
1№ 46     7 жовтня   2011 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

””

Газета виходить 

з 10 січня 1932 року 

Ціна договірна

ГАЗЕТА РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ,  РАЙОННОЇ  РАДИ  ТА  ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ

П’ЯТНИЦЯ,

7 жовтня

2011  року

№ 46 (10690)

”

Шановні працівники поштового зв’язку! Щиро вітаємо вас із Всесвітнім днем пошти. 
Щодня жителі району користуються послугами поштового зв’язку, відправляючи 

листи, телеграми, поштові перекази, передплачуючи й отримуючи   улюблені газети і 
журнали. Кожен з ваших клієнтів розраховує на оперативність і високу якість послуг.

Приємно, що поштовики Макарівщини усвідомлюють це, намагаються якнайповні-
ше враховувати зауваження і пропозиції громадян,   налагоджувати з ними взаємови-
гідну співпрацю, дбають про розширення ринку поштових послуг, зміцнення довіри спо-
живачів. Саме інтереси та довіра клієнта є відправною точкою при визначенні стратегії 
розвитку поштової служби.

Не маємо сумніву, працівники пошти і надалі відіграватимуть важливу роль в опера-
тивному інформуванні   населення, працюватимуть над зміцненням мережі поштового 
зв’язку, поліпшенням якості роботи та культури обслуговування.

  Прийміть щиру вдячність за щоденну працю, терпіння і наполегливість у роботі, за 
те, що прокладаєте мости дружби між людьми, яких розділяє простір. Щиро бажаємо 
вам вагомих професійних успіхів, реалізації планів, щастя і благополуччя.

Віктор Гудзь,
голова 

районної ради.

Андрій ГріНеНко, 
виконуючий обов’язки
голови райдержадміністрації.

Заступник голови рай-
держадміністрації Олек-
сандр Гуменюк провів 
апаратну нараду з керів-
никами установ і органі-
зацій району. Розглянуто  
стан підготовки до роботи 
в осінньо-зимовий період 
закладів соціальної сфе-
ри, епізоотичної ситуації 
в районі, а також був за-
слуханий звіт Соснівсько-
го сільського голови Оле-
ни Йовенко щодо стану 
фінансово-господарської 
діяльності та звіт про 
звернення громадян, що 
надійшли до сільської 
ради за 9 місяців  року, і 
виконання Закону України 
від 13.01.2011 № 2939 – ІV 
„Про доступ до публічної 
інформації”.

У ході наради дано 
ряд доручень керівни-
кам установ і організа-
цій. Зокрема начальнику 
управління ветеринарної 
медицини в Макарівсько-
му районі: вжити заходів 
щодо вилучення бродячих 
собак з територій населе-
них пунктів району; голов-
ному лікарю району: про-
вести роботу з отримання 
дозвільної документації 
на експлуатацію котель-
ні центральної районної 
лікарні; начальнику РВ ГУ 
МНС України в Київській 
області: вжити  заходи по 
ліквідації пожеж на тор-
фовищах в с.Лозовик.

8 жовтня — день юриста

9 жовтня — день працівників санітарно-епідеміологічної 
служби україни

Зі святом — днем художника україни!

в неділю — всесвітній день пошти

Шановні юристи! Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного свята – Дня 
юриста, яке об’єднує усіх, хто стоїть в обороні конституційних прав та свобод наших 
громадян.

Бути юристом почесно і відповідально. Сьогодні немає такої сфери діяльності, дер-
жавного органу чи підприємства, які б обходилися без консультації юриста. Щодня до 
правників за порадою та допомогою звертаються десятки громадян. Рівнем вашого 
професіоналізму та принциповості визначаються не лише стан правової культури сус-
пільства, а і його стабільність, моральний мікроклімат.

Прийміть слова глибокої вдячності за високий професіоналізм, активну участь у по-
ширенні правових знань та посиленні соціального захисту наших громадян.

Зичимо щастя, здоров’я, невичерпної енергії, плідної праці, успіхів у благородній 
справі утвердження ідей верховенства права, справедливості, гуманізму і добра!

Макарівський край завжди славився своїми художніми талантами. Сьогодні ви, ша-
новні митці, продовжуєте і примножуєте цей особливий дар: з білого полотна, дерева 
та фарб творите високе мистецтво. Вам удається зупинити мить, щоб незабаром пере-
творити її у вічність.

Багата мозаїка ваших творів створює потужний пласт національної культури. У су-
часній Українській державі вам належить особлива місія: не тільки розкрити світові са-
мобутність нації через призму традиційного мистецтва, а й створити нові шедеври, що 
органічно впишуться у європейський культурний простір.

Нехай музи творчості й натхнення надовго оселяться у ваших майстернях. Бажаємо 
здоров’я і добробуту, миру та злагоди вам і вашим родинам.

Шановні працівники та ветерани Державного закладу „Макарівська санітарно-
епідеміологічна станція”! Щиро вітаємо з професійним святом! Прийміть від усіх жи-
телів району велику подяку за те, що вашими зусиллями забезпечується санітарне та 
епідемічне благополуччя населених пунктів, належні умови їх життєдіяльності.

Стан здоров’я громадян залежить від людей цієї відповідальної професії. Адже саме 
вони постійно тримають у полі зору питання профілактики інфекційних хвороб, профе-
сійних захворювань, запобігають впливушкідливих факторів на здоров’я людей, дбають 
про безпеку середовища проживання.

Від імені районної державної адміністрації та районної ради щиро вітаємо усіх пра-
цівників Макарівської санітарно-епідеміологічної станції з професійним святом. Впев-
нені, що ваша фахова компетентність, життєва енергія, відданість своїй справі і надалі 
слугуватимуть запорукою санітарної безпеки району, основою для успішного виконан-
ня перспективних завдань служби.

Бажаємо вам, вашим родинам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, невичерпних 
сил та наснаги.

Як відомо, хто володіє інформацією, той володіє світом. 
Ви постійно прагнете бути в курсі справ, що відбуваються в 
районі, ви хочете знати, які події відбулись чи відбудуться, 
вам не байдуже, про що думають, чим стурбовані ваші зем-
ляки, тоді ми неодмінно радимо вам передплатити районку.

Завітайте до найближчого поштового відділення, щоб 
отримувати в наступному році „Макарівські вісті”.

До речі, передплатну ціну редакція, не зважаючи на зрос-
тання цін на папір, друкарські послуги, залишила незмінною 
– на рівні минулого року!

ПередПлатна вартість:
на рік -  78.84 грн.

Н А ш  і Н д е к с :  6 1 2 9 1 .

Будьте з нами!
РоЗпочаласЯ пеРеДплата на 2012 Рік гаЗети „МакаРіВські Вісті”.

У зв’язку з підвищенням із 1 жовтня розміру прожит-
кового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, 
підвищуються розміри пенсійних виплат. У зв’язку з цим 
буде проведено черговий перерахунок пенсій та над-
бавок і підвищень до пенсії, розмір яких залежить від 
прожиткового мінімуму. Особливість такого перерахун-
ку полягає в тому, що час його проведення та набрання 
чинності пенсійною реформою збігаються. Тому під час 
перерахунку буде реалізовано положення цієї реформи 
щодо фіксації розмірів пенсій, які перевищують макси-
мальний розмір (на рівні 10 мінімальних пенсій).

Перелік підстав, які дають привід податківцям звер-
нутися з письмовим запитом про надання інформації 
розширено. Тепер податкові органи, для виконання по-
кладених на них функцій та завдань можуть звернутися 
за необхідною інформацією, якщо:  у податкових декла-
раціях виявлено недостовірні дані; на платника податків 
подано скаргу про ненадання ним податкової накладної 
покупцю або порушення правил заповнення податкової 
накладної; проводиться зустрічна звірка.

Спеціалісти Пенсійного фонду України затвердили по-
казник середньої заробітної плати (доходу) у середньому 
на 1 застраховану особу в сумі 2370 грн. 28 коп. Цей по-
казник використовуватимуть при визначенні коефіцієнта 
зарплати за липень 2011 року при призначенні пенсій від-
повідно до Закону України “Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування” від 09.07.03 р. № 1058-IV.

одним абЗацом

•

•

•

За результатами моніторингу, проведеного корес-
пондентами УКРІНФОРМу у 18 регіонах України, загаль-
на сума заборгованості серед областей є найбільшою 
на Донеччині - 230 млн. грн, серед обласних центрів - у 
Харкові - 118,9 млн. грн, натомість найменше заборгу-
вали працівникам у Чернівецькій області та у Чернівцях 
- 1,26 млн. грн. та 877 тис. грн. відповідно. Дещо іншою 
буде картина, якщо порівняти суми затримки зарплати, 
що припадають на одного працюючого. За цим показ-
ником лідерство утримує Миколаїв та область, бо саме 
там на одного працюючого припадає 448,01 грн. в об-
ласному центрі та 280,86 грн. у регіоні. Найменшими 
борги із зарплати в розрахунку на одного працюючого є 
у Чернівецькій області - 9 грн. 3 коп. та у Дніпропетров-
ську - 11 грн. 15 коп.

Щодо рівня заробітних плат, то найвищою є се-
редня зарплата у Донецькій області - 2 963 грн, се-
ред обласних центрів - у Дніпропетровську - 3 181 
грн. 50 коп. Найнижча середня заробітна плата у жи-
телів Тернопільської області - 1 767 грн., Тернополя 
- 1 931 грн. 

В нашому районі середньомісячна заробітна пла-
та на одного штатного працівника в період з січня по 
червень нинішнього року становила 3 313 грн. За-
боргованості станом на 1 жовтня по виплаті зарплат 
немає.

офіційно

* * * * *

Заборгованість 
іЗ Зарплати є найбільшою 

на Донеччині

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив міністерствам аграрної політики і про-
довольства, економічного розвитку і торгівлі та Мінфіну розробити довготермінову продо-
вольчу стратегію держави. Про це він заявив, відкриваючи засідання уряду у середу.

«Я доручив міністру аграрної політики, міністру економіки і міністру фінансів внести 
в уряд пропозиції щодо довготермінової продовольчої стратегії держави», - сказав гла-
ва уряду, повідомляють кореспонденти УКРІНФОРМу. 

Як зазначив М.Азаров, з одного боку, існує об’єктивна світова тенденція до подо-
рожчання продовольства, з іншого - циклічна закономірність попиту і пропозиції, коли-
вання цін на зерно, циклічність урожайних і неврожайних років. Усі ці фактори необхідно 
врахувати у стратегії, головна мета якої - щоб Україна стала стабільним виробником 
продовольства як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, сказав він.

Прем’єр-міністр також наголосив на необхідності розв’язання питання створення елева-
торів і зерносховищ, які б дали змогу гарантовано компенсувати циклічність сільгоспвироб-
ництва. За його словами, уряд уже вирішує цю проблему. Зокрема, у поточному році роз-
почалося масштабне будівництво овочесховищ і оптових ринків, вже споруджено сховища, 
розраховані на зберігання майже 300 тисяч тонн сільгосппродукції.

доручено розробити довготермінову 
продовольчу стратегію
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Від імені голови райдержад-

міністрації та голови район-
ної ради  освітян привітав за-
ступник голови районної  ради 
О.М.Майстренко і вручив  8 кра-
щим представникам галузі по-
чесні грамоти та іменні годинни-
ки. Сердечно дякував  колегам 
за невтомну працю і високий 
професіоналізм начальник відді-
лу освіти райдержадміністрації  
В.О.Гартфіль, котрий  35  успіш-
ним педагогам вручив почесні 
грамоти та  грошові премії. Від 
Міністерства освіти, науки, мо-
лоді і спорту України  нагрудний  
Знак «Василь Сухомлинський» 
отримали  вчителька початко-
вих класів, нині пенсіонерка, 
Л.М.Романіка (на світлині) та ме-
тодист районного кабінету відді-
лу освіти Макарівської райдер-
жадміністрації Н.М.Українець. 

Квітами, піснями, танцями віта-
ли присутніх в залі учасники концерту. Орга-
нізатори свята ЦТДЮ імені Д.Туптала спільно 
з працівниками районного будинку культури і 
педагогами Макарівської дитячої школи мис-

тецтв відібрали в концертну програму  різно-
манітні  виступи  найкращих дитячих творчих 
колективів  та солістів з районних шкіл, вихо-
ванців Макарівського центру розвитку дити-
ни «Пролісок» та колишніх випускників, тому в 

залі  щораз лунали гучні оплески вдячних  гля-
дачів. ТРК «АВІС» теж приготував свій подару-
нок  педагогам.  Цікавим і несподіваним для 
всіх був  фільм-портрет   з дитячими  інтерв’ю 
«Який він, наш вчитель?».

… За святами йдуть будні, сповнені но-
вими турботами,  але хай  ще довго будуть в 
пам’яті наших вчителів ці прекрасні хвилюючі 
моменти, які надихатимуть  їх на нові успіхи.  

інф “М.в.“.

на КиЇВЩинІ В РеЙтинГу 
ОСВІти маКаРІВЧани -  КРаЩІ, 

В КОтРиЙ Раз!
Такими словами в районному будинку культури було  відкрито урочистості  з 

нагоди святкування Дня вчителя для районного педагогічного колективу, який  
впродовж останніх п’яти років  входить  в число кращих  в області.

Одним із найулюбленіших 
свят у лишнянців є День учителя. 
Повага до праці педагога тут ви-
ховувалася поколіннями. Протя-
гом багатьох років місцеву школу 
очолювали талановиті керівники. 
Серед них почесне місце нале-
жить Віталію Михайловичу Кула-
ковському – в подальшому кан-
дидатові історичних наук, автору 
багатьох історичних розвідок. 
Мабуть, не випадково й сьогодні 
місцева школа є великим осві-
тянським осередком Макарівщи-
ни. Вона є рідною не тільки для 
мешканців Лишні, а й для дітей з 
Осикового і Ясногородки.

Нинішній педагогічний ко-
лектив, який очолює Ніна Андрі-
ївна Моргуненкова, - молодий і 
амбітний. У школі працюють 15 
педагогів, серед яких один має 
звання «Старший вчитель», а 
шестеро – вищу кваліфікаційну 
категорію. Детальну характе-
ристику майстерності кожного з них 
дала під час свята Раїса Степанівна 
Машовець – вчителька-пенсіонерка, 
колишня директорка і викладач укра-
їнської мови та літератури. Кому, як 
не їй, знати таланти молодших ко-
лег, адже майже всі вони – її колишні 
учні.

Лишнянський сільський голова 
Андрій Андрійович Шевчук нагоро-
див нинішніх і колишніх педагогів по-
чесними грамотами сільської ради, 
приємні подарунки для учнів і вчителів 
приготував і настоятель храму Препо-
добної Параскеви Сербської, депутат 
районної ради ігумен Філарет. Вітали 
своїх вчителів піснями, віршами і теа-
тральними постановками нинішні учні 
школи, багато теплих слів пролунало і 
від випускників минулих років.

Цьогорічне свято стало особливим 
насамперед тому, що на нього завіта-
ла випускниця 1966 року, перша золо-
та медалістка лишнянської школи, а 
нині – кандидат історичних наук Лари-
са Віталіївна Кулаковська. Вона при-
везла рідній школі прекрасний пода-
рунок – батькову бібліотеку і частину 
родинного архіву, в якому – пам’ятні 
для лишнянської школи моменти. Де-
які зі світлин і книжок змогли побачити 
всі присутні на шкільному святі. Вони 

стали основою невеликої експозиції. 
Але, сподіватимемося, незабаром по-
дарунок родини Кулаковських стане 
основою кімнати-музею історії осві-
ти села Лишні, відкриття якого стане 
приводом до нової зустрічі.

Євген БукеТ. 
Фото автора.

ШКільне свЯто в лиШні

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.06 
№ 1594 «Про затвердження Державної програми розвитку фізич-
ної культури і спорту на 2007-2011 роки» та Положення щодо про-
ведення Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд держав-
них службовців Автономної Республіки Крим, областей, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій  у вересні у м. 
Алушта пройшла ХІІІ Всеукраїнська спартакіада серед збірних ко-
манд державних службовців. Вона проводилась у 3 етапи. Перший 
— у січні-травні, другий — у травні-липні. Фінальні змагання про-
йшли у вересні у м. Алушта на спортивних спорудах Олімпійського 
учбово-спортивного центру “Спартак”. Заступник голови Київської 
облдержадміністрації, депутат облради, голова Київської обласної 
молодіжної громадської організації «Молоді регіони» Євген Голо-
він очолив команду від Київської області для участі у Всеукраїнській 
спартакіаді серед збірних команд.

Основним завданням Спартакіади є залучення державних служ-
бовців до занять фізичною культурою і спортом, організація їх активно-
го відпочинку, розвиток найбільш популярних видів спорту, пропаганда 
здорового способу життя.

В Алушті за вже усталеною традицією змагання проходило з 
п’яти видів спорту: футзалу, волейболу, тенісу, шахів та шашок. За-
галом цього року мірялися спортивною звитягою держслужбовці з 
усіх регіонів України.

У змаганнях з гри у шашки на спартакіаді Київська область посіла 
почесне перше місце. Відтак за  майстерну гру у шашки начальника 
управління економіки Баришівської РДА Аллу Беззубу нагороджено 
медаллю та дипломом.

заступниК голови 
облдержадміністрації

очолив Команду

вибороли перШе місце 

всеукраїнська спартакіада

Володимир Іванович побажав Тарасові Івановичу вірного служіння 
на благо рідної України, українського народу, дотримання прав і свобод 
кожного жителя району. До теплих слів привітання долучився Віктор Ми-
хайлович.

Тарас Іванович Козак тривалий час працював у нашому районі, за-
рекомендував себе кваліфікованим працівником у прокурорській ро-
боті, обіймав нещодавно посаду заступника прокурора Макарівського 
району.

 Цими днями заступник прокурора Київської області Володимир Іванович Ба-
бенко в урочистій обстановці у залі райдержадміністрації за участі голови ра-
йонної ради Віктора Михайловича Гудзя, керівників організацій, установ району 
представив прокурора Макарівського району, молодшого радника юстиції Тара-
са Івановича Козака.

приЗначення
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Осінь своїм золотаво-багряним 
шелестом надихає творити щось 
надзвичайно чудове. Цієї пори роз-
почався й другий Макарівський жи-
вописний пленер, присвячений Дню 
художника, який проходить під па-
тронатом селищного голови Олек-
санра Іващенка, за ініціативи нашого 
земляка, Заслужено-
го художника України 
Анатолія Марчука. Зу-
стріч столичних митців 
відбулась на площі біля 
районного будинку 
культури, звідкіля всі 
вирушили на екскурсію 
визначними місцями 
селища, побували біля 
пам’ятників Тарасу 
Шевченку, Святите-
лю Димитрію Ростов-
ському, пройшлися 
центральним парком, 
ознайомилися з живо-
писними краєвидами 
Надздвижжя. Учасни-
ками цьогорічного пле-
неру стали Заслужений 
художник України Ігор 
Мельничук, директор 
студії мистецьких іні-
ціатив Олександр Ко-
чубей, скульптор Михайло Дмитрів, 
мистецтвознавець Володимир Пе-
трашик, живописці Андрій Чеботару,  
Оксана Іватьо, Оксана Збруцька, ху-
дожники – графіки Людмила Мітчен-
ко, Тетяна Діденко, заслужений діяч 
України Віталій Мітченко та заслу-
жений майстер народної творчості 

України Людмила Вітковська.
- Ми повинні зробити все мож-

ливе, аби Макарів став духовно-
культурною Меккою і прославити 
культурним надбанням Макарівщину 
на весь православний світ, створити 
музей образотворчого мистецтва, 
розширити експозицію існуючої кар-

тинної галереї, залучати до культур-
ного відродження краю молодь,  – 
наголосив Анатолій Марчук.  

