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1. АЛЕКСАНДРОВА Любов 
Дмитрівна, 1954 р.н., освіта 
середня, сестра-господарка 
Гружчанської медичної амбу-
латорії, Київська область, Ма-
карівський район,  с. Грузьке,  
вул. Дружби, буд. 55, член по-
літичної партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина», Ма-
карівська районна організація 
політичної партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина».

2. АРТЮХОВ Володи-
мир Якович, 1951 р.н., освіта 
вища, директор Державного 
підприємства «Червонослобід-
ський спиртозавод», Київська 
область, Макарівський район, 
с. Червона Слобода, вул. За-
водська, буд. 19, член Партії 
регіонів, Макарівська районна 
організація Партії регіонів.

3. АЩЕНКО Надія Васи-
лівна, 1961 р.н., освіта вища, 
директор Макарівської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів №2, 
Київська область, смт Макарів, 
вул. Проектна, буд. 4, кв. 13, член 
Партії регіонів, Макарівська ра-
йонна організація Партії регіонів.

4. БАБИЧ Олександр Ми-
хайлович, 1979 р.н., освіта вища, 
заступник керівника Служби Віце-
прем’єр-міністра України Секре-
таріату Кабінету Міністрів України, 
м. Київ,  вул. Мартіросяна,  буд. 
16/14, кв. 1, член Партії регіонів, 
Макарівська районна організація 
Партії регіонів.

5. БЕЛЕНЧУК Василь Ва-
сильович, 1962 р.н., освіта 

вища, керівник селянського 
(фермерського) господарства 
«Фортуна», Київська область, 
Макарівський район, с. Чорно-
городка, вул. Поліська, буд. 15, 
член Політичної партії «Сильна 
Україна», Макарівська  район-
на організація Політичної партії 
«Сильна Україна».

6. БІЛАН Анатолій Ва-
сильович, 1975 р.н., освіта 
вища, благочинний Української 
Православної церкви Макарів-
ського церковного округу, с. 
Фасова, Київська область, Ма-
карівський район,  с. Фасова, 
вул. Франка, буд. 7, позапар-
тійний, Макарівська районна 
організація Політичної партії 
«Сильна Україна».

7. БУРОВСЬКИЙ Роман 
Миколайович, 1971 р.н., осві-
та вища, слухач Дипломатич-
ної академії України при МЗС 
України, м. Київ, вул. Доброхо-
това, буд. 11, кв.125, член Все-
українського об’єднання «Сво-
бода», Макарівська районна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода».

8. ВАРАНИЦЬКИЙ Микола 
Данилович, 1957 р.н., осві-
та  вища, пенсіонер, Київська 
область, смт Макарів, вул. Са-
дова, буд.1А, кв. 34, член по-
личної партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина», 
Макарівська районна організа-
ція політичної партії «Всеукра-
їнське об’єднання «Батьківщи-
на».

9. ГАРТФІЛЬ Віктор Оме-
лянович, 1953 р.н., освіта 
вища, начальник відділу освіти 
Макарівської районної держав-
ної адміністрації, Київська об-
ласть, смт Макарів, вул. Садо-
ва, буд. 1-А, кв. 14, член Партії 
регіонів, Макарівська  районна 
організація Партії регіонів.

10. ГАСРАТОВ Акіф Вагі-
фогли, 1970 р.н., освіта вища, 
голова правління ВАТ «Плахтян-
ський дослідний завод ветери-
нарних препаратів», Київська 
область, Макарівський район, 
с. Плахтянка, вул. Коцюбин-
ського, буд. 19-А, член Партії 
регіонів, Макарівська районна 
організація Партії регіонів.

11. ГЕРАСИМЕНКО Дми-
тро Миколайович, 1953 р.н., 
освіта вища, заступник дирек-
тора ТОВ «Потенціал», Київська 
область, Макарівський район, 
с. Маковище, вул. Корабельна, 
буд. 20, член Партії регіонів, 
Макарівська районна організа-
ція Партії регіонів.

12. ГЕРАСИМЕНКО Ната-
лія Петрівна, 1976 р.н., освіта 
вища, директор ТОВ «Андріїв-
ське», Київська область, Ма-
карівський район, с. Андріївка, 
вул. Петриченка, буд. 20, член 
Політичної партії «УДАР (Україн-
ський Демократичний Альянс за 
Реформи) Віталія Кличка», Ма-
карівська районна організація 
Політичної партії «УДАР (Україн-
ський Демократичний Альянс за 
Реформи) Віталія Кличка».

13. ГЕРБУТ Анатолій Ва-
лентинович, 1952 р.н., освіта 
вища, директор ТОВ «САГА-
АГРО», Київська область, Ма-
карівський район, с. Великий 
Карашин, вул. Нова, буд. 3, 
член Політичної партії «Сильна 
Україна», Макарівська районна 
організація Політичної партії 
«Сильна Україна».

14. ГОНЧАРЕНКО Ві-
ктор Миколайович, 1960 
р.н., освіта вища, директор 
Мар’янівської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів, Ки-
ївська область, Макарівський 
район, с. Великий Карашин, 
вул. Костопільська, буд. 23, 
член Партії регіонів, Макарів-
ська районна організація Партії 
регіонів.

15. ГОРБИК Олександр 
Миколайович, 1981 р.н., осві-
та вища, директор ТОВ «Загал-
2005», Київська область, смт 
Макарів, вул. Проектна, буд. 
3, кв. 36, член Політичної пар-
тії «Фронт Змін», Макарівська 
районна організація Політичної 
партії «Фронт Змін».

16. ГРАБАРЧУК Микола 
Макарович, 1952 р.н., осві-
та вища, пенсіонер, Київська 
область, Макарівський ра-
йон, с. Ситняки, вул. Леніна, 
буд. 72, позапартійний, Ма-
карівська районна організа-
ція Політичної партії «УДАР 
(Український Демократичний 
Альянс за Реформи) Віталія 
Кличка».

Макарівська районна організація 
Партії регіонів - 26,7 %

Макарівська районна організація 
Політичної партії «Нова політика» - 
1,1%

Макарівська районна організа-
ція політичної партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина» - 13,0 %

Макарівська районна організація 
Політичної партії «Сильна Україна» - 
7,5%

Макарівська районна організація 
Всеукраїнського об’єднання “Свобо-
да” - 3,8 %

Макарівська районна організація 
Політичної партії «Фронт Змін» - 9,2 %

Макарівська районна організація 
Політичної партії “УДАР (Український 
Демократичний Альянс за Реформи) 
Віталія Кличка” - 11,2 %

Макарівська районна організація 
Соціалістичної партії України - 6,6 %

Макарівська районна організація 
Народної партії  - 2,2 %

Макарівська районна організація 
Політичної партії «Наша Україна» - 
1,5%

Макарівська районна організація 
Комуністичної партії України - 1,9 %

Макарівська районна організація 
Єдиного Центру - 0,9 %

Макарівська районна організація 
Політичної партії «За Україну!» - 0,6 %

Макарівська районна організація 
партії «Справедливість» - 0,9 %

Макарівська районна організація 
Політичної партії «Третя сила» - 1,1 %

Макарівська районна виборча ко-
місія інформує, що у голосуванні по 
виборах депутатів Макарівської ра-
йонної ради в багатомандатному ви-
борчому окрузі взяли участь 20281 
виборець, або 60 % від кількості ви-
борців, включених до списків вибор-
ців на 51-й виборчій дільниці. Голо-
си виборців, поданих за кандидатів у 
депутати в багатомандатному вибор-
чому окрузі, включених  до виборчих 
списків кандидатів у депутати від 15 
районних організацій політичних пар-
тій, розділилися наступним чином:

Відповідно до вимог виборчого законодавства право на участь у розподілі 38 депутатських мандатів у багатомандатному 
виборчому окрузі набули кандидати в депутати, включені до виборчих списків від 7 районних організацій політичних партій, що 
отримали три і більше відсотків голосів виборців. 

Обраними депутатами в 38 одномандатних мажоритарних виборчих округах стали кандидати, які одержали більшість голо-
сів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цих виборчих округах.

Таким чином, відповідно до постанови Макарівської районної виборчої комісії від 5.11.2010 року № 136 «Про визнання об-
раними депутатів Макарівської районної ради в багатомандатному виборчому окрузі», постанов Макарівської районної вибор-
чої комісії від 5.11.2010 № 137 - № 174  щодо визнання депутата обраним у відповідному одномандатному мажоритарному 
виборчому окрузі та постанови від 9.11.2010 № 180 «Про визнання обраним депутатом наступного за черговістю кандидата в 
депутати у виборчому списку Макарівської районної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» до 
складу Макарівської районної ради ввійшли:

В И Б О Р И  2 0 1 0 :  П І Д С У М К И  ГО Л О С У В А Н Н Я

по одномандатному мажоритарному 
виборчому округу № 27 

у голосуванні взяли участь 10161 вибо-
рець, або 56 % від кількості виборців, включе-
них до списків виборців на 22 виборчих діль-
ницях, з них 38,4 % голосів виборців подано за 
Забелу Юрія Володимировича, 1964 року 
народження, який має вищу освіту, проживає 
за адресою: вул. Корабельна, буд.9, с. Мако-
вище Макарівського району Київської області, 
працює на посаді радника голови ВАТ «Миро-
нівський хлібопродукт», позапартійний, вису-
нутий Київською обласною організацією Со-
ціалістичної партії України;

по одномандатному мажоритарному 
виборчому округу № 28 

у голосуванні взяли участь 9992 виборця, 
або 64 % від кількості виборців, включених до 
списків виборців на 29 виборчих дільницях, з 
них 50,3% голосів виборців подано за Добрян-
ського Ярослава Вікторовича, 1978 року на-
родження, який має вищу освіту, проживає за 
адресою: пр-т Палладіна, буд.18, кв.6, м. Київ, 
працює на посаді голови Макарівської район-
ної державної адміністрації Київської області, 
член Партії регіонів, висунутий Київською об-
ласною організацією Партії регіонів.

О. ПІДОРІН,
голова районної виборчої комісії.

Макарівська районна виборча комісія Ки-
ївської області на підставі протоколів діль-
ничних виборчих комісій встановила підсумки 
голосування по одномандатних мажоритар-
них виборчих округах № 27 та № 28 з виборів 
депутатів Київської обласної ради:

Я  П О В А Ж А Ю  В А Ш  В И Б І Р
Відбулися вибори до місцевих органів влади. У цьому волевиявленні 

взяли  участь 20 281 громадянин нашого району. Вибори пройшли орга-
нізовано, демократично, всі мали своє конституційне право проголосу-
вати за ту чи іншу політичну силу, за того чи іншого кандидата на посаду 
селищного чи сільського голову, кандидата в депутати обласної, районної, 
селищної чи сільської ради. Саме виборці зробили свій вибір, надавши 
кожному з обраних відповідні повноваження, давши кожному накази, які 
відтепер треба втілювати в життя.

Я вдячний виборцям округу №28, котрі довірили мені мандат депута-
та Київської обласної ради. Запевняю тих, хто віддав за мене свій голос 
і всіх жителів Макарівщини, що я виправдаю вашу довіру депутата об-
ласної ради наполегливою, щоденною працею на благо вже рідного для 
мене Макарівського району. Усвідомлюю, що ця довіра дана мені аван-
сом, так як і кожному новообраному депутатові, селищному, сільському 
голові. Я поділяю вибір тих, хто віддав свій голос за інших кандидатів, бо 
це ваш свідомий вибір і нікому не дано права осуджувати ваше волеви-
явлення.

Сьогодні відбудеться перша сесія Макарівської районної ради VІ 
скликання, на яку зберуться новообрані депутати районної ради. Вони 
оберуть керівний склад районної ради. Для мене, як для голови райдер-
жадміністрації і депутата обласної ради, дуже важливо, щоб була кон-
структивна співпраця двох гілок районної влади: адміністрації з радою і 
ради з адміністрацією. В депутатському корпусі райради представники 
різних політичних сил – це є суттєвою ознакою демократичного поступу 
на теренах Макарівщини. Під різними прапорами йшли вони на вибо-
ри, проте у виборчих програмах у них одні й ті ж гасла: розбудова не-
залежної, суверенної, демократичної України, що працюватимуть задля 
добробуту рідного народу. Нам нема що ділити, бо у нас одна Макарів-
щина, одна Київщина, одна Україна. Тож закликаю всіх до кропіткої, що-
денної праці – лише так ми можемо виправдати довіру виборців.

Дякую всім, хто прийшов на вибори і віддав свій голос за краще май-
буття рідного краю!

Щиро ваш Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова Макарівської районної державної адміністрації. 

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!
31 жовтня ви віддали свої голоси за кандида-

тів у депутати до місцевих органів влади. Безу-
мовно, вибір був не з легких. Адже лише у вибор-
чих перегонах на Київщині брали участь понад 50 
політичних сил... Не обійшлося й без популізму, 
демагогії і просто солодких обіцянок, не підкрі-
плених справами. І все ж, переконаний, ваш ви-
бір – відповідальний, виважений і осмислений. 
Я поважаю голос кожного, за кого б він не був 
відданий. Я дякую всім, хто прийшов на виборчу 
дільницю відстояти свою громадянську позицію. 
І, звісно, в першу чергу тим, хто оцінив зроблене 
мною в районі та повірив у мою передвиборну 
програму.

Виборці Київщини поставили чимало завдань 
і планів  перед депутатським корпусом Київської 
обласної ради. Я, як і обіцяв, завжди відстоюва-
тиму тут інтереси земляків. Впевнений, за вашої 
підтримки, спільної праці ми зможемо домогти-
ся бажаного в  соціально-економічному поступі 
краю. Недарма гаслом моєї передвиборчої про-
грами було „Я вірю у щедрий і багатий на добро 
край – Макарівщину”. І це так. Зрештою вибори 
приходять і відходять, а життя триває. Я маю на-
дію, що завтрашній день буде кращим. З тієї при-
чини, що Київщина - наш рідний край має великі 
можливості й перспективи розвитку, і в першу 
чергу людей, яких щедро обдарувала природа 
працьовитістю, мудрістю, багатством душі та та-
лантом.

