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За останній рік чимало говорилось 
про те, що землі району, і області в ці-
лому, все більше залучаються до обро-
бітку. З цього приводу та для розгляду 
інших, не менш важливих питань у на-
шому районі, відбулась обласна конфе-
ренція «День поля». 

Не випадково вона відбулась саме в Ма-
карові, адже наближений до столиці район 
заявив про себе своїм стрімким розвитком. 
Землі, які тривалий час були занедбані, нині 
радують гарними врожаями. Макарівщина 
демонструє високий потенціал розвитку як 
сільськогосподарський район.

Основними питаннями теоретичної 
частини конференції, яка відбулась в ра-
йонному будинку культури, були збір но-
вого урожаю та готовність землі до посіву 
озимини, обмін досвідом для ефективнос-
ті господарювання. Понад 400 осіб різних 
керівних посад та звань з усієї Київщини 
зібралися на цей захід. Нараду вів голова 
обласної державної адміністрації Анато-
лій Присяжнюк. Він наголосив, що голова 
Макарівської райдержадміністрації Ярос-
лав Добрянський є прикладом хорошого 
господаря, бо всього за 1 рік і 3 місяці він 
зміг добитися такого результату, який ми 
нині спостерігаємо. За його підтримки ТОВ 
«Агро-Холдинг МС», на чолі з Юрієм Кара-
сиком, «реанімували» землі Макарівщини. 
Понад 10 тис. гектарів землі, що не обро-
блялась 8-15 років, нині освоєно та залуче-
но до сівозмін. 

Відродження 
хліборобського краю

Шановні працівники 
фармацевтичної галузі!

Прийміть найщиріші поздоровлення і побажання з 
нагоди професійного свята – Дня фармацевтичного пра-
цівника, яке відзначатиметься 17 вересня! Обрану вами 
професію завжди шанували в суспільстві, адже вона 
пов’язана зі збереженням найціннішого надбання дер-
жави – здоров’я її громадян.

Впевнені, що ваші професіоналізм, цілеспрямованість, 
відданість справі - запорука подальшого успішного розви-
тку галузі, а значить – покращення забезпечення населен-
ня високоефективними, якісними та безпечними ліками. 
Тож у цей святковий день сердечно бажаємо всім вам, ва-
шим рідним та близьким міцного здоров’я, щастя, добра та 
благополуччя. Вдячність та шана людей нехай і надалі на-
дихають вас на успіхи та професійні здобутки!

17 вересня – День працівників 
цивільного захисту

Щиро вітаємо всіх рятувальників, працівників цивіль-
ного захисту та пожежної охорони Макарівського району 
з професійним святом.

Відзначення вашого професійного свята є держав-
ним визнанням неоціненного внеску людей цих мужніх 
професій - людей сильних духом, котрі з честю забез-
печують надійний захист національного багатства, життя 
людей від вогню та стихії. Цілодобово підтримують по-
стійну бойову готовність до боротьби з незваним лихом і 
завжди готові якнайшвидше допомогти тим, хто найбіль-
ше потребує невідкладної допомоги.

Цього святкового дня побажаю усім вам міцного 
здоров’я, всіляких гараздів та побільше життєвих благ і 
якомога менше тривожних викликів. Нехай мир і злагода 
панують у ваших домівках, а Господь Бог щоденно обе-
рігає вас! 

Шановні працівники та ветерани 
лісового госпоДарства!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого профе-
сійного свята – Дня працівників лісу, яке відзначатиметь-
ся 18 вересня.

Одним з найдорожчих скарбів нашого краю є непо-
вторна краса лісів.

Ліс – не тільки унікальний і безцінний дарунок приро-
ди, прикраса рідної землі, але й запорука нашої еколо-
гічної безпеки, основа економічної стабільності району. І 
ми поважаємо працю лісівників Макарівщини, спрямова-
ну на збереження та примноження цього національного 
скарбу.

Саме від вашої професійної, невтомної та самовідда-
ної праці залежить збереження зеленого багатства, його 
відновлення та ефективне використання. Дбаючи про 
розвиток лісового господарства, ви активно впроваджу-
єте новітні природозберігаючі технології, щоб залишити 
у спадок нащадкам насправді зелену планету.

Прийміть, шановні лісівники, слова щирої вдячності й 
пошани за вашу невтомну, красиву працю, задля добробу-
ту нинішнього та майбутнього поколінь.

Зичимо вам та вашим родинам міцного здоров’я, 
щастя, миру та благополуччя!

Дорогі ветерани, Шановні учасники 
партизанського й піДпільного руху!

Вітаємо вас, сильних духом, мужніх захисників Ві-
тчизни з Днем партизанської слави, яке відзначається 22 
вересня!

Відзначення цього свята є державним визнанням неоці-
ненного внеску народних месників у велику Перемогу, від-
новленням історичної справедливості щодо масової участі 
українського народу у визвольній боротьбі.

Найважчі та найжорстокіші випробування випали на 
долю нашого народу у роки Другої світової війни. Міль-
йони українців, у тому числі багато жителів Макарівсько-
го району, пройшли крізь це пекло і не скорилися.

З почуттям безмежної подяки й любові ми віддаємо 
данину поваги колишнім підпільникам і партизанам, за-
хисникам і визволителям рідної землі. Низько вклоняє-
мося вам, дорогі ветерани, і висловлюємо щиру подяку 
за ваш подвиг і перемогу, за розуміння й батьківську під-
тримку в побудові незалежної України.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, сімейного за-
тишку та добробуту!

Віктор Гудзь,
голова 

районної ради.

Ярослав дОБРЯНСьКИЙ,
голова 
райдержадміністрації. 

* * * * *

* * * * *

* * * * *

16 вересня 1950 року в Макарові 
об’єднані артілі «Краще життя» з артіллю 
ім. Чкалова в якій працювали інваліди в 
одну артіль – ім. Чкалова (пізніше пере-
формовано в райпобуткомбінат). (Рішення 
виконкому Макарівської районної Ради).

(Використано інформацію, що містить-
ся в архівному фонді № 1).

Юлія КРаВеЦь,
начальник архівного відділу 

райдержадміністрації.

Один день 
в істОрії райОну

зі  святОм!

НеЩОДаВНО від імені голови Київської обласної державної ад-
міністрації анатолія Присяжнюка Макарівському селищному голові 
Олександру Іващенку за сумлінну працю, особистий внесок у розви-
ток сільських і селищних громад, вирішення актуальних проблем міс-
цевого самоврядування, активну життєву позицію вручили Почесну 
грамоту та цінний подарунок – іменний годинник.

За дев’ять місяців роботи новообраний селищний голова та його 
команда активно співпрацювала з місцевими жителями. але доклада-
ючи багато зусиль й розуміючи потреби та проблеми райцентру. По-
зитивно вирішено багато питань: озеленено квіткові клумби, встанов-
лено дошки для оголошень, наведено та підтримується порядок на 
вулицях селища. Однак залишається ще багато невідкладних завдань. 
Найближчим часом вирішуватимуться питання житлово-комунального 
сектору: водопостачання, ремонт дахів у будинках та багато інших.  

Як зауважив Олександр Іващенко, все, чого вдалося досягти, це за-
вдяки розумінню місцевої громади, депутатського корпусу, підтримці 
та співпраці з райдержадміністрацією, районною радою, керівниками 
установ та підприємств. І дуже приємно, що результати відмічені на 
обласному рівні.

Саме ті приміщення, які часто зали-
шаються поза нашою увагою, потребують 
першочергового ремонту та комфортабель-
ності. Тому у літній період у Макарівському 
НВК „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
– природничо-математичний ліцей” спіль-
ними зусиллями місцевої влади, депутатів, 
підприємців відремонтовано приміщення 
початкової ланки: покладено майже 200 м 
облицювальної плитки, замінено всю сантех-
ніку, освітлення, витяжки, двері, встановлено 
кран із фільтром для питної води. Майже два 
місяці працювали на об’єкті будівельники, всі 
роботи виконані вчасно і якісно.

Адміністрація школи, батьківський ко-
мітет дякують за матеріальну та мораль-
ну підтримку голові райдержадміністрації 
Я.В.Добрянському, депутатам обласної 
ради Ю.В.Забелі, В.М.Горбику, Макарів-
ському селищному голові О.М.Іващенку. 
За допомогу в проведенні ремонту 
В.В.Крилову, П.В.Швецю, М.І.Ольховець, 
Л.О.Димарчуку, М.А.Бордюг та приватно-
му підприємцю із Колонщини М.Г.Пелешку. 
Особливо вдячні голові піклувальної ради 
школи  Ю.В.Пелешок.

адміністрація Макарівського НВК.

ПОсПрияли  у  ремОнті
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Закінчення. Початок на 1 стор.
На конференції детально проаналізували 

стан справ у аграрному секторі області, щоб 
об’єктивно оцінити тенденції його розвитку. В 
цьому році робота агропромислового комплек-

су спрямована на забезпечення виконання по-
ложень програми економічних реформ Прези-
дента України Віктора Федоровича Януковича 
«Заможне суспільство, конкуренто-спроможна 
економіка, ефективна держава». В аграрному 
секторі зосереджено 59% земельної площі, гос-
подарською діяльністю на Київщині займається 
понад 2000 сільгосппідприємств, виробництво 
продукції позитивно зросло в 20 районах об-
ласті, з них найбільше в Макарівському райо-
ні – 77 %. До позитивних макроекономічних 
тенденцій слід віднести збільшення кредитних 
ресурсів (930 млн. грн.). Зріс експортний по-
тенціал області, що дало змогу експортувати 
за межі України більше конкурентноспроможної 
продукції. 

Незважаючи на несприятливі погодні умови, 
вдалось зібрати перші посіви ранніх зернових 
(понад 1 млн. тонн), триває збір пізніх, цукрового 
буряка, соняшника, овочів. Передбачається, що 
до державних фондів Київщина поставить близь-
ко 2,5 млн. тонн сільгосппродукції. Анатолій При-
сяжнюк уточнив, що Київщина в змозі збирати й 
понад 3 млн. тонн врожаїв. Для цього треба залу-
чати «цілинні» землі, які гуляють понад 10 років, 
не знаючи свого господаря, шукати порозуміння 
з фермерами, селянами і разом працювати на 
благо області. Нині на теренах Київщини діють 
нові сучасні овочесховища. Залучені інвестиції 
в будівництво та реконструкцію тваринницьких 
приміщень. Велика увага приділялась питанню 
відродження тваринництва, що дасть змогу за-
безпечити населення вітчизняною молочнною 
та м’ясною продукцією, яка нині завозиться з 
сусідніх країн, а також це допоможе частково 
замінити хімічне удобрення землі на органічне, 
що збільшить врожаї, а земля використовува-
тиметься ефективніше і без шкідливих наслідків 
довкіллю. Поки що землю удобрюють мінераль-
ними добривами, збільшення їх обсягу забез-
печило гарантоване підвищення врожайності. 
І як результат при середній врожайності ранніх 
зернових 26,7 центнера, 10 районів мають зна-
чно вищі показники від середньо обласних. Для 
посіву озимих культур господарства забезпечені 
високоякісним насінням сортів Української се-
лекції. Нині основними завданнями аграрного 
сектору є проведення посівів озимини в стислі 
терміни, накопичення для цього добрив, пально-
мастильних матеріалів у необхідних обсягах, 
оптимізація структури посівних площ зернових, 
забезпечення реалізації продовольчого зерна до 

аграрного фонду та забезпечення продовольчої 
безпеки. 

Особливості конференції полягають в тому, 
щоб аграрний сектор продемонстрував свій по-
тенціал, владну команду. Для цього слід дати 

можливість розви-
ватись сільському 
господарству, ово-
чівництву, виса-
джувати плодово-
ягідні культури 
та реалізовувати 
цю продукцію на 
столичних рин-
ках, адже все-таки 
основним году-
вальником є село, 
а не приватний 
сектор. З розви-
тком сільського 
господарства, від-
повідно, з’являться 
й нові робочі місця, 
що забезпечить 
зайнятість насе-
лення. Наприклад, 
в Згурівському 
районі будується 
т в а р и н н и ц ь к и й 
комплекс, на ньому 
створено близько 
200 робочих місць. 

У Тетіївському районі розпочато будівництво еле-
ватора, а це також додаткові робочі місця. Все це 
відбувається, безперечно за підтримки інвесто-
рів, які пропонують непогані умови та програми 
для партнерства з сільгосптоваровиробниками. 
Вони готові допомагати населенню, але через 
недостатню поінформованість люди не готові до 
співпраці. Тому на місцях нині проводиться ве-
лика робота по ознайомленню людей з умовами 
оренди їх земельних часток, залучення їх до об-
робітку.

Після наради практична частина конферен-
ції відбулась на полях Бишева, які довгий час 
пустували, заростали бур’янами, нині там рос-
те чиста кукурудза, а при дорозі побудовано 
велику споруду – елеватор на 100 тисяч тонн 
зерна. Відбулось його урочисте відкриття, і на 
вході до новобудови перерізали стрічку Ана-
толій Присяжнюк, Юрій Карасик та Ярослав 
Добрянський. Увазі поважних гостей аграрії 
представили матеріально-технічну базу «Агро-
Холдингу МС», яку воно закуповує в компанії 
АМАКО. Це найновіша сучасна грунтообробна 
техніка, трактори, культиватори, сіялки, ком-
байни та багато іншого. Для учасників конфе-
ренції продемонстрували роботу техніки – зби-
рання врожаю, оранку, подрібнення 
рослинних залишків. Виставлялись 
сорти кукурудзи, які вирощуються на 
наших полях.

Голова облдержадміністрації Анато-
лій Присяжнюк на полі спілкувався з ме-
ханізаторами, цікавився умовами праці, 
ефективністю роботи новітньої потужної 
сільськогосподарської техніки. Він влас-
норуч випробував техніку в полі – сівши 
за кермо зернозбирального комбайна 
спільно з механізатором продемонстру-
вав його роботу учасникам конференції. 
Анатолій Йосипович відмітив, що на та-
кій техніці й любо працювати.

Сільське господарство, все-таки 
відроджується, пройде ще зовсім мало 
часу, і відновиться тваринництво. Май-
бутнє в нашої області є, воно покра-
щиться за допомогою села та за рахунок 
виведення землі з якості товару в засіб 
товаровиробництва, адже вона – осно-
вне багатство України.

Галина ОНІЩуК.
Фото Марини ІЛЬЧЕНКО.

Відродження   хліборобського   краю
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Для одних посада депута-
та асоціюється з необмеже-
ною владою, привілеями та 
повноваженнями,тому такі на-
родні обранці використовують 
свій пост, перш за все, на користь 
собі. На щастя, є й інша категорія 
людей. Це ті, хто цінує довіру ви-
борців та сприймає своє обрання 
як велику відповідальність. Саме 
до таких депутатів належить  го-
лова постійної комісії з питань 
законності та правопорядку Ма-
карівської районної ради Семен 
Григорович Ханін. Ця людина 
особистим прикладом доводить, 
що можна успішно поєднувати 
процвітаючий бізнес, роботу на 
благо громади і доброчинність. 

Оселившись у Плахтянці кіль-
ка років тому, Семен Григорович 
одразу почав сприймати це міс-
це як свій рідний куточок. А так як 
звик до порядку у власному домі, 
то сповнився ентузіазму навести 
лад у цьому краї. Маючи вели-
кий досвід в організації бізнесу, 
Семен Ханін вирішив, що може 
так само успішно використати 
свої організаторські здібності 
на користь громаді, то вирішив 
балотуватися до районної ради. 
Очоливши комісію з питань за-
конності та правопорядку, депу-
тат проявив себе як ініціативна 
та відповідальна людина. Він од-

разу ж почав знайомитися з про-
блемами людей рідного району 
та шукати шляхи їх вирішення. 

Семен Григорович зовсім не 
походить на кабінетного чиновни-
ка. Він особисто відвідує грома-
ди, регулярно проводить зустрічі 
з представниками місцевої влади 
та жителями сіл. Завдяки налаго-
дженій співпраці з сільськими та 
селищними головами депутату 
вдається ефективно вирішувати 
проблеми, що накопичувалися 
у районі роками. Серед успішно 
завершених масштабних  справ – 
вирішення питання із земельним 
податком. До втручання Семена 
Ханіна багато забезпечених жи-
телів Макарівського району неза-
конно ухилялися від сплати цього 
податку, який, як відомо, є осно-
вним джерелом наповнення сіль-
ських бюджетів. 

Також завдяки ініціативі де-
путата проведено низку заходів у 
боротьбі з незаконним захоплен-
ням та використанням земельних 
ділянок. До Семена Григоровича 
неодноразово зверталися гро-
мадяни з проханням вирішити 
це питання і депутат доклав усіх 
зусиль, щоб зрушити справу з 
мертвої точки. За підсумками ін-
вентаризації земель у різних на-
селених пунктах порушено кіль-
ка кримінальних справ, і скоро 
угіддя повернуться до законного 
власника і приноситимуть кошти 
місцевим бюджетам. Відповідно 
з’являться гроші на вирішення 
важливих соціальних проблем. В 
багатьох випадках тільки завдяки 
депутатським зверненням у про-
куратуру та міліцію вдалося при-
скорити вирішення найболючих 
проблемних питань.

(ДеПУТаТСьКе ЗВеРНеН-
НЯ – це викладена в письмовій 
формі вимога депутата районної 
ради з питань, пов’язаних з його 
депутатською діяльністю, до міс-
цевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самовряду-
вання та їх посадових осіб, а та-
кож керівників правоохоронних 
та контролюючих органів, під-
приємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності, 
розташованих на території від-
повідної ради, здійснити певні 
дії, вжити певних заходів чи дати 
офіційне роз’яснення з питань, 
віднесених до їх компетенції).

Ще одна заслуга Семена 
Ханіна – вирішення питання за-
безпечення порядку у населених 
пунктах району, особливо біля 
розважальних закладів. За ініці-
ативою депутата було започат-
коване патрулювання нарядами 
співробітників МВС та підрозді-
лів «Беркута» на вулицях та у за-
кладах громадського харчування 
у вечірні години. 