- Місцева влада завжди підтри-
має такі ініціативи, які сприяють 
культурному розвитку району, - до-
повнив селищний голова Олександр  
Іващенко. – Макарівщина має стати 

одним з найкращих і улюбленіших 
для відвідування культурних місць 
області.

Автор проекту, Анатолій Марчук 
та селищний голова акцентували 
увагу на тому, що добре було б, аби 
учні місцевих навчальних закладів та 
вихованці районного центру творчос-

ті дітей та юнацтва ім. Данила Тупта-
ла побували на пленері, переймали 
досвід художників, спостерігали за 
роботою митців, а бажаючі могли від-
відати звітну виставку другого Мака-
рівського пленеру, урочисте відкрит-
тя якої відбудеться 9 жовтня цього 
року о 15 годині. 

другий макарівський живописний пленер

нОВІ пеЙзажІ жиВОпиСнОГО 
надздВижжя

З нагоди Всеукраїн-
ського  дня бібліотек за 
підтримки відділу культу-
ри і туризму райдержад-
міністрації, Макарівської 
селищної ради, депутата 
районної ради С.Г Ханіна  
в районній бібліотеці для 
дітей  відбулося урочисте 
зібрання  працівників сіль-
ських і селищних бібліо-
тек.

До бібліотекарів  звер-
нувся  С.Г.Ханін. Він  сер-
дечно привітав їх  з профе-
сійним святом, подякував 
їм за невтомну працю і  на-
голосив, що книги дають  
нам можливість прожити 
надзвичайно цікаве життя, 
пізнати науки, здійснити 
різні відкриття,  краще зро-
зуміти навколишній світ. 
В наш час  важливо бути 
грамотною і начитаною 
людиною. А для батьків – 
особливим завданням є 
те, щоб прищепити дітям 
любов до книги – неви-
черпного джерела знань.

Семен Григорович  вру-
чив  13 найкращим праців-
никам почесні грамоти та  
цінні подарунки – швей-
царські годинники.

Сердечно вітала при-

сутніх Г.В.Якименко – 
заві-дуюча центральною 
районною бібліотекою. По-
чесні грамоти та цінні по-

дарунки від імені райдерж-
адміністрації і районної 
ради вручила начальник 
відділу культури і туриз-
му райдержадміністрації 

Л.Л.Факторович,  дирек-
тор Централізованої біблі-
отечної системи району 
В.М.Йовенко.

Святкове зібран-
ня прикрасили піснями 
учасники добре знаного 
в районі і за його меж-
ами колективу художньої 

самодіяльності з Колон-
щинського будинку куль-
тури «Джерело» (керівник 
В.Гуменюк, музичний ке-
рівник М.Гуменюк). В про-
цесі зібрання бібліотекарі 
району підкреслювали, 
що важливим моментом 
їх успішної роботи є   ро-
зуміння з боку місцевої 

влади, допомога та під-
тримка працівників, адже, 
доносячи до людей увесь 
спектр різноманітних ін-
формаційних потоків і 

державотворчих ідей, 
розкриваючи реаль-
ну картину світу, вони 
сприяють всебічному 
розвитку особистос-
ті, вихованню кращих 
громадських якостей і 
патріотичної свідомос-
ті населення, важли-
вим чинником інтелек-
туального, духовного і 
естетичного збагачен-
ня народу.

катерина ПрИМАк.

наШе  життя – Це ВеЛиКа КниГа
Бібліотека завжди була збирачем, хранителем і дослідником творів друку — ві-

чних пам’яток писемності, а її служителі — вірними зберігачами і популяризаторами 
духовної спадщини поколінь. Нині в Україні  послугами книгосховищ  користуються  
близько 18 мільйонів читачів, а кількість   бібліотечних працівників становить понад 
53 тисячі чоловік. 

Голова Верховної Ради Володимир Литвин перекона-
ний, що понад 250 народних депутатів підтримають зако-
нопроект про повернення до змішаної системи виборів до 
парламенту. Про це спікер заявив в інтерв’ю журналістам.

Як повідомляє кореспондент УКРІНФОРМу, за слова-
ми спікера, нинішня виборча система із закритими пар-
тійними списками не дає можливості говорити, що пар-
ламент є відображенням настроїв суспільства. Він також 
нагадав, що народні депутати 2002-2006 років обиралися 
за змішаною системою. «Парламент був більш активним, 
професійним, хоча і менш зговірливим. При нинішній ви-
борчій системі особистість нівелюється, а парламент має 
бути зібранням особистостей. Це буде ускладнювати до-
мовленості і організацію роботи парламенту, але резуль-
тати не будуть викликати розчарування і невдоволення», 
- переконаний спікер.

За словами Володимира Литвина, змішана система 
виборів народних депутатів є компромісом, оскільки сьо-
годні Верховна Рада не підтримає 100-процентну мажо-
ритарну систему.

Міністр  аграрної політики та продовольства України Ми-
кола Присяжнюк відзначив, що оптові ринки, які були запро-
ваджені минулого року, стали основною складовою співпраці 
покупців і фермерів, а також власників овочесховищ. 

За його словами, у серпні-вересні поточного року на 
виїзних ярмарках реалізовано понад 1 млрд. грн. сільсько-
господарської продукції. «Це теж важливо, тому що ціни на 
ярмарках набагато нижчі, що дає можливість забезпечити 
достатньо дешеві ціни споживачам і, звичайно, певною мі-
рою, на скільки це можливо, забезпечити ті ціни, які б за-
довольняли сільгоспвиробника», - зауважив міністр.

Станцію «Виставковий центр» Куренівсько-
Червоноармійської лінії Київського метрополітену відкри-
ють 27 грудня 2011 року. Про це заявив прем’єр-міністр 
України Микола Азаров під час ознайомлення з ходом бу-
дівництва станцій метро в Києві.

«Ми домовилися, що 27 грудня ця станція почне пра-
цювати і прийме перших пасажирів», - зазначив Микола 
Азаров. Він підкреслив, що для цього ще доведеться ви-
конати великий обсяг робіт.

Крім того глава Уряду обговорив з метробудівцями 
та керівництвом Києва технічні рішення, які дозволяють у 
2012 році ввести в експлуатацію ще дві станції на зазна-
ченій лінії метрополітену.

За словами прем’єр-міністра, планується задати ці 
станції в листопаді 2012 року. «Таким чином у нас запра-
цює 25-кілометрова лінія метрополітену, яка дозволить 
вирішити надзвичайно серйозні транспортні проблеми у 
напрямку Одеської площі», - наголосив Микола Азаров.

У свою чергу генеральний директор КП «Київпастранс» 
Микола Ламбуцький повідомив, що при зведенні нових 
станцій метробудівці планують збудувати підземний авто-
паркінг на 5 тис. автомобілів. Паркінг буде розташований 
на рівні станції метро, що дозволить киянам та гостям сто-
лиці потрапити в метро, не виходячи на вулицю. 

в. литвин переКонаний, 
що нардепи підтримають 
зміШану систему виборів

оптовий риноК Києва 
щоднЯ відвідують 

близьКо 17 тис. поКупців

відКриють нову 
станцію метро

Кабінет Міністрів України відмовиться від самостійного 
регулювання пільг афганцям і чорнобильцям, а також іні-
ціює підвищення їм пенсій у 2012 році. Про це повідомив 
віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій 
Тігіпко в ефірі телеканалу Інтер, коментуючи меморандум, 
підписаний від імені Кабінету Міністрів Прем’єр-міністром 
України Миколою Азаровим з представниками всеукраїн-
ських громадських організацій афганців і чорнобильців. 

“Уряд все робить, щоб ця частина (закону - ред.) не 
була проголосована. Ми, практично, усуваємо це. Тобто, 
я можу сказати, що ця частина голосуватися в парламенті 
не буде. Точніше, її буде проголосовано й усунуто”, - сказав 
С.Тігіпко. Він також повідомив, що Кабінет Міністрів виділив 
певні категорії громадян серед воїнів-інтернаціоналістів і 
чорнобильців, яким у 2012 році піднімуть пенсії. “Ми виділи-
ли певні категорії. Це, передусім, інваліди. Ми домовилися 
про істотне підвищення пенсій, якого не було для воїнів-
інтернаціоналістів вже років 10”, - наголосив С.Тігіпко. Він 
повідомив, що, згідно з урядовою ініціативою, інвалідам 
воїнам-інтернаціоналістам у 2012 році буде підвищено пен-
сію на 20%. Крім того, на 30% зросте пенсія, яку отримують 
сім’ї загиблих воїнів, а також на 23% - сім’ям тих солдат, які 
воювали, повернулися, але вже померли. 

Крім того, за словами віце-прем’єр-міністра, в наступ-
ному році на 25% зросте пенсія у інвалідів-чорнобильців. 

Нагадаємо, 9 вересня Верховна Рада прийняла за 
основу законопроект, що передбачає надання Кабінету 
Міністрів права самостійно визначати розміри і механізм 
виділення соціальної допомоги і пільг. Ухвалення цього 
законопроекту викликало масові акції протесту афганців 
і чорнобильців, які відбулися під стінами парламенту. 

Кабмін підніме пенсії 
афганцЯм і чорнобильцЯм 
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Рік тому  Макарівська 
ЗОШ №2 отримала статус 
гімназії. Школа І ступеня -  
фундамент її. Адже значна 
частина  дитинства школя-
рів  проходить 
в початковій  
школі, яку об-
разно можна 
назвати коре-
нем освіти. І чим він буде 
глибшим, міцнішим, тим 
більше передумов успіху 
в подальшому шкільному 
житті. Відтак у гімназії вже 
з другого класу вводять 
інформатику, а вже про 
важливість викладання хо-
реографії можна говорити 
безкінечно. Нехай не з усіх 
школярів вийдуть профе-
сійні танцюристи, та все ж 
користь для здоров’я без-
заперечна. Це і постава, 
і красива хода, і струнке 
тіло. Зрозуміло, що фіз-
культуру при цьому ніхто не 
відміняв. Діти продовжують 
грати у футбол, волейбол, 
складати нормативи. Але 
при цьому із задоволенням 
відвідують уроки хореогра-
фії. І навіть, ті, хто спочатку 
прискіпливо поставився до 
цього предмету, тепер теж 
приєдналися до своїх од-
нолітків і вправно виводять 
танцювальні па. 

- Наша  гімназія обрала 
багатопрофільний напрямок 
навчання, - розповідає ди-
ректор, Заслужений вчитель 
України Н.В. Ащенко. - У 

перспективі вивчення трьох 
іноземних європейських мов 
та двох слов’янських. Вже 
є англійська та французька, 
третя ж буде на вибір. Та, на 

жаль, поки-що гостро стоїть 
кадрове питання, потребу-
мо спеціалістів-мовників. 
Старшокласники поглибле-
но вивчають українську мову 
та правознавство. Маємо і 
профільні класи, зокрема іс-
торичного напрямку, англій-
ський та хіміко-біологічний. 
Для загального розвитку і 
розширення кругозору  вчи-
телі організовують екскурсії 
в історичні музеї, природни-
чі, загальновідомі місця... Не 
закриває адміністрація шко-
ли двері перед приїжджими 
представниками естрадно-
циркового, театрального 
мистецтв...

Планують тут  впрова-
дити викладання етики та 
естетики. Скоріше за все 
це будуть факультативні 
заняття, на яких дівчата та 
хлопці засвоять культуру 
поведінки, знатимуть як 
поводитися в громадських 
місцях,  вмітимуть корис-
туватися столовими при-
борами, відрізнятимуть 
коктейльну сукню від вечір-
ньої, добре розумітимуть-
ся на раутах та прийомах.

Юні леді ознайомляться з 
основами макіяжу та на-
решті зрозуміють чим від-
різняється шкільний одяг 
від повсякденного чи того, 

в котрому ходять на диско-
теку. 

Крім навчання вели-
ку увагу приділяє школа-
гімназія  позакласній робо-
ті. В цьому напрямку плідно 
працюють і вчителі, і учні, і 
батьки. Саме спільними зу-
силлями вони досягли зна-
чних успіхів. Це отримані 
нагороди, призові місця в 
міжнародних, всеукраїн-
ських, обласних, та звісно 
ж, районних конкурсах. Крім 
того активісти школи постій-
но задіяні в різних гуртках та 
секціях.

Своїм власним непо-
вторним життям живе за-
клад після уроків. З актової 
зали постійно лунає музика, 
чути діалоги – це триває ре-
петиція до чергового свята, 
заходу чи  конкурсу. Мака-
рівцям вже добре відома ко-
манда КВК «Кара небесна», 
ДЮПРівська «Глорія», а та-
кож екологічна агітбригада 
«Земляни». На їх виступи за-
любки сходяться вболіваль-
ники, які підтримують гучни-
ми оплесками та оваціями.

Виховує гімназія і акто-

рів-аматорів. Учасники те-
атру «Надія» вже не боять-
ся  сцени, вміють передати 
емоції, характер героя, яко-
го грають на сцені, можуть 
в лічені хвилини додати на-
строю жартівливим висту-
пом чи піснею. 

  Ось уже кілька років 
діє тут  проект «Школа про-
ти СНІДу», в рамках якого 

проводяться тре-
нінги, спеціаліс-
ти та фахівці чи-
тають лекції... У 
кабінеті «Основи 

здоров’я» школярі  набува-
ють навичок надання пер-
шої невідкладної допомоги 
у різних непередбачуваних 
випадках.

- З  кожним  роком онов-
люється та покращується 
матеріально-технічна база 
навчального закладу. Кожен 
шкільний кабінет має своє об-
личчя, необхідне оснащення,  
- продовжує розповідь Надія 
Василівна. - Вагомий вклад 
в розвиток гімназії вносять 
спонсори, батьки. Ми щиро 
вдячнї за постїйну допомо-
гу директору Макарівського 
держлісгоспу Володимиру 
Рижуку, головному держав-
ному санітарному лікарю ра-
йону Володимиру Тарасенку,   
приватному підприємцю Во-
лодимиру Робенку. 

В цілому ж у районній 
гімназії панує атмосфера 
тієї ж Макарівської школи 
№2. Тут лишилися працюва-
ти ті ж вчителі, вчаться такі ж 
розумні, талановиті, обда-
ровані діти. 

ірина ЛеВЧеНко,
голова батьківського 

комітету.

З 1 вересня по 31 жовтня в області проходить Всеукраїнська бла-
годійна акція «Милосердя». Її мета – надання допомоги ветеранам ві-
йни і праці, підопічним Червоного Хреста, поліпшення життя інвалідів, 
самотніх громадян похилого віку, хворих на туберкульоз і СНІД, дітей-
сиріт.  Бути поруч з людьми, які належать до найуразливіших верств 
населення, знати їх конкретні потреби і всіляко допомагати, намага-
ючись зробити життя найнезахищеніших громадян кращим, – саме в 
цьому вбачає своє гуманне покликання Товариство Червоного Хреста 
Макарівщини. В рамках цієї акції наша організація разом з ЦРЛ, цен-
тром соціальних служб для сім’ї та молоді, територіальним центром 
обслуговування пенсіонерів та одиноких громадян похилого віку роз-
дали подарунки своїм підопічним. А з нагоди Міжнародного Дня людей 
похилого віку Товариство Червоного Хреста не могло залишити поза 
увагою людей, які в післявоєнні роки розбудовували нашу державу, 
піднімали сільське господарство і нині дуже потребують  нашої уваги 
і підтримки. Молоде покоління волонтерів з Макарівського НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ст. -природничо-математичний ліцей» разом з представниками 
районної орга-
нізації Товари-
ства Червоного 
Хреста завіта-
ли до багатьох 
людей похило-
го віку з пода-
рунками.  

Ми зверта-
ємось до  всіх, 
кому не байдужі 
людський біль і 
горе, аби з ва-
шою допомо-
гою підтримати 
нужденних та 
немічних гро-
мадян  нашого 
району. Підтри-
майте добро-
чинну ініціативу 
червонохрес-
тівців задля  
конкретної допомоги і дієвого милосердя щодо тих, хто поруч з нами, та 
тих, кого вік і  обмежені фізичні можливості  позбавили повноцінного жит-
тя. Адже кожен з нас повинен усвідомити, що будь-яка держава не зможе 
задовольнити потреби всіх знедолених, якщо до цього не докладе зусиль 
громадськість.

Любов ТоЛсТікоВА,
голова Макарівської районної 

організації Товариства Червоного Хреста. 
На фото: патронажна медична сестра Надія Довніч і волонтери - учні 

Макарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- природничо-математичний ліцей» відві-
дали ветерана педагогічної ниви, колишню учасницю партизанського руху 
О. І. Романівську з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку.

милосердя

благодійність – справа 
небайдужих

 Щоб зрозуміти, що жінку 
дійсно створено для продо-
вження роду людського, треба 
стати матір’ю. І тоді, ніби сама 
природа підіймає її вище, по-
над усе на світі, бо вона – мати. 
Та, що дала життя і оберігає та 
любить більше за все. Багатьом 
жінкам відома радість материн-
ства. Це та сила, яка змушує 
завжди йти тільки вперед. Че-
рез що хочеться прокидатись 
вранці, радіти сонячним про-
мінцям, що ласкаво зазирають 
крізь вишневу крону у сонне ві-
кно, і пташиному співу, що весе-
лить душу. Такий же величезний 
емоційний заряд та наснагу да-
ють жінці й думки про свою до-
нечку чи сина. Кожен їхній крок, 
слово, усмішка, стук маленько-
го серця – все змушує жити. А 
якщо таких сердець не два і не 
три, а п’ятеро й більше? Звісно, 
і тривог, і радості батьків у кіль-
ка разів більше. Бути матір’ю, 
а тим більше багатодітною,- це 
надзвичайно велика праця. Без 
відпусток, лікарняних, вихідних 
днів.  Материнський труд наша 
держава оцінила затверджен-
ням почесного звання «Мати 
- героїня», яке отримує жінка, 
котра не лише народила 5 і біль-
ше дітей, а й виховала їх справ-
жніми людьми. Чесними і пра-
целюбними.

В Мар’янівці поки що троє 
жінок офіційно мають таке 
звання: Марія Панасівна Ко-
зарчук, Ніна Іванівна Кре-
пель, Тетяна Тихонівна Сінько.  
Представлені до нагороди  і 
Євдокія Яківна Пилипенко, 
Надія Іванівна Фещенко, Лю-
бов Іванівна Литвин. Об’єднує 
цих  жінок подібна доля бага-
тодітних матерів, які мають 
надзвичайний скарб – чудо-

вих, люблячих дітей. Ці  жінки 
справді заслуговують урядової  
нагороди. А діти віддячують їм 
своєю любов’ю і турботою. 

Хочу розповісти про  вели-
ку і дружну родину Крепелів. 
Ніні Іванівні  та Михайлу Івано-
вичу  Бог дав хороших дітей. 
Пані Ніна – берегиня сімейно-
го вогнища, яке, як і її любов до 
своїх дітей і онуків, з роками не 
згасає. Жінка вже пенсіонерка: 
дбає про город, хату й подвір’я.  
Будинок їх, мов у віночку - всю-
ди квіти.  Ніколи хата її не буває 
порожня. Коли збирається вся 
родина, в ній немає жодного 
вільного куточка. Господиня 
завжди рада гостям. Приго-
щає їх Ніна Іванівна смачним 
частуванням. Мають велике 
господарство, яке доглядає 
вся родина. А потім разом від-
почивають.  У вільний час Ніна 
Іванівна вишиває, в’яже, шиє. 
Це особливо стало в пригоді, 
коли діти були малими, вона 
багато одягу для них шила 
сама. Маючи  звання «Матері 
- героїні», вона, насамперед, 
героїня в душі. Адже, пережив-
ши багато негараздів, щоразу 
стає мужнішою, бо поряд за-
вжди є надійне плече чоловіка. 

