торії Вікіпедія в Україні займає 6-е місце з показником 
60%. Інтернет-енциклопедія є безкоштовною для корис-
тування, вільною для редагування будь-ким. Вікіпедія не 
містить реклами і утримується за рахунок добровільних 
пожертв окремих осіб і організацій.

Наталія аНТОНЮК.

м о л и т в а   з а   х в о р и х 

віКіпедія розпочала еКспедиції 
по нашому району

Нині важко знайти таку галузь медицини, де б кров не 
застосовувалась для лікування. Найбільше її потребують 
хірургічні відділення - майже 39% крові йде на перели-
вання її хворим, які стоять на грані життя. Приблизно 23% 
використовується для припинення кровотечі в гінекології 
та акушерстві. 

Кров безцінний лікувальний засіб, з неї виготовляють 
8 компонентів і більше 20 препаратів. В багатьох випадках 
своєчасне переливання крові служить єдиним засобом 
порятунку життя. Наприклад для операції на серці по-
трібно від 2 до 4 літрів крові.  В 1 літрі крові здорової лю-
дини знаходиться 5-12 еритроцитів (червоних кров’яних 
тілець), їх так багато в нашому організмі, що ланцюжком 
еритроцитів однієї людини можна було б опоясати зем-
ну кулю. Еритроцити живуть 100-120 днів, вони викону-
ють дихальну функцію. Кров  виконує  важливу захисну 
роль, поглинаючи мікроорганізми, що потрапили до неї, 
забезпечує нормальну життєдіяльність кожної людини. 
Вона  знаходиться в постійному русі завдяки роботі сер-
ця.  Джерелом крові може бути тільки людина. В організмі 
дорослої людини 5-6 літрів крові. Донор дарує свою кров, 
здаючи 200 – 400 мл. Ця кількість, як правило, відновлю-
ється за 15-20 днів. Здача крові дещо понижує артеріаль-
ний тиск, посилює обмін речовин, проходить процес омо-
лодження крові, підвищується апетит, працездатність. 

Донором може стати кожна здорова людина віком від 
18 до 60 років, незалежно від статі та професії. Але є ряд 
захворювань, при яких людина не може бути донором 
ніколи, це хронічні хвороби: туберкульоз, бронхіальна 
астма, виразкова хвороба, алкоголізм, психічні хвороби, 
пухлини, венеричні захворювання. 

Донор - означає «дарувати». Саме так, дарувати лю-
дині життя та радість. Бути донором – це значить бути 
людиною з великим і щедрим серцем. У нас таких багато, 
з особливою повагою хочеться назвати імена: Латушко 
Ольга з Юрова, Грицак Лариса, Худолій  Максим, Греч-
ко Ольга з Макарова, Вівчар Богдан з Червоної Слободи, 
Старовійт Григорій з Колонщини, Романюк Ольга з Ко-
дри. Вони побували на донорському пункті від 20 до 40 
разів і нині почувають себе добре.  Серед жителів нашо-
го району багато хто міг би здавати кров, але не роблять 
цього тому що не розуміють  значення донорства, бо-
яться, що це їм зашкодить. Та численні дані свідчать про 
те, що після здачі крові значно підвищується працездат-
ність, поліпшується координація рухів та загальний стан 
здоров’я людини. Крім того, донори користуються піль-
гами при видачі путівок на курорти і санаторно-курортне 
лікування. 

Отже, донорство є важливим та необхідним засобом 
боротьби за здоров’я і життя людини. Поповнюйте лави 
донорів!

людмила ТКаЧ,
 лікар-терапевт.

14 вересня – день донора

життєдАйнА 
крАПЛя крові

*  *  *  *  *

Прем’єр-міністр Микола Азаров доручив Міністерству 
освіти і науки, молоді та спорту та Міністерству охорони 
здоров’я розробити механізм медичних оглядів дітей у 
школах. Про це він сказав під час засідання Кабінету Мі-
ністрів.

«Жахливо, що у нас діти помирають на уроках фізкуль-
тури, і то не через надмірні навантаження. Тому питання 
не з формальних, як до 1 вересня, а поглиблених періо-
дичних медичних оглядів у школах і дитсадках ми повинні 
поставити принципово і поставити на передній план», — 
наголошує глава уряду.

Нагадаємо, нещодавно МОЗ та Міносвіти презентува-
ли громадськості нові правила медоглядів для школярів, 
де передбачалося їх проходження виключно у лікувально-
профілактичному закладі.

мЕдогЛяди – 
у шкоЛАх
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п’ятниця, 9 вересня 

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
7.00 Ера здоров`я.
7.30 Кориснi поради.
7.45 На олiмпiйський 

Лондон.
8.00 Шустер-Live.
12.30 Глибинне бурiння.
13.00 Наша пiсня.
13.45 Країна якостi.
14.10 Контрольна робота.
14.35 Свiт атома.
14.55 Формула-1. Гран-прi 

Iталiї. Квалiфiкацiя.
16.30 Золотий гусак.
16.55 Футбол. Товариський 

матч “Легенди футболу”. 
Команда легенд “Динамо” - 
Команда зiрок європей-
ського футболу.

17.50 В перервi - Зелений 
коридор.

18.55 Концертна програма до 
Дня знань.

21.00, 1.20 Пiдсумки дня.
21.40 М. Поплавський “Я 

українець”.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 Питання з О. Березов-

ською.
0.00 День знань.
0.50 Кориснi поради.
2.00 ТелеАкадемiя.
2.55 М/с “Сандокан”.
4.10 Танцi з зiрками (Iталiя). 

День 9.
 “1+1”

6.20 М/ф “Смурфи”.
7.15 “Справжнi лiкарi”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.10 М/с “Русалонька”.
10.35 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
11.00 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
12.00 “Вченi проти 

екстрасенсiв”.

12.55 “Вiд пацанки до панянки 2”.
14.05 “Шiсть кадрiв”.
14.55, 1.10 Бойовик “Таксi 4”.
16.35 “Велика рiзниця по-

українському. Найкраще”.
17.35 “Здивуй мене”.
18.30, 20.00 Мелодрама “Темнi 

води”.
19.30 “ТСН”.
22.45 Бойовик “Мiцний 

горiшок 4”. (2 к.).
2.35 Бойовик “Фантазер”. (2 к.).
4.00 “Дiти напрокат”.
4.55 “Мiняю жiнку 4”.

IнТер
5.00 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
7.00, 8.20 “Городок”.
7.35 М/с “Маша i Ведмiдь”.
7.40 М/с “Вiнкс”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.45 “Вирваний з натовпу”.
11.25 “Найрозумнiший”.
13.05 Т/с “Коротке дихання”.
17.05 “Юрмала-2009”.
19.05 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Майдан`s 2”.

23.00 Вечiр професiйного 
боксу з Вiталiєм Кличко 
на Iнтерi.

1.50 Т/с “Танець горностая”.
4.50 “Подробицi” - “Час”.
5.20 Формула кохання.

ТрК “УКраїна”
6.10, 5.20 Срiбний апельсин.
7.00, 19.00, 3.30 Подiї.
7.20, 3.50 Х/ф “Людина-

амфiбiя”.
9.20 Т/с “Карамболь”.
11.10, 13.10 Т/с “Куля-дура 4. 

Агент i скарб нацiї”.
12.10 Гола красуня.
16.00 Т/с “Дорожнiй патруль 7”.
18.00, 19.20 Т/с “Пiлот 

мiжнародних авiалiнiй”.
21.15 Х/ф “Крила янгола”.
23.45 Т/с “Гончаки 3”. (2 к.).
1.40 Х/ф “Царство гаргулiй”. 

(2 к.).
3.10 Щиросерде зiзнання.

ICTV
4.40 Факти.
5.10 Козирне життя.
5.40, 3.40 Х/ф “Перегони “Гар-

матне ядро”.

7.20 Битва нацiй.
8.45 Велика рiзниця. Одеський 

фестиваль.
10.55 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.20 Квартирне питання.
12.30 Х/ф “Забiйний футбол”.
14.30 Джентльмени на дачi.
15.45 Стоп-10.
16.45 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.00 Х/ф “Мерехтливий”. (2 к.).
21.55 Самозванцi.
22.55 Х/ф “Дуже епiчне кiно”. 

(2 к.).
0.20 Х/ф “Доля Салема”, 1 с. 

(2 к.).
2.10 Х/ф “48 годин”. (2 к.).

СТБ
5.15 М/ф “Ну, постривай”.
6.05 “Караоке на Майданi”.
6.50 Х/ф “Баламут”.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висо-

цькою”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.

10.40 М/ф “Пiнгвiни Мадагас-
кару”.

11.00 “Зваженi i щасливi”.
14.00 Х/ф “Операцiя “И” та iншi 

пригоди Шурика”.
16.05 “Танцюють всi! 4”.
19.00 “Х-фактор. Революцiя”.
22.00 “ВусоЛапоХвiст”.
23.50 Х/ф “Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ватсона”.
3.25 “Мобiльна скринька”.
3.40 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.35 Т/с “Еврика”.
5.15 Т/с “Журнал мод”.
6.20 Х/ф “Вiльний бiг”.
7.50 Х/ф “Сили природи”.
10.00 Ревiзор.
11.00 Двоє на однiй кухнi.
12.00 Файна Юкрайна.
12.35 Даєш молодь.
13.15 Зроби менi смiшно.
14.15 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40 Фабрика зiрок 4.
17.35 Х/ф “Все можуть 

королi”.
20.00 Я - герой.
22.00 Зоряний будинок. 

Напередоднi.

23.00 Х/ф “Iндиго”.
0.55 Спортрепортер.
1.00 Х/ф “Шлюбнi iгри зем-

лян”. (2 к.).
2.35, 3.30 Зона ночi.
2.40 Семеренки.
3.35 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
3.55, 4.30 Зона ночi. Культура.
4.00 Швидкоплинний сон.

нТн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.25 М/с “Черепашки-нiндзя”.
9.20 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
11.30 “Речовий доказ”. Форму-

ла жорстокостi.
12.00 “Люди спецiального при-

значення”.
13.00 Х/ф “Неслужбове за-

вдання”.
15.00 Т/с “Павутиння 4”.
19.00 Т/с “Бригада”.
23.20 Х/ф “Останнiй свiтанок”. (2 к.).
1.40 Х/ф “Пробудження 

смертi”. (2 к.).
3.15 “Речовий доказ”.
4.30 “Правда життя”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00, 21.00, 1.25 Пiдсумки 

дня.
9.25 Д/ф “Сiмдесятники. Вiктор 

Iванов”.
10.10 Т/с “Роксолана”. Фiльм 2. 

“Дружина Халiфа”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00, 15.00, 16.35 Новини.
12.10, 21.20 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
12.55 Околиця.
13.25 Х/ф “Тунель”.
15.15 Euronews.
15.25, 5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35 Т/с “Чотири танкiсти i 

собака”.
17.00 Шустер-Live.
18.55 Футбол. Чемпiонат Укра-

їни. “Шахтар” (Донецьк) 
- “Волинь” (Луцьк).

19.45 В перервi - Магiстраль.
21.25, 1.45 Шустер-Live.
0.00, 0.30 Пiдсумки.
0.15, 0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.

2.45 Свiтло.
3.10 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
4.05 Танцi з зiрками (Iталiя). 

1+1
6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00, 8.00, 9.00, 19.30 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
9.55, 17.40 “Сiмейнi драми”.
10.50, 18.30 Т/с “Не бреши 

менi 2”.
11.50 “Чесно”.
12.45, 3.50 “Iлюзiя безпеки. 

Жести. Детектор правди”.
13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05 Т/с “Жiночi мрiї про далекi 

краї”.
16.05 “Мiняю жiнку 2”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Бойовик “Мiцний 

горiшок 4”. (2 к.).
22.45 “Велика рiзниця по-

українському. Найкраще”.
23.45, 4.35 Т/с “Закон i порядок. 

Злочинний намiр”. (2 к.).

1.35 Бойовик “Фантазер”. (2 к.).
3.00 Т/с “Жiночi мрiї про далекi краї”.

IнТер
5.30 Т/с “Каменська 4”.
7.00, 18.00 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 З новим 

ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
8.00, 8.30, 9.00, 12.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Свати 4”.
11.20 Д/с “Детективи”.
12.15 Т/с “Невидимки”.
13.15 “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
14.10 “Сiмейний суд”.
15.10 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Каменська 4”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 “Фестиваль “Crimea Music 

Fest”. 2 конкурсний день.
23.35 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
2.00 Х/ф “Випадковий запис”. (2 к.).
3.20 “Подробицi” - “Час”.
4.10 Т/с “Спальний район”.

ТрК “УКраїна”
6.00 Срiбний апельсин.

6.50, 17.00, 19.00, 3.40 Подiї.
7.10, 18.00 Т/с “Єфросинiя. 

Продовження”.
8.20, 14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00, 19.20 Т/с “Маруся. Ви-

пробування”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 7”.
13.00 “Хай говорять. Розправа 

матерi”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15, 4.00 Критична точка.
20.20 Т/с “Глухар. Повернення”.
22.20 Т/с “Куля-дура 4. Агент i 

скарб нацiї”.
2.00 Х/ф “Довiчно!”
4.40 “Хай говорять”.
5.25 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.
5.35, 6.40 Свiтанок.
6.25, 7.35 Дiловi факти.
6.35, 9.25, 12.55, 19.10. 2.20 

Спорт.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.35, 16.35 Т/с “Ливарний”.
12.35, 13.00 Анекдоти по-

українськи.

12.45 Факти. День.
13.20 Провокатор.
14.15 Т/с “Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Джентльмени на дачi.
20.25 Х/ф “Скарб нацiї”. (2 к.).
23.20 Х/ф “Беовульф”. (2 к.).
1.30 Самозванцi.
2.55 Х/ф “Небезпечна гастроль”. (2 к.).

СТБ
6.15, 2.35 “Бiзнес +”.
6.20 Д/ф.
6.45 “Зоряне життя. Дiти-

актори: жертви ранньої 
слави”.

