
Відомо, що Олегу Валендюку 
44 роки і він народився у Вінни-
ці. Має дві вищі освіти – закін-
чив Вінницький політехнічний 
інститут (факультет автоматики 
та комп’ютерних систем управ-
ління) та Національну юридичну 
академію України ім. Ярослава 
Мудрого.

Олег Валендюк – кадровий про-
курор із 20-річним стажем. Має 
статус державного радника юсти-
ції 3-го класу, генерал-майор.

Наприкінці 1990-х років 
він був прокурором проку-
ратури Вінницької області. У 
2008-2014 рр. обіймав посаду 
начальника управління пред-
ставництва інтересів громадян 
і держави у Верховному Суді 
України та вищих спеціалізова-
них судах Генеральної проку-
ратури України. У травні 2014 
року Валендюк став заступни-
ком прокурора Запорізької об-
ласті, а з 15 липня 2014 року 
обіймав посаду першого заступ-
ника прокурора Києва.

Відомо, що 2005 року Вален-
дюк повернув державі «Криво-
ріжсталь». Пізніше він відстояв 
Нікопольський феросплавний 
завод. Із біографії  нового ке-

рівника Головного управління 
Служби безпеки в Києві та Київ-
ській області також відомо, що 
за його участі під час роботи в 
Генеральній прокуратурі Укра-
їни Києву повернули понад ти-
сячу гектарів землі, незаконно 
виведених екс-міським головою 
Леонідом Черновецьким.

Із березня 2015 до липня 
2016 року Валендюк був ви-
конувачем обов’язків прокуро-
ра Києва. У вересні 2016 року 
Генпрокурор Юрій Луценко 
призначив його першим заступ-
ником прокурора прокуратури 
Автономної Республіки Крим.

З січня 2017 року Валендюка 
призначили на посаду заступни-
ка начальника Департаменту за-
безпечення діяльності керівни-
цтва Генеральної прокуратури.

Есперти відзначають головну 
особливість новопризначеного 
керівника столичної СБУ – його 
рівновіддаленість від провлад-
них чи олігархічних груп впли-
ву. На думку фахівців, така 
обставина на цій посаді є без-
умовним плюсом. Окрім того, 
експерти високо оцінюють його 
великий стаж роботи та профе-
сіоналізм.  

НОВА ДОБАНОВА ДОБА

ВАСИЛЬ ГАЛАТЕНКО – УКРАЇНЕЦЬ, 
ЯКИЙ БУДУЄ ЩАСЛИВУ ДЕРЖАВУ!

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

²сторію створюють особистос-
ті. Â усі часи лише сильна люди-
на – лідер – ухвалював рішення й 
визначав шлях розвитку громади, 
міста, країни. Ëідер пропонував 
ініціативи, брав на себе відпові-
дальність і виконував задумане. 
Â Україні безліч розумних і та-
лановитих людей. Âони рухають 
історію, роблять добрі справи, 
прославляють державу. Âони ак-

тивні та цікаві. Надзвичайно при-
ємно знати таких, жити поруч із 
ними, а головне – вчитися в них. 

Василь Галатенко, мешка-
нець села Гнідин, – один із тих, 
хто бере і робить. Він не шукає 
слави або уваги. У нього є все, 
що треба людині. Він давно за-
служений на освітянській ниві, 
довгі роки очолював школу. І 
здавалося б, міг спокійно пора-

тися в садочку, дивитись «ящик» 
і насолоджуватися перевагами 
пенсійної свободи. Утім, Василь 
Іванович – чоловік, який у бук-
вальному розумінні створює су-
часне і майбутнє.

Невелике село Гнідин Борис-
пільського району могло би ще 
довгий час бути середньоста-
тистичним поселенням, яких в 
Україні тисячі. Однак цей на-

селений пункт завдяки людям 
і, зокрема Василю Галатенку, 
обрав інший шлях. 

Îсінь – це завжди початок 
політичного сезону. А вліт-
ку можна підбивати підсумки 
того, що зроблено. Саме час 
проаналізувати, а що ж влада 
зробила для розвитку україн-
ських регіонів і, зокрема, Київ-
щини, яка, незважаючи на всі 
політичні чвари в Київській 
облраді, де домінують прибіч-
ники концепції «усьо пропало», 
усе ж демонструє гідні темпи 
економічного розвитку та ін-
вестиційної привабливості. 

Наприклад, за даними Мі-
ністерства економічного роз-
витку і торгівлі України, най-
вища середня заробітна плата 
в регіоні становила – 9481 грн, 
що є другим показником по 
країні. Або ще один цікавий 
факт – за даними швейцар-
ського дослідного інституту 

органічного сільського госпо-
дарства FiBL – Україна най-
активніше у світі нарощує ор-
ганічне сільське господарство, 
і найбільша їхня кількість саме 
в Київській області – 36. На-
приклад, у Донецькій – усьо-
го два. Непоганий цього року 
очікується й урожай: згідно з 
даними Мінагропрому, ста-
ном на 10 серпня україн-
ськими аграріями з 6,3 млн 
га намолочено 24 мільйони 
тонн пшениці, з яких частка 
Київської області в цьому ба-
лансі становить понад міль-
йон тонн. Отже, як кажуть, 
результат є! Але як про нас 
піклуються центральні органи 
влади, як вони законодавчо 
забезпечують процес розвитку 
регіонів і, зокрема, нашої рід-
ної області?

Ïрезидентська вертикаль
Цього року Президент, серед 

головних функцій якого – безпе-
ка й зовнішня політика держави, 
тим не менше активно переймався 
проблемами українських регіонів 
і, зокрема, аграрними областями, 
серед яких Київщина, як ми вже 

згадували вище, не пасе задніх. 
Так, нещодавно Петро Порошен-
ко підписав Закон України «Про 
внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких зако-
нів України щодо стимулювання 
створення та діяльності сімей-
них фермерських господарств». 

Яготину виповнилося майже 
500 років. Місто та район жи-
вуть і розвиваються, набуваю-
чи сучасних рис, стають дедалі 
комфортнішими для життя 

людей. Сьогодні наше інтерв’ю, 
а вірніше – розмова про жит-
тя району, його здобутки та 
проблеми з головою Яготинської 
райдержадміністрації Василем 
Шмигановським.

– Стратегічним пріорите-
том для адміністрації є розбу-
дова Яготинського району як 
сучасного столичного регіону, 
орієнтованого на європейські 
стандарти якості життя та ін-
новаційного розвитку, – одразу 
розпочинає Василь Степано-
вич, зустрічаючи кореспонден-
та «Нової доби» на вулиці Не-
залежності в Яготині, де кипить 
робота з ремонту дороги, а не 
в себе в кабінеті. – Літо й у 
нас у прямому сенсі гаряча 

пора: доводиться займатися не 
лише дорогами, а й соціальною 
сферою, підготовкою до опа-
лювального сезону, тому що у 
фокусі всіх наших зусиль за-
лишаються, безперечно, люди, 
мешканці нашого міста та на-
ших прекрасних сіл. 

Âасилю Ñтепановичу, бачу, 
робота у вас кипить. Яка ситуа-
ція з дорогами в районі чи є зміни 
на краще?

– Дуже не вихвалятимусь, 
але зміни, дійсно є. Кошти на 
ремонт надходять, і дороги об-
лаштовуємо. На цей час, на-
приклад, уже відремонтовано 
трасу загального користування 
на ділянці Бориспіль – Бе-
резань – Яготин і приведена 

до ладу дорога з Переяслава-
Хмельницького на Добраничів-
ку. Також тривають ремонти й 
на так званих комунальних до-
рогах, тобто в межах населених 
пунктів. Отримуємо суттєву до-
помогу від Київської обласної 
державної адміністрації. І за-
вдяки цьому оновлене дорожнє 
покриття в селах Богданівка, 
Лемешівка, Панфили, Супоїв-
ка, Фарбоване та Черняхівка. 
Зараз узгоджуються останні 
моменти щодо надання коштів 
і підготовки документів для ре-
монту частини дороги Новий 
Биків – Згурівка – Яготин, а 
також центральної дороги Яго-
тина на вулиці Незалежності.