– Я багата людина, бо маю 
п’ятьох дітей і трьох онуків. 
Всі діти, крім старшої дочки, 
живуть зі мною. Часом тужу 
за нею, що вона далеко. А як  
приїжджає з сім’єю в гості, 
то відпускати  так не хочеть-
ся. Поїдуть – журюся, та жур-
бу  вгамовують щоденні нові 
турботи, - ділиться жінка. - 
Швидко діти повиростали, аж 
не віриться, дивлячись на їх 
люблячі і щасливі очі. Жили 
бувало без копійки, не ви-
стачало багато чого, а вони 

в мене такі вдячні. Все, що 
нажили – все залишилося в 
Чорнобилі… З малими дітьми 
на руках змушені були все за-
ново починати. Спочатку руки 
опускались, але серце і душа 
прагнули зробити життя дітей 
щасливішим. Буває, сумую 
за   домівкою в Шепеличах. Я 
сама зросла в родині, в якій 
було троє дітей. Батько помер 
рано, а після аварії на ЧАЕС,  
коли переїхали в Макарів-
ський район, померла мама. 
Так і не довелось, на жаль, 
їм побачити  своїх правнуків. 
Отож, ми з чоловіком дякуємо 
Богові за те, що діждали ону-
ків. Дивлячись як вони підрос-
тають,  стає на серці веселіше. 
Родина наша стала більшою, 
бо діти мають вже власні сім’ї, 
крім старшого сина. Він живе 
біля  нас, працює, допомагає 
по господарству.  Маємо з чо-
ловіком добрих зятів та хоро-
шу невісточку, вони для нас, 
мов рідні діти: трудолюбиві, 
привітні, веселі. А я  стараюсь 
бути хорошою тещею і свекру-
хою, допомагаю, чим можу. 

Десь у глибині душі є таке, 
про що мама не скаже, про-
мовчить, а на її скроні з’явиться 
ще одна срібна волосинка. Та 
очі все-одно ніжно засяють. Бо 
поруч її діти, те, заради чого 
вона живе. 

За  доброту і сердечність 
люди поважають цю гарну пра-
целюбну  родину, бо нікому 
злого вони не бажають, ні про 
кого зле не говорять. А повага 
і шана – головне досягнення у 
житті людини. Бо добрі справи 
нам все-таки десь високо зара-
ховуються.  

Галина оНіщук.

наЙЦІннІШиЙ даРунОК 
– хОРОШІ дІти

жінКа – берегинЯ сімейного вогнища, натхненнЯ 
і муза свого чоловіКа. а ще вона мати. люблЯча, 

турботлива. вона – героїнЯ. Кожна по-своєму. 

ШКОЛа – ГІмназІя

Сьогодні не так багато освітніх закладів можуть похвалитися такою впевненою хо-
дою в ногу з часом... Тому не дивно, що дедалі більше загальноосвітніх установ 

реформуються, реорганізовуються в нові – гімназії та ліцеї. І це не данина моді, і не 
просто зміна назви. Така різниця потребує змін не лише у документах, а й у всьому на-
вчальному процесі. А учням це лише на користь.

21 листопада в Грузькому – храмове свято. Але 
відтепер гружчанці відзначатимуть ще один храм 
у день Віри, Надії, Любові. Бо саме 30 вересня в 
Свято-Михайлівській церкві відбулось урочис-
те богослужіння, приурочене освяченню нового 
престолу та іконостасу храму, на виготовлення та 
встановлення яких виділили кошти генеральний 
директор ТОВ «Агро-Холдинг МС» Юрій Карасик та 
меценат села Василь Гудзь. 

На святі були присутні священники з багатьох 
церков району та області, а також Єпископ Мака-
рівський Іларій, Благочинний Кирил, прихожани 
с.Грузьке і сусідніх сіл.

За постійні внески в культурний та соціальний роз-
виток села, які уродженець села здійснює впродовж 
останніх років, по закінченню богослужіння  Єпископ 
Макарівський Іларій вручив йому орден святого рів-
ноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня.

інф “М.в.“.

освЯченно престол 
та іКоностас

За минулий місяць в районі народилося 
49 дітей, 26 з них – в Макарівському поло-
говому будинку. В порівнянні з серпнем, у 
вересні народилось на 8 дітей більше.

одним абЗацом
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Олексій Заєць — наш земляк, 
живе в селі Фасова, звідки родом 
його мати, працює директором 
Людвинівського будинку культу-
ри. Розповідає, що народні пісні 
почав співати з раннього дитин-
ства, переймаючи манеру одно-
сельчанок.

Його мати працювала зав-
фермою, відколи зруйнували 
колгосп — продавцем. Батько — 
переселенець із Чорнобильсько-
го району, працював комбайне-
ром, електриком. Коли бачиш і 
чуєш цього, без сумніву, унікаль-
ного хлопця, з’являється думка, 
що його суті зовсім не торкнули-
ся сучасні глобалізаційні проце-
си. Він — носій селянського духу, 
народної глибинки. І не лише в 
пісні. Не пливе за течією, здаєть-
ся, ця течія плине повз нього й 
ніяк на ньому не позначається. 

У роду гарно співає татова 
мати Маруся, що з Чорнобиль-
ського району. Від неї з дитинства 
вчився співу. Від материної мами 
Ганни переймав народні прикме-
ти, секрети народної кухні. До речі, 
2007 року закінчив Київське кулі-
нарне училище за спеціальністю 
кондитер, уміє пекти торти, пиріж-
ки тощо, але, як і в музиці, віддає 
перевагу традиційним народним 
рецептам. Ще вміє шити, виши-
вати, словом, навчився всього, 
що вміють в українському селі. Від 
родички, яка була знахаркою, пе-
рейняв народне лікування. Тепер 
і сам людям допомагає. Записує 
народні прикмети, оповідки, різні 
містичні історії тощо.

Та найбільше його захоплен-
ня — народна пісня, якою він ди-
вує, зачаровує середнє й старше 
покоління, а також відкриває нові 
обрії для своїх ровесників. Нині 
Олексій навчається на другому 
курсі Київського національно-
го університету культури і мис-
тецтв, майбутня спеціальність — 
фольклорист. 

— олексію, яка Ваша 
мета?

— Маю намір донести україн-
ську традиційну культуру, яка вже 
майже вимерла, до нашої моло-
ді. Відроджуємо традиції, запро-
шую охочих на проводи русалок, 
на Купайла. Досліджую місцевий 
матеріал із мого села і з татової 
батьківщини. У чорнобильців був 
обряд проводів русалок, я його 
проводив із чорнобильцями, об-
ряд Івана Купайла — місцевий. 
Проводив ці свята саме за місце-
вими традиціями.

— Як сприймають сусіди, 
друзі Вашу творчість?

— Старше покоління ці об-
ряди знає, людям подобається, 
що вони відновлюються. З ди-
тинства, коли я виступав, молодь 
цього не сприймала. А тепер по-
ступово звикає, підходить, дя-
кує. Адже ці обряди створені для 
масових гулянь, здебільшого мо-
лодіжних. 

— Ви були диваком для ро-
весників? 

— Так, було. Усі йшли в клуб, 
а Заєць — у церкву співати, у 
півчу. Хлопці йдуть курити, а За-
єць — на весілля, на гулянки. Це 
було дивно. А дома я весь час 
ходжу в полотняній сорочці, а 
якось мене побачили в ній баби 
та й стали казать: “Ой, щас же 
ж така одежа, таке гарне все. А 
воно нап’ялить полотняне, да й 
ходить, ну к чему воно!  Нам те 
полотняне вже спротивилось, бо 
ми м’яли ті коноплі да пряли”. А 
мені в полотняному так гарно, 
наче намальований. 

— Де взяли такий одяг?
— Сам пошив. А полотно чи 

баба яка дасть, чи куплю. 
— Ви з дитинства ходите в 

церкву, співаєте, навіть псал-
тир над мертвими читаєте. 
але багато обрядів, які віднов-
люєте, ще від язичництва. 

— Цими обрядами ми ж не 
повертаємося в язичництво, не 
кланяємось язичницьким богам. 
Це, так би мовити, театралізо-
вана сцена, а ми на ній артисти. 
Але ще хочу звернути Вашу увагу 
на те, що ці обряди, звичаї та піс-
ні є душею нашого народу, а коли 
від народу забрати душу, то він 
перестане існувати.

— Які обрядові свята про-
водите?

— Річний цикл починається з 
колядування. Колядувати ходили 
старі баби на третій день Різд-
ва, поздоровляли односельців зі 
святом. У чорнобильців дівчатам 
колядувати заборонялося. А пе-
ред старим Новим роком водили 
козу лише самі хлопці. Найголо-
вніші дійові особи — Дід і Коза. У 
Діда шапка драна, кожух драний, 
а в Кози — вивернутий кожух, 
маска та козячі роги. Далі — вес-
нянки, заклички, якими малі діти 
закликають весну. Після цього 
Русалії, Купайло, зажинки. Об-
ряд зажинок зберігся дуже пога-
но. Жнивних пісень нема, є тільки 
приурочені до жнив. Восени — 
весілля. Потім молодіжне свято 
— Андрія. 

— Які викладачі універси-
тету культури Вас розуміють? 

— Найулюбленіші викладачі 

Ганна Миколаївна Коропнічен-
ко — керівник студентського 
фольклорного ансамблю «Мно-
гая літа», Раїса Дмитрівна Гусак 
— доцент, заслужений артист 
України, етноорганолог, Іван 
Григорович Синельніков — 
професор КНУКіМ та керівник 
студентського фольклорного 
ансамблю «Кралиця», Марга-
рита Вікторівна Скаженик — 
старший викладач КНУКіМ.

— чи не пробували вчи-
телі вокалу Вас перевчати, 
щоб Ви змінили манеру спі-
ву?

— Ні. Моя вчителька Ганна 
Коропніченко дотримується 
такої самої думки, як і я. Я від 
населення перейняв культу-
ру, яка була там, автентичний 
спів, автентичну мову. Ганна 
Миколаївна, як і я, співає у 
гурті “Древо” (сформований 
1979 року), який першим в 
Україні почав їздити в фоль-
клорні експедиції та відтво-
рювати цю манеру співу. За 
ним з’явилися “Божичі”, “Кра-
лиця”, “Володар”, “Буття”.

— чи стало зараз більше 
однодумців серед молоді, 
які хочуть їздити по селах, 
записувати фольклор?

— Так, охочих багато. Це мої 
товариші з Київського, з Рівнен-
ського університетів.

— чи маєте власний фоль-
клорний колектив?

— Цього року зібрали колек-
тив “Горностай”, до якого входять 
наші студенти й випускники. На-
зва — від міфічної пташки. Пере-
казують, що її пір’ячко вплітали у 
вільце. Ще й зараз є звичай, що 
дівчата прикрашають вінки кра-
сивим півнячим пір’ям. Згадки 
про пташку горностай на Поліссі 
розповсюджені в піснях. 

Лєтєв гарнастай черєз сад,
Пагубів пєр’ячко й на вєсь 

сад.
Да збірайтє дєвачкі 

пєр’ячко…
— чи була пісня, яка Вас 

розчулила до плачу?
— Мабуть, це голосіння. 

Запам’ятав, коли мені було років 
дев’ять, в одній сім’ї мати вмер-
ла, діти лишилися сиротами. На-
веду приклад:

Ох мамко моя, да голубко 
моя,

Ох, да куди ж ти собіраєшся?
На кого ж ти нас покидаєш?
Ох, маті наша, 
     да хто ж нас пожалує?
Ох, да хто нас пригорне?
Ох, да в усєх дєтєй 

     єсть маті, а в нас нєма.
Ох, маті наша, 
     да голубко наша.
Ох, дє нам тєбє сустрєкать, 
     да дє нам тєбє віглядать?
— а веселі пісні, обряди?
— Сміявся напевно, на ве-

сіллі. Коли дорослі гуляли, пере-
вдягалися. Ходив туди завжди з 
батьками. Моя мати — витівниця, 
перевдягалася в кавалера тощо. 
Це була гулянка для дорослих, 
молодь туди не пускали. Там і 
пісні були, і різні витівки смішні. 

— а про яку пісню могли б 
сказати: “Це моя”?

— Вони всі мої. Але найкра-
ща, напевно, та, яку співав на “Го-
лосі країни”. Бо лише у жнивних 
та обрядових піснях виявляється 
краса голосу та манера виконан-
ня. Я коли йду по дорозі, то весь 
час співаю, що на думку найде. 

— Які пісні Вам більше по-
добаються: ліричні чи з гумо-
ром?

— Різні. Треба ж і поплакати, 
й посміятись, і потанцювати, не 
будеш же весь час плакати. 

— Ви вчили пісні  від старих 
жінок. а вони мають характер-
ні голоси. Вам не здається, що 
Ви, молодий чоловік, повний 
емоцій, відтворюєте  спів цих 
“осінніх” жінок?

— Я співав із бабами, ще коли 
вони були значно молодші. Тоді 
формувався й голос, і вимова. 
Саме коли вчився. 

— Як сприймаєте свій дар? 
Як потяг, як місію, як покаран-
ня?

— Мабуть, так людині на роду 
написано, якою вона повинна 
бути.

— чи зазираєте в майбут-
нє?

— Для чого? Треба жити сьо-
годнішнім.

— Як Ви думаєте, Ви зміни-
теся?

— Ні. Навіщо мінятися? Зараз 
і так наша нація йде, як кажуть, 
до кінця світу. Подивіться навко-
ло: розпуста, пияцтво, все таке 
нечисте. За це має бути покаран-
ня, як ото колись потоп. Ми його 
заслужили. На землі насмітили, 
вже в небо полізли смітити. Так 
далі  вже тривати не може. 

— Якою має бути дівчина, з 
якою Ви б одружилися?

— Хтозна. Як та гарна, то спі-
вати не вміє. А як співає, то 
ледача. Не знаєш, яку й ви-
брати.

— Ви цікавитеся політи-
кою?

— Ні. Правда, було мені 
раз. Ще до школи ходив, не 
пам’ятаю, в якому класі був. А в 
Пашківському клубі кандидати 
в депутати різних рівнів зібра-
ли збори. Людей повнісінько. 
Першим виступає лікар: “Ось 
у нас у лікарні порядок, така 
дисципліна, така красота”. Усі 
мовчать. А я кажу: “Яка ж там 
у Вас дисципліна? От везли ми 
бабу в лікарню. Поки коробку 
цукерок не дали вашій медсе-
стрі, то вона на її й дивитися 
не схотіла”. Він “Кахи-кахи” — 
не знає, що сказати. Виступає 
другий, якийсь начальник. По-
чав усе обіцяти. Я кажу: “Мож-
на Вам питання задати? За що 
Вам платять такі гроші? За те, 
що Ви просиджуєте штани? 
Ось мій батько молотить хліб. 
За три місяці не віддають йому 
зарплати. То з нього толк є — 

це ж хліб. Помолотять, то ми хліб 
їмо. А з Вас який толк?” Він нічого 
не відповів. А люди сміються. 

— Що Вам за це було? 
— Нічого. Я ж іще дитям був. 

Та й нині не боюся нікого — такий 
вродився.

— чи Вас запрошують на 
радіо, телебачення?

— Іноді. Був у програмі на 
“Радіо “Марія”, на національно-
му радіо, ще кілька разів на теле-
баченні.

— Вас хвалив Меладзе, він 
із Вами не зустрічався?

— Ні. Я чув, що він обіцяв: за-
пишемо, видамо диски. Але поки 
що це тільки слова. 

— чи підете на якісь інші 
шоу після “голосу країни?”

— А для чого? Ходив я й на 
“Х-фактор”. Але там роблять 
із людини клоуна. Я пройшов 
перший кастинг і другий. Мене 
почали вчити: треба, щоб ти 
усмішку робив, рухи такі, як їм 
треба — там десь ногою отак, а 
там рукою. Мене це не влашто-
вує. Пісня повинна бути природ-
ною, виконання також. Пісню 
треба показувати такою, як вона 
є, у всій красі. 

спілкувалася Надія кИр’ЯН.
Фото олександра литВиненка.

макарівщина має таланти

РІдниЙ ГОЛОС Із даВнини
Голос звучав із вуст молодого хлопця, але ніби з сивої давнини, бо увібрав манеру співу багатьох 

поколінь. Коли його слухаєш, складається враження багатоголосся, здається, що співає цілий гурт, 
що ми чуємо голоси предків. 

Цього року Олексій Заєць відкривав “Країну мрій”. А тренери “Голосу країни”, конкурсу, де він де-
бютував, розгубилися: його талант не влягався в рамки цього проекту. Олексій ЗАЄЦЬ, конкурсант, 
якому відмовили, бо українська народна пісня в автентичному виконанні “не в рамках”, був здивова-
ний такою реакцією. На його думку, не російська попса, а питома українська пісня мають визначати 
міру таланту співаків, що претендують на звання  “Голосу країни”.

4 жовтня в День вшанування памяті Святителя Дими-
трія, уродженця землі макарівської у Свято-Іллінському 
храмі Макарова відправлено службу Божу – урочисту лі-
тургію, яку очолив преосвященнійший Іларій – єпископ 
Макарівський, керуючий Макарівським вікаріацтвом, го-
лова Комітету з біоетики та етичних питань при Священ-
ному Синоді Української Православної Церкви у співслу-
жінні  з настоятелем храму протоієреєм Андрієм Ярошем 
та іншими кліриками Макарівського благочиння, а також 
намісником Київського Свято-Введенського монастиря 
архімандритом Даміаном Давидовим та священнослу-
жителями різних єпархій УПЦ. 

У проповіді, виголошеній преосвященнійшим Мака-
рівським архієреєм після читання Євангеліє,  звернуто 
увагу мирян на проповідницькі труди нашого земляка. 
Владика наголосив, що кожен істинний християнин пови-
нен життям своїм проповідувати Христа розіп’ятого. 

Цього ж дня відбувся Хресний хід  до пам’ятника Свя-
тителю Димитрію Ростовському, де відправлено молебен  
з піднесенням молитви до нашого  земляка, котрий нині 
предстоїть перед Престолом Господнім.

В урочистостях взяли участь представники район-

ної влади і місцевого самоврядування: заступник голо-
ви райдержадміністрації Олександр Гуменюк, селищний 
голова Олександр Іващенко, чисельні представники гро-
мадськості.

Прес-служба Макарівського благочиння української 
Православної Церкви.

день вШануваннЯ пам’Яті 
свЯтителЯ димитріЯ

Відповідно до прийнятого сесією депутатів Макарівської 
селищної ради рішення «Про встановлення дати святкуван-
ня Дня селища Макарів» від 20 вересня 2011 року, датою 
святкування буде 4 жовтня, день, коли весь православний 
світ вшановує святого Димитрія Ростовського (в миру Да-
нила Туптала), нашого славетного земляка.

Святкуватиметься День селища Макарів, починаючи 
з наступного, 2012 року, щорічно в першу суботу після 
3 жовтня.

З цієї нагоди щиро вітаю всіх земляків-макарівців! Для 
кожного з нас Макарів – певне духовне середовище, де на-
роджувались, жили і працювали наші славні предки, ство-
рювали матеріальні та культурні цінності. З огляду на мину-
ле, історія нашого селища не загубилася у сивих століттях, а 
продовжується добрими справами жителів Макарова та ра-
йону. Сучасний Макарів – упорядковане, що динамічно роз-
вивається, і комфортне для життя селище. З кожним роком, 
нарощуючи темпи, наш рідний край продовжує рух вперед. 

Низький уклін тобі, Макарів! Щастя, здоров’я, любові 
бажаю вам, шановні земляки!

олександр іВАщеНко, 
Макарівський селищний голова.