7.45 Х/ф “Шкiльний вальс”.
9.45 Х/ф “Особисте життя 

доктора Селiванової”.
17.45 “Вiкна-новини”.
17.55 Х/ф “Операцiя “И” та iншi 

пригоди Шурика”.
20.00, 22.45 “Танцюють всi! 4”.
22.00 “Вiкна-новини”.
23.40 “ВусоЛапоХвiст”.
0.45 Х/ф “Американська дочка”.
2.25 “Вiкна-спорт”.
2.40 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.50 Т/с “Еврика”.
5.35 Служба розшуку дiтей.
5.40, 6.40 Kids` Time.

5.45 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.45, 7.15, 7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Джуманджi”.
7.30, 9.00, 19.00, 0.50 Репор-

тер.
9.10 Х/ф “Майже герої”.
11.15 Т/с “Грань 2”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки-7”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15, 1.05 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.30 Iнтуїцiя.
22.40 Х/ф “Сили природи”.
1.15 Х/ф “Крутий татко”.
2.45, 3.45 Зона ночi.
2.50 Вище за небо.
3.20 Десята муза в Українi.
3.50 Георгiй Нарбут. Живi картини.
4.10, 4.30 Зона ночi. Культура.
4.15 Сумний П`єро.

нТн
6.00 “Легенди бандитської Одеси”.

6.50 Т/с “Зустрiчна смуга”.
7.50, 12.00 Т/с “Детективи”.
8.25 “Друга смуга”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.10, 

5.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00, 23.00 Т/с “Закон i по-

рядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк 6”.
12.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
13.30 Т/с “Next 3”.
15.35 Х/ф “Битва за Москву”.
17.25 Х/ф “Мерседес” тiкає вiд 

погонi”.
19.20 Х/ф “Неслужбове за-

вдання”.
0.20 Х/ф “Чорноморський 

рейд”.
2.35 “Правда життя”.
3.40 М/с “Черепашки-нiндзя”.
4.00 “Агенти впливу”.

субота, 10 вересня 

Примітка: Цифрові позначки у програмах вка-
зують на класифікацію:

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

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

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Крок до зiрок.
7.00 Д/ф “Няньки дикої природи”.
7.40 Питання з О.Березовською.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Доки батьки сплять.
10.15 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.55 Караоке для дорослих.
12.55 Ближче до народу.
13.25 Золотий гусак.
13.50 В гостях у Д. Гордона.
14.55 Формула-1. Гран-прi Iталiї.
17.00 Маю честь запросити.
17.45 Дiловий свiт. Тиждень.
18.15 Х/ф “Пам`ятай мене”.
20.15 Новини. Спецвипуск до 

11 вересня.
20.40 Головний аргумент.

20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00, 1.20 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.05 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
2.00 Фольк-music.
2.50 М/с “Сандокан”.
3.20 Танцi з зiрками (Iталiя). 
5.00 “Надвечiр`я”.
5.30 Околиця.

1+1
6.00, 4.00 Х/ф “Кiнг-Конг”.
8.40 М/ф “Вiннi-Пух i день 

турбот”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.10 М/с “Русалонька”.
10.35 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
11.00 “ХОВАНКИ”.
11.55, 3.00 “Одружений за 

власним бажанням”.

13.05 “Шiсть кадрiв”.
13.30 “Смакуємо”.
14.05 “Алхiмiя кохання. Напо-

леон”.
14.55 “Актуальний репортаж. 

Колишнi чоловiки зiрок”.
15.55 Мелодрама “Темнi води”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.00 “Голос країни”.
22.00 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
22.25 “Голос країни - результати 

голосування”.
22.55 “Свiтське життя”.
23.50 “Телевiзiйна Служба 

Новин”.
0.30 “Tkachenko.ua”.
1.10 Трилер “Мутанти”. (3 к.).

IнТер
6.30 Вечiр професiйного боксу з 

Вiталiєм Кличко на Iнтерi.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Ранкова Пошта з Пугачо-

вою i Галкiним”.
10.30 “Це моя дитина”.
11.35 “Смачна лiга з А. За-

воротнюк”.
12.30 Т/с “Гальмiвний шлях”.
16.20 Х/ф “Зв`язок”.

18.00 Х/ф “Два квитки до 
Венецiї”.

20.00, 4.35 “Подробицi тижня”.
20.50 “Фестиваль “Crimea Music 

Fest”. Закриття. Гала-
концерт.

0.10 Д/ф “Трагедiя 9/11. Теорiя 
змови”.

1.05 Х/ф “Башти-близнята”. (2 к.).
3.05 Х/ф “Материнський 

iнстинкт”. (2 к.).

ТрК “УКраїна”
6.00, 5.35 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00 Х/ф “Приборкувачка 

тигрiв”.
9.00 Ласкаво просимо.
10.00 Х/ф “Крила янгола”.
12.15, 18.00, 19.30 Т/с “Пiлот 

мiжнародних авiалiнiй”.
15.10 Т/с “Дорожнiй патруль 7”.
19.00, 3.30 Подiї тижня.
22.20 Футбольний уiк-енд.
23.30 Т/с “Гончаки 3”. (2 к.).
1.30 Х/ф “Облога прибульцiв”. (2 к.).
3.00 Щиросерде зiзнання.
4.00 Х/ф “Приборкувачка 

тигрiв”.

ICTV
6.20 Факти.
6.35 Квартирне питання.
7.30 Анекдоти по-українськи.
7.50 Т/с “Рюрiки”.
8.40 Х/ф “Забiйний футбол”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20, 19.25 Спорт.
12.25 Велика рiзниця. Фести-

валь в Одесi.
14.20 Х/ф “Суперменеджер, або 

Мотика долi”.
16.10 Наша Russia.
17.00 Битва нацiй.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Смертельна сутичка”.
23.35 Голi i смiшнi.
0.55 Х/ф “Доля Салема”. (2 к.).
2.30 Iнтерактив. Тижневик.
2.45 Х/ф “Iншi 48 годин”. (2 к.).
4.15 Х/ф “Дуже епiчне кiно”. (2 к.).

СТБ
5.15 М/ф “Ну, постривай”.
7.00 Х/ф “Раз на раз не випадає”.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висо-

цькою”.

8.50 “Їмо вдома”.
10.00, 23.10 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “ВусоЛапоХвiст”.
12.50 “Х-фактор. Революцiя”.
15.50 “МайстерШеф”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.10 Х/ф “Знайди мене”.
0.10 Х/ф “Недiльний тато”.
1.55 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.40 Т/с “Еврика”.
6.05 Клiпси.
6.30 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь.
8.55 Х/ф “Майже герої”.
10.50 Х/ф “Смугастi перегони”.
13.40 Аферисти.
14.40 Info-шок.
15.45 Х/ф “Гарi Поттер i таємна 

кiмната”.
19.00 Фабрика зiрок 4.
21.40 Т/с “Воронiни”.
22.05 Фабрика зiрок 4. Голо-

сування.

22.30 Фабрика зiрок 4. Ще не все.
23.30 Спортрепортер.
23.35 Х/ф “Доказ смертi”. (3 к.).
1.50, 2.50 Зона ночi.
1.55 Подорож у втрачене минуле.
2.25 Київ на межi сторiч.
2.55 Втрачений рай.
3.45, 4.35 Зона ночi. Культура.
3.50 Хто вони - дiти iндиго?
4.15 Двi Долi.

нТн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
9.45 Х/ф “Мерседес” тiкає вiд 

погонi”.
11.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Убити Гiтлера.
12.00, 2.55 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.45 Т/с “Бригада”.
19.00 Х/ф “Безстрашний”.
21.10 Х/ф “Пробудження 

смертi”. (2 к.).
23.10 Х/ф “Беовульф”. (3 к.).
1.10 Х/ф “Безстрашний”.
4.00 “Правда життя”.
4.55 “Речовий доказ”.

неділя, 11 вересня 

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.45 “Легко бути жiнкою”.
10.35 М/с “Сандокан”.
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.05, 18.45, 21.45 Дiловий свiт.
12.15 Вiкно до Америки.
12.35 Право на захист.
12.55 Армiя.
13.05 Х/ф “Пам`ятай мене”.
15.15 Euronews.
15.25, 5.50  Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35 Д/ф “Україна - США: 20 

рокiв партнерства”.
16.20 Т/с “Чотири танкiсти i 

собака”.
19.00 Про головне.
19.20 Концерт О. Ваєнги.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
21.55 Футбольний код.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00, 0.00,  0.30  Пiдсумки.

23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15, 0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 Свiт спорту.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.00 Щоденник фестивалю “Всi 

ми - дiти твої, Україно!”
3.15 Т/с “Поворот ключа”, (2 к).
4.05 Танцi з зiрками (Iталiя).

1+1
6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,  8.00, 9.00 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00, 17.40 “Сiмейнi драми”.
10.55, 18.30 Т/с “Не бреши 

менi 2”.
12.00 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
13.00, 2.05 Комедiя “Мушкетери 

Шарло”.
15.05, 3.50 Комедiя “Четверо 

проти кардинала”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
19.30, 0.00 “ТСН”.

20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к).
21.15 “Дiти напрокат”.
22.15 “Iлюзiя безпеки. Що у 

бляшанцi?”
23.15 “Tkachenko.ua”.
0.15 Т/с “Закон i порядок. Зло-

чинний намiр”. (2 к.).
5.25 Т/с “Тисяча i одна нiч”.

IнТер
5.30 Х/ф “Материнський 

iнстинкт”.
7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 

18.00 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 З новим 

ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Х/ф “Зв`язок”.
12.15 Т/с “Невидимки”.
13.10 Д/с “Детективи”.
13.50 “Сiмейний суд”.
14.45 “Юрмала-2009”.
16.30 “Чекай на мене”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Свати 4”.
21.40 Т/с “Знахар 2”.
0.00 “Мiс Україна-2011”.
1.45 Х/ф “Позаурочний час”.
3.25 “Подробицi” - “Час”.

3.55 Д/ф “Теорiя правди”.
5.00 Т/с “Спальний район”.

ТрК “УКраїна
6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї тижня.
7.10, 18.00 Т/с “Єфросинiя. 

Продовження”
8.20, 14.00 Т/с “Слiд”.
9.00, 20.20  Т/с “Глухар. По-

вернення”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся. Ви-

пробування”
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 7”
13.00 “Хай говорять. 

Петербурзькi таємницi”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15, 3.50 Критична точка.
19.00, 3.30  Подiї.
22.20 Х/ф “Мумiя”. (2 к).
1.00 Х/ф “40 днiв i 40 ночей”. (2 к).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Чаклунка”

ICTV
5.25 Служба розшуку дiтей.
5.35, 6.40  Свiтанок.
6.20, 7.35 Дiловi факти.
6.35, 9.10, 12.55, 19.10 Спорт.
7.40 Факти тижня.

8.45 Факти. Ранок.
9.15 Провокатор.
10.20 Х/ф “Суперменеджер, або 

Мотика долi”.
12.05 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Море по колiно.
13.45 Стоп-10.
14.50 Х/ф “Смертельна сутичка”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,0.55  Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Братани”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45, 3.15 Свобода слова.
1.50 Спорт.
2.00 Т/с “В чорному списку 2”.
2.45 Факти.

СТБ
6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Д/ф.
6.45 “Паралельний свiт”.
7.45 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
8.45 “Зоряне життя. Обдурити 

зiрку”.
9.45 “Зоряне життя. Не 

вiдрiкаються, кохаючи”.
10.45 Х/ф “Знайди мене”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 Т/с “Адвокат”.
17.00 “Давай одружимося”.
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.

18.10 “Неймовiрна правда про 
зiрок”.

19.00 “Зоряне життя. Зорянi 
байстрюки”.

20.10, 22.40 “Феномен”.
23.15 Т/с “Доктор Хаус”.
0.15 Т/с “Адвокат”.
2.05 “Вiкна-Спорт”.
2.15 “Бiзнес +”.
2.20 Х/ф “В зонi особливої уваги”.
3.40 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.55 Т/с “Еврика”.
5.35, 6.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.40, 7.15, 7.40  “Пiдйом”.
6.45 М/с “Джуманджi”.
7.30,9.00,19.00,0.35 Репортер.
9.10 Х/ф “Смугастi перегони”.
11.20 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50, 15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55, 23.35 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки 7”.
17.55, 20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15, 0.50 Спортрепортер.
19.25 Батьки i дiти.
21.35 Аферисти.

22.35, 1.05 Новий погляд.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.50 Х/ф “Дiвчина, яку зупини-

ли”. (2 к).
3.50 Зона ночi.
3.55 Третя влада.
4.40, 4.50 Зона ночi. Культура.
4.45 Тася.

нТн
6.10 Х/ф “Самотнiй гравець”.
7.50, 12.00  Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Правда життя”. Формула 

жорстокостi.
9.10, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.05, 23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00, 12.30, 20.20 Т/с “CSI: 

Нью-Йорк”.
13.30 Т/с “Павутиння 4”.
17.05 Х/ф “Загiн спецiального 

призначення”
18.30, 3.45 “Агенти впливу”.
19.00, 21.30, 0.00, 2.15, 5.40 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
0.20 Х/ф “Беовульф”. (3 к).
2.40 “Речовий доказ”.
3.25 М/с “Черепашки-нiндзя”.
4.45 “Правда життя”.

понеділок, 12 вересня 

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *
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середа,  14  вересня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.40 Д/ф “Олександр 

Вертинський” iз циклу 
“Київська старовина. Свiт 
мистецтва”.

10.10 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00, 15.00 Новини.
12.10, 21.20 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
12.55 Околиця.
13.25 Х/ф “Корпус генерала 

Шубнiкова”.
15.15 Euronews.
15.25, 5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35 Т/с “Ставка бiльша за 

життя”.
17.50 Магiстраль.
18.10, 21.25 Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.
0.00, 0.30 Пiдсумки.
0.15, 0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.
1.25 Шустер-Live.
3.10 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
4.15 Т/с “Сержант Рокка”. (2 к.).