Зичу всім міцного здоров’я, родинного благо-
получчя, віри в процвітання нашої рідної України, 
де пануватиме лад, спокій, де щасливо житимуть 
наші діти й онуки!

Юрій ЗАБЕЛА, 
депутат Київської обласної ради.
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Закінчення. Початок на 1 стор.
17. ГРЕБЕНЮК Володимир Пе-

трович, 1957 р.н., освіта вища, фізична 
особа-підприємець, Київська область, 
Макарівський район, с. Липівка, вул. Ко-
цюбинського, буд. 2, член Соціалістичної 
партії України, Макарівська районна орга-
нізація Соціалістичної партії України.

18. ГРИЩЕНКО Віталій Анатолійо-
вич, 1980 р.н., освіта вища, директор 
КП «Райпарксервіс», Київська область, 
Києво-Святошинський район, с. Гореничі,  
вул. Космонавтів, буд. 8, член Політичної 
партії «УДАР (Український Демократичний 
Альянс за Реформи) Віталія Кличка», Ма-
карівська районна організація Політичної 
партії «УДАР (Український Демократичний 
Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

19. ҐУДЗЬ Віктор Михайлович, 1971 
р.н., освіта вища, перший заступник го-
лови районної державної адміністрації 
Макарівської районної державної адміні-
страції, Київська область, Макарівський 
район,  с. Комарівка,  вул. Леніна, буд. 94, 
член Партії регіонів, Макарівська  районна 
організація Партії регіонів.

20. ҐУДЗЬ Ксенія Геннадіївна, 1980 
р.н., освіта вища, тимчасово не працює, 
м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 27, кв.41, 
член Партії регіонів, Макарівська  районна 
організація Партії регіонів.

21. ГУЛАК Олександр Олександро-
вич, 1982 р.н., освіта вища, начальник 
відділу Макарівського районного відділу 
КОР  ДП «Центр ДЗК», Київська область, 
смт Макарів, вул. Проектна, буд.14, кв. 36, 
член Партії регіонів, Макарівська районна 
організація Партії регіонів.

22. ДЕРКАЧ Володимир Євгенович, 
1953 р.н., освіта вища, директор ТОВ 
«Гера-3», Київська область, Макарівський 
район,  с. Лишня, вул. Київська, буд. 59-В, 
член Соціалістичної партії України, Мака-
рівська районна організація Соціалістич-
ної партії України.

23. ДИМАРЧУК Леонід Олексійович, 
1961 р.н., освіта вища, фізична особа-
підприємець, Київська область, смт Ма-
карів, вул. Пушкіна, буд. 8, член Політичної 
партії «Фронт Змін», Макарівська районна 
організація Політичної партії «Фронт Змін».

24. ДІДЧЕНКО Валентина Васи-
лівна, 1956 р.н., освіта вища, заступник 
директора Червонослобідської загаль-
ноосвітньої школи I-III ступенів, Київська 
область, Макарівський район, с. Копіїв-
ка, вул. Шевченка, буд.15, член Єдиного 
Центру, Макарівська районна організація 
Єдиного Центру.

25. ДОРОШЕНКО Юрій  Максимо-
вич, 1952 р.н., освіта вища, посол з осо-
бливих доручень Міністерства закордон-
них справ України, м. Київ,  вул. Щорса, 
32-Б, кв.18, член Політичної партії «Силь-
на Україна», Макарівська районна органі-
зація Політичної партії «Сильна Україна».

26. ДОЦЕНКО Ольга Іванівна, 1949 
р.н., освіта вища, пенсіонер, Київська 
область, Макарівський район, с. Людви-
нівка, вул. Центральна, буд. 2-А, член по-
літичної партії «Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина», Макарівська районна ор-
ганізація політичної партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина».

27. ДРИГА Петро Іванович, 1966 р.н., 
освіта вища, начальник філії Макарівської 
філії з експлуатації газового господарства 
ВАТ «Київоблгаз», Київська область, смт 
Макарів, вул. Ілліча, буд. 27, кв.4, член 
Партії регіонів, Макарівська  районна ор-
ганізація Партії регіонів.

28. ЄВТУШЕНКО Олександр Валері-
йович, 1978 р.н., освіта вища, директор 
МП «Рубін», Київська область, Макарів-
ський район,  с. Маковище, вул. Леніна, 
буд. 37, член Соціалістичної партії Украї-
ни, Макарівська районна організація Со-
ціалістичної партії України.

29. ЗАБЕЛА Людмила Володими-
рівна, 1964 р.н., освіта вища, керуюча 
справами Макарівської районної ради, 
Київська область, Макарівський район, с. 
Маковище, вул. Корабельна, буд. 9, поза-
партійна, Макарівська районна організа-
ція Соціалістичної партії України.

30. ЗАВАЛІШИНА Наталія Анатоліїв-
на, 1962 р.н., освіта вища, директор ТОВ 
«АКВА», Київська область, смт Макарів, 
вул. Ковпака, буд. 17, член Політичної пар-
тії «Фронт Змін», Макарівська районна ор-
ганізація Політичної партії «Фронт Змін».

31. Ігумен Філарет ЄГОРОВ Андрій 
Юрійович, 1974 р.н., освіта вища, на-
стоятель храму Преподобної Параскеви 
Сербської с. Лишня Макарівського райо-
ну Київської області, м. Київ, вул. Олени 
Теліги, буд. 55, кв.8,  позапартійний,  Ма-
карівська районна організація Політичної 
партії «Третя сила».

32. КИРИЛОВ Олексій Єлизарович, 
1950 р.н., освіта вища, начальник організа-
ційного відділу Макарівської районної ради, 
Київська область, Макарівський район, с. 
Маковище, вул. Корабельна, буд. 5, член 

політичної партії «Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина», Макарівська районна ор-
ганізація політичної партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина».

33. КЛІТИНСЬКИЙ Юрій Сергійович, 
1979 р.н., освіта вища, заступник дирек-
тора Східно-української хімічної компанії, 
м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 14-А, кв. 
53, позапартійний, Макарівська районна 
організація Партії регіонів

34. КОНДРАЦЬКИЙ Сергій Володи-
мирович, 1977 р.н., освіта вища, голо-
вний лісничий Державного підприємства 
«Макарівське лісове господарство», Ки-
ївська область, Макарівський район, с. 
Комарівка, вул. Дружби Народів, буд. 14, 
член Народної партії, Макарівська район-
на організації Народної партії.

35. КОРБЕЦЬКИЙ Ігор Богданович, 
1973 р.н., освіта вища, фізична особа-
підприємець, Київська область, Макарів-
ський район,  с. Андріївка, вул. Петричен-
ка, буд. 20, член Політичної партії «УДАР 
(Український Демократичний Альянс за 
Реформи) Віталія Кличка», Макарівська 
районна організація Політичної пар-
тії «УДАР (Український Демократичний 
Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

36. КОРЧАК  Андрій Гнатович, 1949 
р.н., освіта вища, директор Благодійного 
фонду «Макарівщина», Київська область, 
смт Макарів,  вул. Ілліча,  буд.23,  кв. 7, 
член політичної партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина», Макарівська 
районна організація політичної партії 
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщи-
на».

37. КУЛАГА Раїса Борисівна, 1958 
р.н., освіта вища, директор дошкільного 
навчального закладу, с. Людвинівка, Ки-
ївська область, Макарівський район, с. 
Фасова, вул. Франка, буд. 33, член Партії 
регіонів, Макарівська районна організація 
Партії регіонів.

38. КУРАКІН Олексій Вікторович, 
1973 р.н., освіта вища, фізична особа-
підприємець, Київська область, Макарів-
ський район, с. Андріївка, вул. Петричен-
ка, буд. 20, член Політичної партії «УДАР 
(Український Демократичний Альянс за 
Реформи) Віталія Кличка», Макарівська 
районна організація Політичної пар-
тії «УДАР (Український Демократичний 
Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

39. КУРАЧ Микола Михайлович, 
1973 р.н., освіта середня, фізична особа-
підприємець, Київська область, Макарів-
ський район, с. Мотижин, вул. Горького, 
буд. 32, позапартійний, Макарівська ра-
йонна організація політичної партії «Всеу-
країнське об’єднання «Батьківщина».

40. ЛІМАНСЬКИЙ Анатолій Володи-
мирович, 1953 р.н., освіта вища, пенсіо-
нер, Київська область, Макарівський ра-
йон, с. Ясногородка, вул. Свердлова, буд. 
36, член політичної партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина», Макарівська 
районна організація політичної партії «Все-
українське об’єднання «Батьківщина».

41. ЛЯШОК Петро Григорович, 1952 
р.н., освіта вища, керівник асоціації Асо-
ціація «Соняшник України», Київська об-
ласть, смт Макарів, вул. Механізаторів, 
буд.17-А, член Партії регіонів, Макарів-
ська  районна організація Партії регіонів.

42. МАЙСТРЕНКО Олег Миколайо-
вич, 1952 р.н., освіта вища, заступник го-
лови районної державної адміністрації 
Макарівської районної державної адмі-
ністрації, Київська область, смт Макарів, 
вул. Садова, 6, кв. 6, член Партії регіонів, 
Макарівська районна організація Партії 
регіонів.

43. МАСЕЛКОВ Віктор Миколайо-
вич, 1969 р.н., освіта вища, тимчасово 
не працює, м. Київ, вул. Володимирська, 
буд. 51, кв. 69, член Політичної пар-
тії «УДАР (Український Демократичний 
Альянс за Реформи) Віталія Кличка», Ма-
карівська районна організація Політичної 
партії «УДАР (Український Демократичний 
Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

44. МЕРЕЖКО Володимир Андрійо-
вич, 1955 р.н., освіта вища, голова коо-
перативу СВК НВП «Росія», Київська об-
ласть, Макарівський район,  с. Королівка, 
вул. Леніна, буд. 9, член Соціалістичної 
партії України, Макарівська  районна ор-
ганізація Соціалістичної партії України.

45. НЕЧАЙ Микола Олександрович, 
1968 р.н., освіта вища, директор ТОВ  
«Мобіле - Модус», Київська область, смт 
Макарів, вул. Проектна, 2-А, кв. 9, член 
Соціалістичної партії України, Макарів-
ська районна організація Соціалістичної 
партії України.

46. ОЗЕРЯНСЬКИЙ Станіслав Ана-
толійович, 1971 р.н., освіта вища, ди-
ректор ТОВ «ТайфунТракпартнер», Київ-
ська область, Вишгородський район, с. 
Лютіж, вул. Шевченка, 15, член Політич-
ної партії «Сильна Україна», Макарівська 
районна організація Політичної партії 
«Сильна Україна».

47. ОНАЦЬКИЙ Іван Миколайович, 
1962 р.н., освіта вища, директор Соснів-
ського гранітного кар’єру, Київська об-
ласть, Києво-Святошинський район, с. 
Музичі, вул. Набережна, буд.27, член Пар-
тії регіонів, Макарівська районна органі-
зація Партії регіонів.

48. ПАВЛОВСЬКИЙ Олег Миколайо-
вич, 1954 р.н., освіта вища, директор ТОВ 
«Пульс», Київська область, Макарівський 
район, с. Маковище, вул. Набережна, буд. 
38, член Партії регіонів, Макарівська ра-
йонна організація Партії регіонів.

49. ПАНЧЕНКО Ольга Миколаївна, 
1982 р.н., освіта вища, головний бухгал-
тер приватного підприємства «Славутич 
– 2005»,  Київська область, Макарівський 
район, с. Гавронщина, вул. Першотравне-
ва, буд. 37, член Політичної партії «Сильна 
Україна», Макарівська районна організа-
ція Політичної партії «Сильна Україна».

50. ПІЛЬГУН Андрій Віталійович, 
1978 р.н., освіта вища, фізична особа-
підприємець, м. Київ, вул. Саксагансько-
го, буд. 36А, кв. 24, член Політичної партії 
«Фронт Змін», Макарівська  районна орга-
нізація Політичної партії «Фронт Змін».

51. ПІТАТЄЛЄВ Володимир Григо-
рович, 1978 р.н., освіта вища,  фізична 
особа-підприємець, м. Київ, проспект  
Лісний, буд. 5, кв. 131, член Партії регіо-
нів, Макарівська районна організація Пар-
тії регіонів.

52. ПЛОТНІЦЬКИЙ Олександр Пав-
лович, 1970 р.н., освіта вища, директор 
ТОВ «Агрофірма «Сузір’я», Київська об-
ласть, Макарівський район, с. Новосілки, 
вул. Озерна, буд. 34, член Партії регіонів, 
Макарівська районна організація Партії 
регіонів.

53. ПОЛІЩУК Олег Миколайович, 
1968 р.н., освіта вища, директор ДК «Сла-
вутич», м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 
буд.30/1, кв. 62, член Політичної партії 
«Сильна Україна», Макарівська  район-
на організація Політичної партії «Сильна 
Україна».

54. ПОПОВИЧ Олександр Володи-
мирович, 1959 р.н., освіта вища, дирек-
тор ТОВ «Зоря», Київська область, Мака-
рівський район, с. Соснівка, вул. Кірова, 
буд. 2, позапартійний, Макарівська  ра-
йонна організація Політичної партії «Силь-
на Україна».

55. ПУСТОВА Тамара Вікторівна, 
1971 р.н., освіта вища, викладач Універ-
ситету  менеджменту освіти, Київська 
область, Макарівський район, с. Нові 
Опачичі, вул. Леніна, буд. 58, член партії 
«Солідарність жінок України», Макарівська 
районна організація партії «Солідарність 
жінок України».

