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Зі святом!
Дорогі мешканці Київщини!
Прийміть сердечні вітання з нагоди всенародного свята Дня Незалежності України.
Цей день є результатом тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою власну суверенну державу, йти в майбутнє своїм шляхом до національного й духовного збагачення.
Успіх України залежить від поєднання зусиль усіх і кожного, хто живе на нашій землі. Лише спільне прагнення миру,
спокою та добробуту – запорука розвитку успішної демократичної правової держави. А це вимагає від нас цілеспрямованості, стабільності, взаємоповаги.
Щиро дякую усій громаді Київщини за щоденну натхненну працю, яка робить значний внесок у розвиток рідної України.
В цей урочистий день бажаю вам, вашим рідним та колегам міцного здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої
долі, подальших успіхів в усіх справах і починаннях заради
процвітання Незалежної України, добробуту її народу.
З повагою голова
Київської обласної державної адміністрації
Анатолій Присяжнюк.
Шановні жителі Київської області!
Щиро вітаю вас із визначним для нашого суспільства
святом — 20-річчям Незалежності України!
Незалежність виборювалася кровопролитною боротьбою
за свою державу, за свою землю, відзначається як найголовніше свято нашої країни. Від усієї душі зичу вам та вашим
рідним міцного здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, перемог в усіх справах і починаннях заради незалежної України, добробуту її народу. Нехай серця наповнюються гордістю
за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, що
стануть надійною запорукою щасливого майбутнього.
Зі святом вас!
Хай святиться ім’я твоє вічно, Україно – колиско великої
нації!
З повагою голова
Київської обласної ради
Олександр Качний.
Шановні жителі Макарівського району!
Щиро вітаємо вас з нагоди національних свят – Дня Державного Прапора України та 20-ї річниці Незалежності України.
Кожна нація, виборюючи незалежність та розбудовуючи
державу, обирає символи своєї єдності, сили, свободи та
честі. Найбільш шанованим серед таких для українців є Державний прапор України. Під рідним знаменом український
народ утвердив віковічну мрію багатьох поколінь про державність, соборність та самостійність. Із ним ішли в бій, за нього віддавали життя. Благородні синій та жовті його кольори
уособлюють миролюбство та ратну працю мільйонів людей
великої України – від півночі до півдня, від сходу і до заходу.
24 серпня – це не просто День народження держави, це
світле свято здійснення мрій і сподівань багатьох поколінь
наших предків, які з любов’ю творили й плекали українську
націю, рідну мову, самостійну державу, мужньо боролися за
її майбутнє.
Нинішнє покоління є творцем новітньої української держави, своєю відданістю втілює споконвічне прагнення тих, хто
виборював Незалежність. На це покоління покладена велика
честь і відповідальність перед самим собою, перед нащадками, перед нашою державою.
Нам будувати майбутнє нашої держави, якою пишатимемося, яку визнаватиме світ.
Від імені районної державної адміністрації та районної ради
бажаємо всім жителям Макарівщини творчої енергії, патріотизму, успіхів на благо ваших родин і на благо нашого спільного дому – Української держави. Хай береже вас Господь і дає
наснагу на великі звершення!

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова
райдержадміністрації.

Олег МАЙСТРЕНКО,
заступник голови
районної ради.

Разом побудуємо
мальовничий і щасливий дім,
ім’я якому україна
Шановні Макарівчани!
Свято незалежності України
– це особлива дата в новітній історії нашої планети, адже відновлення державності України стало
важливим фактором розширення
свободи у сучасному світі,
а Україна стала органічною
частиною світової демократичної спільноти.
Свято
незалежності
України – це особлива дата
в житті кожного українця,
тому, що це, насамперед,
відновлення
історичної
справедливості, бо по суті
вся історія нашого народу
– це тривала і виснажлива
боротьба за волю, свободу
та право бути господарями
на своїй землі.
Свято незалежності – це
той день, коли за словами
патріарха української державності Михайла Грушевського, стихають усі кривди
та негаразди.
Свято незалежності - це
той день, коли з надзвичайною силою виявляються загальнонародна солідарність, і кожен з нас має
особливо відчувати відповідальність за долю держави. Бо доля
України – це доля всіх, хто живе під
синім українським небом, працює
на рідній землі, хто вчить і вчиться, береже мир і спокій, постійно
плекає вміння жити на українській
землі та бути справжнім українцем, хто сповідує людську гідність,
свободу, демократію і справедливість.
Свято незалежності – це велике національне свято, адже становлення нашої держави сприяло
відновленню генетичної пам’яті
народу, його національному відродженню.
У такі урочисті хвилини завжди
згадується наша славна і драматична історія. Відзначаючи сьогодні 20-ту річницю проголошення не-

залежності України – ми з повагою
і вдячністю згадуємо славні імена
великих предків: князів і гетьманів,
мислителів і політиків – усіх носіїв національної ідеї та борців за
Українську державу.

Сьогодні у нас є всі підстави
стверджувати: День Незалежності
увійшов у нашу плоть і кров, у все
наше буття.
У цьому – найвищий вимір і доказ нерозривності часів і поколінь.
Саме завдяки такій єдності Україна
відбулася як держава, а ми утверджуємося як нація.
Так склалось, що саме нам судилося стати творцями нової України, і я висловлюю щиру вдячність
тим, хто сьогодні практично втілює
ідеї та принципи державності в цехах і на полях, закладах культури,
освіти, охорони здоров’я, в організаціях та установах району, хто
повсякденною наполегливою працею примножує добру славу нашої
рідної землі.
Сердечне спасибі і найщиріші
побажання всім жителям району,
представникам усіх національностей, які споконвіку живуть і

трудяться на рідній землі на благо
України заради добра і її щасливого майбутнього.
Схиляю голову перед славними ветеранами війни і праці. Немає меж нашій вдячності тим, хто
захищав Вітчизну у воєнне
лихоліття. Вам, хто жертвував життям і здоров’ям, особистим щастям заради того,
щоб жила і відроджувалась
Україна.
Творіння держави – справа кожного з нас, справа
всього українського народу.
Нам було нелегко, але ми вже
здолали найскладнішу частину шляху, набувши безцінного
досвіду
державотворення.
І маємо все необхідне, щоб
довести намічене до кінця.
Україна за історично короткий час повноправно і
гідно увійшла в світове співтовариство, упевнено рухається по шляху утвердження
нових політичних та економічних відносин, до становлення
справжньої демократії, до побудови справедливого громадянського
суспільства.
Аналізуючи пройдений 20річний період, ми переконуємося у
правильності обраного нами шляху, доленосному значенні серпня
1991 року для нинішніх і прийдешніх поколінь.
Подальша розбудова держави – справа кожного з нас. Лише
разом, лише спільною працею
ми зможемо побудувати мальовничий і щасливий дім, ім’я якому
Україна. Для цього ми маємо все
необхідне – багаті надра, широкі лани, працьовитий народ і його
святе бажання жити і творити на
своїй рідній землі.
І наша спільна мета – це сильна,
заможна і процвітаюча Україна!
Ярослав Добряський,
голова Макарівської районної
державної адміністрації.

Святкові заходи у районі з нагоди
20-ї річниці Незалежності України
23 серпня о 10:00 відбудеться церемонія
підняття великого Державного Прапора України (площа біля районного будинку культури).
16:00 – урочистий концерт з нагоди 20-ї
річниці незалежності України в районному будинку культури.
24 серпня о 10:00 відбудеться велике
футбольне свято на центральному районному стадіоні (фінальний матч кубку району: ФК
„Макарів” та ФК „Факел” (Бородянка).

11.00 – спортивні змагання – футбол,
арм-рестлінг, гирьовий спорт (районний центральний стадіон).
20:00 – молодіжна програма з виступами
ді-джеїв у районному парку культури та відпочинку.
У святкових заходах візьмуть участь іноземні делегації з Воложина (Білорусь), Зарайська, Арзамаса (Росія) та Попово (Болгарія).
Запрошуємо всіх на свято!
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Нове житло отримали енергетики

На днях в Макарові по вулиці Проектна
відбулось урочисте відкриття новобудови – житлового 40-квартирного будинку

для працівників електропідстанції 750 кВ
«Київська», що розташована біля села
Наливайківка. Ще рік тому ніхто б і не повірив, що на болотистій землі, зарослій
бур’янами та чагарником виросте такий
сучасний і добротний будинок. Його будівництво розпочалося в травні минулого
року. Він вписався в навколишній краєвид
своєю ошатністю і величчю, ніби стояв тут
завжди. Цегляний будинок-красень викликав захоплення, адже в Макарові подібних йому за стандартами поки що немає.
Чекали нового житла енергетики з нетерпінням, адже на дорогу їм потрібно було
багато часу, аби дістатись до роботи. Всі
вони не місцеві – з сусідніх областей.
На святкування входин зібралось багато людей. Прибули на новосілля голова
Київської облдержадміністрації Анатолій
Присяжнюк, директор Центральної елек-

троенергетичної системи Петро Шеберстов, заслужений енергетик України та
ініціатор зведення будинку Олександр
Бондаренко, директор ПП «Євробуд - М» Ярослав Менжерес, директор національної енергетичної
компанії «Укренерго» Анатолій
Ходаківський, голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський,
голови сільських та селищних рад.
Зустрічали їх з хлібом – сіллю, народними піснями.
- Дуже приємно розділити радість новосілля і вручити ордери
на квартири. В досить стислий час
було побудовано цей дім. На жаль,
вирішити проблеми всіх громадян
не можливо, але приємно хоч декому допомогти, – наголосив Анатолій Присяжнюк.
— Лінія 750 кВ «Київська» — важливий енергетичний об’єкт. Вона
була збудована наприкінці 2008 року, щоб
передавати в центральні регіони надлишкові потужності електроенергії зі станцій
західних регіонів. Після введення її в експлуатацію, робочі місця отримали найкращі фахівці України, – розповідає А.М.
Ходаківський. – Та проблемою виявилось
забезпечення їх житловими і побутовими
умовами. Тому національна енергетична
компанія «Укренерго» поставила собі за
мету забезпечити працівників належними
умовами проживання і побудувати для них
цей будинок.
- Турбота про людей, які працюють на
благо іншим – це головне для нас. Багато
було скептиків, мало хто вірив, що будівництво взагалі розпочнеться. Та все ж ми
побудували цей будинок. Жодної скарги
від тутешніх мешканців ми не отримали.
Сваї під будинок не забивались, а вштов-

Зі святом!
У переддень славного свята нашого народу –20-ї річниці Дня Незалежності України прийміть мої найсердечніші вітання!
Ще, з часів Київської Русі, українці прагнули вільно жити, сповідувати свої традиції та звичаї не зазнаючи при цьому поневірянь та утисків.
Наші співвітчизники, віками боролися за свою свободу і лише нинішнє
покоління - наші сучасники у 1991 році вибороли її. З кожним роком
розбудови і розвитку нашої держави поглиблюється усвідомлення цієї
події і дати - 24 серпня - і значення її для всієї країни, для кожного з нас,
її громадян.
Щиро вітаю всіх вас зі святом, бажаю успіхів, здоров’я, щастя!
Юрій ЗАБЕЛА,
депутат Київської обласної ради.

Щиро вітаю Вас із Днем Незалежності України!
Нам судилося стати учасниками творення новітньої української
держави, втілювати у реальність одвічну мрію нашого народу. Це велика честь і велика відповідальність перед власним сумлінням, родиною
і прийдешніми поколіннями. Саме від кожного з нас залежить, якою
бути нашій державі, як житимуть наші діти, онуки й правнуки.
Нехай не міліє джерело нашої віри, надії і любові до рідної землі, додається енергії, снаги і впевненості у власних силах і переконаннях. З
нами Бог і Україна. Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі!
Олександр ІВАЩЕНКО,
голова Макарівської селищної ради.
Вельмишановні й серцю дорогі макарівчани!
З нагоди великого національного свята нашої державності – Дня
Незалежності України, прийміть найсердечніші вітання і побажання.
Перші кроки незалежності стали випробовуванням для всіх нас тестуванням на зрілість, терпіння та толерантність. Впевнений, що
день прийдешній принесе нам світле почуття радості від усвідомлення
власної причетності до розбудови нашого селища, району, області та
усієї України!
Від щирого серця зичу землякам миру, щастя, добра, достатку, нехай мрія про краще майбутнє окриляє вас на нові звершення, на нові
добрі починання!
Максим Кравченя,
голова громадської організації «Рідне місто».

хувались, це не зашкодило оточуючим
будинкам. Надзвичайно приємно, коли
держава піклується про своїх людей і їх житлові умови –
звернувся до присутніх Ярослав Менжерес.
Працівників підстанції за
активну участь в будівництві
підстанції і будинку було нагороджено грамотами Міністерства енергетики та вугільної промисловості та вручено
ключі від нових квартир. Працівники генпідрядних організацій «Євробуд - М» та «Ремтехбуд»
були нагороджені
грамотами та нагрудними
знаками «За заслуги».

- Це гарна і довгоочікувана подія напередодні Дня Незалежності України.
Компанія «Укренерго» підтверджує, що
для ефективної праці потрібні якісні умови проживання, - звернувся з привітанням
до новоселів і присутніх Ярослав Добрянський. — Приємно, що в нові квартири
увійдуть сім’ї з Житомирщини, Рівного,
Хмельницького, Києва. Ми приймаємо
вас у нашу велику і дружну родину – в
Макарівщину. Тут є всі належні умови для
культурного життя, навчання дітей. Щасливого і довгого проживання вам тут.
Почесне право перерізати стрічку на
вході до будинку було надано Анатолію
Присяжнюку та Анатолію Ходаківському.
Після урочистості новосели і гості
пішли оглядати нові просторі квартири.
В будинку 9 однокімнатних квартир, 16
дво- та 15 три-кімнатних квартир. Житло з утепленими фасадами, високими
стелями, євровікнами. На подвір’ї облаштовано дитячий майданчик. Всі раділи
цьому новосіллю.
Галина ОНІЩУК.