1+1
6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 2.35 

“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
9.55, 17.40 “Сiмейнi драми”.
10.50, 18.30 Т/с “Не бреши 

менi 2”.
11.50 “Чесно”.
12.45, 4.10 “Iлюзiя безпеки. 

Народити вундеркiнда”.
13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05, 3.20 Т/с “Жiночi мрiї про 

далекi краї”.
16.05 “Мiняю жiнку 2”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Бойовик “Сурогати”. (2 к.).
22.00 “Велика рiзниця по-

українському. Найкраще”.
23.00 Бойовик “Без правил: 

один проти всiх”. (2 к.).
0.45, 4.45 Т/с “Закон i порядок. 

Злочинний намiр”. (2 к.).

IнТер
5.25 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11”.
7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 

18.00 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 З новим 

ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Каменська 4”.
10.55 Т/с “Свати 4”.
12.15 Т/с “Невидимки”.
13.15 “Слiдство вели...” з Л. 

Канiвським”.
14.10 “Сiмейний суд”.
15.05 “Судовi справи”.
15.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 “Шоу №1”.
22.30 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
1.00 Х/ф “Марс атакує”.
3.15 “Подробицi” - “Час”.
3.45 Х/ф “Птах щастя”.

ТрК “УКраїна”
6.10 Срiбний апельсин.
6.50, 17.00, 19.00, 3.30 Подiї.
7.10, 18.00 Т/с “Єфросинiя. 

Продовження”.

8.20, 14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар. Повернення”.
11.00, 19.20 Т/с “Маруся. Ви-

пробування”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 7”.
13.00 “Хай говорять. Польовий 

акт”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15, 3.50 Критична точка.
20.20 Т/с “Глухар. Повер-

нення”.
22.20 Т/с “Куля-дура 5. Смараг-

дова справа агента”.
2.00 Х/ф “Нiчна подiя”.
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Чаклунка”

ICTV
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20, 2.45 Факти.
5.35, 6.40 Свiтанок.
6.20, 7.35 Дiловi факти.
6.35, 9.25, 12.55, 19.10, 1.50 

Спорт.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.35, 16.35 Т/с “Ливарний”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Мiсце зустрiчi 

змiнити не можна”.

14.55 Росiйський Голiвуд: Мiсце 
зустрiчi змiнити не можна. 
30 рокiв опiсля.

18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Джентльмени на дачi.
20.20 Х/ф “Кiлери”.
22.20 Х/ф “Мiстер i мiсiс Смiт”.
0.55 Самозванцi.
2.00 Т/с “В чорному списку 2”.
3.15 Х/ф “Прихований ворог”. 

(2 к.).
СТБ

6.15, 2.10 “Бiзнес +”.
6.20 Д/ф.
6.45 “Зоряне життя. Вiдверто 

про перше кохання”.
7.45, 2.15 Х/ф “Людина на-

родилася”.
9.45 Х/ф “Особисте життя 

доктора Селiванової”.
17.50, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.00 Х/ф “Iван Васильович 

змiнює професiю”.
20.00, 22.45 “Танцюють всi! 4”.
23.35 “ВусоЛапоХвiст”.
0.45 Х/ф “Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора”.
2.00 “Вiкна-Спорт”.
3.45 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.50 Т/с “Ясновидець”.

5.30 Служба розшуку дiтей.
5.35, 6.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.40, 7.15, 7.40, “Пiдйом”.
6.45 М/с “Джуманджi”.
7.30, 9.00, 19.00, 1.00 Репор-

тер.
9.10 Х/ф “Маленькi негiдники”.
11.10 Т/с “Грань 3”.
15.50 Т/с “Друзi”.
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки 7”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15, 1.15 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
21.30 Iнтуїцiя.
22.40 Х/ф “Константiн”. (2 к.).
1.25 Х/ф “Знамення”. (2 к.).
3.20, 4.15 Зона ночi.
3.25 Моя адреса - Соловки. 

Навiщо перекладати 
Вергилiя.

3.45 Моя адреса - Соловки. 
Вантаж мовчання.

4.00 Леопольд, або Втеча вiд 
волi.

4.20 Моя адреса - Соловки. Не 
ударте жiнку навiть квiткою.

4.25 Моя адреса - Соловки. 
Пастка.

4.30, 4.45 Зона ночi. Культура.

4.35 Мовчазне божество.
4.40 Марiя i Марфа.

нТн
6.00 “Легенди бандитської 

Одеси”.
6.30 Х/ф “У лiсах пiд Кове-

лем”.
7.45, 12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.35, 

5.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00, 23.00 Т/с “Закон i по-

рядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк 6”.
12.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
13.35 Т/с “Next 3”.
15.35 Х/ф “Ти є...”
17.35 Х/ф “Загiн спецiального 

призначення”.
19.20 Х/ф “Вибух на свiтанку”.
0.20 “Нарештi в Українi, або 

Феномен Big Brother”.
1.35 “Легенди карного роз-

шуку”.
3.00 “Правда життя”.
3.50 М/с “Черепашки-нiндзя”.
4.10 “Агенти впливу”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!
21.00, 1.20, 9.00 Пiдсумки дня.
9.40 Свiтло.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
10.45 М/с “Сандокан”
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 15.25, 18.45, 21.40, 5.50 

Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Темний силует.
12.50 Кордон держави.
13.15 Х/ф “Весна на Одерi”.
15.10 Euronews.
15.30 Т/с “Чотири танкiсти i 

собака”
19.00, 1.55 Про головне.
19.35 Концерт Раймонда 

Паулса.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.30, 1.50 Свiт спорту.
21.35 221. Екстрений виклик.
21.50 Концерт О. Пєскова.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 0.00, 0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15 Вертикаль влади
0.50 Кориснi поради.

2.20 ТелеАкадемiя.
3.25 Щоденник фестивалю “Всi 

ми - дiти твої, Україно!”
3.40 Танцi з зiрками (Iталiя).

1+1
6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 23.30 

“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
9.55, 17.40 “Сiмейнi драми”.
10.50, 18.30 Т/с “Не бреши 

менi 2”.
11.50 “Чесно”.
12.45 “Iлюзiя безпеки. Що у 

бляшанцi?”
13.45, 5.15 Т/с “Тисяча i одна 

нiч”.
15.20, 2.50 Т/с “Жiночi мрiї про 

далекi краї”.
16.20 “Мiняю жiнку 2”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к).
21.25 Футбол. Лiга Чемпiонiв. 

Порту (Португалiя) - Шах-
тар (Україна).

23.50 “Зняти все”.
0.15, 3.40, Т/с “Закон i порядок. 

Злочинний намiр”. (2 к).
2.05 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

інТер
5.25, 15.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11”.
7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 

18.00 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35, З новим 

ранком.
7.30, 20.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Каменська 4”.
10.55, 20.35 Т/с “Свати 4”.
12.15 Т/с “Невидимки”.
13.15 “Слiдство вели...” з Л. 

Канiвським”.
14.10 “Сiмейний суд”.
15.05 “Судовi справи”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробицi”.
21.40 Т/с “Знахар 2”.
0.00 Д/ф “9/11 перезаванта-

ження”.
1.00 Х/ф “Лють i честь 2: Воро-

же захоплення”.
2.35 “Подробицi” - “Час”.
3.05 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
3.10 Д/ф “Теорiя правди”.
4.35 Т/с “Спальний район”.

ТрК «УКраїна»
6.10 Срiбний апельсин.
6.50, 17.00, 19.00, 3.30 Подiї.
7.10, 18.00 Т/с “Єфросинiя. 

Продовження”
8.20, 14.00, 22.20  Т/с “Слiд”.
9.00, 20.20  Т/с “Глухар. По-

вернення”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся. Ви-

пробування”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 7”
13.00 “Хай говорять. Удар 

чорного тигра”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15, 3.50 Критична точка.
0.00 Т/с “Лицар дорiг” (2 к).
1.00 Х/ф “Мумiя”. (2 к).
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. 

(2 к).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Чаклунка”, 3 i 4 с.

ICTV
5.20, 3.05 Факти.
5.35, 6.40 Свiтанок.
6.20, 7.35 Дiловi факти.
6.35, 9.25, 12.55, 19.10, 2.10 

Спорт.
7.40 Ти не повiриш!
8.45 Факти. Ранок.
9.30, 19.15, 1.20 Надзвичайнi 

новини.

10.35 Т/с “Ливарний”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Провокатор.
14.20 Т/с “Братани”.
16.40 Т/с “Ливарний”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Х/ф “Мiсце зустрiчi 

змiнити не можна”
23.10 Факти. Пiдсумок дня.
23.25 Х/ф “Бiй з тiнню”.
2.25 Т/с “В чорному списку 2”.
3.40 Х/ф “Смак життя”. (2 к).

СТБ
6.20, 2.25 “Бiзнес +”.
6.25 Д/ф.
7.20, 18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
8.15, 23.40 Т/с “Доктор Хаус”.
9.15 “Зоряне життя. Зорянi 

байстрюки”.
10.25 Х/ф “Недiльний тато”.
12.15 “Феномен”.
14.55, 0.40 Т/с “Адвокат”.
17.00 “Давай одружимося”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
19.05 “Зоряне життя. Я люблю 

тебе до слiз...”
20.10 “Фермер шукає дружину”.
22.40 “Дорога, ми вбиваємо 

дiтей”.

2.15 “Вiкна-Спорт”.
2.30 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
3.50 Нiчний ефiр.

новий  Канал
4.55 Т/с “Еврика”.
5.35, 6.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.40, 7.15, 7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Джуманджi”.
7.30, 9.00, 19.00, 0.50 Репор-

тер.
9.10 Х/ф “Знайомство з 

Марком”.
11.10, 22.55 Т/с “Щасливi 

разом”.
12.55 Батьки i дiти.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50, 15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55, 23.55 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки 7”.
17.55, 20.45 Т/с “Воронiни”.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Знову разом.
21.50 Хто проти блондинок?
1.10 Спортрепортер.
1.15 Погода.
1.20 Х/ф “Адвокат диявола”. 

(2 к).
2.45, 3.40 Зона ночi.
2.50 Українцi Вiра.

3.45 Райськi сади гетьмана 
Сагайдачного.

4.05, 4.50 Зона ночi. Культура.
4.10 Микола Лисенко.

нТн
5.55 “Легенди бандитської 

Одеси”.
6.20 Х/ф “Щасливчик”.
7.50, 12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.20, 

5.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00, 23.00 Т/с “Закон i по-

рядок”.
11.00, 20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк 

6”.
12.35, 19.20 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 10”.
13.30 Т/с “Next 3”.
15.40 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”
17.00 Х/ф “Загiн спецiального 

призначення”
18.30 “Речовий доказ”. Дует 

нiчних мисливцiв.
0.20 Х/ф “Пекло”. (3 к).
2.50 “Правда життя”.
3.40 М/с “Черепашки-нiндзя”.
4.05 “Агенти впливу”.

вівторок,  13   вересня

п’ятниця, 16  вересня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00, 21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.35 Погода.
9.40 Книга.ua.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
10.45 М/с “Сандокан”
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00, 18.00 Новини.
12.10,17.45, 21.30 Дiловий свiт.
12.15 Погода.
12.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А 

до Я.
12.55 Крок до зiрок. Євробачення.
13.40 Х/ф “П`ядь землi”.
15.15 Euronews.
15.25, 5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.30 Погода.
15.35 Т/с “Ставка бiльша за 

життя”.
17.40 Погода.
18.25 Хокей. Чемпiонат України. 

“Донбас” (Донецьк) - 
“Сокiл” (Київ).

19.05 В перервi - На добранiч, дiти.
19.55 В перервi - Свiт спорту.
20.45 221. Екстрений виклик.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Концерт Вiтаса “Пiснi моєї 

мами”.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
22.55 Погода.
23.00, 0.30, 0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15 Вертикаль влади
0.35 Вертикаль влади
0.50 Кориснi поради.
1.50 Про головне.
2.15 ТелеАкадемiя.
3.20 Т/с “Поворот ключа”, (2 к).
4.10 Т/с “Сержант Рокка”, (2 к).

1+1
6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10, 7.40, 8.05,9.10  

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.25 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
9.55, 17.40 “Сiмейнi драми”.
10.50, 18.30 Т/с “Не бреши 

менi 2”.
11.50 “Чесно”.
12.45, 3.40  “Iлюзiя безпеки. 

Обережно, мозок”.
13.40, 5.15 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05, 2.50 Т/с “Жiночi мрiї про 

далекi краї”.

16.05 “Мiняю жiнку 2”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.00 Футбол. Лiга Європи. Ди-

намо Київ (Україна) - Сток 
Сiтi (Англiя).

22.05 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к).
22.30 “Здивуй мене”.
23.45 “Зняти все”.
0.10, 4.25  Т/с “Закон i порядок. 

Злочинний намiр”. (2 к).
2.00 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

інТер
5.25, 15.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11”.
7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 

18.00  Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35  З новим 

ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Каменська 4”.
10.55, 20.35 Т/с “Свати 4”.
12.15 Т/с “Невидимки”.
13.15 “Слiдство вели...” з 

Л.Канiвським”.
14.10 “Сiмейний суд”.
15.05 “Судовi справи”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
21.40 Т/с “Знахар 2”.

0.00 Д/ф “Дуремар i красунi. 
В.Басов”.

1.05 Х/ф “Послання в пляшцi”.
3.15 “Подробицi” - “Час”.
3.45 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
3.50 Д/ф “Теорiя правди”.
4.35 Т/с “Спальний район”.

ТрК «УКраїна»
6.10 Срiбний апельсин.
6.50, 17.00, 19.00, 3.30 Подiї.
7.10, 18.00 Т/с “Єфросинiя. 

Продовження”
8.20, 14.00, 22.20 Т/с “Слiд”.
9.00, 20.20  Т/с “Глухар. По-

вернення”.
11.00, 19.20 Т/с “Маруся. Ви-

пробування”
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 7”
13.00 “Хай говорять. Аварiя на 

Садовому кiльцi”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15, 3.50 Критична точка.
0.00 Т/с “Лицар дорiг”. (2 ка).
1.00 Х/ф “Снайпер 2”. (2 к).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Чаклунка”

ICTV
5.20, 3.35 Факти.
5.35, 6.40  Свiтанок.