Як голова комісії з питань за-
конності та правопорядку, Семен 
Григорович тримає на контролі 
усі питання, пов’язані з районни-
ми правоохоронними органама, 

судами, прокуратурою. Дуже ба-
гато часу забирають дрібні поточ-
ні питання, проте від їх вирішення 
залежить успішність функціону-
вання довіреної депутату спра-
ви. Щоб своєчасно реагувати на 
скарги і прохання жителів району 
Семен Григорович відкрив гро-
мадську приймальню, куди може 
звернутися кожен бажаючий. 

Проте не тільки сумлінним ви-
конанням робочих обов’язків ві-
домий макарівцям Семен Ханін. 
Жителі району знають його як до-
бру та чуйну людину, здатну про-
стягти руку допомоги у скрутну 
хвилину. Відвідуючи села як по-
садова особа, Семен Григорович 

стикається з проблемами, які не 
можуть бути вирішені на рівні вла-
ди через брак грошей у місцево-
му бюджеті. І дуже часто депутат 
допомагає самотужки, виділяючи 
кошти з власної кишені. За його 
сприяння та фінансової підтрим-
ки була реалізована велика кіль-
кість благодійних проектів. 

Семен Григорович активно 
підтримує сільську медицину. 
Адже ця сфера завжди вимагала 
пильної уваги до своїх проблем. 
Особливо в теперішній складний 
час. На його кошти було прове-
дено ремонт приміщень у Плах-
тянській медичній амбулаторії та 
Макарівській  районній лікарні. 
Багато благодійних ініціатив де-
путата направлені на підтримку 
підростаючого покоління. Так, 
наприклад, він фінансував вста-

новлення нових дверей у Вели-
кокарашинській загальноосвіт-
ній школі, заміну старих вікон 
на пластикові у дитячих садках 
Людинівки та Фасової, у Макарів-
ському ліцеї організував олімпіа-
ду з математики, переможці якої 
отримали мобільні телефони. Де-
путат підтримує кілька юнацьких 
спортивних клубів, допомагає в 
організації змагань, особисто на-
городжує подарунками найтала-
новитіших спортсменів. Як батько 
двох дітей, Семен Григорович ро-
зуміє важливість виховання здо-
рового молодого покоління.

Відчутну допомогу депутат 
надає сільським церквам. Плах-

тянській церкві він подарував 
ікону, Королівській – новий Пре-
стол, у Наливайківській фінан-
сував встановлення металевих 
вхідних дверей. Не залишається 
поза увагою Семена Григоровича 
ще одна вразлива у нашій держа-
ві сфера – культура. Так, депутат 
за власний кошт відремонтував 
фасад Будинку культури у Плах-
тянці, організував безкоштовні 
кіносеанси у Макарові, виділив 
кошти на виготовлення та вста-
новлення пам’ятників воїнам-
інтернаціоналістам та загиблим 
ліквідаторам аварії на Чорнобиль-
ській атомній електростанції.

Та, мабуть, найбільше уваги у 
своїй благодійній діяльності Семен 
Ханін приділяє малозахищеним 
верствам населення – пенсіоне-
рам, інвалідам, сиротам. Депутат 
впевнений, що саме ці люди по-
требують найбільше турботи і пі-
клування як з боку влади, так із 
боку спонсорів. Він організовує як 
масштабні роздачі подарунків, так 
і адресну допомогу нужденним. 

Усіх добрих справ Семена Ха-
ніна не перелічити. Проте він не 
любить говорити про свою добро-
чинність і постійно підкреслює, що 
головною метою його діяльності є 
не разова допомога, а реорганіза-
ція роботи громади, підвищення 
загального рівня життя жителів 
довіреного йому району. І власним 
прикладом доводить, що зміни 
можливі, потрібно лише впевнено 
діяти і не опускати руки.

Якщо ви бажаєте звернутися 
до депутата Семена Григоровича 
Ханіна з проханням або запитан-
нями - звертайтеся у громадську 
приймальню за адресою:
Смт. Макарів, вул. Фрунзе, 27, 
районний будинок культури.
Години прийому: 
вівторок - п’ятниця з 9-00 до 17-00. 
Обідня перерва з 13-00 до 14-00. 
Субота з 9-00 до 15-00. 
Обідня перерва з 12-00 до 13-00. 
Неділя та понеділок - вихідні дні. 

Тел./факс: (04578) 5-14-09.
Також можна звернутися за 
адресою в мережі Інтернет:

 www.khanin.com.ua
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осноВні показники 
соціально–економічного 

розВитку
макаріВського району

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 

послуг), тис.грн.

Введення в експлуатацію загальної площі житла, м2

Інвестиції в основний капітал5, тис.грн.

Виробництво продукції тваринництва1

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій 

вазі),т

  молоко, т

  яйця, тис.шт.

Вантажооборот2, млн.ткм

Пасажирооборот2, млн.пас.км

Експорт товарів, тис.дол.США

Імпорт товарів, тис.дол.США

Сальдо (+,–)

Експорт послуг, тис.дол.США

Імпорт послуг, тис.дол.США

Сальдо (+, –)

Заробітна плата штатних працівників, нараховано в 

середньому працівнику3, грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати – усьо-

го4, тис.грн.

Кількість зареєстрованих 

безробітних на кінець періоду, осіб

1 Сільськогосподарські підприємства, крім малих.
2 Без урахування перевезень виконаних фізичними 

особами–підприємцями.
3 Дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених 

підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше 
осіб.

4 Дані наведено без урахування  найманих працівників ста-
тистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців, 

Фактично
за січень–
червень 

2011р.

Темпи зростання, зниження  у %

січень–червень 
2011р. до січня–

червня 2010р.

довідково:
січень–червень 

2010р. до січня–
червня 2009р. 

381204,7                                х                                    х

       11849                        437,4                              30,8

       98179                        205,2                              49,1

        434,4                        293,1                              67,6

      3748,9                        108,7                            116,4

 165993,7                        169,3                            111,2
           11,0                        134,1                            708,4

           19,2                        129,1                              66,2

      3585,6                        207,5                            176,8

      2241,0                          56,1                             429,8

      1344,6                                 х                      х

           98,6                          56,0                            145,4

         246,5                        107,8                   …6

      –147,9                                 х                      х

          3313                            138,2                                      х

         438,7                           48,7                             100,0

             307                         108,5                     49,0

Наталія ГРИЩеНКО,
за дорученням начальника ГуС -

в.о. начальника відділу статистики
у Макарівському районі.

станом на 1 липня 2011р.
5 Без ПДВ.
6 Інформація  конфіденційна відповідно до Закону України 

«Про державну статистику».

Правильний вибір професій розкриває перед молодою 
людиною шлях до реалізації своїх здібностей й життєвих 
планів. Особливо гостро проблема професійного самовиз-
начення стоїть перед старшокласниками, коли формуються 
їх орієнтири на майбутнє. Вони потребують підтримки та ква-
ліфікованої допомоги у їх професійному виборі, їм потрібно 
допомогати у виявленні та розвитку їхніх обдарувань, зді-
бностей, сприяти у своєчасному, свідомому, обгрунтованому 
професійному самовизначенні та виборі «своєї» професії. 

Психологи зазначають, що майже кожна людина, за не-
великим винятком, має певні здібності, іноді приховані, які 
потрібно лише вчасно розпізнати. Тому так важливо по-
сприяти кожній людині виявити і розвивати її обдарування, 
здібності, а відтак своєчасно обрати підходящу професію, 
спеціальність, яка буде мати попит на ринку праці. 

Професійна орієнтація є однією із складових роботи державної 
служби зайнятості, в тому числі і Макарівського районного центру 
зайнятості. Для учнів загальноосвітніх шкіл двічі на рік проводять-
ся Ярмарки професій, на які запрошуються представники вищих 
навчальних закладів, коледжів, професійно-технічних закладів (в 
листопаді 2011 року заплановано знову провести такий захід). Для 
учнів проводяться «Уроки реального життя», «Крок у професійне 
майбутнє», розповсюджується необхідна методична література.

Розуміючи значення  профорієнтаційної роботи серед 
учнів загальноосвітніх шкіл Державний центр зайнятості 
вирішив забезпечити школи профорієнтаційними терміна-
лами. Дані термінали зручні у використанні, розміщуються 
у доступному для учнів місці. Школярі можуть знайти цікаву 
для себе інформацію, зокрема про навчальні заклади, май-
бутні професії та їх актуальність на ринку праці.

У Макарівському районі станом на 01.09.2011 року у 10 
навчальних закладах  установлено такі  термінали, плану-
ється, що до закінчення 2011 року такі термінали діятимуть 
ще у 25 навчальних закладах. 

Сподіваємось, що така робота з професійної орієнтації до-
поможе молоді знайти собі правильну професію, спеціальність 
яка допоможе реалізувати їм всі свої здібності та можливості.

 Валентина ХалІМаНчуК,
директор Макарівського 

районного центру зайнятості.

профорієнтація – як 
засіб для успішного 

Вибору професій
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- чверть віку минуло з дня 
утворення лісгоспу. а з чого 
все починалось?

- В листопаді 1986 року Ма-
карівський лісгосп був реорга-

нізований з евакуйованого після 
аварії на ЧАЕС з 30-ти кіломе-
трової зони відчуження Ново-
шепелицького лісгоспзагу. Та-
кож нашому підприємству були 
передані землі держлісфонду 
з Тетерівського, Київського та 
Клавдієвського держлісгоспів. 
Весь тягар по евакуації з Чор-
нобильської зони і становлення 
Макарівського держлісгоспу ліг 
на плечі колишнього директора 
Костянтина Федоровича Моро-
за і тому особливо в цей день, я 
схиляю голову в знак пам’яті про 
цю мужню людину, справжнього 
господарника.

- Якими польовими і лісо-
вими угіддями володіє під-
приємство зараз?

- З 1986 до 2010 року були 
передача і прийняття земель, 
внаслідок чого загальна площа 
угідь становить 26541,7 гектара, 
в тому числі з лісовим покриттям 
23734 гектари. 

- Які породи дерев ростуть 
на території господарства?

- В основному це сосна і дуб 
звичайні, береза повисла та віль-
ха чорна, осика тремтяча.

- Відомо, що й дерева, як 
люди, мають свій вік. В лісо-
вих насадженнях підприєм-
ства зростають дерева різно-
го віку - і молоді кількарічні, 
і середньовікові і 200-річні 
дуби та сосни. а в загальному 
середній вік насадження?

- Звичайно. Середній вік на-
ших насаджень 54 роки.

- Розкажіть, будь ласка, 
про основні напрямки діяль-
ності лісгоспу.

- Насамперед, це заготівля 
та переробка насіння. Щороку 
в нашому господарстві заготов-
ляємо і переробляємо 3000 кі-
лограмів лісового насіння. Потім 
його використовуємо для посіву 
у власних тимчасових лісових 
розсадниках, площа яких стано-
вить 6,4 гектара. Кожного року 
вирощуємо близько 3 мільйонів 
штук сіянців, застосовуємо но-
вий метод – у контрольованому 
середовищі, а саме – в короб-
ках. Таким чином, вирощуємо 
посадковий матеріал з основних 
і супутніх лісоутворюючих, а та-
кож декоративних порід. 

Активно працюємо над лісо-
відновленням. Щорічний обсяг 

створення лісових культур ста-
новить 150 гектарів, доповнення 
лісових культур 250 гектарів та 
догляду за ними – 700 гектарів. 
Велика увага в нашому госпо-

дарстві приділяється лісогос-
подарським заходам, основним 
завданням яких є поліпшення 
породного складу насаджень, 
збереження і посилення еко-
логічних, естетичних та інших 
властивостей лісів, їх санітарно-
го стану. Ця робота проводиться 
на площах 4300 гектарів щоріч-
но.

Крім того, займаємось заго-
тівлею і переробкою деревини 
для потреб народного господар-
ства. З цією метою було створе-
но 2 цехи, де працюють 42 робіт-
ники – в селі Небелиця і станції 
Буян. За вісім місяців цього року 
перероблено 10155 кубів обріз-
ного пиломатеріалу хвойних по-
рід дерев.

Наш лісгосп відрізняється від 
інших в області тим, що ми збе-
регли ці цехи, не скоротили ро-
бочі місця і забезпечуємо таким 
чином переробку низькосортної 
деревини, яку реалізуємо як на 
внутрішньому, так і на зовніш-
ньому ринках згідно з угодами та 
контрактами, а також задоволь-
няємо будівельні потреби жите-
лів району. Не залишаємо поза 
увагою і створення оптимальних 
ландшафтів та умов відпочинку 
населення.

- Скільки лісництв маєте у 
своєму підпорядкуванні?

- В адміністративно-госпо-
дарському відношенні територія 
лісгоспу поділяється на 6 ліс-
ництв: Макарівське, Бишівське, 
Небилицьке, Забуянське, Ніжи-
ловицьке та Комарівське. Маємо 
прирейковий нижній склад на 
станції Буян, автогараж і мислив-
ську дільницю. 

- до речі, про мисливство. 
Як справи йдуть у цьому на-
прямку?

- Хочу, перш за все, сказа-
ти, що фауна в нашому районі 
представлена такими видами як 
олень благородний, косуля єв-
ропейська, кабан європейський, 
є лосі. А з пушних видів – єно-
товидні собаки, лисиці, зайці. 
Останній вид значно скоротився 
і тому зараз гостро стоїть питан-
ня про збільшення його попу-
ляції, тому полювання на зайців 
категорично заборонено. 

Наше підприємство здійснює 
контроль у веденні мисливсько-
го господарства. З цією метою 

було введено штатну одиницю 
районного мисливствознавця. 
Цю роботу виконує Микола Яро-
щук, котрий ревізує і контролює 
5 мисливських господарств ра-
йону. В числі їх і наше підпри-
ємство, мисливські угіддя якого 
займають площу 15,5 тисяч гек-
тарів. Половина з них – це по-
льові угіддя. 

На часі - проблема брако-
ньєрства. За 10 місяців ниніш-
нього року вже складено 6 про-
токолів про порушення правил 
полювання.

- Який догляд забезпечує 
господарство лісовим меш-
канцям?

- Щорічно для підгодівлі ди-
ких тварин наше підприємство 

закуповує і згодовує близько 80 
тонн кукурудзи, 5-7 тисяч штук 
кормових віників. 

- Що можете сказати про 
фінансово-економічний стан 
Макарівського лісгоспу?

- Він стабільний. Своєчасно 
та в повному обсязі сплачують-
ся податки до державного і міс-
цевого бюджетів (майже 2270 
тисяч гривень за рік). Заробіт-
ну плату працівники отримують 
своєчасно. Середньомісячний 

розмір її становить 
2800 гривень. Ми ви-
йшли на рівень обсягу 
реалізації продукції за 
рік у сумі 22,9 мільйо-
на гривень. 

- з ким ви співп-
рацюєте нині?

- Як з вітчизня-
ними підприємства-
ми, так і з фірмами 
зарубіжних країн. 
Зокрема, активно з 
німецькими, австрій-
ськими, румунськими 
і турецькими. 

- успіхи ваші ва-
гомі. за ними стоять 
люди. чи великий у 
вас колектив?

- На даний час у 
нас працює 295 чоловік. Вони 
є найбільшою цінністю і гордіс-
тю підприємства. Це дружна, 
висококваліфікована і відпо-
відальна команда керівників 
та провідних спеціалістів. В 
їх числі головний лісничий 
С.В.Кондрацький, головний 
інженер О.Л.Гльоза, головний 
бухгалтер Н.О.Льода, головний 
економіст І.В.Клочкова, голо-
вний   механік В.М.Кириленко, 

начальник відділу лісового гос-
подарства О.П.Степаненко, 
лісничі – А.П.Яцук, І.С.Ющенко, 
Є.В.Очеретюк, Ю.Б.Місюна, 
М.І.Іванюк, М.А.Сичевський, 
начальники цехів перероб-
ки деревини П.С.Кучерявий, 
К.В.Шурда, начальник нижньо-
го складу О.М.Хільман.

Слід згадати і працівників ліс-
госпу, котрі своєю чесною висо-
копрофесійною працею також 
примножують трудові здобутки 

підприємства. Це механік І.В. Чи-
накало, інженер лісових культур 
І.І.Головченко, мисливствознавець 
М.О.Ярощук, інженер з охорони 
праці О.Л.Бардабуш, інженер з 
реалізації продукції Л.К.Семенко, 
інспектор по кадрах Л.В.Авєркова, 
секретар Н.А.Прокопенко, ка-
сир Н.В.Степаненко, бухгалте-
ри О.С.Шевчук, Л.І.Титаренко, 
М.А.Романович, В.С.Ремезовська, 
помічники лісничих В.А.Адаменко, 
В.О.Харченко, С.М.Чорногородсь-

кий, а також старші майстри та 
майстри лісу М.В. Парфенюк, 
М.В.Лещенко, Л.О.Федосенко, 
С.М.Кот, водії і тракторис-
ти А.П.Силко, П.В.Ярмаченко, 
А.Д.Уніченко, Е.І.Вальчик, В.Г.Ле-
йченко, та інші працівники.

Наша редакція вітає Вас, 
шановний Володимир Сергі-
йович, і Ваш великий колектив 
з професійним святом, бажає 
всім щастя, любові, гарної 
долі і довгого віку! 

скарбники   зеленого   багатстВа

найстаріШі в райОні
На території Макарівського лісгоспу є два найстаріші лісництва – Ніжиловицьке та Ко-

марівське. Вони й розташовані по сусідству. Ніжиловицькому вже пішов 101-й рік, адже 
заснували його ще в 1910 році. Скільки таємниць бережуть його вікові дерева, скільки 
води спливло з лісових струмків, скільки грозових дощів прошуміло за ці сто років – про це 
ніхто не знає. а тим часом ліс пишається своїм віком, красується в будь-яку пору року. 

В ньому невтомно трудиться невеликий, але завзятий колектив, який нещодавно очо-
лив Михайло Степанович Іванюк, в минулому помічник лісничого Комарівського лісництва. 
В числі 20 працівників - в основному молодь. Роботи вистачає для всіх, адже на території 
лісництва знаходиться об’єкт природо-заповідного фонду – заказник місцевого значення 
«Цезарівський» з рідкісними представниками флори та безліч лісівничих справ. 