низьКиЙ уКЛІн тОБІ, 
маКаРІВ!
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УТ-1 
9.30 Шустер-Live.
12.30 Глибинне бурiння.
13.00 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
13.25 Країна якостi.
13.50 Х/ф “Нормандiя - Неман”.
15.40 В гостях у Д. Гордона.
16.40 Майстер-клас.
17.00 Золотий гусак.
17.30 Зелений коридор.
17.45 Свiт атома.
18.00 Концерт Раймонда 

Паулса.
20.00,21.35 Творчий вечiр Б. 

Ступки.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.45 Питання з О. Березов-

ською.
0.00 День знань.
1.55 ТелеАкадемiя.

3.10 Т/с “Сержант Рокка 4”.
4.55 “Надвечiр`я”.
5.25 Околиця.
5.55 Гiмн України.

1+1
6.30 М/ф “Смурфи”.
7.25,3.40 “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”.
10.55 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
11.55,4.25 “Екстрасенси проти 

вчених”.
12.55 “Вiд пацанки до панянки 

2”.
14.05,5.15 Комедiя “Аквама-

рин”.
16.00 “Велика рiзниця в Одесi”.
17.35 “Здивуй мене”.
18.30,20.00 Мелодрама “Дружи-

на генерала”.
19.30 “ТСН”.

22.45 Мелодрама “Парi”. (2 к).
0.25 Бойовик “Вавiлон нової 

ери”. (2 к).
2.00 “Грошi”.
2.50 “Особиста справа”.

ІнТер 
5.30 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
7.40 “Формула кохання”.
8.40 “Городок”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Вирваний з натовпу”.
11.15 “Найрозумнiший”.
13.10 Х/ф “Любов на вiстрi ножа”.
15.50 “Юрмала-2009”.
17.45 “Вечiрнiй квартал. Спец-

випуск”.
19.00 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Майдан`s 2”.
23.00 Розбiр польотiв.
0.00 Х/ф “Пароль “Риба-меч”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Х/ф “Подружжя Харт в 

Австралiї”.

ТрК “УКраїна”
6.10,5.20 Срiбний апельсин.
6.50 19.00,3.30 Подiї.
7.10 Х/ф “Майор Пейн”.
9.10,13.00 Т/с “Я - охоронець. 

Старi рахунки”.
12.00 Гола красуня.
14.00,18.00,19.20 Т/с “Ва-

ренька”.
16.00 Т/с “Дорожнiй патруль 9”.
20.20 Урочиста церемонiя 

вiдкриття НСК 
“Олiмпiйський”.

23.30 Т/с “Втеча” (2 к).
1.40 Х/ф “Свої дiти”.
3.10 Щиросерде зiзнання.
3.50 Х/ф “Майор Пейн”. 

ІСТV
5.20 Факти.
5.50 Козирне життя.
6.15 Х/ф “Пригоди Брiско 

Каунтi-молодшого”.
8.00 Битва нацiй.
9.40 Велика рiзниця по-

українськи.
10.45 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.10 Квартирне питання.
12.10 Х/ф “Перевiзник 3”.
14.35 Джентльмени на дачi.
15.45 Стоп-10.
16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00,23.30 Наша Russia.
19.55 Х/ф “Антикiлер”.
22.30 Самозванцi.
23.50 Х/ф “Вбивця-вiртуоз”.
1.55 Х/ф “Останнiй замок”.
4.00 Т/с “Костi 4”.
5.25 Т/с “Офiс”.

 СТБ
5.05 М/ф “Острiв скарбiв”.
6.00 Х/ф “Аварiя - дочка мента”.
7.45 “Караоке на Майданi”.
8.45 “Снiданок з Юлiєю Висо-

цькою”.
8.55 “Їмо вдома”.
10.05 М/ф “Пiнгвiни Мадагас-

кару”.
11.05 “ВусоЛапоХвiст”.

12.45 “Зваженi i щасливi”.
15.55 “Танцюють всi! 4”.
19.00 “Х-фактор. 

Революцiя”.
23.35 Х/ф “Любов i голуби”.
1.40 “Любов i голуби”. Невiдома 

версiя.
2.20 Х/ф “Жiноча логiка”.
4.05 Нiчний ефiр.

новий Канал
5.00 Т/с “Ранетки”.
5.50 Т/с “Журнал мод”.
6.50 Х/ф “Пригоди Елмо”.
8.05 Х/ф “Лiззi Макгуайр”.
10.00 Ревiзор.
11.00 Файна Юкрайна.
11.45 Даєш молодь.
12.10 Зроби менi смiшно.
13.10 Т/с “Татусевi дочки”.
13.30 Фабрика зiрок 4.
17.00 Х/ф “10 причин моєї 

ненавистi”.
19.00 Х/ф “Без обличчя”.
22.00 Зоряний будинок. 

Напередоднi.
23.00 Х/ф “Батько нареченої”. (2 к).

1.05 Спортрепортер.
1.10 Х/ф “Дзвiнок”. (2 к).
3.05 Зона ночi.
3.10 Народження українського 

кiно.
4.10,4.25 Зона ночi. Куль-

тура.
4.15 Тася.
4.20 Останнiй лоцман.

нТн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.35 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
11.30,2.35 “Речовий доказ”. 

Професiя: сутенерка.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 Х/ф “Десант”.
15.00 Т/с “Павутиння 5”.
19.00 Т/с “Меч”.
23.00 Х/ф “Адреналiн”. (3 к).
0.50 Х/ф “Лише 

найсильнiшi”.
4.10 “Правда життя”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.

субота,  8  жовтня

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

п’ятниця, 7 жовтня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.05,6.30,7.00,7.30,8.00,12.00,1

5.00,18.20 Новини.
6.10,7.05,8.05 Спорт.
9.00,21.00,0.00 Пiдсумки дня.
9.40 Д/ф “Iван Пiддубний. 

На п`єдесталi мiфiв та 
правди”.

10.05 “Леко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.10,21.15 Дiловий свiт.
12.20 “Надвечiр`я”.
12.50 Околиця.
13.20 Х/ф “Бризки шампан-

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

сектор.
15.40 Т/с “Епоха честi”.
18.40 Магiстраль.
19.00 Наша пiсня.
19.40 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
20.00 Концертна програма “Хiти 

20-го сторiччя”.
21.25 22.50 1.20 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда 

удачi.
2.40 Свiтло.

3.10 Хiт-парад “Нацiональна 
двадцятка”.

4.10 Т/с “Сержант Рокка 4”.
5.55 Гiмн України.

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 мелодра-

ми”.
10.50,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.50 “Чесно”.
12.45,3.55 “Iлюзiя безпеки. 

Зцiлення дивом”.
13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
14.35,2.15 Т/с “Новини”.
15.35 “Мiняю жiнку 3”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 “Фестиваль Велика 

рiзниця в Одесi”.
22.45 Бойовик “Вавiлон нової 

ери”. (2 к).
0.35,1.25,4.40,5.30 Т/с “Закон 

i порядок. Злочинний 
намiр”. (2 к).

3.05 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к).

ІнТер
5.25 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
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 “Таємницi слiдства 5”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 Д/с “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.05 “Судовi справи”.
16.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Футбол. Збiрна України - 

збiрна Болгарiї.
23.00 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
1.30 Х/ф “Неприборканий”.
3.40 “Подробицi” - “Час”.
4.35 Т/с “Дiвич-вечiр”.

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

вернення”.
10.00 Т/с “Кримiнальна полiцiя”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
13.00,4.30 “Хай говорять. 

Домашнi хлопчики”.
15.35,2.45 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробу-

вання”.
22.15 Т/с “Я - охоронець. Старi 

рахунки”.
2.00 Ласкаво просимо.
5.20 Д/с “Найнеймовiрнiше 

вiдео”.
ІСТV

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20,2.25 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10,1.25 

Спорт.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.30,16.30 Т/с “Мент в законi”.
12.35,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.20 Пiвденне Бутове.
14.15 Т/с “Апостол”.
18.45 Факти. Вечiр.

19.15 Джентльмени на дачi.
20.20 Х/ф “Механiк”.
22.15 Х/ф “Перевiзник 3”.
0.35 Самозванцi.
1.40 Голi i смiшнi.
2.55 Х/ф “Блекджек”.

СТБ
6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Д/ф.
6.45,0.55 Х/ф “Вiд в`язницi i вiд 

торби”.
8.50 Х/ф “Приватне замов-

лення”.
17.35,22.00 “Вiкна-новини”.
17.45 Х/ф “Любов i голуби”.
20.00,22.45 “Танцюють всi! 4”.
23.45 “ВусоЛапоХвiст”.
2.30 Х/ф “Гардемарини 3”.
4.10 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.45 Т/с “Ранетки”.
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 “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.00,0.55 Репортер.
9.10 Т/с “Щаслива сiмейка”.
11.20 Т/с “Щасливi разом”.
12.55 Знову разом.
13.55,14.50 Teen Time.
14.00 Т/с “Тру Джексон”.

14.55,19.35 Т/с “Татусевi 
дочки”.

15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-
подарки 7”.

16.55 Т/с “Друзi”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.15 1.10 Спортрепортер.
20.35 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
21.50 Iнтуїцiя.
23.05 Х/ф “Заморожена 

Калiфорнiя”.
1.20 Х/ф “Нескiнченна 

iсторiя”.
2.45,3.45 Зона ночi.
2.50 ТБ про ТБ.
3.20 Десята муза в Українi.
3.50 Вище за небо.
3.55 Упертий українець.
4.00,4.30 Зона ночi. Культура.
4.10 Обожнена.
4.20 Вiр менi.

нТн
6.00 Х/ф “Подарунки по телефону”.
7.45,12.00 Т/с “Детективи”.

8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.20,5.20 

“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”.
12.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
13.35 Т/с “Москва. Центральний 

округ”.
15.25 Х/ф “Без строку дав-

нини”.
17.15 Х/ф “Знайти та зне-

шкодити”.
19.20 Х/ф “Десант”.
0.20 Х/ф “Пограбування на 

Бейкер-Стрiт”. (2 к).
2.45 “Правда життя”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.25 “Агенти впливу”.
5.40 “Уроки т iтоньки 

Сови”.

неділя,  9  жовтня 

УТ-1
11.00 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
11.40 Як це?
12.05 Караоке для дорослих.
12.50 Шеф-кухар країни.
13.40 Хто в домi хазяїн?
14.20 Х/ф “Чекайте на 

зв`язкового”.
15.35 Феєрiя життя.
16.05 Концертна програма 

“Чорнобиль - Фукусiма”.
16.55 Ближче до народу.
17.30 Дiловий свiт. Тиждень.
18.10 Золотий гусак.
18.35 Маю честь запросити.
19.25 Концертна програма “Хiти 

20-го сторiччя”.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 1.20 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 На олiмпiйський Лондон.

23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
2.05 Так просто.
2.30 Д/ф “Вiльна людина. Андрiй 

Сахаров”.
4.10 Т/с “Сержант Рокка 4”.
5.55 Гiмн України.

1+1
6.55,5.10 Комедiя “Великi 

канiкули”.
8.40 М/ф.
9.05 “Лото-Забава”.
10.05 М/с “Русалонька”.
10.30 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
10.55 “Дикi i смiшнi”.
11.20 “Хованки”.
12.15 Т/с “Незвичайна сiм`я”.
14.00 “Смакуємо”.
14.25,4.25 “Алхiмiя кохання”.
15.20 “Я так живу”.
15.55 Мелодрама “Дружина 

генерала”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Комедiя “На измене”. (2 к).

22.00 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к).
22.25 “Свiтське життя”.
23.25 “Телевiзiйна Служба 

Новин”.
0.15 “Tkachenko.ua”.
1.00 Комедiя “Жмурки”. (2 к).
3.00 Мелодрама “Парi”. (2 к).

ІнТер 
4.20 Т/с “Брати-детективи”.
5.50 Найрозумнiший.
7.25 М/с “Вiнкс”.
8.25 М/с “Маша i Ведмiдь”.
8.30 “Це моя дитина”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Ранкова Пошта з Пугачо-

вою i Галкiним”.
10.35 “Недiля з “Кварталом”.
11.30 “Смачна лiга з А. За-

воротнюк”.
12.25 Х/ф “Кавказька полонянка, 

або Новi пригоди Шурика”.
14.10 Т/с “За загадкових об-

ставин 3. Наступна станцiя 
Смерть”.

16.10 “Вечiрнiй квартал. 
Вибори-2009”.

18.05 21.00 Т/с “Салямi”.

20.00 1.00 “Подробицi тижня”.
22.55 3.50 Х/ф “Кандагар”. (2 к).
1.45 Х/ф “Недитяче кiно”.
3.10 Х/ф “Формула кохання”.

ТрК “УКраїна” 
6.00,5.35 Срiбний апельсин.
6.50 7.10 Подiї.
4.00 Х/ф “Вуличнi танцi 3d”.
9.10 Ласкаво просимо.
10.10 Х/ф “Весна на Зарiчнiй 

вулицi”.
12.10 Х/ф “Свої дiти”.
14.10,18.00,19.30 Т/с “Ва-

ренька”.
16.00 Т/с “Дорожнiй патруль 9”.
19.00,3.30 Подiї тижня.
22.20 Футбольний уiк-енд.
23.30 Т/с “Втеча”.(2 к).
1.45 Х/ф “Побачення наослiп”. 

(2 к).
 ІСТV

6.30 Факти.
6.45 Квартирне питання.
7.45 Анекдоти по-українськи.
8.05 Х/ф “Крокодил Дандi 2”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.

11.55 Iнший футбол.
12.20,19.40 Спорт.
12.25 Велика рiзниця по-

українськи.
14.05 Х/ф “Механiк”.
16.00 Битва нацiй.
17.40,19.45 Наша Russia.
18.45 Факти тижня з О. Со-

коловою.
20.10 Т/с “Таксi”.
21.20 Х/ф “Антикiлер 2”.
1.40 Голi i смiшнi.
2.30 Х/ф “Останнiй замок”.
4.35 Iнтерактив. Тижневик.
4.50 Т/с “Костi 4”.

СТБ
5.00 М/ф “Острiв скарбiв”.
6.00 Х/ф “Справа Румянцева”.
7.45,16.10 “МайстерШеф”.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висо-

цькою”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00,1.10 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-фактор. Революцiя”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. 

Третя свiтова”.

21.00 Х/ф “Пряники з картоплi”.
23.00 Х/ф “Доглядальниця”.
2.05 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.30 Т/с “Ранетки”.
6.10 Клiпси.
6.35 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 Живчик Старти.
9.00 Даєш молодь.
9.35 М/ф “Принцеса-

лебiдь 3”.
10.55 Я - Герой!
12.50 Шоуманiя.
13.40 Аферисти.
14.45 Info-шок.
15.50 Х/ф “Армагеддон”.
19.00 Фабрика зiрок 4.
22.05 Фабрика зiрок 4. Ще не 

все.
22.50 Х/ф “Дуже крута для 

тебе”. (2 к).
0.40 Спортрепортер.
0.45 Х/ф “Лак для волосся”.
2.40,3.40 Зона ночi.
2.45 Становлення українського 

нiмого кiно.

3.45 Вiн врятував нас вiд чуми.
4.00 Кращi... Серед повитух.
4.10 Земцi.
4.15,4.25 Зона ночi. Культура.
4.20 Мовчазне божество.

нТн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.20 Т/с “Павутиння 5”.
11.30 “Легенди карного 

розшуку”. Зрадник 
Батькiвщини №1.

12.00 3.25 “Агенти впливу”.
12.30 “Найкращi бої братiв 

Кличкiв”.
14.10 Бушидо. Схiднi єдино-

борства.
14.55 Т/с “Меч”.
19.00 Х/ф “Лише 

найсильнiшi”.
21.00 Х/ф “Пограбування на 

Бейкер-Стрiт”. (2 к).
23.20 Х/ф “Адреналiн 2: Висока 

напруга”. (3 к).
1.15 Х/ф “Небезпечнi зв`язки”. 

(2 к).
4.20 “Правда життя”.
5.25 “Уроки тiтоньки Сови”.

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.

понеділок,  10  жовтня

УТ-1 
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.40 Точка зору.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
10.55 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Армiя.
13.00,4.15 Х/ф “Живi й мертвi”.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.30 Перерва.
16.00 Т/с “Епоха честi”.
19.00 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
19.25 Православна 

енциклопедiя в Українi.
19.55 Караоке для дорослих.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25,1.45 Плюс-мiнус.
21.30,1.50 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.

22.00 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 

удачi.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.10 Так просто!
5.55 Гiмн України.

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

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,0.00,3.10 

“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00,17.40 “Сiмейнi мело-

драми”.
10.55,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.55 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
12.55 “Я так живу”.
13.30,17.20 “Шiсть кадрiв”.
13.40 Комедiя “I так, i нi”.
15.15,3.25 Мелодрама “Здивуй 

мене”.

17.00 “ТСН. Особливе”.
20.15,20.50 Т/с “Iнтерни”. (2 к).
21.15 “Дiти напрокат”.
22.25 “Секс-мiсiя”.
23.15 “Tkachenko.ua”.
0.15 Комедiя “На измене”. (2 к).
1.40,2.25,4.55 Т/с “Закон i по-

рядок”. (2 к).
5.45 “Чесно”.

ІнТер 
5.45 Х/ф “Кавказька полонянка, 

або Новi пригоди Шурика”.
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.
9.15 Т/с “Таємницi слiдства 5”.
11.05 Т/с “Невидимки”.
12.15,0.30 “Знак якостi”.
12.55 Д/с “Слiдство вели...” з Л. 

Канiвським”.
13.45 “Сiмейний суд”.
14.45 “Юрмала-2009”.
16.30 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Фарфорове весiлля”.
23.40 “Позаочi”.

ТрК “УКраїна”
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

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

вернення”.
11.00,12.00 Т/с “Дорожнiй 

патруль”.
13.00 “Хай говорять. Ходiння по 

муках”.
15.35,1.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробу-

вання”.
21.15 Т/с “Кримiнальна полiцiя”.
22.20 Х/ф “Хеллбой: герой з пекла”. (2 к).
Профiлактика.

ІСТV
5.25 Служба розшуку дiтей.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.10,12.55,19.10,1.50 

Спорт.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Анекдоти по-українськи.
9.25 Х/ф “Категорiя 6: День 

катастрофи”, 1 с.

11.15 Х/ф “Антикiлер”.
12.45 Факти. День.
13.00,14.10 Х/ф “Антикiлер”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,0.55 Надзвичайнi 

новини.
20.10 Т/с “Апостол”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,3.20 Свобода слова.
2.00 Т/с “Костi 4”.
2.45 Факти.

СТБ
5.55,23.00 Т/с “Доктор Хаус”.
6.40,2.00 “Бiзнес+”.
6.45,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
7.40 “Моя правда. Денис 

Рожков. За дружиною, як 
за стiною”.

8.45 Х/ф “Пряники з картоплi”.
10.50 Х/ф “Посмiхнися, коли 

плачуть зiрки”.
12.50,16.55 “Битва 

екстрасенсiв. Третя 
свiтова”.

14.50,0.00 Т/с “Адвокат”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.00 “Моя правда. Лiнда. Бiла 

ворона”.
20.10,22.40 “Феномен”.
1.50 “Вiкна-спорт”.

2.05 Х/ф “Золоте теля”.
3.20 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.50 Т/с “Ранетки”.
5.30,6.35 Kids` Time.
5.35 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.00,0.35 Репортер.
9.10 Т/с “Дружна сiмейка”.
11.20 Т/с “Щасливi разом”.
12.45 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
13.55,14.55 Teen Time.
14.00 Т/с “Тру Джексон”.
15.00,19.35 Т/с “Татусевi 

дочки”.
16.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки 7”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.50,21.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
20.35 Батьки i дiти.
22.35 Аферисти.
23.35 Новий погляд.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Новий погляд.
1.55 Х/ф “Дорога змiн”. (2 к).
3.45 Зона ночi.
3.50 Зима надiї.
4.15 Нiмфея кандида.