“ ПЕРЕМО Г А
СТАЛА МОЖЛИВО Ю ТОМУ ,
ЩО ВСІ БУЛИ ЄДИНІ ”
Леонід кравчук:

Аби не Всеукраїнський референдум 1991 року, Верховна
Рада могла б легко денонсувати Біловезькі угоди, згадує перший президент України Леонід Кравчук. Його непокоїть те, що
чимало політиків навмисно применшують досягнення країни за
роки незалежності. І він вірить, що нова Конституція назавжди
припинить боротьбу гілок влади за повноваження. Два десятиріччя в житті держави дають підстави говорити про Україну вже
як про феномен світової цивілізації.
- 1 грудня 1991 року понад
90 відсотків українців проголосували за вихід України зі складу Радянського Союзу. Чому
така одностайність?
- Бо ж ситуація була непростою. Після 24 серпня, коли
було прийнято Акт про державну
незалежність, Україна звернулася до світу з проханням, щоб її
визнали. Але до 1 грудня жодна
країна світу так цього і не зробила. Тому що цього ж року, але
раніше, 17 березня, був проведений Всесоюзний референдум.
І там понад 75 відсотків українців
проголосували за “оновлену федерацію”. І тому 24 серпня - на
засіданні ВР я вніс пропозицію
про включення в порядок денний
питання про проведення референдуму, на який мають винести
Акт про державну незалежність.
Після референдуму моя позиція
у Біловезькій пущі була сильною.
Повірте, не було б референдуму, Верховна Рада могла б легко
денонсувати Біловезькі угоди.
Вона неодноразово намагалася
це зробити. Якби обмежилися
лише постановою ВР, навіть Законом, нас би зупинили. А волю
народу зупинити неможливо.
- Ви відчували, коли йшли
на референдум, що дуже ризикуєте? Але ж не знали наперед,
як голосуватимуть українці...
- Був ризик. Пам`ятаєте, мене
обирали в цей же день президентом. І коли після 12-ї ночі телефонували додому і говорили: Леоніде Макаровичу, Ви перемагаєте,
мене це не дивувало. Як на сповіді кажу, я запитував лише одне:
а як референдум? Я мав великі
побоювання, чи прийдуть люди
до виборчих дільниць? Коли мені
о 4-й ранку повідомили, що за
незалежність проголосувало по-

над 75 відсотків, я заспокоївся,
ліг і заснув. І хоча достатньо було
і 50-ти, хотілося, щоб показники
березневого всесоюзного референдуму були перекриті. Вже
вранці повідомили, що цифра ще
вища - 90 з чимось - це було свято. Ніхто, ні Горбачов, ні Єльцин в
це просто не вірили. А перемога
стала можливою тому, що всі були
єдині. На вибори йшли кандидатами в президенти різні люди, але
щодо незалежності воля народу
виявилася одностайною.
- Очевидно, і сам сенс вашого президентства, якби не
була здобута незалежність,
втрачався.
- Це був би формальний президент держави, якої немає. Той
же перший секретар республіканського ЦК тільки по-іншому
називається...
- Леоніде Макаровичу, Ви
зараз до Конституційної реформи знову дотичні. Але згадаймо: в нас, тільки-но Україна стала незалежною, триває
безперервний процес зміни
Конституції. Це через те, що не
можемо знайти власної ідентичності?
- Процес цей не має глибинних
коренів. Все обмежується трикутником гілок влади - законодавча,
виконавча, судова. Всі конституції, які ми змінювали, починалися
з того, що комусь було мало повноважень. Дали повноваження,
10 років президент Л.Кучма ними
користувався. Наприкінці його
другого терміну вирішили повернути назад - до парламентськопрезидентської республіки. Проголосували у Верховній Раді і
припустилися стількох помилок,
що Конституційний суд мав усі підстави скасувати ухвалені зміни.
Однак світ каже, що ми вийшли

за правове поле. Тому я запропонував Президентові повернутися в
це поле. Оскільки авторитет Верховної Ради дуже низький, передбачено створити Конституційну
асамблею, члени якої не керуватимуться посадовими амбіціями. Це
будуть спеціалісти, професіонали,
експерти всіх рівнів, від усіх політичних сил. Вони не прийматимуть
нову Конституцію - я це підкреслюю
- а внесуть пропозиції по системних змінах в текст Основного Закону. Запропонують їх Президентові.
Він внесе до Верховної Ради. А далі
ми пропонуватимемо винести конституційні зміни на всеукраїнський
референдум. Для того, аби більше
не було спокус кожному новому
очільникові держави писати Основний закон під себе.
- Тобто, з референдуму почали, і референдумом закінчимо....
- І тоді скажемо: “Ми стали на
народний фундамент, народну Конституцію, затверджену народом. І
нікому, навіть найгеніальнішому, відтепер не може прийти у голову думка про зміну Конституції без того,
аби спитати дозволу у народу”.
- Ваше покоління - народжених у Радянському Союзі,
зуміло відповісти на цивілізаційний виклик кінця двадцятого
століття. Ви вибороли незалежність, зберегли мир в Україні,
розбудували демократію. А
які, на вашу думку, виклики постануть перед тими, хто народився у незалежній Україні?
- Насамперед, їм треба глибоко і всебічно вивчити історію
свого народу. Вони мають зрозуміти, що є покоління, яке має
вивчити наші помилки і не засуджуючи нас, а взяти на себе відповідальність за майбутнє Української держави. Адже у молодих
є всі можливості! Будь ласка, навчайтеся в Кембріджі, Оксфорді...
Але повертайтеся, бо не можна
залишати хвору матір. А Україна,
на жаль, хвора. І тільки нове покоління, озброєне новою філософією, новими знаннями, чесне й
чисте, зможе її врятувати...

Розмову вів Євген ЯКУНОВ.
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До 20-річчя Незалежності України

Пленери козичанки гуртують
мистецькі сили україни
Шановні митці!
Від щирого серця вітаю з нагоди відкриття мистецького проекту
«Літні зустрічі в «Садибі Марчука»!
Надзвичайно важливим результатом цієї акції є створення Макарівської картинної галереї, що постійно поповнюється творами провідних українських митців різних за віком і творчими уподобаннями, але
близьких в мистецькому осмисленні Всесвіту.
Куратор проекту, заслужений художник України Анатолій Марчук згуртував навколо себе талановитих живописців: Ігора Мельничука, Василя
Федорука, Анатолія Зорка, які разом з діячами музики та літератури даруватимуть мешканцям Макарівщини свято мистецтва.
З приємністю відзначу, що цьогорічним «Літнім зустрічам в «Садибі
Марчука» виповнюється двадцять років.
Тож, користуючись нагодою, хочу привітати Анатолія Марчука та
всіх учасників із ювілеєм проекту, побажати творчої наснаги, міцного
здоров’я та подальших успіхів у благородній справі розвитку українського мистецтва!
З повагою, Міністр культури України Михайло КУЛИНЯК.
Мабуть, небагато в Україні людей
таких, як він, мало такої сили духу,
розуму, любові та могуті патріотизму
- ці слова можна адресувати заслуженому художникові України Анатолію Марчуку. Він глибоко закоханий
у свою рідну Козичанку, що на Київщині. Щоразу малярське по-новому
дивиться на неї, немов би вперше.
Марчук - людина щира, відкрита,
що сповідує ідеали добра, чистоти й
української віри.
Для свого краю готовий прихилити небо: створюючи мистецьку
ауру краянам та виховуючи майбутнє
покоління в духовних та моральних

еталонах. Одними з таких відомих
художніх акцій є його незабутні творчі пленери - “Козичанка - перлина
Полісся”. А все розпочинав сільський
вчитель, краєлюб, батько художника - Петро Григорович Марчук, який
на початку 1960-х рр. запрошував на
пленери студентів Київського художнього інституту. 3 часом вони набували широти та популярності.
Мистецька спільнота знає Анатолія Петровича Марчука і його рідну
Козичанку, плакучі верби над Сивкою, і гостинну садибу художника.
Таких як він - небагато, хто в наш з
вами час створює музеї, піклується
про бодай невеликий вклад в розвиток культури села, краю, і загалом
України, в період, коли моральний та
матеріальний його занепад.
Здобутки Анатолія Марчука перед
краєм важко перерахувати: за його
ініціативи була видана книжка «Історія українського села – Козичанка»,
розроблено герб та пропори для усіх
населених пунктів Макарівського району і є офіційною емблемою сіл, він
є автором проекту пам’ятника Димитрію Ростовському, що у Макарові,
врешті, була створена така потрібна Макарівська картинна галерея…
Сьогодні він будує у Козичанці каплицю Святого Миколая.

Проте, повернімось до пленеру,
нинішній - 20-ий, присвячений 20-ій
річниці Незалежності України. Скажу
вам, дуже поважний вік для такого
роду мистецьких акцій. Він зконсолідував потужні мистецькі сили.
Цьогорічний всеукраїнський пленер зібрав мистців з Києва: Ігора
Мельничука, Анатолія Зорка, Галину
Бодякову, Олександру Сидорець,
фотохудожника Олександра Видіса,
літератора Володимира Коскіна, музиканта Анатолія Тищенка; Львова:
художника Василя Федорука, скульптора Леоніда Яремчука, художників
Оксану та Олексія Іванюків; Фастова:

скульптора Михайла Дмитріва; Севастополя та Євпаторії: живописців
Андрія Чеботару, Ольгу Сарахман.
А це й не дивно, адже чарівна та
неповторна краса природи Козичанки, з її свіжими та духм’яними присмаками промовляла святе - “твори”...
Відшукується образ, витискується фарба, проводиться лінія, врешті, проглядається незрівнянний
мотив... На полотні вилискуються
своїми барвистими плямами дует
човнів, верб, гущавина очерету,
мальви у садибі художника, різностанові силуети давньої Сивки...
Над річкою йде життя стишено, утаємничено шумлять верби, хлюпоче
вода, виспівують козичанські соловейки, але все так якось незвично,
в надзвичайній природній гармонії,
– в неземній благодаті, де художник стає співучасником цієї сюїти,
малярської вистави, в якій з кожним
новим тембром мазка мистець все
ближче і ближче наближається до
натури. Усі ці натхненно-масштабні
художні імпульси виллються у викінченість та зродженість ще одного
твору, який поповнить солідну збірку Макарівської картинної галереї,
духовної колиски не лише Марчука,
але вже тепер усіх краян та гостей.

Яка це насолода спостерігати за
пленерними студіями художників,
зокрема, семантика образів Анатолія Марчука втілює в собі глибокі мотиви духовності, що художник вбачає
у природі. У його пейзажах акумулюються творчі потенції поєднання
площин з акордними сублімативними кольоровими плямами, які гармонійно схиляються одна до одної, до
сфер природних та абстрактних.
В стані задуманного, незвичного
захоплення творить Ігор Мельничук,
емоційно долаючи сантиметри білої
поверхні полотна, вібраційно танцючим мастихіном, створює вразливо
продиктовані душею штрихи, що з
великою любов’ю для глядача доносять естетику козичанської природи. Рух йде вертикалями, лягає
формою, дрібнить поверхню, дає
світло-тіньову смакоту фарбової
комбінації. Поступово увиразнюється та проявляється мотив. Погляд
мистця “скачить” з мотиву на полотно і навпаки, рушійно водячи рукою
з пензлем, заводячи художника в
захоплюючу ілюзію натурної самодостатньої неповторності. Мазок
за мазком, різні його модифікації
штрихують та подрібнють загальний
настроєво збалансований пейзажний образ.
У реалістичному ключі працював,
вправний майстер Олексій Іванюк,
створюючи такі щирі, наповнені чистоти та благодаті козичанські краєвиди.
Він з ними живе вже
не один рік. Олексій
з мисткинею дружиною - частий гість
пленерів Марчука.
Михайло Дмитрів
створив потрясаючу
скульптурну роботу,
що поєднує в собі
гармонійно закомпоновані фігури Адама
і Єви та абстрактний
підхід до їх загального вирішення. Майстерно, а головне з
любов’ю та невичерпною енергією постукував його молоток
протягом усього пленеру. Його композиція чудово доповнює
різноманітні скульптурні твори М. Білика, В. Онищенка, що
прикрашають садибу
господаря пленеру.
Дмитрів - людина
з високими моральними та духовними
чеснотами, твердий
у своїх переконаннях, що поблискуються з його добротою, яка також
переповнює його пам’ятник Соломії
Крушельницькій, що стоїть в Італії.
Усі творчо попрацювали на славу
ще одного мистецького поступу.
Після пленерних студій жваво
відбувались цікаві обговорення створених полотен, скульптур, обмінювалися творчими думками, інколи
повчальними дружніми порадами,
все проходило на якісь добродушноліричній ноті.
В пам’яті зринає глибока тиша
на річці Сивка, звук Дмитрієвого різця, барвистість кольорового потоку
Мельничука та щаслива посмішка
куратора Козичанських пленерів, завжди внутрішньо мистецько радісного А. Марчука. 20-ий ювілейний пленер - відбувся!
Сьогодні о 16.00 в садибі Анатолія Петровича Марчука проходитиме літературно-мистецьке свято та
звітна виставка пленерних творів 20
– ювілейного пленеру «Козичанка –
перлина Полісся». Запрошуємо!
Володимир ПЕТРАШИК,
мистецтвознавець,
відповідальний секретар журналу
“Образотворче мистецтво”,
член НСХУ.

3
20 тис. гривень
за гектар

Кабінет міністрів минулого тижня ухвалив рішення про
збільшення нормативно-грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в 1,7 рази. З 1 січня 2012
року гектар ріллі, який нині в середньому коштує 11,8 тис.
гривень, подорожчає до 20 тис. гривень. Нормативна грошова оцінка землі, як відомо, формує базу, за якою розраховуються орендні платежі, тож її підвищення автоматично
збільшує витрати сільгоспвиробників, які орендують наділи. «Орендна плата за використання земельних паїв збільшиться в середньому до 700 гривень за гектар».

Нарада з
сільськими головами
12 серпня в райдержадміністрації голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський провів нараду з головами сільських та селищних рад району з розгляду питань
щодо ефективнішої роботи адміністративних комісій та
виконавчих комітетів з благоустрою; облаштування велосипедних стоянок біля громадських місць; поліпшення
роботи дільничних інспекторів в селах. Також обговорювалось питання, що стосується створення додаткових
пожежних бригад і державних пожежних охорон в районі,
адже його обслуговує лише дві державні пожежні охорони: в Макарові та в Бишеві.
Начальник державного земельного управління Олег
Матвієнко виступив з роз’ясненням законопроекту «Про
ринок земель».
Крім основного, увагу також було приділено обговоренню запланованих заходів з нагоди 20-ї річниці
Незалежності України.
Інф. “М.в.“.

Овочі подешевшали,
а м’ясо подорожчало
За даними Держкомстату України індекс споживчих
цін по Україні у липні відносно червня склав 98,7%, відносно грудня минулого року – 104,6%. У Київській області
індекс споживчих цін становив у липні відносно червня −
99,5%, а грудня попереднього року – 104,5%.
На споживчому ринку області у липні 2011р. ціни на
продукти харчування та безалкогольні напої знизилися
на 1,2%. Найбільше (на 27,1%) подешевшали овочі, на
1,9% та 1,2% – фрукти та масло. Разом з тим, на 5,6%
та 3,9% подорожчали тваринні жири та яйця, на 2,3–1,0%
– м’ясо та м’ясопродукти, олія, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, риба та продукти з риби, хліб
та молоко.
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та
інші види палива підвищилися на 0,5%, у т.ч. квартирна плата зросла на 2,8%, ціна на скраплений газ – на 8,2%. Ціни на
транспорт по області в цілому залишилися без змін.
За дорученням начальника ГУС –
Наталія ГРИЩЕНКО,
в.о. начальника відділу статистики
у Макарівському районі

Відкрили нову
лабораторію
Минулої п’ятниці на території центрального ринку в
Макарові відкрили лабораторію ветеринарно-санітарної
експертизи. Її відкриття приурочили до дня працівників
ветеринарної служби та 20-ої річниці Незалежності України. В заході взяли участь заступник голови райдержадміністрації Сергій Прунцев, начальник управління ветеринарної медицини в районі Михайло Мудрак, директор
центрального ринку Сергій Тишкевич та інші.
У новому приміщенні за підтримки райдержадміністрації зроблено євроремонт, встановлено нові меблі, відповідну апаратуру. Також підведено водопостачання, газ.
Одним словом, створені всі умови для роботи.

Працівники лабораторії відбиратимуть для дослідження зразки продукції тваринного та рослинного походження (у тому числі кормів та кормових добавок тощо),
яка реалізується не лише на суботньому ринку, а й на
щоденному (в центрі Макарова). Вони проводитимуть
діагностичні дослідження зразків (м’яса, молока, риби,
меду, яблук, картоплі...), визначатимуть якість та безпеку продукції і видаватимуть у встановленому порядку
експертні висновки з необхідними рекомендаціями та
вказівками.
Інф. “М.в.“.
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Незоране поле Юрія Карасика
У хліборобській родині від діда - прадіда передається: починай ранок із того, що серед поля ставай на коліна і молися. Про себе не думай. Про людей і врожай. Поле саме підкаже, як йому краще...
Певно, це і є те, що формує в людині Хлібороба. Найщиріше служіння своїй землі, народу, возвеличення хліба, як вічного начала. Ці слова згадалися якраз на полі ТОВ «Агро – Холдинг МС», президентом якого є відома в усій аграрній родині людина – Герой України, двічі екс – міністр сільського
господарства Юрій Михайлович Карасик.
За понад 50 років служіння землі на різноманітних посадах, він обійшов і обміряв сотні кілометрів
ниви, які складаються в одну дорогу хлібороба. Непросту, позначену десятками проблем. І яка то любов, сила тримає упродовж цього часу його біля поля, що він не звернув, не зупинився, а йде далі?