Генеральна прокуратура Украї-
ни призначила прокурором Київ-
ської області Максима Киричука. 
Раніше він обіймав посаду про-
курора Волинської області. Про 
це повідомила прес-секретар Ген-
прокурора Лариса Сарган.

Вона також поінформувала, 
що колишній прокурор Київщини 
Дмитро Чібісов керуватиме про-
куратурою Полтавської області. 

Відомо, що Максим Кири-
чук з 2002 по 2011 рік пра-
цював в органах прокуратури 
Львівщини. З квітня 2011 року 
почав діяльність у прокуратурі 
Київської області. З 2015 року 
обіймав посади в Генеральній 
прокуратурі України. Улітку 
2016 року його було призна-
чено прокурором Волинської 
області. 
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У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
НОВИЙ ПРОКУРОР 

НОВИЙ ГОЛОВА СБУ 
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЯК ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ РОЗВИТОК КИЇВЩИНИ?

Ïочаток, закінчення на стор. 2 

Ïочаток, закінчення на стор. 3

Василь Шмигановський

Ïочаток, закінчення на стор. 2

Сільськогосподарські під-
приємства Київщини зібрали 1 
млн 31 тисячу тонн зерна. Се-
редня врожайність становить 
45,7 ц/га. Така ситуація на 6 
серпня за ранньою групою зер-
нових і зернобобових. Про це 
повідомляє департамент агро-
промислового розвитку Київ-
ської ОДА. 

Детально щодо зернових 
культур ситуація наступна:

Озимої пшениці намолочено 
739,9 тис. тонн, середня врожай-
ність – 49,4 ц/га, площа посівів 
– 149,8 тис. га. Ярої пшениці зі-
брано 15,7 тис. тонн, середня 
врожайність – 43,0 ц/га. Жита 

намолочено 17,3 тис. тонн, се-
редня врожайність 36,8 ц/га, 
площа посівів – 4,7 тис. га. Ози-
мого ячменю намолочено 24,0 
тис. тонн, середня врожайність 
– 42,0 ц/га. Ярого ячменю зі-
брано 200,8 тис. тонн, середня 
врожайність – 40,4 ц/га, площа 
посівів – 49,7 тис. га. Гороху на-
молочено 32,4 тис. тонн, серед-
ня врожайність – 27,2 ц/га, пло-
ща посівів – 11,9 тис. га. 

Окрім зернових, господар-
ства області збирають кісточ-
кові та ягідні культури. Зараз 
зібрано по 191,3 тонни кожної 
з культур. Збирання врожаю 
ягід і плодів триває.

НА КИЇВЩИНІ ЗІБРАНО 
ОДИН МІЛЬЙОН ТОНН ЗЕРНА 

ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

ВАСИЛЬ ШМИГАНОВСЬКИЙ: «У ФОКУСІ ВСІХ НАШИХ 
ЗУСИЛЬ Є І ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЛЮДИНА»

Президент України Петро Порошенко своїм 
указом від 31 липня призначив начальником 
Головного управління Служби безпеки України 
в Києві та Київській області Олега Валендюка. 
Відповідний указ розміщено на офіційному 
сайті Глави держави. 

Василь Галатенко

Дорогі читачі газети «Нова доба»! 
Сердечно вітаємо вас із головним державним святом – 

Днем Незалежності України! 
Це свято нашої радості, гордості та мужності. 

У цей світлий і радісний день бажаємо всім вам 
міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, 

взаєморозуміння, злагоди та добробуту!

Президент України Петро Порошенко нагороджує працівників ×АÅС



Тут за кошти громади впорядкували 
сквер і звели пам’ятник Тарасу Шев-
ченку. Встановили меморіальну дошку 
заслуженому артисту України, компо-
зитору, флейтисту-віртуозу Анатолію 
Маринченку. Згодом на в’їзді в село по-
став пам’ятник Герою Небесної Сотні 
Юрію Вербицькому. У селі унікальна 
школа, охайні будинки та котеджі, гар-
ні дороги. Тут знають і поважають свою 
минувшину. Гнідин, таким чином, став 
унікальним історичним осередком ра-
йону, області та, власне, України. 

– Василь Іванович Галатенко – не-
пересічна людина, – розповідає голова 
Гнідинської сільради Олександр Ла-
заренко. – Він багаторічний директор 
школи та заслужений педагог. Власне, 
я також учень Василя Івановича й ви-
пускник нашої школи. Оскільки він іс-
торик, то ретельно вивчає історію села, 
його жителів із давніх-давен і пише про 
це в газету. А в будівництві пам’ятників 
Шевченку та Вербицькому він про-
демонстрував свій організаторський 
талант, уміння довести справу до за-
вершення.

– Василь Іванович – поводир Гні-
динської громади. Не побоюся цього 
слова, – розповідає директор Гнідин-
ської школи ім. Петра Яцика Ніна 
Кудько. – Він, зокрема, розумно пору-
шує питання патріотичного виховання, 
вивчає історію села. Більшість людей 
підтримує це й допомагає втілити в 
життя. Він пропонує проекти, очолює 
їх і доводить до логічного фіналу. На-
приклад, за рік ми реконструювали 
сквер у центрі села й за кошти громади 
збудували пам’ятник Тарасу Шевченку 
до його 200-річчя. А це 300 тисяч гри-
вень! Усі, хто допоміг коштами, отри-
мали диплом благодійника. Навіть пен-
сіонери здали по 200 гривень.

– А як я можу інакше? – каже Ва-
силь Галатенко. – Я тут народився, 32 
роки працював у школі, навчав бага-
тьох односельців, їхніх дітей. Я люблю 
своє село, люблю цих людей. Мені про-
сто хочеться зробити щось корисне для 
громади.

Василь Іванович – прекрасний орга-
нізатор і завжди доводить почату спра-
ву до кінця. 

Краще за все про нього свідчать його 
справи та розкажуть люди. Чудовий 
сквер та вже згаданий пам’ятник на-
шому генію Тарасу Шевченку постали 
2014 року. 

А 23 серпня 2015 року на в’їзді в село 
відкрили пам’ятник Герою Небесної 
Сотні львів’янину Юрію Вербицькому. 
Активіста Євромайдану під час бурем-
них подій викрали з Олександрівської 
лікарні. Разом з іншим активістом Іго-
рем Луценком Юрія вивезли до лісу під 
Гнідином. Там знущалися й жорстоко 
били. 50-річного чоловіка знайшли за-
катованим 22 січня 2014 року. 

Василь Галатенко відреагував мит-
тєво. Замовив табличку «Він загинув 
за нас», сфотографував і розмістив в 
інтернеті. 9 травня 2015 року місце 
освятили, а 23 серпня вже відкрили 
пам’ятник. 

– Щодня на місці майбутнього по-

стаменту школярі ставили банку з на-
писом «На спорудження пам’ятника 
Юрію Вербицькому», – продовжує ди-
ректор школи Ніна Кудько. – Я стояла 
там разом з учнями, ми розповідали 
про наш задум. Якось за день зібрали 
8 тисяч гривень, а одного разу – усього 
400. Один із мешканців Гнідина постій-
но їздить цією дорогою, то він щоразу 
давав по 100 чи 200 гривень. Так ось 
ми назбирали на пам’ятник 120 тисяч 
гривень.