6.20, 7.35 Дiловi факти.
6.35, 9.25, 12.55, 19.10, 2.40 

Спорт.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30, 19.15, 1.55 Надзвичайнi 

новини.
10.35, 16.35 Т/с “Ливарний”.
12.35, 13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.20, 20.10 Х/ф “Мiсце зустрiчi 

змiнити не можна”
18.45 Факти. Вечiр.
22.05 Росiйський Голiвуд: Мiсце 

зустрiчi змiнити не можна. 
30 рокiв опiсля.

23.45 Факти. Пiдсумок дня.
0.00 Х/ф “Прихований ворог”. (2 к).
2.50, 4.10 Х/ф “Бiй з тiнню 2: 

Реванш”
СТБ

6.00, 2.35 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.30, 18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
7.30, 23.50 Т/с “Доктор Хаус”.
8.30 “Зоряне життя. Вiйна за 

спадок”.
9.35 Х/ф “Вiрнi друзi”.
11.45 Х/ф “Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ватсона”.

14.55, 0.50 Т/с “Адвокат”.
17.00 “Давай одружимося”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
19.00 “Зоряне життя. Врятованi 

дiтьми”.
20.10, 22.40 “Зваженi i 

щасливi”.
2.25 “Вiкна-Спорт”.
2.40 Х/ф “Летять журавлi”.
4.15 Нiчний ефiр.

новий  Канал
4.55 Т/с “Ясновидець”.
5.35, 6.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.40, 7.15, 7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Джуманджi”.
7.30,9.00,19.00,0.50 Репор-

тер.
9.10 Х/ф “Нiндзя-серфери”.
11.10,22.50 Т/с “Щасливi 

разом”.
12.55 Мiж нами, сватами.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50, 15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55, 23.55 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки 7”.
17.55, 20.40 Т/с “Воронiни”.
19.15, 1.10 Спортрепортер.
19.25 Кухня на двох.
21.40 Мрiї збуваються.

1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Х/ф “Лiмбо”. (2 к).
3.25 Зона ночi.

нТн
6.00 “Легенди бандитської 

Одеси”.
6.30, 15.30 Х/ф “У лiсах пiд 

Ковелем”
7.45, 12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00, 21.30, 0.00, 2.35, 

5.40  “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00, 23.00 Т/с “Закон i по-

рядок”.
11.00, 20.20  Т/с “CSI: Нью-

Йорк 6”.
12.30, 19.20 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 10”.
13.35 Т/с “Next 3”.
16.55 Х/ф “Загiн спецiального 

призначення”
18.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Туманов - кореш 
Висоцького.

0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Легенди карного розшуку”.
3.00 “Речовий доказ”.
3.50 М/с “Черепашки-нiндзя”.
4.15 “Правда життя”.

четвер,  15  вересня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00, 21.00, 1.20 Пiдсумки дня.
9.45 “Легко бути жiнкою”.
10.45 М/с “Сандокан”
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45, Дiловий свiт.
12.25 Ближче до народу. 

О.Ляшко.
12.50 Країна якостi.
13.15 Хто в домi хазяїн?
13.35 Х/ф “Серед добрих 

людей”.
15.10 Euronews.
15.20, 5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.25 Т/с “Чотири танкiсти i 

собака”
16.30 Т/с “Ставка бiльша за 

життя”.
19.15 Т/с “Вiддiл убивств”
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.30,1.50 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
21.55 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.

23.00, 0.00, 0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15 Вертикаль влади
0.50 Кориснi поради.
2.00 Про головне.
2.25 ТелеАкадемiя.
3.25 Т/с “Поворот ключа”. (2 к).
4.10 Т/с “Сержант Рокка”. (2 к).

1+1
6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.25 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
9.55, 17.40 “Сiмейнi драми”.
10.50, 18.30 Т/с “Не бреши 

менi 2”.
11.50 “Чесно”.
12.45, 3.40 “Iлюзiя безпеки. 

Iндiйськi йоги, хто вони? 40 
рокiв потому”.

13.40, 5.10 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05, 2.45 Т/с “Жiночi мрiї про 

далекi краї”.
16.05 “Мiняю жiнку 2”.

17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к).
21.15 “Вiд пацанки до панянки 2”.
22.25 “Особиста справа”.
23.45 “Зняти все”.
0.10, 4.25 Т/с “Закон i порядок. 

Злочинний намiр”. (2 к).
2.00 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

інТер
5.25, 15.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11”.
7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 

18.00 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 З новим 

ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Каменська 4”.
10.55 Т/с “Свати 4”.
12.15 Т/с “Невидимки”.
13.15 “Слiдство вели...” з 

Л.Канiвським”.
14.10 “Сiмейний суд”.
15.05 “Судовi справи”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Свати 4”.
21.40 Т/с “Знахар 2”.

0.00 Д/ф “Як позбавитися 
чоловiка-тирана”.

1.05 Х/ф “Шоу починається”.
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.10 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
3.15 Д/ф “Теорiя правди”.
4.30 Т/с “Спальний район”.

ТрК «УКраїна»
6.10 Срiбний апельсин.
6.50, 17.00, 19.00, 3.30 Подiї.
7.10, 18.00  Т/с “Єфросинiя. 

Продовження”
8.20, 14.00, 22.20 Т/с “Слiд”.
9.00, 20.20 Т/с “Глухар. По-

вернення”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся. Ви-

пробування”
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 7”
13.00 “Хай говорять. Лолiта по 

сусiдству”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15, 3.50 Критична точка.
0.00 Т/с “Лицар дорiг”. (2 к).
1.00 Х/ф “Кращий спосiб по-

мерти”. (2 к).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Чаклунка”

ICTV
5.15 Служба розшуку дiтей.
5.25, 3.10 Факти.
5.35, 6.40 Свiтанок.
6.25, 6.45 Дiловi факти.
6.35, 9.20, 12.55, 19.10, 2.15 

Спорт.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30, 19.15, 1.20 Надзвичайнi 

новини.
10.35, 16.35 Т/с “Ливарний”.
12.30, 13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.25, 20.10 Х/ф “Мiсце зустрiчi 

змiнити не можна”
18.45 Факти. Вечiр.
23.15 Факти. Пiдсумок дня.
23.30 Х/ф “Бiй з тiнню 2: 

Реванш”. (2 к).
2.25 Т/с “В чорному списку 2”.
3.40 Х/ф “Бiй з тiнню”. (2 к).

СТБ
6.00, 2.45 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
7.00, 18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
7.55, 0.00 Т/с “Доктор Хаус”.
Профiлактика.

10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.10 Х/ф “Кур`єр”.
12.05 “Фермер шукає дружину”.
13.55 “Дорога, ми вбиваємо 

дiтей”.
14.55, 1.00 Т/с “Адвокат”.
17.00 “Давай одружимося”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
19.00 “Зоряне життя. Вiйна за 

спадок”.
20.10, 22.40 “МайстерШеф”.
2.35 “Вiкна-Спорт”.
2.50 Х/ф “Випадок в квадратi 

36-80”.
4.00 Нiчний ефiр.

новий  Канал
4.55 Т/с “Еврика”.
5.40 Т/с “Ясновидець”.
Профiлактика.
14.00 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40, 15.45 Teen Time.
14.45 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.50 Т/с “Друзi”.
16.55, 23.40 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки 7”.
17.55, 20.35  Т/с “Воронiни”.
19.00, 0.35 Репортер.
19.15, 0.50 Спортрепортер.
19.25 Мiж нами, сватами.
21.35 Зроби менi смiшно.

22.35 Т/с “Щасливi разом”.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Якщо Люсi впаде”. (2 к.).
3.00 Зона ночi.

нТн
6.00 “Легенди бандитської Одеси”.
6.25, 15.30 Х/ф “У лiсах пiд 

Ковелем”
7.45, 12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40, 9.00, 0.00, 1.30, 2.15, 5.40 

“Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00, 23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00, 20.20 Т/с “CSI: Нью-

Йорк 6”.
12.30, 19.20 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 10”.
13.35 Т/с “Next 3”.
16.55 Х/ф “Загiн спецiального 

призначення”
18.30 “Правда життя”. Поруч зi 

смертю.
0.30 “Покер Дуель”.
1.20 “Легенди карного розшуку”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
3.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
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З нагоди 20-річниці Незалежності України Президент 
України Віктор Янукович 8 липня 2011 року підписав За-
кон України «Про амністію у 2011 році». 27 липня він на-
брав законної сили.

Проведення амністії стало доброю традицією та про-
явом гуманізму, поваги до прав людини, що сприяє по-
дальшому ствердженню гуманних засад в суспільстві. 
Проведення гуманного акту має на меті звільнення від 
покарання у виді позбавлення волі на певний строк та 
від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, 
які відбувають засуджені за нетяжкі злочини, усвідомили 
свою провину та не становлять небезпеки для суспіль-
ства.      

Відповідно до закону, під амністію у 2011 році підпа-
дають громадяни, засуджені за нетяжкі злочини і злочини 
вчинені з необережності:

— особи, які на момент вчинення злочину були непо-
внолітніми;

— вагітні жінки;
—  особи, які не позбавлені батьківських прав віднос-

но своїх неповнолітніх дітей, або дітей-інвалідів незалеж-
но від їх віку;

— інваліди I, II чи III групи, хворі на активну форму ту-
беркульозу, СНІДу, онкологічні захворювання;

— чоловіки, які досягли 60-річного віку та жінки, які 
досягли 55-річного віку;

— ветерани війни (учасники бойових дій, інваліди ві-
йни та учасники війни);

— учасники ліквідації наслідків аварії на чорнобиль-
ській АЕС та потерпілі внаслідок Чорнобильської ката-
строфи;

— особи, які мають одного чи обох батьків, які досягли 
70-річного віку, або визнані інвалідами першої групи, за 
умови, що в цих батьків немає інших працездатних дітей.    

Під дію Закону України «Про амністію у 2011 році», які 
перебувають на обліку в Макарівському районному під-
розділі кримінально-виконавчої інспекції, відповідно до 
статті 1 Закону підпадає 14 осіб. Серед них є 3 особи, які 
вчинили злочин у неповнолітньому віці, 2 жінок та 2 чоло-
віків, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, 1 особа, 
яка на день набрання чинності цим Законом досягла 60-
річного віку, 1 учасник бойових дій та 5 осіб потерпілих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи. Протягом серпня 
Макарівський районний суд за поданням інспекції звіль-
нив на підставі статті 1  ЗУ «Про амністію у 2011 році» 8 
осіб. 

Але, разом з тим, в законі визначено коло осіб, які не 
можуть бути амністованими. Серед них – особи, які ма-
ють дві і більше судимостей за вчинення тяжких або осо-
бливо тяжких злочинів, які відбули менше половини при-
значеного вироком суду основного покарання; особи які 
вчинили злочин або злочини, що спричинили загибель 
двох і більше осіб; засуджені до довічного позбавлення 
волі; особи, які злісно порушують режим у період від-
бування покарання; особи, які повторно скоїли умисний 
злочин до відбування покарання, враховуючи звільнених 
умовно достроково, особи які вчинили злочини пов’язані 
з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів та особи, які мають неповноліт-
ніх дітей або дітей інвалідів, і вчинили злочини, що пося-
гають на життя, здоров’я, честь і гідність чи охоронювані 
законом права та інтереси цих дітей.     

 Не підлягають амністії водії, які винні в скоєнні ДТП, 
що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке 
тілесне ушкодження, вчинене особою у стані алкогольно-
го сп’яніння, або у стані викликаному вживанням нарко-
тичних або інших одурманюючих засобів або особою, яка 
залишила місце ДТП. 

Закон України «Про амністію у 2011 році» має на меті 
не лише зниження чисельності засуджених. Головним за-
вданням, яке сьогодні стоїть перед пенітенціарною служ-
бою, є гуманізація інституту покарання на засадах закон-
ності та справедливості. 

альона МазеПа, 
інспектор Макарівського районного підрозділу

кримінально-виконавчої інспекції,
молодший лейтенант внутрішньої служби.

Амністія – гумАнний 
Акт дЕржАви

Дев’ятого березня вступила в дію 
нова редакція закону “Про виконавче 
провадження”, який надає можли-
вість боржнику добровільно викона-
ти рішення. Відповідно до частини 
другої ст. 24 зазначеного Закону в 
постанові про відкриття виконавчого 
провадження державний виконавець 
встановлює строк для добровільно-
го виконання рішення, який не може 
перевищувати семи днів, а щодо 
рішень про примусове виселення 
- п’ятнадцяти днів, та попереджає 
боржника про примусове виконання 
рішення після закінчення встановле-
ного строку зі стягненням із нього ви-
конавчого збору і витрат, пов’язаних 
із провадженням виконавчих дій, 
передбачених Законом. У разі, якщо 
у встановлений строк для добровіль-
ного виконання рішення воно не буде 
виконано боржником, державний ви-
конавець невідкладно розпочинає 
його примусове виконання.

Згідно зі ст. 4 Закону України “Про 
виконавче провадження”, заходами 
примусового виконання рішень є:

— звернення стягнення на майно 
боржника;

— звернення стягнення на заро-
бітну плату (заробіток), доходи, пен-
сію, стипендію боржника;

— вилучення у боржника і пере-
дача стягувачеві певних предметів, 
зазначених у рішенні;

— інші заходи, передбачені рі-
шенням.

Однак, визначені заходи при-
мусового виконання рішень не є ви-

черпними. Ними можуть бути також 
інші заходи у залежності від засто-
сованих у рішенні заходів захисту 
цивільних прав, передбачених Ци-
вільним кодексом України, іншими 
законами України. Ці заходи свід-
чать, що об’єктом стягнення в осно-
вному виступає майно боржника (в 
тому числі, за рішеннями немайно-
вого характеру).