Пахне хлібом
дорога у поле
— І у Макарівський район
прийшов працювати невипадково, — розкриває перший секрет
керівник голові Київської обласної ради Олександру Качному.
— Почув, що поля тут по 10-15
років не оброблялися, зачекалися плуга і добірного зерна, а тому
й вирішив прийти повернути їх до
життя. Відчув з першого дня розуміння і підтримку районного
керівництва, зустрівся з жителями на сходках у восьми населених пунктах. Не скрізь повірили
одразу у те, що виконаю сказане: людей обманювали попередники не раз. Доводилося по багатьох вулицях пройти, у багато
хат завітати, аби місцеві жителі
зрозуміли: товариство прийшло
не лише на полі лад дати, а й соціальну сферу рятувати.
Про сучасний стан вітчизняного аграрного бізнесу Юрій Михайлович довідується не з телерепортажів чи публікацій у пресі,
а безпосередньо перебуваючи
щодня у гущі сільських буднів. І не

на грунтові польові дороги. Здавалося б, після виходу на пенсію
можна було б зменшити темп, так
ні, його життєва стежка зі столичних вулиць хутко побігла до одного з районів області, а рік тому без
вагань звернула в Макарівський
район, доля якого ніби під копірку
списана з біографії сотень таких
же українських районів. Сільське
господарство в країні не один рік
схоже на одне велике незоране
поле, яке просить про допомогу.
Чує її лише небайдужий, той, хто
готовий до складної роботи від
світання дотемна.
Він ніби той шахіст ще зі студентської лави прораховував свої
ходи наперед і дотепер “приміряє” на себе не один власноручно
складений проект.
— Хотілося мати щось своє,
створювати його з нуля, спостерігати за його розвитком,
становленням і, звісно ж, радіти
першим перемогам. Важливою
умовою як тоді, так і тепер залишається постійна потреба населення в цьому бізнесі незалежно
від того, які політичні вітри дутимуть над країною, — ділиться

”
доля винна в тому, що багато років
тому він вибрав саме цей нелегкий шлях, який часто переходить

минулим і баченням майбутнього на полі з густою стіною кукурудзи аграрій. Ось тут і “схований”

розв’язок його життєвого рівняння з багатьма невідомими.
Не складно знайти відповідь,
чому це товариство входить у
число тих господарств,
де більше досягнень,
аніж проблем. Останніх,
на жаль, теж вистачає,
не обминають вони і це
успішне
товариство,
але вирішуються щоразу ефективно. Висококласні
спеціалісти,
сучасна техніка і технології, продуктивні сорти, живлення і захист…
Можна і надалі продовжувати цей перелік
доданків, що позначаються на діяльності
складного
аграрного
організму.
— За день, за місяць і навіть за рік неможливо все докорінно
змінити, — розкриває
стратегію господарства
Ю. Карасик. — Особливої уваги потребувала
виснажена, забур’янена
земля, підкріплення очікували
машинно-тракторні парки. Та
найбільших змін потребувала свідомість селян, заміна
застарілих форм життя, коли
один працює, а сім лежать
— ще не найгірша ситуація.
Сьогодні у господарстві вже
створено 100 робочих місць.
Прийшли працювати місцеві
жителі, які роками не мали заробітку у селах.
Ось тому із ліквідації застарілих “пробоїн” у виробничому механізмі і доводилося розпочинати справи, а
порятунок полів починався із
роботи бригад корчувальників, бо коса зарадити проблемам уже не могла.
Головним учителем кожного хлібороба є земля. Вона
суворий екзаменатор: прискіпливо перевіряє чи не щодня
засвоєне раніше.
Уже кілька років тому до

аграрного локомотива було
під’єднано керівником ще кілька
потужних ”вагонів” — елеватори,
передова техніка, наука…

Математика
розвитку

Уже з перших хвилин розмови
з Юрієм Михайловичем розумієш,
що і у цей район прийшов він працювати надовго. Серйозно говорить про культуру землеробства,
переглядає сівозміни, впроваджує
корпоративну культуру роботи на
землі, модернізує підприємства,

оновлює парк техніки... І не заспокоюється на досягнутому. Уже
сьогодні 10 тисяч гектарів землі
видаються йому незначним клаптиком, який планує збільшити до
30 тисяч гектарів.
Сьогодні бути успішним на
ринку означає не лише вміти
виробляти, а й зберігати, переробляти, вигідно продавати. Побудова елеватора на 100 тисяч
тонн вирішить це триєдине завдання. Перша його черга запрацює вже напередодні збирання
качанистої.
А про те, що його слова не
розходяться зі справами говорить
хоча б той факт, що вже всі власники земельних паїв отримали
орендну плату. Як і обіцяв керівник, не фуражною, а продовольчою пшеницею. Для багатьох пенсіонерів той день перетворився на
свято: розрахунок навіть додому
привозили, кому не було чим забрати зерно. У багатьох родинах

уже переробили його на борошно,
а тому пиріжки, млинці чи пироги
буде з чого готувати.
Засіяне проблемами поле
– не одна біда для керівника.
Не менше проблем у сільських
школах, ФАПах, клубах, а тому
він в одній команді з лідерами
сіл намагається їх вирішувати. Ось так і розжилися десь на
комп’ютери, десь на іншу техніку, енергозберігаючі вікна…
Уже рукою подати до першого вересня, а як бути у цій ситуації він ще не вирішив: одразу в

усі сільські школи, де обробляє
господарство землю, запросили
керівника. Доведеться заступників посилати, аби усіх школярів
привітати з Першовереснем.
* * *
Година розмови у полі, де дозріває прибуток господарства,
невмовкаючі телефонні дзвінки,
а поруч чекають головні спеціалісти. За мить вони разом розкреслять завдання на день наступний і новий тиждень.
...Комусь може видатись, що
Ю. Карасик знає усі секрети
аграрного бізнесу. Під час спілкування стає зрозуміло: він щодня
будує його цеглина за цеглиною,
не звертаючи зі шляху — незвичного і багатьом незрозумілого.
І тільки він знає ті дороговкази,
що не завели його на манівець,
а вивели на широку польову дорогу...
Вікторія Ляховець.

з-під її пера постають славні імена синів й дочок рідного краю
Діна Свиридівна Нетреба — автор книг з краєзнавства – історії району та його
людей: «Юні месники Макарівщини», «Збережемо пам’ять про подвиг», «Іскра та
її герої», «Літературна Макарівщина», співавтор: «Освітяни Київщини – учасники
Великої Вітчизняної війни (1941-1945)», «Вони захищали Вітчизну», «Шляхами військової слави», «Колонщина», «Нариси з історії Макарівського району», «Макарівський район – 85 років», «Нариси з історії Ясногородки», «Нові сходинки «Сузір’я»,
«У поетичній вітальні «Сузір’я». Їі стаття «Святий подвижник з українського роду»
(про Данила Туптала) друкувалась у міжнародному діловому журналі «Імідж-U2» (в
Америці, Англії, Європі).
Пошуківці під її керівництвом 5 разів були переможцями України в експедиції
«Краса і біль України» і протягом 12 років існування цієї експедиції займали щороку
І або ІІ місце в Київській області.
Діну Нетребу справедливо називають па- у нашій першій спільній роботі – світлина
тріархом краєзнавства Макарівщини. Саме біля портрета Святителя Димитрія на вивона повернула з небуття ім’я Данила Туптала ставці з нагоди 14-ї річниці Незалежності
ще наприкінці 1980-х років. І про створений України, опублікована в кольоровому блоці
нею клуб «Пошук» Макарівського ЦТДЮ, і про «Нарисів з історії Макарівського району».
Великою честю для мене було запроїї подвижницьку діяльність відомо далеко за
межами району. Те, що Макарівщина знає шення Діни Свиридівни до співпраці над
імена і долі багатьох дійових осіб партизан- книгою «Літературна Макарівщина». Вона
ського підпілля часів Другої світової війни – її надихнула мене на перші кроки в художньоі лише її заслуга. Те, що в районі вирує літе- му слові. Мої грузецькі оповідки з’явилися
ратурний процес і краєзнавчий рух, - також у на світ саме під час роботи над цією книгою. І прикладом для мене була саме Діна
багатьох моментах саме її починання.
Я познайомився з Діною Свиридівною Свиридівна – справжній творчий діамант:
2003 року, коли райдержадміністрація і ра- пошуківець-дослідник, педагог, громадйонна рада ініціювали написання книжки, ський діяч, публіцист, поет, художник...
Не відкрию таємниці, якщо скажу, що Діна
що згодом була видана як «Нариси з історії
Макарівського району». Вона одразу стала Свиридівна наштовхнула мене на ідею напидля мене і наставником, і ідейним побрати- сання історії Ясногородки, коли опублікувала
мом, і другом. Не злічити і не згадати вже в «Макарівських вістях» кілька своїх нарисів
всіх тих днів, коли ми з Діною Свиридівною про родину Сиченків. І поки я збирав архівні
складали докупи розрізнені фрагменти відомості про одне колись славне містечко,
«Нарисів...», переймалися бурхливими вона упорядковувала історію іншого – Новосіполітичними подіями, обговорювали про- лок. На жаль, ця її праця досі зберігається в рублеми збереження історичної спадщини. В кописі. Але, я переконаний – багато звершень
усьому наші погляди збігалися і збігаються у Діни Свиридівни ще попереду, незважаючи
досі. Тож, як символ спадковості поколінь на її поважний вік. Сьогодні вона – член На-

ціональної спілки краєзнавців України, автор
десятка книжок і незліченної кількості пізнавальних статей у пресі. В центрі її досліджень
– людські долі, постаті на тлі епохи. Її нариси
пронизані щирістю, співпереживанням, якоюсь щемливою теплотою, любов’ю до своїх
героїв. Кожен, оспіваний Діною Нетребою талант, оборонець чи подвижник, постає з-під її
пера величним генієм своєї справи. Але, без
сумніву, справжнім генієм є й сама Діна Свиридівна – її ім’я назавжди увійшло в літопис
рідного краю.
Парадокс, але дуже часто такі подвижники залишаються «непоміченими». Інші
люди використовують їхню працю для за-

хисту дисертацій, отримання заохочень і
почесних звань. А таланти-самородки, як
Діна Нетреба, отримують скромну пенсію
без жодних надбавок, працюють на смішну зарплатню, або й просто «за спасибі».
Лише справедливий час стирає з пам’яті
цивілізації тимчасових виконавців, а залишає світила. Якщо мене запитують, кого
вважаю найвидатнішим із сучасників –
мешканців Макарівщини, без вагань називаю ім’я Діни Нетреби.
22 серпня у Діни Свиридівни День народження. Від усієї душі зичу їй всіх життєвих гараздів.
Євген БУКЕТ
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Продовження. Початок
у попередньому номері.

(Уривок)

Місце збору повстанці обрали серед вікового лісу у верхів’ї
Холодного Яру (близько 2 км від
Мотронинського монастиря). Тут
для людей і коней збудували дві
шопи, для готування їжі монастир надав 15 казанів. Над джерелом встановили цямрини для
криниці (це джерело існує досі).
Повстанський табір почав залюднюватися ще наприкінці квітня. Туди з монастирських келій
прийшов Шелест з усіма “послушниками”. За свідченням запорожця Д. Андреєва, він з п’ятьма січовиками, озброєними рушницями,
прибув до табору за два тижні до
залишення повстанцями Холодного Яру. Їх прийняв отаман Шелест. У таборі запорізьких і польських надвірних козаків тоді було
близько ста чоловік.
Згодом, вже у Жаботині, полковником, тобто головним командиром холодноярців, рада
повстанців проголосила Йосипа
Шелеста. Повстанські сили ухвалено назвати Військом Запорозьким, усіх повстанців вважати
запорозькими козаками, ця назва вживалася згодом по всій визволеній території. За своїм внутрішнім устроєм, дисципліною
повстанський загін являв собою
бойову одиницю запорозького
козацтва. Він мав свою корогву, кілька військових прапорів,
а полковник — відповідний своєму званню клейнод — булавупернач. З урахуванням неминучого зростання в подальшому
визвольного війська, остаточно
визначився його керівний склад
— отамани окремих загонів, підпорядковані полковникові.
Полковник Шелест трагічно
загинув між 20 і 23 травня 1768
року. Тож повстанці мусили обирати нового провідника. Ним
став 28-річний Максим Залізняк,
який в понеділок, 26-го травня,
в перший день Петрового посту,
повів своє військо у визвольний
похід.
27-го травня гайдамаки без
бою зайняли Черкаси, 29-го Залізняк прибув до Сміли, 1-го
червня — в Корсунь, а вранці в
середу, 4-го червня — до Богуслава. Просування гайдамаків
до Богуслава було схожим на
тріумфальну ходу. Поляки і євреї, заздалегідь залишили цю
місцевість, тож повстанці оголошували її вільною. Зважаючи на
збільшення кількості війська і відсутність опору з боку супротивника, рада повстанців прийняла
рішення розділитися. Максим
Залізняк 6-го червня виписав
“Універсали” на право урядувати
в селах і селищах. Один з таких
документів, що зберігся в фондах архіву зовнішньої політики
Російської імперії (нині у складі
Історико-документального департаменту МЗС РФ), виписаний
на ім’я козака Канівського куреня
Івана Чалого (Бондаренка):
“По указу е.и.в. самодержици всеросийской Екатерини
Алексеевни и протчая и прочая и
прочая.
Імъючи я команду Войска Запорозкаго, комендерую от себе
козака атамана Ивана Чалого,
куреня Канъвского, о котором
извъсно чиню всякому чину як
войску росийскому, так и людям
посполитим. И даю ему тую промоцію по селах и по деревнях
слъдовати и испитовать ляхов
и жидов, и порядок в селах и в
деревнях учинять, и позосталые
вещи от збъглих ляхов и жидов отбърать. Самих же ляхов и
жидов ко мнъ не присилать, но
своею командою, врученою ему,
казнить, даби ему въра била дана
и всякому человъку должно ему
повиноватись во всем, что роскажет, что для лутчаго въроятия
подписуюсь своеручно.
1768 году иуня 6 числа.
Максим Залъзняк, полковник
Воиска Запорозкаго”
Богуслава Залізняк йшов
за таким маршрутом: Іс-
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айки — Медвин — Лисянка —
Буки — Соколівка — Осташівка
(передмістя Умані), куди прийшов 9-го червня о першій годині дня. Про те, що коїлося при
здобутті Уманської фортеці написано більш, ніж удосталь. Клубок вигадок, навмисних і ненавмисних помилкових тверджень
настільки заплутаний, що його
остаточно не розплутано й досі.
Події в Умані не є предметом нашого дослідження, як, власне, й
багато інших дій повстанців.
Про їхні наміри красномовно
свідчить збережена в Центральному державному історичному
архіві України (м. Київ) відозва
повстанського керівництва до
селян Польщі підійматися проти
своїх панів за прикладом селян
Київського та Брацлавського
воєводств, датована серединою
червня 1768 року. Вона поширювалася, як свідчить невідомий, в
численних копіях, зачитувалася
по ярмарках звичайних і святкових по всьому королівству, підбурювала селян “до здійснення
в країні бунтів”. Подаємо текст
документу в перекладі Г.Ю. Храбана: “Вже надходить ваш час,
коронні громадяни, які в великій
кількості живуть у маєтках шляхетських, державних і духовних,
вирватися з неволі і позбутися
ярма і тягарів, які досі зазнаєте від своїх безсердечних панів.
Зглянувся бог з високого неба на
вашу недолю, почув стогін і сльози ваші з цієї юдолі світу, послав
вам бог захисників, які помстяться за ваші кривди. Прибувайте на
допомогу тим, які хочуть зробити
вас вільними, ваші права та свободи зберегти і врятувати. Тепер
настав час розплати з гнобителями за всі ваші кривди, побої,
вбивства, тортури, а також і за