а «молодший брат» – Комарівське лісництво, утворене в 1934 році і нині йому вже 77 
років – теж свого роду ювілей! Максим анатолійович Сичевський став на чолі колективу з 
19 спеціалістів також недавно, перейшовши з посади старшого майстра на посаду лісни-
чого. Турбот багато, як і в його колеги-сусіда: вирощування посадкового матеріалу, лісо-
господарський догляд, охорона і захист «зеленого друга» та безліч інших робіт, причому, 
за будь-яких погодних умов. але все під силу фахівцям – людям, закоханим в лісовий шум, 
особливе повітря і красу навколишню, яка ніколи не може надокучити, бо живе, дише, рос-
те і облагороджує душу. 

Тетяна ЯСИНеЦьКа.

Наша держава займає восьме місце в Європі за площею лісів, які обслуговують не одна тися-
ча працівників. Віддаючи шану своїй професії, саме вони зініціювали встановлення Дня працівника 
лісу. Уряд підтримав, а Президент України видав Указ за №356/93 від 28.08.1993 року про щорічне 
святкування професійного свята третьої неділі вересня. У велику армію працівників лісу вливається 
і колектив ДП «Макарівське лісове господарство». Про його минуле і сьогодення, успіхи і проблеми 
ми попросили розповісти Володимира Рижука, який працює на підприємстві з 1995 року, а з 2000  і 
до нині очолює лісгоспзаг. Саме завдяки його наполегливості підприємство з року в рік долає нові 
сходинки у розвитку та збільшенні економічного потенціалу. Володимир Сергійович зарекомендував 
себе як висококваліфікований спеціаліст лісової справи, вміло і ефективно застосовує свої знання в 
щоденній роботі, оперативно виконуючи виробничі завдання і плани. Він вимогливий і справедливий 
керівник, при цьому залишаючись співчутливою, доброзичливою людиною.
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Все далі відходить у минуле Ве-
лика Вітчизняна війна 1941-1945 
рр. Це щастя, що нинішнє покоління 
знає про неї лише з книг та кіно. А 

моя розповідь про людину, долю якої 
зачепило своїм чорним крилом лихо-
ліття війни.

23 січня 1923 року у селянській 
родині села Забуяння народився 
хлопчик. Назвали його Михайликом.  
Він  мріяв стати військовим коман-
диром, захищати Вітчизну. Та ди-
тяча мрія здійснилась швидше, ніж 
гадалось, і, на жаль, саме в розпал 
Великої Вітчизняної війни. Жителі 
Макарівщини чинили шалений опір 
фашистським зайдам. У липні 1941 
року район був повністю під окупан-
тами. По селах люди гуртувалися  
для боротьби  з ворогами, а в лісах 
діяли партизанські загони. 

Навесні 1942 у Забуянні було 
створено підпільну групу. До неї увій-
шов і Михайло Брацейко, а в березні 

1943, він, двадцятирічний юнак, до-
бровільно вступив до партизансько-
го загону імені  О. Суворова. 

Колишній командир підрозділу 

кінної розвідки Київського з’єднання, 
полковник у відставці Костянтин Де-
льов згадує:

– Михайло був у мене в загоні 
найсміливішим розвідником. Якось 
командування наказало нам знищи-
ти залізничний міст через Тетерів, 
що мав велике стратегічне значення.  
В цій операції Михайло проявив  неа-
бияку мужність і кмітливість. Особли-
во відважним  був  у бою з карателя-
ми біля сіл Біла Криниця та Забуяння.  
Згодом наше з’єднання  розгромило 
німецький гарнізон у Радомишлі  й  
Ново-Шепеличах і Михайло Брацей-
ко   воював завжди у перших рядах.

У жовтні 1943 року партизанське 
з’єднання  забезпечило перепра-
ву через річку Прип’ять регулярним 
частинам Червоної Армії. Згодом, 

Брацейко до них приєднався і його 
було зараховано до 509-го стрілець-
кого полку 148 стрілецької дивізії. 
А пізніше перевели в 59 артилерій-
ський полк 30-ї стрілецької  дивізії, 
де він знову був розвідником.

Мужній солдат пройшов фронто-
вими дорогами від рідного Полісся 
до Златої Праги, де й зустрів День 
Перемоги. За бойові подвиги та 
зразкове виконання завдань Михай-
ла Федоровича нагороджено  орде-
нами  Вітчизняної війни I і II ступенів  
та «За мужність», орденом Червоної 
Зірки, медаллю «За відвагу».

Хоч і настала довгоочікувана Пе-
ремога  –  солдат не скоро повернув-
ся в рідне Забуяння. Ще 3 роки пере-
бував на строковій службі, а батько 
Федір Брацейко отримував щоміся-
ця від командування подяки за сина, 
який був взірцем для молодого попо-
внення.

У повоєнні роки Михайло  Федо-
рович працював завідуючим фер-
мою,  головою сільської ради,  очо-
лював колгосп. За  вагомі  здобутки  
уже на мирному, трудовому фронті  
нагороджений орденом «Знак По-
шани». Разом з дружиною виростив 
чудових синів Олександра й Василя 
та доньку Людмилу. Дружина по-
мерла, тож доживає  свого  віку з 
дочкою, яка і дбає про старенького 
тата.

Часто Михайло Федорович зу-
стрічається з молоддю. Ось і на цій 
світлині він разом з юними краєзнав-
цями з Макарова та Забуяння  біля 
місця поховання Миколи Колоса – 
легендарного командира Макарів-
ського партизанського загону.

В  День Партизанської слави  ми 
вітаємо нашого земляка і бажаємо 
йому з роси та води на многії літа !

діна НеТРеБа.

22 вересня — День партизанської слави

і В бою і В труді — на передоВій

Шановні фармацевти!
Щиро вітаємо вас з професійним святом – Днем фар-

мацевтичного працівника !
Важливою і значущою є ваша повсякденна, гуманна 

місія – забезпечувати людей ліками.
Ваш професіоналізм, вміння знаходити оптимальні 

рішення повертають людям здоров’я, додають впевне-
ності у власних силах та віри в життя.

Переконані, що ваша відданість справі, фаховий до-
свід, глибокі знання і динамізм завжди поєднуватимуться 
із щирим співчуттям до людей, милосердям та благодій-
ністю у кращих гуманних традиціях.

Зичимо вам усіляких гараздів, здійснення заповітних 
мрій, оптимізму, нових звершень і нових перемог.

Нехай життя дарує вам спокій та добробут, тепло і 
щастя в домівках!

Дорогі ветерани!
Ми не повинні забувати про тих людей, які пройшли крізь 

найскладніші випробування війною, відстояли право людей 
на свободу, врятували нашу країну та світ від нацизму.

У День партизанської слави ми з великою вдячністю 
і шаною говоримо про мужність, стійкість та самовідда-
ність всіх тих, хто подарував майбутнє нам та нашим на-
щадкам.

Уроки Великої Вітчизняної війни вчать нас згуртова-
ності та єдності у боротьбі із загрозами. Тільки разом, 
об’єднавши зусилля всієї світової спільноти, ми зможе-
мо протистояти тероризму, дискримінації, національній 
та релігійній нетерпимості. Це наш борг перед вами – 
гeроями-переможцями!

Дорогі ветерани! Низький вам уклін та щира вдяч-
ність!

Олександр  ІВаЩеНКО,
Макарівський  селищний  голова.

зі  святОм!
найщиріШі вітання з нагоДи 

Дня працівників лісу
Ліс – наше найбільше природне багатство, запорука 

екологічної безпеки. Збереження, примноження, дбай-
ливе і раціональне використання цього безцінного на-
ціонального скарбу – обов’язок не лише лісівників, а й 
громадськості, кожного жителя краю. Лісу потрібний му-
дрий, дбайливий і виважений господар.

Велике спасибі вам, шановні працівники та ветерани 
лісового господарства, за невтомну працю і самовідда-
ність. Сердечно бажаю вам та вашим родинам міцного 
здоров’я, щастя, добра і достатку!

вДячність за поДвиг ваШ
Сьогодні ми з вдячністю і любов’ю вшановуємо ко-

лишніх партизанів і підпільників, усіх, хто в роки Другої 
світової війни став до нерівного бою з фашистськими 
окупантами.

Партизанський рух був масовим виявом високого 
патріотизму сотень тисяч добровольців, самовіддана 
боротьба яких за свободу вважається одним із важли-
вих чинників перемоги над ворогом. Збройний спротив 
загарбникам чинили понад мільйон народних месників, 
46 партизанських з’єднань, близько двох тисяч загонів і 
розвідувально-диверсійних груп.

Низький уклін вам, дорогі ветерани, за вашу бойову 
звитягу й важку працю у повоєнні роки, за батьківську 
підтримку у розбудові незалежної української держави.

Зичу всім міцного здоров’я, щастя, довголіття, миру 
і добра!

Юрій  заБела,
депутат  Київської  обласної  ради.

З вісімдесятирічного забуття 
ім’я Петра Столипіна згадалося 
наприкінці перебудови і голосно 
зазвучало на початку 1990-х. При 
збереженні тої ж самої бази іс-
торичного знання, в уявленні про 
нього просто знак “мінус” змінили 
на “плюс”. І під лозунгом “Нам по-
трібен новий Столипін!” оголосили 
його єдиним прикладом для на-
слідування, з яким почали асоцію-
вати економічне і політичне відро-
дження. Його слова:  “Батьківщина 
вимагає собі служіння настільки 
жертовно чистого, що найменша 
думка про особисту вигоду за-
тьмарює душу, потьмарює розум 
і паралізує всю роботу”, - менш 
відомі, але навряд чи їх можна вва-
жати просто красивою фразою. 

Випускник фізико-математи-
чного факультету Санкт-Пете-
рбурзького університету Петро 
Столипін, який володів великим 
аналітичним розумом, рано об-
рав для себе шлях громадського 
служіння суспільству. У 27 років він 

уже був ватажком повітового дво-
рянства. У сорок - губернатором.  

Він очолив уряд країни, що опи-
нилася у надто складних умовах, 
коли “одні вже не хотіли”, а “інші не 
могли”. Російське суспільство, яке 
роз’їдала до того ж отрута лібе-
рального нігілізму, розпадалося. 

Якщо говорити про те, яка Ро-
сія дісталася Столипіну на початку 
ХХ століття, на думку спадає жах-
ливий розгул тероризму, який мо-
гла допустити тільки слабка влада, 
що втрачала авторитет. За період 
з 1905 по 1910 рік від бомб і куль 
терористів загинуло понад 18 ти-
сяч осіб. У суспільстві панували 
настрої безвиході та невіри в май-
бутнє, розчарування у могутності 
своєї держави, у держапарат, який 
роз’їдала корупція. Сепаратизм 
околиць. Безправність селян. Не-
можливість працювати на своїй 
землі, неможливість брати участь 
у місцевому самоврядуванні...

Петро Столипін знав свій народ 
не з чуток, розумів істинні причини 

і механізм усього, що відбуваєть-
ся. “Зруйнуйте, панове, небезпеч-
ну ознаку, - закликав він, - щось 
гірше, ніж ворожнеча і ненависть, - 
це зневага до нашої батьківщини... 
і з боку непроханих порадників,... і 
з боку частини нашого суспіль-
ства, яка не вірить ні в право, ні в 
силу російського народу. Струсіть 
з себе, панове, цей злий сон і, вті-
люючи собою Росію, доведіть, що 
в Росії найвище за все право, що 
спирається на всенародну силу”. 
Це і сьогодні звучить настільки су-
часно і актуально, що неможливо 
не оцінити знання ситуації та про-
зорливість цього політика.  

Якщо сказати про столипінську 
реформу дуже коротко, то селя-
нам, які складали тоді до 80 відсо-
тків населення країни, надавалася 
можливість виділити свою ділянку 
землі з громади в особисту влас-
ність і при бажанні переселитися 
на вільні землі в Сибір. Держава 
пропонувала їм дешевий кредит 
за сприяння селянського банку. 

Аграрна реформа разом з іншими 
починаннями могла дати резуль-
тати, не руйнуючи існуючий лад, а, 
так би мовити, демократизуючи і 
модернізуючи його.

Значення цих заходів полягало 
в тому, що голодний і убогий, при-
гнічений диктатом  селянин голо-
сувати в дусі реформ не готовий. 
І криза популістської демократії 
була очевидна. До речі, саме вона 
дві тисячі років тому в Древньому 
Римі (коли плебей голосував за 
того, хто давав “хліб” і “видови-
ща”), зрештою призвела до заги-
белі не тільки античної демократії, 
але й самої античної цивілізації. 
Можна навести і зовсім свіжі при-
клади.

“Спершу громадянин, потім 
громадянськість”, - переконував 
Столипін. Але по суті виходило, що  
його реформи вели до  руйнування 
засад селянської громади, на якій 
трималася російська монархія, 
і  держава вже тоді могла піти зо-
всім іншим шляхом. Але чи бажала 
цього керівна верхівка, що праг-
нула зберегти абсолютну владу, - 
питання риторичне. У цій ситуації 
наближеним не було складно пе-

реконати царя, що дії голови кабі-
нету підривають засади його прав-
ління. Цілком можна передбачити, 
ситуація досить пізнавана, що ото-
чення Миколи II, за пасивної його 
участі, і “санкціонувало” усунення  
Петра Столипіна.  

Голова уряду Російської імперії 
загинув у місті, до якого ставився 
з великим пієтетом, і котре стало 
його останнім прихистком. За за-
повітом Столипіна, його поховали 
у Києво-Печерській лаврі - найпо-
чеснішому місці Києва.

 Напередодні того фатального 
пострілу в своєму щоденнику Сто-
липін зробив такий запис:  “Уве-
чері, коли я знову повертаюся до 
своєї кімнати, то говорю собі, що 
повинен дякувати Богу за зайвий 
дарований мені в житті день. Це 
єдине слідство мого постійного 
усвідомлення близькості смерті, 
як розплата за свої переконання. 
І часом я ясно відчуваю, що має 
прийти день, коли задум вбивці, 
нарешті, здійсниться”.  Одинад-
цятий (!) замах на життя Столипіна 
виявився більш ніж вдалим... Піс-
ля смерті прем’єра продовжувати 
реформи виявилося нікому. 

історичні постаті

“вам ПОтріБні велиКі ПОтрясіння, а мені ПОтріБна велиКа рОсія”
18 вересня - 100 років з дня смерті петра аркадійовича столипіна (1862-1911), міністра внутрішніх справ і глави уряду російської імперії

 У радянській історіографії він - автор аграрної реформи, яка зазнала краху. Реакціонер, обер-
вішатель, погромник... У світлі досвіду всього ХХ століття і того терору, з яким встигло зіткнутися XXI 
століття, ці традиційні обвинувачення сьогодні вже не сприймаються так однозначно.  

* * * * *

* * * * *

* * * * *

' стор.  12.

  Змаганнями з волейболу роз-
почалася II обласна Спартакіада де-
путатів обласної, міських, районних, 
селищних і сільських рад, присвячена 
20–й річниці Незалежності України. Ко-
манди Київщини були розбиті на шість 
зон. Одна з них проходила у добротній 
залі Макарівської ДЮСШ. Окрім на-
шої команди прибули волейболісти з 
Бородянського, Іванківського, Вишго-
родського, Полісського районів.

  На урочистому шикуванні команд 
з напутніми словами до спортсменів 
звернувся голова Макарівської ра-
йонної ради Віктор Гудзь.

в уКраїнКу ПОїдуть наШі вОлейБОлісти
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УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
7.00,23.20 Ера здоров`я.
7.30, 0.50 Кориснi поради.
7.45 На олiмпiйський Лондон.
8.00 Шустер-Live.
12.30 Глибинне бурiння.
13.00 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
13.30 Наша пiсня.
14.15 Країна якостi.
14.45 В гостях у Д. Гордона.
16.30 Зелений коридор.
16.40 Свiт атома.
17.10 Х/ф “Фабрика щастя”.
18.50 Золотий гусак.
19.20 Концертна програма 

“Гумор у Кремлi”.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.45 Концерт Раймонда Паулса.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.45 Питання з 

О.Березовською.

0.00 День знань.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.00 Т/с “Поворот ключа”. (2 к.).
3.50 Т/с “Сержант Рокка”. (2 к.).

1+1
6.30 М/ф “Смурфи”.
7.25,4.45 “Справжнi лiкарi”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.05 М/с “Русалонька”.
10.30 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
11.00 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
11.55,5.30 “Вченi проти 

екстрасенсiв”.
12.55 “Шiсть кадрiв”.
13.20 “Вiд пацанки до панянки 2”.
14.30 Мелодрама “Ласковий май”.
16.40 “Велика рiзниця по-

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

в СРСР”.
19.30, 2.35 “ТСН”.
22.50 Мелодрама “Ласковий май”.
1.00 Бойовик “Без правил: Один 

проти всiх”. (2 к.).

3.05 “Особиста справа”.
3.55 “Дiти напрокат”.

ІнТер
5.50 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
7.50 “Мiстечко 2011”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Вирваний з натовпу”.
11.15 “Найрозумнiший”.
13.10 Х/ф “Снiгур”.
15.05 Х/ф “Кактус i Олена”.
17.10 “Юрмала-2009”.
19.05 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Майдан`s 2”.
23.10 “Розбiр польотiв”.
0.15 Д/ф “Нарештi в Українi, або 

Феномен Big Brother”.
1.20 Х/ф “Утiкач”. (2 к).
3.25 “Подробицi” - “Час”.
3.55 “Позаочi”.

ТрК «УКраїна»
5.00, 6.10 Срiбний апельсин.
6.40, 19.00, 3.30 Подiї.
7.00, 8.20, 3.50 Х/ф “Пригоди 

Електронiка”.
11.10,13.10 Т/с “Куля-дура 5. 

Смарагдова справа агента”.

12.10 Гола красуня.
16.00 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
18.00,19.20 Т/с “Пiлот 

мiжнародних авiалiнiй”.
21.15 Х/ф “Влiтку я вважаю за 

краще...”
23.15 Т/с “Конвой PQ-17”(2 к).
1.15 Х/ф “Тисни на газ!” (2 к).
3.00 Щиросерде зiзнання.