– Роботи розпочалися 8 червня, – 
згадує Василь Галатенко. – Місцевий 
житель бульдозером вирівняв ділянку 
під пам’ятник, не взявши жодної ко-
пійки. Усі будівельні матеріали нам 
вдалося отримати від благодійників 
також безкоштовно. Підприємець із 
Борисполя привіз 15 тонн бетону. Одна 
з фірм надала 110 метрів бордюрів. 
Київське будівельне підприємство – 
120 тонн щебню. Асфальтовий завод у 
Броварах надав 10 тонн матеріалу, два 
київських – по 20 тонн. Ще один завод 
надав бруківку. Загальна вартість комп-
лексу – майже 300 тисяч гривень. 

Пам’ятник Вербицькому заввишки 
п’ять метрів постав на в’їзді в Гнідин. 
Між іншим, мало хто знає, що Юрій 
Тарасович – науковець і глибоко інте-
лігентна людина. За фахом він геофізик 
і приїхав в той час до Києва захища-
ти свою кандидатську дисертацію. Так 
і залишився, спочатку на Майдані, а 
потім навіки. Він став кандидатом фі-
зико-математичних наук, проте його 
самого вже не було. Юрій захоплю-
вався альпінізмом. У шкільному музеї 
Гнідинської школи зберігається його 
льодоруб і гаманець, подаровані роди-
ною Вербицьких. 

У Гнідині провулок Леніна перейме-
нували на вулицю Юрія Вербицького. 
А ще з’явилася легенда. 

– Я стала свідком народження 
справжньої легенди, – розповіла ди-
ректор Гнідинської школи Ніна Кудь-
ко. – Я тут живу більше півстоліття. 
Знаю наш гнідинський ліс, тут ніколи 
не було маків. А після сумних подій з 
Юрієм Вербицьким сталася справжня 
дивина – улітку галявина, де його зна-
йшли, поросла червоними маками.

– Знаєте, Василь Іванович – учитель 
з великої літери. У школі може пра-
цювати тільки людина, яка безмежно 
любить і школу, і дітей, – розповідає 
заступник директора з навчально-ви-
ховної роботи Гнідинської школи Те-
тяна Біла. – І я завдячую долі, що мала 
змогу працювати разом із Василем Іва-
новичем 15 років. Для мене він став 
прикладом того, як треба організовува-
ти навчальний процес, завжди в усьому 
він надавав натхнення. Для мене він є 
прикладом невичерпної працелюбності. 

Меморіальну дошку Маринченку в 
Гнідині відкрили 17 червня 2017 року. 
Анатолій Самійлович – заслужений 
артист України, флейтист-віртуоз, ком-
позитор. Довгий час він був керівником 
сільського духового оркестру. Звісно, 
що й тут активну роль відіграв Василь 
Галатенко.  

Мабуть, тому, що Василь Іванович 
історик, у нього прокинувся талант від-
кривати нові імена. Чи знаєте ви бодай 
щось про Йону та Лазаря Шевченків? А 
вони, між іншим, відомі театральні ді-
ячі. Думаю, що й у театральному серед-
овищі мало хто знає про цих братів. А 
народилися вони саме в Гнідині. Йона 
працював у театрі разом із Лесем Кур-
басом, був відомим театральним крити-
ком. Лазар був актором театру «Руської 
бесіди» у Львові. Обох братів-красенів 
знищили в період репресій 30-х років 
ХХ століття. Йону заарештували 1937 
року й розстріляли, до цього часу неві-
домо де. А Лазаря викликали до НКВД, 
люб’язно з ним поспілкувалися й на-
віть пригостили чаєм. Через два дні він 
став почуватися зле й через місяць по-
мер. Що підсипали до того чаю, звісно, 
невідомо.  

У квітні 2017 року на сільському 
цвинтарі відкрили пам’ятник Йоні та 
Лазарю Шевченкам. А в пошуках будь-
яких відомостей про них Василь Гала-
тенко обдзвонив пів-України і півсвіту. 
Львів, Київ, Тернопіль, Харків, США. І 
таки знайшов. Нащадки одного живуть 
у столиці України, а інших доля заки-
нула в Америку. Усі вони тепер знають 
про село Гнідин і Василя Івановича. А 
сам він пише історію таких славетних 
людей, односельців для нащадків. 

Зараз Василь Галатенко вже весь по-
ринув у наступний проект – працює 
над реконструкцією братської могили 
в центрі села. Віднайшов багато нових 
імен, треба їх додати до пам’ятної до-
шки. 

Про самого Василя Івановича вже 
давно пора написати книжку. Він на 
те заслуговує своєю невтомною працею 
на благо своїх земляків-гнідинців. І до-
бре, що не перевелися такі люди, що 
народжує наша свята земля патріотів, 
захисників, героїв. Многая і благая літа 
вам, Василю Івановичу!

МИХАЙЛО ГОРОДЕЦЬКИЙ

Довідка «НД»
Василь Іванович Галатенко наро-

дився 4 червня 1952 року. Навчався в 
Гнідинській восьмирічній школі, згодом 
у сусідній Вишенській середній, яку за-
кінчив із золотою медаллю. Після за-
кінчення Київського державного педін-
ституту 1975 року розпочав трудову 
діяльність учителем історії та вод-
ночас директором Гнідинської школи. 
1979 року став директором сусідньої 
Ревнівської середньої школи. А з 1992 
по 2006 рік знову очолював Гнідинську 
загальноосвітню школу.

Має вищу кваліфікаційну категорію, 
учитель-методист, звання «Відмінник 
освіти УРСР» – 1981 р., «Відмінник 
освіти СРСР» – 1983 р., нагородже-
ний медаллю А.С. Макаренка – 1984 
р., Почесною Грамотою Верховної Ради 
України – 2004 р., знаком «Василь Су-
хомлинський» – 2006 р., присвоєно 
звання «Заслужений учитель України» 
– 2008 р. Василя Галатенка неоднора-
зово обирали депутатом Київської об-
ласної ради.

Закон надважливий і спрямова-
ний на отримання офіційного ста-
тусу підприємця сільським населен-
ням, яке працює на своїй землі. А це 
дозволить легально продавати свою 
продукцію й отримати соціальний 
захист і право на пенсію. Відтепер 
українські фермери та їхні сім’ї, які 
проживають у селах, стають повно-
цінними підприємцями та отриму-
ють ряд переваг. Офіційний під-
приємницький статус за пільговим 
оподаткуванням дозволяє їм вихо-
дити на нові організовані ринки та 
збільшувати свої прибутки. Окрім 
того, сімейні фермерські господар-
ства зможуть долучитися до держав-
них програм підтримки та розвивати 
свій бізнес. Закон також встановлює 
пільговий порядок сплати єдиного 
соціального внеску для всіх членів 
фермерського господарства. Також 
передбачається державна допо-
мога зі сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування для кожного із 
членів фермерського господарства 
протягом 10 років за рахунок коштів 
Державного бюджету України.

Також нагадаємо, що Президент 
України підписав ще один важли-
вий аграрний Закон «Про основні 
принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування 
органічної продукції». Реалізація за-
кону забезпечить удосконалення й 
гармонізацію законодавства України 
із законодавством Європейського 
Союзу у сфері виробництва та обі-
гу органічних продуктів і сприятиме 
створенню прозорих умов господа-
рювання, зменшенню недобросовіс-
ної конкуренції, підвищенню кон-
курентоспроможності вітчизняної 
органічної продукції та розширенню 
зовнішніх ринків її збуту. Ухвалення 
«органічного» Закону надасть по-
штовх сталому розвитку органічного 
виробництва в Україні, підвищить 
конкурентоспроможність органічної 
продукції та розширить зовнішні 
ринки для її збуту. Окрім того, цей 
Закон є важливим для гармонізації 
національного законодавства з євро-
пейськими вимогами у сфері орга-
нічного виробництва. 