гайдамаків і закликав усіх готуватися до спільного походу на
Білу Церкву. А вже в ніч з 25 на
26 червня заарештував керівників повстання. Арешт полковника
Залізняка та підполковника (згідно одного з рапортів Кречетнікова до Рєпніна) Івана Гонти, на
думку більшості дослідників, вирішив долю повстання. Але саме
в цей час на арену бойових дій
виходить Іван Бондаренко, який
зрештою став останнім полковником Коліївщини.
всіх попередніх виданнях,
присвячених
Коліївщині, отаман Іван Бондаренко залишався “темним коником”, до
дослідження життя і діяльності
якого у дослідників чомусь “руки
не доходили”. У найфундаментальніших працях йому надано
максимум 2-3 аркуші, а найчастіше згадано лише одним рядком.
Це абсолютно несправедливо,
адже, як виявилося, і архівних документів, і мемуарів, і народних
пісень про ватажка збереглося
більш, ніж достатньо. Ми поставили собі за мету зібрати докупи
розпорошену в різних джерелах
інформацію і комплексно дослідити постать Івана Бондаренка
як одного з керівників повстання
1768 року.
Іван Бондаренко народився
в селі Грузьке Київського повіту,
яке у той час належало магнатам Харлінським, у сім’ї бондаря
(ремісника, що виготовляв бочки) близько 1746 року. Його мати
рано овдовіла, сім’я не могла
вести власне господарство, тож у
вісім років хлопець пішов працювати сторожем при поміщицькій
кухні, за іншими даними — пастухом. Івану завжди діставалася
найтяжча робота — і в свята, і в
будні, а за погане її виконання
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“Універсал” Максима Залізняка Іванові Чалому.
нечувані здирства, яких ви зазнавали від своїх панів. Посилаємо
до вас керівників, яким треба вірити і з ними піти зі зброєю, яка в
кого є. Залишайте дружин, хати,
своїх любимих дітей, не будете
шкодувати, бо ж скоро побачите, що з вашою, правовірних,
допомогою бог дасть перемогу
і будете собі вільними панами,
коли знищите гадюче плем’я,
тобто панів ваших, які досі п’ють
вашу кров. Попереджували ми
вас раніше, але ви не вірили. Тепер можете вірити, бо вже ваші
побратими на Україні й Поділлі
щасливо почали вибиватися з
неволі і з цього ярма. Покличте
на порятунок бога і прибувайте
на допомогу”.
18-го червня 1768 року генерал від інфантерії російських військ Михайло Кречетніков
вперше
написав
генерал-фельдмаршалу Миколі
Рєпніну, що поблизу району його
діяльності, неподалік від Білої
Церкви й Умані збунтувалися
місцеві селяни, якими керують
запорожці, що їх називають гайдамаками. Вони ріжуть шляхту та
євреїв. Причиною цього генерал
вважав дії конфедератів. Прибувши 23-го червня до Умані за
наказом Кречетнікова, поручик
Кологрівов увійшов у довіру до

його часто били. Кілька років він
терпів таке своє становище, та
одного разу не витримав і втік з
поміщицького двору. Сказавши
собі: “Дай Боже ноги, куди очі глядять туди й дорога!”, він вирушив
за кордон шукати притулку.
Польський історик та етнограф, родом з с. Мотовилівки
(нині — Фастівського району),
Едвард Руліковський інакше
розповідає про причину втечі
Бондаренка. Той, начебто, крав
по селі гусей і за це кілька разів
був покараний. За останню крадіжку йому на шию повісили “ulik
polowy” і наказали під час служби
з ним стати в церкві. Бондаренко
не витримав сорому і втік.
Народна пісня “У селі Грузькому жила вдова Бондариха”
про Івана Бондаренка і осавулу
Якименка, розповідає що Бондаренко був покараний за спалене
поміщицьке сіно. За це пан “нагородив” його “листом” про те, що
“Бондаренка в котел укидати, в гарячій воді купати”. Хлопця-втікача
з цією “міткою” зустрів у лісі Іван
Гонта і переправив через кордон
до своїх знайомих — гайдамаків.
Таким чином Іван Бондаренко
потрапив на Лівобережжя і записався до Канівського куреня під
прізвищем Чалий. Звідки взялося саме це прізвище — лишаєть-

дилися письменні люди. Це було
наслідком того, що на Січі існувала школа, де козаки, а отже і
гайдамаки, які теж перебували там, здобували
освіту.
Ми не зустрічаємо
імені отамана Бондаренка в перший місяць Коліївщини, за винятком поданого вище Універсалу на
право урядувати в селах
і селищах, який виписав
Максим Залізняк на ім’я
Івана Чалого в Богуславі 6
червня 1768 року. Цей документ було опубліковано в 1970 році, але лише
1989-го стало відомо, що
Іван Чалий та Іван Бондаренко — одна особа. Це
відкриття зробив краєзнавець Г.Ю. Храбан. Ось
спогади Григорія Юхимовича: “11 червня 1968 р. у
Львові відбулася наукова
конференція, присвячена
200-річчю повстання під
проводом Максима Залізняка. Під час роботи конференції Львівський філіал ЦДІА УРСР влаштував
виставку історичних докуЦя книжка краєзнавця з Умані Г.Ю. ментів, на якій я ознайоХрабана стала його “лебединою” піс- мився з деякими аркушанею. 30 років він чекав її виходу. А коли ми судового позову від 24
дочекався, склав список тих, кому хоче серпня 1769 р. власника
сіл Новосілки, Мостище,
її подарувати і відійшов у кращі світи...“
Богушівка, мозирського
земського писаря шляхіз Правобережжя під вигаданими тича Адама Ленкевича до пароха
(священика) Новосілок Олексія
прізвищами.
Хоча серед селян Бишів- Шавровського. Науковий співроського помістя Харлінських в бітник Львівського філіалу ЦДІА
ревізії 1795 року знаходимо УРСР кандидат історичних наук
Мойсея — сина Павла Чалого, О.А. Купчинський (один з упоряд54 роки, з сім’єю та Антона — ників збірника документів “Гайдасина Семена Чалого, 30 років, мацький рух на Україні в XVIII ст.”)
з сім’єю в Бишеві та Давида показав авторові всю справу про
— сина Федора Чало- позов до Шавровського (документ
го, 35 років, з сім’єю зберігається в ЦДІА Литовської
в Соснівці. Прізвище РСР). Ось уривок зі справи, який
Бондар у Бишеві й на- підтверджує думку про тотожність
вколишніх селах було Івана Бондаренка та Івана Чалого:
тоді теж поширене. “Свідок (Ленкевич. — Г. X.) знає,
Бондарі жили 1795 що парох Шавровський, коли діроку в Бишеві (три дво- знався про прибуття Швачки до
ри), Малому Карашині Фастова, примусив громаду по(один двір) і в Грузько- їхати з поклоном до Швачки, але
му (один двір). У ревізії на півдорозі дізнався про прибуття
1795 року в Грузькому Івана Чалого, гайдамаки, до НовоАнтон син Якима Бон- сілок, до якого одразу повернувся
дар (1754 р.н.) запи- до Новосілок. Уклонившись йому,
сався
Бондарчуком, сів зі своєю жінкою з ним і залипевно, щоб його сім’ю шений панський мед пив, розпоне плутали з Бонда- вів про стан панських маєтків. Про
ренками. Хоча в тому, депозит (майно, заховане у церкщо сім’я майбутнього ві. — Г. X.) його мосці пана Столигватажка і Антона Бон- ви, губернатора Новосілок, сказав
даря були родичами, Іванові Чалому-Бондаренку і одсумнівів немає. В XVIII разу ж той депозит йому видав”
столітті в одній роди- (ЦДІА Литовської РСР. Ф. 823, оп.
ні старший син часто 2, спр. 1971, арк. 44)”.
акт існування Універсалу
іменувався Бондарчупідтверджує, що 6 червком, а менший — Бондаренком.
Можливо ня Іван Бондаренко відділився
також, що форму прізвища на від основних сил повстанців.
-ук вживали до сина, який мав Тоді 22-річний отаман, скоріше
власну хату, а -енко — до сина, всього, діяв спільно з 40-річним
який жив при батьках, а таким, Микитою Швачкою в Каневі і
згідно з народними традиціями, Ржищеві, під його керівництвом.
як правило, є менший син. Що- Хоча, є підстави вважати, що
правда предок, який об’єднував Журба і Бондаренко приєдналиБондарчуків і Бондаренків най- ся до Швачки пізніше, неподалік
вірогідніше був не в першому, а Білої Церкви, після взяття Залізняком Умані. Саме в Умані молодий
в другому чи третьому коліні.
олодий козак Іван Ча- Бондаренко зустрів свого рятівнилий врешті-решт потра- ка Івана Гонту і попросив у нього
пляє до групи Йосипа Шелеста, дозволу йти “в свої села гуляти,
знайомиться з Максимом За- проклятим панам одімщати”.
лізняком та Микитою Швачкою,
Як би там не було, 20 червня в
майбутніми гайдамацькими ва- с. Блощинцях Швачка і Бондарентажками, вчиться у них бойової ко були разом. А 26-го прибули в
майстерності. Серед гайдамаків Фастів. Ярема Вечірній свідчив,
згодом знаходить Іван нероз- що прибувши в Фастів, Швачка і
лучного товариша — Нечаєн- Бондаренко говорили про “укази
ка й стає справжнім “лицарем її імператорської величності”. У
і характерником”: він навчився Фастові Іван не затримувався і одзамовляти зброю, так, що куля разу рушив на північ через Офірну,
його не брала. Напередодні по- Кощіївку, Чорногородку, Яблунівку,
встання мати отримала від сина Мостище. За свідченнями скарблиста, в якому він обіцяв незаба- ника Дрогичинського Юзефа
ром її провідати.
Беньковського отамана з шістьРосійські джерела засвід- ма козаками із-за кордону (серед
чують, що Іван Бондаренко, як них — Онопрій Покотило, Грицько
і його побратими Неживий та Кам’янський, Білогубенко, Павло і
Швачка були грамотними: вміли Тарас) вислав з Фастова ватажок
читати і писати. В усіх свідченнях головний Швачка. В Чорногородці
про дії коліїв читаємо, що вони до ватаги пристали Гаврило Іванвідчитували селянам маніфест із ченко та Іван Ювхименко.
закликом до повстання, значить
(Продовження
у кожному відділі коліїв знахоу наступних номерах).
ся загадкою. Найімовірніше —
воно вигадане. Запорожці дуже
часто приймали до себе втікачів
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Понедiлок, 22 серпня

«1+1». 17.25 “Муха”. (Росiя,
2008р.)
Драма.
Водiй-далекобiйник
Федiр Мухiн - холостяк. Жiнки його
люблять, а вiн i пам`ятає далеко
не всiх, з ким його звела доля. Не
пам`ятає i вчительку Машу з маленького уральського мiстечка,
вiд якої одного разу одержує телеграму з проханням термiново
приїхати. Щось примушує Федора
вiдгукнутися...
Режисер: В. Котт.
У ролях: А. Кравченко, А. Тюфтей, О. Добровольська, С. Селiн,
А.Богова, А. Данилова.

* * *

Вiвторок, 23 серпня

СТБ. 10.00 “Вечiрня казка”.
(Росiя, 2007р.)
Мелодрама. Антон, багатий

а н о н с

бiзнесмен, один виховує сина.
Але Даня рiдко бачить вiчно зайнятого батька i, позбавлений до
того ж материнської ласки, вимушений вiртуально спiлкуватися з
ведучою передачi “Вечiрня казка”,
привабливою “тiткою Машею”. I
ось — о, диво! Батько випадково
знайомиться з телеведучою Машею Пчолкiною. Виникає взаємна
симпатiя, подальшi плани. Антон,
завзятий альпiнiст, вiдправляється
в гори. Несподiвано в горах сходить лавина, i експедицiя Антона
зникає безвiсті. Тут же з’являється i
колишня дружина - дiлити спадок...
Режисер: Ю. Стицковський.
У ролях: А. Дедюшко, Р. Мянник,
С. Нiзовська, С. Чернишкова, О.
Булдаков.

УТ-1

0.15 Вертикаль влади.
0.30 Пiдсумки.
0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Х/ф “Богдан Зиновiй
Хмельницький”.

«1+1»

6.55 Снiданок з “1+1”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00 “Тиждень без жiнок”.
11.10 “Криве дзеркало”.
13.05 Х/ф “Чотири мушкетери”.
15.05 Х/ф “Мушкетери повертаються”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.25 Мелодрама “Муха”.
19.30, 0.00 “ТСН”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “Дiти напрокат”.
22.15 “Iлюзiя безпеки. Фальшивi
лiки”.
23.15 “Tkachenko.ua”.
0.15 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”. (2 к.).
1.15 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”. (2 к.).

вівторок, 23 серпня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
8.30 Обличчя України.
10.00 Церемонiя пiдняття державного прапора України.
10.20 День Прапора України.
Пiдняття Державного прапора у регiонах України.
11.50 Х/ф “Королева бензоколонки 2”.
13.20 Д/ф “Межа волi”.
14.05 Символ країни - прапор
України.
15.00, 1.35 Урочистостi та
святковий концерт з нагоди
Дня Прапора України.
17.00, 19.10 Мистецький
телемарафон до 20-ї
рiчницi Незалежностi
України. Свiтлана та Вiталiй
Бiлоножки.
18.20 Про головне. Л. Кравчук.
18.40 Дiловий свiт.
20.40 Церемонiя пiдняття державного прапора України.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Д/ф “7300 днiв”.
22.00 Мистецький телемарафон до 20-ї рiчницi
Незалежностi України. Н.а.
України М. Басков.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Д/ф “Намисто для єдиної”.

0.15 Вертикаль влади.
0.30 Пiдсумки.
0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.

«1+1»

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.45 “Не бреши менi”.
11.45 Т/с “Iсторiя зечки”.
12.45 “Iлюзiя безпеки. Таблетка
вiд старостi. Мiфи та
реальнiсть”.
13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.10 Т/с “Детективне агентство
“Iван-да-Мар`я”.
16.00 “Iлюзiя безпеки. Фальшивi
лiки”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.40 “Сiмейнi драми”.
18.30 Т/с “Не бреши менi 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “Мiняю жiнку 4”.
22.25 “Грошi”.
23.25 “Зняти все”.
23.50 “ТСН”.
0.05 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”. (2 к.).
1.05 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”. (2 к.).
1.55 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

середа, 24 серпня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.30 Концерт хору iм. Верьовки “Пiсне моя - моя
Україно”.
7.40 Д/ф “Намисто для
єдиної”.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.15 Д/ф “7300 днiв”.
10.00 Урочистостi з нагоди
20-ї рiчницi Незалежностi
України.
10.30 Мистецький телемарафон до 20-ї рiчницi
Незалежностi України.
Фольк-music.
14.55 Старт Euronews в Українi.
15.20 Новини.
15.30 Мистецький телемарафон до 20-ї рiчницi
Незалежностi України.
Валерiй Меладзе.
17.00 Концерт за участю
вiйськових оркестрiв.
18.00 Мистецький телемарафон до 20-ї рiчницi
Незалежностi України.
Таїсiя Повалiй.

Ан о н с
: : : :
Середа, 24 серпня

Інтер.
11.55
“Велика
рiзниця”. (Україна, 2007р.)
Мелодрама. Олена - розумна,
успiшна, але самотня бiзнес-ледi
39 рокiв. Розумiючи, що робота поступово стає сенсом її життя, вона
робить вiдчайдушний крок — звертається в шлюбне агентство. Iвану 29. Вiн приїхав з Сибiру пiдкорювати
столицю. Вчиться в iнститутi i паралельно працює менеджером в
шлюбному агентствi. Вони знайомляться...
Режисер: I. Штернберг.
У
ролях:
Е.
Скороходова, С. Горобченко, I. Верник,
М.Полiцеймако,
А.АфанасьєваШевчук, А.Масленнiкова, Е. Кузнецова.

а н о н с
Субота, 27 серпня

Інтер. 15.00 “Любов на сiнi”.
(Росiя, 2009р.)
Мелодрама. Ця iсторiя любовi
гiдна романтичного Парижа з його
рiчкою Сеною. Але розгортається
вона в росiйськiй глибинцi, серед
березових гаїв i безкрайнiх полiв
свiжоскошеного сiна. Тiльки Коля
Євлашкин звiльняється з мiсць не
таких вiддалених i - на тобi, знову потрапляє в мiлiцiю: адже вiн
просто допомагає пiднести сумку громадянцi Лемешевiй, а його
звинувачують в крадiжцi...
Режисери: В. Чiков, С. Курбанов.
У ролях: В. Галкiн, Е. Лядова, С.
Юшкевич, Н. Звєрєв, Е. Бiрюкова,
М. Ємельянов.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

понеділок, 22 серпня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.40 Т/с “Роксолана”. Фiльм 2.
“Дружина Халiфа”.
10.40 Шеф-кухар країни.
11.30 Вiкно до Америки.
12.00 Дiловий свiт.
12.10 Право на захист.
12.30 Армiя.
12.40 Х/ф “Сватання на Гончарiвцi”.
13.55 Мистецький телемарафон
до 20-ї рiчницi Незалежностi
України. Гурт “Кобза”.
15.30 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Т/с “Чорна Рада”.
18.20 Про головне. В. Литвин.
18.40 Дiловий свiт.
18.55 Х/ф “Богдан Зиновiй
Хмельницький”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.25 Х/ф “Штольня”.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.

: : :
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20.05 Мистецький телемарафон до 20-ї рiчницi
Незалежностi України.
Майдан Незалежностi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Урочистостi з нагоди
20-ї рiчницi Незалежностi
України.
21.50 Мистецький телемарафон до 20-ї рiчницi
Незалежностi України.
Майдан Незалежностi.
0.00 Концерт хору iм. Верьовки
“Пiсне моя - моя Україно”.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Пiдсумки дня.
1.55 Мистецький телемарафон
до 20-ї рiчницi Незалежностi
України. Фольк-music.