ІСТУ
4.45 Факти.
5.20 Козирне життя.
5.45, 3.50 Х/ф “Серце Дракона”.
7.25 Битва нацiй.
8.50 Велика рiзниця. Одеський 

фестиваль.
10.50 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.15 Квартирне питання.
12.15 Х/ф “Кiлери”.
14.35 Джентльмени на дачi.
15.45 Стоп-10.
16.40 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.00 Х/ф “Любов у великому мiстi”.
21.50 Самозванцi.

22.50 Х/ф “Гарольд i Кумар: 
Втеча з Гуантанамо”. (2 к).

0.55 Х/ф “Дуже страшне кiно 
3”. (2 к).

2.15 Х/ф “Прощай, коханець”. (2 к).
5.25 Пiвденне Бутове.

СТБ
5.05 М/ф “Канiкули в Просток-

вашино”.
5.55 Х/ф “Вiрнi друзi”.
7.40 “Караоке на Майданi”.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висо-

цькою”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00, 22.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.40 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.05 “Зваженi i щасливi”.
14.05 Х/ф “Iван Васильович 

змiнює професiю”.
16.05 “Танцюють всi! 4”.
19.00 “Х-фактор. Революцiя”.
23.55 Х/ф “Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ватсона”.
1.35 Х/ф “Здрастуй i прощай”.
3.05 “Мобiльна скринька”.
3.20 Нiчний ефiр.

новий Канал
5.10 Т/с “Ясновидець”.
5.50 Т/с “Журнал мод”.

6.55 М/ф “Оповiдь про Федота-
стрiльця, заповзятливого 
молодця”.

8.15 Х/ф “Маленькi негiдники”.
10.00 Ревiзор.
11.00 Кухня на двох.
12.00 Файна Юкрайна.
12.50 Даєш молодь.
13.30 Зроби менi смiшно.
14.25 Фабрика зiрок 4.
17.25 Х/ф “Поїздка до Аме-

рики”.
20.00 Я - Герой!
22.00 Зоряний будинок. 

Напередоднi.
23.00 Х/ф “Бабiй”. (3 к).
1.05 Спортрепортер.
1.10 Х/ф “Ворон-месник”. (3 к).
2.50 Зона ночi.
2.55 Пiд знаком бiди.
3.40, 4.40 Останнiй лоцман.
3.50 Зона ночi. Культура.

3.55 Костянтин Степанков. Спо-
гад пiсля життя.

нТн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.55 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.20 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
11.30 “Речовий доказ”. Дует 

нiчних мисливцiв.
12.00 “Головний свiдок”.
12.45 “Правда життя”. Поруч зi 

смертю.
13.15 Х/ф “Вибух на свiтанку”.
15.00 Т/с “Павутиння 4”.
19.00 Т/с “Бригада”.
23.20 Х/ф “Кiлер”. (2 к).
1.20 “Нарештi в Українi, або 

Феномен Big Brother”.
2.15 “Речовий доказ”.
4.05 “Правда життя”.

субота, 17 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, 0.50 Кориснi поради.
9.00 Концертна програма 

“Гумор у Кремлi”.
10.30 Крок до зiрок. Євробачення.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.05 Караоке для дорослих.
13.00 Х/ф “Головне, встигнути”.
14.30 Ближче до народу.
15.05 Концерт О. Пєскова.
16.10 Золотий гусак.
16.35 Маю честь запросити.
17.25 Дiловий свiт. Тиждень.
17.55 Футбол. “Шахтар” (Донецьк) 

- “Ворскла” (Полтава).
19.55 Концертна програма 

газети “Бульвар”. Краще.

20.40, 2.00 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.
2.15 Т/с “Сержант Рокка”. (2 к).
5.30 Околиця.

1+1
6.35, 4.50 Х/ф “Кiнг-конг живий”.
8.40 М/ф.
9.05 “Лото-Забава”.
10.05 М/с “Русалонька”.
10.30 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
11.00, 4.25 “Дикi i смiшнi”.
11.20, 3.40 “Хованки”.
12.15, 2.40 “Одружений за 

власним бажанням”.
13.25 “Смакуємо”.

14.00 “Алхiмiя кохання”.
14.55 “Тиждень без жiнок”.
15.55 “Назад в СРСР”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Х/ф “Кохання-зiтхання 3”.
22.05 Т/с “Iнтерни 2”.
22.30 “Свiтське життя”.
23.30 “ТСН”.
0.20 “Tkachenko.ua”.
1.00 Х/ф “Вальгалла. Сага про 

вiкiнгiв”. (3 к).
ІнТер

4.30 Т/с “Брати-детективи”.
5.55 “Найрозумнiший”.
7.30 М/с “Вiнкс”.
8.25 М/с “Маша i Ведмiдь”.
8.30, 4.00 “Формула кохання”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Ранкова Пошта з Пугаче-

вой i Галкiним”.
10.35 “Це моя дитина”.
11.35 “Смачна лiга з 

А.Заворотнюк”.
12.30 “Недiля з “Кварталом”.
13.30 Х/ф “Важко бути мачо”.
15.55 Х/ф “Ведмежа шкура”.

18.00 Т/с “Я тебе нiкому не вiддам”.
20.00,1.35 Подробицi тижня.
20.50 Т/с “Я тебе нiкому не вiддам”.
22.50 Х/ф “Трансформери”.
2.25 Х/ф “Кактус i Олена”.

ТрК „УКраїна”
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Х/ф “Нiчна подiя”.
9.10 Ласкаво просимо.
10.10 Х/ф “Влiтку я вважаю за 

краще...”
12.10, 14.00 Т/с “Пiлот 

мiжнародних авiалiнiй”.
16.00 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
17.55, 19.30 Т/с “Кримiнальна 

полiцiя”.
19.00,3.30 Подiї тижня.
22.20 Футбольний уiк-енд.
23.30 Т/с “Конвой PQ-17”. (2 к).
1.30 Х/ф “Я знаю, що ви зроби-

ли минулого лiта”. (2 к).
3.00 Щиросерде зiзнання.
4.00 Х/ф “Пригоди Електронiка”.

ІСТV
6.05 Факти.
6.20 Квартирне питання.

7.10 Анекдоти по-українськи.
7.35 Т/с “Рюрiки”.
8.05 Х/ф “За бортом”.
10.35 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20, 19.40 Спорт.
12.25 Велика рiзниця по-українськи.
13.30 Х/ф “Мiстер i мiсiс Смiт”.
16.00, 19.45 Наша Russia.
17.00 Битва нацiй.
18.45 Факти тижня.
20.05 Т/с “Таксi”.
21.00 Х/ф “Канiкули строгого 

режиму”.
0.05 Голi i смiшнi.
1.05 Х/ф “Прощай, коханець”. (2 к).
2.45 Iнтерактив. Тижневик.
3.00 Х/ф “Гарольд i Кумар: Вте-

ча з Гуантанамо”. (2 к).
4.35 Т/с “Костi 4”.

СТБ
5.45 М/ф “Пригоди домовика”.
6.45 Х/ф “Здрастуй i прощай”.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висо-

цькою”.
8.50 “Їмо вдома”.

10.00, 23.15 “Неймовiрнi iсторiї 
кохання”.

11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-фактор. Революцiя”.
15.00 “МайстерШеф”.
18.05 “Паралельний свiт”.
19.05 “Битва екстрасенсiв”.
21.15 Х/ф “Втiкачi”.
0.15 Х/ф “Собака на сiнi”.
2.50 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.45 Т/с “Ясновидець”.
6.10 Клiпси.
6.35 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь.
9.10 М/ф “Принцеса-лебiдь 2: 

Таємниця замку”.
10.30 Х/ф “Поїздка до Америки”.
13.05 Шоуманiя.
13.55 Аферисти.
14.55 Info-шок.
16.05 Х/ф “Гарi Поттер i в`язень 

Азкабана”.
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 “Бумеранг”.
1.50 Зона ночi.

нТн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.25 Т/с “Павутиння 4”.
11.30 “Легенди карного роз-

шуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Найкращi бої братiв 

Кличкiв”.
14.10 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.45 Т/с “Бригада”.
19.00 Х/ф “Помститися за 

Анджело”.
21.00 Х/ф “Засуджений”. (2 к).
23.30 Х/ф “Бладрейн 2”. (3 к).
1.30 Х/ф “Помститися за 

Анджело”.
3.10 “Агенти впливу”.
4.20 “Правда життя”.
5.10 “Речовий доказ”.

неділя, 18  вересня 

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.45 “Легко бути жiнкою”.
10.30 Насамперед, ми - люди.
10.55 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.20 Право на захист.
12.40 Армiя.
12.50 Х/ф “Чекаю i сподiваюсь”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.40 Т/с “Ставка бiльша за життя”.
17.55 Вiкно до Америки.
19.05 Кримiнальнi новини.
19.30 Про головне.
19.55 Караоке для дорослих.
20.35 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.30,1.50 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
21.55 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.

0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.30 Пiдсумки.
0.50 Кориснi поради.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.00 Слово регiонам.
3.15 Т/с “Поворот ключа”. (2 к.).
4.00 Чоловiчий клуб.

1+1
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,0.05,2.10 

“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00,17.40 “Сiмейнi драми”.
10.55,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.55 “Дикi i смiшнi”.
12.30,2.25 Комедiя “Близькi 

друзi”.
15.10 Х/ф “Кохання-зiтхання 3”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “Дiти напрокат”.
22.15 “Iлюзiя безпеки. Фастфуд”.
23.15 “Tkachenko.ua”.

0.20,1.15Т/с “Закон i порядок”. 
(2 к.).

4.45 Т/с “Закон i порядок. Зло-
чинний намiр”. (2 к.).

5.35 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
ІнТер 

5.20 Х/ф “Супермаркет. Важко 
бути мачо”.

7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00 
Новини.

7.10 З новим ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Каменська 5”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 “Слiдство вели...” з 

Л.Канiвським”.
13.10,3.50 Д/с “Детективи”.
13.50 “Сiмейний суд”.
14.45 “Юрмала-2009”.
16.35 “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”.
23.55 “Секретнi територiї. НЛО. 

Хронiка катастроф”.
1.00 Х/ф “Снiгур”.
2.30 “Подробицi” - “Час”.

3.00 Д/ф “Теорiя правди 2”.
4.35 Т/с “Спальний район”.

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

довження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. По-

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

пробування”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
13.00,4.30 “Хай говорять. В 

авiакатастрофi розбилася хо-
кейна команда “Локомотив”.

14.00 Т/с “Слiд”.
15.35,2.50 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15, 3.50 Критична точка.
21.15 Т/с “Кримiнальна полiцiя”.
22.20 Х/ф “Мумiя 2: Повернення”.
1.00 Х/ф “Чак i Ларрi: Пожежне 

весiлля”. (2 к.).
5.20 Т/с “Чаклунка”.

ICTV
5.25 Служба розшуку дiтей.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.

6.35,9.25,12.55,19.10,1.50 Спорт.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
9.55 Х/ф “За бортом”.
12.25 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Х/ф “Любов у великому мiстi”.
15.15 Х/ф “Канiкули строгого 

режиму”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,1.00 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Мисливцi за 

дiамантами”.
22.45 Факти. Пiдсумок дня.
23.00,3.15 Свобода слова.
2.05 Т/с “Костi 4”.
2.45 Факти. 

СТБ
6.00,2.15 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
7.35,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
8.35,23.15 Т/с “Доктор Хаус”.
9.40 “Зоряне життя. Врятованi 

дiтьми”.
10.45 Х/ф “Втiкачi”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.

14.55 Т/с “Адвокат”.
17.00 “Давай одружимося”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.05 “Зоряне життя. Що при-

ховують герої Маргошi?”
20.10,22.40 “Феномен”.
0.15 Т/с “Адвокат”. (2 к).
2.05 “Вiкна-спорт”.
2.20 Х/ф “Донечка моя”.
3.50 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.55 Т/с “Ясновидець”.
5.35,6.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.45 М/с “Джуманджi”.
7.15 “Пiдйом”.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10 Х/ф “Бумеранг”.
11.55 Т/с “Щасливi разом”.
12.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
14.20 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55,23.45 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки 7”.
17.55,20.45 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.35 Батьки i дiти.
21.45 Аферисти.

22.45,1.15 Новий погляд.
1.10 Служба розшуку дiтей.
2.00 Х/ф “Остiн Пауерс у фiльмi 

“Золотий орган”.
3.25 Зона ночi.

нТн
6.10 Х/ф “Ти є...”
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Головний свiдок”.
9.10,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

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 “Next 3”.
15.25 Х/ф “Батальйони просять 

вогню”.
16.35 Х/ф “Сам я - в`ятський 

уродженець”.
18.30,3.40 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.25,5.40  

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
0.20 Х/ф “Засуджений”. (2 к.).
2.50 “Речовий доказ”.
3.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
4.45 “Правда життя”.

понеділок, 19 вересня 

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

Море вражень, позитивних 
емоцій, цікаві хореографічні по-
становки, шалена енергія, інтри-
га та неймовірне напруження - 
другий сезон танцювального шоу 
«Майдан’s» відкрито. Увага теле-
глядачів знову щосуботи ввечері 
прикута до Майдану Незалеж-
ності, знову регіони України «об-
ривають» сервера мобільного 
зв’язку, аби надіслати якомога 
більшу кількість смс-повідомлень 
на підтримку своєї команди. Тан-
цюють усі – діти, дорослі, пен-
сіонери, демонструють свої та-
ланти на повну силу. Конкуренція 
здорового духу витає в повітрі: 
окрім титулу «найталановитішо-
го та найтанцювальнішого» міста 
України, команда-переможниця 
отримає ще й мільйон гривень 
для благоустрою рідного краю.

Прем’єра другого сезону 
програми «Майдан’s» відбулася 
3 вересня, в якій взяли участь 
команди Сум, Чернівців, Києва, 
Львова, Дніпродзержинська, 
Одеси, Рівного, Донецька, Харко-

ва, Криму, Запоріжжя, Полтави-
Комсомольська. Під тринадця-
тим, як з’ясувалося щасливим, 
номером виступила команда 
Борисполя Київської області. 
Унікальність нашої команди по-
лягає в тому, що на підготовку 
вона мала лише шість днів (!), 
інші учасники – місяць. Пропо-
зиція про участь у «Майдан’s» 
надійшла за кілька днів до почат-
ку репетицій. Приємно відзна-
чити, що рішення Борисполя про 
участь у танцювальному проекті 
підтримала вся Київщина, свою 
допомогу запропонували всі без 
винятку міста обласного значен-
ня та райони області. 

Для представлення хорео-
графічної композиції потрібно 
було двісті учасників. Бориспіль-
ці із захватом та ентузіазмом 
сприйняли цю чудову новину. І 
вже на першій репетиції зібрало-
ся чимало бажаючих. Репетиції 
відбувалися в шаленому темпі, 
адже тривали з ранку і до самих 
сутінок. Нелегко було в такий 

короткий термін підготувати ви-
ступ: вистачало всього -  і спе-
ка, і довгі очікування музичного 
треку, і підбір костюмів, і навіть 
травмування. На репетиціях 
учасників шоу постійно супро-
воджували медичні працівники, 
педагоги загальноосвітніх шкіл 
на чолі з начальником управлін-
ня освіти і науки Бориспільської 
міської ради Тетяною Черной-
ван, керівники хореографічних 
гуртків міста Світлана Новодвор-
ська, Ірина Хижна, Людмила 
Мартиненко, Наталія Маркевич, 
Наталія Пилипчик, Наталія Нали-
вайко, Галина Япринцева, нади-
хали на перемогу міський голова 
Борисполя Анатолій Федорчук, 
заступник міського голови Люд-
мила Пасенко, начальник відділу 
культури, сім’ї, молоді та спорту 
Бориспільської міської ради На-
талія Погребна, директор Бо-
риспільського муніципального 
театру Віталій Кулініч та, звичай-
но, хореограф Ігор Ваганов, за-
вдяки якому Бориспіль увійшов 

до складу хореографічної еліти 
України.  

Не зважаючи на всі перешко-
ди і труднощі, візитівка Борисполя 
була пречудовою. Оскільки місто 
є повітряними воротами України, 
то й хореографічна композиція 
була відповідною. Під супровід 
пісні  співачки Йолки «Прованс» 
у прямому ефірі на танцювальній 
сцені «Майдан’sу»  «приземлився» 
«красень-авіалайнер», який привіз 
чарівних стюардес, аби показати, 
що Бориспіль – найкраще місто на 
планеті! Креативний  виступ  на-
шої команди викликав справжній 
фурор та  феєрверк позитивних 
емоцій. Результат не змусив на 
себе довго чекати – судді оцінили 
виступ Борисполя якнайкраще, 
поставивши високі оцінки за ста-
рання нашої команди: Олександр 
Лещенко – 7 балів, Оксана Байрак 
та Отар Кушанашвілі - по 10 балів, 
Філіп Кіркоров – 9 балів. Набли-
зили команду до лідерів і смс-
голосування  вболівальників, яким 
учасники надзвичайно вдячні!

Окреме спасибі за потужну 
підтримку голові Київської об-
ласної державної адміністрації 
Анатолію Присяжнюку, громад-
ській організації «Творчі серця» 
та її керівнику Юрію Локайчуку, 
депутату Бориспільської міської 
ради Дмитру Ушмаєву, телера-
діокомпанії «Бориспіль» та всім, 
хто брав участь в організації і під-
готовці танцювальної  команди   
до виступу в шоу «Майдан’s»!

17 вересня емоції та хви-
лювання знову братимуть гору. 
Адже під патронатом голови 
Київської обласної держадмі-
ністрації Анатолія Присяжнюка 
команда Борисполя братиме 
участь у другому етапі шоу. Ра-
зом ми команда, а отже, перемо-
га обов’язково буде за нами. Тож 
дивіться о 20.30 це незабутнє та 
яскраве телевізійне шоу, віддай-
те свій голос за Бориспіль, під-
тримайте Київщину! 

 
Тамара Петруша, 
місто Бориспіль.

підтримайте  киїВщину  –  голосуйте  за  бориспіль! 
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середа,  21  вересня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.45,3.55 Д/ф “Роковий будинок 

Ковалевського” iз циклу 
“Загублене мiсто”.