4.30 4.45 Зона ночi. Культура.
4.35 Життя в обiймах кольорiв.

нТн
5.50 “Легенди бандитської 

Одеси”.
6.20 Х/ф “Знайти та знешко-

дити”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,4.20 “Правда життя”. Бiла 

гарячка.
9.10,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.05,23.00 Т/с “Закон i по-

рядок”.
11.00,12.35,20.20 Т/с “CSI: 

Нью-Йорк”.
13.25 Т/с “Москва. Центральний 

округ”.
15.15 Х/ф “Юнiсть Петра”.
16.40 Х/ф “Дума про Ковпака”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.00,5.20 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11”.
0.20 Х/ф “Адреналiн”. (3 к).
2.25 “Речовий доказ”.
3.30 “Агенти впливу”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25,21.25 Плюс-мiнус.
9.35 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00 ,8.20 Новини.
12.10,18.45 Дiловий свiт.
12.20 Кордон держави.
12.35,3.25 Х/ф “Вони йшли на Схiд”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Перерва.
16.00,2.40 Т/с “Епоха честi”.
19.00 Про головне.
19.30 221. Екстрений виклик. 

Тиждень.
20.20 Глибинне бурiння.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.30 Свiт спорту.
21.40 Дiловий свiт.
21.50 221. Екстрений виклик.
21.55 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Закриття кiнофестивалю 

“Покров”.

0.20 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

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

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.20,2.35 

“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
9.55,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
10.50,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.45,5.50 “Чесно”.
12.40,3.35 “Iлюзiя безпеки. 

Життя на тому свiтi”.
13.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
14.50 1.45 Т/с “Новини”.
15.45 “Мiняю жiнку 3”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15,20.50 Т/с “Iнтерни”. (2 к).
21.15 “Вiд пацанки до панянки 2”.
22.25 “Особиста справа”.
23.40 “Зняти все”.
0.05,0.55,4.20,5.05 Т/с “Закон i 

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

(2 к).
ІнТер 

5.25 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
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 “Таємницi слiдства 5”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15,4.05 “Знак якостi”.
13.00 Д/с “Слiдство вели...” з Л. 

Канiвським”.
13.55 “Сiмейний суд”.
14.55 “Судовi справи”.
15.50 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Чужi крила”.
23.50 Д/ф “Секретнi територiї. 

Сiм днiв до кiнця свiту”.
0.55 Х/ф “Подвiйне прiзвище”.
2.35 “Подробицi” - “Час”.
3.05 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
3.10 Д/с “Теорiя правди 3. Привиди”.
4.35 Т/с “Дiвич-вечiр”.

ТрК “УКраїна”

6.10 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 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”.
11.10 Т/с “Дорожнiй патруль 2”.
13.00 “Хай говорять”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробу-

вання”.
0.00 Т/с “Подiя” (2 к).
0.55 Т/с “Втеча”(2 к).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. 

(2 к).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Найнеймовiрнiше 

вiдео”.
ІСТV

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20,2.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.20,12.55,19.10,2.10 

Спорт.
7.45 Провокатор.

8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.25 Надзвичайнi 

новини.
10.30,16.35 Т/с “Мент в законi”.
12.35,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.15 Пiвденне Бутове.
14.15,20.10 Т/с “Апостол”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Таксi”.
23.15 Х/ф “Керрi 2: Лють”. (2 к).
2.50 Х/ф “Керрi”. (2 к).

СТБ
6.05,3.05 “Бiзнес+”.
6.10 Д/ф.
7.05,0.35 Т/с “Доктор Хаус”.
8.05 18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
Профiлактика.
10.00 “Моя правда. Борис 

Смолкин”. Маленький 
чоловiк пiд високим 
пiдбором”.

11.05 Х/ф “Лабiринти любовi”.
13.00 “Фермер шукає дружину”.
14.55,1.25 Т/с “Адвокат”.
16.55 “Битва екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.05 “Моя правда. Вiкторiя 

Тарасова. Розплата за 
любов”.

20.10,22.40 “МайстерШеф”.
2.55 “Вiкна-спорт”.
3.10 Х/ф “Дружини i дочки”.
4.50 Нiчний ефiр.

новий Канал
Профiлактика.
14.00,14.55 Teen Time.
14.05 Т/с “Тру Джексон”.
15.00,19.35 Т/с “Татусевi 

дочки”.
16.00 Т/с “Красунi в 

Клiвлендi”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.55,21.35 Т/с “Воронiни”.
19.00,0.40 Репортер.
19.15,0.55 Спортрепортер.
20.35 Ревiзор.
22.40 Зроби менi смiшно.
23.35 Т/с “Щасливi разом”.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Об`єкт 2”. (3 к).
2.40 Зона ночi. Культура.
2.45 Так нiхто не любив.
3.10 Моє серце пронизує 

ножами.
3.35,4.45 Зона ночi.
3.40 Чорний колiр порятунку.
4.10 Країна людей.
4.35 Poeta Maximus.

нТн
6.05 “Легенди бандитської 

Одеси”.
6.35 Х/ф “Ралi”.
7.50 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.15,5.20 

“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”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 11”.
13.35 Т/с “Москва. Центральний 

округ”.
15.35 Х/ф “На початку славетних 

справ”.
16.55 Х/ф “Дума про Ковпака”.
18.30,3.15 “Правда життя”. 

Втеча вiд реальностi.
0.30 “Покер Дуель”.
1.20 “Легенди карного роз-

шуку”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25,21.25,1.45 Плюс-мiнус.
9.35 Свiтло.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.45 Темний силует.
12.55 Країна якостi.
13.20,4.15 Х/ф “Живi й мертвi”
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Перерва.
16.00 Т/с “Епоха честi”.
18.45 Дiловий свiт.
19.10 Концерт М. Грицкана 

“Спiваємо разом, друзi!”
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.30,1.50 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
21.45 Дiловий свiт.
21.55 221. Екстрений виклик. 

Тиждень.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.

0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.25 Т/с “Епоха честi”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

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

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.20,2.35 

“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
9.55,17.40 “Сiмейнi мелодра-

ми”.
10.50,18.30 “Не бреши 

менi 2”.
11.45,5.50 “Чесно”.
12.40,3.35 “Iлюзiя безпеки. 

Шкiдливi лiки”.
13.35 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
14.50,1.45 Т/с “Новини”.
15.45 “Мiняю жiнку 3”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15,20.50 Т/с “Iнтерни”. (2 к).
21.15 “Мiняю жiнку 4”.
22.25 “Грошi”.
23.40 “Зняти все”.

0.05,1.00,4.20,5.05 Т/с “Закон i 
порядок”. (2 к).

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

6.10 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00 

Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим 

ранком.
7.30,20.25 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 5”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 Д/с “Слiдство вели...” з Л. 

Канiвським”.
13.55 “Сiмейний суд”.
14.55 “Судовi справи”.
15.50 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Футбол. Збiрна Естонiї - 

Збiрна України.
22.55 Д/с “Моя країна”.
23.15 2.40 Д/ф “Жадiбнiсть. Їжа 

з сюрпризом”.
0.20 Х/ф “Моя старша сестра”.
2.05 “Подробицi” - “Час”.
2.35 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
3.30 Д/с “Теорiя правди 2. 

Людина-мавпа з Суматри”.
4.35 Т/с “Дiвич-вечiр”.

ТрК “УКраїна”
5.00,5.20 Д/с “Найнеймовiрнiше 

вiдео”.
5.50 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 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”.
11.10 Т/с “Дорожнiй патруль 2”.
13.00 “Хай говорять. Ось такi 

“Пироги”.
15.35,3.00 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка..
19.20 Т/с “Маруся. Випробу-

вання”.
0.00 Т/с “Подiя”. (2 к.).
0.55 Х/ф “Хеллбой: герой з пекла”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.

ІСТV
5.25,3.20 Факти.
5.40,6.45 Свiтанок.
6.25,7.40 Дiловi факти.
6.40,9.25,12.55,19.10,2.25 

Спорт.
7.45 Ти не повiриш!
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,2.00 Надзвичайнi 

новини.

10.30,16.35 Т/с “Мент в законi”.
12.40,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.20 Пiвденне Бутове.
14.15,20.10 Т/с “Апостол”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Таксi”.
23.15 Х/ф “Керрi”. (2 к).
2.35 Т/с “Костi 4”.
3.50 Х/ф “Категорiя 6: День 

катастрофи”.
СТБ

6.15,2.30 “Бiзнес+”.
6.20 Д/ф.
7.25,23.40 Т/с “Доктор Хаус”.
8.25 ,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
9.25 “Моя правда. Лiнда. Бiла 

ворона”.
10.30 Х/ф “Доглядальниця”.
12.40 “Феномен”.
14.50,0.45 Т/с “Адвокат”.
16.55 “Битва екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.05 “Моя правда. Борис 

Смолкин. Маленький 
чоловiк пiд високим 
каблуком”.

20.10 “Фермер шукає дружину”.
22.40 “Правила життя. 

Продукти-Мутанти”.

2.20 “Вiкна-спорт”.
2.35 Х/ф “Золоте теля”.
4.05 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.50 Т/с “Ранетки”.
5.35,6.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.00,0.40 Репортер.
9.10 Т/с “Дружна сiмейка”.
11.20,23.35 Т/с “Щасливi 

разом”.
13.00 Батьки i дiти.
13.55,14.55 Teen Time.
14.00 Т/с “Тру Джексон”.
15.00,19.35 Т/с “Татусевi 

дочки”.
16.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки 7”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.55,21.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
20.35 Знову разом.
22.35 Хто проти блонди-

нок?
1.05 Х/ф “Сумнiв”.
2.45 Зона ночi. Культура.
2.50 Невгомонний Пантелей-

мон.
3.15,4.05,4.25 Зона ночi.
3.20 Козацький флот.
3.35 Дике поле.

3.50 Там на горi сiч йде.
4.10 Cекрети Чорнобильської 

катастрофи.
нТн

6.00 “Легенди бандитської 
Одеси”.

6.25 Х/ф “Коли вiдмовляють 
гальма”.

7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.10,5.15 

“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”.
12.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11”.
13.30 Т/с “Москва. Центральний 

округ”.
15.20 Х/ф “Юнiсть Петра”.
16.40 Х/ф “Дума про Ковпака”.
18.30 “Речовий доказ”. Аферис-

ти премiум-класу.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11”.
0.20 Х/ф “Адреналiн 2: Висока 

напруга”. (3 к).
2.35 “Правда життя”.
3.45 “Агенти впливу”.
5.35 “Уроки тiтоньки Сови”.

п’ятниця, 14  жовтня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25,21.25,1.45 Плюс-мiнус.
9.35 Книга.ua.
9.55 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.35 Аудiєнцiя. Країни вiд А 

до Я.
13.00 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
13.40,4.35 Х/ф “Дачна подорож 

сержанта Цибулi”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.30 Перерва.
16.00 Т/с “Варiант “Омега”.
19.00 Про головне.
19.25 Концертна програма “Двi 

сестри”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.30,1.50 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
21.55 Богатирськi iгри.
22.50 Погода.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.

23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.20 Т/с “Епоха честi”, 13 с.
4.05 Д/ф “Михайло Булгаков. 

Город” iз циклу “Київська 
старовина. Свiт мисте-
цтва”.

5.55 Гiмн України.
1+1

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

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.20,2.35 

“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
9.55,17.40 “Сiмейнi мелодра-

ми”.
10.50,8.30  “Не бреши менi 2”.
11.50,5.55 “Чесно”.
12.45,3.40 “Iлюзiя безпеки. 

Небезпечнi товари”.
13.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
14.45 1.45 Т/с “Новини”.
15.40 “Мiняю жiнку 3”.
17.00 “ТСН. Особливе”.

17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15,20.50 Т/с “Iнтерни”. (2 к).
21.15 “Чотири весiлля”.
22.25 “Здивуй мене”.
23.40 “Зняти все”.
0.05,1.00,4.25,5.10 Т/с “Закон i 

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

(2 к).
ІнТер 

5.25 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
7.00,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим 

ранком.
7.30,20.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 6”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.00,18.00 Новини.
12.15,4.05 “Знак якостi”.
13.00 Д/с “Слiдство вели...” з Л. 

Канiвським”.
13.55 “Сiмейний суд”.
14.55 “Судовi справи”.
15.50 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Чужi крила”.
23.50 Д/ф “Не хочу одружува-

тися”.
1.00 Х/ф “Кружовник”.
2.40 “Подробицi” - “Час”.

3.10 “Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей”.

3.15 Д/с “Теорiя правди 3. 
Життя на Марсi”.

4.35 Т/с “Дiвич-вечiр”.
ТрК “УКраїна”

6.10 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00,22.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар. Повернення”.
10.00 21.15 Т/с “Кримiнальна 

полiцiя”.
11.10 Т/с “Дорожнiй патруль 2”.
13.00 “Хай говорять”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробу-

вання”.
20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
0.00 Т/с “Подiя”. (2 к).
0.55 Т/с “Втеча”. (2 к).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. 

(2 к).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Найнеймовiрнiше 

вiдео”.
ІСТV

5.20,2.40 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.

6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10,1.45 

Спорт.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,0.50 Надзвичайнi 

новини.
10.30,16.35 Т/с “Мент в законi”.
12.35,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.15 Пiвденне Бутове.
14.15,20.10,22.45 Т/с “Апостол”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
1.55 Т/с “Костi 4”.
3.10 Х/ф “Керрi 2: Лють”. (2 к).

СТБ
6.15,2.50 “Бiзнес+”.
6.20 Д/ф.
7.25,0.00 Т/с “Доктор Хаус”.
8.30,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
9.30 “Моя правда. Вiкторiя Тара-

сова. Розплата за любов”.
10.30 Х/ф “Дiти понедiлка”.
12.30 Х/ф “Жiноча логiка”.
14.50 1.00 Т/с “Адвокат”.
16.55 “Битва екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.05 “Моя правда. Олег Таба-

ков. Непрощений батько”.

20.10,22.40 “Зваженi i щасливi”.
2.40 “Вiкна-спорт”.
2.55 Х/ф “Дружини i дочки”.
4.35 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.50 Т/с “Ранетки”.
5.35,6.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.40,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.00,0.50 Репортер.
9.10 Т/с “Дружна сiмейка”.
11.20,23.50 Т/с “Щасливi 

разом”.
13.00 Батьки i дiти.
13.55,14.55 Teen Time.
14.00 Т/с “Тру Джексон”.
15.00,19.35 Т/с “Татусевi 

дочки”.
16.00 Т/с “Красунi в Клiвлендi”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.55,21.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.10 Спортрепортер.
20.35 Кухня на двох.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Х/ф “Безтурботна”. (2 к).
3.15 Зона ночi.
3.20 Благославляю i молюся.
3.50 Зоря вечiрня.
4.00 Цiна повернення.
4.10 4.40 Зона ночi. Культура.
4.15 Solo-Mea.

нТн
6.00 “Легенди бандитської 

Одеси”.
6.25 Х/ф “Стрiли Робiн Гуда”.
7.50 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.30,5.25 

“Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00,22.00,23.00 Т/с “Закон i 

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

6”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 11”.
13.35 Т/с “Москва. Центральний 

округ”.
15.35 Х/ф “На початку славетних 

справ”.
16.55 Х/ф “Дума про Ковпака”.
18.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Баба в законi.
0.30 “Покер Дуель”.
1.25 “Легенди карного роз-

шуку”.
2.55 “Речовий доказ”.
3.55 “Правда життя”.
4.30 “Агенти впливу”.
5.45 “Уроки тiтоньки Сови”.

четвер, 13  жовтня

вівторок, 11  жовтня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.25,21.10 Плюс-мiнус.
9.40 Д/ф “Дворянин Микола 

Лисенко” з циклу “Київська 
старовина. Свiт мисте-
цтва”.

10.10 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 21.15 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
12.55 Околиця.
13.25 Х/ф “Страченi свiтанки”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Перерва.
15.55 Т/с “Варiант “Омега”.
18.40 Магiстраль.
19.00 Наша пiсня.
19.35 Майстер-клас.
20.00 Богатирськi iгри.
20.40,2.05 After Live (За лаштун-

ками Шустер-Live).
21.25,22.50,1.20 Шустер-Live.

22.45 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.

0.00 Пiдсумки.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
2.25 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
3.25 Т/с “Нiколя Ле Флок”.
4.20 Х/ф “Страченi свiтанки”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

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

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,2.50 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
9.55,17.40 “Сiмейнi мелодра-

ми”.
10.45,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.45 “Чесно”.
12.40,4.20 “Iлюзiя безпеки. У 

магазин по смерть”.
13.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
14.45,2.00 Т/с “Новини”.

15.40 “Мiняю жiнку 3”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 “Фестиваль Велика 

рiзниця в Одесi”.
22.45 Бойовик “Великий сол-

дат”. (2 к).
0.30,1.15,5.05,5.50 Т/с “Закон i 

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

ІнТер
5.25 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
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 “Таємницi слiдства 6”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15,4.35 “Знак якостi”.
13.00 Д/с “Слiдство вели...” з Л. 

Канiвським”.
13.55 “Сiмейний суд”.
14.55 “Судовi справи”.
15.50 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 “Шоу №1”.

23.00 “Велика полiтика з 
Євгенiєм Кисельовим”.

1.30 Д/ф “Л. Куравльов. Живе 
такий хлопець”.

2.25 Х/ф “Росiйська гра”.
4.00 “Подробицi” - “Час”.

ТрК “УКраїна”
6.10 Срiбний апельсин.
7.00 17.00 19.00 3.30 Подiї.
7.10 18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

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

вернення”.
10.00 Т/с “Кримiнальна полiцiя”.
11.10 Т/с “Дорожнiй патруль 2”.
13.00 “Хай говорять”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробу-

вання”.
21.15 Т/с “Я - охоронець. По-

милка в програмi”.
1.00 Х/ф “Щось”. (3 к).
2.45 Ласкаво просимо.
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Найнеймовiрнiше 

вiдео”.

ICTV
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20,3.10 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10,2.10 

Спорт.
7.35 Дiловi факти.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,15.00 Надзвичайнi новини.
10.30,16.35 Т/с “Мент в законi”.
12.35,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.15 Пiвденне Бутове.
14.15 Т/с “Апостол”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Джентльмени на дачi.
20.20,22.45 Х/ф “Убити Бiла”. 

(2 к).
1.15 Самозванцi.
2.20 Голi i смiшнi.
3.40 Х/ф “Тривiальне чтиво”. (2 к).

СТБ
6.10,3.35 “Бiзнес+”.
6.15 Д/ф.
7.50,22.00 Х/ф “Нiна. Розплата 

за любов”.

16.55 “Вiкна-новини”.
17.05 Х/ф “Екiпаж”.
20.00,22.45 “Танцюють всi! 4”.
1.50 Х/ф “Офiцери”.
3.25 “Вiкна-спорт”.
3.40 Х/ф “Дружини i дочки”.
5.20 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.45 Т/с “Ранетки”.
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 “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.00,0.35 Репортер.
9.10 Т/с “Дружна сiмейка”.
11.20 Т/с “Щасливi разом”.
12.50 Знову разом.
13.55,14.55 Teen Time.
14.00 Т/с “Тру Джексон”.
15.00,19.35 Т/с “Татусевi 

дочки”.
16.00 Т/с “Красунi в Клiвлендi”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.50 Спортрепортер.
20.35 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
21.35 Iнтуїцiя.