«1+1»

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”.
11.50 Т/с “Iсторiя зечки”.
12.50 “Iлюзiя безпеки. Третє
око. Загадки зору”.

інтер

5.30 Х/ф “Найщасливiшi”.
7.00 Новини.
7.10 З новим ранком.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Х/ф “На гачку”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
13.55 “Сiмейний суд”.
14.50 “Юрмала”.
16.25 “Чекай на мене”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Сiмейний будинок”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Свати”.
23.25 Т/с “Вiдплата”.
0.35 Д/ф “Прокуратори України”.
Н. Пiдгiрний.
1.20 Х/ф “Ерiн Брокович”.
3.30 Д/ф “Теорiя правди”. Екстрасенси на службi полiцiї.

істv

5.20 Х/ф “Незламний шпигун”.
6.45 Х/ф “Чорна борода”.
10.05 Х/ф “Зброя”.
11.55 Х/ф “Повернення Супермена”.
15.05 Х/ф “Пiрати Карибського
моря 3: На краю свiту”.
2.40 “ТСН”.
2.55 Т/с “Детективне агентство
“Iван-да-Мар`я”.
3.40 “Iлюзiя безпеки. Таблетка
вiд старостi. Мiфи та
реальнiсть”.
4.25 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”. (2 к.).

інтер

5.20 Т/с “Каменська 2”.
7.00 Новини.
7.10 З новим ранком.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Свати”.
12.00, 18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 Т/с “Спальний район”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.00 “Судовi справи”.
15.50 Т/с “Каменська 2”.
18.10 Т/с “Сiмейний будинок”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Свати 2”.
23.05 Т/с “Вiдплата”.
0.10 Д/ф “Прокуратори України”.
П. Шелест.
1.00 Х/ф “Мiсiя порятунку 2:
Точка удару”.
2.25 Д/ф “Теорiя правди”. Передбачаючи майбутнє.
3.20 “Подробицi” - “Час”.
3.50 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
3.55 Д/ф “Прокуратори України”
П. Шелест.
13.45 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.10 Т/с “Детективне агентство
“Iван-да-Мар`я”.
16.05 “Грошi”.
17.05 “Шiсть кадрiв”.
17.40 “Сiмейнi драми”.
18.30 Т/с “Не бреши менi 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
20.50 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “Вiд пацанки до панянки 2”.
22.25 Бойовик “День
незалежностi”. (2 к.).
1.00 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”. (2 к.).
1.55 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”. (2 к.).
2.45 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
3.30 Т/с “Детективне агентство
“Iван-да-Мар`я”.
4.15 “Iлюзiя безпеки. Третє око.
Загадки зору”.
5.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.

інтер

4.40 Х/ф “Доглядальниця”.
6.15 Мюзiкл “Сорочинськая
ярмарок”.
8.10 Концерт пам`ятi М. Мозгового “Мрiялося, хотiлося,
не збулося”.
10.55 Д/ф “Легендарнi замки
України”.
11.55 Х/ф “Велика рiзниця”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф “Матриця”.
21.50 Х/ф “Смертельна зброя”.
(2 к.).
0.05 Х/ф “Зрадник”. (2 к.).
2.10 Т/с “Герої 3”.
3.35 Пiд прицiлом.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.30 Подiї тижня.
7.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
13.00 “Хай говорять. Ванга: сто
рокiв чудес”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.00 Подiї.
19.20 Україна. 20 рокiв життя.
19.25 Т/с “Глухар. Продовження”.
22.20 Х/ф “Швидкий i мертвий”.
(2 к.).
0.30 Х/ф “Шпигунськi iгри”. (2 к.).

стб

5.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.00 “Бiзнес +”.

істv

5.15 Х/ф “Чорна борода”.
6.45 Х/ф “Загубленi в космосi”.
9.10 Х/ф “Готель для собак”.
11.15 Х/ф “Заборонене
королiвство”.
13.20 Х/ф “Золото дурнiв”.
15.50 Х/ф “Матриця”.
18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Матриця 2: Перезавантаження”.
21.50 Х/ф “Смертельна зброя
2”. (2 к.).
0.05 Х/ф “Дежавю”. (2 к.).
2.30 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
3.15 Провокатор.

Трк «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
13.00 “Хай говорять. Владислав Галкiн: Прошу
поблажливостi”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.00 Подiї.
19.20 Україна. 20 рокiв життя.
13.40 Концерт “Мiсце зустрiчi”.
16.15 Х/ф “Парi на любов”.
18.00 Т/с “Сiмейний будинок”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт до Дня
Незалежностi.
23.10 Т/с “Вiдплата”.
0.15 Д/ф “Прокуратори України”.
В. Щербiцький.
1.05 Х/ф “Безодня”.
3.10 Д/ф “Теорiя правди”.
Тварини-оракули.
4.05 “Подробицi” - “Час”.

істv

4.30 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
4.55 Х/ф “Чорна борода”.
6.25 Х/ф “Готель для собак”.
8.25 Х/ф “Заборонене
королiвство”.
10.30 Х/ф “Золото дурнiв”.
12.40 Х/ф “Турецький гамбiт”.
15.55 Х/ф “Матриця 2: Перезавантаження”.
18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Матриця 3:
Революцiя”.
21.40 Х/ф “Смертельна зброя
3”. (2 к.).
0.05 Х/ф “Зодiак”. (2 категорiя).
2.55 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.

6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.50 “Чужi помилки. Розплата за
добродiйнiсть”.
7.45 Х/ф “Iван Бровкiн на
цiлинi”.
9.50 Х/ф “Не можу сказати
“прощай”.
11.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Очна ставка. Сльоза
дитини”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “У пошуках iстини. Третiй
Рейх проти СРСР: як
створити надлюдину?”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 “Україна має талант! 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Очна ставка. Кровнi метри”.
23.20 “У пошуках iстини. Тризуб
княгинi Ольги”.
0.15 “У пошуках iстини. Ярослав
Мудрий: справжнє обличчя”.
1.15 “Бiзнес +”.
1.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
2.55 Х/ф “Щит i меч”.

Новий канал

5.30 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
19.25 Т/с “Глухар. Продовження”.
22.20 Т/с “Слiд”.
0.00 Т/с “Лицар дорiг”. (2 к.).
1.30 Х/ф “Швидкий i мертвий”.
(2 к.).
3.15 Т/с “Безмовний свiдок”.
(2 к.).
3.40 Подiї.
4.00 Критична точка.
4.40 “Хай говорять”.
5.25 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

стб

6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 “Чужi помилки. Пiдривник
мимоволi”.
9.00 “Чужi помилки. Жертви
весiльного персня”.
10.00 Х/ф “Вечiрня казка”.
12.05 Х/ф “Довгождана любов”.
14.10 “Очна ставка. Кровнi
метри”.
15.05 “Давай одружимося”.
17.05 “У пошуках iстини. Тризуб
княгинi Ольги”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.40 “Правила життя. Продукти
харчування. Чорний список”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Очна ставка. Скiльки
коштує стати зомбi?”
23.20 “У пошуках iстини. Українське чаклунство”.
3.40 Т/с “В чорному списку 2”.
4.25 Пiд прицiлом.

Трк «Україна»

6.10 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
9.00 Х/ф “Д`Артаньян i три
мушкетери”.
11.00 Україна. 20 рокiв життя.
1991-1999.
11.45 Х/ф “Д`Артаньян i три
мушкетери”.
13.45 Х/ф “Д`Артаньян i три
мушкетери”.
15.10 Т/с “Дорожнiй патруль 6”.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.00 Подiї.
19.20 Україна. 20 рокiв життя.
19.25 Т/с “Глухар. Продовження”.
22.20 Т/с “Слiд”.
0.00 Т/с “Лицар дорiг”. (2 к.).
1.00, 3.50 Х/ф “Д`Артаньян i три
мушкетери”.

стб

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.50 “Чужi помилки. Робiн Гуд з
великої дороги”.
9.50 Х/ф “Ати-бати, йшли
солдати...”

Недiля, 28 серпня

ІСТV. 19.00 “Грозовi ворота”.
(Росiя, 2006р.)
Вiйськовий бойовик. Рота
старшого лейтенанта Олександра
Доронiна, в якiй служать молодi
солдати Костянтин Вєтров i Микола Горшков, вiдряджається на
Пiвнiчний Кавказ. Командир полку
полковник Галкiн доручає Доронiну
оборону перевалу “Грозовi ворота”. До роти Доронiна прикомандировують групу спецназу ГРУ пiд
командуванням майора Єгорова,
у якого кiлька рокiв тому вiд рук
терористiв загинули його дружина i син...
Режисер: А. Малюков.
У ролях: М. Пореченков, В. Разбегаєв, А. Пашинiн, А. Краско, Б.
Щербаков, I. Жидков, Е. Потапенко,
А. Алексєєв.

* * *

5.55 М/с “Сiмейка Аддамс”.
6.35 Kids` Time.
6.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Джуманджi”.
7.15 “Пiдйом”.
7.30 Репортер.
7.40 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Вiйна наречених”.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
12.50 Батьки i дiти.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.35 Батьки i дiти.
20.35 Т/с “Воронiни”.
21.40 Зроби менi смiшно.
22.40 Новий погляд.
23.45 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
0.40 Спортрепортер.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Новий погляд.
1.45 Х/ф “Доктор Голiвуд”. (2 к.).
1.20 “Бiзнес +”.
1.25 Т/с “Анатомiя Грей”.
3.00 Х/ф “Щит i меч”.
4.40 Нiчний ефiр.

нтн

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.25 Х/ф “Ризик”.
7.55 “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Правда життя”. Безкультурний вiдпочинок.
9.10 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
13.25 Т/с “Iсторiя льотчика”.
15.05 Х/ф “Вiдплата”.
16.30 Х/ф “Зарядженi смертю”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Павутиння 3”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.20 Х/ф “Шаблезуба тварюка”.
(3 к.).
2.15 “Свiдок”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.40 М/с “Черепашки нiндзя”.
0.50 Спортрепортер.
1.00 Таємницi Господа.
2.25 Т/с “Ясновидець 3”.

нтн

Новий канал

5.50 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.10 Х/ф “Зарядженi смертю”.
7.55 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “Павутиння 3”.
13.30 Т/с “Iсторiя льотчика”.
15.25 Х/ф “Вiдплата”, 2 с.
16.45 Х/ф “Перед свiтанком”.
18.30 “Речовий доказ”. Заручник у полонi.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Павутиння 3”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.20 Х/ф “Подвiйний дракон”. (2 к.).
2.15 “Свiдок”.
2.40 “Правда життя”.
3.50 М/с “Черепашки нiндзя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.40 “Свiдок”.

11.45 “Правила життя. Продукти харчування. Чорний
список”.
13.45 “У пошуках iстини. Українське чаклунство”.
15.45 Х/ф “Пригоди Вєрки
Сердючки”.
17.35 Х/ф “Знахар”.
20.15 Х/ф “За двома зайцями”.
22.00 “Майже доросла. Щоденник 20-рiчної”.
23.15 “У пошуках iстини.
Таємний код українського
прапора”.
0.10 “У пошуках iстини. Володимир Великий. Святий
варвар”.
1.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
2.40 Х/ф “Щит i меч”.

22.20 Богдан Ступка. Жива
легенда.
0.30 Спортрепортер.
0.40 Служба розшуку дiтей.
0.45 Х/ф “Штучний розум”. (2 к).
3.00 Т/с “Ясновидець 3”.

4.45 Т/с “Ранетки”.
5.30 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
6.00 М/с “Сiмейка Аддамс”.
6.40 Kids` Time.
6.45 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Джуманджi”.
7.15 “Пiдйом”.
7.30 Репортер.
7.40 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Глава держави”.
11.20 Т/с “Щасливi разом”.
12.55 Батьки i дiти.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.35 Знову разом.
20.45 Т/с “Воронiни”.
21.50 Хто проти блондинок?
22.50 Т/с “Щасливi разом”.
23.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.

Новий канал

5.05 Т/с “Ранетки”.
5.55 Х/ф “Летiть додому”.
7.40 Х/ф “Ненсi Дрю”.
9.40 Знову разом.
10.50 Батьки i дiти.
11.50 Т/с “Воронiни”.
13.55 Хто проти блондинок?
14.55 Т/с “Татусевi дочки”.
17.05 М/ф “Шрек 3”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.35 Мiж нами, сватами.
20.35 Я - герой.

нтн

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.20 “Люди спецiального призначення”.
7.15 Х/ф “Перегони по вертикалi”.
11.30 “Сумлiння. Феномен Iвана
Дзюби”.
12.25 Т/с “Павутиння 3”.
13.25 Т/с “Iсторiя льотчика”.
15.30 “Люди спецiального призначення”.
16.35 Х/ф “Трембiта”.
18.30 “Правда життя”. Елiксири
життя.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Павутиння 3”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
21.30,0.00 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Люди спецiального призначення”.
2.15 “Сумлiння. Феномен Iвана
Дзюби”.

№ 39

четвер, 25 серпня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05 Новини.
6.10 Спорт.
6.20 Вертикаль влади.
6.30 Новини.
6.35 Вертикаль влади.
6.45 Православний календар.
7.00 Новини.
7.05 Спорт.
7.15 Ера бiзнесу.
7.30 Новини.
7.45 М/ф.
8.00 Новини.
8.05 Спорт.
8.15 Огляд преси.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.20 Олiмпiйський лiтопис України.
9.45 Спiльний концерт НТКУ та
НРКУ.
10.35 Мистецький телемарафон до 20-ї рiчницi
Незалежностi України.
Таїсiя Повалiй.
12.50 Дiловий свiт.
12.55 Незалежнiсть ХХ. З архiвiв
нашої пам`ятi.
13.25 Обличчя України.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Чорна Рада”.
18.20 Новини.

18.40 Дiловий свiт.
18.55 Без кордонiв.
19.25 Мистецький телемарафон до 20-ї рiчницi
Незалежностi України.
Валерiй Меладзе.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.40 Дiловий свiт.
21.50 Символ країни - прапор
України.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Вертикаль влади.
0.30 Пiдсумки.
0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Свiт спорту.
2.00 Фольк-music.
2.50 Д/ф “Межа волi”.
3.35 Х/ф “Принц та жебрак”.
4.55 М/с “Сандокан”.

«1+1»

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.

п’ятниця, 26 серпня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05 Новини.
6.20 Вертикаль влади.
6.30 Новини.
6.35 Вертикаль влади.
6.45 Православний календар.
7.00 Новини.
7.15 Ера бiзнесу.
7.30 Новини.
7.45 М/ф.
8.00 Новини.
8.15 Огляд преси.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Т/с “Роксолана”. Фiльм 2.
“Дружина Халiфа”.
11.20 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.15 Дiловий свiт.
12.30 “Надвечiр`я”.
13.00 Околиця.
13.30 Х/ф “Їх знали тiльки в
обличчя”.
15.00, 18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Чорна Рада”.
18.40 Магiстраль.
19.00 Бокс на “Донбас-Аренi”.
Стас Каштанов - Карой
Бальзай.

21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.30 Музичний фестивальконкурс “Пiснi моря”.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Погода.
0.15 Вертикаль влади.
0.30 Пiдсумки.
0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.
1.25 Пiдсумки дня.
1.45 Хiт-парад “Нацiональна
двадцятка”.
2.45 Х/ф “Їх знали тiльки в
обличчя”.
4.10 Х/ф “Новий Гулiвер”.
5.25 М/с “Сандокан”, 30 с.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.10 Снiданок з “1+1”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”.
11.45 Т/с “Iсторiя зечки”.

субота, 27 серпня
Ут-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,6.55,7.25 Погода.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
7.00 Ера здоров`я.
7.30 Кориснi поради.
7.45 На олiмпiйський
Лондон.
8.00 Д/ф “Дитинство у дикiй
природi”.
9.05 Т/с “Роксолана”. Фiльм 2.
“Дружина Халiфа”.
10.15 Т/с “Роксолана”. Фiльм 2.
“Дружина Халiфа”.
14.55 Формула-1. Гран-прi
Бельгiї. Квалiфiкацiя.
16.30 Театральнi сезони. До
70-рiччя Б. Ступки.
17.50 Свiт атома.
18.10 Зелений коридор.
18.30 Контрольна робота.
18.55 Золотий гусак.