56. РАСЮК  Лідія Василівна, 1973 
р.н., освіта вища, директор «СПД Расюк», 
Київська область, Макарівський район, с. 
Фасова, вул. Шевченка, буд. 72, член По-
літичної партії «Сильна Україна», Макарів-
ська районна організація Політичної партії 
«Сильна Україна».

57. РОБЕНКО Володимир Васильо-
вич, 1967 р.н., освіта середня спеціальна, 
директор малого підприємства «Форту-
на», Київська область, смт Макарів, вул. 
Кочубея, 63, член Соціалістичної партії 
України, Макарівська районна організація 
Соціалістичної партії України.

58. САВЧЕНКО Валентина Мико-
лаївна, 1962 р.н., освіта вища, головний 
спеціаліст відділу освіти Макарівської ра-
йонної державної адміністрації, Київська 
область, смт Макарів, вул. Фрунзе, буд. 
9, член поличної партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина», Макарівська 
районна організація політичної партії 
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщи-
на».

59. СИДОРЕНКО Петро Андрійович, 
1949 р.н., освіта вища, головний лікар Ма-
карівської центральної районної лікарні, 
Київська область, смт Макарів,  вул. Іллі-
ча, буд.13, член Партії регіонів, Макарів-
ська районна організація Партії регіонів.

60. СИНЬКО Микола Миколайович, 
1969 р.н., освіта вища, директор Приват-
ного підприємства «Славутич-2005», Ки-
ївська область, смт Макарів,  вул. Садова, 
буд.1,  кв. 3, член Політичної партії «Силь-
на Україна», Макарівська районна органі-
зація Політичної партії «Сильна Україна».

61. СПІЛКА Олег Вікторович, 1970 
р.н., освіта вища, голова наглядової ради 
ВАТ Національної акціонерної страхової 
компанії «Оранта», м. Київ, вул. Декабрис-
тів, буд. 12/37, кв. 181, член Партії регіо-
нів, Макарівська районна організація Пар-
тії регіонів.

62. СТАФІЙЧУК Володимир Васи-
льович, 1977 р.н., освіта вища, мене-
джер Фірми «Імір», Житомирська об-
ласть, Олевський район, с. Сушани,  вул. 
Гагаріна, буд. 22, член Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода», Макарівська 
районна організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода».

63. СТЕШЕНКО Денис Олексан-
дрович, 1983 р.н., освіта вища, на-
чальник управління Макарівського 
районного виробничого управління 
житлово-комунального господарства, 
Київська область, Макарівський район, с. 
Маковище, вул. Молодіжна, буд. 53, член 
Політичної партії «Фронт Змін», Макарів-
ська районна організація Політичної партії 
«Фронт Змін».

64. ТИЩЕНКО Григорій Дмитро-
вич, 1954 р.н., освіта вища, завідуючий 
хірургічним відділенням Макарівської 
центральної районної лікарні, Київська 
область, смт Макарів, вул. Ворошилова, 
буд.21, член Партії регіонів, Макарівська 
районна організація Партії регіонів.

65. ФРОЛОВ  Володимир Васильо-
вич, 1952 р.н., освіта вища, радник Мініс-
терства оборони України, м. Київ, проспект 
Героїв Сталінграду, буд. 20,  кв. 21, член по-
літичної партії «Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина», Макарівська районна ор-
ганізація політичної партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина».

66. ХАНІН Семен Григорович, 1971 
р.н., освіта вища, керуючий ТОВ «Ніч Тур-
бійонів», Київська область, Макарівський 
район, с. Плахтянка, вул. Жовтнева, буд. 
1-А, член Партії регіонів, Макарівська ра-
йонна організація Партії регіонів.

67. ЦИСАРЕНКО Олександр Борисо-
вич, 1964 р.н., освіта вища, заступник голо-
ви районної державної адміністрації Миро-
нівської районної державної адміністрації 
Київської області, Київська область, Мака-
рівський район, с. Бишів, вул. Щорса, буд. 
8, член Партії регіонів, Макарівська районна 
організація Партії регіонів.

68. ЧОРНИЙ Віталій Дмитрович, 
1978 р.н., освіта вища, настоятель Церкви 
Святого Миколая с. Наливайківка Мака-
рівського району Київської області, Ки-
ївська область, Макарівський район, с. 
Наливайківка, вул. Жовтнева, буд. 61, по-
запартійний, Макарівська районна органі-
зація Партії регіонів.

69. ЧУМАК Світлана Василівна, 1956 
р.н., освіта вища, лікар Бишівської медич-
ної амбулаторії, Київська область, Мака-
рівський район, с. Пашківка, вул. Зоряна, 
буд.17, член Народної партії, Макарівська 
районна партійна організація Народної 
партії.

70. ШАМОТА Любов Миколаївна, 
1957 р.н., освіта вища, вчитель Ясного-
родського НВО, Київська область, Ма-
карівський район, с. Ясногородка, вул. 
Леніна, буд. 32, член Партії регіонів, Ма-
карівська районна організація Партії регі-
онів.

71. ШВИДКИЙ Микола Андрійо-
вич, 1962 р.н., освіта вища, директор ТОВ 
«Спец-Електро», Київська область, Мака-
рівський район, с. Бишів, вул. 1-го Травня, 
буд. 4, член політичної партії «Всеукраїн-
ське об’єднання «Батьківщина», Макарів-
ська районна організація політичної партії 
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

72. ШЕВЧЕНКО Валентина Петрів-
на, 1966 р.н., освіта вища, директор 
Ніжиловицького навчально-виховного 
об’єднання, Київська область, Макарів-
ський район, с. Ніжиловичі, вул. Підсухи, 
57-А, член Партії регіонів, Макарівська ра-
йонна організація Партії регіонів.

73. ШИМОНОВИЧ Микола Володи-
мирович, 1956 р.н., освіта вища, голо-
вний спеціаліст Міжрайонного відділу 
природних ресурсів Державного управ-
ління охорони навколишнього природного 
середовища в Київській області, Київська 
область, смт Макарів, пров. Молодіжний, 
1, член Партії регіонів, Макарівська ра-
йонна організація Партії регіонів.

74. ШУТУН Олександр Миколайо-
вич, 1976 р.н., освіта вища, тренер Мака-
рівської дитячо-юнацької спортивної шко-
ли, Київська область, смт Макарів,  вул. 
Фрунзе,  буд. 71, кв. 19, член Політичної 
партії «УДАР (Український Демократичний 
Альянс за Реформи) Віталія Кличка», Ма-
карівська районна організація Політичної 
партії «УДАР (Український Демократичний 
Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

75. ЮЩЕНКО Іван Сергійович, 1956 
р.н., освіта вища, лісничий Забуянського 
лісництва державного підприємства «Ма-
карівське лісове господарство», Київська 
область, Макарівський район, с. Забуян-
ня, вул. Закарпатська, буд. 16, член На-
родної партії, Макарівська районна орга-
нізація Народної партії.

76. ЯНІЦЬКИЙ Валерій Валентино-
вич, 1972 р.н., освіта вища, директор ТОВ 
«Укртранснафтасервіс», м. Київ, вул. Бо-
риспільська, буд. 49, кв. 129, член Партії 
регіонів, Макарівська районна організація 
Партії регіонів.

О. ПІДОРІН,
голова районної виборчої комісії,                                                                                                                                    

А.ТКАЧ, 
секретар районної виборчої комісії.                                           
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Чотири роки тому ви, шановні жите-
лі, виборці дев’ятого округу вулиць Івана 
Франка та Щорса, виявили мені високу 
довіру представляти ваші інтереси в орга-
нах місцевого самоврядування, обравши 
депутатом Макарівської селищної ради V 
скликання.

Разом ми склали програму спільних 
справ на окрузі. Це капітальний ремонт 
в’їзду на вулицю Івана Франка; освітлення 
вулиць Щорса та Івана Франка; облашту-
вання та спорудження спортивного май-
данчика в кінці вулиці Івана Франка.

Згідно неї та керуючись наказами, я і 
працювала. Сьогодні хочу прозвітувати: 
спільними зусиллями виборців депутат-
ського корпусу, працівників апарату се-
лищної ради та мене, як депутата і жителя 
цього округу, заплановане втілене в життя.

В’їзд на вулицю Івана Франка – чу-
довий, освітлюються обидві вулиці, об-
лаштовано і споруджено дитячий май-
данчик, спортивний майданчик по вулиці 

Івана Франка. А ще проведено ремонт во-
допроводу біля будинків №37, №39 по 
вулиці Івана Франка; організований ви-
віз сміття; постійно утримувалися при-
будинкові території та берег річки Здвиж 
у належному порядку. Була організована 
й безкоштовна передплата газети “Мака-
рівські вісті” людям похилого віку та інші 
поточні питання.

Окрім того, як депутат, особливу подя-
ку хочу висловити громадянам, приватним 
підприємцям, які брали участь у ремонтах 
спортивних снарядів та благоустрої май-
данчиків.

Бажаю новообраному депутату та ви-
борцям і надалі такої тісної співпраці.

Хочу висловити щиру вдячність жи-
телям вулиць Івана Франка та Щорса за 
активну громадянську позицію щодо во-
левиявлення 31 жовтня.

Надія УКРАЇНЕЦЬ,
депутат Макарівської селищної 

ради V скликання.

Обраний більшістю голосів на посаду Бишівського 
сільського голови: МІРОШКІН Олег Олександрович, 
1971 р.н.,  освіта вища, член Макарівської районної орга-
нізації Партії регіонів.

Обрані більшістю голосів на посаду депутатів Бишів-
ської сільської ради:

1. ВОЛОСКОВ Андрій Миколайович, 1971 р.н.,  осві-
та середня спеціальна, позапартійний, директор ТОВ 
“Октан“, від партії “Батьківщина“.

2. СТУПАК Валентина Павлівна, 1965 р.н., освіта 
вища, позапартійна, директор будинку культури, від пар-
тії “Батьківщина“.

3. ВІНІДІКТОВА Катерина Антонівна, 1944 р.н.,  осві-
та вища, позапартійна, вчитель Бишівської ЗОШ.

4. ІЩУК Ніна Іванівна, 1951 р.н.,  освіта середня спе-
ціальна, позапартійна, аптекар Бишівської дільничної лі-
карні.

5. ГОРДІЄНКО Софія Георгіївна, 1962 р.н.,  освіта 
вища, позапартійна, вчитель Вільнянської ЗОШ, від пар-
тії “Батьківщина“.

6. ДІДУШКО Сергій Вікторович, 1975 р.н.,  освіта се-
редня, позапартійний, пожежник ППЧ-33 с. Бишів.

7. АНДРІЙКО Ніна Степанівна, 1975 р.н.,  освіта се-
редня спеціальна, позапартійна, медсестра Лікарні №3 
м. Києва, від партії “Батьківщина“.

8. СНІЖКО Віктор Григорович, 1964 р.н.,  освіта се-
редня спеціальна, позапартійний, тимчасово не працює, 
від партії “Батьківщина“.

9. БОНДАР Олександр Павлович, 1967 р.н.,  освіта 
середня, позапартійний, приватний підприємець, від 
партії “Батьківщина“.

10. ГОЛЕНКО Віктор Григорович, 1956 р.н.,  освіта 
середня, позапартійний, начальник охорони ППТ “Алекс 
Плюс“.

11. ГРИГОРАШ Валентина Василівна, 1954 р.н.,  
освіта середня, позапартійна, пенсіонерка, від партії 
“Батьківщина“.

12. КУДИМЕНКО Любов Анатоліївна, 1968 р.н.,  осві-
та середня спеціальна, позапартійна, медсеста Бишів-
ської дільничної лікарні, від партії “Батьківщина“.

13. РОЗГОН Наталія Андріївна, 1958 р.н,  освіта се-
редня, позапартійна, пенсіонерка, від партії “Батьківщи-
на“.

14. КОБА Леся Петрівна, 1975 р.н.,  освіта вища, по-
запартійна, вчитель Бишівської ЗОШ, від партії “Батьків-
щина“.

15. АТАМАНЕНКО Наталія Володимирівна, 1979 р.н.,  
освіта середня спеціальна, медсеста у м. Києві, від партії 
“Батьківщина“.

16. КЛИНДУХ Сергій Миколайович, 1972 р.н., освіта 
вища, позапартійний, приватний підприємець, від партії 
“Батьківщина“.

17. САВЧЕНКО Олексій Миколайович, 1966 р.н.,  
освіта середня, ПТУ, позапартійний, начальник варти 
ППЧ-33 с. Бишів, від партії “Батьківщина“.

18. ШАПОВАЛ Олександр Вікторович, 1955 р.н.,  
освіта середня спеціальна, член Соціалістичної партії, 
директор “Укртелеком” с. Бишів.

19. НІЩЕНКО Віктор Миколайович, 1959 р.н.,  освіта 
середня, позапартійний, водій АТП “Стріла“.

20. ОЛІЙНИК Людмила Валентинівна, 1972 р.н.,  
освіта середня спеціальна, позапартійна, приватний під-
приємець, від партії “Батьківщина“.

21. ОЧЕРЕТНЮК Віктор Савович, 1956 р.н., освіта се-
редня спеціальна, позапартійний, начальний виробничої 
дільниці “Промет” с. Бишів, від Комуністичної партії Укра-
їни.

22. ШЕВЧЕНКО Олексій Олександрович, 1986 р.н.,  
освіта вища, позапартійний, студент КПІ.

23. КРАВЕЦЬ Марія Володимирівна, 1962 р.н.,  осві-
та середня, позапартійна, робоча в Бишівській дільничній 
лікарні, від партії “Батьківщина“.

24. АБРАМОВА Олена Леонідівна, 1960 р.н.,  освіта 
середня, позапартійна, продавець ПП “Шаповал”.

В.З.МАКОВСЬКА,
голова Бишівської сільської виборчої комісії.

Обрана більшістю голосів на посаду Ніжиловиць-
кого сільського голови: ГРИГОРОВИЧ Наталія Васи-
лівна, 1966 р.н.,  освіта вища, сільський голова.