22.40 Х/ф “Вампiр в Бруклiнi”. (2 к).
1.00 Х/ф “Аероплан”. (2 к).
2.25,3.15 Зона ночi.
2.30,3.20 Богдан Ступка. Жива 

легенда.
нТн

6.05 Х/ф “Слiдством установлено”.
7.45,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.15,5.15 

“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”.
12.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11”.
13.35 Т/с “Москва. Центральний 

округ”.
15.30 Х/ф “Рись повертається”.
16.55 Х/ф “Клiнiка”.
19.20 Х/ф “Монах”.
0.20 Х/ф “Прибулець”. (2 к).
2.40 “Правда життя”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.35 “Уроки тiтоньки Сови”.тура.

середа, 12  жовтня
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Я 1959 року народження, а мій 
чоловік – 1958. Чи поширюється на 
нас підвищення пенсійного віку? До 
того ж ми хочемо продовжити пра-
цювати після досягнення пенсійно-
го віку. Чи  впливатиме це на розмір 
пенсійного забезпечення?

Галина Кібкало.

На запитання відпо-

відає Павло ПеТреНко — 
депутат київської обласної 
ради, керівник юридичного 
департаменту партії «Фронт 
змін».

З 1 жовтня 2011 року на-
буває чинності Закон України 
“Про заходи щодо законодав-
чого реформування пенсійної 
системи”, яким дійсно передба-
чається поступове підвищення 
пенсійного віку при призначенні 
пенсії за віком. Підвищення віку 
не буде стосуватись чоловіків, 
а поширюватиметься лише на 
жінок. Пенсійний вік, який до-
зволятиме призначити пенсію 
за віком для жінок, становитиме 
60 років. 

Так, відповідно до нової редак-
ції статті 26 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування” підвищення пен-
сійного віку при призначенні пенсії 
за віком буде відбуватись поетапно. 

У Вашому випадку можливі наступні 
варіанти:

 — У разі народження  з 1 січня по 
31 березня 1959 року право на при-
значенні пенсії за віком наступає по 
досягненні 57 років 6 місяців;

—  У разі народження  з 1 квітня 
по 30 вересня 1959 року право на 
призначенні пенсії за віком наступає 
по досягненні 58 років;

— У разі народження  з 1 жовтня 
по 31 грудня 1959 року право на при-

значенні пенсії за віком наступає по 
досягненні 58 років 6 місяців.

Якщо після досягнення зазначеного 
пенсійного віку Ви маєте бажання пра-
цювати та одержувати пенсію з більш 
пізнього віку, згідно з ст. 29 Закону Укра-

їни “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхуван-
ня” розмір пенсії у такому випад-
ку буде підвищено на наступний 
відсоток:

• на 0,5%  -  за  кожний  по-
вний  місяць страхового стажу 
після досягнення пенсійного віку 
у разі відстрочення виходу на 
пенсію на строк до 60 місяців; 

• на 0,75%  -  за  кожний  
повний місяць страхового ста-
жу після досягнення пенсійно-
го віку у разі відстрочення ви-
ходу на пенсію на строк понад 
60 місяців.

До Вашого відома, Зако-
ном України “Про заходи щодо 
законодавчого реформування 
пенсійної системи” передбаче-
но право до 1 січня 2015 року  
на достроковий вихід на пенсію 
за віком для жінок. Це право 
надається жінкам, яким випо-
внилось 55 років та які мають 

не менш як 30 років страхового стажу і 
за умови звільнення з роботи. У цьому 
випадку розмір пенсії буде зменшу-
ватися на 0,5 % за кожний повний чи 
неповний місяць дострокового виходу 
на пенсію.

КОнСуЛьтує юРиСт

у батька є медаль 
“Ветеран праці”, але 
посвідчення загубле-
не. Чи можна отримати 
дублікат посвідчення, 
виданого відповідно до 
законодавства срср?

Чинним законодав-
ством України порядок 
відновлення загублено-
го посвідчення “Ветеран 
праці”, виданого відпо-
відно до законодавства 
колишнього СРСР, не пе-
редбачений. Для того, щоб ваш батько отримав посвід-
чення “Ветеран праці” України на підставі того, що у ньо-
го є медаль “Ветеран праці”, необхідно підтвердити факт 
нагородження в судовому порядку. 

Але можна отримати статус “Ветеран праці” й іншим 
способом. Наприклад, його присвоять вашому батьку, 
якщо стаж його роботи на підприємствах, в організаціях, 
установах становить 40 років, стаж роботи в шкідливих 
або важких умовах (Список №1) - 30 років, (Список №2) - 
35 років. Для цього потрібно звернутися за місцем прожи-
вання в органи праці та соціального захисту населення.

укріНФорМ.

Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо обі-
гу векселів» від 09.09.2010 № 
2511-VI вніс зміни до Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення та Закону 
України «Про обіг векселів в 
Україні». Він набув чинності з 
1 січня нинішнього року. Так, 
його доповнено статтею 163-
12 «Порушення умов видачі 
векселів». Передбачено, що 
видача векселя без наявності 
грошового боргу за фактично 
поставлені товари, виконані 
роботи, надані послуги або без 
визначення у відповідному до-
говорі умови проведення роз-
рахунків із застосуванням век-
селів чи із зазначенням суми 
платежу за векселем, що є 
більшою від суми зобов’язань 
трасата перед трасантом або 
векселедавця (за переказним 
векселем – трасанта) перед 
особою, якій чи за наказом 
якої має бути здійснений пла-
тіж, - тягне за собою накла-
дення штрафу від чотирьохсот 
до п’ятисот неоподатковува-
них мінімумів доходів грома-
дян (від 6800 гривень до 8500 
гривень). Розгляд адміністра-
тивних справ про порушення 
умов видачі векселів здійсню-
ється відповідними судами за-
гальної юрисдикції. При цьому 
змінами до статті 255 КУпАП 
уповноважено органи дер-
жавної контрольно-ревізійної 
служби, органи державної по-
даткової служби, Національ-
ний банк України та Державну 
комісію з цінних паперів та 
фондового ринку складати 
протоколи про адміністратив-
ні правопорушення за статтею 
163-12. Крім того, статтею 
164-2 КУпАП передбачено від-
повідальність за порушення 
законодавства з фінансових 
питань, а саме приховування 
в обліку валютних та інших до-
ходів, непродуктивних витрат і 
збитків, відсутність бухгалтер-
ського обліку або ведення його 
з порушенням установленого 
порядку, внесення неправди-
вих даних до фінансової звіт-
ності, неподання фінансової 
звітності, несвоєчасне або 
неякісне проведення інвен-
таризацій грошових коштів і 
матеріальних цінностей, пору-
шення правил ведення касо-
вих операцій, перешкоджан-
ня працівникам державної 
контрольно-ревізійної служби 
у проведенні ревізій та пере-
вірок, невжиття заходів по 
відшкодуванню з винних осіб 
збитків від недостач, розтрат, 
крадіжок і безгосподарності. 

Статтею  166-6 КУпАП пе-
редбачено відповідальність за 
порушення порядку подання 
фінансової звітності  та ве-
дення бухгалтерського обліку 
при ліквідації юридичної осо-
би, а саме, неподання або не-
своєчасне подання, подання 
за невстановленою формою 
чи подання недостовірної фі-
нансової звітності, ліквідацій-
ного балансу, пов’язаних із 
ліквідацією юридичної особи, 
головою ліквідаційної комісії, 
ліквідатором, іншими відпо-
відальними особами, залуче-
ними до ліквідації юридичної 
особи;  ведення з порушен-
ням встановленого порядку 
бухгалтерського обліку госпо-
дарських операцій, пов’язаних 
із ліквідацією юридичної осо-
би, включаючи оцінку майна і 
зобов’язань юридичної особи 
та складання ліквідаційного 
балансу, що здійснюється від-
повідальними за це особами, 
ухилення голови ліквідаційної 
комісії, ліквідатора, інших від-
повідальних осіб, залучених 
до ліквідації юридичної особи, 
від організації ведення бухгал-
терського обліку господар-
ських операцій, пов’язаних з 
ліквідацією юридичної осо-
би, включаючи оцінку майна і 
зобов’язань юридичної особи 
та складання ліквідаційного 
балансу.

Статтею  164-12 КУпАП 
передбачено відповідальність 
за порушення законодавства  
про бюджетну систему Укра-
їни, а саме, використання 
бюджетних коштів усупереч їх 
цільовому призначенню або 
недотримання порядку про-
ведення операцій з бюджет-
ними коштами, як це вста-
новлено чинним бюджетним 
законодавством.

Статтею  164-14 КУпАП 
передбачено відповідальність 
за порушення законодавства 
про здійснення закупівлі това-
рів, робіт і послуг за державні 
кошти, а саме здійснення за-
купівлі товарів, робіт і послуг 
за державні кошти без засто-
сування визначених законом 
процедур; застосування про-
цедур закупівлі з порушенням 
законодавства про здійснен-
ня закупівлі товарів, робіт і 
послуг за державні кошти, в 
тому числі оформлення тен-
дерної документації з пору-
шенням законодавства про 
здійснення закупівлі товарів, 
робіт і послуг за державні ко-
шти, оцінка тендерних про-
позицій не за критеріями та 
методикою оцінки для  ви-
значення найкращої тендер-

ної пропозиції, що міститься 
у тендерній документації, 
укладення з учасником, що 
став переможцем торгів, до-
говору про закупівлю това-
рів, робіт і послуг за державні 
кошти за цінами і обсягами, 
які не відповідають вимо-
гам тендерної документації; 
неоприлюднення інформації 
щодо закупівлі товарів, робіт 
і послуг за державні кошти 
відповідно до вимог законо-
давства, недотримання умов 
захисту вітчизняного ринку; 
неподання в установленому 
порядку звіту про результати 
здійснення процедури заку-
півлі товарів, робіт і послуг, 
відображення недостовірних 
відомостей у звіті про резуль-
тати здійснення зазначеної 
процедури; не проходження 
навчання чи підвищення ква-
ліфікації з питань організації 
та здійснення процедур за-
купівель відповідно до вимог 
закону; ненадання інформа-
ції, документів та матеріалів 
у випадках, передбачених за-
коном, а за ст.ст.164-2,166-6 
КУпАП належать керівнику та 
заступникам керівника КРУ в 
Київській області.

Повноваження щодо роз-
гляду справ про адміністра-
тивні правопорушення за 
ст.ст.164-12,164-14 КУпАП 
належать судам загальної 
юрисдикції.

Протягом 8 місяців року 
посадовими особами КРУ в 
Київській області складено 
491 протокол про адміністра-
тивне правопорушення, від-
повідальність за яке перед-
бачено ст. 164-2 КУпАП; 20 
протоколів про адміністра-
тивне правопорушення, від-
повідальність за яке перед-
бачено ст. 164-12 КУпАП; 29 
протоколів про адміністра-
тивне правопорушення, від-
повідальність за яке передба-
чено ст. 164-2 КУпАП. 

Необхідно звернути увагу, 
що до 16 листопада 2008 року 
застосовувався загальний 
строк накладення адміністра-
тивних стягнень за дані по-
рушення, передбачений ст.38 
КУпАП, а саме - не  пізніш  як 
через два місяці з дня вчи-
нення правопорушення, а при 
триваючому правопорушенні  
-  два  місяці  з  дня його вияв-
лення. З прийняттям Закону 
України „Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення 
регулювання відносин у сфе-
рі забезпечення безпеки до-
рожнього руху” від 24.09.2008 
№586-VІ, що набрав чинності 

16.11.2008 року, термін на-
кладення адміністративного 
стягнення за порушення за-
конодавства  про бюджетну 
систему України та за по-
рушення законодавства про 
здійснення закупівлі товарів, 
робіт і послуг за державні ко-
шти (ст.ст.164-12,164-14 Ку-
пАП) подовжено з 2 місяців до 
3 місяців. 

Хотілося б наголосити, 
що Законом України „Про 
бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні” 
від 16.07.1999 №996 визна-
чено міру відповідальності за 
порушення законодавства, 
що регулює здійснення бух-
галтерського обліку та фінан-
сової звітності як головних 
бухгалтерів, так і керівників 
підприємств, установ та ор-
ганізацій, а тому, відповідаль-
ність можуть нести обидві 
особи.

З метою уникнення непо-
розумінь Контрольно-ревізій-
не управління закликає всіх 
керівників та інших посадових 
осіб неухильно дотримуватись 
чинного законодавства. Крім 
того повідомляємо, що з 1 січ-
ня 2009 року, у відповідності до 
ст.307,308 КУпАП штраф має 
бути сплачений порушником 
не пізніш як через п’ятнадцять 
днів з дня вручення йому по-
станови про накладення 
штрафу, а в разі оскарження 
або опротестування такої по-
станови - не пізніш як через 
п’ятнадцять днів з дня повідо-
млення про залишення скарги 
або протесту без задоволення. 
У разі несплати в установлений 
строк, постанова про накла-
дення штрафу надсилається 
для примусового виконання до 
відділу державної виконавчої 
служби за місцем проживання 
порушника, роботи або за міс-
цезнаходженням його майна 
в порядку, встановленому за-
коном.

У порядку примусово-
го виконання постанови про 
стягнення штрафу за вчинен-
ня адміністративного право-
порушення з правопорушника 
стягується:

— подвійний розмір 
штрафу;

— витрати на облік за-
значених правопорушень. 

Відділ правової роботи 
кру в київській області.  

Телефони довіри ГоловКРУ 
України: 044-425-38-18; 
КРУ в Київській області :
044-285-51-99; 
КРВ в Макарівському ра-
йоні: 045-5-21-73.

інформує кру

зміни до КодеКсу уКраїни про 
адміністративні правопоруШеннЯ

з а п и т у в а л и 
-  в і д п о в і д а є м о

Президент України Віктор Янукович підписав Закон 
“Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення правового регулюван-
ня забезпечення реалізації житлових прав мешканців гур-
тожитків”.    Як заявив Глава держави, віднині мешканців 
гуртожитків не матимуть права відселяти з приміщень, у 
яких вони мешкають.     Нова редакція закону передбачає 
обов’язкову передачу гуртожитків у власність територі-
альних громад із подальшою їх приватизацією і визначає 
порядок цієї процедури.

Згідно із законом, на приватизацію мають право гро-
мадяни, які на законних підставах тривалий час (не мен-
ше п’яти років) зареєстровані і фактично проживають у 
гуртожитках, призначених для проживання одиноких 
громадян або для проживання сімей, та не мають іншого 
власного житла.

Документ передбачає також подовження на три роки 
мораторію на відчуження гуртожитків.

заКон забезпечить 
права меШКанців 

гуртожитКів

мінзарплата 
та прожитКовий 
мінімум  зросли

З 1 жовтня в Україні показник мінімальної зарплати в 
розрахунку на місяць становитиме 985 грн, а в розрахун-
ку на одну годину — 5,92 грн.

Як передбачає ст. 21 Закону про Держбюджет-2011, 
із 1 жовтня прожитковий мінімум на одну особу в розра-
хунку на місяць складатиме 934 грн., а для тих, кого від-
носять до основних соціальних і демографічних груп на-
селення: дітей віком до 6 років — 853 грн; дітей віком від 
6 до 18 років — 1022 грн; працездатних осіб — 985 грн; 
осіб, які втратили працездатність, — 784 грн.

основні покаЗники 
району З роЗдрібної 

торгівлі За січень-червень 
2011 року

                                                                                         тис. грн.

Роздрібний товарооборот 
за І півріччя 2011 року                                            162094,9

у тому числі:

торгової мережі                                                         155200,6

ресторанного господарства                                     6894,3

у % до підсумку загального 
обсягу роздрібного 
товарообороту Київської області                                   2,3

Індекс фізичного обсягу 
роздрібного товарообороту, %                                   115,7

Довідково: Роздрібний 
товарооборот за І півріччя 
2010 року                                                                        126756,1

за дорученням начальника Гус 
Наталія ГрИщеНко,

в.о. начальника відділу статистики
у Макарівському районі.                                                        
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Плодовій рослині необхідні 
сприятливі умови для нормаль-
ного росту та плодоносіння. На 
невеликих присадибних ділянках 
можна розміщувати плодові де-
рева за схемою: яблу-
ня, груша - (5-6) х 4 м; 
вишня, слива - 3 х 2,5 м. 

Пам’ятайте, що 
якщо поблизу ростуть 
вільха, осока, хвощ, 
це говорить про за-
болоченість ділянки і 
непридатність її для 
закладення саду без 
попереднього окульту-
рення. Але якщо рос-
туть такі листяні поро-
ди як дуб, клен, ясен, 
липа, черемха - тут до-
бре розвиватимуться і 
плодові дерева. 

Досить часто дово-
диться чути скарги са-
дівників: “Саджанець 
не прижився”. Щоб 
такого не траплялося, 
придбані саджанці не-
обхідно правильно під-
готувати до посадки. 
Коріння має бути сві-
жим. Сухі, загнилі, під-
мерзлі, вражені цвіллю 
- варто вирізати. Над-
ломлені - вкоротити до 
здорових частин. Кінці 
найбільш товстого коріння під-
різують так, щоб площина зрізу 
була направлена паралельно 
дну посадкової ями. Чим більше 
коріння, чим воно довше, тим 

краще приживаються і швидше 
ростуть саджанці. 

 Коріння частенько загни-
ває. Підрізувати його необхідно 
гострим ножем. Секатор не за-

вжди дає гладенький зріз (осо-
бливо старий, давно не точе-
ний), розминає корінь. 

 Строки посадки впливають 
не лише на приживаність, а й на 

подальші ріст і розвиток дерев 
і кущів. Вони залежать від по-
годних умов і від стану рослин. 
Якщо саджанці призначені для 
весняної посадки, перед при-
копуванням їх коріння готують 
зазначеним способом, але тоді 
вже навесні зрізи не оновлю-
ють, оскільки на них ще в осінній 
період утворився каллюс, руй-

нувати який небажано. 
Якщо саджанці під-

сушені при перевезенні 
(що визначають за змор-
щеною корою штамбу 
і гілок), їх на добу-дві 
опускають корінням у 
воду, поки кора не на-
бере свого первинного 
вигляду (стане гладень-
кою, блискучою). Інакше 
саджанці вважаються 
непридатними для по-
садки. 

При будь-яких її 
строках необхідно вра-
хувати головне: навесні 
проводити посадку, коли 
саджанці ще не пішли в 
ріст, а восени - в період 
листопаду. 

Кращим часом для 
посадки садів тради-
ційно вважається рання 
весна, до набрякання 
бруньок на саджанцях. 
Інша справа - ягідники! 
Вони рано розпускають-
ся навесні, коли грунт ще 
не відтанув, тому їх важ-
ко викопати на потрібну 

глибину або облаштувати ями 
для посадки. Ще гірша для цих 
кущів пізня пересадка з квітко-
вими бруньками. Через це ягід-
ники висаджують восени. 

Акуратно відгребіть землю в місцях утворення 
коріння у пригненої гілки та секатором відріжте 
укорінену гілку від маточного куща. Як правило, 
з кожної бруньки відростають і паростки, і корін-
ня. Відділіть секатором кожну самостійну росли-
ну. Саджанці, що вийшли, можуть бути різними 
за розвитком, тому сильні посадіть на постійне 
місце, а слабкі можна розмістити на дорощуван-

ня (протягом одного року). Якщо у вас паростки 
кількох сортів, для того щоб їх не переплутати, 
прив’яжіть до кожної рослини папірець із на-
звою. 