19.25 Мистецький телемарафон до 20-ї рiчницi
Незалежностi України.
Софiя Ротару.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Музичний фестивальконкурс “Пiснi моря”.
0.05 Питання з О.Березовською.
0.20 Ера здоров`я.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Пiдсумки дня.
2.00 ТелеАкадемiя.
2.20 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
2.40 Мiжнародний фестиваль
дитячої творчостi “World`s
beauty star-2011”.

«1+1»
6.15 М/ф “Смурфи”.
7.10 “Справжнi лiкарi”.

неділя, 28 серпня
Ут-1

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

19 серпня 2011 р.

6.00 Ранкова молитва.
6.05,6.55, 8.15 Погода.
6.10 М/ф.
6.20 Крок до зiрок.
7.00 Д/ф “Няньки дикої природи”.
7.30 Моя земля - моя власнiсть.
7.40 Питання з О. Березовською.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Як це?
9.30 Ближче до народу. Надiя
Мейхер.
10.05 Крок до зiрок. Євробачення.
10.45 Шеф-кухар країни.
11.45 Феєрiя мандрiв.
12.10 Наша пiсня.
13.05 В гостях у Д. Гордона.
14.50 Погода.

14.55 Формула-1. Гран-прi
Бельгiї.
17.00 Золотий гусак.
17.25 Дiловий свiт. Тиждень.
17.55 Футбол. Чемпiонат України. “Чорноморець” (Одеса)
- “Шахтар” (Донецьк).
18.50 В перервi - Погода.
20.00 Мистецький телемарафон до 20-ї рiчницi
Незалежностi України. Н.а.
України М. Басков.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.20 Головний аргумент.
21.30 Музичний фестивальконкурс “Пiснi моря”.
0.00 На олiмпiйський Лондон.
0.20 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Пiдсумки тижня.
1.45 Мiжнародний фестиваль
дитячої творчостi “World`s
beauty star-2011”.
3.40 Х/ф “Назар Стодоля”.

9.10 Снiданок з “1+1”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.45 “Не бреши менi”.
11.45 Т/с “Iсторiя зечки”.
12.45 “Iлюзiя безпеки. Врятуйте
нашi душi. Новонародженi”.
13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.10 Т/с “Детективне агентство
“Iван-да-Мар`я”.
16.00 “Особиста справа”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.40 “Сiмейнi драми”.
18.30 Т/с “Не бреши менi 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.25 Футбол. Лiга Європи.
Днiпро (Днiпропетровськ) Фулхем (Лондон).
23.25 “Зняти все”.
23.50 “ТСН”.
0.05 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”. (2 к.).
1.05 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”. (2 к.).
1.55 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.45 Т/с “Детективне агентство
“Iван-да-Мар`я”.
3.30 “ТСН”.
3.45 “Iлюзiя безпеки. Врятуйте
нашi душi. Новонародженi”.
4.30 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”.

інтер

5.30 Т/с “Каменська 3”.
7.00 Новини.
7.10 З новим ранком.
9.00 Новини.
12.40 “Iлюзiя безпеки.
Новонародженi. Право на
життя”.
13.35 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05 Т/с “Детективне агентство
“Iван-да-Мар`я”.
15.55 “Мiняю жiнку 4”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.40 “Сiмейнi драми”.
18.30 Т/с “Не бреши менi 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Бойовик “Фантастична
четвiрка”.
22.00 Бойовик “Фантастична
четвiрка 2”.
23.55 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”. (2 к.).
0.45 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”. (2 к.).
1.35 Комедiя “Кохання i смерть”.
(2 к.).
2.55 “ТСН”.
3.25 Т/с “Детективне агентство
“Iван-да-Мар`я”.
4.10 “Iлюзiя безпеки.
Новонародженi. Право на
життя”.
4.55 Т/с “Тисяча i одна нiч”.

інтер

5.30 Т/с “Каменська 3”.
7.00 Новини.
7.10 З новим ранком.
7.30 Новини.
7.35 З новим ранком.
8.10 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 М/с “Русалонька”.
10.25 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
10.55 “Дiти напрокат”.
11.55 “Вiд пацанки до панянки
2”.
13.05 Бойовик “Фантастична
четвiрка 2”.
14.55 “Голос країни”.
17.40 “Криве дзеркало”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Бiлi троянди
надiї”.
23.30 Бойовик “Нова Земля”.
(3 к.).
1.35 Комедiя “Кохання i смерть”.
(2 к.).
2.55 “ТСН”.
3.25 Х/ф “Крiстiна”. (2 к.).
5.05 “Справжнi лiкарi”.

інтер

5.10 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.

«1+1»

6.20 Х/ф “Секрет Ноемi”.
8.20 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 М/с “Русалонька”.
10.25 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
10.55 “Смакуємо”.
11.30 “Одружений за власним
бажанням”.
12.40 “Тиждень без жiнок”.
13.50 Мелодрама “Бiлi троянди
надiї”.
17.25 Футбол. Чемпiонат
України. Днiпро
(Днiпропетровськ) - Динамо (Київ).
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.00 “Голос країни”.
22.00 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
22.25 “Голос країни - результати
голосування”.
22.55 “Свiтське життя”.
23.45 “Телевiзiйна Служба
Новин”.
0.25 “Tkachenko.ua”.
1.10 Бойовик “Нова Земля”. (3 к.).

9.10 Д/с “Детективи”.
9.35 Т/с “Свати 2”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 Т/с “Спальний район”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.05 “Судовi справи”.
16.00 Т/с “Каменська 3”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Сiмейний будинок”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Свати 3”.
22.50 Т/с “Вiдплата”.
23.55 Д/ф “Ризиковане життя.
Шкiльний базар”.
0.55 Х/ф “Сутiнки”. (2 к.).
2.25 Д/ф “Теорiя правди”.
Чудовиська з глибини.
3.25 “Подробицi” - “Час”.
3.55 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
4.00 Д/ф “Ризиковане життя.
Шкiльний базар”.

істv

5.20 Факти.
5.35 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
5.55 Дiловi факти.
6.05 Спорт.
6.15 Уральськi пельменi.
7.35 Дiловi факти.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Анекдоти по-українськи.
9.50 Х/ф “Турецький гамбiт”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
8.00 Новини.
8.10 З новим ранком.
8.30 Новини.
8.35 З новим ранком.
9.00 Новини.
9.10 “Детективи”.
9.50 Т/с “Свати 3”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 Т/с “Спальний район”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.05 “Судовi справи”.
16.00 Т/с “Каменська 3”.
18.00 “Новини”.
18.10 Т/с “Сiмейний будинок”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Свати 3”.
21.30 Велика полiтика з Є.
Кисельовим.
0.15 Д/ф Таємниця трьох океанiв.
У гонитвi за примарою.
1.05 Х/ф “Фатальне ваблення”.
3.00 “Подробицi” - “Час”.
3.30 “Знак якостi”.
4.00 Д/ф “Перерване мовчання.
Муслiм Магомаєв”.

істv

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.
5.35 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.00 Дiловi факти.
6.10 Спорт.
6.20 Уральськi пельменi.
7.15 “Поки всi вдома”.
8.00 М/с “Маша i Ведмiдь”.
8.05 М/с “Вiнкс”.
9.00 “Городок”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Вирваний з натовпу”.
11.20 Вечiр В. Добринiна.
13.20 “Юрмала”.
15.00 Х/ф “Любов на сiнi”.
17.00 “Юрмала”.
18.50 “Вечiрнiй квартал”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Вечiрнiй квартал”.
23.00 Х/ф “Платон Янгол”.
1.00 Х/ф “Днi Грому”. (2 к.).
2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.15 Х/ф “Днi Грому”. (2 к.).

істv

4.05 Факти.
4.35 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
4.55 Х/ф “Христофор Колумб”.
6.40 Козирне життя.
7.05 Х/ф “Живi вогнi”.
9.50 Велика рiзниця.
3.05 Х/ф “Секрет Ноемi”.

інтер

5.05 Т/с “Одружити мiльйонера”.
8.25 М/с “Вiнкс”.
9.05 М/с “Маша i Ведмiдь”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним”.
10.35 “Смачна лiга з А. Заворотнюк”.
11.25 Х/ф “Дiамантова рука”.
13.25 Х/ф “Три днi в Одесi”.
15.50 Х/ф “Лабiринт”.
17.55 Т/с “Лжесвiдок”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Т/с “Лжесвiдок”.
22.50 Х/ф “Смокiнг”.
0.40 Х/ф “Iнтерв`ю з вампiром”.
(2 к.).
2.40 “Подробицi тижня”.
3.20 Х/ф “Смокiнг”.

істv

5.35 Факти.
5.55 Квартирне питання.
6.40 Анекдоти по-українськи.
7.00 Т/с “Рюрiки”.

13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Х/ф “Друге дихання”.
15.55 Х/ф “Матриця 3:
Революцiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Братани”.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф “Втеча з Лос-Анджелеса”.
0.55 Надзвичайнi новини.
1.50 Спорт.
1.55 Погода.
2.00 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.45 Факти.
3.15 Т/с “В чорному списку 2”.
3.55 Стоп-10.

Трк «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 6”.
13.00 “Хай говорять. Сповiдь
Машi Распутiної”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.00 Подiї.
19.20 Україна. 20 рокiв життя.
19.25 Т/с “Глухар. Продовження”.
22.20 Т/с “Слiд”.
7.35 Дiловi факти.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Спорт.
9.05 Надзвичайнi новини.
10.05 Х/ф “Друге дихання”.
12.45 Факти. День.
13.05 Стоп-10.
14.10 Т/с “Братани”.
16.15 Х/ф “Втеча з ЛосАнджелеса”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Братани”.
22.15 Х/ф “Королi вулиць”.
0.45 Надзвичайнi новини.
1.50 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.35 Факти.
3.00 Погода.
3.05 Т/с “В чорному списку 2”.

Трк «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
10.00 Дитяча Нова хвиля-2011.
День перший.
11.15 Т/с “Дорожнiй патруль 6”.
13.10 “Хай говорять. Трагедiя
Машi Распутiної”.
14.10 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
10.50 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.15 Квартирне питання.
12.30 Х/ф “Королi вулиць”.
14.50 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом.
16.40 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.20 Х/ф “Утiкач”.
23.10 Х/ф “Механiк”. (2 к.).
1.05 Х/ф “Живi вогнi”.
3.20 Х/ф “Брати Грiмм”.

Трк «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
10.00 Дитяча Нова хвиля-2011.
День другий.
12.10 Гола красуня.
13.10 Т/с “Куля-дурка 2. Агент
майже не видний”.
17.00 Т/с “Дорожнiй патруль 6”.
7.40 Х/ф “Лiцензiя на вбивство”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.40 Наша Russia.
14.05 Х/ф “Брати Грiмм”.
16.40 Велика рiзниця.
17.50 Наша Russia.
18.45 Факти.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Грозовi ворота”.
23.25 Голi i смiшнi.
0.50 Х/ф “Поворот не туди 2:
Безвихiдь”. (2 к.).
2.30 Iнтерактив. Тижневик.
2.45 Х/ф “Лiцензiя на вбивство”.

Трк «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
9.00 Ласкаво просимо.
10.00 Дитяча Нова хвиля-2011.
День третiй.
12.10 Т/с “Карамболь”.
14.10 Х/ф “Сорок”.

9
0.00 Т/с “Лицар дорiг”. (2 к.).
1.00 Х/ф “Остання iстина”. (2 к.).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
3.30 Подiї.
3.50 Критична точка.
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

Новий канал

5.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
6.00 М/с “Сiмейка Аддамс”.
6.40 Kids` Time.
6.45 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Джуманджi”.
7.15 “Пiдйом”.
7.30 Репортер.
7.40 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 М/ф “Шрек 3”.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
12.55 Батьки i дiти.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Двоє на однiй кухнi.
20.35 Т/с “Воронiни”.
21.40 Мрiї збуваються.
22.40 Т/с “Щасливi разом”.
23.40 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
0.40 Спортрепортер.
0.45 Погода.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.00 Подiї.
19.20 Україна. 20 рокiв життя.
19.25 Т/с “Глухар. Продовження”.
22.20 Т/с “Куля-дура 2. Агент
майже не видний”.
2.00 Х/ф “Двiчi в одну рiчку”.
3.30 Подiї.
3.50 Критична точка.

Новий канал

4.40 Т/с “Ранетки”.
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
6.00 М/с “Сiмейка Аддамс”.
6.40 Kids` Time.
6.45 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Джуманджi”.
7.15 “Пiдйом”.
7.30 Репортер.
7.40 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Дiти шпигунiв 3”.
11.10 Т/с “Грань 2”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
18.00 Т/с “Iндус”.
19.00 Подiї.
19.20 Україна. 20 рокiв життя.
19.25 Т/с “Iндус”.
22.15 Х/ф “Сорок”.
0.10 Т/с “Гончаки 3”. (2 к.).
2.00 Х/ф “Послуги пекла коштують дорого”. (3 к.).
3.30 Подiї.
3.50 Т/с “Iндус”.

Новий канал

4.15 Т/с “Ранетки”.
5.55 Т/с “Журнал мод”.
6.55 Репортер.
7.10 Х/ф “Окрiм слави”.
9.00 М/с “Вiтаю в клубi Мiккi
Мауса”.
10.00 Ревiзор.
11.00 Двоє на однiй кухнi.
12.00 Файна Юкрайна.
12.50 Даєш молодь.
13.30 Зроби менi смiшно.
14.30 Т/с “Татусевi дочки”.
15.30 Фабрика Зiрок 4.
Фiльм 1.

16.00 Т/с “Дорожнiй патруль 6”.
18.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
19.00 Подiї тижня.
19.30 Т/с “Глухар. Продовження”.
22.30 Футбольний уiк-енд.
23.55 Т/с “Гончаки 3”. (2 к.).
1.45 Х/ф “Щелепи 4: Помста”.
(2 к.).
3.10 Щиросерде зiзнання.
3.40 Подiї тижня.
4.10 Т/с “Iндус”.

Новий канал

4.30 Т/с “Ранетки”.
6.05 Клiпси.
6.30 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь.
9.00 М/с “Вiтаю в клубi Мiккi
Мауса”.
10.00 Х/ф “Секс у великому
мiстi”.
13.00 Шоуманiя.
13.50 Ексклюзив.
14.35 Info-шок.

0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Х/ф “Висота 89”.
2.40 Т/с “Ясновидець 3”.

нтн

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.20 Х/ф “Трембiта”.
7.55 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Т/с “Павутиння 3”.
13.30 Т/с “Iсторiя льотчика”.
15.30 Х/ф “Подвiйний капкан”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Четвертий рейх.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Павутиння 3”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Полiттерор”.
2.20 “Свiдок”.
2.45 “Речовий доказ”.
3.45 М/с “Черепашки нiндзя”.
4.05 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.40 “Свiдок”.
21.35 Iнтуїцiя.
22.45 Фабрика Зiрок 4. Фiльм 1.
0.25 Спортрепортер.
0.35 Х/ф “Школа негiдникiв”.
2.15 Т/с “Ясновидець 3”.

нтн

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.20 Х/ф “Росiйський бiзнес 2”.
7.50 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “Павутиння 3”.
13.30 Т/с “Iсторiя льотчика”.
15.25 Х/ф “Росiйський бiзнес 2”.
17.15 Х/ф “Полювання на
сутенера”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “Поцiлунок метелика”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.20 Х/ф “Небезпечнi iстоти”. (2 к.).
2.20 “Свiдок”.
2.45 “Правда життя”.
3.45 М/с “Черепашки нiндзя”.
4.10 “Агенти впливу”.
5.40 “Свiдок”.
16.55 Х/ф “Секс у великому
мiстi”.
20.00 Я - герой.
22.00 Фабрика Зiрок4. Фiльм 2.
23.40 Х/ф “Iндiго”. (2 к.).
1.20 Спортрепортер.
1.25 Х/ф “Престиж”. (2 к.).