Обрані більшістю голосів на посаду депутатів сіль-
ської ради села Ніжиловичі:

1. КОВАЛЕНКО Петро Васильович, 1959 р.н.,  
освіта середня спеціальна, позапартійний, тимчасово 
не працює.

2. ЄФРЕМЕНКОВ Микола Васильович, 1966 
р.н.,  освіта середня, позапартійний, тракторист.

3. ПРИМАК Андрій Васильович, 1983 р.н.,  освіта 
середня, позапартійний, тимчасово не працює, від ор-
ганізації “Єдиний центр“.

4. ЛЕОНЕНКО Валентина Миколаївна, 1950 р.н.,  
освіта середня спеціальна, позапартійна, пенсіонерка, 
від партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина“.

5. БЕРНАЦЬКА Ольга Петрівна, 1970 р.н.,  освіта 
середня, позапартійна, завідуюча бібліотекою в с. Ні-
жиловичі.

6. АРТЕМЕНКО Олег Дмитрович, 1968 р.н.,  освіта 
вища, позапартійний, тимчасово не працює.

7. ПІДДУБНА Ольга Василівна, 1963 р.н.,  освіта 
вища, член організації “Єдиний центр“, техпрацівник 
Ніжиловицької сільської ради, від організації “Єдиний 
центр“.

8. ЗУБЧЕНКО Віктор Іванович, 1958 р.н.,  освіта 
середня, позапартійний, тимчасово не працює, від ор-
ганізації “Єдиний центр“.

9. ПОЛИВАЧ Петро Петрович, 1971 р.н.,  осві-
та середня, позапартійний, начальник радіостанції 
вузла зв’язку с. Ніжиловичі, від організації “Єдиний 
центр“.

10. ДВОРСЬКИЙ Віктор Миколайович, 1976 
р.н.,  освіта середня, позапартійний, охоронець ТОВ 
“Азбі“.

11. РЕМЕЗОВСЬКА Валентина Степанівна, 1959 
р.н.,  освіта середня спеціальна, позапартійна, бухгал-
тер Ніжиловицького лісництва.

12. ТИМОШЕНКО Сергій Анатолійович, 1979 р.н.,  
освіта середня технічна, позапартійний, машиніст те-
пловоза локомотивного депо.

13. КОВАЛЕНКО Надія Ананіївна, 1969 р.н.,  осві-
та середня, позапартійна, прибиральниця на підстанції 
Київська 750 кВ.

14. РАДЧЕНКО Петро Васильович, 1964 р.н.,  
освіта вища, позапартійний, водій Макарівського АТП.

15. ЄФРЕМЕНКОВА Тетяна Михайлівна, 1966 р.н.,  
освіта середня, позапартійна, соцпрацівник ТЦСООНГ.

16. СЕРПУТЬКО Наталія Тимофіївна, 1957 р.н,  
освіта середня технічна, секретар Ніжиловицької сіль-
ської ради, від партії “Всеукраїнське об’єднання “Бать-
ківщина“.

В.Т.ПЕТРЕНКО,
голова Ніжиловицької сільської 

виборчої комісії,
С.В.КОКОТ,

секретар Ніжиловицької виборчої комісії.

Обрана більшістю голосів на посаду Королівського сільського голови: ПІДВИСОЦЬКА Ольга Андріївна.
Обрані більшістю голосів на посаду депутатів сільської ради села  Королівка:
1. САВЧЕНКО Тетяна Іванівна, 1959 р.н., українка, освіта середня спеціальна, завідуюча картоплесховищем СВК 

НВП „Росія”.
2. ЗАЄЦЬ Раїса Михайлівна, 1961 р.н.,  освіта середня спеціальна, бухгалтер СВК НВП „Росія”.
3. ТКАЧУК Наталія Володимирівна, 1986 р.н.,  освіта середня-спеціальна, психолог Королівської ЗОШ.
4. ПЕТРЕНКО Петро Миколайович, 1978 р.н.,  освіта середня, тимчасово не працює.
5. БУЛАХ Любов Василівна, 1962 р.н.,  освіта середня спеціальна, тимчасово не працює.
6. ІВАНЧЕНКО Валентина Петрівна, 1964 р.н.,  освіта середня спеціальна, вчитель Королівської ЗОШ.
7. ЗДАНОВИЧ Сергій Якович, 1967 р.н.,  освіта середня спеціальна, приватний підприємець.
8. ШУМАН Тетяна Федорівна, 1957 р.н.,  освіта середня спеціальна, секретар Королівської сільської ради.
9. КОВАЛЕНКО Іван Гаврилович, 1938 р.н.,  освіта неповна середня, сторож Королівської ЗОШ.
10. КОВАЛЕНКО Петро Михайлович, 1956 р.н.,  освіта вища, директор Королівської ЗОШ.
11. ТКАЧУК Сергій Михайлович, 1984 р.н.,  освіта середня спеціальна, приватний підприємець.
12. ЛУКАШИНА Людмила Григорівна, 1960 р.н.,  освіта вища, вчитель Королівської ЗОШ.
13. ТЕТЕРУК Михайло Олександрович, 1971 р.н.,  освіта середня, приватний підприємець.
14. ЄВТУШЕНКО Людмила Вікторівна, 1982 р.н.,  освіта вища, продавець.

Ю.М.АВРАМЕНКО,
голова Королівської сільської виборчої комісії.

Обраний більшістю голосів на посаду Плахтянсько-
го сільського голови: РОМАНЕЦЬ Сергій Леонідович, 
1956 р.н.,  освіта вища, приватний підприємець, с Плах-
тянка, вул. Жовтнева, 83.

Обрані більшістю голосів на посаду депутатів сіль-
ської ради с. Плахтянка:

1 округ – ХАНІНА Ганна Аркадіївна, 1976 р.н.,  осві-
та середня, приватний підприємець, с. Плахтянка, вул. 
Жовтнева 1-А.

2 округ – ШКУРАТОВА Тамара Іванівна, 1960 р.н.,  
освіта середня, оператор “Укрзооветпромпостачу”, с. 
Плахтянка, вул. Коцюбинського, 5, кв. 5.

3 округ – СИЧЕВСЬКИЙ Юрій Миколайович, 1968 
р.н.,  освіта середня, тимчасово не працює, с. Плахтянка, 
вул. Жовтнева, 62.

4 округ – ГРАБОВСЬКИЙ Болеслав Петрович, 1956 
р.н.,  освіта вища, ТОВ „Крона”, с. Плахтянка, вул. Жот-
нева, 149.

5 округ – ГРАБОВСЬКИЙ Андрій Болеславович, 
1984 р.н.,  освіта вища, Київський лісгосп, с. Плахтянка, 
вул. Жотнева, 149.

6 округ – САНДУЛЯК Світлана Володимирівна, 
1960 р.н.,  освіта вища, приватний підприємець, с. Плах-
тянка, вул. Коцюбинського, 35.

7 округ – ЛАВІРКО Марія Василівна, 1939 р.н,  освіта 
вища, МТЦ СП, с. Плахтянка, вул. Жовтнева, 143.

8 округ – СІМОРОЗ Марія Валентинівна, 1955 р.н.,  
освіта вища, секретар сільської ради, с. Плахтянка, вул. 
Жовтнева, 145.

9 округ – ЛУК’ЯНЕНКО Валентина Олександрівна, 
1966 р.н.,  освіта вища, завідуюча аптеки „Укрзоовет-
промпостач”, с. Плахтянка, вул. Каказька, 27.

10 округ – САТИР Віталій Анатолійович, 1983 р.н.,  
освіта вища, менеджер ТОВ “АЛТА-Транс”,  с. Плахтянка, 
вул. Кавказька, 38, кв. 13.

11 округ – ЛУДЧЕНКО Микола Михайлович, 1950 
р.н.,  освіта вища, екс. сільський голова, с. Плахтянка, 
вул. Коцюбинського, 3/4.

12 округ – СИНІЧЕНКО Віктор Вікторович, 1982 р.н.,  
освіта вища, майстер заводу ім. Антонова, с. Плахтянка, 
вул. Буковинська, 2.

13 округ – КРИВЕНОК Тетяна Миколаївна, 1965 
р.н.,  освіта середня-спеціальна, старша медсестра клі-
ніки „Ісіда”, с. Плахтянка, вул. Буковинська, 5.

14 округ – ЗІНЧЕНКО Федір Михайлович, 1965 р.н.,  
освіта середня-спеціальна, лісник Клавдієвського лісни-
цтва, с. Плахтянка, вул. Буковинська, 12.

15 округ – НЕДАШКІВСЬКА Олена Анатоліївна, 
1963 р.н.,  освіта середня-спеціальна, майстер „Укрзоо-
ветпромпостачу”, с. Плахтянка, вул. Комунарська, 2.

16 округ – СИНЯЧЕНКО Василь Михайлович, 1956 
р.н.,  освіта середня, водій „Укрзооветпромпостачу”, с. 
Плахтянка, вул. Буковинська, 14.

І.М.НЕСТРОЄВИЙ,
голова Плахтянської сільської виборчої комісії,

О.І.ШЕВЕЛЮЄВА,
секретар Плахтянської сільської виборчої комісії. 

С І Л Ь С Ь К І  В И Б О Р Ч І  К О М І С І Ї  П О В І Д О М Л Я Ю Т Ь 
Керуючись ст. 79 Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів” сільські виборчі комісії оприлюднюють результати виборів 31 жовтня 2010 р.

НАКАЗИ ВИБОРЦІВ ВИКОНАНІ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ ВІДТЕРМІНОВАНО НА РІК 
Парламентський Комітет з питань податкової та митної політики ухвалив рішення 

відтермінувати на рік введення податку на нерухомість через відсутність єдиної бази 
реєстру нерухомості в Україні. Про це в ефірі телеканалу “ICTV” повідомив голова Ко-
мітету  Віталій ХОМУТИННІК.

За словами Віталія Хомутинніка, парламентський Комітет з питань податкової 
та митної політики пропонує нульову ставку оподаткування квартир площею до 
120 кв. м і будинків площею до 250 кв. м. 

ПОВНИЙ ПРОЕКТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ 
З’ЯВИВСЯ  НА ПАРЛАМЕНТСЬКОМУ САЙТІ

Документ готовий до публічного обговорення. Питання, які сьогодні турбують 
більшість підприємців, фактично вже вирішені. Зокрема, щодо спрощеної системи 
оподаткування для малого бізнесу.

 Голова комітету  вважає,  що зміни до Податкового кодексу мають  стосуватися 
лише ставок, зокрема, рентних платежів, акцизних податків та інших актуальних на 
той час податків і зволікати з ухваленням Податкового кодексу не можна.

“Податковий кодекс країні потрібен. Тільки на моїй пам’яті ми 74 рази змінювати 
закон про оподаткування прибутку підприємств і 72 рази - закон про ПДВ. Про яку 
стабільність можна говорити, про яке залучення іноземних інвестицій, коли підпри-
ємці не розуміють, що буде далі”, - наголосив  Віталій Хомутиннік.
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«ПЛЮСОМ ПРОГРАМИ «ДОСТУПНОГО ЖИТЛА» 
Є ВIДСУТНIСТЬ ОБМЕЖЕНЬ ЗА ВIКОМ»
На запитання відповідає голова правлiння Державного фонду 

сприяння молодiжному житловому будiвництву України Леонiд РИСУХIН
Закінчення. Початок у но-

мері 45.
— Чи реально простiй сiм’ї 

наступного року отримати 
метри у власнiсть? - Максим 
ГУДАК, м. Ужгород.

— На мiй погляд, уряд дав по-
зитивний сигнал молодiжному 
середовищу, коли передбачив у 
цьому роцi 40 млн. грн. на креди-
тування. Наступного року Фонд 
пропонуватиме видiлити з дер-
жавного бюджету не менше 200 
млн. грн. для надання пiльгових 
кредитiв молодим сiм’ям i право 
випустити облiгацiї на суму 500 
млн. грн. пiд держгарантiї. Це б 
дало змогу забезпечити житлом 
майже 2,7 тис. молодих сiмей, 
створити робочi мiсця майже 
3,5 тис. працiвникiв будiвельної 
галузi та отримати кошти для на-
дання кредитiв пiд 12-14% рiчних. 
Залучення недержавних коштiв 
повинно бути одним з прiоритетiв 
у вирiшеннi питання збiльшення 
iнвестицiй у програму пiльгового 
молодiжного кредитування.

«СИТО» ДЛЯ  
ЗАБУДОВНИКIВ 

ТА ЗАБУДОВ
— Скажiть, будь ласка, а за 

яким принципом ви добира-
єте об’єкти для будiвництва 
житла i чи є гарантiї, що через 
певний час будинок, зведе-
ний за державною програ-
мою в основному приватними 
фiрмами, не дасть трiщину 
або не завалиться? - Олена 
БАЗАЛIЙ, м. Днiпропетровськ.

— Якщо приватнi фiрми 
або колективнi пiдприємства 
у виглядi господарських това-
риств мають намiр отримати 
клiєнтiв, якi вирiшили скорис-
татися державною допомогою, 
вони подають вiдповiдну заявку 
до Мiнрегiонбуду, де створена 
мiжвiдомча комiсiя вiдбиратиме 
цi заявки. Нинi у 22 областях 
України нараховується май-
же 100 таких об’єктiв. Клiєнти 

обирають житло залежно вiд 
вартостi квадратного метра, що 
пропонує забудовник, — хтось 
обирає майбутнє помешкання 
на околицi, хтось у центрi. Коли 
набирається критична маса лю-
дей, яка хотiла б на цьому об’єктi 
отримати житло та їх «вкладiв» 
достатньо для введення будинку 
в експлуатацiю, Фонд запускає 
програму, укладає договори i 
працює вiдповiдно до встанов-
леної процедури.

— Якi критерiї для 
оцiнки об’єктiв забудови та 
забудовникiв?