10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
13.00 Околиця.
13.25 Х/ф “Людина з акорде-

оном”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.45 Як це?
16.20 Т/с “Ставка бiльша за 

життя”.
18.45 Магiстраль.
19.15 Майстер-клас.
19.40 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
20.00 Шустер-Live. Iсторiя.
21.25,1.25 Шустер-Live.
0.00 Пiдсумки.
0.15,0.35 Вертикаль влади, ч. 1.

0.30 Пiдсумки.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.
2.40 Слово регiонам.
2.55 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
4.15 Чоловiчий клуб.

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 “Не бреши менi 2”.
11.50 “Чесно”.
12.45,4.05 “Iлюзiя безпеки. Про-

кляття фараонiв”.
13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05,2.25 Т/с “Жiночi мрiї про 

далекi краї”.
16.05 “Мiняю жiнку 3”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 “Велика рiзниця по-

українському 2”.

21.10 Бойовик “Хiтмен”. (2 к.).
22.55 Бойовик “Без правил 3: 

Реванш”. (2 к.).
0.40,4.50 Т/с “Закон i порядок”. 

(2 к.).
3.15 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

ІнТер
5.30,16.05 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 5”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 Т/с “Свати 4”.
13.20 “Слiдство вели...” з Л. 

Канiвським”.
14.15 “Сiмейний суд”.
15.10 “Судовi справи”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 “Шоу №1”.
22.30 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
1.10 Х/ф “Отрути, або Всесвiтня 

iсторiя отруєнь”. (2 к.).
2.55 “Подробицi” - “Час”.

3.25 “Знак якостi”.
4.40 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. Про-

довження”.
8.20,12.00,14.30 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. По-

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

пробування”.
13.30 “Хай говорять. Нiби 

помер”.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
22.15 Т/с “Я - охоронець. Кiлер 

до ювiлею”.
2.00 Т/с “Конвой PQ-17”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Чаклунка”.

ICTV
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20,2.30 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10,1.35 

Спорт.

7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30,16.35 Т/с “Ливарний”.
12.35 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Пiвденне Бутово.
14.05 Т/с “Мисливцi за 

дiамантами”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Джентльмени на дачi.
20.20 Х/ф “Я - легенда”. (2 к.).
22.20 Х/ф “Мачете”. (2 к.).
0.40 Самозванцi.
1.45 Т/с “Костi 4”.
3.00 Х/ф “Руслан”. (2 к.).

СТБ
6.00,2.30 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.35 Х/ф “Солодка жiнка”.
8.35 Х/ф “Жiнка бажає знати”.
16.40 Х/ф “Москва сльозам не 

вiрить”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Х/ф “Москва сльозам не 

вiрить”.
20.00,22.45 “Танцюють всi! 4”.
23.45 “ВусоЛапоХвiст”.
0.55 Х/ф “Пiрати ХХ столiття”.

2.20 “Вiкна-спорт”.
2.35 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.55 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”.
7.30,9.00,19.00,0.30 Репортер.
9.10 Х/ф “Втрачена i знайдена”.
11.25 Т/с “Грань 3”.
15.15 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки 7”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.45 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
21.35 Iнтуїцiя.
22.35 Х/ф “Поганий Санта”. 

(2 к.).
0.55 Х/ф “Хто такий Гарi 

Крамб?”
2.20,3.25 Зона ночi.
2.25 Богдан Хмельницький.
3.30 Запорiзька Сiч. Витоки.
3.45 Джерела Батькiвщини.
4.00 Братiя i дружина.

4.10,4.40 Зона ночi. Культура.
4.15 Solo-Mea.

нТн
6.00 “Легенди бандитської 

Одеси”.
6.25 Х/ф “Якщо ворог не 

здається...”
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.05,5.40 

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

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 “Версiя”.
15.25 Х/ф “Особиста зброя”.
17.10 Х/ф “Вантаж без марку-

вання”.
19.20 Х/ф “Сапери”.
0.20 Х/ф “Акули 3: Мегалодон”. 

(2 к.).
2.30 “Правда життя”.
3.25 М/с “Черепашки-нiндзя”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!” 
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.35 Свiтло.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.00 Новини.
12.10,17.45,21.45 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.45 Темний силует.
12.55 Країна якостi.
13.25 Х/ф “Товариш генерал”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.40 Т/с “Ставка бiльша за 

життя”.
18.25 Хокей. Чемпiонат України. 

“Беркут” (Київ) - “Донбас” 
(Донецьк).

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.30,1.50 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
21.55 Караоке для дорослих.
22.25 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
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.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.00 Слово регiонам.
3.15 Т/с “Поворот ключа” (2 к.).
4.00 Чоловiчий клуб.

1+1
6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55 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 “Не бреши менi 2”.
11.50,3.30 “Чесно”.
12.45 “Iлюзiя безпеки. Фаст-

фуд”.
13.45,5.55 Т/с “Тисяча i одна 

нiч”.
14.40,1.55 Т/с “Жiночi мрiї про 

далекi краї”.
15.40 “Мiняю жiнку 3”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15, 20.50 Т/с “Iнтерни 2”. 

(2 к.).
21.15 “Мiняю жiнку 4”.
22.25 “Грошi”.

23.40 “Зняти все”.
0.05,4,20 Т/с “Закон i порядок”. 

(2 к.).
ІнТер 

5.25,16.05 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв 11”.

7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00 
Новини.

7.10 З новим ранком.
7.30,20.30 Спорт в Подро-

бицях.
9.10 Т/с “Каменська 5”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15, 20.35 Т/с “Свати 4”.
13.20 “Слiдство вели...” з Л. 

Канiвським”.
14.15 “Сiмейний суд”.
15.10 “Судовi справи”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
21.40 Т/с “Знахар 2”.
23.55 “Моя країна”.
0.15 Д/ф “Жадiбнiсть. Їжа швид-

кого приготування”.
1.15 Х/ф “Нескiнчений урок”. 

(2 к.).
2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.15 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
3.20 Д/ф “Теорiя правди 2”.
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. Про-

довження”.
8.20,14.00,22.20 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. По-

вернення”.
10.00,21.15 Т/с “Кримiнальна 

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

пробування”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
13.00 “Хай говорять. Народний 

заколот проти педофiла”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
0.00 Т/с “Лицар дорiг” (2 к.).
0.50 Х/ф “Мумiя 2: Повернення”.
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Чаклунка”.

ІСТV
5.30,2.40 Факти.
5.45,6.50 Свiтанок.
6.30,7.45 Дiловi факти.
6.45,9.25,12.55,19.10,1.45 

Спорт.
7.55 Ти не повiриш!
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15 Надзвичайнi новини.

10.30, 6.35 Т/с “Ливарний”.
12.35,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Пiвденне Бутово.
14.05,20.10 Т/с “Мисливцi за 

дiамантами”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.45 Факти. Пiдсумок дня.
23.00 Х/ф “В iм`я правосуддя”. 

(2 к.).
1.55 Т/с “Костi 4”.
3.10 Х/ф “Грань одержимостi”. 

(2 к.).
СТБ

6.10,2.25 “Бiзнес +”.
6.15 Д/ф.
7.10,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
8.05,23.40 Т/с “Доктор Хаус”.
9.05 “Зоряне життя. Що при-

ховують герої Маргошi?”
10.10 Х/ф “Донечка моя”.
12.15 “Феномен”.
14.55 Т/с “Адвокат”.
17.00 “Давай одружимося”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.05 “Зоряне життя. Тiло на 

показ”.
20.10 “Фермер шукає дружину”.
22.40 “Дорога, ми вбиваємо 

дiтей”.

0.40 Т/с “Адвокат”.
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.30 Х/ф “Любов Аврори”.
4.00 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.55 Т/с “Ясновидець”.
5.35,6.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Джуманджi”.
7.30,9.00,19.00,0.35 Репортер.
9.10 Х/ф “Остiн Пауерс у фiльмi 

“Золотий орган”.
11.20,22.35 Т/с “Щасливi 

разом”.
12.50 Батьки i дiти.
14.00 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Тру Джексон”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55,23.40 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки 7”.
17.55,20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.50 Спортрепортер.
19.35 Знову разом.
21.40 Хто проти блондинок?
1.00 Х/ф “Хакери”.
2.40,3.30 Зона ночi.
2.45 Георгiй Нарбут. Живi 

картини.
3.05 Пташки гнiзда Марiї.
3.35 Зима надiї.

4.00 Країна людей.
4.25,4.40 Зона ночi. Культура.
4.30 Обожнена.
4.35 Соломон i Годеле.

нТн
6.00 Х/ф “Сам я - в`ятський 

уродженець”.
7.50, 12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.15,5.40 

“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”.
13.30 Т/с “Next 3”.
15.30 Х/ф “Батальйони просять 

вогню”.
16.55 Х/ф “Тести для справжнiх 

чоловiкiв”.
18.30 “Речовий доказ”. 

Розбiйний квартет.
0.20 Х/ф “Бладрейн 2”. (3 к.).
2.40 “Правда життя”.
3.35 М/с “Черепашки-нiндзя”.
4.00 “Агенти впливу”.

вівторок,  20   вересня

п’ятниця, 23  вересня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.35 Книга.ua.
9.55 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.45 Дiловий свiт.
12.35 Аудiєнцiя. Країни вiд А 

до Я.
13.00 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
13.45 Х/ф “Лють”.
15.10 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.30 Т/с “Ставка бiльша за 

життя”.
19.10 Без кордонiв.
19.35 Вiктор Павлик. 

“Освiдчення”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.30,1.50 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
21.55 Богатирськi iгри.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Д/ф “Його звали Дiдом”.
0.20 Пiдсумки.

0.35 Спорт.
0.50 Кориснi поради.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.00 Слово регiонам.
3.15 Т/с “Поворот ключа”. (2 к.).
4.00 Чоловiчий клуб.

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 “Не бреши менi 2”.
11.50 “Чесно”.
12.45,3.40 “Iлюзiя безпеки. При-

мара Чорної смертi”.
13.40,5.15 Т/с “Тисяча i одна 

нiч”.
15.05,2.00 Т/с “Жiночi мрiї про 

далекi краї”.
16.05 “Мiняю жiнку 3”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “Чотири весiлля”.
22.25 “Здивуй мене”.

23.45 “Зняти все”.
0.10 Т/с “Закон i порядок. Зло-

чинний намiр”. (2 к.).
2.50 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
4.25 Т/с “Закон i порядок”. 

(2 к.).
ІнТер

5.30,16.05 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 5”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15,20.35 Т/с “Свати 4”.
13.20 “Слiдство вели...” з Л. 

Канiвським”.
14.15 “Сiмейний суд”.
15.10 “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”.
23.55 Д/ф “Жiноче щастя. 

Оксамитовий сезон”.
1.05 Х/ф “Батько”.
2.30 “Подробицi” - “Час”.
3.00 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.

3.05 Д/ф “Теорiя правди 2”.
3.55 “Знак якостi”.
4.40 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. Про-

довження”.
8.20,14.00,22.20 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. По-

вернення”.
10.00,21.15 Т/с “Кримiнальна 

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

пробування”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
13.00 “Хай говорять. Тайгова 

безвихiдь”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
0.00 Т/с “Лицар дорiг”. (2 к.).
0.50 Т/с “Конвой PQ-17”. (2 к.).
2.30 Щиросерде зiзнання.
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. 

(2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Чаклунка”.

ICTV
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 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.00 Надзвичайнi 

новини.
10.30,16.35 Т/с “Ливарний”.
12.35,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.15 Пiвденне Бутово.
14.05,20.10 Т/с “Мисливцi за 

дiамантами”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.45 Факти. Пiдсумок дня.
23.00 Х/ф “Руслан”. (2 к.).
2.05 Т/с “Костi 4”.
3.20 Х/ф “На канатах”. (2 к.).

СТБ
6.15,2.50 “Бiзнес +”.
6.20,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
7.05,0.00 Т/с “Доктор Хаус”.
8.05 “Зоряне життя. Нещаснi в 

любовi”.
9.15 Х/ф “Щасливої дороги!”
11.40 Х/ф “Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ват-
сона”.

14.55,1.05 Т/с “Адвокат”.
17.00 “Давай одружимося”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.

19.05 “Зоряне життя. Випро-
бування алкоголем”.

20.10,22.40 “Зваженi i щасливi”.
2.40 “Вiкна-спорт”.
2.55 Х/ф “Солодка жiнка”.
4.30 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”.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.20 Х/ф “Лiтнi iгри”.
11.40,22.45 Т/с “Щасливi 

разом”.
13.00 Мiж нами, сватами.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Тру Джексон”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55,23.50 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки 7”.
17.55,20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.35 Кухня на двох.
21.40 Мрiї збуваються.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Х/ф “Без царя в головi”.
2.40,3.30 Зона ночi.
2.45,3.35 Богдан Хмельницький.

4.15,4.45 Зона ночi. Культура.
4.20 Так нiхто не любив.

нТн
6.00 “Легенди бандитської 

Одеси”.
6.25 Х/ф “Тут твiй фронт”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.30,5.40 

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

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 “Версiя”.
15.25 Х/ф “Батальйони просять 

вогню”.
16.45 Х/ф “Якщо ворог не 

здається...”
18.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Розгонщики.
0.30 “Покер Дуель”.
1.25 “Легенди карного розшуку”.
2.55 “Речовий доказ”.
3.50 М/с “Черепашки-нiндзя”.
4.10 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.

четвер,  22  вересня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Святкування рiчницi Святої 

Софiї Київської.
11.30 Д/ф “Софiя Київська”.
12.00,14.35,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.20 Х/ф “Миргород i його 

мешканцi”.
14.45 Euronews.
14.55,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.00 Парламентськi слухання 

у Верховнiй Радi України: 
“Iнститут сiм`ї в Українi: 
стан, проблеми та шляхи їх 
вирiшення”.

19.10 Концертна програма 
“До Дня Незалежностi 
Вiрменiї”.

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
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.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.00 Слово регiонам.
3.15 Т/с “Поворот ключа”. (2 к.).
4.00 Чоловiчий клуб.

1+1
6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55 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 “Не бреши менi 2”.
11.50 “Чесно”.
12.45,3.40 “Iлюзiя безпеки. 

Пiрати 21 столiття”.
13.40,5.20 Т/с “Тисяча i одна 

нiч”.
15.05,2.00 Т/с “Жiночi мрiї про 

далекi краї”.
16.05 “Мiняю жiнку 3”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15, 20.50 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “Вiд пацанки до панянки 2”.
22.25 “Особиста справа”.

23.45 “Зняти все”.
0.10,1.05,4.35 Т/с “Закон 

i порядок. Злочинний 
намiр”. (2 к.).

2.55 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
ІнТер 

5.30,16.05 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв 11”.

7.00,8.00,8.30,9.00 12.00,18.00 
Новини.

7.10 З новим ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Каменська 5”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15,20.35 Т/с “Свати 4”.
13.20 “Слiдство вели...” з Л. 

Канiвським”.
14.15 “Сiмейний суд”.
15.10 “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”.
23.55 Д/ф “Дмитро Харатьян. 

Волею долi так трапилося”.
1.05 Х/ф “Нульовий кiлометр”. 

(2 к.).
2.30 “Подробицi” - “Час”.
3.00 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
3.05 Д/ф “Теорiя правди 2”.

3.55 Знак якостi.
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. Про-

довження”.
8.20,14.00,22.20 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. По-

вернення”.
10.00,21.15 Т/с “Кримiнальна 

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

пробування”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
13.00 “Хай говорять. Курортне 

беззаконня”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
0.00 Т/с “Лицар дорiг”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Самотнiй чоловiк”. 

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

ICTV
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20,3.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,6.45 Дiловi факти.
6.35,9.20,12.55,19.10,2.30 

Спорт.

7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.40 Надзвичайнi 

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

українськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Пiвденне Бутово.
14.05,20.10 Т/с “Мисливцi за 

дiамантами”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.45 Факти. Пiдсумок дня.
23.00 Х/ф “Наказано знищити”. 

(2 к.).
2.40 Т/с “Костi 4”.
3.55 Х/ф “Робiнзон Крузо”. 

(2 к.).
СТБ

6.05,2.40 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф.
7.00,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
8.00,23.55 Т/с “Доктор Хаус”.
9.00 “Зоряне життя. Тiло на 

показ”.
10.05 Х/ф “Любов Аврори”.
12.05 “Фермер шукає дружину”.
13.55 “Дорога, ми вбиваємо 

дiтей”.
14.55,0.55 Т/с “Адвокат”.
17.00 “Давай одружимося”.

18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.00 “Зоряне життя. Нещаснi в 

любовi”.
20.10,22.40 “МайстерШеф”.
2.30 “Вiкна-спорт”.
2.45 Х/ф “Щасливої дороги!”
4.25 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.55 Т/с “Ясновидець”.
5.30,6.35 Kids` Time.
5.35 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Джуманджi”.
7.30,9.00,19.00,0.30 Репортер.
9.20 Х/ф “Хакери”.
11.50,22.30 Т/с “Щасливi разом”.
12.55 Знову разом.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Тру Джексон”.
15.50 Т/с “Друзi”.
16.55,23.35 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки 7”.
17.50,20.30 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.50 Спортрепортер.
19.35 Мiж нами, сватами.
21.35 Зроби менi смiшно.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Лiтнi iгри”.
3.05,4.05 Зона ночi.
3.10 Благославляю i молюся.
3.35 Митрополит Дмитро Могила.

4.10 Cекрети Чорнобильської 
катастрофи.

4.30,4.50 Зона ночi. Культура.
4.35 Усмешник.

нТн
6.00 “Легенди бандитської Одеси”.
6.25 Х/ф “Тести для справжнiх 

чоловiкiв”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.15,5.40 

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

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

Йорк 6”.
12.40,19.20 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 10”.
13.40 Т/с “Версiя”.
15.30 Х/ф “Батальйони просять 

вогню”.
16.55 Х/ф “Тут твiй фронт”.
18.30 “Правда життя”. Анатомiя 

“швидкої”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.15 “Легенди карного розшуку”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
3.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
3.40 “Правда життя”.
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Дорожньо-транспортна пригода – подія, що сталася під час руху транспортного засобу, 
внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки.