Більшість власників транспорт-
них засобів чи водії періодично 
стикаються з органами державної 
виконавчої служби через несплату 
штрафів по лінії ДАІ. В арсеналі вико-
навчої служби чимало дієвих заходів 
для стягнення боргів. Арешт кварти-
ри чи машин, заборона виїзду за кор-
дон, накладення адміністративного 
стягнення за неявку до державного 
виконавця тощо. Натомість боржни-
ки нерідко намагаються уникати дер-
жавних виконавців, створюючи про-
блеми, з подальшими негативними 
фінансовими наслідками для них.

Водіям, які полюбляють нехтува-
ти правилами дорожнього руху, слід 
мати на увазі, що несплата штрафу 
у 15-денний термін з моменту ви-
несення постанови тягне за собою 
зростання цього штрафу вдвічі.

При стягненні таких штрафів від 
громадян надходить велика кількість 
скарг щодо подвійного розміру. Хочу 
роз’яснити правопорушникам, що з 
1 січня 2009 року   набрала   чиннос-
ті   частина   друга   статті   308   Ко-
дексу   України   про адміністративні 
правопорушення, згідно з якою у разі 

несплати громадянами штрафу про-
тягом 15 днів, з метою примусового 
виконання постанови у справі про 
адміністративне правопорушення, 
постанову направляють до відділу 
державної виконавчої служби для 
стягнення з правопорушника подвій-
ного розміру штрафу.

Якщо постанова в справі про 
адміністративне правопорушення 
оскаржується правопорушником у 
суді, то про це необхідно повідомити 
державного виконавця, щоб до при-
йняття судового рішення грошові ко-
шти не були стягнуті з його заробіт-
ної плати або пенсії.

Нещодавно, спільно з працівни-
ками ДАІ, запроваджено ефективну 
практику затримання транспорт-
них засобів, які оголошено в роз-
шук. Потенційним порушникам слід 
пам’ятати, що у випадку несплати 
штрафів, їх автомобіль на підставі 
постанови державного виконавця 
про його розшук, буде на законних 
підставах затримано працівниками 
ДАІ будь-де на території України і до-
ставлено на арештмайданчик. Щоб 
уникнути подвійного розміру штрафу, 
квитанцію про його сплату необхідно 
подати у відділення ДАІ по обслугову-
ванню Макарівського району, не пізні-
ше 15-денного терміну з моменту ви-
несення постанови про притягнення 
до адміністративної відповідальності. 

В. БулашеНКО, 
заступник начальника відділу 
державної виконавчої служби 

районного управління юстиції.

консультує фахівець

подвійні штрафи - реальність

Найвідоміші гострі кишкові інфекції: черевний тиф, 
паратифи, холера, шигельози, гастроентероколіти та 
деякі інші. Всі ці хвороби викликають певні види вірусів, 
бактерій, найпростіших мікроорганізмів. Джерелами 
збудників є хворі люди та бактеріоносії. Від них збудни-
ки виділяються назовні з каловими масами. В організм 
здорової людини збудники гострих кишкових інфекцій 
потрапляють із забрудненою водою та харчовими про-
дуктами. Так, дизентерійна паличка зберігається у річці 
до 35 днів, а у колодязній воді – до 27 днів. Джерелами 
забруднення відкритих водойм та неглибоких колодязів 
є неочищені побутові та стічні води. Особливо небезпеч-
ними можуть бути неправильно побудовані та перепо-
внені надвірні туалети. Тоді вміст вигрібних ям із ґрунто-
вими, дощовими і талими водами потрапляє у колодязі 
та водойми, розташовані нижче по рельєфу. 

В полуниці, вишні, малині збудники дизентерії вижи-
вають протягом трьох-чотирьох днів, на яблуках, вино-
граді, порічках, грушах 5-7 днів, на сливах 6-8 днів. Ово-
чі та фрукти можуть забруднюватися не тільки руками 
хворих, які їх збирають і продають, а також водою при 
поливі городів. Тож перед вживанням їх обов’язково по-
трібно ретельно мити під краном або проточною водою 
та додатково обдавати окропом. 

Молоко та молочні продукти теж є 
ідеальним середовищем для розмно-
ження мікробів збудників дизентерії, 
черевного тифу, або інших кишкових 
захворювань. Наприклад, дизенте-
рійна паличка, попадаючи в молоко, більш ніж 20 днів 
зберігає здатність викликати у людини захворювання. 
Рекомендуємо вживати молоко тільки кип’ячене та пас-
теризоване. При появі перших ознак будь-якого кишко-
вого розладу необхідно негайно звернутися до лікаря. 
Зовсім неприпустимо займатись самолікуванням. Нор-
мальний склад мікрофлори кишківника та її певне роз-
ташування у відділах шлунково-кишкового тракту є дуже 
важливим для здоров’я фактором. При неправильному 
застосуванні лікарських препаратів мікрофлора може 
втратити свої захисні функції і у кишківнику починають 
розмножуватись сторонні, не властиві організму, мікро-
би, в тому числі і збудники гострих кишкових захворю-
вань.

Хворобу легше попередити, ніж потім лікувати. Тож не 
займайтесь самолікуванням, а зверніться до лікаря.

людмила даВИдеНКО, 
лікар епідеміолог.

наше Здоров’я

ПрофіЛАктикА кишкових зАхворювАнЬ

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про поря-
док видачі посвідчення водія та допуску громадян до ке-
рування транспортними засобами. Відповідну постанову 
схвалено на останньому засіданні уряду.

Відтак істотно спрощується порядок видачі посвід-
чення водія та допуск до керування транспортними за-
собами, повідомляє прес-служба МВС. До прийняття 
зазначеної постанови особам, які впродовж останніх 12 
місяців не керували автівками, обмін водійських прав 
проводився після складання теоретичного і практичного 
іспитів.

Для спрощення процедури обміну документів вини-
кла потреба у проведенні обміну посвідчень без складан-
ня іспитів, незалежно від строку, протягом якого особа не 
керувала транспортним засобом.

Прийняття цього нормативно-правового акта дає 
змогу значно спростити порядок обміну посвідчення во-
дія, сприятиме зменшенню соціальної напруги серед на-
селення та поліпшенню процесу обслуговування грома-
дян при обміні водійських прав.

нове у Законодавстві

ПосвідчЕння водія 
оБміняютЬ БЕз ісПитів

Я ЗАМОВиВ У САлОНІ-МАгАЗиНІ 
МеБлІ. ЗгІДНО З ДОгОВОРОМ, 
СПлАТиВ 50% ВІД ЗАгАльНОї СУМи 
ЗАМОВлеННЯ. МеБлІ ПОВиННІ БУли 
ПРиВеЗТи ПРОТЯгОМ 20 ДНІВ, Але 
Вже ПРОйШОВ МІСЯЦь, А ЗАМОВ-
леНе ТАК І Не ПРиВеЗли, гОВО-
РЯТь, ПОСТАВКА ЗАТРиМУєТьСЯ. Я 
ЗВеРНУВСЯ ДО ДиРеКТОРА МАгА-
ЗиНУ З ПиСьМОВОю ЗАЯВОю ПРО 
Те, щО хОЧУ ВІДМОВиТиСЯ ВІД ЗА-
МОВлеННЯ І ПОВеРНУТи ПеРеДО-
ПлАТУ. МеНІ В ЦьОМУ ВІДМОВили. 
щО РОБиТи?

Вам потрібно уважно перечитати 
договір. Такі нюанси, як повернен-
ня грошей, зазвичай прописуються. 
Інше питання, що вони можуть бути 
надруковані десь у кінці дрібним 
шрифтом - ви могли це не прочитати. 
Якщо написано, що фірма не повер-
тає вам передоплату у разі затримки 
поставки меблів, то тут уже нічого не 
поробиш - доведеться чекати замов-
лення. Якщо ж такого пункту немає, 
ви маєте право відмовитися від цих 
меблів і вимагати повернення пе-
редоплати. Згідно з Законом “Про 
захист прав споживачів” ви також 
маєте право вимагати від магазину 
виплати неустойки за прострочену 
поставку. За кожний прострочений 
день виплачується 3% від вартості 
роботи (послуги), а якщо вона чітко 

не визначена, то 3% від загальної 
вартості замовлення.

ВийШОВ З лАДУ НОВий хОлО-
ДильНиК. МАйСТеР, ЯКий ПРиїхАВ 
НА ВиКлиК З ПРиВОДУ РеМОНТУ, 
ПОПеРеДиВ, щО НеОБхІДНА ЗА-
МІНА ВНУТРІШНьОгО КОРПУСУ, А В 
СеРВІСНОМУ ЦеНТРІ гОВОРЯТь, щО 
“Це ДОВгА ІСТОРІЯ”. ЯК МОжНА її 
ПРиСКОРиТи?

Якщо на ваш холодильник ще 
діє гарантія, то при здаванні його в 
ремонт ви маєте право у письмовій 
формі вимагати надати (з достав-
кою за рахунок виконавця у випадку, 
якщо товар великогабаритний або 
вага його перевищує 5 кг) аналогіч-
ний належної якості. Тобто холодиль-
ник, що має такі ж основні споживчі 
властивості, що і куплений вами. Пе-
релік товарів, які на письмову вимогу 
надаються споживачу з обмінного 
фонду, затверджений Кабінетом Мі-
ністрів України. До нього, зокрема, 
входять: телевізори, холодильники, 
пральні машини, мікрохвильові печі, 
посудомийні машини, пилососи, 
електропраски та інші товари.

Холодильник належить до тієї тех-
ніки, яку зобов’язані видавати на вашу 
вимогу. Причому, це не залежить від 
того, куди ви звернулися - у магазин, 
де купували, чи сервісний центр.

Якщо ж гарантія вже закінчила-
ся, можна написати заяву з прохан-
ням про заміну цього холодильника, 
оскільки дефект корпусу може вва-
жатися виробничим браком. У та-
кому разі навіть після закінчення га-
рантії вам повинні або повернути за 
товар гроші, або замінити його. Але 
звертатися краще саме в магазин, 
де було куплено холодильник.

Чи ПІДлЯгАє ПОВеРНеННю СТАР-
ТОВий ПАКеТ МОБІльНОгО ОПеРАТО-
РА, ЯКщО НиМ Не КОРиСТУВАлиСЯ І 
Не РОЗКРиВАли? ВІН ВВАжАєТьСЯ 
ТОВАРОМ Чи ПОСлУгОю?

Перше, що вам треба зробити, це 
прочитати правила продажу старто-
вих пакетів даного оператора. Зазви-
чай там пишеться, чи підлягають вони 
обміну, через який термін, якщо не 
користуватися пакетом, через скільки 
“згорає” сума на рахунку та ін.

По суті, стартовий пакет - це то-
вар. Тому, якщо у правилах нічого не 
сказано про повернення, а також не 
пройшло 14 днів із моменту купівлі, 
якщо у вас на руках чек і стартовий 
пакет не розкривали, ви маєте повне 
право його повернути. Але для цього 
звертатися треба не в магазин, а до 
самого оператора.

андрій ОНІщуК, 
юрист.

з а п и т у в а л и  —  в і д п о в і д а є м о
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Хтось з батьків упевнений, що цю 
якість треба виховувати з пелюшок, а 
хтось і про 4-річного карапуза скаже, 
що він «ще не здатний цього зрозу-
міти». Насправді правіші прибічники 
«пелюшкового» підходу, і ось чому.

Дитина з найперших днів 
живе і виховується в певному 
середовищі, і, як губка, вбирає 
її особливості. Шлях, який про-
робляє дитина за перший рік 
життя, воістину величезний: від 
крихітної нетями до чоловічка, 
здатного спілкуватися і зна-
ходити контакт з людьми, що 
оточують його. І саме в цей час 
закладаються перші норми ввіч-
ливості. Як же це відбувається, 
адже дитині доки неможливо їх 
пояснити? Він їх засвоює, бача-
чи, як спілкуються між собою і з 
ним його рідні люди. 

Дитина - як глина: що злі-
пиш, те і буде. Якщо ви коли-
небудь займалися відливанням з гіпсу, 
то можете згадати просту річ. Якщо у 
вас в руках гумовий шаблон у вигляді 
зайчика, то, як не намагайся, ведме-
дик з гіпсу не вийде. Так от «шаблон» 
- це стиль стосунків в сім’ї, а рідкий 
«гіпс» - це дитина. Який шаблон, та-
ким вийде і відливання. Тому перший і 
головний етап у вихованні ввічливості 
дитини - це демонстрація йому пра-
вильного прикладу дорослими.

Наступний етап - ця поява в лек-
сиконі ввічливих слів. Після того, 
як дитина починає активно наби-
рати «словник», вони незабаром 
з’являються в мові. Але відбувається 
це тільки у тому випадку, якщо малюк 

їх чує від оточення. Інакше чекати їх 
можна буде ще дуже довго.

Вже 1,5-2-річні малюки можуть 
вимовляти ці слова. Яким же словам 
варто навчити дитину в першу чергу? 
Звичайно, це слова вітання, і, пере-

дусім, слово «здрастуй». Звичайно, 
полегшене «привіт» набагато лег-
ший, але після 3 років треба навчити 
малюка саме слову «здрастуй». Це 
слово - одне з основних. Говорячи 
його, означає, що той, кому ми його 
адресуємо, існує для нас, ми бажає-
мо йому добра і здоров’я.

Також треба навчити малюка сло-
вам: будь ласка, дякую, вибач, до по-
бачення. Це мінімум, який має бути в 
лексиконі трилітка: дитина повинна зна-
ти, коли застосовуються ці слова, і уміти 
правильно їх спожити. Звичайно, малю-
кові знадобляться ваші підказки. Далі 
лексикон ввічливих слів повинен роз-
ширюватися. Дуже добре, якщо 6-річна 

дитина може назвати і правильно засто-
сувати 10-15 ввічливих слів і виразів.