Ділянка для дорощування має бути підготов-
лена так само ретельно, як і для живців. Посадку 
краще провести у рядок, із відстанню між росли-
нами 20-25 см, а між рядами - 70-80 см. Після по-

садки рослини необхідно ретельно полити. 
Для кращої зимівлі грядки наприкінці місяця 

присипте торфом або сухим листям шаром 5-6 см. 
У міжряддях і в рядах ягідних кущів грунт пере-

копують із попереднім внесенням органічних і міне-
ральних добрив. Раз на 3 роки його удобрюють ор-
ганічними добривами з розрахунку 12-15 кг на кожен 
кущ. Кислі грунти вапнують. При осінньому внесенні 

мінеральних добрив на кущ потрібно 100-120 
г суперфосфату і 50-60 г калійних добрив. 
Коріння у смородини і агрусу розташоване 
близько до поверхні, тому під час обробки і 
закладення добрива треба намагатися не по-
шкодити його. Смородину і агрус також бажа-
но прорідити, вирізавши хворі та зайві гілки. 

Часто на малиновій плантації паростків 
буває дуже багато. При досягненні довжи-
ни 20-25 см найбільш слаборозвинені з 
них, насамперед ті, що ростуть у міжряд-
дях, треба вирізати, залишивши найбільш 
сильні на відстані 15-20 см один від одного 
і розміщені вздовж рядка. Після видалення 
зайвих кореневих паростків внесіть під пе-
рекопування на 1 м2 по 40-50 г гранульова-

ного суперфосфату і 30-40 г калійних добрив, що 
не містять азот, а також перегній або торф у вигля-
ді мульчі. 

Малина слабозимостійка, тому восени її сте-
бла зв’язують пучками і пригинають до землі. Від 
дії мінусових температур її паростки стають крих-
кими і надламуються. 

укріНФорМ.

І тоді вони прослужать набагато довше. Їх бажано змінювати що-
дня. На бирках, пришитих до речей з вивороту, завжди є підказки, як 
правильно доглядати за ними, але є одне загальне правило - ніколи не 
вішати в шафу ношені блузи, плаття та чоловічі сорочки, аби не допус-
кати утворення затхлого запаху, який потім вивести дуже важко. 

Часто на комірі верхнього одягу з’являються засалені місця. Про-
тріть їх ватяним тампоном, змоченим розчином кухонної солі в 10%-му 
нашатирному спирті (5 г солі на 25 г нашатирного спирту).

І ще ніколи не забувайте про те, що прання і прасування додають 
речам акуратності. Це не лише обличчя товару, але й імідж його гос-
подаря.    

Аби трикотажні вироби завжди виглядали, як нові, варто придбати 
машинку для зняття катишків. Саме це нехитре пристосування допо-
може утримувати їх в ідеальному порядку.

 А тепер кілька слів про найважливіший аксесуар – сумку. З неї час 
від часу потрібно виймати все і чистити підкладку. Шкіряну сумку мож-
на освіжити кремом, наносячи його дуже тонким шаром і розтираючи 
м’якою серветкою так, щоб не залишилося жирних слідів. Сильно за-
бруднену сумку можна протерти тампоном, змоченим мильною піною, 
а потім вже чистити щіткою з кремом і полірувати до блиску.

Брудна парасолька добре очищається розчином води та нашатир-
ного спирту.

Як і за будь-якою річчю, за прикрасами теж потрібно дбайливо до-
глядати, аби не допустити втрати блиску, подряпин, механічних пошко-
джень і дефектів. Наприклад, перли не слід зберігати в дуже вологому 
або дуже сухому місці. Якщо вони довго лежать у шкатулці, то старіють 
удвічі швидше. Перли, що потьмяніли, треба обполоснути в солоній 
воді.

 Якщо золотий (або позолочений) ювелірний виріб потемнів від часу, 
його можна освіжити, використовуючи сік цибулі. Натріть ним поверхню і 
залиште у такому стані на 1,5-2 години. Після цього сполосніть мильною 
водою і протріть досуха. Повернути блиск золоту можна, потримавши 
його в мильній воді з додаванням нашатирного спирту (1/2 чайної ложки 
на 1 стакан води). Потім сполоснути чистою водою і дати висохнути. 

1 кг білокачанної капусти, 2 склянки бульйону (можна розвести один готовий кубик), 
50-70 г вершкового масла, 1/2 склянки манної крупи, 2 яйця, 1/2 стакана панірувальних 
сухарів, сіль за смаком.

Капусту зачистити, вирізати серцевину, нашаткувати соломкою. Скласти в кастру-
лю, підлити 2 склянки підсоленого бульйону, додати масло, накрити кришкою і тушкува-
ти до готовності. Поступово висипати манну крупу, розсіюючи її по поверхні та помішу-
ючи капусту. Проварити масу 5-10 хв., охолодити (до 40-50°С), ввести сирі яйця і добре 
розмішати. Половину маси викласти на змащене маслом і посипане сухарями деко або 
сковороду, зверху викласти шар фаршу, і знову шар капустяної маси, все обсипати су-
харями (або тертим сиром), побризкати маслом та запекти в духовці. 

Фарші для цієї страви можуть бути різними.
для м’ясного фаршу: 350 г м’якоті яловичини, 20 г вершкового масла, 1 велика цибу-

лина, 1 ст. ложка борошна, перець, сіль, зелень. М’ясо нарізати на невеликі шматочки, тро-
хи обсмажити на маслі, додати бульйон, духм’яний перець і тушкувати до готовності. Пасе-
роване борошно розмішати з бульйоном, в якому тушкувалося м’ясо, і прокип’ятити 20-30 
хв. Потім м’ясо пропустити через м’ясорубку, додати сіль, перець, обсмажену шинковану 
цибулю, рубану зелень петрушки, розведене бульйоном борошно, добре перемішати.

для грибного фаршу: 5-7 сушених білих грибів або 10-12 свіжих шампіньйонів, 1 
цибулину. Гриби зварити та дрібно посікти. Відвар процідити, розвести ним пасерова-
не борошно, і прокип’ятити 20 хв. Гриби обсмажити на сковороді з дрібно нарізаною 
цибулею, змішати з грибним соусом, посолити. 

для морквяного фаршу: 5-6 морквин, 1 ст. ложка цукру, 50 г вершкового масла. 
Моркву очистити, натерти на терці, скласти в каструлю, додати бульйон, масло і тушку-
вати під кришкою. Готовий фарш заправити цукром з сіллю.

Після використання зубної 
щітки треба дати їй повністю ви-
сохнути при кімнатній температу-
рі. Багато бактерій гинуть при кон-
такті з киснем. А якщо ви кладете 
щітку у футляр, ви перешкоджаєте 
надходженню повітря. До того ж, 
закритий футляр створює вологе 
середовище, що сприяє розмно-
женню бактерій.

Зубну щітку потрібно залишати 
у вертикальному положенні, щоб 
вода, що скупчилася на щетині, сті-
кала вниз. Тоді щітка висохне швид-
ше, і багато шкідливих бактерій за-
гинуть після взаємодії з киснем.

 Кожні 3-4 місяці зубну щітку 
необхідно змінювати. Особливо, 

якщо щетинки по краях нерівні та 
стирчать у різні боки, на відміну 
від рівних щетинок по центру щіт-
ки. 

Після таких хвороб, як грип 
або запалення порожнини рота, 
необхідно відразу поміняти зубну 
щітку, щоб уникнути повторного 
зараження.

Не зберігайте свою зубну щіт-
ку поряд з іншими в одній ємкос-
ті. Якщо такої можливості немає, 
стежте, аби щетинки різних щіток 
не торкалися одна одної.

Не зберігайте в одному місці 
тюбик із зубною пастою і зубну 
щітку. Стежте, щоб щітка не тор-
калася тюбика. 

осінні турботи

ЯКщо ви маєте намір освоювати 
нову ділЯнКу...

готуємо ЯгідниК до зими 
наразі настав час відоКремлювати від маточних Кущів 

відсадКи плодових і Ягідних Кущів.

корисні поради

речі теж повинні 
відпочивати    

а ви вмієте КористуватисЯ 
зубною щітКою?

рецепт номера

КапустЯна запіКанКа “КримсьКа”

Ретельно продумайте, як краще використати площу, де, що і як 
посадити. З 8-10 саджанців яблуні доцільніше придбати 4-5 зимо-
вих, 2-3 осінніх і 2 літніх. Необхідно розпланувати посадку ягідних 
кущів, квіткових рослин, місце під овочеві культури тощо.

Напередодні сезонних епідемій грипу та ГРВІ гігієні порожнини рота 
необхідно приділити особливу увагу. Кожного разу до і після чищення 
зубів потрібно ретельно мити руки, особливо, якщо ви хворієте і не хо-
чете заразити оточуючих. 

•

•
•

•
•

•
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Президія районної організації ветеранів україни 
щиросердечно вітає з ювілейною датою – 80-річчям від 
Дня народження

ТИЧИНу Ганну Андріївну з копилова,
МіЛеВськоГо Цезаря Миколайовича з Мака-

рова,
ЛуТАк Ганну іванівну з Борівки,
ЛИТВИН Марію Федорівну з копилова,
БАкЛАН катерину Тихонівну з Мотижина,
ТАрАНИк зінаїду Пилипівну з Пашківки,
сущеНко Надію Яківну з рожева.
У праці роки пролетіли,
Неначе ластівки в блакить,
Хай серце Ваше молодіє,
Душа хай піснею бринить.
Бажаємо жити довгі роки,
Не знати горя й біди,
Бажаємо щастя і здоров’я
Сьогодні, завтра і завжди. 

З нагоди ювілейної дати 90-річчям від Дня наро-
дження вітаємо всією родиною

ПеТрИЧеНко Віру Антонівну.
Не зогледілись - виросли вже діти,
 “Бабусю”, - онуки Вам услід кричать. 
Чого ще треба? Жити і радіти, гостей у хаті дорогих 

стрічать.
 Простіть, як ми робили щось погане,
 Хай доля щастя Вам у дім несе, 
Здорові будьте, дужі та багаті, 
Радійте, що у Вас усі ми є. 
Живіть ще довго, і у рідній хаті, 
Хай Бог найкраще Вам в житті дає.

діти, онуки, правнуки.

Цієї чудової осінньої пори, 10 жовтня святкуватиме 
свій 80-й ювілей від

Дня народження дорога тітонька
  ТАрАНИк зінаїда Пилипівна.

Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже стоїть на порозі,
Але серцем своїм Ви завжди молода,
 Хоча юність вернути не в змозі.
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо.
І щоб сонце ще довго світило вгорі, 
І життя було Ваше щасливим!

з повагою племінники Володимир, Надія, 
Людмила, Микола.  

Педагогічний колектив Мотижинського ліцею 
адресує найтепліші та найщиріші поздоровлення з юві-
лейною датою - 65-річчям від Дня народження 

косТеНко Лідії Петрівні.
Спасибі за працю, красива людино,
За серце відкрите добру повсякчас.
За те, що в щасливу і скрутну годину,
Ми можем надії покласти на Вас.
Хай стелиться добра життєва дорога,
Будь же щаслива, весела, здорова,
Тож зичимо вік довгий прожити,
Щоб всіх на сторіччя могли запросити!

15 жовтня відзначає свій 30-й ювілей від Дня наро-
дження 

дурИЦькИй Андрій Вікторович з с.соснівка.
Всіх благ земних Тобі бажаю,
За душу людяну й просту,
Всі квіти цвіту Тобі дарую,
За щире серце й доброту.
Добра і радості бажаю,
Благословення Божого на все життя,
Нехай Господь Бог Тебе оберігає,
На многії й благії літа.

з любов’ю і повагою дружина оксана.

Вітаємо з нагоди Дня народження найріднішу та 
найближчу для нас людину, дорогого, люблячого, тур-
ботливого батька

 ВороБ’Я Михайла Пилиповича.
Любий наш тату,
Про хліб Ви дбали і до хліба,
Плекали нас, своїх дітей, 
Хотіли дуже, рідний тату,
Щоб в нас було, як у людей.
Ви ніжність, ласку дарували, 
Навчали добре працювать.
Із днем народження, татусю,
 Ми Вас хочем привітать. 

з любов’ю діти Володимир, Надія, 
Людмила та Микола.

Від щирого серця вітаємо з ювілейною датою – 30-
річчям від Дня народження дорогу людину

дурИЦькоГо Андрія Вікторовича.
Бажаємо щастя і удачі,
Грошей багато у додачу,
В сім’ї поваги і тепла,
І крик дітей у хаті допізна.
В роботі пацієнтів милих,
Щоб не кусались і не вили,
А лапу вдячності дали,
Нехай щастить Тобі в житті.
Здоровим будь Ти сотні літ,
Не знай Ти горя й гірких сліз,

з повагою батьки, сестра з чоловіком, бабуся, 
сім’я Леляк.

колектив Борівського НВо зош і-ііі ст. щиро ві-
тає бібліотекаря

коЦюБу оксану костянтинівну
з ювілейною датою від Дня народження

Шановна імениннице! Від душі зичимо Вам довго-
ліття, наснаги, успіхів у роботі та 
здійснення всіх мрій і побажань.

Для Вас – і посмішки, і квіти,
І неба сонячного й чистого бла-

кить,
Найкращі й теплі побажання,
Що йдуть від серця нашого при-

йміть.
За душу Вашу щиру і палку,
За серце чуйне і привітне,

Дай, Бог, Вам щастя й долі на віку,
Пошани від людей і довголіття!
Хай будуть ранки золоті,
Хай будуть славні перемоги,
І хай завжди у Вашому житті,
Щасливі стеляться дороги.

Від усього серця щиро вітаємо люблячого чоловіка, 
дорогого батька, свекра та дідуся з ювілейною датою 
55-річчям від Дня народження 

коЦюБу івана Михайловича з с.Лишня.
Нехай буде у Вас усе в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе й смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Веселощів низку, здоров’я міцного,
Від щирого серця бажаєм усього.
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай радість всміхається у Вашому домі,
І ліку не буде щасливим рокам,
Іще раз здоров’я, удачі в усьому,
Ми зичимо щиро, ріднесенький, Вам!

дружина, сини Андрій і саша, 
невістки Альона та Люда, онук Назар.

* * * * *
* * * * *

* * * * *

* * * * *

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.

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

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

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

кУплЮ ДоРого коРіВ, 
коней та МолоДнЯк ВРХ. 

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

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 173 
Земельного Кодексу України, статтями 17, 18, 19 Закону Укра-
їни «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 25, 
пунктом 42 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» селищна рада вирішила:

1. Надати дозвіл на розроблення генерального плану смт 
Макарів, сіл Зурівка, Калинівка, Фасівочка.

2. Виконавчому комітету Макарівської селищної ради в мі-
сячний термін:

2.1. подати пропозиції до проекту рішення про внесення 
змін до бюджету на поточний рік щодо потреби у розроблені 
містобудівної документації;

2.2. визначити у встановленому законодавством порядку 
розробника генерального плану, встановити строки розро-
блення та джерела його фінансування;

2.3. повідомити Київську обласну державну адміністрацію 
про розроблення генерального плану смт Макарів, сіл Зурівка, 
Калинівка, Фасівочка щодо визначення державних інтересів для 
їх урахування під час розроблення генерального плану;

2.4. повідомити через місцеві засоби масової інформації 
про початок розроблення генерального плану смт Макарів, 
сіл Зурівка, Калинівка, Фасівочка та визначити порядок і строк 
внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними осо-
бами;

2.5. забезпечити попередній розгляд матеріалів щодо гене-
рального плану смт Макарів, сіл Зурівка, Калинівка, Фасівочка 
архітектурно-містобудівними радами відповідного рівня.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти 
на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ма-
карівської селищної ради Вовкулу С.І.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на по-
стійну комісію з питань агропромислового комплексу та регу-
лювання земельних відносин.

селищний голова                              о.М. іващенко
смт Макарів
05 липня 2011 року
№ 121-11-VІ

пп «Харчук». Житомир.

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

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

9 жовтня поштовики всіх країн світу святкують Всес-
вітній день пошти на честь створення в 1874 році Всес-
вітнього поштового союзу - міжнародної організації, що 
об’єднує 191 країну і має статус спеціалізованої устано-
ви системи Організації Об’єднаних Націй. Цей день без 
перебільшення можна назвати святом усіх людей, адже 
нині всесвітня поштова мережа є найбільшою мережею 
фізичної доставки в світі. Понад 600 тисяч відділень по-
штового зв’язку щодня обслуговують мільярди людей, 
обробляють понад 438 мільярдів листів та 6 мільярдів 
посилок на рік, а також пропонують споживачам безліч 
електронних, фінансових та логістичних послуг.

Усі п’ять мільйонів її працівників - листоноші, опера-
тори, кур’єри та інші співробітники - не тільки надають 
послуги споживачам, вони являють собою візитівку ве-
личезної служби загального користування, що відіграє 
важливу соціально-економічну роль у житті кожної країни 
і без якої важко уявити наш світ.

Українська пошта - одна зі складових частин світової 
поштової системи. У рамках святкування Всесвітнього 
дня пошти упродовж 3-9 жовтня 2011 р. в Україні відбу-
деться низка заходів, зокрема: 

— в регіональних дирекціях підприємства для спожи-
вачів організовуватимуться дні відкритих дверей, відкри-
ті уроки, здійснюватимуться спецпогашення «Всесвітній 
день пошти» тощо;

— у великому операційному залі ЕШЗ Київ-1 Київської 
міської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (вул. Хрещатик, 22) 
діятиме виставка кращих робіт учасників конкурсу ди-
тячого малюнку «Пошта очима дітей» та фотоконкурсу 
«Сьогодення поштової галузі»;

— 7 жовтня 2011 р. в Україні в рамках 41-го міжнарод-
ного конкурсу під егідою ВПС та ЮНЕСКО розпочинається 
регіональний етап національного молодіжного конкурсу 
творів епістолярного жанру «Напиши листа спортсмену 
або спортивному діячеві, яким ти захоплюєшся, і розка-
жи йому (їй), що для тебе значать Олімпійські ігри» (ско-
рочена назва «Напиши листа спортсмену...);

— 7 жовтня 2011 р. в Чернівецькій дирекції УДППЗ 
«Укрпошта» відбудеться урочисте вручення Катерині Ря-
бій нагороди Всесвітнього поштового союзу за здобуття 
4-го місця в 40-у міжнародному конкурсі епістолярно-
го жанру серед молоді на тему «Уяви себе деревом, що 
росте в лісі. Напиши кому-небудь листа і розкажи, чому 
важливо захищати ліси...».

Всесвітній день пошти - це чудова нагода приверну-
ти увагу громадськості до діяльності поштової служби в 
глобальній системі зв’язку, до послуг, які вона пропонує 
споживачам, до цілей, які ставить перед собою Всесвіт-
ній поштовий союз.

9 жовтнЯ - всесвітній 
день поШти

заяВа пРО намІРи
ТОВ «Альянс Холдинг» має намір отримати дозвіл на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Підприєм-
ство знаходиться за адресою: Київська обл.,Макарівський 
р-он, с.Юрів, вул. Шевченка, 61, СЗЗ - витримана.

Основна виробнича діяльність за КВЕД: 50.50.0;
АЗК складається з АГЗП та АЗС.
Для виконання виробничої діяльності АГЗП змонтовано 

один наземний металевий резервуар для зберігання пали-
ва ємністю 10 куб.м. сріблястого кольору, насосна установ-
ка з технологічними трубопроводами і запірно-запобіжною 
арматурою, зливальна і заправна колонки.

Для виконання виробничої діяльності АЗС змонтовано 
два підземних металевих резервуари для зберігання бен-
зину та дизпалива ємністю по 60 куб.м., три ПРК для п’яти 
видів палива, одна швидкісна ПРК і два «Сателіти» для за-
правки автомашин типу «ТІР».

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
на межі СЗЗ, нижчі значень ГДК.

з пропозиціями та зауваженнями звертатися за 
телефоном: 5-27-55.

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

рішеННЯ
Про розроблення генерального плану смт Макарів, 

сіл зурівка, калинівка, Фасівочка
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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 гараж по вулиці калініна, 30/31, в 
Макарові (біля цегельного заводу), новий, 
розміром 6 х10 м, 2-поверховий. Підведено 
елекроенергію. Тел.: 099-00-240-33, 063-
815-79-11. Валерій.