п. 1.10 Правил дорожнього руху, затверджених постановою КМУ від 10.10.01 р. № 1306 
(далі - ПДР).

У разі причетності до ДТП водій зобов'язаний негайно зупинити транспортний засіб і 
залишатися на місці пригоди (п. 2.10 ПДР). Виняток допускають для двох ситуацій. Перша 
– коли необхідно терміново доставити постраждалого до медзакладу і цього не вдається 
зробити за допомогою оточуючих. Друга – якщо внаслідок ДТП не постраждали люди, а ав-
томобілі можуть безпечно рухатися.Тут п. 2.11 ПДР дозволяє водіям самостійно прибути до 
ДАІ (попередньо склавши схему пригоди та поставивши підписи під нею), аби зафіксувати 
факт ДТП.

На тих водіїв, хто не мав права залишати місце аварії, але зробив це, чекає (ст. 1224 Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення, далі – КпАП):

– штраф від 255 до 306 грн;
– або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин;
– або адмінарешт на строк від 10 до 15 діб.
Яке з цих покарань припаде втікачу, вирішує суд (ст. 221 КпАП).

Даі застерігає

ЩО ЧеКаЄ на вОдія 
за втеЧу з місЦя дтП

зокрема ним передбачається:
1. Право на призначення суб-

сидії визначається виходячи з вар-
тості послуг в межах норм спожи-
вання (незалежно від того, скільки 
громадяни фактично споживали у 
попередньому періоді). А розмір 
субсидії розраховується з обсягів 
фактичного споживання послуг у по-
передньому періоді, але не більше 
від установлених норм. Такий меха-
нізм надання субсидій розроблено 
з метою ефективного використання 
коштів державного бюджету, що ви-
діляються для надання субсидій на-
селенню.

2. Розмір плати громадян за умо-
ви призначення житлової субсидії не 
залежить від вартості послуг, взятої 
для розрахунку субсидії, а визнача-
ється в залежності від доходів (15 або 
10 відсотків їх середньомісячного до-
ходу). У повідомленні про призначен-
ня субсидії зазначається обов’язкова 
частка плати сім’ї в межах норм спо-
живання, яку отримувач субсидії по-
винен сплачувати щомісячно. У разі, 
коли вартість фактично спожитої по-
слуги менша, ніж обов’язкова частка 
витрат на оплату цієї послуги, отри-
мувачі субсидій сплачують її фактич-
ну вартість.

3. Якщо сім’я економно спожива-
ла газ, воду, електроенергію у пері-
од отримання субсидії, при призна-
ченні субсидії на наступний термін 
розмір її витрат зменшується на 2 
відсотки за кожні 10 відсотків еконо-
мії. Так, за 10 відсотків економії по-
слуг обов’язковий платіж громадян 
зменшується з 15 до 13 відсотків 
сукупного доходу, за 20 відсотків 
економії частка плати громадянина 
зменшується з 15 до 11 відсотків до-
ходу. Тобто, заощаджуючи енерго-
ресурси, отримувачі субсидій мають 
можливість зменшити витрати на 
оплату житла до 9 відсотків, а сім’ї 

з пенсіонерів та інших непрацездат-
них громадян, а також сім’ї, до скла-
ду яких входять неповнолітні діти, 
інваліди І і ІІ групи – до 4 відсотків 
свого середньомісячного сукупного 
доходу. 

4. Субсидії для відшкодування ви-
трат на оплату житлово-комунальних 
послуг надаються у безготівковому 
вигляді, тобто суми призначених суб-
сидій перераховуються на рахунки 
отримувачів субсидій в організаціях, 
що надають послуги; їх розмір змі-
нюється в залежності від фактичного 
споживання послуг.

5. При призначенні субсидії ви-
значається її орієнтовний розмір. 
Остаточний розмір обраховується 
після закінчення терміну дії субсидії 
та отримання відомостей від органі-
зації, яка надає послуги, про фактич-
ні обсяги їх споживання.

Якщо по закінченні терміну отри-
мання субсидії зазначені послуги ви-
користано на суму, меншу від суми 
призначеної субсидії та обов`язкової 
частки плати в межах норм спожи-
вання, невикористані перераховані 
кошти повертаються організація-
ми, що надають послуги, на рахунок 
управлінь праці та соціального захис-
ту населення. У разі, коли по закін-
ченні терміну отримання субсидії за-
значені послуги використано на суму, 
більшу від суми призначеної субсидії 
та обов`язкової частки плати, управ-
ління праці та соціального захисту 
населення дораховують необхідну 
суму коштів на рахунки громадян в 
організації, що надають послуги, але 
не більше від встановлених норм. 

Такий механізм вигідний як сім’ї, 
так і державі:

- заощаджуються енергоресурси;
- зменшується обсяг бюджетних 

коштів для надання субсидій;
- сім’я зменшує свої витрати на 

оплату газу.

механізм надання суБсидій 
для відШКОдування 

витрат на ОПлату 
житлОвО-КОмунальних 

ПОслуг При наявнОсті 
засОБів ОБліКу

рОзрахунОК 
за ПрирОдний газ

Сім’ї пенсіонерів Гайдуків та пенсіонерів Дмитренків мають однаковий місячний дохід – 1600 
грн. (дві пенсії по 800 грн.) і проживають у будинках однакової площі – 50 кв. метрів, які опалю-
ються природним газом за наявності лічильника. Плата за газ в межах норм становить 604 грн. 
Обидві сім’ї протягом опалювального періоду 2010 – 2011 років отримували житлову субсидію, 
сплачуючи за житлово-комунальні послуги 10 відсотків доходу – 160 гривень.

У листопаді 2011 року обидві сім’ї знов звернуться за призначенням субсидії на опалюваль-
ний період. Доходи сімей не змінились. Субсидія буде призначена з урахуванням фактичного 
споживання газу у попередньому опалювальному періоді.

Щомісячно Дмитренки будуть сплачувати за спожитий газ на 64 гривні менше за Гайдуків. Це 
вигідно і громадянам, і державі, оскільки заощаджується природний газ і не витрачаються зайві 
бюджетні кошти.

Якщо зима 2011 - 2012 років буде холодною, і родина Дмитренків у якомусь із місяців витра-
тить газу більше, ніж взято для розрахунку субсидії, у кінці опалювального періоду після звірки по 
фактичних показниках лічильника субсидію донарахують (в межах норм).

Макарівський РВ ГУ МНС України в Київській області звертається до Вас з прохан-
ням негайно припинити спалювати стерню і знайти інші методи її прибирання! Дбайте 
про стан навколишнього середовища! Адже знищення стерні – це, водночас, винищення 
флори і фауни регіону. Агрономи стверджують: разом зі стернею вогонь знищує безцін-
ну мікрофлору полів, яка могла б суттєво підвищити врожайність у наступні роки. Праг-
нучи заощадити на збиранні стерні, ви не усвідомлюєте, що таким чином наражаєте на 
небезпеку не тільки себе, а й цілу громаду. Пам’ятайте, що над полями проходять лінії 
електромереж, і при раптовому пошкодженні їх, це може нанести значних збитків. 

За  самовільне спалювання адміністративний кодекс України (ст. 77-1) передбачає 
штрафні санкції:  від 170 до 340 грн. - громадянам;  від 850 до 1190 грн. - посадовим 
особам. За особливо великі збитки передбачена і кримінальна відповідальність. За ті 
ж самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, на гро-
мадян накладається штраф у сумі від 340 до 680 грн., на посадових осіб від 1190 до 
1700 гривень.

Пожежно-рятувальна служба Макарівського району
Гу МНС україни в Київській області.

Що відбуватиметься після запро-
вадження в Україні ринку земель, 
який почне працювати після ухва-
лення відповідного закону, сьогодні 
цікавить багатьох людей. І юристи, 
економісти та політологи намагають-
ся це прогнозувати. Голова правління 
центру прикладних політичних дослі-
джень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО, 
наприклад, не виключає виникнення 
конфліктів. “Певні конфлікти на зе-
мельному грунті неминучі - такі зако-
ни жанру”, - наголосив він у коментарі 
кореспонденту УКРІНФОРМу. 

Експерт припускає, що більш-менш 
стабільна ринкова ціна на землю, най-
імовірніше, сформується не одразу. 
“Я не виключаю, що на початку може 
бути гра на зниження, може бути гра, 
пов’язана з тим, щоб змусити когось 
продати привабливу землю”, - зазна-
чив він.

За словами Володимира Фесенка, 
побоювання стосовно того, що олігар-
хи скуплять усю землю, - “це крайнощі”. 
“Скоріше за все, буде якийсь середній 
варіант”, - вважає експерт. Як аргумент 
він навів ситуацію в Росії, де дозвіл на 
купівлю-продаж землі запровадили ра-
ніше, але масового скуповування землі 
там не відбулося.

Володимир Фесенко припускає, що 
після запровадження ринку земель в 
Україні олігархи спробують юридично 
закріпити власність на ту землю, яка 
вже перебуває під їхнім контролем. 
Окрім того він не виключає непрямої 
форми приходу іноземного капіталу, 
коли через українців і вітчизняні банків-
ські установи західний інвестор спро-

бує придбати чорноземи або землю, 
яку можна використовувати для кон-
кретних аграрних культур. 

“Я думаю, що держава обов’язково 
повинна мати певний резерв, щоб 
впливати на аграрний ринок, плюс, 
можливо, частину привабливої землі 
використовувати у соціальних цілях, 
щоб повернути в село активні соціальні 
людські ресурси”, - зазначив експерт.

Проблеми, на його думку, можливі 
ще й тому, що великий капітал знайде 
способи придбання необхідної для ньо-
го землі, а фермери та невеликі аграрні 
підприємства не  здатні цього зробити, 
по-перше, через те, що землю можуть 
купувати лише фізичні, а не юридичні 
особи, а по-друге, через брак коштів.

Політолог зазначив, що поточних 
наявних коштів у більшості фермерів і 
аграрних підприємств, якщо вони во-
лодіють близько сотнею гектарів зем-
лі, як правило, немає, оскільки йдеться 
про сотні тисяч, а іноді й мільйони гри-
вень. Існує можливість взяти кредит 
під заставу тієї землі, якою вони во-
лодіють, але якщо виникне тимчасова 
кризова ситуація, кредит не буде чим 
віддавати, і земля перейде до іншого 
власника.

“Для таких категорій гравців на 
аграрному ринку держава має ство-
рити певні сприятливі умови, інакше 
це теж може призвести до певних кон-
фліктних ситуацій, адже коли людина 
працювала 15 років на землі, а потім її 
втрачає, як вона діятиме в цьому разі - 
передбачити дуже важко”, - робить ви-
сновок експерт.

уКРІНФОРМ.

на Шляху аграрної реформи

КОнФліКти на земельнОму 
грунті неминуЧі 

служба “101“ інформує

гОрить стерня
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Як відомо, частіше шлюби уклада-
ють все ж таки по любові, а фінансова 
сторона десь на другому чи третьо-
му плані. Але саме через матеріаль-
ні негаразди часом навіть найкращі 
стосунки зазнають краху. Як свідчить 
безпристрасна ста-
тистика, що зовсім 
не фізіологічна й 
психологічна несу-
місність подружжя, 
а проблеми з гріш-
ми, будь то недо-
статні зарплати або 
невміння ними роз-
поряджатися, час-
тіше за все стають 
основною причиною 
розлучень.

 Що ж слід зро-
зуміти молодим по-
дружжям і не тільки, 
щоб зберегти свій 
союз і залишитися 
гармонійною у всіх 
відношеннях па-
рою?

 Шукати компро-
міс в одному, йти на 
поступки в іншому і 
бути одностайними 
в третьому. Так в усякому разі вважає 
психолог Людмила Федорченко.

- Насамперед, - радить вона, - 
дуже важливо навчитися говорити 
один з одним. І не про погоду або сто-
сунки політиків і бомонду, а саме про 
свої власні проблеми. Також просто 
необхідно мати спільну мету. Обгово-
рюючи її разом, ви краще зрозумієте, 
до чого прагнете, що зможете мати 
через п’ять, десять років. Спочатку 
житло, потім подорожі, потім дітей 
або навпаки, вирішувати вам самим. 
Головне, щоб у плануванні спільного 
майбутнього ви обов’язково дійшли 

консенсусу.
Господарство варто вести, як і біз-

нес, зі всією серйозністю поставшись 
до бюджету. Контролюйте те, що отри-
муєте, і фіксуйте витрати. Бо коли ви 
в курсі всіх справ, навіть отримавши 

проблему, краще й більш оперативно 
впораєтеся з нею. Відповідальність 
обов’язково повинна лежати на двох, 
щоб не звинувачувати в труднощах 
одне одного, з усіма сумними наслід-
ками, що зазвичай витікають із цього. 
Намагайтеся стати міцною опорою 
для своєї близької людини в усіх її по-
чинаннях. Адже відомо, що справи 
йдуть на лад, а кар’єра вгору, коли від-
чуваєте зацікавленість та підтримку.

Контролюючи свій бюджет, не за-
бувайте про радощі життя, але знайте 
міру. Не варто зриватися і купувати на 
всю зарплату дорогу річ. Тоді вам не 

доведеться влазити в борги і, не дай 
бог, залишитися взагалі без грошей. 
Економічна ситуація в країні може під-
кинути будь-коли неприємного сюрп-
риза, і краще, якщо у вас будуть якісь 
грошові заощадження, щоб пережити, 
наприклад, тимчасову втрату роботи, а 
не продовжувати накопичувати борги, 
з якими доведеться розплачуватися, 
вже і так живучи на останні копійки.

Не забувайте й про те, що кожному 
з подружжя потрібна хоч якась фінан-

сова незалежність. 
Відкладаючи гроші 
із зарплати на спіль-
ний рахунок, зали-
шайте певні суми і на 
кишенькові витрати 
обох. Адже заробля-
ючи і не маючи копій-
ки на щоденні витра-
ти, ви відчуватимете 
себе не зовсім упев-
нено. Так само - і 
ваша половинка. Не 
варто й прискіпливо 
цікавитися, куди і як 
витрачаються ці ки-
шенькові гроші. 

І останнє. У сто-
сунки також потріб-
но “інвестувати”. 
Хай це буде у вигляді 
спільних поїздок на 
відпочинок, звідки 
ви привезете яскраві 
враження, походів у 

кіно, театр, на виставку, або хоча б не 
частих романтичних побачень з вече-
рєю у ресторані або вдома при свічках, 
навіть якщо ви разом уже десять чи 
двадцять років. Інакше одного дня ви 
прокинетеся і зрозумієте, що поряд з 
вами - абсолютно чужа людина, з якою 
у вас колись були справжні стосунки. А 
тепер - лише спільний дім і ніяких емо-
цій. Тож нехай на першому місці все ж 
таки буде ваш союз, а не гроші, які ви 
заробляєте. Бо вони тільки засіб для 
досягнення мети, а не сама мета.

Валентина СОТНИКОВа.

ЯК правило, діабет 2-го типу пов’язують з ризи-
ком розвитку серцево-судинних захворювань, але 
нещодавно австралійські вчені оприлюднили дані 
про те, що він ще небезпечніший, оскільки здатний 
провокувати розвиток злоякісних пухлин.

Наявність діабету 2-го типу (інсулінонезалежно-
го) помітно підвищує ризик появи раку товстого ки-
шечника. Такого висновку дійшли дослідники з уні-
верситету штату Західна Австралія після тривалого 
наукового експерименту, який продовжувався понад 
10 років. Це перше дослідження, в якому вдалося до-
вести наявність зв’язку між діабетом та підвищеним 
ризиком виникнення поширеного онкологічного за-
хворювання.

Протягом 11 років учені спостерігали за 1300 до-
сліджуваними обох статей, у яких було діагностовано 
наявність діабету 2-го типу і виявилося, що він під-
вищує ризик появи багатьох злоякісних пухлин, але 
найбільш виражений його зв’язок з раком кишечни-
ка. Наявність діабету 2-го типу підвищувала ризик 
його розвитку не менш як в 2 рази порівняно зі здо-
ровими однолітками діабетиків.

Чого не можна сказати про рак передміхурової 
залози, одне із найпоширеніших онкологічних захво-
рювань, що вражають сильну стать. Хоча приймання 
метформіну, препарату, що найчастіше призначаєть-
ся для зниження рівня глюкози у крові, помітно під-
вищувало шанси чоловіка-діабетика захворіти на рак 
простати.

Результати дослідження, за словами його ке-
рівника професора Тіма Девіса, зобов’язують його 
звернутися до людей, які страждають на діабет, із 
закликом серйозніше ставитися до свого здоров’я. 
“Скринінг на наявність пухлин кишечника повинен 
стати обов’язковим компонентом у практиці ендо-
кринологів при лікуванні пацієнтів з діабетом 2-го 
типу”, - переконаний він.

погоДа у Домі

Щастя  -  не  в  грОШах.  і  все  ж  таКи...
Як правильно вибирати собі багатих нареченого чи наречену вчать в 

іншому місці. Ми ж поговоримо про те, як правильно вести спільний бю-
джет, щоб у бурі пристрастей, причиною яких можуть стати нераціональні 
витрати, нездатність заощаджувати або, навпаки, скупість, не розбити 
сімейного човна.

ваШе зДоров’я

ПрОвОКатОр раКу

ГРИБИ для людини мають позитивне і негативне зна-
чення, адже і в отруйних грибах є блага: наприклад, в го-
меопатичній практиці витяжки із блідої поганки викорис-
товуються при спазмі судин, функціональних порушеннях 
діяльності спинного мозку, в народній медицині - при ліку-
ванні холери.

Найбільше значення грибів - як продуктів харчування. 
Від наявності ароматичних сполук та цукру у грибів відпо-
відний смак та аромат. Хімічний склад грибів дуже багатий: 
є білки ( до 3%, в сухих - до 35%), вітаміни В, РР, В, каротин, 
є мідь, кальцій, цинк, фосфор, 
багато мікроелементів, є вугле-
води: глюкоза, мікоза («грибний 
цукор»). В грибах багато екс-
трактивних сполук і ферментів. 
Засвоєння цих сполук від 50 до 
99 %. Слід враховувати, що в 
грибах білки входять у склад хі-
тинових волокон, які практична 
не перетравлюються шлунково-
кишковими ферментами люди-
ни. Тому гриби досить важка їжа 
для людини: при вживанні їх в 
дозі більш 200 гр навіть у здоро-
вої людини можливі диспептичні 
розлади.