Окрім АПК, життя Київської об-
ласті має ще багато граней і потре-
бує державної підтримки та уваги. І 
насамперед, це наявність на терито-
рії нашої області унікального та не-
безпечного й досі об’єкта «Укриття» 
та всієї Чорнобильської зони. Ці 
місця, на жаль, є тяжким спадком 
нашої держави від СРСР і пред-
метом довічного головного болю 
нашого народу і нашої влади. Пре-
зидент Петро Порошенко підписав 
Указ «Про додаткові заходи з відро-
дження територій, що зазнали раді-
оактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, із соці-
ального захисту постраждалих осіб, 
безпечного поводження з радіоак-
тивними відходами». Указ було під-
готовлено за результатами наради, 
що відбулася 26 квітня 2018 року, у 
ході робочої поїздки Глави держа-
ви на Чорнобильську АЕС. Згідно 
з ним, Кабінет Міністрів України 
має створити умови для розвитку та 
відродження територій, що зазнали 
радіоактивного забруднення, в тому 
числі в межах утвореного Чорно-
бильського радіаційно-екологічно-
го біосферного заповідника. Уряду 
доручено законодавчо врегулювати 
проблемні питання правового режи-

му територій, а також забезпечити 
підтримку безпосередньо розвитку 
Чорнобильського радіаційно-еко-
логічного біосферного заповідни-
ка через визначення особливостей 
його управління та функціонування. 
Особливої уваги в указі приділено 
заходам щодо соціального захисту 
постраждалих внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи. Уряд має вирі-
шити питання з підвищення розмі-
ру пенсій з інвалідності для осіб із 
числа учасників ліквідації аварії 
на Чорнобильській АЕС і пенсій 
у зв’язку з втратою годувальника з 
числа ліквідаторів. Водночас указ 
спрямований на вдосконалення дер-
жавної політики у сфері поводження 
з радіоактивними відходами та пере-
творення об’єкта «Укриття» на еко-
логічно безпечну систему.

Законодавча влада
Необхідно зазначити, що й Верхо-

вна Рада таки спромоглася ухвалити 
кілька важливих для України й, зо-
крема, для Київської області, законів 
(якщо не розглядати загальноукра-
їнський контекст, де своїм ходом, 
але різними темпами йдуть соціаль-
но-економічні реформи). Читачам 
«Нової доби», і особливо фермерам, 
нагадаємо, що парламент ухвалив, а 
Президент підписав закон про сти-
мулювання створення та діяльності 
сімейних фермерських господарств. 
Завдяки змінам до Податкового ко-
дексу України та деяких законодав-
чих актів створюються економічні та 
соціальні передумови для легалізації 
сімейних фермерських господарств 
із набуттям статусу фізичної особи-
підприємця. Також встановлюється 
пільговий порядок сплати єдиного 
податку та єдиного соціального вне-
ску. За словами голови Комітету ВР 
з питань податкової та митної по-
літики Ніни Южаніної (Блок Петра 
Порошенка), законопроектом про-
понується «надати право сімейним 
фермерським господарствам заре-
єструватися платниками податків 
спрощеної системи оподаткування 
четвертої групи. Люди, які вирішать 
зареєструватися, мають укласти до-
говори або декларацію, відповідно 
до Закону «Про фермерське госпо-
дарство».

Також аграріїв області порадує 
ухвалення парламентом закону 
щодо правил землекористування та 
запобігання рейдерству в сільському 
господарстві. Зокрема, цим законом 
пропонується визнати комунальною 
власністю територіальних громад 
сіл, селищ, міст землі колективної 
власності тих колективних сіль-
ськогосподарських підприємств, 
які ліквідовані. Також передбачена 
можливість загальним зборам членів 
колективних сільськогосподарських 
підприємств до 2020 року перероз-
поділити між собою залишок сіль-
ськогосподарських угідь і переда-
ти землі несільськогосподарського 
призначення до комунальної влас-
ності. Також пропонується надати 
органам місцевого самоврядування 
право тимчасово розпоряджати-
ся землями колективної власності 
шляхом передачі їх в оренду до мо-
менту державної реєстрації права 
власності на них.

(Продовження читайте 
в наступному номері «Нової доби»)
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ЯК ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ 
РОЗВИТОК КИЇВЩИНИ? ВАСИЛЬ ГАЛАТЕНКО – УКРАЇНЕЦЬ, 

ЯКИЙ БУДУЄ ЩАСЛИВУ ДЕРЖАВУ!

ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

Пам’ятник Тарасу Шевченку 
в с. Гнідин Бориспільського району 

Пам’ятник Юрію Вербицькому 
в с. Гнідин Бориспільського району 

Брати Йона та Лазар Шевченки



Яготинський район, на відміну 
від інших районів Київської області, 
не отримав цього року достатньо 
субвенцій від Уряду, натомість 
розвиток цього регіону не стоїть на 
місці. У районі ремонтуються дороги, 
школи, а комунальники готуються до 
опалювального сезону. 

– У нас у районі тільки обласних 
автошляхів більше 90 кілометрів, – 
розповів «НД» голова Яготинської РДА 
Василь Шмигановський. – Додайте до цього 
сільські дороги й побачите – господарство 
велике. Коли я прийняв район, тут не було 
розроблено жодних програм розвитку, 
кошти не виділялися. Фактично ми 
розпочали роботу з нуля. Але вже є перші 
результати. Невдовзі за рахунок так званого 
«митного експерименту» розпочнеться 
ремонт центральної дороги завдовжки 3 
кілометри по вулиці Незалежності в Яготині. 
При цьому на цей ремонт було передбачено 
фінансування в розмірі 1,5 мільйона 
за кошти міського бюджету, але цього 
виявилося замало для якісного ремонту 
ділянки. Отже, ще 8 мільйонів, потрібних 
на ремонт цієї траси, вирішили попросити 
в державному бюджеті, зорганізували 
людей, зібрали підписи й передали їх 

Віталію Яремі, заступнику голови Київської 
територіальної організації «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність», нашому 
земляку, який допомагає нам у багатьох 
питаннях розвитку Яготинського району.  

Він поставився до цього з розумінням того, 
що дорожнє будівництво, особливо на селі – 
це основа економічного підйому в державі 
загалом, найкоротший шлях до української 
євроінтеграції. Безперечно, у межах своїх 
повноважень, допоміг вирішити це складне 
питання. Гроші виділено! І ось бачите, йде 
вже ремонт цієї дороги! Тож незабаром 
Яготин матиме нову якісну дорогу! Але ми 
на цьому не зупиняємося, далі тривають 

ремонти доріг у селах 
Фарбоване й Капустинці. 

У селі Панфили, наприклад, 
на вулиці Сомковій, також 
нарешті буде прокладено 
новий асфальт. Проектно-
кошторисну документацію 
розробили ще 2015-го року, 
але кошти виділили лише 
зараз. 
– Вулиця Сомкова – це комунальна 
сільська дорога, довжина якої 860 метрів, 
– розповідає Валерій Близнюк, сільський 
голова Панфил. – Ще 2015 року ми по-
дали документи й розробили проек-
тно-кошторисну документацію. Проте 
кошти надали лише зараз. Яготинська 
райдержадміністрація віднайшла кошти, 
майже мільйон чотириста тисяч гривень. 
Я, як представник громади села, щиро 
вдячний за цю допомогу, адже раніше по 
цій дорозі не можна було проїхати, діти не 
могли йти до школи, а швидка не могла 
прибути на виклик. Ми вже завершили 
перший етап робіт – підсипання щебенем. 
Наступний – асфальтування. До речі, у 
нашому селі є ще одна дорога – на вулиці 
Центральній. Її довжина майже 5 км і 
стан критично поганий. Але проблема в 

тому, що це дорога обласного значення 
– частина об’їзної траси Київ – Харків. 
І оскільки підпорядкування інше, то й 
ремонтувати її сільська рада не може – 
використання коштів із місцевого бюджету 
поза законом. Залишається просити 
депутатів Київської облради виділити 
кошти хоча б на її ямковий ремонт.  