Закріплення норм ввічливої по-
ведінки починається лише у віці 
близько 3 років. Дитина, що пережи-
ває «кризу 3 років», може тимчасово 
стати зовсім неввічливою, ведучи 
себе вередливо, а іноді агресивно з 
оточенням. В цей час малюк постій-
но «перевіряє» батьків: а чи дійсно не 
можна те, що не можна? Це відбува-
ється не через шкідливість або зіпсо-
ваний характер, а через те, що ма-
люкові необхідно накреслити «карту 

місцевості». У цей важливий 
період він визначає для себе 
межі дозволеного і недозво-
леного.

Саме цей період є спри-
ятливим для того, щоб на-
вчити малюка свідомо ко-
ристуватися ввічливими 
словами і демонструвати 
ввічливу поведінку, оскіль-
ки воно якраз і пов’язане з 
межами допустимого.

Дитина, переступивши 
межу в 4 роки, починає від-
носитися до норм ввічливості 
усе більш усвідомлено. При-
клад батьків продовжує зали-
шатися головним. Але дитина 

перестає бути пасивним учасником 
процесу. Тепер він критик, суддя.

Ближче до шести років дитина по-
чинає застосовувати норми ввічливос-
ті усвідомлено. Звичайно, деякі норми 
закріплюються і раніше, але найкра-
щий час для цього кінець п’ятого року 
життя - початок шостого. 

Психологи розробили велику 
кількість ігор, які допомагають малю-
кам розуміти значення ввічливості і 
ставати чемними. Але, безперечно, 
на розвиток і світобачення дитини , 
насамперед, впливають відносини 
між батьками, свідком яких стає їхня 
дитина. І саме від цього залежить її 
відношення до оточуючих. 

дитина в сім’ї

яК виховати ввічливу дитину

Український національний продукт сало – 
це не тільки смачно, але й корисно. Фахівці зі 
здорового харчування обрадували любителів 
цього продукту відомостями про його пози-
тивні якості. Свіже сало містить вітамін F і ле-
цитин. Завдяки їм відбувається захист судин 
і профілактика атеросклерозу. У салі також 
міститься селен, що запобігає появі рако-
вих клітин і сприяє підвищенню потенції. До 
речі сало є також прекрасним жовчогінним 
засобом. Його дія на печінку як жовчогінна 
ефективніше, ніж оливкова олія. Але завжди 

треба пам’ятати, що зловживати улюбленим 
продуктом не варто: потреба людини в жирі 
на добу – 1 г на 1 кг ваги. А ось у старому салі 
(жовтого кольору) можуть міститися навіть 
канцерогени.

 Може здатися, що йдеться про ба-
нальні справи - в більшості своїй люди 
провітрюють приміщення, коли  їм дуже 
тепло або мають відчуття браку повітря. 
Цієї думки дотримуються з часів, коли 
негерметичні конструкції дерев'яних ві-
кон постійно "обмінювали" повітря між 
внутрішнім і зовнішнім простором. Без-
умовними недоліками були постійні про-
тяги і витік тепла з 
приміщення, яке 
було результатом 
значних фінансо-
вих втрат. В сучас-
них пластикових 
вікнах є елементи 
ущільнювачів, за-
вдяки яким зайвих 
теплових витоків 
практично не бу-
ває. З іншого боку 
при використанні 
старих вікон нам було звичне "самостій-
не" провітрювання. Також сьогодні в при-
міщеннях облаштованих герметичними 
пластиковими вікнами часто в місцях 
накопичення вологості конденсується 
вода або навіть виникає цвіль. Причина 
проста - відсутність провітрювання. За-
йва вологість повітря має бути усунена 
регулярним, правильним і ефективним 
провітрюванням. Більше всього вологіс-
тю обтяжені кухня при приготуванні їжі, 
ванна кімната при використанні гарячої 

води і спальня після сну. У цих випадках 
необхідно провітрювати частіше. Запіт-
ніле вікно сигналізує, що необхідно про-
вітрити приміщення. Вранці робіть про-
вітрювання на час 5 хвилин, починаючи із 
спальні. У перебігу дня 3-4 рази залежно 
від міри вологості.

Вологе повітря потрібно виводити 
назовні, у жодному випадку не в інші 

приміщення. Під час 
провітрювань вими-
кайте опалювання. 
Приберіть пере-
шкоди потоку пові-
тря: меблі повинні 
стояти на декілька 
сантиметрів від стін, 
карниз не повинен 
висіти перед при-
строями опалюван-
ня, але і мати від-
ступ від підвіконня. 

Взимку провітрюйте краще частим і ко-
роткочасним відкриттям вікон навстіж, 
аніж довготривалим положенням вікна 
на мікровентиляції. Так заощадите ба-
гато теплоенергії. Швидке і ефективне 
провітрювання здійснюється крізним 
потоком між двома протилежними ві-
кнами. При виконанні правил провітрю-
вання відчутно поліпшите і мікроклімат 
приміщення. Багате киснем повітря на-
грівається швидше і опалювання має 
вищий коефіцієнт корисної дії.

як ПрАвиЛЬно 
ПровітрювАти ПриміщЕння

Уявити собі цієї пори наші сільські двори та міські 
клумби без цих золотавих оксамитових квітів немож-
ливо. Проте не всі знають, що улюблені всіма чорно-
бривці кілька століть тому були завезені з Мексики 
- спочатку до Європи, а потім і до нас.

В особливій шані квіти тагетеса, як їх там назива-
ють, у країнах Азії, особливо в Індії та Пакистані. Яскраві 
оранжево-червоні чорнобривці можна побачити всюди. 
Намисто з цих квітів підносять гостям. Гірлянди з них 
прикрашають будинки, храми, їх використовують в усіх 
церемоніях, від весілля і до похорону. Індуси, як і індійці, 
знають про цілющі властивості тагетеса. В Індії свіжови-
чавленим соком з листя успішно лікують екзему. А ко-
мерційна культивація цих рослин є тут великим бізнесом. 
Плантиції тагетеса займають 65 тисяч гектарів. Одержану 
з рослини ефірну олію застосовують у парфумерній про-
мисловості, квітки  як натуральний барвник використову-
ють у харчовій і текстильній.

У нас усе набагато скромніше. Проте без чорнобрив-
ців навряд чи можна уявити букет, який приготували для 
освячення в церкві. Люди дуже прихильно ставляться до 
цієї рослини, навіть не знаючи про її чудодійні властивос-
ті. Адже саме вона черпає із землі необхідні нашому орга-
нізму золото і мідь і віддає ці корисні мінерали людині. 

Одна квітка, подрібнена разом з насінням і заварена 
в склянці окропу, складає денну дозу для лікування під-
шлункової залози, судин, цукрового діабету, заспокоєння 
нервової системи. Настій  приймають по чверті склянки 
чотири рази на день. Таку ж дозу вживають для профілак-
тики. А тим, хто страждає від частих нападів запалення 
підшлункової залози (панкреатиту) його рекомендують 
по одній столовій ложці через одну-дві години. 

При шкірних захворюваннях і вугровому висипанні 
настій чорнобривців використовують у вигляді примочок. 
До того ж він добре тонізує шкіру. Залийте 1 ст.л.  сухих 
або свіжих квітів склянкою окропу, дайте настоятися 2-3 
години, протирайте шкіру, як тоніком.

При запаленні або подразненні шкіри скористайте-
ся таким засобом. Дві столові ложки подрібнених квітів 
залийте півтори склянками окропу і доведіть до кипіння. 
Після того, як відвар настоявся впродовж трьох-чотирьох 
годин під кришкою, його потрібно процідити, додати сік, 
вичавлений з одного великого листка алое, і влити дві 
столові ложки води. Отриманий бальзам потрібно збері-
гати в холодильнику.

Валентина СОТНИКОВа 

Погода у домі

“чорноБривЦів 
нАсіяЛА мАти...”

сало – це не 
тільКи смачно, 
але й Корисно

її створили португальські фахівці з Університету Мінью для харчових продуктів.  Вона  не 
тільки збільшує термін їхнього зберігання, а й придатна для вживання в їжу.

“Матеріал, використаний при розробці новинки, вже багато років застосовується в хар-
човій індустрії. Це полісахариди, які, наприклад, широко використовують при виготовленні 
сухих бульйонних кубиків. За допомогою нанотехнологічних процесів вдалося створити но-
вий матеріал, здатний зробити справжню революцію на харчовому ринку”, - розповідають 
винахідники. 

Продукти покриваються рідким розчином, що містить наночастки. Після висихання на по-
верхні продуктів утворюється найтонша плівка, яка захищає продукт від впливу агресивного 
зовнішнього середовища. Це - непрохідний бар’єр і для небезпечних для здоров’я мікроор-
ганізмів - бактерій,  що заражають фрукти та овочі.

Жозе Тейшейра, координатор групи вчених, які працювали над створенням нової упаков-
ки, впевнений, що їхній винахід виключив би виникнення епідемії, на зразок тієї, що згубила 
десятки людей у Німеччині кілька місяців тому.

За словами експериментаторів, результати застосування нового матеріалу вра-
жають. Наприклад, при випробуванні захисної плівки вдалося  на третину збільшити 
термін зберігання плодів суниці. Ягоди залишалися свіжими, неначе їх тільки що зі-
рвали з грядки.  Зараз учені працюють над проблемою здешевлення вартості свого 
матеріалу.

Справа в тому, що найпростіший і більш надійний спосіб його нанесення на продукти - 
повне занурення в розчин. Однак при такому способі витрачається велика кількість дорогої 
рідини. Дослідники хочуть спробувати додавати нанорозчин у воду, що використовується 
при індустріальній мийці фруктів і овочів. Готові до випробувань і зразки плівки, подібної до 
тої, що застосовується сьогодні для упаковки продуктів, але з нанорозчином у складі. Так 
чи інакше, цей винахід, без сумніву, знайде широке застосування у харчовій індустрії, пере-
конані фахівці.

це - цікаво

уПАковкА, яку можнА з’їсти

З тим, що ввічливість - це дуже важливо, мало хто посперечається. Багато 
батьків у своїх мріях представляють своїх 3-4-річних карапузів справжніми ма-
ленькими «леді» і «джентльменами», але вони по-різному розуміють ввічливість. 
У кожного з них свій образ того, якою має бути їх дитина, щоб вважатися ввічли-
вим малюком. А що таке «ввічливість» для вас? І яке з «чарівних» слів ви вважає-
те головним? Зрозумівши це, ви зможете збудувати виховну лінію поведінки.

Жовте Печиво 
для  його приготування  потрібно: 4 яйця, 100 грамів цукру, 100 грамів 

борошна і 4 столові ложки  вершкового масла.
Білки збийте в піну і додайте дві столові  ложки протертих із цукром свіжих пелюс-

ток чорнобривців. Масло розітріть до  пишної маси,  поступово  додаючи  протерті 
пелюстки,  жовтки і цукор.  Отриману масу змішайте з борошном, зверху акуратно 
викладіть білки і перемішайте. Готове тісто викладіть на деко і  випікайте  до золотис-
того кольору.  Після цього викладіть на блюдо, дайте охолонути і розріжте на невеликі 
ромбики. Перед подачею на стіл печиво можна посипати цукровою пудрою. 

г о т у є м о  р а з о м
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Районна рада Макарівської районної організації 
ветеранів україни сердечно поздоровляє з ювілейною 
датою – 99-річчям від Дня народження 

КОВаль Марію Кирилівну з Пашківки
та 80-річчям від Дня народження
ГулаК Ганну Олександрівну з Небелиці,
РОзуМеНКО Ганну Степанівну з Опачичів та 
ОНИщеНКО Ганну Петрівну з Юрова.
Від усього серця Вам 
бажаєм
Здоров’я, затишку, тепла!
хай гарний настрій 
розквітає,
щоб в серці молодість 
жила.
Бажаєм Вам снаги і сили,
щоб був щасливим 
кожен день,
щоб ще 100 років Ви 
раділи,
Вітанням люблячих людей!

Дорогу донечку 
ПаРахОНьКО анастасію 

Віталіївну
щиро вітаємо з першою річни-
цею від Дня народження.

Дорога Настюша – нехай 
промінчик сонця у цей день Тебе розбудить ніжним по-
цілунком. Нехай любов близьких Тобі людей для Тебе 
буде подарунком. 

хай доля усміхнеться Тобі 
І успіх супроводить у справах. 
хай будуть лиш дні ясні, 
А доля милосердна і ласкава.

Твої люблячі мама і тато.

Любу матусю, дорогу сестричку та тітоньку
СаМОзВаН людмилу Миколаївну

вітаємо з 50-річчям від Дня народження, яке вона 
святкувала 7 вересня.
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
щоб сонце і зорі плекали тепло,
щоб завжди здоров’я у Тебе було,
щоб смутку не знала – ми просимо долі, 
Добра Тобі й радості, люба доволі,
Бо людям для щастя багато не треба – 
Сімейного затишку і мирного неба,
хай доля боронить від лиха й біди
Сьогодні, завтра і завжди!

дочка аня та сестра ліда з сім’єю.

Вчора відзначив своє 55-річчя 
від Дня народження житель с. Ко-
ролівка

ОГІЄВИЧ Володимир 
андрійович

Любий наш татусю і дідусю! 
Щиро вітаємо Тебе з 55-річчям від 

Дня народження.
Такий пре-

красний день 
сьогодні, бо на-
родився Ти на 
світ. 

Чудовий, добрий, милий 
наш найдорожчий батько й дід.
 Якби в словах була пророча 
сила, а в серці полум’я цвіло, 
то ми б для Тебе все зробили, 
щоб й дня сумного не було! 
Ти працюєш без утоми, в
 турботах день при дні, 
щоб достаток був у домі, 
тепло й затишок в сім’ї. 
Те, що маємо сьогодні, 
ми завдячуєм Тобі, 
наш любимий, ніжний 
і найкращий на землі!

з любов’ю діти та онуки.

Мостищанський вокально-фольклорний ан-
самбль «лебедина пісня» вітає з ювілейною датою від 
Дня народження свою учасницю

КалаБу любов Григорівну.
Бажаємо здоров’я, добра й довголіття,
хай вистачить щастя на ціле століття,
хай світлою буде життєва дорога,
Пошани людської і шани від Бога.
хай радісно в серці весна процвітає,
хай мати Пречиста на крилах тримає,
господь хай дарує надію й тепло,
На многії літа, на радість й добро!