Тому гриби не відносяться до 
основних видів продуктів хар-
чування людини, таких як хліб, 
м’ясо, риба, молоко, овочі, а ви-
користовуються як приправи до 
страв для придання їм грибного 
смаку і запаху. Цінність грибів не 
в тому, що вони наповнюють наш 
раціон корисними сполуками, а в 
тому, що екстрактивні сполуки роблять інші страви (з карто-
плі, овочів, макароних виробів) смачніше.

Але серед грибів є такі види, котрі можуть бути оха-
рактеризовані як „жахливі”. Дія отрути деяких грибів, зо-
крема, блідої поганки, до цього часу не має протиотрути. 
Людина, яка вживала бліду поганку практично опиняється 
приреченою на смерть. Отруйність цього гриба пов’язана 
із наявністю в ньому алкалоїду фаллоїдину, який не має 
неприємного присмаку, не руйнується при кипятінні і не 
розщеплюється шлунково-кишковими ферментами лю-
дини. Отрута діє на організм поступово. Впродовж 2-40 

годин вона всмоктується в тканини всіх внутрішніх орга-
нів, а потім дія проявляється раптово і різко: різі в животі, 
які супроводжуються блювотою, проносом. Внаслідок по-
рушення водно-електролітного балансу у постраждалого 
з’являються ознаки важкого порушення функції серцево-
судинної системи, з часом розвивається печінково-
ниркова недостатність... Якщо несвоєчасно почалося лі-
кування, то на другий-третій день може наступити смерть. 
При сприятливому результаті процес одужання довготри-
валий – тижні, місяці...

Смертельна доза від вжи-
вання блідої поганки дуже мала, 
тому практично люба кількість 
в їжі цих грибів може викликати 
летальний випадок. Лікування 
отруєнь грибами проводиться в 
реанімаційних відділеннях ліка-
рень. Однак до приїзду швидкої 
допомоги постраждалому необ-
хідно дати якомога більше ріди-
ни, штучно викликати блювоту, 
зігріти. Ні в якому разі при отру-
єнні не можна вживати спиртне: 
алкоголь прискорює всмокту-
вання грибної отрути.

В останній час в друкованих 
виданнях з’явилися повідомлен-
ня про можливі мутації їстівних 
грибів в отруйні. Чи справді є 
таке – покажуть подальші спо-
стереження, але те, що їстів-
ні гриби накопичують токсичні 
продукти – це відомий факт. Ток-
сичні сполуки, радіоактивні еле-
менти гриби поглинають із місць 

поблизу автомобільних доріг, промислових підприємств, 
різного роду поховань промислових відходів, тому збиран-
ня грибів тут небажане.

До речі, Міністерство охорони здоров’я через особливу 
здібність до накопичування шкідливих відходів віднесло гриб 
свинушку (в нашій місцевості його називають „піддубником”) 
до категорії отруйних грибів, які вживати не можна!

Володимир БачуРІН, 
лікар з гігієни харчування,

 дз „Макарівська райСеС” МОз.

тихе полювання

гриБи в харЧуванні: ПлЮси та мінуси 

 Пропонуємо озброїтися основними осінні-
ми трендами, щоб бути готовими зустріти осінь 
і початок зими. І навіть у похмурі та дощові дні 
виглядати на всі сто.

 Більшість пальт, які у своїх осінньо-зимових ко-
лекціях представили багато модних дизайнерів, 
класичного покрою, без надмірних декоративних 
елементів. Серед модних кольорів можна виділи-
ти чорний, який знову є фаворитом сезону, а також 
різні відтінки сірого, бежевого, меланжевого і в міл-
ку клітинку. Щодо фасонів, це - і приталені силуети, і 
вільні, і пальта-трапеції. Довжина у модного пальта в 
цьому сезоні може бути або до коліна, або до щико-
лотки. Моделі з укороченими, злегка розкльошени-
ми рукавами пропонують носити з високими шкіря-
ними рукавичками.

 Майже всі представлені моделі модних піджа-
ків також досить класичні, стриманих кольорів і ла-
конічних фасонів, з мінімальними декоративними 
елементами. Піджаки в цьому сезоні переважно уко-
рочені, довжиною до талії або трохи нижче неї, хоч 
є і винятки - подовжені моделі до середини стегна. 
Двобортні й однобортні, на одному гудзику і з кла-
сичним англійським коміром.

Брюки також представлені у багатьох колекціях. 
Серед модних кольорів - чорний, сірий, коричневий, 
червоний, хакі. Багато моделей з високою талією і 
досить вільного крою. Є моделі і класичних облягаю-
чих брюк зі стрілками, заниженою талією та укороче-
ної довжини до щиколотки. 

Спідниці також досить різноманітні, як за фа-
сонами, кольорами, так і за фактурою тканин. Але 
хітом сезону можна сміливо назвати широкі одно-
тонні плісировані спідниці до підлоги, з дуже тонких 
напівпрозорих тканин найрізноманітніших кольорів. 
Чим яскравіше, тим краще. Їх пропонується носити 
у комплекті з піджаками і напівпальтом з вовни, ка-
шеміру і навіть штучного каракулю. Як і раніше, по-
пулярні і класичні, і міні-спідниці.

Зверніть увагу і на головні убори, які зігріють від 
непогоди і стануть важливою деталлю вашого гарде-
роба і практичною необхідністю. Це – в’язані шапоч-
ки з бубонцем і шапки-вушанки зі спущеними вуш-
ками, якщо вам до 30-ти, а також берети і капелюхи 
чоловічих фасонів. 

 Велику увагу в цьому сезоні приділено і жилетам. 
Найрізноманітнішим - хутряним, шерстяним, твідо-
вим, в’язаним. Але особливо хутряним - з натураль-
ного і штучного хутра, пофарбованого й однотонного.

А ось сумки не обов’язково мають бути дорогими, 
швидше, оригінальними, щоб викликати інтерес і ба-
жання дізнатися, де ви такі купили. Вже третій сезон 
поспіль ультрамодним взуттям на осінь вважаються 
ботфорти. І класичні, і дуже незвичайні.

Але для тих, хто їх не любить, цілком підійдуть чо-
боти, а оскільки осінь - це і сезон дощів, то, як і рані-
ше, актуальними є і гумові. 

моДа і стиль

хОлОди 
не зрОБлять 

для мОди Біди
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Президія Макарівської районної організації ве-
теранів україни сердечно поздоровляє з ювілейною 
датою – 80-річчям від Дня народження

МаРчеНКа Олександра Івановича, 
КОлІСНу Віру Іванівну з Макарова,
КуБИЦьКу Галину леонтівну з Комарівки, 
БалашеНКО Ганну Василівну з людвинівки, 
СлужеНКа Михайла антоновича з Новосілок.
Хай здоров’я, радість і достаток,
Сиплються не мов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує Вам багато літ!

Дорогую нашу маму, жену и ба-
бушку

ВаХРушеВу Ольгу Кузьминичну
поздравляем с юбилеем – 70-летием 
от Дня рождения!
Пусть года подкрались тайно,
Но Ты, как в юностти крепись,
Седые волосы – награда,
За трудно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с Тобою рядом,
Печали, радости делить,
Прими родная поздравленья,
И пожеланья долго жить!

С уважением Твои родные.

9-го сентября отметил свой День рождения 
СИдОРеНКО  александр Николаевич.

Ни шагу к старости,
Ни часу в горести,
а только в радости,
И только в бодрости!

Мать, жена, внуки, правнуки.

адміністрація, профспілковий комітет та весь 
колектив Макарівського РВужКГ щиросердечно віта-
ють з 60-річчям від Дня народження працівника підпри-
ємства

МОЙСу  Петра  Павловича 
та бажають йому:

Життя прожить –  не поле перейти, 
а Вам цим полем ще йти та йти. 
Бажаєм щастя й радості чимало, 
Так і живіть, щоб люди поважали! 
Хай будуть ранки золоті, 
Хай будуть славні перемоги, 
І хай завжди Вам у житті 
Щасливі стеляться дороги!

Дорогу дочку, сестру, тітоньку, бабусю
шаМеНКО Катерину Іванівну

щиро вітаємо з ювілейною датою 50-річчям від Дня на-
родження!

Щастя, радості, кохання,
Щоб здійснились всі бажання,
Миру, ніжності, добра,
І щоби здоровою була.

Побажаєм ми удачі,
Й щасливої долі,
На Канарах зо дві дачі,
І грошей доволі.
Щоб в житті могла здолати
Височезні гори,
І щоб раз у рік відпочивала
На Червонім морі.

Мама, вітчим, сестра Валя, 
Таня та їх сім’ї.

Люблячу дружину, матусю, 
тещу, свекруху та бабусю 
шаМеНКО Катерину Іванівну

від усього серця вітаємо з ювілей-
ною датою.

Будь щаслива Ти безкрайньо,
Ти найкраща на землі! 
Ще ми хочем побажати,
Щоб в нелегкому житті,
Всі ті труднощі долати, що у Тебе на путі.
Молодість Твоя хай не проходе,
а разом з нею радість, доброта,
Хай вічним гостем в Твоїм домі буде
І затишок, і мир, і теплота.
Також бажаєм щастя і здоров’я,
І усмішок, бадьорості та сил,
Щоб Ти завжди була найкраща в світі,
Щоб Ти була щасливою завжди.

чоловік, дочка, син, зять, невістка, 
онучки Яна та Настя.

Колектив Копилівської сільської ради щиро вітає 
депутата сільської ради та настоятеля церкви святих 
апостолів Петра і Павла з ювілейною датою 50-річчям 
від Дня народження

ЯКуБеНКа Володимира Павловича.
Дозвольте Вас нам привітати, душею зичим не ста-

ріть, минулих днів не помічати, а з кожним роком мо-
лодіть. У радощах земних купайтесь, радійте доброті 
людей,  і, якщо можна, постарайтесь, зустріть столітній 
ювілей.

* * * * *

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.
заступника директора.
Освіта вища;
• Досвід роботи на керівних посадах;
• 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. за-
буяння)

• 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)

* * * * *

ПеРеДПлАТнА 
КАМПАнІя – 2012!

Шановні споживачі! З 9 вересня ц.р. об'єктами по-
штового зв'язку УДППЗ „Укрпошта” розпочато перед-
плату з доставкою з січня 2012 року.

Як відомо, хто володіє інформацією, той володіє 
Всесвітом. Ви постійно прагнете бути в курсі справ, що 
відбуваються в районі, області, Україні і поза її межами, 
ви хочете знати, які культурні події відбулись чи відбу-
дуться, вам не байдуже, про що думають, чим стурбо-
вані ваші земляки, тоді ми неодмінно радимо вам пе-
редплатити періодичні видання.

До передплатних каталогів на 2012 рік внесено по-
над 10 тис. найменувань, газет, журналів, книжок, на-
вчальних посібників, словників та енциклопедій за най-
різноманітнішими тематичними напрямками. 

терміни приймання переДплати
Приймання передплати триватиме:
- на загальнодержавні видання, що включені до 

"Каталогу видань України на І півріччя 2012року" - до 
16 грудня 2011 року включно; 

- на видання обласної сфери  розповсюдження, що 
включені до "Каталогу  місцевих періодичних видань на 
2012 рік" – до 24 грудня 2011 року;

- на видання районної сфери розповсюдження, що 
включені до "Каталогу місцевих періодичних видань на 
2012 рік" – до 29 грудня 2011 року.

Приймання передплати на видання, що включені 
до „Каталогу видань зарубіжних країн на І півріччя 2012 
року” завершиться:

- на видання адресної системи експедирування 
розділу 2 «Каталогу видань зарубіжних країн на І півріч-
чя 2012 року», позначених двома зірочками (**), та на 
видання карткової системи експедирування по окре-
мому списку видань ранніх термінів здачі замовлень – 
до 25 жовтня 2011 року;

– на видання адресної системи експедирування, 
крім видань розділу 2 «Каталогу зарубіжних країн на І 
півріччя 2012 року», позначених двома зірочками (**) – 
до 2 грудня 2011 року;

– на видання карткової системи експедирування, 
крім видань карткової системи експедирування по 
окремому списку видань ранніх термінів здачі замов-
лень – до 6 грудня 2011 року.

поряДок оформлення переДплати
У каталогах для більшості видань зазначена вар-

тість видання з урахуванням його доставки. У цьому 
випадку передплатна вартість визначається безпосе-
редньо працівником зв'язку при оформленні перед-
плати в залежності від терміну, на який оформляється 
передплата і складається з вартості видання з достав-
кою та вартості приймання передплати.

Вартість приймання передплати (за 1 абонемент) в 
залежності від терміну становить: 

на 1 місяць – 0,90 грн.; 
на 2-3 місяці – 2,10 грн.; 
на 4-6 місяців – 2,55 грн.; 
на 7-12 місяців – 3,90 грн.
Приймання передплати здійснюється в усіх відді-

леннях поштового зв'язку, а також безпосередньо лис-
тоношею на доставній дільниці. Передплату можливо 
оформити за готівкою та безготівковим розрахунком.

Не гайте часу, завітайте до відділень зв'язку, ми 
чекаємо на вас! Наші співробітники з радістю прокон-
сультують вас щодо порядку оформлення передплати. 
Передплачуйте та отримуйте улюблені періодичні дру-
ковані видання через мережу УДППЗ «Укрпошта».

Відділ періодичних видань.

Виконавчий комітет Макарівської селищної 
ради повідомляє жителів територіальної громади 
про проведення осіннього місячника благоустрою 
з 5 вересня по 5 жовтня 2011 року. звертаємось 
з проханням до керівників підприємств, установ, 
організацій, приватних підприємців, жителів се-
лища та сіл: Фасівочка, Калинівка, зурівка при-
вести в належний санітарний стан закріплену та 
прилеглу до будівель і споруд територію.

ДеРЖАВнА ПОДАТКОВА ІнСПеКЦІя 
У МАКАРІВСЬКОМУ РАЙОнІ 

ОгОлОшУЄ КОнКУРС
на заміщення вакантної посади головного дер-

жавного податкового інспектора відділу оподат-
кування юридичних осіб.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади: по-
вна вища економічна освіта.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі пода-
ють на ім’я начальника Державної податкової інспек-
ції у Макарівському районі заяву про участь у конкур-
сі, заповнену особову картку обліку кадрів (форма 
П-2ДС), документи про освіту, відомості про доходи 
та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та 
членів своєї сім”ї за 2010 рік, паспорт громадянина 
України.

Заяви приймаються протягом місяця з дня опублі-
кування оголошення.

За інформацією щодо функціональних обов’язків, 
розміру та умов оплати праці звертатись за адресою: 
смт Макарів, вул. Гагаріна, 7, телефон 5-14-73.

17 вересня у міністерстві 
наДзвичайних ситуацій україни 

урочисто віДзначають професійне 
свято – День рятівника

Щиро вітаю усіх рятувальників, працівників цивіль-

ного захисту Макарівського району з професійним 
святом. Відзначення професійного свята є держав-
ним визнанням неоціненного внеску людей цих муж-
ніх професій - людей сильних духом, котрі з честю за-
безпечують надійний захист національного багатства, 
життя та здоров’я людей. Цілодобово підтримують 
постійну бойову готовність до боротьби з незваним 
лихом і завжди готові як найшвидше допомогти тим, 
хто найбільше потребує невідкладної допомоги.

Дозвольте, цього святкового дня побажати усім 
вам міцного здоров’я, всіляких гараздів та побільше 
життєвих благ і якомога менше тривожних викликів. 
Нехай мир і злагода панують у ваших домівках, а Гос-
подь Бог оберігає вас від усіх негараздів. 

Зі святом Вас!
В.ЯРеМеНКО.

начальник Макарівського РВ Гу МНС.

МеТАлОПлАСТиКОВІ ВІКнА 
ВІД ВиРОбниКА

Якість і ціна вас влаштують.
звертайтесь за адресою: Макарів, вул. Га-
гаріна, 11, магазин “Інтер’єр“ або за теле-

фонами 5-28-69, 050-441-35-75.

* * * * *

* * * * *

новини Шоу-бізнесу

уКраїнКа — друга 
Красуня у світі

На конкурсі “Міс Всесвіт-2011” Олесю Стефанко обі-
йшла лише представниця Анголи Лейла Лопес, яка посі-
ла перше місце. 

Третє місце дісталося представниці Бразилії, четвер-
те - Філіппін, п’яте - Китаю. За шоу, яке цього року від-
бувалося у бразильському місті Сан-Паулу, спостерігали 
більше мільярда людей у 189 країнах світу.

Олеся Стефанко народилася у 1988 році у місті Коло-
мия (Івано-Франківська обл.). Дівчина вчиться в Одеській 
національній юридичній академії. Минулого року вона за-
воювала титул “Міс Україна-Всесвіт-2010”. 
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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 магазин в центрі смт Кодра. Теле-
фон 096-501-85-33.

ПРОдаЮ ГаРаж по вулиці Калініна, 30/31, 
в Макарові (біля цегельного заводу), новий, 
розміром 6*10 м, 2-поверховий. Підведено 
елекроенергію. Тел.: 099-00-240-33, 063-
815-79-11. Валерій.

ПРОдаЮ «ланос» на виплату. Без довідки 
про доходи. Можливий торг. Тел.: 093-760-
88-68.

ПРОдаЮ Ваз-21063, 1993 року випуску. В 
робочому стані. Тел.: 097-273-03-75.

ПРОдаЮ «Ford Sierra», 1983 року випуску. В 
робочому стані. Тел.: 099-508-40-49.

ПРОдаЮ нетеля. лариса. Тел.: 3-92-88; 
097-268-30-09.

ПРОдаЮ півбудинка в центрі Макарова по 
вул. Калініна, 4. Телефони 5-20-61; 067-
375-77-39.

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

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.

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).

•
•
•

•

•

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.

ПП «Харчук». Житомир.