В Яготинському районі загалом лагодять 
дороги в кількох населених пунктах.  

ЛЮДМИЛА РОЗВАДОВСЬКА

Довідка «НД». Вулиці Київська та 
Незалежності в Яготині є складовими частинами 
автомобільної дороги державного значення 
Т-25-41 Новий Биків – Згурівка – Яготин. 
Загальна довжина її в межах двох районів – 
Згурівського та Яготинського становить 47,4 км. 

Безпосередньо в Яготині вже про-
вели капітальний ремонт дороги на 
вулиці Поштовій. Загальна вартість 
робіт становила понад мільйон гри-
вень. Цю роботу ми виконували за 
принципом співфінансування. Я маю 
на увазі, що 20 відсотків коштів на-
дав міський бюджет, а 80 – департа-
мент Київської обласної державної 
адміністрації. Окрім того, завершили 
асфальтування вулиці 24 Серпня та 
перехрестя провулку Говорова і вули-
ці Київської.

Дороги – важливе питання, а як со-
ціальна сфера, медицина, наприклад? 
Знаю, що зараз почали надходити ко-
шти на будівництво та обладнання ам-
булаторій у аграрних районах, таких як 
ваш. Що скажете про це? 

– Так, дійсно, процес у доволі ак-
тивній фазі. Зараз завершуємо укла-
дання договорів із сімейними ліка-
рями. Мені приємно констатувати, 
що наше населення оформило май-
же 20000 декларацій. Це найкращий 
показник в області, але це ще й по-
казник довіри лікарям. Відносно ж 
фінансування, скажу так, що замість 
виділених 38,5 мільйона гривень до 
Яготинської центральної районної лі-
карні насправді надійшло лише 18,8 
мільйона гривень. А треба ж робити 
ремонти, закуповувати техніку, облад-
нання. Тому шукаємо різні можливос-
ті. Окрім бюджетного фінансування, 
використовуємо позабюджетні кошти. 
Часто-густо ініціативу виявляють самі 
колективи медичних закладів. Зокре-
ма, працівники Яготинської районної 
лікарні звернулися до нашого земля-
ка, заступника голови Київської те-
риторіальної організації «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність» – Віталія 
Яреми, аби він, у міру можливостей, 
допоміг вирішити питання щодо заку-
півлі для лікарні кисневих концентра-
торів – апаратів, які, без перебільшен-
ня, життєво необхідні як лікарям під 
час операцій, так і хворим у процесі 
реабілітації. За кошти районного бю-
джету просто неможливо закупити це 
обладнання, адже його вартість понад 
250 тисяч гривень. І Віталій Григоро-
вич віднайшов саме позабюджетні ко-
шти для цього. Тепер обладнання вже 
закуплене й незабаром розпочнеться 
його монтаж у районній лікарні. Від 
імені лікарів, пацієнтів та всіх яготин-
ців хотів би щиро подякувати Віталію 
Григоровичу Яремі за цю допомогу, 
адже завдяки цим медичним апаратам 
тисячі людей, жителів нашого району 
зможуть поліпшити своє здоров’я, а 
районна лікарня стане більш сучас-

ним медичним закладом. І принагідно 
привітати його зі святом Незалежності!

Думаю, здоров’я для людей важливе 
так само, як і своєчасна виплата зар-
плат, пенсій і соціальний захист. Чи є 
скарги з приводу цього? 

– Звернення, скарги завжди є, і це 
нормально. Головне – уміти їх вирі-
шити, допомогти людині. І тоді вона 
розуміє, що є влада, є до кого зверну-
тися. Відносно зарплат, скажу, що ми 
ретельно контролюємо це питання й 
принаймні мінімальної зарплати до-
тримуються всі підприємства та ор-
ганізації району. Станом на 1 серпня 
заборгованості із зарплати в Яготин-
ському районі немає. Виплату пенсій 
і грошової допомоги також забезпече-
но в повному обсязі. У нас зараз на 
обліку 11285 пенсіонерів. Постійно 
займаємося перерахунком пенсій, зо-
крема, за півріччя переглянули майже 
1900 справ. 

У районі працює комплексна про-
грама «Турбота» для незахищених 
мешканців району. Працівники тери-
торіального центру допомагають зараз 
в обслуговуванні 542 літнім людям. А 
920 ветеранів Великої Вітчизняної ві-
йни пройшли медичне обстеження, і 
це теж важливо для людей. За півро-
ку з бюджету на виплату соціальних 
допомог перераховано понад 22 міль-
йони гривень. Отримують їх майже 3 
тисячі мешканців району. А 11 тисяч 
сімей користуються житловими суб-
сидіями. Також додам, що в нас про-
живають 258 учасників бойових дій у 
Донбасі, і всі вони отримують пільги. 
Яготинський район став другою бать-
ківщиною для понад 400 родин – пе-
реселенців із окупованих територій. 
119 сімей одержали грошову допомо-
гу, зокрема, для оплати житлово-ко-
мунальних послуг. 

У більшості людей Яготинський район 
яскраво асоціюється з молочною продук-

цією, яку, безперечно, знають і люблять. 
Що відбувається сьогодні на промисло-
вих підприємствах району?

– Відкрию читачам «Нової доби» 
таємницю – Яготинський маслозавод 
цьогоріч планує освоїти виробництво 
трьох нових видів продукції: хопси 
для дітей (це натуральні молочні йо-
гурти з різними іграшками-сюрприза-
ми. – Ред.), а також молочні продукти 
без солодких домішок. У цей іннова-
ційний проект завод планує вкласти 
27 мільйонів гривень інвестицій уже 
цього року. Власне, уже на цей час 
підприємства нашого району освої-
ли капітальних інвестицій понад 100 
мільйонів гривень. Здебільшого вкла-
дають у розвиток власні кошти, і це 
зрозуміло, адже за формою власності 
це акціонерні товариства або при-
ватні структури. Утім, це для району 
важливо, і ми всіляко сприяємо цим 
процесам. Той же Яготинський мас-
лозавод вже вклав понад 10 мільйонів 
гривень. Наскільки я пам’ятаю, спря-
мовано безпосередньо на будівництво 
нової лінії живлення потужністю 10 
кВт, нове обладнання для котельні, 
систему очищення води. Також завод 
придбав нове пакувальне обладнан-
ня. Фірма «ТМА», що розшифрову-
ється як технологія, механіка, авто-
матизація, цьогоріч планує освоїти 
10 мільйонів гривень на введення в 
експлуатацію нового майданчика 
Яготинського механічного заводу, 
тобто розширює свої потужності. І це 
добре! Скажу, що інвестують кошти 
й різні сільгосппідприємства. Назву 
лише деякі: товариство ім. Кравчен-
ка, «Урожай плюс», «Галаган-Агро», 
«Агрофірма «Яготинська», фермер-
ське господарство «Ваяк». І цей пере-
лік можна продовжувати. За півроку 
аграрії вклали в розвиток галузі понад 
23 мільйони гривень. Зрозуміло, що 
це нові робочі місця, збільшення об-

сягів продукції і в результаті – поліп-
шення соціально-економічного роз-
витку нашого району. Продовжуючи 
такий собі звіт перед читачами «Но-
вої доби», скажу, що в цьому році на 
базі колишнього консервного заводу 
планується створити підприємство із 
сушіння овочів на 150 нових робочих 
місць. «Торговий дім «Агроімпорт» 
націлений збудувати комплекс із ви-
робництва полімерної упаковки, а 
це – 330 робочих місць. Товариство 
«Агро-С» планує збудувати дільницю 
з приймання та очищення зерна в селі 
Райківщина. Серед пріоритетів – за-
йнятість населення, що надзвичайно 
важливо для сіл району. У селі Двір-
ківщина, наприклад, заплановано 
збудувати спортивно-тренувальний 
комплекс за часткової участі «Ниви 
Переяславщини». Скажу відверто, хо-
тілося би зробити для наших людей 
набагато більше, бо ці працьовиті, хо-
роші люди на те заслуговують. 