Колектив споживчого товариства « Громхарч» 
щиро вітає з ювілейною датою – 50-річчям від Дня на-
родження буфетницю кафе «Урожай» села Бишів

СаМОзВаН людмилу Миколаївну.
Сонця й тепла Вам до Вашої хати,
Здоров’ям і друзями будьте багаті,
У настрої доброму, в радості, в згоді
Сто літ проживіть, як кажуть в народі!
Душу хай гріє людська доброта,
Будьте щасливі на довгі літа!

* * * * *

* * * * *

щ и р о с е р д н і 
п о з д о р о в л е н н я

оголошення
До Макарівського районного центру соціальної під-

тримки дітей та сімей «Промінь надії» на постійне місце 
роботи запрошуються:

Практичний психолог.
Освіта - вища зі ступенем бакалавра або магістра за 

кваліфікацією «практичний психолог»;
• Досвід роботи: 1 рік за спеціальністю;
• Досвід роботи із вразливими сім’ями та дітьми, 

з  дітьми, які мають поведінкові та емоційні проблеми 
(буде перевагою);

• Користувач ПК.
завідувач господарством.
Освіта вища або середня-спеціальна;
• Досвід роботи з адміністрування (буде перева-

гою);
• Користувач ПК.
Кухар (2 особи).
• Освіта у сфері громадського харчування;
• Досвід роботи в закладах громадського харчуван-

ня, особливо дитячих;
• Знання основ санітарно-гігієнічних вимог до   ор-

ганізації громадського харчування;
• Знання основ здорового та дієтичного харчування 

дітей різного віку;
Черговий адміністратор.
• Високий рівень комунікаційних навичок;
• Користувач ПК;
• Знання основ діловодства (буде перевагою).
Прибиральник службових приміщень.
• Готовність працювати за гнучким графіком .
Бухгалтер.
• Освіта вища;
• Володіння програмою 1С Бухгалтерія.
фахівець соціальної роботи (3 особи) для робо-

ти в селах району (с. Бишів, с. Мар’янівка, 
с. забуяння)

• Освіта вища (педагогічна, практичний психолог, 
соціальний працівник);

• Проживання в с. Бишів, с. Мар’янівка, с. Забуян-
ня;

• Досвід роботи із вразливими сім’ями та дітьми 
(буде перевагою);

• Користувач ПК.
Телефон для довідок:
(096)134-97- 27 (з 9:00 до 18:00 понеділок — 

п’ятниця)

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право власності на житло №1051 
видане 18 вересня 1995 року  згідно розпорядження від 18 
вересня 1995 року №4, яке знаходиться в с. Лишня, вул. По-
льова, 3, на ім’я деРеВ’ЯНЧеНКа Віталія дмитровича, 
деРеВ’ЯНЧеНКО Світлани андріївни, деРеВ’ЯНЧеНКО 
анастасії Віталіївни, деРеВ’ЯНЧеНКО Вячеслава Віталі-
йовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на 
земельну ділянку серії ЯЛ №398727, виданий 3 вересня 2010 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за №011094802883 на підставі рішення Новосілків-
ської сільської ради №6, від 15 квітня 1997 року, заява влас-
ника №1221 від 28 липня 2010 року, на ім’я Сагановського 
феодосія альбіновича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на 
земельну ділянку серії ЯК №741042, виданий 11 червня 2010 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за №011094802102 на підставі рішення Новосіл-
ківської сільської ради №133, від 18 липня 2008 року, на ім’я 
лєдєньова андрія Івановича, вважати недійсним.

у добрий час, в щасливу путь!
Від душі вітаємо з прекрасною подією в житті – 

одруженням
шеВЧеНКО Ольгу Валеріївну 

та її нареченого Олександра.
Дорогі молодята! Віримо, що у щасливу 

пору стаєте Ви на весільний рушник. Хай 
благословиться Вам віднині на велике світ-
ле сімейне щастя з його щирим коханням, 
злагодою та домашнім затишком. Лебеди-
ної Вам вірності на довгу сонячну дорогу.

хай дні Ваші будуть веселі й щасливі,
хай родяться діти хороші й вродливі,
хай добрих Вам друзів життя посилає,
хай щира любов у серцях не згасає!

хрещені люда, льоня  та альона і Богданчик.

Н а  п о с т і й Н у  р о б о т у 
потрібен продавець в магазин 

продуктів харчування 
( б і л я  в і й с ь к к о м а т у ) .

Телефон — 093-416-44-54.

* * * * *

вперше  в  макарові  цирк 
“ м а р і я “

11 вересня в районному будинку культури, 
вартість квитка - 30 грн., дітям до 5 років - 

безкоштовно (у супроводі дорослих).
початок - 0  18.00.

квитки продаватимуться з 15.00

ЗАГУБЛЕНЕ свідотство на право комунальної власності видане 
на підставі рішення виконуючої комісії №19, від 6 травня 2008 
року серії ЯЯЯ №576018, від 23 травня 2008 року на приміщен-
ня клубу, розташованого по вулиці Ворошилова, 1, с. Соснівка 
за територіальною громадою с. Сосонівка в особі Соснівської 
сільської ради, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ паспорт серії СТ №058608, виданий Макарів-
ським РВ ГУ МВС України Київської області 25 липня 2008 
року на ім’я Борисова анатолія Викторовича, вважати не-
дійсним.

сміливому і море По коліно

зА 5 днів ПЕрЕПЛив 
чорнЕ морЕ

“Я стартував у середу, 31 серпня, о 19:00, а завершив 
свій заплив 4 вересня о 14:21. 

На жаль, як я розраховував на 220 км, не вийшло, ту-
рецькі друзі на яхті “Сінан-паша” не стали ризикувати і 
зупинилися на кромці нейтральних вод”, - розповів Олег 
Соф’яник із Севастополя, якому вдалося проплисти 190 
км, і якого цитує видання “Сегодня”. За його словами, він 
щодня знаходився у воді 20 годин і 3-4 години відпочивав 
на яхті.

небачений виПадок

дЕржАвА відіБрАЛА у 
БАтЬків дітЕй чЕрЕз їх 

зАйву вАгу
Ця історія почалася ще 2008 року. У невеликому міс-

течку Данді, розташованому в Шотландії, сім’ї, дітей якої 
визнали “дуже гладкими”, було направлено розпоря-
дження від соціальних служб міста влаштувати їх у спор-
тивні й танцювальні секції та годувати здоровою їжею з 
мінімальним вмістом калорій. 

Коли видимих зрушень у фізичному стані дітей не ста-
лося, міською радою було прийнято рішення встановити у 
будинку відеокамери. Працівники соціальних служб вели 
спостереження і відзначали порушення. Це закінчилося 
тим, що вони силоміць забрали у батьків 4-х дітей від 5 до 
11 років, які можуть віддати у приймальні сім’ї.

У Великобританії це перший подібний прецедент, і він 
уже викликав цілий шквал критики на адресу держслужб, 
повідомляє ozimok.com.

собача мода

дЛя “БрАтів мЕнших” 
ПошиЛи форму 

“шАхтАря”
Донецький “Шахтар” спільно із спеціалізованим мага-

зином “Мій друг” презентував лінію одягу для домашніх 
тварин. Зрозуміло, в помаранчево-чорних кольорах, по-
відомляє прес-служба клубу. 

Колекції на зразок представленої сьогодні в Fan Shop 
на “Донбас Арені”, у провідних європейських футболь-
них клубах існують давно. І користуються популярністю. 
А в Україні це перший досвід. Єдина на сьогодні колекція 
“тваринного” одягу розрахована на собак. Клубний одяг 
для чотирилапих представлений у літньому і зимовому 
варіантах. 

мандрівники та мандри

тЕЛЕфони 
зАряджАтимутЬ… 

від БАгАття
В японських магазинах і салонах зв’язку розпочався 

продаж принципово нових пристроїв для зарядки мобіль-
них телефонів. 

Компанія TES NewEnergy налагодила виробництво 
ковшів для кип’ятіння води на звичайному багатті або від-
критому вогні. Кожен ківш обладнаний USB-шнуром, за 
допомогою якого приєднується до стільникового теле-
фону і працює, як звичайний зарядний пристрій. Адаптер 
перетворює тепло від нагрітої на вогнищі рідини в елек-
трику. 

Як повідомляє сайт НТВ, винахідником цього незви-
чайного і корисного винаходу є японець Кадзухіро Фуджі-
та. Ідея гаджета прийшла йому в голову, коли він дивив-
ся по телевізору кадри, на яких потерпілі від землетрусу 
палили багаття, щоб зігрітися. “І я подумав: а чому б ним 
одночасно не заряджати свої мобільники?” - зізнався Фу-
джіта.



11№ 42     9 вересня   2011 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

”

Н а д а Ю  В С І  В И д И 
Б у д І В е л ь Н И х  П О С л у Г .

Тел.: 066-358-54-90; 095-830-16-34.

Ч И С Т И М О ,  К О П а Є М О  К Р И Н И Ц І . 
Т е л е ф о н  —  0 9 6 - 5 6 3 - 8 0 - 3 0 . 

ПРОдаЮ будинок з усіма зручностями. два 
погріби, гараж, господарські будівлі. 0.7 га 
землі. с. лозовик. Тел.: 067-978-21-21.

ПРОдаЮ тільну корову (5 міс.). с. Карашин.
Тел.: 099-523-50-38.

ПРОдаЮ магазин в центрі смт Кодра. 
Тел..: 096-501-85-33.

ПРОдаЮ шифер. 20 грн. – 1 шт. Сітка рабиця 
– 10 грн. 1м. с. Гавронщина. Тел.: 097-683-10-
18.

ПРОдаЮ будинок. Газ, вода. 28,7 соток зе-
мельної ділянки. Ціна договірна. с.андріївка. 
Тел.: 096-334-05-99.

ПРОдаЮ рябу тільну корову. с.Пашківка.
Тел.: 099-228-40-28.

ПРОдаЮ автомобіль «Москвич 2140» в робо-
чому стані, 1976 року випуску. Недорого. смт 
Макарів. Тел.: 098-439-62-35.

Приватні 
оголошення 

м е т а л о п л а с т и к о в і 
в і к н а  т а  д в е р і

броньовані та міжкімнатні двері.
з а м і р и  т а  д о с т а в к а  -  б е з к о ш т о в н і .
наші ціни - Кращі знижКи.
Т е л . :  0 9 7 - 4 2 8 - 7 2 - 4 4 .

рЕдАкЦія гАзЕти 
„мАкАрівсЬкі вісті” 

здає в оренду приміщення 
під офіси, склади і 

виробничу діяльність.
 адреса: макарів, вул. Пушкіна, 3. 

телефон 5-13-44.

КУПЛЮ ДОрОгО КОрІВ, 
КОНеЙ ТА МОЛОДНЯК ВрХ. 

Телефони: 067-173-92-92, 
098-921-12-31.

потрібні на постійну роботу або 
на роботу вахтовим методом: 

(смт Пісківка Київської обл.)
кранівник; пильщик; стропальник; 

водій категорії “е”  з досвідом
 роботи та різноробочі.

заробітна плата - від 4000 грн. з можливістю 
зростання. Вимоги до кандидатів: освіта - серед-
ня, середня спеціальна. досвід роботи - початковий 
рівень. Вік - від 20 до 55 років.

тел.: (0624) 56-43-21, 063-153-00-18.

магазин килимових покриттів 
пропонуЄ широкий асортимент 

товару за низькими цінами

б е з К о ш т о в н и й 
о в е р л о К

з  1  вересня  по  1 жовтня 
знижКи від 5 до 10%

адреса: смт Макарів, вул. фрунзе, 52 
(ценральний універмаг, 1-й поверх).

оптовороздрібний
мото – вело – товари 
МОПЕДИ

ВЕЛОСИПЕДИ

БЕНЗОПИЛИ

БЕНЗОТРИМЕРИ 

(КОСАРКИ)

ЗАПЧАСТИНИ

НАЙНИЖЧІ ЦІНИ
Н А Й Б І Л Ь Ш И Й 

В И Б І Р  У  Р А Й О Н І
А   К   Ц   І   Я ! 

Д и т я ч і   в е л о с и п е д и 
в і д  4 8 0  г р н !

адРеСа: смт МаКаРІВ, вул. фРуНзе, 52 
(центральний універмаг, 1-й поверх).

•
•
•

•

• п  о  з  и  К  а
на нерухомість, зем. ділянки, авто (різні 

марки), с/г техніку та її комплектуючі. 
Те л . :  0 9 6 - 6 4 - 7 8 2 - 0 7 .

(Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 №143366)

АвТомАгАзин “еліТАвТо” 
автозапчастини до іномарок в наявності та під 

замовлення. Оригінальні та аналогові, смт Макарів, 
вул. Б.хмельницького, 7-а (навпроти будинку 
культури). Тел. 097-988-18-10, 093-580-87-03, 
095-462-68-79, 063-242-73-88, 093-467-28-88.

ВІКНа. дВеРІ. КВе. ТRОСаL (м. Житомир)
БРОНьОВаНІ дВеРІ. заводське виготовлення, про-
фесійний монтаж. Жалюзі, ролети, пластикові відкоси 
(К Р е д И Т ).  ТелефОН - 097-208-90-83.

ЗАГУБЛЕНА книга обліку доходів та витрат, яку ведуть 
фізичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності про-
тягом календарного року на ім’я НеГРОВа Олександра 
Владиславовича, вважати недійсною.

ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат на право власності на земельну 
ділянку серії КВ №015265 виданий Макарівським відді-
лом земельних ресурсів райдержадміністрації на підставі 
рішення Макарівської райдержадміністрації на ім’я Оль-
шаНОГО Юрія Омельяновича, вважати недійсним.

НадаЮ ВСІ ВИдИ елеКТРОМОНТаЖНИх РОБІТ.
Те л . : 0 5 0 - 0 7 - 2 8 - 3 5 8 .

МАКОВИЩАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА МАКАРІВСЬКОГО 
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІшеННЯ
про розроблення генерального плану села Вишеград.

Керуючись ст.143 Конституції України, статтею 173 
Земельного Кодексу України, Статтями 17, 18, 19 Закону 
України „Про регулювання містобудівної дяльності, стат-
тею 25, пунктом 42 частини першої статті 26 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення генерального плану 

села Вишеград Макарівського району Київської області.
2. Виконавчому комітету Маковищанської сільської 

ради в місячний термін:
2.1 подати пропозиції до проекту рішення про внесен-

ня змін до бюджету на поточний рік щодо потреби у розро-
блення містобудівної документації;

2.2 визначити у встановленому законом порядку роз-
робника генерального плану, встановити строки розро-
блення та джерела його фінансування;

2.3 повідомити Київську обласну державну адміністра-
цію про розроблення генерального плану села Вишеград 
щодо визначення державних інтересів для їх урахування під 
час розроблення генерального плану;

2.4 повідомити через місцеві засоби масової інформа-
ції про початок розроблення генерального плану села Ви-
шеград та визначити порядок і строк внесення пропозицій 
до нього фізичними і юридичними особами;

2.5 забезпечити попередній розгляд матеріалів 
щодо генерального плану села Вишеград архітектурно-
містобудівними радами відповідного рівня.

3. Відповідальність за виконання даного рішення по-
класти на секретаря виконавчого комітету Маковищанської 
сільської ради Каталюк Г.А.

4. Контроль за виконанням даного рішенння покласти 
на постійну комісію з питань агрпромислового комплексу 
та регулювання земельних відносин.

Сільський голова                                              л.І. ЖИВаГа.
с. Маковище
12 липня 2011 року
№40-V-VІ

ТеРМІНОВО! 
ПродАю Chevrolet laCetti, 2010 р.в. Кондиці-
онер, ценТрАльний зАмоК, aBS, імобілАйзер, 

елеКТроПАКеТ. можливА виПлАТА чАсТинАми. 
Тел.: (044) 362-58-87; (050) 046-10-06.

мАковищАнсЬкА сіЛЬсЬкА рАдА
оголошує конкурс 

на виконання послуг з вивезення твердих побу-
тових відходів від населення та підприємств села 
Маковище.

заяви приймаються протягом місяця з дня опу-
блікування оголошення за адресою: с. Маковище, 
вул. леніна, 59, сільська рада. Тел.: 4-16-33.

камінь, щебінь, відсів. 
т е л е ф о н   0 9 7 - 4 8 7 - 5 4 - 4 3 .

пп «Харчук». Житомир.

Металопластикові вікна, 
двері,  балкони. ніМеччина.
помірні  ціни. міжкімнатні 

та броньовані  двері.
тел.: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

день донора
шановні добродії

(віком від 18 до 59 років)

14 вересня 2011 року о 9 годині
у відділенні переливання крові

Макарівської центральної районної 
лікарні буде проводитись

платний забір Крові
(16 гривень за 100 мл крові та

30 грн 02 коп талон на харчування)

Ч Е К А Є М О  Н А  В АС
При собі мати паспорт

адміністрація ЦРл.

В магазині «дІМ, Сад, ГОРОд» 
приватного підприємця ляшка 
П.Г., що знаходиться в Макаро-
ві по вул.Б.хмельницького, 27-а 
(біля стадіону) в продажі є по-
сівна пшениця “золотоколоса“ - 
еліта. Ціна: 3,5 грн/кг.

Житомирська м’ясоПереробна фабрика

Купуємо дорого в необме-
женій кількості ВРх, коней.
Тел.: 067-410-22-32.

у магазин “будівельний дворик“
на постійну роботу потрібні вантажники. 

( с м т  М а к а р і в ,  в у л .  І л л і ч а ,  6 9 )
Тел.: 096-497-42-77, 098-777-00-22.
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с к а н в о р д

12 - 18 вересняГороскоп
ОВеН (21.03-20.04). Несприятливе розташування планет може не-

гативно позначитися на працездатностi, здоров ї̀ i настрої Овнiв. Цiлком 
можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатностi вiдокремити головне 

вiд другорядного. Можна пiдвести межу пiд старими планами, справами або кон-
тактами. Вiрогiднi подiя або новина, якi благотворно вплинуть на вашi справи.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 17.

ТIлеЦь (21.04-21.05). Тиждень отримання внутрiшньої 
незалежностi. Завдяки свiжим iдеям або вибору нової стратегiї Тiльцi 
можуть вдало провести дiловi зустрiчi i переговори. Їх оптимiзм, 

чарiвнiсть i логiка примусять тих, хто їх оточує, пiти на спiвпрацю. У спра-
вах серцевих передбачається несподiвана приємна подiя. Зiрки передба-
чають несподiваний подарунок або приємну звiстку.

Сприятливi днi: 13, 16; несприятливi: 12.

БлИзНЮКИ (22.05-21.06). Життєвий потенцiал Близнюкiв 
має тенденцiю до пiдвищення. Зростають творчi здiбностi, iнтуїцiя, 
сексуальнiсть. Цей тиждень буде найбiльш сприятливим для вiдновлення 

перерваних дружнiх стосунків. Роман, що зав`язався, може принести Близню-
кам засмучення унаслiдок того, що ви чекали вiд близької людини бiльшого.

Сприятливi днi: 17; несприятливi: 13.

РаК (22.06-22.07). Зовнi розвиток подiй здаватиметь-
ся спокiйним, але Раки вiдчуватимуть внутрiшню напругу, 
незадоволенiсть собою i навколишнiми людьми. Передчуття непри-

ємностей багатьом не дадуть спокою. У Ракiв може наростати нервова на-
пруга. Вони вiдчуватимуть то розчарування, то сплеск самовпевненостi i 
емоцiйностi. Дивлячись на щасливих i благополучних людей, вони можуть 
вiдчувати заздрiсть i роздратування вiд смiху i усмiшок. Тиждень розташо-
вує до осмислення того, що вiдбувається, ухвалення правильних рiшень. Їх 
поради можуть надати велику користь оточуючим.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 18.

леВ (23.07-23.08). Напружений в емоцiйному вiдношеннi тиждень, 
особливо для немолодих Левiв. Ймовiрна велика кiлькiсть критичних 
ситуацiй. Жiнок зiрки застерiгають вiд контактiв з начальством. Вам дове-

деться докласти багато зусиль, але результат не одразу виправдається. Тиждень 
сприятливий для Левiв творчих професiй. Вони зможуть реалiзувати свої задуми 
або улагодити проблеми, пов`язанi з ремонтом квартири або впорядкуванням 
домiвки. Будь-якi покупка, обмiн та спортивнi змагання будуть вдалими. Час пла-
нувати вiдпустку i вiдпочинок. Врахуйте iнтереси старих батькiв.

Сприятливi днi: 13, 18; несприятливi: 16.

дIВа (24.08-23.09). Тиждень рiвноваги, отримання космiчної 
енергiї, самоаналiзу. Сприятливий тиждень для влаштування особисто-
го життя. Життєвий потенцiал має тенденцiю до пiдвищення. Зростають 

сексуальна потенцiя, iнтуїцiя, проте незавершенi справи, неприємна звiстка 
або проблеми в особистому життi не дадуть вам повноцiнно вiдпочити.

Сприятливi днi: 16; несприятливi: 12.

ТеРезИ (24.09-23.10). Тиждень принесе деяке розчарування. 
Можливо, Терези вiдчують охолодження до нових iдей. Надiї швидше 
за все не збудуться, а мрiї так i залишаться мрiями. Попереду на вас 

чекає багато перепон i перешкод. Ваш енергетичний потенцiал продовжує 
слабнути. Можливi серйознi випробування для здоров`я i навiть життя.

Сприятливi днi: 13, 17; несприятливi: 12.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Це тиждень гармонiї, спокою i пра-
вильного ходу подiй. Черговий цикл життя Скорпiонiв знаменува-
тиметься ясною свiдомiстю, умiнням правильно направляти свої 

життєвi сили. Тиждень допускає вирiшення протирiч. Успiх супроводжува-
тиме тiльки тих Скорпiонів, якi нарештi визначаться в складному питаннi, 
слiдуватимуть в одному певному напрямi.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 17.

СТРIлеЦь (23.11-21.12). Пасивний тиждень, який характеризу-
ється апатiєю, небажанням протистояти захоплюючому в безрадiсне 
майбутнє перебiгу життя. Вiрогiднi важкi думки, депресiя, безсоння. 

Життєвий потенцiал багатьох Стрiльцiв знаходиться на низькому рiвнi. Тому 
вiрогiднi промахи i прорахунки в серйозних справах. Висока вiрогiднiсть 
конфлiктних ситуацiй, аварiй, нещасних випадкiв. Несприятливi поїздки, 
подорожi, вiдрядження. Молодi Стрiльцi будуть стурбованi пошуками роботи. Їм 
Здасться, що все сприяє їх планам i всi оточуючi готовi їм допомогти. Ймовiрна 
помилка Стрiльцiв щодо можливостi використання засобiв легкої наживи.

Сприятливi днi: 13, 15; несприятливi: 18.

КОзеРIГ (22.12-20.01). Життєвий потенцiал Козерогiв поступово 
знижується. Несподiвана звiстка може вплинути на стосунки з близь-
кою людиною або докорінно змiнити поточне службове або суспiльне 

становище Козерогiв. Райдужні перспективи можуть захмаритися негатив-
ним впливом людей, з якими ви змушенi тiсно спiлкуватися. Але цього тижня 
з`являється чудовий шанс виправити деякi помилки. Тиждень сприятливий для 
активного вiдпочинку, розваг, прийому гостей, спiлкування з друзями. Можли-
во, Козерогiв-жiнок чекає вибiр мiж особистими i суспiльними iнтересами.

Сприятливi днi: 12; несприятливi: 16.

ВОдОлIЙ (21.01-19.02). Життєвий потенцiал Водолiїв все ще 
знаходитиметься на низькому рiвнi. Бiльшiсть проблем Водолiї не змо-
жуть вирiшити з першого разу. Активнi дiї виявляться безрезультатними 

i принесуть тiльки втому. Водолiїв чекають негативнi змiни в особистому життi. 
Особливо це стосується жiнок. Ймовiрно, будь-яка справа зажадає вiд Водолiїв 
значно бiльше зусиль i часу, нiж вони могли припускати. Зiрки знову готують ви-
пробування - конфлiкти з людьми, вiд яких залежить їх матерiальне становище.

Сприятливi днi: 14, 18; несприятливi: 13.

РИБИ (20.02-20.03). Тиждень характеризується суперечнос-
тями, протистоянням i роздвоєнням. Перед багатьма постане про-
блема складного вибору в особистому життi. Стан здоров`я зажадає 

вiд Риб профiлактичних i оздоровчих заходiв. Несприятливий тиждень для 
ухвалення важливих рiшень. Ви можете опинитися не в кращiй формi, що 
буде приводом для приниження вашої гiдностi.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 18.

З нагоди 20-ї річниці Незалежності України в 
м.Українка Обухівського району пройшли фінальні 
змагання з пляжного волейболу. На цей турнір зі-
бралися 10 найсильніших команд з усієї області. 
Серед них була й наша команда, у складі Сергія 
Іваненка та Анатолія Чупріянова, які досить гідно 
представили наш район, змагаючись вперше на 
такому турнірі. Наші волейболісти, незважаючи на 
нестерпну спеку, в запеклій боротьбі посіли 7-9 

загальне місце, майже ні в чому не поступившись 
іншим командам, які беруть участь у цих змаганнях 
щорічно. Завдячуємо громадській організації „Рід-
не місто” за підтримку наших спортсменів та зу-
силлям волейболістів. Цей виступ можна вважати 
вдалим.

Сергій ВдОВИЧеНКО,
начальник відділу з питань фізичної культури 
та спорту районної  державної адміністрації.

дЕБютувАЛи у ПЛяжному 
воЛЕйБоЛі

Перші офіційні вручення від-
будуться вже у вересні й жовтні під 
час домашніх поєдинків відповід-
них збірних. Урочисті заходи про-
ходитимуть перед відбірними мат-
чами Євро-2012 або товариськими 
зустрічами національних команд. 
Зазвичай нагороду вручатиме пре-
зидент національної асоціації. 

Голова УЄФА Мішель Платіні 
з ентузіазмом сприйняв запрова-
дження нової нагороди. “Це фан-
тастична ідея, - вважає він. - Ко-

жен футболіст, який зіграв сто або 
більше матчів за збірну, безумов-
но, заслуговує на визнання фут-
больної громадськості. Вручення 
кепки і медалі на матчі збірної під-
креслить досягнення гравця, а та-
кож допоможе акцентувати увагу 
публіки на важливості футболу на 
рівні національних збірних”. 

Перші нагороди на найближчих 
міжнародних поєдинках отрима-
ють Андреас Херцог (Австрія - Ту-
реччина), Даріо Шимич (Хорватія 

- Ізраїль), Ярі Літманен, Самі Хюю-
пя, Джонатан Йоханссон і Арі Х’єлм 
(Фінляндія - Нідерланди), Йожеф 
Божик (Угорщина - Швеція), Пат 
Дженнінгс (Північна Ірландія - Сер-
бія), а також Дорінел Мунтяну, Ге-
орге Хаджи, Георге Попеску і Ласло 
Белені (Румунія - Франція). 

Найближчим часом нагороди 
отримають і українці - головний 
тренер національної збірної Олег 
Блохін, який провів 112 матчів за 
команду СРСР (42 забиті м’ячі), 
її капітан Андрій Шевченко - 101 
матч (45 м’ячів) і віце-капітан Ана-
толій Тимощук - 107 ігор (4 голи).

євро-2012

нАгороди уєфА отримАютЬ 
БЛохін, шЕвчЕнко і тимощук

європейський союз футбольних асоціацій затвердив нову нагороду 
для футболістів, які провели сто і більше матчів за свої національні збірні. 