— Вiдбiр потенцiйних об’єктiв 
дуже жорсткий. Це велике 
«сито» називається мiжвiдомча 
комiсiя при Мiнрегiонбудi, яка 
отримує документи не напря-
му вiд забудовника, а через 
обласнi державнi адмiнiстрацiї. 
Об’єкти перевiряються на 
предмет високого ступеня 
готовностi, наявностi лiцензiї 
та дозволу на будiвництво, 
вiдповiдної квалiфiкацiї кадрiв 
у цих будiвельних органiзацiях, 
вiдповiдностi будинку норма-
тивам. У цьому випадку беремо 
на себе вiдповiдальнiсть, коли 
пропонуємо людям цi об’єкти. 
I гарантуємо, що вони «чистi». 

Кошти, якi видiляються бюдже-
том на кредити i субсидiї 2010 
р. спрямовуються, насамперед, 
на об’єкти з високим ступенем 
готовностi, аби швидше ввести 
їх в експлуатацiю, оскiльки дуже 
багато заморожених об’єктiв.

— Леонiде Iвановичу, в 
90-тi роки траплялося бага-
то випадкiв шахрайства при 
кредитуваннi молодих сiмей. 
Наскiльки прозора ваша сис-
тема? - Ангелiна ВЛАСЕНКО, 
м. Київ.

— Програма «Доступне жит-
ло» є прозорою, тому що забу-
довник для об’єкта, на який спря-
мовуються кошти на придбання 
житла, прискiпливо вивчається 
рiзними iнстанцiями. Ми вивчає-
мо фiнансово-економiчний стан 
компанiй, баланси пiдприємства 
за попереднi пiвроку, чи не є 
цей об’єкт обтяжений якимись 
зобов’язаннями або знаходить-
ся у заставi i таке iнше. Чи вiльнi 
квартири? А потiм беремо на себе 
зобов’язання. Вiдкривається ра-
хунок у банку, на який той, хто ба-
жає отримати державну допомо-
гу, направляє свої 70% вартостi. 
Направляємо 30% вартостi нор-
мативної, згiдно з договором. I 
потiм з цього рахунку за фактом 

виконаних робiт фiнансуємо за-
будовника i вiдповiдно контролю-
ємо графiк будiвництва. До контр-
олю графiка будiвництва залученi, 
за рекомендацiєю Мiнрегiонбуду, 
вiдповiднi фахiвцi, зареєстрованi 
в гiльдiї працiвникiв технiчного 
нагляду. Тобто контроль дуже 
прискiпливий, i я думаю, тут яки-
хось негараздiв не буде.

Aнна ШИКAНOВA, 
Вiкторiя КОВАЛЬОВА.

ГРАНИЧНА ВАРТIСТЬ 
1 КВ. М ЗАГАЛЬНОЇ 

ПЛОЩI ЖИТЛА (ГРН.) 
В РЕГІОНАХ

Автономна Республiка 
Крим  -  5148
Область:
Вiнницька  -  4290
Волинська  -  4290
Днiпропетровська  -  5148
Донецька  -  5148
Житомирська  -  4290
Закарпатська  -  4290
Запорiзька  -  4290
Iвано-Франкiвська  -  4290
Київська  -  6435
Кiровоградська  -  4290
Луганська  -  4290
Львiвська  -  5148
Миколаївська  -  4290
Одеська  -  5148
Полтавська  -  4290
Рiвненська  -  4290
Сумська  -  4290
Тернопiльська  -  4290
Харкiвська  -  5148
Херсонська  -  4290
Хмельницька  -  4290
Черкаська  -  4290
Чернiвецька  -  4290
Чернiгiвська  -  4290
м. Київ  -  7990
м. Севастополь  -  5148

Джерело: Державний фонд 
сприяння молодiжному житло-
вому будiвництву України.

Державний фонд сприяння молодiжному житловому 
будiвництву (Фонд) є державною спецiалiзованою установою, 
пiдпорядкованою Кабiнету Мiнiстрiв України. Установа утворена з 
метою сприяння проведення державної житлової полiтики. З 1998 
по 2009 рр. Фондом надано 9771 пiльговий довготермiновий кре-
дит на будiвництво та придбання житла з державного та мiсцевих 
бюджетiв рiзних рiвнiв на загальну суму близько 1,05 млрд. грн. 
За цей перiод збудовано бiльш як 7 тис. квартир.

ІПОТЕЧНИЙ ЦЕНТР В м. КИЄВІ 
ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Директор: Комнатний Сергій Олександрович.
Консультаційний центр: Дядюра Галина Федорівна.
Адреса: 04070, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2-а, 

корпус 3 (4 поверх).
Телефон - (044) 249-36-93. Е-mail: fond@fhb-kic.kiev.ua 

ДОВІДКА

- Василю Івановичу, які основні 
пріоритетні напрями є визначальни-
ми в роботі міністерства та яку част-
ку займає  соціальна складова? 

- Міністерство праці та соціальної 
політики за своєю структурою є полі-
фонічним, багатофункціональним та 
складається з чималої кількості  на-
прямків, що керуються відповідними 
департаментами. З одного боку, од-
ним із стратегічних напрямків є полі-
тика у сфері трудової діяльності гро-
мадян. Це  питання поліпшення умов 
праці, підвищення рівня зайнятості 
населення, боротьби з безробіттям. І 
у період, який зараз переживає кра-
їна, ці питання, і, перш за все, заро-
бітної плати, стоять дуже гостро. В 
центрі уваги Міністерства, яке реалі-
зує і контролює всю соціальну політи-
ку країни, - величезний пласт питань 
пенсійного забезпечення, удоскона-
лення соціальних стандартів, соці-
ального захисту. Мені й довелося пе-
ревірити «боєздатність» та потенціал 
усього довіреного мені колективу, піс-
ля ухвалення в квітні державного бю-
джету, треба було до середини травня 
не тільки перерахувати по-новому всі 
види гарантованих державою виплат з 
урахуванням нових доплат, а й реаль-
но розрахуватися з мільйонами гро-
мадян, зробити ці виплати. До речі, 
на різницю у старих і нових виплатах 
державою було передбачено 8 млрд. 
грн. Виконати у такі стислі терміни 
цю колосальну роботу, повірте, було 

дуже непросто, але всі - і фахівці Мі-
ністерства, і наших регіональних Голо-
вних управлінь, і поштарі - працювали 
без вихідних і свят, з ранку і до ночі. В 
результаті ми вчасно впоралися з по-
ставленим завданням, не було нарі-
кань з боку людей, не було затримок 
із виплатою. Ось тоді я вперше відчув, 
що з такою «армією» можна виконува-
ти наймасштабніші завдання. 

- А субсидії? Спочатку так усіх ля-
кали чергами, плутаниною, повним 
хаосом, але програма виконується і 
незадоволених, здається, немає. Як 
вдалося так швидко і конструктивно 
організувати роботу? 

- Дійсно, ви праві, незадоволених 
майже немає. До того ж, це наймасш-
табніша програма щодо соціально-
го захисту, яка за своєю суттю стала 
революційною, у буквальному сенсі. 
Що я маю на увазі? Те, що насправді 
виконана величезна робота. Вперше 
напрацьована система взаємодії з 
підприємствами, які надають насе-
ленню житлово-комунальні послуги. 
А це не одне-два, а більше 14 тисяч 
по всій країні. Шляхом домовленос-
тей, врегулювання багатьох міжві-
домчих питань - з БТІ, податковою і 
так далі, масою різних підприємств-
постачальників. Наприклад, з тією ж 
заборгованістю по квартплаті, яка за 
новими нормативами не є перешко-
дою для отримання субсидії, теж вирі-
шили. У результаті проведеної роботи 
нам вдалося створити базу даних для 

потенційних одержувачів субсидій, 
яких на сьогодні вже майже 700 ти-
сяч сімей, а буде, за нашими даними, 
більше мільйона. Підкреслюю, сімей, 
в яких проживають 3-4-5 чоловік. По-
рахуйте самі, скільки людей тепер за-
хищені субсидіями, що стали реально 
доступними? Як мінімум, більше 15 
мільйонів, тобто втричі більше, ніж 
раніше. 

Таким чином, нами вперше в 
Україні була створена система, яка 
і в майбутньому буде взаємодіяти з 
підприємствами-постачальниками 
житлово-комунальних послуг в автома-
тичному режимі. Це – величезне напра-
цювання на майбутні роки. 

Василь НАДРАГА: „З ТАКОЮ АРМІЄЮ 
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ МОЖНА 

ВИКОНУВАТИ НАЙМАСШТАБНІШІ ЗАВДАННЯ”
Наскільки непростою є робота на постійно напруженому в нашій країні 

«соціальному фронті», - в інтерв’ю з Міністром праці та соціальної політи-
ки Василем НАДРАГОЮ.

' СТОР.  9.

НОВІ УМОВИ ВСТУПУ ДО ВУЗІВ
Міністерство освіти та науки України затвердило нові 

умови вступу до вищих навчальних закладів на наступний рік. 
Ті з абітурієнтів, хто закінчив школу 2007 року чи раніше, змо-
жуть самі обирати, що їм до вподоби: проходити тестування 
чи складати іспити. Задекларовано три хвилі зарахування на 
бюджет: у перший, шостий і восьмий дні після закінчення при-
йому потрібних паперів. Свої пояснення схеми електронного 
прийому документів вузи повинні включити в умови прийому.

Подавати документи наступного  року дозволено за мину-
лорічною схемою - максимум до п’яти вишів і на три спеціаль-
ності в кожному з них. Вступники можуть подати сертифікати  
зовнішнього незалежного оцінювання, видані в 2011, 2008, 
2009 і 2010 роках. Мінімальний бал сертифіката залишився 
незмінним - 124, однак на деякі спеціальності на розсуд ви-
шів він може становити і 170 балів.

Абітурієнти, які відвідували курси довузівської підготовки, 
матимуть пільги. До свого рейтингового бала слухачі курсів 
отримають згідно з новими правилами 20 бонусів. Однак до-
даткові бали за довузівську підготовку дадуть тільки в тому 
навчальному закладі, де абітурієнт її проходив. При цьому 
сама підготовка повинна тривати не менше трьох місяців і 
щонайменше 150 аудиторних годин.

Віктор ЧУХЛІБ.

НАРОДНИЙ 
КАЛЕНДАР
14 листопада - день свя-

тих Косьми й Даміан - заступ-
ників ковалів, на думку наших 
предків, був першим справ-
жнім зимовим святом. Якщо 
у цей день  випав сніг, то по 
весні потрібно чекати велико-
го розливу.

19 листопада - день Пав-
ла - сповідника. Якщо  випав 
сніг, то вся зима буде сніжна, 
що добре для озимих. 

21 листопада - Собор 
Архістратига Михайла. Якщо 
Михайло дощем служить - 
добру й суху весну ворожить. 
Іній - на великі сніги, а туман 
- на відлигу. Якщо відлига - не 
жди санного шляху до Мико-
ли (19 грудня). Як на Михай-
ла вітер з полудня, то буде 
тепло і до півгрудня. Від Ми-
хайла зима морози кує.  Якщо 
на Михайла ніч ясна, то буде 
зима сніжна й красна.  

 23 листопада - день 
пам’яті апостолів Ераста й 
Родіона. У народі говорили:  
Ераст на все гаразд: і на холод, 
і на голод, і на  метелицю. 

24 листопада - день пре-
подобного  Феодора Студи-
та. З Федора Студита стане 
холодно й сердито. 

27 листопада - день 
пам’яті апостола Пилипа.  
Іній на Пилипа - буде овес, 
як липа. Дощить - зародить 
пшениця. Яка ніч у Пилипівку, 
такий день у Петрівку. 

28 листопада -  день 
пам’яті мучеників і сповід-
ників Гурія, Самона й Авива. 
Їх вважали заступниками сі-
мейного вогнища й захисни-
ками від жорстоких чоловіків. 
Скривджені жінки молилися 
мученикам, щоб у будинку 
були мир і злагода. 

29 листопада - день Свя-
того Матвія апостола і єванге-
ліста. По прикметах у цей день 
дмуть сильні вітри й ведуть за 
собою хуртовини-заметілі. 
Природа поринає в сон.

ПРИВІТАЛИ ЛЮДЕЙ ПОЧЕСНОЇ МІСІЇ
Минулої п’ятниці в кіноконцертній залі „Ольвія” заступник 

голови райдержадміністрації Олег Майстренко та заступник 
голови районної ради Григорій Невмержицький привітали з 
професійним святом працівників соціальної сфери – людей, 
на яких покладена дуже відповідальна і почесна місія. Це ко-
лективи управління праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації, територіального центру соціального 
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних 
громадян та районного відділення пенсійного фонду Укра-
їни. Представники місцевої влади та начальник управління 
праці та соціального захисту населення райдержадміністра-
ції Світлана Шабанова вручили кращим працівникам подяки 
з грошовими винагородами за вагомий внесок у розбудову 
демократичного, громадянського суспільства, плідну працю, 
невтомні руки, індивідуальний підхід до кожної людини. При-
сутні переглянули фільм про трудові будні працівників соці-
альної сфери. Також заступник голови райдержадміністрації 
Олег Майстренко від імені приватного підприємця Олексан-
дра Гулака подарував управлінню праці та соціального захис-
ту населення райдержадміністрації два комп’ютери.

Інф. “М. в.“.
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Влада на Макарівщині від-
недавна. Переїхала сюди 

з Польщі. Хоча вона не полячка, 

а українка. Перші роки дитинства 
минули на Черкащині. Дівчина 
народилася за місяць після аварії 
на Чорнобильській АЕС. Майже 
одразу захворіла і батьки кину-
лися рятувати донечку за кордо-
ном. Хворобу вдалося здолати. 
Згодом саме поляки заговорили 
про юну українку як талановиту 
художницю.