Яготинський район значною мірою 
сільськогосподарський, і ви вже частко-
во розповіли про аграрні підприємства. 
Який нині стан справ із зерновими, тим 
більше, що закінчуються жнива?

– Я не є прихильником гучних 
заяв, але останнім часом ми як влада 
району намагаємося чесно говорити 
з підприємцями й створюємо макси-
мально сприятливі умови для агро-
бізнесу та ефективного використання 
земель. Довідково: нині наші аграрії 
обробляють 47,5 тисячі гектарів орної 
землі. 38 найбільших господарств 
мають статус сільськогосподарських 
підприємств. Окрім того, обробкою 
землі займаються ще 114 фермер-
ських господарств. Щодо збору ран-
ніх зернових культур, то станом на 
середину серпня обмолочено 95 від-
сотків площ. Середня врожайність 
у районі становить 49,9 центнера з 
гектара. Потужного розвитку в нас 
набуло тваринництво. Цей напрям 
представляють 8 сільгосппідприємств 
і 2 фермерські господарства. Підпри-
ємці утримують велику рогату худобу 
та свиней. Поголів’я становить 3044 
голів, із них корів – 1390. Свиней ви-
рощують понад 26000 голів. Фермер-
ське господарство «Ваяк» розводить 
птицю. Сільськогосподарські підпри-
ємства району за півроку виробили 
3,5 тисячі тонн молока та майже 3000 
тонн м’яса. Це значно більше ніж то-
рік, отже, маємо позитивну тенден-
цію. Водночас постає питання реалі-
зації продукції. У сучасних реаліях це 
надзвичайно важливий момент. 

Насамкінець скажу, що моя 
команда докладає максимум зусиль, 
щоб допомогти людям у вирішенні 
їхніх питань, власне, для цього ми й 
працюємо.

Дякую за розмову й бажаю успіхів у 
вашій складній організаторській роботі. 
Нехай її належно оцінять люди. 

ОЛЕСЬ СЕРБІН

3НОВА ДОБА

Закінчення, початок на стор. 1

ЮРИДИЧНІ 
КОНСУЛЬТАЦІЇ 

від «Інституту 
вивчення проблем 

Верховенства права»
Сьогодні ми пропо-

нуємо читачам «Нової 
доби» чергову добірку 
безкоштовних юри-
дичних консультацій 
щодо прав селян на 
земельні паї. Цей 
проект «Фундація соціально-правового 
захисту населення «Чинність закону», ГО 
«Інститут вивчення проблем Верховен-
ства права і газета «Нова доба» заснува-
ли 2018 року. Його назва – «Безкоштовні 
юридичні медіаклініки для селян». Мета 
проекту – соціально-правова підтримка 
сільського населення України щодо реалі-
зації їхніх майнових прав, а також інших 
громадянських прав і свобод, доступ до 
яких, як, власне, і до правової інформації 
є вельми обмеженим у нашій країні. Суть 
проекту полягає в наданні відповідних 
безкоштовних консультацій на сторінках 
газети «Нова доба» силами юристів ГО 
«Інститут вивчення проблем Верховенства 
права» і «Чинність закону». При цьому 
частину тиражу редакція розповсюджува-
тиме безкоштовно для жителів Київської 
області.

Що таке земельний пай? 
Це умовна частка в сільськогосподар-

ських землях КСП, яка належить кожно-
му окремому члену такого господарства 
і визначена розрахунково як середня в 
такому господарстві. Значить, розпаюван-
ня – визначення розміру земельної частки 
(паю) у земельному масиві, який перебу-
вав у користуванні (колективній власнос-
ті) такого підприємства без виділення зе-
мельних ділянок у натурі (на місцевості). 
При обчисленні розміру земельного паю 
враховували сільськогосподарські угіддя, 
передані КСП на праві колективної влас-
ності.

Що таке паювання земель  
державної і комунальної власності?
Вартість і розміри паїв обліковують 

в умовних кадастрових гектарах. Про-
те їхні розміри не можуть перевищувати 
норм безоплатної передачі громадянам 
земельних ділянок, встановлених законо-
давством для ведення особистого селян-
ського господарства, а саме – 2 га (ст. 121 
Земельного кодексу України).

Земельні ділянки передають працівни-
кам згаданих підприємств (пенсіонерам із 
їхнього числа), а також (із земель резерв-
ного фонду) працівникам і пенсіонерам 
державних і комунальних закладів освіти, 
культури, охорони здоров’я, розташова-
них на території відповідної ради.

Головна відмінність від розподілу земель 
КСП: такі особи не одержують сертифікатів 
на свої земельні частки. Приватизація по-
чинається з клопотання працівників до ор-
ганів виконавчої влади. І завершується ви-
діленням ділянок у натурі (на місцевості).

Хто має право на земельний пай? 
Члени КСП, пенсіонери, які раніше пра-

цювали в такому КСП і залишаються його 
членами, а також громадяни-спадкоємці 
права на земельну частку (пай), посвід-
ченого сертифікатом, громадяни та юри-
дичні особи України, які відповідно до 
законодавства України набули права на 
земельну частку (пай), громадяни Украї-
ни, евакуйовані із зони відчуження, відсе-
лені із зони безумовного (обов’язкового) 
або зони гарантованого добровільного 
відселення, а також громадяни України, 
що самостійно переселилися з територій, 
які зазнали радіоактивного забруднення, 
та які на момент евакуації, відселення або 
самостійного переселення були членами 
колективних або інших сільськогосподар-
ських підприємств, а також пенсіонери з 
їхнього числа, котрі проживають у сіль-
ській місцевості.

Коли виникає право  
на земельний пай? 

Після передачі земель у колективну 
власність сільгосппідприємству. Тобто з 
дня одержання колективним сільськогос-
подарським підприємством державного 
акта на право колективної власності на 
землю. Із цього дня виникає й право на 
пай. Кого включати до списку, вирішува-
ли самі члени підприємства на загальних 
зборах (зборах уповноважених), керую-
чись статутом. 

Продовження в наступному номері 
«Нової доби».

АВТОР...

ДОРОГАМИ КИЇВЩИНИ...

ВАСИЛЬ ШМИГАНОВСЬКИЙ:
«У ФОКУСІ ВСІХ НАШИХ ЗУСИЛЬ 
Є І ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЛЮДИНА»

Віталій Ярема на зустрічі з мешканцями 
Київської області 

Ремонт дороги в с. Панфили Яготинського району 
Київської області

Василь Шмигановський, голова Яготинської РДА, у робочому кабінеті



4 НОВА ДОБА

Ñерпень – чудова пора для консер-
вування. Ïропонуємо вашій увазі ціка-
ві, легкі та смачні рецепти.

Ìариновані кабачки
Мариновані кабачки – смачна кон-

сервована закуска на зиму. Кабачки, 
мариновані за цим рецептом, ви-
ходять хрусткі та соковиті. Легкий і 
швидкий рецепт приготування кабач-
ків без стерилізації.