нтн

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
7.30 М/с “Черепашки нiндзя”.
9.20 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
11.30 “Речовий доказ”. Заручник у полонi.
12.00 Х/ф “Вантаж 300”.
13.40 Х/ф “Золота баба”.
15.15 Х/ф “Коли запiзнюються
до ЗАГСу”.
17.00 Т/с “МУР є МУР 3”.
19.00 Т/с “NEXT”.
23.20 Х/ф “Експеримент”. (3 к.).
1.55 Х/ф “Роб-Бi-Гуд”.
4.05 “Речовий доказ”.
5.00 “Правда життя”.
15.40 Фабрика Зiрок 4. Фiльм 2.
17.05 Х/ф “Таксi 4”.
19.00 Фабрiа Зiрок 4.
21.25 Х/ф “День Радiо”. (2 к.).
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Пророк”. (2 к.).
1.45 Т/с “Ясновидець 3”.

нтн

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
7.20 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
9.20 Т/с “МУР є МУР 3”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Четвертий рейх.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.40 Т/с “NEXT”.
19.00 Х/ф “Роб-Бi-Гуд”.
21.45 Х/ф “Полювання на динозавра”. (2 к.).
23.45 Х/ф “Нiчна варта”. (2 к.).
1.40 Х/ф “Експеримент”. (3 к.).
3.40 “Речовий доказ”.

”
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У ФОРМІ ЛІТЕРИ V
Волонтерська програма УЄФА Євро-2012 визначила
переможців фотоконкурсу під назвою “Знайди V”, повідомляє прес-служба місцевого організаційного комітету
“Євро-2012 Україна”.
За словами директора турніру в Україні Маркіяна Лубківського, на конкурс надійшло більше 100 фотографій, з
більш як десяти країн, навіть з Марокко та Індії. “Десять
найкращих робіт були представлені на офіційній сторінці
УЄФА Євро 2012 в Facebook, де користувачі соціальної
мережі голосували за ті, що сподобалися їм найбільше”,
- пояснив він.
Двоє переможців представляють Київ. Мар’яна Ніколаєва відобразила природне явище, сфотографувавши
хмару у формі літери V. Олексій Малицький за допомогою
друзів організував ланцюжок із людей у вигляді букви V.
Третій переможець - люксембуржець Джузеппе Ді Флоріо - сфотографував гімнастичну вправу “колесо” на тлі
мальовничого заходу сонця.
Троє переможців конкурсу отримали у подарунок офіційні м’ячі Євро-2012, підписані чемпіоном світу з боксу
у суперважкій вазі та послом волонтерської програми
чемпіонату Віталієм Кличком.
Старт конкурсу було оголошено у травні - учасникам
волонтерської програми потрібно було проявити фантазію, сфотографувавши речі або об’єкти, що мають форму
букви V.

СЕРЕД КАНДИДАТІВ У ВОЛОНТЕРИ БІЛЬШЕ 100 ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ
На початок серпня на сайті Києва зареєструвалося
майже 7 тисяч людей різного віку та статі. Подали заявки і
громадяни інших країн: Німеччини, Польщі, Азербайджану, Норвегії, Канади, Грузії та США. Серед бажаючих стати волонтерами приймаючого міста - успішні бізнесмени
та відомі люди, вчителі, медики, журналісти. 75% від загальної кількості кандидатів становлять жінки. Серед зареєстрованих понад сто кандидатів віком більше 60 років. Однак переважну більшість анкет заповнили молоді
хлопці та дівчата віком від 18 до 25-ти.
Загалом місту потрібно 6 тисяч добровольців для
роботи під час Євро. Уже визначено 12 дислокацій та
напрямів, де вони надаватимуть свою допомогу. Це і
консультативно-інформаційна підтримка вболівальників,
і допомога з їхнім розміщенням та транспортним орієнтуванням, робота у фан-зоні та фан-посольствах, допомога міжнародним журналістам під час акредитації та в
медіа-центрі, допомога людям з особливими потребами
та мовна підтримка медиків і служб безпеки тощо. Більше інформації можна знайти на сайті приймаючого міста
у розділі “Волонтер”.
3 березня 2011 року Київ першим із приймаючих міст
запустив веб-сайт та розпочав он-лайн реєстрацію кандидатів у волонтери. Керуючись маркетинговими рекомендаціями УЄФА, місто має право розпочати підготовку
волонтерів за 2 місяці до початку змагань. Однак, враховуючи те, що спортивний захід такого масштабу в Україні
проводиться вперше, Київ ініціював і отримав схвалення
УЄФА розпочати відбір та підготовку за рік до чемпіонату.
Співбесіди з кандидатами проводили виключно фахівці з психології та іноземної філології. Процедурою відбору
волонтерів займається Український науково-методичний
центр практичної психології і соціальної роботи Академії
педагогічних наук при Міністерстві освіти і науки України,
який переміг у відкритих конкурсних торгах, організованих Головним управлінням освіти і науки КМДА.
Навчання проводитиме Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова на базі 5-ох створених опорних центрів. Програма підготовки волонтерів
розбита на два напрями: “Практична підготовка волонтерів” та “Мовна підготовка волонтерів”.
Окрім теоретичних занять, у межах навчальної програми заплановані заняття-зустрічі з учасниками та очевидцями аналогічних подій, а щосуботи волонтери братимуть участь у рольових іграх з інсценуванням складних
ситуацій, які можуть виникнути під час роботи з уболівальниками.
Усього з 7 тисяч зареєстрованих вже пройшли співбесіду 778 осіб. 15-ти з них було відмовлено через знання
іноземної мови нижче базового рівня. Реєстрація у київські волонтери триватиме до березня 2012 року, повідомили в КМДА.

МІЛІЦІОНЕРИ СПІЛКУВАТИМУТЬСЯ
АНГЛІЙСЬКОЮ
Понад дві тисячі столичних міліціонерів володітимуть
англійською до проведення чемпіонату Європи з футболу
2012 року. Як наголосив керівник прес-служби Головного
управління МВС України в місті Києві Володимир Поліщук, правоохоронці зараз проходять активну підготовку
до Євро-2012, вивчаючи досвід охорони громадського
порядку під час проведення масових спортивних заходів
колег з Німеччини, Росії, а також партнерів з організації
турніру - поляків.
“У нас наразі проводяться тренінги, семінари та навчання. Наприклад, щодо запобігання акціям протестів
фанатів, які направлені на вчинення протиправних дій.
Крім того, проводиться навчання особового складу з іноземцями, які можуть стати жертвами якогось злочину.
Ми плануємо близько 2-2,5 тисячі міліціонерів навчити
англійській мові. В першу чергу, йдеться про чергові частини. Ви вже сьогодні можете телефонувати на 102 і вас
з’єднають з людиною, яка поспілкується з вами англійською мовою”, - наголосив Володимир Поліщук.
(Укрінформ).
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щиросердні
поздоровлення
Шановна
Віра Андріївна ШЕВЧУК з с. Лишня!
Щиро вітаємо Вас зі знаменною ювілейною датою — з 90-річчям від Дня народження.
В цей день ми хочем щастя побажати
І неба чистого, як волошковий цвіт,
Ніколи прикрощів не знати,
Здоров’я міцне мати аж до сотні літ.
Нехай Ваша доля завжди буде благословенна добром!
З повагою президія районної
організації ветеранів України.

*****

Наші найтепліші та найсердечніші поздоровлення
з нагоди славної ювілейної дати – 80-річчя від Дня
народження шлемо
Саковській Софії Микитівні з Ясногородки.
Бажаємо щастя, достатку, уваги, тепла,
Щоб кожна година Вам радість несла.
Хай й рідні – всі ласку дарують,
А люди повагою всі Вас шанують.
Хай завжди в Вас буде здоров’я і сила,
А доля довіку хай буде щаслива!
З повагою президія районної
організації ветеранів України.

*****

Вітаємо з 60-річним ювілеєм від Дня народження
коханого чоловіка та найкращого тата
Качана Григорія Яковича
Тобі сьогодні, рідний, шістдесят.
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім’янина,
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле тобі благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі!
З любов’ю дружина та діти.

*****

Наші найтепліші та найсердечніші привітання з
нагоди ювілейної дати від Дня народження адресуємо
Семененко Тетяні Миколаївні.
Слів чудових безліч хочеться сказати
і всього багато щиро побажати, скільки
є на світі квітів, а на них роси – стільки
зичимо ми щастя, радості й краси. Щоб
жилось завжди в достатку в колі рідної
сім’ї, щоб пісні веселі й щирі дарували
солов’ї, щоб кожен день здавався святом – квітучим, щедрим і багатим.
З любов’ю тьотя Галя, дядя
Гриша, Таня і Вася із сім’ями.

*****

Вітаємо щиро, обнімаємо міцно та даруємо найкращі привітання з нагоди ювілейної дати від Дня народження
СЕМЕНЕНКО Тетяні Миколаївні.
Живи, радій і май здоров’я на
довгі, сонячні літа. Тебе з великою
любов’ю родина вся твоя віта, бажаємо миру і світлої долі, запалу
енергії й сили доволі, творчого
вогнику, віри й наснаги, щедрого серця, людської поваги. Хай
тобі завжди сприяють зорі, нехай
здійсняться прагнення усі, і хай
летять, немов метелики прозорі,
життя щасливі, неповторні дні!
Тато, мама, сестра з чоловіком і дітьми.

Народні прикмети

У лісі багато горобини - осінь буде дощовою, мало сухою.
Якщо журавлі летять високо, не поспішаючи і курличучи, стоятиме хороша осінь.
Грім у вересні провіщає теплу осінь.
Поки листя з вишень не облетіло, скільки б снігу не
випало, відлига його зжене.
Хмари рідкі - буде ясно і холодно.
Багато павутини на бабине літо - буде ясна осінь і холодна зима.
Якщо горіхів багато, а грибів немає - зима буде сніжною і суворою.
Якщо восени берези жовтіють з верхівки, наступна
весна буде ранньою, а якщо знизу, - пізньою.

… і прислів’я

Вересень - рум’янець року.
Вересень весіллями багатий.
Хто цілий рік байдикує, той навіть у вересні голодує.
Серпень страву готує, а вересень подає її до столу.
Зерно до зерна - то й мірка повна.
Як листя жовкне, то й праця мовкне.

Дирекція, колектив працівників тваринництва
та працюючі СТОВ „Зоря” вітають головного зоотехніка з ювілейною датою – 70-річчям від Дня народження
Карана Віктора Сергійовича
70 – це не просто свято,
Хай же серце працює завзято.
70 – це роки Ваші зрілі,
Мудрий досвід в потрібному ділі.
70 – це як зустріч з зорею,
Тож завжди молодійте душею!
Хай буде добра Вам багато й надовго,
Хай щастя зоріє у долі ясній,
Щоб чули лиш гарне і сонячне слово
І мали найбільше тепла та надій.
Веселощів низку, здоров’я міцного
Від щирого серця бажаєм до всього!

*****

Мар’янівська сільська рада вітає депутата сільської ради з нагоди 65-річчя від Дня народження
Козицького
Петра Павловича
Бажаємо любові, тепла і довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття,
Хай скрізь буде лад: в роботі й сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!
Усіх земних благ Вам!

*****

Дорогу маму, любу бабусю щиросердно вітаємо з
ювілеєм від дня народження
Ігнатенко Тамару Йосипівну.
Нехай добро щодня Вам прибуває,
Як струм здорової джерельної води,
Хай зло десятими стежками обминає,
Бажаєм щастя і ні крапельки біди.
Дочка, зять, онуки.

*****

Ясногородська сільська рада та фольклорний
колектив „Ясен-цвіт” вітає музичного керівника
КІНЬКА Миколу Федосійовича
з Днем народження. Тож з такої прекрасної нагоди
якнайтепліше вітаємо та адресуємо найщиріші побажання.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Сонця й тепла Вам до рідної хати.
Здоров’ям та друзями будьте багаті,
У настрої доброму, в радості, в згоді
Сто літ проживіть, як кажуть в народі!

ДПІ інформує

Домовленість щодо
стабілізації цін на
товари медичного
призначення
Досягнуто її під час наради в.о. голови ДПА в Київській області Анатолієм Петренком з керівниками найбільших оптово-роздрібних підприємств та виробників
товарів медичного призначення Київщини.
Головною темою наради було обговорення проблемних питань щодо формування цін на окремі товари
медичного призначення, які є товарами повсякденного
вжитку більшості населення, приведення рівня цін у відповідність до вимог діючого законодавства та недопущення соціальної напруги.
На податковому обліку в органах ДПС області перебуває 479 юридичних осіб, які здійснюють діяльність у
сфері виробництва, оптової та роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами, в тому числі товарами медичного призначення. Із них 138 підприємств працюють у
сфері оптової торгівлі фармацевтичними товарами, 295
– займаються роздрібною торгівлею фармацевтичними
товарами та 46 – у сфері виробництва фармацевтичних
товарів і матеріалів.
За 7 місяців 2011 року від цих підприємств до Зведеного бюджету надійшло 45,1 млн. гривень.
Для недопущення необгрунтованого збільшення цін
на окремі групи цих товарів органами ДПС Київської області проводяться ряд заходів – моніторинг цін на соціально значущі товари, засідання “круглого столу” та
співбесіди з власниками підприємств - виробників, імпортерів та продавців товарів медичного призначення.

Будьте обачні!
Щоб не стати жертвою шахраїв, ДПС України закликає громадян, суб’єктів господарювання бути пильними, а у разі отримання інформації про шахрайські дії
необхідно негайно зателефонувати за багатоканальним
телефоном ДПС України 0800-501-007 або повідомляти Управління безпеки, його регіональні підрозділи для
відповідного реагування.
Ярослава Уніченко,
головний державний податковий інспектор.
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Редакція газети
„Макарівські вісті”
з д а є в оренду приміщення
п і д о фіси та під склади і
в иробн ичі цілі.

Адреса: Макарів, вул. Пушкіна, 3.
Телефон 5-13-44.

Р е д а к ц і я га з е т и
„Макарівські вісті”
запрошує на роботу

п р и б и рал ь н и ц ю
( п е н с і о н е ра - і н в ал і д а ) .
звертатись за телефоном: 5-13-44.

Приватні
оголошення

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
Для ремонту автодороги Київ-Чоп іноземне представництво

„Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.”

Запрошує на роботу:

Різноробочих, Водіїв грейдера,
екскаватора, бульдозера.
Орендуємо квартири, будинки.
З а інформацією звертатись за тел .:

(045) 78-6-08-24; 093-335-51-51;
093-692-24-48.

Адреса: смт Макарів, вул. Б.Хмельницького, 9,
3-й поверх, каб. 35, 39.

ПП “Буд-Марія”

Будівництво та ремонт. Нова покрівля. Доставка будматеріалів: щебінь, пісок, піноблок, ракушняк, металочерепиця та інше.
телефон 067-530-28-68.

Пінопласт для утеплення фасаду,
підлоги та даху - від виробника
в Макарові по вул. Дорожна, 27-А.

Тел.: 067-536-49-55; 050-356-79-12.

ПРОДАЮ одно-, дво-, трикімнатні квартири в
центрі Макарова. Телефон: 050-721-03-34.

камінь, щебінь, відсів.
Телефон 097-487-54-43.

Куплю однокімнатну квартиру в Макарові.
тел.: 063-362-55-57.

ЧИСТИМО, КОПАЄМО КРИНИЦІ.
Те л е ф о н — 0 9 6 - 5 6 3 - 8 0 - 3 0 .

Продаю ВАЗ-2107, 2005 року випуску в
хорошому стані. Ціна договірна. Телефон:
050-382-61-52.
Продаю „Шевроле Лачетті” 2011 року випуску. Можлива оплата частинами від 1300
грн. на місяць. тел.: 063-262-04-35.
НАЙМУ квартиру або будинок у Макарові для
двох осіб на тривалий термін. Вчасну оплату
гарантую. Тел.: 098-309-56-65
Продаю ВАЗ 2101, 1981 року випуску за
1100 у.о. Можливий торг. Село Плахтянка.
Тел.: 098-922-23-22.
Продаю кобилу (3 роки). Об’їжджена, оборана. Збруя. Ціна договірна. Село Плахтянка. Тел.: 3-42-63; 095-013-80-11.
Продам 3 корови та 3 телички високопродуктивної породи. с. Лишня. Тел.: 050-13399-67; 099-340-58-56.
ПРОДАЮ автомобіль САЗ - 3507, самоскид,
1984 року випуску, в хорошому стані. 1500 у.о.
Тел.: 063-831-58-24.