- Туга за Україною завжди 
була з нами, - пригадує глава 
родини Зоців Владислав Яко-
вич. – Ми переконалися на влас-
ній долі: лише далеко від рідної 
землі  по-справжньому відчува-
єш, що чужина є чужиною. Хоча, 
буду відвертий, нашій родині в 
Польщі поталанило на знайом-
ства, зустрічі з добрими, щири-
ми людьми. Поляки допомогли  і 
з житлом, і з роботою. Сім’я була 
матеріально забезпеченою. Та 
й про дітей у Польщі турбота на 

державному рівні. Влада відчува-
ла це одинадцять років, допоки 
жили там. Проте найголовніше, 

що тут донці посміхнулася уда-
ча. Не тільки про хворобу забула, 
але, й близько потоваришувавши 
з родиною відомого польського 
художника Яна Цибіса, захопи-
лася малярством.

Першу свою виставку дівчин-
ка відкрила в школі і сільському 
костьолі, за що від громади отри-
мала й перше визнання – велику 
бронзову медаль. З найвищим 
балом, по-польськи «целуйонц» 
вступила до художнього ліцею 
імені Яна Цибіса. Кожного року 
мала персональні виставки. А в 
2003 році на міжнародній ярмар-
ців у Попєлові отримала подяку 
та золоту медаль від самого папи 
Яна Павла – II.  

П’ять років тому родина Зоців 
перебралася до України. 10-11 
клас Влада закінчувала в Київ-
ській спеціалізованій з мистець-
кого профілю школі «Славія». 

Нині - третьокурсниця Націо-
нальної академії образотворчого 
мистецтва та архітектури. Кіль-
ка її виставок уже відбулися і в 
Україні.

Недарма кажуть: талановиті 
люди талановиті в усьому. Влада 
гарно співає, грає на фортепі-
ано, хоча спеціальної освіти не 
має. Українська, польська мови 
– її рідні, добре знає російську й 
англійську, розуміється на чесь-
кій. Закохана дівчина в поезію. 
Красномовним написала епіграф 
до своєї виставки: 

- Люди можуть плакати й радіти,
Відмивати мул і каламуть.
Лиш картини, як маленькі діти,
До черствого серця не дійдуть.

Молода художниця виста-
вила до 19 робіт, виконаних 
фарбами, які, впевнена, зем-
ляки зрозуміють і оцінять. Це 
пейзажі, натюрморти, картини 
з психологічними мотивами. 
Більшість полотен останніх ро-
ків. Є ранні, написані в Польщі. 
Пейзажі вирізняються світлими 
й радісними кольорами. Для цих 
робіт Влада черпала натхнення 
на Макарівщині. Чимало відвіду-
вачів виставки можуть побачити 
знайомі чарівні куточки рідно-
го краю: і «Великий Карашин», 
і «Калинівські дачі», і «Калинів-
ку»… Молодій художниці вдало-
ся не тільки професійно відтво-
рити красу місцини, де відтепер 

мешкає, але й її неповторну 
тендітність. Трепетною ніжністю 

вражають  відвідувачів вистав-
ки її «Троянди», «Лісові квіти», 
«Алея». З-поміж робіт увагу ба-
гатьох привертає «Арфами, ар-
фами…», створена в 2005 році. 
На ній обіч дороги здіймаються 
у височінь стрункі красуні топо-
лі, що мережать тінню поле. Ди-
вишся на полотно і видається: 
ледь доторкнешся і забринять 
міцно натягнуті струни арф. 

У психологічних картинах 
художниці пульсують почуття, 
емоції розривають пута буден-
ності й злітають у вись… Полот-
на «Страждання», «Мара», «По-
тужність» не обминеш байдуже. 
Зупинишся. Задумаєшся. Вони 
досить філософські. Полонять 
думки, примушують подивитися 
в глибину власного я. Поривчасті 
мазки пензля, гра тіней й відтін-

ків створюють відповідний на-
стрій. А от «Автопортрет» худож-

ниці говорить сам за себе. Це 
вона, це її душа, це її світ. Десь 
щирі й відкриті, десь потаємні й 
загадкові…

Люди творчі, наділені Божим 
даром бачити світ інакше, ніж 
інші, часто залишаються незро-
зумілими, ховаючи душевну са-
мотність у собі. Їм важко долати 
звичайні життєві труднощі. Вони 
потребують бодай розуміння, 
якщо не підтримки й допомоги. 
Бо тендітну душу митця, зазви-
чай, ламає буденність.

Не обминула  буденність і Вла-
ду – дівчину підкосила хвороба. 
Тепер художницю на ноги став-
лять не лише лікарі, а й виставка, 
про яку мріяла, але не встигла ор-
ганізувати. Взявся це робити тато. 
Виставка, каже він, додала доньці 
сил для одужання.

Також відкриттю експозиції 
в районному будинку культури 
Владислава Зоц завдячує голові 
райдержадміністрації Ярославу 
Вікторовичу Добрянському та 
заступнику голови Олегу Ми-
колайовичу Майстренку. Вони 
щиро посприяли популяризації 
творчості молодої  мисткині.

Той, хто досі не встиг побачи-
ти виставку, ще має таку нагоду. 
Гадаю, не пошкодує, бо отримає 
насолоду зустрічі з неповторно 
багатим світом художниці – зем-
лячки, талант якої ще тільки роз-
квітає.

Анна СУХЕНКО.

« Л И Ш  К А Р Т И Н И ,  Я К  М А Л Е Н Ь К І  Д І Т И , 
Д О  Ч Е Р С Т В О Г О  С Е Р Ц Я  Н Е  Д І Й Д У Т Ь … »

Ось уже два тижні макарівці мають нагоду споглядати 
в районному будинку культури виставку робіт Владислави 
Зоц. Двадцятичотирирічна художниця живе в Калинівці і 
вперше представляє свій творчий доробок землякам.

В Ясногородці від-
булася презентація 

книжки «Нариси з історії 
Ясногородки», ініціатор ви-
дання якої - сільський го-
лова Тетяна Се-
менова. Участь 
в урочистостях 
взяли: директор районного 
Центру творчості дітей та 
юнацтва ім. Данила Тупта-
ла Ігор Годенков, редактор 
книжки Ольга Мошковська, 
автори, члени Національ-
ної спілки краєзнавців 
України – Євген Букет, Діна 
Нетреба, Любов Шамота, 
мешканці і гості села.

Нова книжка увібрала 
в себе дослідження трьох 
поколінь краєзнавців. У ній 

простежено майже всі зна-
чні віхи цього мальовничого 
куточка Макарівщини, по-
чинаючи з античних часів.

Євген Букет, Віталій Ку-

лаковський і Володимир 
Перерва збирали матеріали 
в українських, російських і 
польських архівах та бібліо-
теках, записували спогади 
свідків-сучасників.

Привертає увагу розділ 
«Рукописи не горять» про 
щиро закоханого в рідний 
край Леоніда Петрушев-
ського, який, рятуючись від 
доносів і наклепів у страш-
ні 1930-ті роки, переїхав 

на постійне місце прожи-
вання до Ясногородки, а 
згодом написав першу «Іс-
торію села Ясногородки», 
з уривками якої упорядник 

дає змогу ознайо-
митися читачеві. 
Також до книжки 

увійшли уривки зі спога-
дів колишнього мешканця 
Ясногородки письменника 
Володимира Малика, ху-
дожніх творів Петра Сичен-
ка, Миколи Лєскова, Олени 
Ліманської. Такі вкраплен-
ня текстів відомих літера-
торів у цілком дослідниць-
ку працю робить «Нариси 
з історії Ясногородки» ще 
яскравішими і цікавішими.

Ірина ТКАЧЕНКО.

За ініціативи громадських організа-
цій та з урахуванням важливої ролі укра-
їнської мови в консолідації суспільства в 
нашій державі День української письмен-
ності та мови відзначається щороку, по-
чинаючи з 1997-го,  9 листопада на честь 
українського літописця Нестора. Цього 
тижня у Макарівському НВК пройшов Тиж-
день української мови та літератури. І роз-
почався він із заходу, в якому взяли участь 
учні всіх класів.

Школярі зібралися у світлиці навчаль-
ного закладу, щоб почути не тільки підго-
товлену літературно-музичну композицію 
учнями молодших та старших класів, а й 
бандуриста, який відгукнувся на запро-
шення й приїхав з Києва.

- Кобзарство, - розповідає член Все-
української національної  спілки кобзарів 
Т.В. Силенко,  – унікальне явище не лише 
української, а й світової культури. Його но-
сії – кобзарі, впродовж століть зберігали 
духовний генофонд народу, будили в ньо-
му національну свідомість, передавали 
тисячолітню мудрість, розкривали правду 
життя, закликали до активності, згуртова-
ності, боротьби зі злом. Їх просвітницька 
діяльність заборонялася, їх сотнями ни-
щили, прирікали на вимирання. Разом зі 
знищенням кобзарів, нищився і неоцінен-
ний духовний спадок України – думи, істо-

ричні пісні, звичаї, мова, знання древності 
та історії. Проте у простого люду ставлен-
ня до кобзаря було особливим. Коли у 
село він приходив,  щоб послухати його 
пісні сходились люди з усіх  кутків. Це було 
для них своєрідним святом, «віддушиною» 
для душі, адже у той час не було ні радіо, 
ні телевізора. 

Сам Тарас Вікторович особливо по-
любляє сільську аудиторію, а діти, як 
сказав,  найвдячніші слухачі. У його ре-
пертуарі пісні древньоруського циклу, ко-
зацької епохи про українських гетьманів, 
кошових, про визвольну боротьбу почат-
ку ХХ століття, про Крути й часи голодо-
мору… В кожній з них біль народу, заклик 
до визволення, до волі, а ще про кохання, 
красу природи. Співає він і ліричні, і жар-
тівливі твори.

– Сам Господь визначив мій шлях, - 
говорить кобзар, -  щоб грав на цьому 
старовинному українському інструменті. 
І сьогодні для мене немає нічого важли-
вішого, як донести молодим дух  вільного 
козацтва, історію нашого народу.

В його руках старосвітська бандура то 
плакала, то сміялась. Та це був не просто 
концертний виступ, а пропаганда україн-
ського слова.

Світлана ТРИГУБ.

УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ 
У ВИКОНАННІ КОБЗАРЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ

«МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ» -
В ПОДАРУНОК

В останню п’ятницю жовтня Бородянський відділ передплати організував у Макарів-
ському відділенні поштового зв’язку акцію «День передплатника». За її умовами кожен, 
хто зробить передплату періодичних видань загальною вартістю більше ніж 200 гри-
вень, отримає в подарунок безкоштовну передплату місцевої районки – «Макарівські 
вісті» на цілий рік.

  На жаль, громадян, які цього дня прийшли на пошту, щоб оформити передплату, 
було небагато. І все ж передплату на «Макарівські вісті» в подарунок змогли отримати-
муть двоє жителів району. Сподіваємось в майбутньому таких щасливих учасників акції 
буде більше.

Інф. “М. в.“.

Владислава ЗОЦ.

На виставці.

Т А Л А Н Т И  Т В О Ї ,  М А К А Р І В Щ И Н О
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С О Л О В К И :  Д А Л Е К І  І  Б Л И З Ь К І
СТОРІНКИ НАШОЇ ІСТОРІЇ

Валерій ОБУХІВСЬКИЙ,
вчитель історії, керівник Бишівського історико-
краєзнавчого музею. 

Продовження. Початок у 
№45.

Подолавши трохи більше 
десяти кілометрів від «столиці 
Бєломорканалу» м. Медвеже-
горська, автобус з нашою де-
легацією прибув на ще одне, не 
менш жахливе місце – урочище 
Сандармох, площею в 10 гекта-
рів, де обірвалось багато тисяч 
життів. На дні жалоби приїхали 
делегації карелів, росіян, фі-
нів, поляків, євреїв, німців. Усі 

ті, кому наша трагічна історія і 
пам’ять про неї не просто слова, 
а стан душі, громадянська пози-
ція. Літня днина, яскраво світить 
сонце. На фоні безмежного зе-
леного моря лісу, голубого неба 
майорять синьо-жовті прапори, 
вишиті українські сорочки, квіти, 
кетяги калини. Навкруги тишина, 
все ніби на якусь мить приниш-
кло, і на цьому святі життя… тра-
урні вінки. Звучить сумна пісня 
про долю українців, розкиданих 
по багатьох світах: «Чуєш, брате 
мій, кру-кру, в чужині помру»… 
Обабіч лісової дороги, що веде до 
меморіалу, величний камінь, що 
потопає в принесених делегаці-
ями квітах, обставлений вінками, 
з написом: «Люди, не убивайте 
друг друга!». Ще донедавна ніх-
то не знав, що тут відбувалось. 
Та, провівши величезну архівну, 
пошукову роботу, опитавши ба-
гатьох свідків, ентузіасти Вені-
амін Іоффе та Юрій Дмитрієв, 
члени організацій «Меморіал», 
С.Петербургу і Карелії, почали 
розкопки. Вже в перші дні ста-
ло зрозуміло: це місце масових 
розстрілів. Ними було виявлено 
більше 150-ти розстрільних ям, 
шириною і довжиною 2х2 і глиби-
ною більше двох метрів. Історія 
цих розстрілів, знайдена в рані-
ше закритих владою документах, 
просто жахлива. 

 Коли в країні почалась ве-
лика «чистка» наркома безпеки 
Єжова, в’язнів тюрем і таборів 
ставало дедалі більше, було 
прийняте й відповідне рішення. 
В 30-х числах жовтня 1937 р. 
засудженим Соловецької тюр-
ми зачитано список - на етап. 

Таких набралось 1116 осіб. В 
основному, це була інтелігенція 
з представників багатьох наро-
дів “Совєтського Союзу”. Серед 
них майже 300 українців. Таких 
етапів з Соловецьких островів 
було два. А цей, перший, від-
правлений баржею на материк,.. 
зник. Правда про нього, як і долю 
в’язнів, попри заборони і гриф 
секретності, з’явилась лише в 
кінці 90-х років. 