²нãредіºнти:
(На 1 літрову банку)
Кабачки молоді 500 г
Кріп 1 шт.
Хрін 1 лист (невеликий)
Часник 1 зубок
Листя вишні 1-2 шт.
Лавровий лист 1 шт.
Перець горошком 3-5 шт.
Маринад (на 1 л води):
Цукор 40 г
Сіль 30 г
Оцет 50 мл
Приãотування: літрові банки до-

бре помити. Простерилізувати банки 
та металеві кришки. На дно банки 
покласти кріп, хрін, часник, лавро-
вий лист, листок вишні, перець го-
рошком. Кабачки помити, нарізати 
кружечками. Щільно укласти в банки 
та залити окропом і дати постояти 
15 хвилин, накрити кришками. Воду 
злити в каструлю, закип’ятити і знову 

залити кабачки на 15 хвилин. Злити 
воду в каструлю, додати сіль, цукор, 
оцет, довести до кипіння, залити ка-
бачки маринадом. Закрутити банки 
кришками, перевернути кришками 
донизу. Мариновані кабачки накрити 
ковдрою, залишити до повного охо-
лодження.

Êетчуп «Ніжний»
Домашні кетчупи і соуси не просто 

смачні, а й дуже корисні, адже в них 
відсутні різноманітні консерванти.

²нãредіºнти:
Томати 8 кг
Яблука 1 кг
Цибуля 800 г
Цукор 1 кг
Оцет 400 мл
Червоний мелений перець 4 ч. л.
Кориця 1 ч. л.
Гвоздика мелена 1 ч. л.
Сіль 3 ст. л.
Крохмаль 3 ст. л.

Приготування: томати пропустити 
крізь соковитискач (або ж попере-
дньо знявши шкірку, перекрутити на 
м’ясорубці). Цибулю та яблука без 
серцевинок також перекрутити на 
м’ясорубці. Перемішати й додати всі 
інші інгредієнти, окрім крохмалю. 
Варити на слабкому вогні 2 години. 
Потім крохмаль розбавити водою й 
додати до кетчупу та проварити ще 
хвилин 15. Простерилізувати банки 
та кришки, розлити готовий соус, 
закрутити, перевернути й накрити 
ковдрою.

Вихід: 12 банок по 0,5 л.

²кра з баклажанів
²нãредіºнти:
Баклажани 1 кг
Болгарський перець 700 г
Помідори 700 г
Цибуля 2 шт.
Морква 2 шт.

Часник 4-5 зубків
Зелень петрушки 0,5 пучка,
Сіль за смаком
Цукор 2 ст. л.
Оцет (9%) 4 ст. л.

Приãотування: баклажани поклас-
ти у велику каструлю з водою, посо-
лити й зварити до готовності. Воду 
злити, баклажани остудити. Перець, 
помідори й цибулю порізати куби-
ками. Моркву потерти на крупній 
тертці. На олії обсмажити цибулю до 
золотого кольору. Додати моркву й 
смажити до готовності. Додати нарі-
заний перець і смажити, доки він не 
стане м’яким. Додати помідори, сіль, 
цукор і оцет. Баклажани порізати ку-
биками. Додати до овочів баклажани, 
накрити кришкою й тушкувати 5-7 
хвилин. Потім додати пропущений 
крізь прес часник і дрібно порізану 
петрушку. Тушкувати ще 5 хвилин. 
Викласти ікру в стерилізовані банки, 
накрити кришками й стерилізувати 
15-20 хвилин. Закрутити кришками, 
перевернути догори дном, накрити 
ковдрою й залишити до повного охо-
лодження.

У другій половині серпня всі православ-
ні християни святкують дні, які в народі 
називають Маковим, Яблучним і Õлібним 
Спасами. 

Ïрийшов Ñпас – пішло літо від нас
Добігає кінця сезон збору врожаю. 

Українці несуть зібране збіжжя до церкви 
(три Спаси – три кошики з різноманіт-
ними дарами літа) – на подяку Господу 
за врожай, на нові врожаї, щоб засвідчити 
свою шану предкам, а головне – на надію 
на спасіння.

Власне, слово «Спас» пов’язане 
з Ісусом Христом, якого називають 
Спасителем. Саме Йому православна 
церква й присвячує ці свята. 

Ìаковій – Ïерший Ñпас, Ìедовий 
Ñпас, Ñпас на воді, проводи літа

Маковій – народна назва православ-
ного свята Винесення чесних древ Æи-
вотворного Хреста Господнього або Свя-
то Всемилостивого Спасу та Пресвятої 
Богородиці, яке відзначають у перший 
день Успенського посту – 14 серпня. Це 
– одне з найпоетичніших і найшановані-
ших свят українців.

Розповідають, що цього дня в давнину, 
у розпал страшної епідемії, жителі Кон-
стантинополя винесли частинку хреста, 
на якому був розіп’ятий Ісус Христос, із 
храму Святої Софії й освятили водойми 
та колодязі. Сталося диво – хвороба, яка 
скосила тисячі життів, відступила.

Цього дня вважають воду чудодій-
ною, і не лише через це. У стародавніх 
літописах ідеться, що саме в серпні князь 
Володимир хрестив Київську Русь. Ось 
чому Перший Спас у народі часто нази-
вають Спасом на воді, Мокрим Спасом і 
вважають воду святою.

14 серпня в церквах освячують і мед. 
Звідси ще одна назва свята – Медовий 
Спас. Саме зараз вулики заповнені медом 
і час збирати врожай.

Існує ще одна назва свята 14 серпня 

– Маковій. Цього дня 
християни під час слу-
жінь у храмах згадують 
про мученицьку смерть 
за віру семи братів Мак-
кавеїв. Але саме до свята врожаю Макка-
веї відношення не мають. Насправді з 14 
серпня на полях починали збирати мак і 
пекти пироги із цією смачною начинкою.

Цього дня несуть до церкви освячувати 
букет-«маковійчик», що наділений чудо-
дійною силою. Люди вірять, що букет на 
Маковія принесе їхній родині здоров’я 
та благополуччя. Букет кожен має ком-
понувати власноруч із квітів, які ростуть 
на нашій землі. Нехай вони куплені, але 
складіть їх на свій смак. 

Ïреображення Ãосподнє, Яблучний 
Ñпас, Другий Ñпас

19 серпня православні святкують Пре-
ображення Господнє. Свято встановлене 
в пам’ять Преображення Господа нашого 
Ісуса Христа перед учнями на горі Фавор. 
«Його лице просяяло, і саме тоді апосто-
лам відкрилося світло й слава Божества». 
Преображення – явлення Сина Божого, 
під час якого Отець свідчить голосом із 
світлої хмари Святого Духа: «Це є Син 
Мій Улюблений, у Котрому Моє благо-
воління; Його слухайте».

Народну назву – Яблучний Спас – 
свято отримало тому, що цього дня освя-
чуються яблука, після чого дозволяється 
їх вживати. А в Греції, Візантії освячува-
ли виноград нового врожаю, адже він до-
стигав якраз у цей час. А перші плоди ві-
руюча людина завжди приносила в храм 
як свою жертву Богу.

Українці на Преображення Господ-
нє святять яблука, груші, сливи та іншу 
садовину. Яблучний Спас бере витоки з 
язичницького свята настання осені. До 
цього дня слов’янам заборонялося їсти 
яблука і страви з ними.  

Обрядові страви – пироги та вареники 

з яблуками, печені яблука, інша випічка 
й страви з яблук, узвар.

Òретій Ñпас хліба припас. Õлібний, 
Ãоріховий, Ïолотняний Ñпас

Хлібний, Полотняний або Горіховий 
Спас відзначається 29 серпня. У христи-
ян цей день знаменує перенесення з Еде-
си до Константинополя Нерукотворного 
Образу Господа нашого Ісуса Христа.  