Металопластикові вікна, 
двері,  балкони. ніМеччина.
ПОМІРнІ  ЦІни. МІЖКІМнАТнІ 

ТА бРОнЬОВАнІ  ДВеРІ.
Тел.: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

36-а самостійна державна пожежна частина

О Г О л О ш у Є  К О Н К у Р С
на заміщення вакантної посади

командир відділення – водій.
Вимоги до конкурсантів: середня освіта, вік до 

35-ти років, посвідчення водія категорії В,С. 
Водійський стаж не менше 3-х років.

 з а  д о в і д к а м и  з в е р т а т и с ь : 
с м т.  М а к а р і в ,  в у л .  Б . Х м е л ь н и ц ь к о г о ,  1 3 . 

ТеЛеФОНИ: 5-13-77, 5-21-60.

в ОхОрОнну Фірму на ПОстійну рОБОту 

ПОтрІбНІ ОХОрОНцІ вІКОМ вІД 20 ДО 40 рОКІв. 
В и С О К А  З А Р О б І Т н А  П л А Т А . 

тел.: 050-449-34-51.

шеВчеНКІВСьКИЙ ВІддІл
 деРжаВНОї СлужБИ ОХОРОНИ

ОГОлОшуЄ НаБІР КаНдИдаТІВ
на службу до органів внутрішніх справ:

-обов’язкова служба в армії;
-вік від 20 до 26 років;
-стабільна з/п від 2000 грн. та графік 

роботи;
-перспектива поселення до гуртожитку;
-направлення на навчання до вищих на-

вчальних закладів системи МВС україни.
Додаткова інформація за тел.: 408-27-60; 

497-20-92; (097) 855-39-50 (067) 770-75-47.

Колектив ДП ПАТ «Київхліб «Макарівський хлібозавод» 
висловлює щирі співчуття Дуці Надії Олександрівні з при-
воду тяжкої втрати – передчасної смерті її чоловіка.

Колектив Небелицької ЗОШ І-ІІ ступенів висловлює 
свої щирі співчуття техпрацівниці Дмитренко Оксані 
Борисівні з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

ЗАГУБЛЕНЕ пенсійне посвідчення серії ААЕ №029020 ви-
дане на ім’я БОРИСОВа анатолія Вікторовича, вважа-
ти недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯЕ №602003, виданий 28 
квітня 2007 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів райдержадміністрації за №020733000055 на під-
ставі договору купівлі продажу земельної ділянки, від 23 
березня 2007 року №1055, на ТОВ «Пашківочка», вва-
жати недійсним.

ЗАГУБЛЕНА трудова книжка видана відділом освіти м. Ки-
єва 6 вересня 1984 року, на ім’я ЦИБульКО людмили 
Геннадіївни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво про сплату єдиного податку серії 
И №035744 видане  державною податковою інспекцією 
Святошинського району м. Києва 1 січня 2011 року на 
ім’я ФРОлОВа Олександра Миколайовича, вважати 
недійсним.

ПеРеОбеРеМО гОлОВУ гРОМАДСЬКОї 
ОРгАнІЗАЦІї «ДОлинА ДЖеРел».

Виконуємо будь-яку домашню роботу. 
Прибирання, Прання, Приготування їжі і т.д.
Поряднітсь та чистоту гарантуємо! 

Розглянемо будь-які  пРопозиції . 
Тел.: 098-528-26-26; 063-103-33-43.

центр розВитку дітей та юнацтВа 

ОгОЛОшує НАБіР ДіТЕй 
ВіКОМ ВіД 5 РОКіВ 

В танцюВальний колектиВ 
« п о л і с я н о ч к а » 

ВІДРОДЖЕННЯ НАРОДНОГО ТАНЦЮ

пропоную роботу
сто «трак салют» с. копиліВ

- СлЮСАР З РеМОнТУ ВАнТАЖ-
ниХ АВТОМОбІлІВ (МАн, ДАФ, 

СКАнІя,ВОлЬВО, РенО, МеРСеДеС)

- КОМІРниК СКлАДУ ЗАПЧАСТин

ДоСвіД роБоти – 3 роКи
в іК  –  в іД  25  РоКів

ОФіЦійНЕ ПРАЦЕВЛАшТуВАННЯ
ГРАФІК РОБОТИ: 

ПОНедІлОК-П’ЯТНИЦЯ з 9.00-18.00.
р О З в О З К а  З  М а К а р О в а

сПеЦОдяг, ОБід – 10 грн.

Д О С Т О Й Н А  З А Р О Б І Т Н А  П Л А ТА
Те л . :  3 - 0 3 - 0 1 ;  0 6 7 - 3 4 2 - 4 5 - 4 5 

п н - п т  з  9 . 0 0 - 1 8 . 0 0

дП «маКарівсьКий хліБОзавОд» 
П Р О Д А Є  П А н І Р У В А л Ь н и Й  С У Х А Р 
З А  П О П е Р е Д н І М  З А М О В л е н н я М .

Телефон: 5-12-84; 5-14-90.

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.

КАМІнЬ, щебІнЬ, ВІДСІВ. 
Т е л е Ф О н   0 9 7 - 4 8 7 - 5 4 - 4 3 .
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19 - 25 вересняГороскоп
ОВеН (21.03-20.04). Тиждень сприятливий для поїздок, 

вiдряджень, подорожей. Вiн може бути особливо вдалим для гро-
мадських дiячiв, юристiв, медикiв. Прекрасний час для любовi i ро-

мантичних пригод. Активний тиждень, що сприяє творчим пошукам. Овни 
можуть проявляти активнiсть i фантазiю. Цей перiод вельми вдалий для на-
ведення ладу в будинку, ремонту, впорядкування квартири або переїзду.

Сприятливi днi: 19, 25; несприятливi: 23.

ТIлеЦь (21.04-21.05). Тільцi вiдчуватимуть себе чудово. Все 
буде так, як хотiлося б: вся сiм`я в зборi, дiти радують, близькi хочуть 
у всьому допомогти. Зараз дуже вiдповiдний час, щоб пiдняти свiй 

авторитет в очах близької людини i всiєї вашої сiм`ї. Вихiднi днi проведiть 
вдома, але не думайте нудьгувати! I не звертайте уваги на дрiбнi негараз-
ди, це всього лише дрiбницi життя.

Сприятливi днi: 21; несприятливi: 19.

БлИзНЮКИ (22.05-21.06). Тиждень сприятливий для почат-
ку будь-якої важливої справи, використання iнформацiї. Можливо, 
що у Близнюкiв виникнуть ностальгiчнi настрої. Починається перiод 

активної боротьби Близнюкiв зi шкiдливими звичками, пороками, перiод 
подолання своєї тваринної природи. Можливо, у них з`явиться шанс про-
явити талант i продемонструвати дiлову хватку.

Сприятливi днi: 22, 23; несприятливi: 24.

РаК (22.06-22.07). Сприятливий тиждень для вдалого за-
вершення справ, укладення шлюбiв, зачаття. Раки можуть вiдчути 
пiдтримку земних покровителiв. Вiруючi люди вiдчуватимуть 

пiдтримку вищих сил, що додасть їм упевненостi в завтрашньому днi 
i допоможе впоратися зi всiма справами. Зростуть магiчнi здiбностi i 
привабливiсть Ракiв. Незвичайне сприйняття свiту пiдсилить оптимiстичний 
настрiй. Але ймовiрно, що напружена суспiльно-полiтична обстановка по-
значиться на психiцi i свiтоглядi Ракiв.

Сприятливi днi: 21; несприятливi: 20.

леВ (23.07-23.08). Тиждень пов`язаний iз засвоєнням 
космiчної енергiї, вiдпочинком, отриманням душевної рiвноваги. 
Посилюються аура, життєвий потенцiал, сексуальнiсть. Сприятливi 

спiлкування з друзями, зустрiчi iз знайомими, творчi пошуки, iнтимнi сто-
сунки. Ваш життєвий потенцiал знаходитиметься на висотi. Новi спра-
ви будуть успiшними. Подiї цього тижня можуть надовго залишитися в 
пам`ятi. Рекомендується по можливостi зафiксувати їх в документах або 
на фотографiях.

Сприятливi днi: 22, 25; несприятливi: 19.

дIВа (24.08-23.09). Не виключенi дрiбнi непорозумiння, тому 
необхiдно спланувати розпорядок тижня наперед. Якщо ви на почат-
ку тижня впораєтеся зi всiма задуманими справами, то на вихiдних 

зможете по-справжньому вiдпочити. Розiбратися з домашнiм клопотом 
вам допоможуть дiти, якi в цей перiод будуть особливо слухняними. Не за-
будьте про батькiв, вони чекатимуть вашого дзвiнка.

Сприятливi днi: 23, 25; несприятливi: 20.

ТеРезИ (24.09-23.10). У вашому життi намiчається перехiд 
на iнший рiвень розвитку, до нових справ i планiв. Багато Терезiв 
почнуть роботи по будiвництву, ремонту i впорядкуванню житла. 

Намiченi подорожi принесуть волелюбним Терезам радiсть оновлення. 
Тиждень припускає стриманiсть, вiдсiкання непотрiбних зв`язкiв i контактiв, 
тверезу оцiнку дiйсностi, пiзнання “добра” i “зла”. Можливе зiткнення з 
грубiстю i навiть агресивнiстю тих, хто їх оточує. Стосунки мiж партнерами 
налагодяться.

Сприятливi днi: 21; несприятливi: 22.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Ймовiрно, що Скорпiонам дове-
деться зiткнутися з дрiбними домашнiми проблемами i рiшенням 
фiнансових питань. З`явиться можливiсть оцiнити всi достоїнства i 

недолiки свого становища i визначити мету свого життя i дiяльностi. Тиж-
день характеризується неврiвноваженiстю i дисгармонiєю. Скорпiони змо-
жуть переконатися в широтi своїх можливостей, коли в критичних ситуацiях 
черпнуть енергiю з особистих прихованих резервiв, що допоможе їм вийти 
з життєвих ускладнень з найменшими втратами.

Сприятливi днi: 22, 23; несприятливi: 20.

СТРIлеЦь (23.11-21.12). Тиждень може виявитися трохи важ-
ким. Початок тижня характеризується зростанням агресивностi i 
суперечностей, зiткненнями з натовпом, суспiльними конфлiктами. 

Але ближче до вихiдних все налагодиться: головне - тримайте себе в руках 
i не дозволяйте нiкому зiпсувати вам настрiй. Вихiднi проведiть з найближ-
чими друзями, але не радимо виходити в громадські мiсця.

Сприятливi днi: 22, 24; несприятливi: 19.

КОзеРIГ (22.12-20.01). Раптовi i непередбаченi витрати позна-
чаться на сiмейному бюджетi. Але не варто через це турбуватися, все 
незабаром налагодиться, i ви забудете про всi цi проблеми. Близькi 

будуть радi вам допомогти у всьому, головне - не забудьте їм подякувати за 
це. Кiнець тижня пройде спокiйно, якщо ви залишитеся вдома. Якщо ж ви 
вирiшите вiдправитися в людне мiсце, можливi деякi неприємностi.

Сприятливi днi: 21; несприятливi: 22.

ВОдОлIЙ (21.01-19.02). Тиждень очищення, прозрiння i 
отримання сокровенних знань, здiйснення найзаповiтнiшої мрiї. 
Успiх може знову опинитися поряд з Водолiями, якщо вони не зля-

кають його дуже активними дiями. Можливе полiпшення стану душевно-
го i фiзичного здоров`я. Багато Водолiїв нарештi вiдчують полегшення. 
Неприємностi повиннi поступово пiти з їх життя.

Сприятливi днi: 19; несприятливi: 23.

РИБИ (20.02-20.03). Цей тиждень подарує вам довгожданий спокiй i 
задоволення життям. Вам здаватиметься, що весь свiт змiнився на краще. 
Це дуже сприятливий час для налагодження стосунків, для зачаття i для 

пошукiв нової любовi. Вас чекають новi цiкавi знайомства, розваги i неймовiрнi 
подiї. Чим позитивнiше ви дивитиметеся на речi, тим краще все у вас вийде.

Сприятливi днi: 22, 25; несприятливi: 24.

В будинку культури с. Рожів пройшов шаховий тур-
нір, приурочений славній річниці Незалежності Укра-
їни, в якому взяли участь п’ять кандидатів у майстри 
спорту: Василь Гетьман (Рожів), Станіслав Головачов 
(Біла Церква), Ігор Дарій (Маковище), Анатолій Дубо-
різ (Бородянка), Борис Кожара (Макарів) та першо-
розрядники Анатолій Заріцький (Макарів), Олексій 
Глущенко (Київ), Андрій Нагорний (Бородянка).

Організатори змагань подбали про належну його 
підготовку, тому гра проходила за всіма правилами 
шахового турніру.

Перше місце виборов Станіслав Головачов, другий 
результат у Ігоря Дарія, третій – Анатолія Дуборіза.

Переможець нагороджений Дипломом і призом, а 
також пам’ятними подарунками відзначено всіх учасни-
ків турніру. Про це подбала Рожівська сільська рада.

Інф. „М. в.”.

ШахОвий турнір у рОжеві

Буча приймала спортсменів-депутатів з міні-футболу. В своїй групі команда з нашого району обіграла 
ірпінців 5:1 та Поліський р-н 6:2. Проте у фіналі поступилися бородянцям з рахунком 4:2.

Фінальна частина Спартакіади включає такі види спорту, як: волейбол, міні-футбол, шахи та шашки, 
перетягування канату, настільний теніс, легку атлетику /естафету 4x100м./.

у Фіналі  ПОстуПилися  БОрОдянЦям

Другого вересня в Україні стартував вело-
пробіг з трьох напрямків: Сходу, Заходу, Пів-
дня нашої країни, мета якого – пропаганда 
здорового способу життя. У кожній групі що-
найменше 90 учасників різного віку, але осо-
бливо багато молоді. І вже дев’ятого вересня  
велосипедистів Південного і Західного на-
прямків о 14 годині зустрічали хлібом – сіллю 
на 51-му кілометрі автотраси Київ – Чоп пред-
ставники нашого району.

Заступник голови райдержадміністрації 
Олександр Гуменюк привітав учасників з при-
буттям на нашу славну землю, побажав їм щас-
тя, здоров’я, витривалості, подякував за те, що 
вони своїм прикладом надихають людей, осо-
бливо молодь, гартувати своє здоров’я спор-
том, вести здоровий спосіб життя.

За ці дні велосипедисти подолали майже 
1500 кілометрів. Кінцевою зупинкою був майданчик 

під аркою Дружби народів у Києві , куди з’їхалися 
велосипедисти трьох напрямків.

велОПрОБіг заради здОрОв’я

- Радо вітаю вас на благо-
словенній Макарівській зем-
лі – Батьківщині митрополита 
Димитрія Ростовського, автора 
безсмертного твору «Життя свя-
тих». Макарівщина славна іме-
нами письменників Олександра 
Підсухи, Петра Сиченка, Миколи 
Олійника, Володимира Малика, 
Героя України, народного артис-
та України Анатолія Паламарен-
ка, чотирьох Героїв Радянського 
Союзу, багаторазової паралім-
пійської чемпіонки, Героя Украї-
ни Олени Юрковської, багатора-
зової призерки паралімпійських  
ігор Тетяни Рудківської. Наші 
спортсмени прославляють Ма-
карівщину на міжнародних, все-
українських, обласних турнірах. 
Для всебічного розвитку фізич-
ної культури і спорту є сучасний 
стадіон, дитячо – юнацька спор-

тивна школа, відкриваються нові 
футбольні поля, баскетбольні 
майданчики… Переконаний, що 
цей турнір принесе усім волей-
болістам задоволення від зма-
гань, радість перемог. 

Віктор Михайлович на згадку 
про цей турнір сфотографувався 
з командами-учасницями.

Першими на поле вийшли  во-
лейболісти Бородянського та По-
ліського району.  Без особливих 
зусиль бородянці обіграли супер-
ника в двох партіях. З таким же ре-
зультатом наша команда виграла 
у волейболістів Іванківщини.

Чим ближче до визначення 
претендента на путівку на фіналь-
ний турнір, тим гра була набагато 
видовищною, по-спортивному 
азартною. Хоча вишгородці де-
монстрували кращу гру, ніж їхні 
суперники бородянці, але до 

останньої подачі м’яча тривала 
напруга: хто з них переможе і по-
тім змагатиметься із макарівця-
ми за єдину путівку на фінальну 
частину Спартакіади, що прохо-
дитиме в Українці. Все-таки пе-
ремогли вишгородці. Майстерну 
гру продемонстрували у складі 
команди жінки – волейболістки.

Матч між волейболістами Ма-
карівського та Вишгородського 
районів був особливо напруже-
ний. Йшла боротьба за кожен 
м’яч, подачу, очко, бо кожній ко-
манді у вирішальному поєдинку 
хотілося  вирвати перемогу. Ці-
кавий видовищний матч закін-
чився з рахунком 2:1 на користь 
господарів майданчика.

17 вересня в Українці пройде 
фінальна частина Спартакіади, 
де поміряються силами пере-
можці із шести груп.

в уКраїнКу ПОїдуть наШі вОлейБОлісти

З 5 по 9 вересня в Наливайківському НВО проходив Олім-
пійський тиждень. Свято розпочалося урочистою лінійкою та 
відкриттям “Малих Олімпійських ігор”, запаленням олімпій-
ського вогню. Дітям було запропоновано послухати історію 
виникнення Олімпійських ігор та їх проведення в Стародавній 
Греції. Спортивний забіг на 500 метрів, присвячений відкриттю 
змагань, захопив учнів 5 - 9 класів. Перемогу виборола учениця 
8 класу Тетяна Савран, а серед хлопців учень 9 класу – Роман 
Головченко. Діти залюбки брали участь у спортивних естафе-
тах (ведення м’яча, стрибки на скакалці, стрибки у мішках, біг 
з перешкодами) та перетягуванні канату. Підсумок проведення 
Олімпійського тижня – матч з футболу серед учнів 5-9 класів, 
конкурс стінних газет та нагородження переможців. 

Тетяна БулаХ,
вчитель фізичної культури Наливайківського НВО 

„загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок”.

ОлімПійЦі  зрОстаЮть  у  ШКОлі