Сюди, в Сандармох, 27 жов-

тня 1937 р. привезли в’язнів 
цього етапу. Аби попередити 
втечу, їх роздягли до білизни, 
позав’язували руки, причому, 
по двох, кляпи в роти. Почалися 
розстріли. Цією акцією керував 
звір у людській подобі, інакше 
не назвеш, капітан держбезпеки 
Михайло Матвєєв разом зі свої-
ми поплічниками. Особисто цей 
кат, як свідчать розсекречені до-
кументи, зі свого нагана вбив до 
чотирьохсот в’язнів (до речі, в 
радянські часи цей «герой» на-
городжений орденом Червоної 
Зірки, помер у Ленінграді в 1971 
р.). Трупи скидали в заготовлені 
ями, засипали вапном. Вибачте, 
читачу, за може надмірну деталі-
зацію цих подій і наступних 30-х 
Великого Терору. Але інакше не 
можна, бо не знати – значить за-
бути, не пам’ятати, а цього нам 
не дозволяє совість і пам’ять про 
закатованих. По тих розстріль-
них списках, зв’язаними по двоє, 
вони йшли на смерть: засновник 
театру «Березіль», режисер Лесь 
Курбас з драматургом Мико-
лою Кулішем, академік Матвій 
Яворський з письменником Ми-
рославом Ірчаком, професор 
фізіології, поет Микола Зеров 
з письменником Михайлом Ко-
зорізом. Розстріляно міністра 
освіти УНР Антона Крушельниць-
кого й двох його синів, міністра 
фінансів України Михайла По-
лоза, професора Сергія Грушев-
ського, письменників Валер’яна 
Підмогильного, Павла Фили-
повича, Григорія Епика, Марка 
Вороного. Серед них і вчених: 
Олексу Слісаренка, Миколу Тро-
хименка, Михайла Ялового. По 

справі «українських буржуазних 
націоналістів». Як сказав відо-
мий правозахисник, публіцист 
Василь Овсієнко, з яким мені 
довелось трохи поспілкуватись 
якраз перед поїздкою, що це 
були люди, які б ще створили 
неоціненні духовні скарби для 
свого народу, володіючи якими, 
ми стали б у рівень з іншими ци-
вілізованими народами. Зроби-
ли наше суспільство кращим. Та 
не судилось, і все за те, що свій 
край любили, що рвались сонце 
в темряву внести. 

Урочище Сандармох стало 
величезною братською моги-
лою. Тут, з 1937 по 1939 роки, 
розстріляно близько 9 тисяч, 
головним чином спецпересе-
ленців, в’язнів Біломорканалу і 
Соловецької тюрми, 60-ти на-
ціональностей. Українців - зна-
чна частина серед них. Ось і 
величний пам’ятник, стилізо-
ваний під козацький хрест, на 
ньому напис «Убієнним синам 
України». Виготовлений на по-
жертви свідомих українців, гро-
мадських організацій з Карелії, 
Америки, Канади. Отець Сергій 
Української православної церк-
ви при схилених національних 
прапорах відслужив панахиду 
по закатованих Іванах, Дмитрах, 
Омельках, Пилипах, Федорах, 
запалили свічі. В урочищі, в цій 
суворій північній місцині, звучить 
«Ще не вмерла Україна». Народ-
ний кобзар Тарас (Т.Силенко) 
біля підніжжя хреста заспівав 
тужливих пісень про гірку, тяжку 
долю невільників, борців за волю 
свого народу. На деревах, біля 
хреста, прив’язані імпровізовані 
портрети Л.Курбаса, М.Куліша, 
М.Зерова, інших розстріляних у 
цьому урочищі українців. Майже 
поруч служить панахиду поль-
ський ксьондз, праворуч, біля 

свого пам’ятника, литовці, далі, 
в глибині лісу, єврейська деле-
гація. 

Пройшовся лісом, скрізь ви-
дно, як осіли ці розстрільні ями, 
краї яких відзначено квітами. Де-
не-де встановлені хрести або з 
іменем, або з фотографією зака-
тованого. Їх безліч цих ям. І в них 
– десятки, сотні, тисячі. Якось 
стало моторошно від місця, зем-
лі, яка стала останньою домівкою 
для них. 

Наш автобус вирушає далі. 
Шлях лежить до порту Кємь на 
Білому морі. У вікнах - краєви-
ди майже незайманої людиною 
природи. Тундра змінюється тай-
гою і навпаки. Обабіч дороги (а 
вони в Карелії широкі, добротні) 
– велетенські камені, залишки 
Великого льодовика сотні тисяч 
років тому, який «приніс» їх сюди 
зі Скандинавії.

Вже майже 11-та година ве-
чора, в нас – це вже глибока ніч, 
а тут сонце тільки ховається за 
горизонт. Доволі таки видно, хоч 
книгу читай. Навіть не розумієш, 
чи це ще вечір, чи, навпаки, вже 
починається день. 

У місті Кємь закінчується 

наша автобусна частина поїздки, 
бо починається Біле море. Цей 
порт на морі в 20 – 30-ті служив 
так званим пересильним пунк-
том засуджених для відправлен-
ня на Соловецькі острови, з яких, 
як тепер достеменно стало відо-
мо, ніхто не повертався. 

Друга година ночі, пересі-
даємо на корабель, який бере 
курс на острови Соловецького 
архіпелагу, який розташований 
посеред моря, в 70-ти кіломе-
трах від материка. Не дивля-
чись на дрібний дощ, майже 
цілу ніч спостерігаємо незвичну 
картину: тиха, темна морська 
гладь, хоча по правому борту 
корабля вдалині – гроза, а по 
лівому – ледь помітна рожева 
полоса, що розділяє море і го-
ризонт, свідчить про те, що за-
роджується день. 

На початку 6-ої години ран-
ку все чіткіше вимальовуються 
острови, до яких прямує наш ко-

рабель «Александр Шабалин». 
Нарешті видніється головна їх 
окраса - Кремль. Чим ближче до 
нього, тим величнішими поста-
ють його похмурі, грізні серед-
ньовічні стіни зі сторожовими ба-
штами. Дивуєшся, якою важкою 
і багаторічною працею зведе-
не таке вражаюче архітектурне 
диво. Просто не віриться, що це 
посеред безмежного моря. 

Соловецький архіпелаг скла-
дається з 6-ти великих і трохи 
менших островів із загальною 
площею 300 кв.км. Наразі тут по-
стійно проживає до 800 чоловік, 
в основному це нащадки тих по-
селян, які відбували покарання в 
20 – 30-ті роки. На острові своя 
пекарня, станція, яка виробляє 
електроенергію, ряд торговель-
них закладів тощо. Сюди в пер-
шій чверті ХV століття прибува-
ють преподобні іноки Савватій 
та Зосима. А по смерті першого 
- Герман. Вони будують тут три 
дерев’яні церкви і одну трапезну. 
В 1582 році навколо монастиря 
зводиться величезна кам’яна 
стіна із природних валунів до-
вжиною більше кілометра, тов-
щиною стін до 7-8 метрів і висо-

тою до 11-ти. Справді, на той час 
це була неприступна фортеця. В 
50-ті роки цього ж століття - ве-
личні храми Успенський та Спасо 
– Преображенський. Сьогодні – 
це окраса Соловецького ставро-
пігіального чоловічого монасти-
ря, перлина архітектури Півночі 
Росії. Вага деяких валунів із них 
сягає 5 – 7 тонн. У 1856 році до 
стін монастиря підійшли кора-
блі англійської ескадри, дев’ять 
годин тривав обстріл. По Соло-
вецькому монастирю було ви-
пущено 1800 ядер, але фортеці 
не було завдано жодної шкоди, 
гарматні ядра відскакували від її 
мурів. Одне з них, пробивши дах 
церкви, впало за іконою св. Бо-
городиці, але, на диво, не розі-
рвалоя.

Найпершим в’язнем цього 
суворого краю був останній ко-
шовий отаман Запорізької Січі 
Петро Калнишевський. Ось не-
крополь, на землі велика кам’яна 

плита з написом: «Здесь 
погребено тело в Бозе по-
чившего Кошевого бывшей 
некогда Запорожской гроз-
ной Сечи казаков Атамана 
Петра Кальнишевскаго, со-
сланного в сию Обитель по 
Высочайшему повелению 
в 1776 году на смиренне»… 
Саме роком раніше Катери-
на II послала в Січ війська, 
аби назавжди покінчити з 
цим вільнодумством, демо-
кратичним устроєм на пів-
денних окраїнах Російської 
імперії. Ними пограбована 
військова скарбниця, при-
паси, архіви та церква. Вся 
козацька старшина, писар, 
судді, полковники разом з 
їхнім отаманом заарешто-
вані. Останній чи не спо-
вна впізнав «ласку» цариці 

– 25 років заслання в Соловець-
кий монастир. У південній його 
частині, в кам’яному мішку, під 
Архангельською вежею – тюр-
ма кошового отамана. Волога, 
аркоподібна камера, довжиною 
три і шириною до двох метрів, 
висотою в зріст людини. Повітря 
тут затхле, задушливе. Віконечко 
десь 30 на 30 сантиметрів. Сюди 
рідко заглядає сонце. Влаштова-
не воно в такому місці, що коли 
в’язень хотів подивитись на світ 
Божий, то бачив лише хрести мо-
настирського кладовища. Умови 
утримування П.Калнишевського 
були надзвичайно важкими, 
страшними і… нелюдськими. 
Лише два рази на рік, на Різдво 
та Великдень, виводили його на 
повітря. Як згадували очевидці, 
за такий довгий час, у чверть сто-
ліття, сидіння в такому кам’яному 
мішку, «він здичавів, став похму-
рим і втратив зір; виросла довга 
борода, довжелезні пазури і весь 
одяг на ньому, каптан з ґудзика-
ми розпався на лахміття і звалю-
вався з плечей». 

Закінчення у наступному 
номері.
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.20,8.15 Погода.
6.10 Ера здоров`я.
6.30 Крок до зiрок.
7.00 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.25 Ноосфера.
7.45 Створи себе.
8.00 Ера здоров`я.
8.20 Олiмпiада: вiд малого до 

великого.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Погода.
9.05 Доки батьки сплять.
9.30 Так просто.
10.00 Хай так.
10.25 Коло Олiмпiади.
11.00 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
11.50 Погода.
11.55 Т/с “Торгашi”.
13.50 Аудiєнцiя. До 21-ї рiчницi 

падiння Берлiнської стiни.
14.15 Погода.
14.20 Наша пiсня.
15.00 В гостях у Д. Гордона. 

Катерина Семенова.

15.50 Погода.
16.00 Футбол. Чемпiонат Украї-

ни. Прем`єр-лiга. “Шахтар” 
(Донецьк) - “Металург” 
(Запорiжжя).

18.00 Золотий гусак.
18.30 Ревiзор.
18.55 Погода.
19.05 Т/с “Торгашi”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Свiт спорту.
21.45 Футбол. Чемпiонат 

Iталiї. Серiя А. “Ювен-
тус” - “Рома”. В перервi 
- Мегалот, Суперлото, 
Трiйка, Кено.

23.40 Акваторiя бiзнесу.
0.00 Погода.
0.05 Ера здоров`я.
0.25 Орбiта М.Поплавського.
1.20 Пiдсумки дня.
1.55 Погода.
2.00 Коло Олiмпiади.
2.25 Дурейтер.
2.50 Х/ф “Без скандалу”.
4.35 Д/ф “Велика втеча”.
5.25 М/ф.

1+1
6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.50 “Справжнi лiкарi”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 М/ф “Чебурашка”.
11.00 “Шiсть кадрiв”.
11.30 “Велике перевтiлення”.
12.10 “Анатомiя слави”.
13.05 “Вiд пацанки до панянки”.
14.45 “Що ти робив минулої 

п`ятницi”.
15.55 “Зiрка+зiрка”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Шлях до 

себе”.
23.50 Мелодрама “Дочка”.
1.35 “Зiрка+зiрка”.
3.25 Трилер “Кiмната смертi”.
5.15 “ТСН”.
5.45 “Справжнi лiкарi”.

ІНТЕР
5.35 М/с “Трансформери 3: 

Кiбертрон”.
5.55 “Велика полiтика з Євгеном 

Кисельовим”.
8.05 “Шукачi”. “Велика заборона 

Чингiсхана”.

9.00 “Формула кохання”. 
Ф.Добронравов.

10.00 “Городок”.
11.00 “Сiмейний розмiр”.
12.15 “Найрозумнiший”.
14.05 “Позаочi”. Ю.Лоза.
15.00 “Л. Федосєєва-Шукшина. 

Про любов, про дiтей, про 
себе...”

16.05 Х/ф “Свати 3”.
18.10 Творчий вечiр 

I.Ніколаєва.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Творчий вечiр 

I.Ніколаєва.
22.30 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
0.30 Бокс. С. Федченко - Де 

Маркус Корлi.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Т/с “Збиток”.
3.05 Позаочi.
3.50 Формула кохання.
4.35 “Шукачi”. “Велика заборона 

Чингiсхана”.
ICTV

5.45 Погода.
5.50 Факти.
6.20 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
6.50 Погода.

6.55 Real Comedy.
7.25 Козирне життя.
8.00,3.45 Х/ф “Подорож до 

центру Землi”.
10.00 “Смак”.
10.30 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.30 Квартирне питання.
12.25 Х/ф “Казино “Рояль”.
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Велика рiзниця.
20.05 Велика рiзниця по-

українськи.
21.35 Наша Russia.
22.20 Comedy Club.
23.20 Прожекторперiсхiлтон.
0.05 Голi i смiшнi.
0.30 Х/ф “Прощавай, коханець!”.
2.05 Х/ф “Тривiальне чтиво”.

СТБ
4.45 М/ф: “Раз ковбой, два 

ковбой”, “Козаки”.
6.15 Х/ф “Людина народилася”.
7.55 “Караоке на Майданi”.
8.55 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.05 М/ф “Губка Боб”.