Легенди переповідають, що колись 
месопотамський цар був важко хворий 
на проказу. Дізнавшись про вміння Ісуса 
зціляти, він послав свого художника, 
щоб той написав портрет Спасителя. 
Але в майстра нічого не вийшло. Ісус 
узяв чисте полотнище й витер ним 
обличчя. На полотні був втілений Його 
нерукотворний образ, який зцілив царя. 

До Третього Спасу зазвичай закінчува-
ли жнива, і цього дня наші бабусі пекли 
пироги з борошна нового врожаю. Тому 
й називають цей Спас Хлібним. Інша на-
зва – Горіховий – пов’язана з початком 
збирання врожаю горіхів. А після жнив 
влаштовували ярмарки, на яких необхід-
но було традиційно запастися полотном, 
тому день називали ще Полотняним Спа-
сом.

Перед Третім Спасом, а саме 28 серп-
ня, велике свято – Успіння Пресвятої 
Богородиці, або Перша Пречиста. Цього 
дня завершується Успенський піст. 

Насправді, усі найбільші свята в наро-
ді тісно переплетені з циклами польових 
робіт. Три Спаси – не виняток. Утім, 
варто пам’ятати головне – як сказав свя-
тий Августин: «Постав у житті Бога на 
перше місце, і всі решта речей стануть на 
свої місця». 

Зі святами!

Ä²Ì. ÑÀÄ. ÃÎÐÎÄ

ТРИ СПАСИ: 
ВСЕ ПРО ТРАДИЦІЇ ТА ЗВИЧАЇ

Овен 
На Овна чекають напру-
жені дні. Можливий тиск 
із боку керівництва 
й особливо колег. Якщо 
ви ведете комерцій-
ні проекти, будьте 
принципові. Партнери 
спробують отримати 
максимальну вигоду, 
ігноруючи вашу. Зняти 
напругу зможете в колі 
сім’ї або завдяки турбо-
ті коханої людини. На 
кінець місяця можна 
планувати поїздку.  
Телець 
Останній місяць літа 
пройде в любовних тур-
ботах. На вас чекає низ-
ка побачень, зустрічей 
і прощань. Позитивно 
налаштований Сатурн 
допомагатиме само-
тнім серцям. Однак не 
захоплюйтеся любов-
ними пригодами. Вам 
потрібні ясний розум і 
пильність. У фінансовій 
сфері можуть бути не-
приємності й порожні 
витрати. У кінці місяця 
стережіться: малень-
кий сімейний конфлікт 
може перетворитися 
на великий скандал. 
Близнюки 
Сатурн у серпні для 
Близнюків є проти-
вником. Планета не 
сприятиме в справах, 
але й відверто не за-
шкодить. Просто за-
вдання ще з липня або 
нові вирішуватимуться 
повільно і з супроти-
вом. Астрологи радять 
сконцентруватися не 
на розвитку, а на збе-
реженні вже досягнутих 
результатів. Для цього 
вам краще приборкати 
свої амбіції та присвяти-
ти серпень налагоджен-
ню миру із собою. 
Рак 
На початку серпня вар-
то бути максимально 
сконцентрованим. У 
цей період можливі 
проблеми як на роботі, 
так і в родині. Оберіть, 
що для вас важливіше, 
і робіть щось одне. Не 
бійтеся брати на себе 
відповідальність у фі-
нансах. Ваша рішучість 
і впевненість допомо-
жуть заощадити, а то й 
примножити зароблене. 
У кінці місяця зможете 
з полегшенням видих-
нути. Починаючи з 20 

серпня, у силу вступить 
ваш союзник – Юпітер. 
Втілюйте мрії в реаль-
ність. 
Лев 
Сатурн налаштований 
до вас дуже доброзич-
ливо. Ваші давнішні 
проекти почнуть реа-
лізовуватися. Для вас 
це буде просто дивом, 
оскільки обставини та 
люди, які вам заважали, 
почнуть активно й щиро 
допомагати. Час для по-
чатку нових планів. Із 
неприємних серпневих 
прогнозів тільки ризик 
конфліктів на ґрунті не-
порозуміння з рідними. 
Будьте до них поблаж-
ливішими в кінці місяця. 
Діва 
Забудьте, що таке его-
їзм, – у серпні шко-
дуватимете про свою 
самозакоханість. Ві-
зьміть участь у будь-
якій благодійній акції. 
Ця діяльність дещо ви-
править ситуацію у ва-
шому житті. Великі по-
купки в серпні будуть 
успішними. У тому числі 
нерухомість. Переїзди, 
ремонти, облаштування 
пройдуть вдало. 
Терези 
Останній місяць літа 
для вас не найкращий 
період. Серпень при-
несе зміни, але навряд 
чи вони радуватимуть. 
Контролюйте ваші 
справи й не довіряйте 
відповідальні завдан-
ня байдужим людям. 
Пильність полегшить 
вам життя. Усе, що за-
раз відбуватиметься, 
має сенс. Поки що він 
непомітний, але не по-
спішайте засмучувати-
ся. Дозвольте планетам 
вирішувати проблеми, 
які вони ставлять перед 
вами. 
Скорпіон 
Серпень – ваш місяць. 
У цей період дуже вда-
ло складатиметься ваше 
особисте й сімейне жит-
тя. Ви залагодите склад-
нощі в стосунках або по-
знайомитеся із цікавою 
людиною. Будуть також 
вдалими бізнес і ділова 
сфера. Проекти, розпо-
чаті раніше, принесуть 
щедрі плоди. Скорпіо-
ни, які хочуть піднятися 
кар’єрними сходами, 

зможуть це зробити. 
Єдиним слабким міс-
цем серпня може стати 
здоров’я. Будьте уваж-
ними. 
Стрілець 
Серпень вам запам’я-
тається перешкодами у 
справах, які породжу-
ватиме Нептун. Зірки 
попереджають про труд-
нощі, які неможливо пе-
редбачити. Тому просто 
робіть, що знаєте, але 
тримайте все під контр-
олем. Шанс звести нега-
тивні наслідки до міні-
муму у вас буде. Кінець 
місяця може вам додати 
проблем у любовних 
справах.  
Козеріг 
Відпочинок не для вас. 
Планети підготували 
вам благодатний ґрунт 
для роботи та навчання. 
Ловіть цей шанс, осо-
бливо якщо задумалися 
про зміну діяльності, 
пошук нової роботи й 
розширення ділових 
перспектив. В освоєн-
ні нових знань вам теж 
щаститиме. Почніть піз-
навати нове в серпні. 
Запустіть цей механізм, 
він завершиться благо-
получно й принесе вам 
задоволення. 
Водолій 
Сатурн зіпсує вам прак-
тично всі сфери життя. 
Будуть геніальні ідеї, 
вигідні рішення, щасли-
ві нагоди. Проте все в 
якийсь момент зупинить-
ся, а везіння кудись поді-
неться. Астрологи радять 
не опускати рук і вступа-
ти в суперечку з долею 
за щастя. Сатурн прово-
куватиме, але лише для 
того, щоб перевірити 
вашу силу бажання. 
Риби 
Оксамитовий сезон – це 
саме ваш серпень. І не-
важливо, буде це відпо-
чинок, робота, самоос-
віта або кохання. Всюди 
ви зможете насолоджу-
ватися успіхом і радіти 
життю. Використовуйте 
цей сприятливий час. Ві-
зьміться знову за спра-
ви, стосунки, проекти, 
на яких поставили хрест. 
Ви побачите, як легко у 
вас усе виходить. Пози-
тивний досвід надиха-
тиме вас на серйозніші 
плани.

ГОРОСКОП 
НА СЕРПЕНЬ
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