Це - цікаво

ШУМ, ЯКИЙ
ДОПОМАГАЄ ЗАСНУТИ
Згідно з дослідженнями британських учених,
середньостатистичній людині потрібно близько
37 хвилин, щоб заснути. Приблизно кожний п’ятий
включає для цього запис із звуками природи, такими як шум моря, звуки лісу і спів птахів.
Найпопулярнішим заспокійливим звуком є шум
прибою (11 відсотків). 9 відсотків вважають за краще засинати під легку, спокійну музику, 8 - під шум
вітру, 6 - під цокання годинника і 4 відсотки - під
нічні радіопередачі. Звуком, що найбільше перешкоджає засипанню, є чиєсь хропіння: 27 відсотків респондентів призналися, що хропіння дратує
їх найбільше.
Найчастіше люди відправляються у ліжко об 11
годині вечора, і сплять близько 7 годин. Щоб розслабитися перед сном, 45 відсотків опитаних читають у ліжку. Цікаво, що кожний десятий респондент використовує, як снодійне розмову зі своїм
партнером. Кожний одинадцятий стару добру
стратегію підрахунку слоненят.
“Звуки, які вам подобаються, допомагають
мозку відключити інші, більш різкі звуки, дозволяючи краще виспатися. Особливо корисними в
цьому плані є знайомі звуки природи, які не потрібно слухати активно. Частенько людям допомагають розслабитися такі повсякденні звуки, як
шум транспорту і навіть рок-музика”, - стверджують дослідники.
На думку експертів, менше семи годин сну - недостатньо для нормальної роботи організму. Дорослій людині слід спати 7-8 годин на добу, щоб
бути здоровим фізично і психічно.

металопластикові вікна — від виробника
„Екопласт”, „Rehau”. протимоскітні
сітки. Штори, жалюзі.
Якість — відмінна, ціни—помірні.

Телефон — 050-441-35-75. Макарів, вул. Гагаріна,11.
Магазин „ІНТЕР’ЄР”.

Подяка
Колектив Червонослобідської
медамбулаторіїї висловлює подяку адміністрації і профспілковій
організації Червонослобідського
МПД ДП „Укрспирт” у придбанні
медичного обладнання для потреб амбулаторії.
загублене посвідчення батьків багатодітної сім’ї серії АІ
№001129, видане Макарівською райдержадміністрацією
22 жовтня 2010 року на ім’я Васильєвої Лариси Миколаївни, вважати недійсним.
ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право особистої власності на
будівництво за адресою: смт Макарів, вул. Червоноармійська, 22, видане виконкомом Макарівської селищної
ради за №13 від 31.07.1964р. на ім’я Проценка Сергія
Григоровича, вважати недійсним.
ЯСНОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Про розроблення генерального плану с. Ясногородка.
Відповідно до ст. 17, 18, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст. 25, п 42 частини першої ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
сільська рада вирішила:
1. Надати дозвіл на розроблення генерального плану с. Ясногородка.
2. Виконавчому комітету Ясногородської сільської ради в
місячний 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 розробником генерального плану Макарівське госпрозрахункове проектновиробниче архітектурно - планувальне бюро Макарівського району.
2.3 Повідомити Київську обласну державну адміністрацію
про розроблення генерального плану с. Ясногородка , 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 с. Ясногородка
та визначити порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами.
2.5 Забезпечити попередній розгляд матеріалів щодо генерального плану с. Ясногородка архітектурно-містобудівними
радами відповідного рівня.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ясногородської сільської ради по земельним
питанням.
Сільський голова
Т.М.Семенова.
с. Ясногородка
28 липня 2011 року
№ 65 - 08 - 06

Пам’ятники з чорного граніту.
художні роботи. Установка.
Телефони: (04130) 5-10-83; 050-942-73-87.
м. Коростишів.
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Запрошуємо на виставку
8 жовтня 2011 року о 10-й годині

у селі Колонщина на території
загальноосвітньої школи відбудеться
ВИСТАВКА голубів,
декоративних і домашніх птахів.

Запрошуємо всіх любителів разом з улюбленцями
взяти участь у виставці.
Зареєструватись для участі у виставці ви можете за телефоном 095-421-20-27, або в день
проведення виставки з 8-ї години ранку.
Відвідувачі побачать різні породи голубів та домашніх птахів, а також зможуть одержати інформацію
з утримання та розведення різних порід голубів та домашніх птахів. При необхідності ви зможете придбати
потрібні вам породи голубів та домашніх птахів.

Чекаємо всіх бажаючих на святі птахів!

м е та л о п л ас т и к о в і
вікна та двері

броньовані та міжкімнатні двері.
Заміри та доставка - безкоштовні.

наші ціни - кращі знижки.

Тел.:

097-428-72-44.

ТОВ «ДІЄСА» (Ельдорадо)

проводить набір працівників для роботи на склад
побутової техніки, на такі посади:

начальник зміни, комірник, комплектувальник, вантажник, менеджер з продажу
по телефону для інтернет магазину

Умови роботи: офіційне працевлаштування, достойний рівень оплати праці.
Графік роботи: 2 дні з 8-00 ранку до 20-00 вечора, 2
дні з 20-00 вечора до 8-00 ранку, чотири дні вихідних.
Вимоги: вік від 21 року. Не приймаються на роботу
особи, які мали судимість та приводи в міліцію.
Адреса складу: с.Калинівка, вул.Київська,
49ж, склад “КОМОДОР” сектор “Е”
Звертатись за телефоном 068-528-18-58,
з 8-00 до 17-00 год. Олена.

Колонщинська сільська рада
оголошує про початок розробки генерального плану села
Колонщина та завершення розроблення генерального
плану села Березівка (рішення Колонщинської сільської
ради від 26.07.2011 року за №61-07-06).
Пропозиції приймаються протягом місяця з дня
опублікування оголошення за адресою: с. Колонщина, вул. Леніна, 6. Сільська рада.

Довідки за телефоном: 4-22-31.

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.

Зіпсоване свідоцтво на право власності на нерухоме
майно (житловий будинок, який знаходиться в с. Грузьке по вулиці Червоноармійська, 20), видане на підставі
рішення виконкому Гружчанської сільської ради від 14
серпня 2003 року і зареєстроване 23 квітня 2004 року
Макарівським бюро технічної інвентаризації на ім’я Петрик Наталії Петрівни, вважати недійсним.

Світлій пам’яті

Кириленка Миколи Васильовича
На подвір’ї нашім зацвіли жоржини,
Налилися яблука життєдайним соком,
А на кладовищі рідна спить людина
Назавжди заснув ти вічним сном
глибоким.
Рік пройшов, як марево, рік
пройшов, як мука,
В серці тільки розпач, біль важкий, розлука.
Не побачиш любий, як онук родився,
На цей світ чудовий вперше подивився,
Як твоя онучка піде вперше в школу,
А тебе не буде з нами вже ніколи.
Рідний наш дідусю, батьку, чоловіче,
В нашім серці й пам’яті будеш ти навічно.
На твоїй могилі завжди будуть квіти
Їх тобі нестимуть друзі, рідні, діти.
Дружина, діти, онуки.

Вічна пам’ять

19 серпня 2010 року зупинилось серце людини
прекрасної душі, надійного друга й сім’янина, життєлюба, великого трударя, який присвятив все своє життя педагогічній діяльності
Володимира Захаровича КОЛІБАБЧУКА
(5.05.1936 – 19.08.2010р.).
Пом’яніть добрим словом цю добру людину.
Куми Українці, друзі.
Колектив Фасівської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює глибокі
співчуття директору школи Міщуку Олександру Васильовичу та вчительці Міщук Олені Віталіївні з приводу
тяжкої втрати - передчасної смерті батька
Праташевського Віталія Йосиповича.

”
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Гороскоп

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
22 - 28 серпня

ОВЕН (21.03-20.04). Вiрогiднi проблеми від нездатностi Овнiв
контролювати свої бажання, пориви, прагнення. Можливо вони перестараються в роботi. Стороннiй вплив призведе до негативних наслідків. Несприятливе розташування зiрок. Особливо це стосується чоловiкiвОвнiв. Можливi марнi надiї на порозумiння i почуття у вiдповiдь. Овни можуть
вiдчути біль в шлунку, загострення хронiчних захворювань.
Сприятливi днi: 25; несприятливi: 24.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Неспокiйний спосiб життя, великий обсяг
роботи можуть значно понизити життєвий тонус Тiльцiв. Їм необхiдний
повноцiнний i тривалий вiдпочинок. Тиждень може опинитися для
Тiльцiв нелегким. Цiлком ймовiрно, що життєві обставини або сiмейнi потреби примусять їх зайнятися складанням довгострокових планiв або змiнити
напрямок дiяльностi. Цi обставини можуть зруйнувати внутрішню рiвновагу
Тiльцiв, що вiддають перевагу синицi в руцi, а не журавлю в небi.
Сприятливi днi: 27, 28; несприятливi: 23.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Успiх Близнюкiв може безпосередньо залежати вiд їх умiння змінювати тактику поведiнки. Завдяки порядностi i дiловiй активностi багато хто з них одержить вигiднi
дiловi пропозицiї. Активний, творчий тиждень, символiзує любов i прощення. Ймовiрно, Близнюкiв чекають дiловi та особистi зустрічі, а також
оформлення важливих паперiв. Настає прекрасний час для роздумiв про
перехiд до нового етапу життя, для вiдновлення i змiцнення старих зв`язкiв
або надання допомоги близьким.
Сприятливi днi: 23; несприятливi: 28.
РАК (22.06-22.07). Раптовий неспокiй i тривога можуть
повнiстю оволодiти Раками. Багато хто втратить сенс своєї дiяльностi
i активної позицiї в життi, перетвориться на вiдлюдникiв. Тиждень
пiзнання iстин, отримання знань, активiзацiї прихованого потенцiалу.
Iнтелектуальне життя Ракiв буде живим i конкретним, заснованим на спостереженнях.
Сприятливi днi: 26, 28; несприятливi: 25.
ЛЕВ (23.07-23.08). Можливо, що стосунки з оточуючими вимагатимуть вiд вас максимальної концентрацiї, дисциплiни та
органiзованостi, проте удача обiцяє бути стiйкою. Шлях до досягнення мети у багатьох Левiв проходитиме зигзагами, вони просуватимуться по ньому методом спроб i помилок. Тиждень нездiйсненних iлюзiй,
мiстифiкацiй, зради, помилок i можливих втрат. Вам буде важко слiдувати
своїм переконанням. Нудьга i смуток, через нездатнiсть ухвалити правильне рiшення, можуть супроводжувати вас весь тиждень.
Сприятливi днi: 25; несприятливi: 24.
ДIВА (24.08-23.09). Тиждень характеризується як позитивними,
так i негативними тенденцiями в особистому життi. Дiв-жiнок чекає
знайомство, яке може стати початком любовного роману. Ймовiрне
змiцнення будь-яких контактiв. Сприятливi зв`язки iз зарубiжними партнерами, далекими родичами. Жiнки зможуть подолати в собi страх i сумнiв.
Сприятливi днi: 27; несприятливi: 25.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Тиждень сприяє матерiалiзацiї ваших
iдей та мрій. Цей тиждень сприятливий для вiдновлення дружнiх
стосунків. Тиждень характеризується подвiйнiстю, суперечностями,
роздвоєнням свiдомостi. Деяка метушливiсть i небажання зосередитися
на однiй справi можуть створити проблеми у сферi професiйної дiяльностi
i особистого життя. Вам необхiднi повноцiнний вiдпочинок i новi враження.
Ймовiрно, вашi близькi не можуть до кiнця зрозумiти вас.
Сприятливi днi: 28; несприятливi: 26.
СКОРПIОН (24.10-22.11). Тиждень може виявитися багатим
на несподiванi сюрпризи: приємнi i не дуже. Успiх супроводжуватиме тих Скорпiонів, якi зможуть з`єднати в собi впевненiсть з хорошою
iнтуїцiєю i глибоким розумiнням людської сутi. Тиждень припускає пiдготовку
до активнiшого циклу, який почнеться з наступного тижня. Сприятливий
перiод для осмислення досягнень i проблем в життi Скорпiонiв. Можливий
вiзит гостей, родичiв, що не буде для Скорпiонiв дуже обтяжливим.
Сприятливi днi: 25, 26; несприятливi: 24.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Можуть продовжуватися ускладнення у стосунках з оточуючими. Не виключено, що Стрiльцям доведеться трохи змiнити свої плани i загальну тактику подальших дiй.
Можливi проблеми, пов`язанi з дiтьми або батьками. Молодi люди можуть
мати важкi психологiчнi навантаження, пов`язанi з навчанням. Деякi з них
можуть потрапити пiд вплив аморальних людей. Несприятливий тиждень,
пов`язаний з обманами в партнерських стосунках, конфлiктами з родичами i дiтьми, а також з погiршенням самопочуття.
Сприятливi днi: 22; несприятливi: 26.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01). У першiй половинi тижня ймовiрна залишкова дiя негативних тенденцiй минулого тижня. Конфлiкти або
непорозумiння вiднiмуть частину нервової енергiї, проте врештi-решт,
все повинно скластися вдало. Цей перiод припускає накопичення майна, початок будiвництва. Вдалий час для пошуку зниклих речей, людей, тварин.
Сприятливi днi: 27, 28; несприятливi: 25.

з Другого Спасу вже можуть
починатися приморозки,
а тому й кажуть: «Прийшов
Спас, держи рукавиці
про запас!»
Дев’ятнадцятого серпня за новим стилем – давнє народне свято – Другий Спас або Яблучний Спас. В церковному календарі це свято отримало назву Преображення
Господнього. В цей день святять груші, яблука, мед і обжинкові вінки або жмут колосся жита й пшениці.
Раніше до Другого Спаса правовірні селяни не їли садовини, бо це вважалося гріхом. Після церкви, родина, звичайно, врочисто сідала за стіл: їли яблука з медом і запивали виноградним або яблуневим вином – «щоб садовина родила».
Триває двотижневий піст – «спасівка», який почався на
Маковія. З Маковія починалися також проводи літа. Замовкали птахи – не чути вже соловейка, зозулі, горлиці, починають відлітати ластівки. Ночі стають темнішими і довшими.
В сутінках зорі наче побільшали і поближчали. Починається
перша сівба озимих.
Перед Яблучним Спасом селяни косили траву-отаву,
завершували викопувати цибулю та часник, бо 17 серпня
- Явдоха-сіногнійка, яка нагадувала, що залишені в грунті
цибуля та часник можуть вимокнути. Треба було зібрати
й малину, бо вона втрачає смак.
І якщо «з Першого Спасу — холодні роси», то з Другого Спасу в середній смузі України вже можуть починатися
приморозки, а тому й кажуть: «Прийшов Спас, держи рукавиці про запас!» Якщо на Спаса сухий день, то це – передвістя сухої осені, мокрий - мокрої, а ясний - суворої зими.
На Спаса поминали померлих родичів. Це давня українська народна традиція – відголосок прадавнього культу
наших предків. За народною міфологією, це третій виступ
мерців на світ у весняно-літньому сезоні: вони з’являються
на Страсний Четвер, на Зелені свята і на Спаса.

Бондаренко
Ілля
Іванович
з
Мар'янівки, займається бджільництвом
понад 10 років. Його невеличка пасіка складається з трьох сімей. Бджоли
- диких видів, проте свого господаря
знають. Чоловік про них гарно дбає і
отримує від цього не лише задоволення, а й мед на всю зиму для родини.
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ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Тиждень змiн i несподiваних
поворотiв долi. Водолiї можуть опинитися в шаткому положеннi.
Все залежатиме вiд рівня їх упевненостi в собi i сили волi. Можливi
неприємнi пригоди, катастрофи, хвороба. У другiй половинi тижня
вiрогiдний несподiваний успiх. Якщо це трапиться, то спробуйте використати момент для змiцнення власного становища.
Сприятливi днi: 22, 25; несприятливi: 27.
РИБИ (20.02-20.03). Тиждень може пiднести Рибам несподiванi
можливостi для нового життя. Самотнiх людей чекає романтична
зустрiч, а сiмейнi Риби можуть вiдчути оновлення почуттiв. Тиждень
припускає втрату рiвноваги, упевненостi в майбутньому, страх. Ймовiрно,
що особисте життя Риб буде наповнене неприємними сюрпризами i
несподiваними новинами. У нестабiльних пар можливi сварки i конфлiкти.
Сприятливi днi: 28; несприятливi: 25.
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