куПЛю будинок в Макарові. Тел.: 093-141-
36-92. Василь.

ПродАю кормові буряки, сіно. с. калинівка.
Тел.: 3-37-74; 050-07-11-505.

ПродАю нову «зАз-Форза» 2011 року ви-
пуску. Терміново. На виплату від 874 грн/
міс. Тел.: 097-814-65-19; 066-825-81-31.

ПродАю новий прогулянковий дитячий візо-
чок червоно-синього кольору. Ціна: 520 грн. 
Тел.: 6-05-90; 067-945-23-23.

ОптОВОРОздРІБниЙ
мОтО – ВеЛО – тОВаРи 

- акумулятори від 110 грн.;   
- шоломи від 90 грн.

- шини T.W. від 100 грн.
- камери для скутера 

від 20 грн. (виробництво 
китай, Таїланд, росія)

- циліндро-поршнева група
2-х т. від 140 грн.;   4-х т. від 150 грн.

- кільця від 20 грн.;   - поршень - 47 грн.
- набір прокладок - 20 грн.

 - карбюратори - 70 грн.
- велошини GST - 35 грн.

- велокамери GST - 15 грн.

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).

маГазин мОтО-ВеЛО тОВаРІВ
запЧаСтини дО БензОпиЛ, мОтОКОС,

запЧаСтини пІд замОВЛення, 
РемОнт СКутеРІВ

Діє гнучкА систЕмА знижок
смт макарів, вул. леніна, 19. тел.: 063-729-26-68.

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.

У магазин “бУдівельний дворик“
на постійну роботу потрібні вантажники. 

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

ВиКОнуємО Будь-яКу дОмаШню РОБОту. 
Прибирання, Прання, Приготування їжі і т.д.
Порядність та чистоту гарантуємо! 

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

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.

маКаРІВСьКиЙ хЛІБОзаВОд 
запрошує на постійну роботу: 
сторожа; слюсаря КВП і а 
5-го розряду; слюсаря з 
еКсПлуатації та ремонту 
газоВого устатКуВання.

звертатись за телефоном: 5-13-85.

ЗАГУБЛЕНИЙ оригінал статуту релігійної громади Укра-
їнської Православної Церкви Свято-Казанської парафії 
с.Королівка Макарівського району, зареєстрований рі-
шенням виконавчого комітету Київської обласної ради 
народних депутатів від 26 листопада 1991 року №194, 
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ оригінал змін переходу з УПЗ до УПЗ КП від 
24 лютого 1993 року №74, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво про сплату єдиного податку серії 
З №170472 видане 15 грудня 2010 року державною по-
датковою інспекцією Макарівського району на ім’я Єгана 
івана Миколайовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво про право власності на житловий 
будинок, який розташований за адресою смт Макарів, 
вул. 60 років СРСР, 17, виданий 14 березня 2001 року на 
підставі рішення виконкому Макарівської селищної ради 
від 1 червня 2001 року №118 на ім’я коваленка Вален-
тина Миколайовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії РІ №240275, виданий 30 
березня 2001 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів райдержадміністрації за №293 на підставі рішення 
Чорногородської сільської ради народних депутатів від 2 
березня 2001 року №119  на ім’я Чечка сергія Микола-
йовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво серії САА №065628 на право влас-
ності на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: 
смт Макарів, вул.Леніна, 57, кв. 2, видане 4 лютого 2004 
року на підставі розпорядження органу приватизації від 4 
лютого 2004 року №4, на ім’я Лукашенка Володимира 
Леонтійовича, Лукашенко Марії Андріївни, Лукашен-
ка Михайла Володимировича, вважати не дійсним.

АНДРІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

рішеННЯ
Про розроблення генерального плану сіл Андріївка, 

Червона Гірка
Відповідно до ст.ст 17,18,19 Закону України «Про регулю-

вання містобудівної діяльності» статтею 25, пунктом 42 части-
ни першої статті26 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» Андріївської сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА
1. Надати дозвіл на розроблення генерального плану сіл 

Андріївка,Червона Гірка.
2. Виконавчому комітету Андріївської сільської ради в мі-

сячний термін:
2.1 подати пропозиції до проекту рішення про внесення 

змін до бюджету на поточний рік щодо потреби у розробленні 
містобудівної документації;

2.2 визначити розробником генерального плану Мака-
рівське госпрозрахункове проектновиробниче архітектурне-
планувальне бюро Макарівського району;

2.3 повідомити Київську обласну державну адміністрацію 
про розроблення генерального плану сіл Андріївка,Червона 
Гірка щодо визначення державних інтересів для їх урахування 
під час розроблення генерального плану;

2.4 повідомити через місцеві засоби масової інформації 
про початок розроблення генерального плану сіл Андріївка, 
Червона Гірка та визначити порядок і строк внесення пропо-
зицій до нього фізичними та юридичними особами;

2.5 забезпечити попередній розгляд матеріалів щодо ге-
нерального плану сіл Андріївка,Червона Гірка архітектурно-
містобудівними радами відповідного рівня.

    3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
постійну комісію з питань земельних відносин, благоустрою, 
екології, ветеринарії.

сільський голова                                                 В.Г.сімороз
с.Андріївка 25.07.2011 року
№ 58-9-VI 

На превеликий жаль, хвороби вирвали з числа жи-
вих і 

ЖурАВськоГо казимира йосиповича. 
Його золоті руки врятували сотні життів жителям 

нашого району. За час його керівництва добре працю-
вала Центральна  районна лікарня. Він користувався 
повагою і авторитетом серед більшості макарівчан. 
Районна рада ветеранів щиро сумує з приводу перед-
часної смерті Журавського Казимира Йосиповича і ви-
словлює свої співчуття рідним і близьким. Пам’ять про 
прекрасного спеціаліста-хірурга, добру людину зали-
шиться в пам’яті громадськості району. 

районна рада ветеранів.

Громада ветеранів з щирим сумом сповіщає про ще 
одну втрату. З наших рядів вибув учасник бойових дій 

ПіВеНь іван іванович. 
Відважний воїн, старанний трудівник відзначений 

бойовими і трудовими орденами, медалями. Вислов-
люємо співчуття рідним і близьким покійного. Пам’ять 
про побратима залишиться в наших серцях. Земля Вам 
пухом, Іване Івановичу.

Куми Мусінзі та Макарці глибоко сумують з приво-
ду тяжкого непоправного горя – передчасної смерті 
життєрадісної людини і яскравої особистості 

сеМеНеНко Надії Петрівни 
та висловлюють щирі співчуття родині померлої. Світ-

ла і незабутня пам’ять завжди житиме у наших серцях.

Колектив Макарівського відділення НАСК «Оранта» 
щиро сумує з приводу тяжкої втрати – смерті колиш-
нього головного бухгалтера

сеМеНеНко Надії Петрівни
та висловлює щирі співчуття рідним.

Приватні 
оголошення 

макарівському медичному училищу 

НА постІЙНу роботу 
потрібна чергова по гуртожитку (на 0.5 ставки). 

Довідки за телефоном: 5-13-73.

Макарівська ЦрЛ здає в оренду колишнє при-
міщення неврологічного відділення (100 м2). Ці-
льове призначення: для тимчасового проживання 
за адресою: смт. Макарів, вул.Б.Хмельницького, 
56. Вартість 1 кв.м.- 25 грн.

дата проведення конкурсу: 27.10.2011 року 
о 10:00 у приміщенні адміністративного корпусу 
(кабінет головного лікаря).

кінцевий термін прийняття пропозицій (заяв 
про оренду і пропозицій до договору оренди) – 
27.10.2011р. 09.45 год.

Телефон для довідок: 5-13-38.

П о т р і б н а  ш в а ч к а  в  с м т  М а к а р і в .
те л . :  6 - 0 5 - 9 0 ;  0 6 7 - 9 4 5 - 2 3 - 2 3 .

Потрібна няня з освітою. дитині 1,6 р.
т е л . :  6 - 0 5 - 9 0 ;  0 6 7 - 9 4 5 - 2 3 - 2 3 .

Дирекція та педагогічний колектив Мотижин-
ського ліцею висловлюють щирі співчуття сім’ї та 
рідним з приводу тяжкої втрати – смерті вчительки-
пенсіонерки

ПеТрощук дарії Василівни.
Понад 30 років вона пропрацювала вчителем. Над-

звичайно працьовита і щедра, доброзичлива і небай-
дужа до чужого горя – такою вона була за життя, такою 
вона залишиться в нашій пам’яті назавжди.

Нехай пухом буде їй земля і Царство небесне.
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10 - 16 жовтняГороскоп
оВеН (21.03-20.04). Енергетичний потенцiал Овнiв безмежний. 

Можливе бажання реалiзувати творчi i органiзаторськi здiбностi. У ба-
гатьох Овнiв може з`явитися прагнення до популярностi, до свiтських 

розваг, до веселощів. Тиждень проходить пiд знаком перетворення космiчної 
енергiї. Можливi рiзнi пригоди, несподiванi повороти долi, цiкавi зустрiчi. 
Цей тиждень сприятливий для любовi, змiцнення сiмейних стосунків.

Сприятливi днi: 11; несприятливi: 10.

ТIЛеЦь (21.04-21.05). Ймовiрно, що на цьому тижнi вкладення 
грошей в ризикованi пiдприємства буде вдалим i принесе Тiльцям 
прибуток. У другiй половинi тижня ви, можливо, одержите погану 

звiстку або у вас значно погiршиться самопочуття. Зiрки попереджують, 
що можуть виникнути серйознi проблеми iз здоров`ям. Не виключено, що 
доведеться навiть звернутися до швидкої медичної допомоги.

Сприятливi днi: 11; несприятливi: 13.

БЛИзНюкИ (22.05-21.06). Напружений тиждень в планi 
здоров`я. Ймовiрне загострення хронiчних захворювань. У сiм`ях 
Близнюкiв росте незадоволенiсть їх поведiнкою. Можливi повне 

нерозумiння, розбiжностi при складаннi сiмейного бюджету. Це самий не-
сприятливий тиждень для початку нової справи, довготривалого плану-
вання, рiшення житейських питань. Можливо, товариство малознайомої 
людини відволіче Близнюкiв вiд iнтелектуальної роботи, обдумування важ-
ливих крокiв в дiловiй сферi життя.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 12.

рАк (22.06-22.07). Тиждень пов`язаний з пробудженням 
бажань, побудовою грандiозних планiв, широким спiлкуванням. 
Ймовiрне пiдвищення вибагливостi Ракiв до людей з близького ото-

чення. В результатi цього зростуть i обов`язки самих Ракiв. Їх буде така 
множина, що насилу видiлиться головне. У першiй половинi тижня нiщо не 
повинно Ракiв потривожити. Тиждень розташовує до споглядання, мис-
лення, аналiзу того, що вiдбувається.

Сприятливi днi: 16; несприятливi: 11.

ЛеВ (23.07-23.08). Ваша пiдвищена працездатнiсть при-
мусить товаришiв по службi здивуватися тому, як швидко ви зна-
йшли потрiбну форму. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, 

сiмейних стосунків i найповнiшого розкриття багатства вашої особистостi. 
Розташування планет застерiгає вiд невдач в iнтимному життi або сварки 
з близькою людиною. Багатьох Левiв закрутить домашнiй клопiт. Можли-
во, нагадають про себе невирiшенi проблеми останнiх днiв. Ймовiрно, що 
спiлкування з дiтьми не принесе вам особливої радостi.

Сприятливi днi: 11; несприятливi: 14.

дIВА (24.08-23.09). Черговий цикл вашої життєвої активностi 
буде вiдмiчений вiдчуттям вiдстороненостi вiд зовнiшньої метушні. 
Це дозволить вам направити своє життя в потрiбне русло i вiдновити 

втрачену рiвновагу. Украй невдалий тиждень, пов`язаний з обманами, на-
клепом. Мабуть, близькi люди поводяться не зовсiм так, як ви цього хотiли. 
На жаль, вплинути на них або перевиховати їх вам навряд чи вдасться.

Сприятливi днi: 16; несприятливi: 14.

ТерезИ (24.09-23.10). Критичний тиждень. Для нього 
характернi зваблювання, грiхопадiння, вiдплата. Вiрогiднi вiдчуття 
втоми, нездужання. Велика можливiсть невдачi, в результатi якої 

ваше становище погiршає. Слiд почекати з реалiзацiєю серйозних планiв. 
Скоро ви можете одержати пiдтримку вiд партнерiв i колег. Єдина можлива 
неприємнiсть - загострення хронiчних захворювань.

Сприятливi днi: 14, 16; несприятливi: 12.

скорПIоН (24.10-22.11). Пасивний тиждень, несприятли-
вий для нововведень, змiн, подорожей. У другiй половинi тижня 
вiрогiднi подiї, в результатi яких поганий настрiй може покинути 

Скорпiонiв. Любов i мир знову увiйдуть до їх будинку. Тиждень припускає 
зростання творчого потенцiалу Скорпiонiв. Вiн обiцяє бути вдалим. Змiни в 
матерiальному життi сприйматимуться Скорпiонами як належне.

Сприятливi днi: 14, 15; несприятливi: 16.

сТрIЛеЦь (23.11-21.12). Цей тиждень може виявитися дуже важ-
ливим в життi бiльшостi Стрiльцiв. Початок тижня зажадає вiд багатьох 
ухвалення важливих рiшень. Особливо це стосується Стрiльцiв-чоловiкiв: 

для них можуть вiдкритися цiкавi службовi перспективи. Тиждень затверджує 
непорушнiсть свiтових законiв, припускає досягнення мети, вивчення ремесел. 
Тиждень несприятливий для подорожей. Великi запити, прагнення видiлитися 
за будь-яку цiну можуть призвести до небажаних результатiв.

Сприятливi днi: 11; несприятливi: 13.

козерIГ (22.12-20.01). Тиждень припускає накопичення жит-
тєвих сил, переоцiнку цiнностей. Зiрки рекомендують Козерогам 
уникати галасливих компанiй i гулянь. Швидше за все, це негатив-

но позначиться на їх здоров`ї. Сни можуть бути вiщими. Енергiя, що б`є 
ключем, дасть Козерогам можливiсть закiнчити всю намiчену на тиждень 
роботу. Начальство буде задоволене її результатом, а Козероги зможуть 
розраховувати на пiдвищення рiвня життя.

Сприятливi днi: 13, 15; несприятливi: 16.

ВодоЛIй (21.01-19.02). Вир подiй поглине Водолiїв цiлком. 
Вони можуть зайнятися улюбленою справою, впорядкуванням 
свого будинку, квартири, налагодити охорону житла. Сприятливий 

тиждень для ведення судових справ, обговорення операцiй, укладання 
шлюбiв i договорiв. Водолiям буде легко концентруватися на головному, 
проникнути в суть речей, втiлити задумане в дiйснiсть.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 10.

рИБИ (20.02-20.03). Цей тиждень припускає душевний дис-
комфорт, отримання неприємної iнформацiї. Бажання взяти на себе 
всю вiдповiдальнiсть за спiльну справу, iлюзiї з приводу “перевихован-

ня” близької людини приведуть Риб до нервового зриву. Зiрки розташованi 
настiльки добре, що будь-якi справи вам вдаватимуться з першого разу. Ви на 
висотi, все вам пiд силу.

Сприятливi днi: 14; несприятливi: 16.

Свою російську назву "октябрь" він отримав від латинського 
слова "окто", що означає вісім. Таким він був числом у римсько-
му календарі. Відомий і музичний термін - октава. Вона об'єднує 
вісім нот: до, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до. До речі, музичний твір 
для восьми інструментів або голосів, а також ансамбль з восьми 
осіб називається октетом. 

З жовтнем римська міфологія пов'язувала Марса, одного 
з головних богів Древнього Риму, хоча раніше його відносили 
лише до весни, а саме до місяця березня, що отримав свою на-
зву на його честь. Згодом земля і природа вийшли з ведення 
Марса до інших божеств. Йому ж залишилася лише війна.

Німці називають жовтень місяцем вина, українці - пива. На 
Русі він завжди асоціювався з весіллями - часом успіхів і кохан-
ня.

Жовтень відноситься до пізнього періоду року: норма соняч-
ного світла становить 80 годин. Погода мінлива. День зменшу-
ється на 2 години 10 хвилин. Цього місяця виділяють підсезони: 
1-15-е - золота осінь, 16-24-е - глибока осінь, від 24 - час перед 
початком зими.

За астрономічним календарем, у жовтні Сонце знаходиться у 
сузір'ї Діви, а потім переходить у сузір'я Терезів. Щодо Лісового 
календаря Віталія Біанкі, у жовтні (до 20-го) йде перший місяць 
осені - "місяць прощання перелітних птахів з батьківщиною", з 
21 - другий місяць осені - "місяць повних комор". 

 У жовтні триває відліт птахів. Коли замерзають озера, ставки 
і річки, відлітають останні птахи: качки, граки, чайки. Проте вони 
і частина граків можуть залишитися на зиму, якщо мають чим 
харчуватися і якщо ще залишається вода, не вкрита льодом. 

 А всього зимує близько 40 видів птахів. Це - ворони, горобці, 
голуби, дятли, пугачі, синиці та інші. 

Народні прикмети 
Чим сухіший і тепліший початок 

жовтня, тим пізніше настане зима. 
Грім у жовтні - на безсніжну зиму. 

Як восени випаде ранній сніг 
(десь перед Покровою), то цей сніг 
зразу ж згине і ще після цього його 
не буде 40 днів.

У котрий день (понеділок, вівто-
рок тощо) випаде перший сніг восе-
ни, то в цей день треба весною са-
дити картоплю - і тоді буде добрий 
урожай.

Якщо молодик з'являється у до-
щовий день жовтня, то дощовим 
буде весь наступний місяць. 

7 жовтня – Теклі-Загравниці. У 
натоплених стодолах молотять хліб 
від зорі до зорі. 

8 жовтня - Сергія. Якщо цього 
дня піде перший сніг, то зима вста-
новиться на Михайлів день (21 лис-
топада). 

14 жовтня - Покрова. Яка Покро-
ва - така і зима. 

17 жовтня - Єрофея. Цього дня 
зима шубу надіває. 

жовтень - час щастЯ і КоханнЯ

Народний календар

Розмалювала осінь барвами ясними все 
довкола: у золоті купаються каштани, сріб-
ною холодною росою вмиваються щойно 
розквітлі хризантеми, чорнобривці бавлять-
ся з ніжними промінцями осіннього сонця. 
Природа дарує рясні врожаї овочів і фруктів. 
Всюди така неповторна краса! Тільки-но придивись, і побачиш, що картоплинка вже не просто овоч, 
а маленький чоловічок: з руками, ніжками, головою. А великий гарбуз, до якого нікому не було діла, 
все-таки чимось схожий на автобус, на якому може подорожувати у чарівну осінню багату країну вся 
гарбузова родина. Поєднуючи природні матеріали з дитячою фантазією, на світ з’являються диво-
вижні вироби. Уявіть лише футбольний м’яч з чорної та білої квасолі!

  Чудові композиції з різноманітних квітів, овочів та інших природних матеріалів представляли на 
виставці учні Макарівського НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів природничо-математичний ліцей”. Свято осені, 
яке щороку відбувається тут, – це чудова нагода краще пізнати багатства рідного краю, звернути 
увагу на неймовірну його красу, подарувати гарний настрій і позитивні емоції відвідувачам та гостям 
школи. 

   У шаленому темпі життя ми часом навіть не здогадуємось і не задумуємось над тим, що можна 
таке створити. Але на хвилинку зупинившись, треба постаратись придивитися пильніш і побачити, 
яка все таки багата наша природа. В ній усе можливо.

СВятО ОСенІ
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