13.00 “Танцюють всi! 3”.
17.15 Х/ф “Вiй”.
19.00 “Х-Фактор”.
22.10 “Смiшнi люди”.
23.10 “Х-Фактор. Пiдсумки голо-

сування”.
0.20 “ВусоЛапоХвiст”.
1.20 “Моя правда. Наталiя 

Крачковська. 120 кг 
самотностi”.

2.10 “Зоряне життя. Самотнiсть 
перших красунь”.

2.55 Х/ф “Незакiнчена повiсть”.
4.25 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.10 Х/ф “Цей жахливий кiт”.
7.35 Аналiз кровi.
8.10 Ексклюзив.
9.05 М/с “Дональд Дак”.
9.50 М/с “Русалонька”.
10.10 Зроби менi смiшно.
11.05 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
12.15 Iнтуїцiя.
13.25 Файна Юкрайна.
14.10 Даєш молодь.
14.50 Україна сльозам не вiрить. 

Дайджест.
15.40 Україна сльозам не вiрить.
19.00 Х/ф “Гаррi Поттер i кубок 

вогню”.
22.00 Х/ф “Сутiнки”.
0.20 Спортрепортер.
0.25 Х/ф “Серцеїдки”.
2.45 Студiя Зона ночi. Культура.
2.50 Благославляю i молюся.
3.15 Вiчний хрест.
3.45 Студiя Зона ночi.
3.50 Невiдома Україна.
5.10 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.50 “Самооборона”.
7.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.25 “Вайп Аут”.
9.30 Т/с “Термiново в номер 2”.
11.30 “Речовий доказ”. Свiт 

розпусти.
12.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
14.50 Х/ф “Презумпцiя вини”.
17.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
19.00 Х/ф “Вагома пiдстава для 

вбивства”.
22.20 Х/ф “Щупальця 2”.
0.20 Х/ф “Важкi грошi”.
2.15 “Речовий доказ”.
3.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05,6.30,7.00,7.30,8.00 Новини.
6.10,7.05,8.05,0.10 Спорт.
6.20,6.35 Вертикаль влади.
6.50 Православний календар.
7.15 Ера бiзнесу.
7.25 Автодрайв.
7.50 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.20 Нерухомiсть.
8.30 М/ф.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки тижня.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.20 “Аншлаг, аншлаг”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Ревiзор.
12.55 Право на захист.
13.15 Д/ф “Iменем священної 

вiйни”.
13.45 Х/ф “Вiдлюдько”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
16.20 Дiти-Євробачення. Доля 

переможцiв.
17.00 Шеф-кухар країни.

18.00 Вiкно до Америки.
18.40 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Бокс.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Х/ф “Вiдлюдько”.
4.00 Чоловiчий клуб. Бокс.
5.20 М/ф.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Незвичайний матч”.
9.25 “Смакуємо”.

10.10 “Велике перевтiлення”.
11.15 Комедiя “Пан Гав-Гав”.
13.25 Х/ф “Тигр пiдкрадається, 

дракон ховається”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,23.50 “ТСН”.
17.20 Т/с “Доктор Тирса”.
18.20 “Грошi”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Зiрка+зiрка”.
22.35 Т/с “Маргоша 3”. 
0.05 Х/ф “Темна половина”. 
2.10 Д/ф “Червоний Ренесанс”
4.45 “Ремонт +”.
5.20 “Справжнi лiкарi 2”.

IНТЕР
6.05 “Докопатися до правди. 

Тутанхамон: таємницi роз-
криваються”.

6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 

3”.
11.05 Т/с “Одного разу в 

мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 Т/с “Свати 3”.
15.05 “Розбiр польотiв”.
15.50 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Судовi справи”.

19.00 Т/с “Таке звичайне життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати 4”.
22.35 Т/с “Адмiрал”. 
23.50 Д/ф “Змова маршала”.
1.00 Х/ф “Звичайний зло-

чинець”. 
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.10 Т/с “Збиток”.
3.50 Т/с “Сусiди”.
4.20 “Судовi справи”.
5.00 “Докопатися до правди. 

Тутанхамон: таємницi роз-
криваються”.

ICTV
5.00 Служба розшуку дiтей.
5.05,6.30,7.40 Погода.
5.10 Українська мрiя.
6.10,9.25 Спорт.
6.15 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.45 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
10.35 Т/с “Солдати 14”.
11.35 Море по колiно.
12.00 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
12.45 Факти. День.

12.55,19.20,1.35 Спорт.
13.00 Провокатор.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.10 Х/ф “Паршивi вiвцi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Братани 2”.
21.55 Т/с “Угро”.
23.00 Свобода слова.
1.05 Надзвичайнi новини.
1.40,3.50 Погода.
1.50 300 сек/год.
1.55 Провокатор.
3.25 Факти.
3.55 Свобода слова.

СТБ
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Д/ф.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 “Лiд i полум`я”.
12.55 “Битва екстрасенсiв. 

Вiйна свiтiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Жертви 

весiльного персня”.
19.10 “Україна має талант! 

Краще”.
21.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”. 

23.25 Т/с “Клiнiка”. 
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Психопатка”. 

НОВИЙ КАНАЛ
5.50 М/с “Вейнхед”.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.10,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30 Репортер.
9.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.00 Iнфо-шок.
11.25 Iнтуїцiя.
12.40 Т/с “Татусевi дочки”.
13.50 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.25 М/с “Новi пригоди 

Бетмена”.
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45,23.05 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
16.40 Т/с “Воронiни”.
17.45 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.00 Репортер.
19.15,0.20 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Новий погляд.
0.30 Служба розшуку дiтей.
0.35 Т/с “Солдати 16”.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 Українцi Надiя.

3.25 Студiя Зона ночi.
3.30 Невiдома Україна.
4.25 Студiя Зона ночi. Культура.
4.30 Пасажири з минулого 

столiття.
5.45 Зона ночi.

НТН
6.00 Х/ф “Ватерлоо”.
8.20 “Правда життя”. Зрада.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.20 Т/с “Золотий капкан”.
14.15 Т/с “Next 2”.
15.15 Х/ф “Вiдчинiть, полiцiя!”
17.15 Х/ф “Майор “Вихор”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00 21.30 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Золотий капкан”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.40,3.10,5.20 “Свiдок”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 “Полiттерор”.
2.15 “Речовий доказ”.
3.30 “Агенти впливу”.
4.25 “Правда життя”.
5.40 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.20,8.15 Погода.
6.10 М/ф.
6.15 Орбiта М. Поплавського.
7.00 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.25 Акваторiя бiзнесу.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.00 Зiрковий ранок.
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
10.50 “Вiра. Надiя. Любов”. Те-

лемарафон до Всесвiтнього 
Дня боротьби з дiабетом.

11.20 Т/с “Торгашi”.
13.10 “Вiра. Надiя. Любов”. Те-

лемарафон до Всесвiтнього 
Дня боротьби з дiабетом.

13.40 Погода.
13.45 В гостях у Д. Гордона. 

Катерина Семенова.
14.40 “Вiра. Надiя. Любов”. Те-

лемарафон до Всесвiтнього 
Дня боротьби з дiабетом.

15.10 Шеф-кухар країни.
16.00 Погода.
16.05 Євробачення-2011. 

Нацiональний вiдбiр.
17.55 Футбол. Чемпiонат Украї-

ни. Прем`єр-лiга. “Карпати” 
(Львiв) - “Кривбас” (Кривий 
Рiг).

19.55 Дiловий свiт. Тиждень.
20.25 Погода.
20.30 “Вiра. Надiя. Любов”. Те-

лемарафон до Всесвiтнього 
Дня боротьби з дiабетом.

21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Футбол. Чемпiонат Iталiї. 

Серiя А. “Iнтер” - “Мiлан”. 
В перервi - Трiйка, Кено, 
Максима.

23.40 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
0.10 Погода.
0.15 Оперативний об`єктив.
0.40 DW. Новини Європи.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.05 Погода.
2.10 Євробачення-2011. 

Нацiональний вiдбiр.
3.45 Х/ф “Замiжня жiнка”.
5.25 Д/ф “Кашан”.

1+1
6.30 М/ф “Чарiвна подорож”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-

Мауса”.
10.40 “Шiсть кадрiв”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Шiсть кадрiв”.
11.35 “Без мандата”.
13.05 “Мiняю жiнку 2”.
14.40 Мелодрама “Шлях до 

себе”.
18.30 “Особиста справа”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 Т/с “Iнтерни”.
21.50 “Що ти робив минулої 

п`ятницi”.
22.55 “Свiтське життя”.
23.55 “ГПУ”.
0.55 Х/ф “Темна половина”.
3.10 Мелодрама “Дочка”.
4.40 М/ф “Чарiвна подорож”.

ІНТЕР
5.15 М/с “Трансформери 3: 

Кiбертрон”.
5.35 Бокс. С. Федченко - Де 

Маркус Корлi.
6.35 “Найрозумнiший”.
8.20 “Гладiатори юрського 

перiоду”.

9.30 “Школа доктора Комаров-
ського”.

10.00 “Україно, вставай!”
10.30 “Поки всi вдома”. 

Т.Буланова.
11.25 Х/ф “Тутсi”.
13.55 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 2”.
15.55 “О. Збруєв. Мрiя само-

тньої жiнки”.
17.00 “БУМ-2. Битва слов`ян”.
18.00 Х/ф “Завiрюха”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 “Детально з Ларисою 

Задорожною. Залишити, не 
можна закрити”.

21.10 Х/ф “Завiрюха”.
23.05 Пороблено в Українi.
0.20 Х/ф “Тутсi”.
2.35 “Подробицi тижня”.
3.25 “Детально з Ларисою За-

дорожною. Залишити, не 
можна закрити”.

3.40 Позаочi.
4.25 “Формула кохання”.
5.10 “Гладiатори юрського 

перiоду”.
ICTV

5.55 Погода.
6.00 Факти.
6.15 Погода.
6.20 Т/с “Довiрся менi”.

7.50 “Смак”.
8.40 Анекдоти по-українськи.
9.00 Прожекторперiсхiлтон.
9.40 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Стоп-10.
13.45 Наша Russia.
14.10 Велика рiзниця.
15.35 Велика рiзниця по-

українськи.
16.50 Море по колiно.
17.30 Х/ф “Паршивi вiвцi”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Паршивi вiвцi”.
22.45 Українська мрiя.
23.40 Голi i смiшнi.
1.00 Тиша в бiблiотецi.
1.25 Х/ф “Велика крадiжка”.
3.00 Iнтерактив. Тижневик.
3.20 Х/ф “Прощавай, коханець!”.

СТБ
5.25 М/ф: “Козаки”, “Падав 

торiшнiй снiг”.
6.50 Х/ф “Приборкувачка 

тигрiв”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.

12.00 “Х-Фактор”.
16.10 “Лiд i полум`я”.
19.15 “Битва екстрасенсiв. 

Вiйна свiтiв”.
21.20 Т/с “Доктор Хаус”.
1.25 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
2.15 Х/ф “Черницi в бiгах”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.15 Х/ф “Контакт”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 Живчик старти.
9.05 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.45 М/с “Русалонька”.
10.25 Х/ф “Сутiнки”.
12.40 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.50 Ексклюзив.
14.40 Аналiз кровi.
15.20 Info-шок.
16.25 Новий погляд.
17.25 Фабрика зiрок 3.
20.00 Україна сльозам не вiрить.
22.45 Файна Юкрайна.
23.10 Україна сльозам не вiрить. 

Голосування.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Вампiрша”.
1.50 Студiя Зона ночi. Культура.
1.55 Де ти, Україна?

2.45 Студiя Зона ночi.
2.50 Невiдома Україна.
3.15 Репресована культура.
3.30 Студiя Зона ночi. Культура.
3.35 Пiднiмися на гори Київськi.
3.50 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.50 “Самооборона”.
7.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.20 М/ф “Пригоди пiнгвiненяти 

Лоло”.
9.15 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
11.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Афера кольору “хакi”.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бокс”. В.Кличко - 

С.Пiтер.
14.00 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
15.30 Х/ф “Вагома пiдстава для 

вбивства”.
19.00 Х/ф “Утiкач”.
21.40 Х/ф “Кривавий полiт”.
23.45 Х/ф “Лолiта”.
2.25 “Речовий доказ”.
3.45 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

понеділок, 15 листопада

неділя, 14 листопада

субота, 13 листопада

ВПРОВАДЖЕННЯ  
НОВОГО  ПРОЕКТУ

Нещодавно Київський обласний інститут післядипломної осві-
ти педагогічних кадрів провів на базі Макарівського НВК «ЗОШ  І-ІІІ 
ступенів – природничо-математичний ліцей» обласні курси тре-
нінгу вчителів за проектом «Школа проти СНІДу», керівником яко-
го методист кабінету біології при цьому інституті Т.А.Матущенко. 
Однією з головних умов ефективного впровадження проекту 
є навчання вчителів методів  викладання проедмета «Основи 
здоров’я» та факультативного курсу «Школа проти СНІДу». Він 
будується на новій для України концепції розвитку життєвих нави-
чок, сприятливих для здоров’я.

Великий обсяг роботи у впровадженні у життя проекту 
здійснила його координатор, методист районного методкабі-
нету відділу освіти райдержадміністрації В.І.Волощенко. За-
соби для тренінгу підготували соціальний педагог Макарів-
ського НВК Р.Г.Тарнавська, вчитель біології, основ здоров’я, 
факультативного курсу «Школа проти СНІДу» Копилівської 
ЗОШ Т.В.Козакевич.

У роботі обласних курсів взяли участь працівники  центральної 
районної лікарні О.Ю.Кириленко та О.І.Ярошук.

Учасники курсів були детально ознайомлені з проектом  «Шко-
ла проти СНІДу»,  проблемами ВІЛ-інфекції; з методами навчання 
на основі розвитку життєвих навичок; методикою інтерактивної 
колективної роботи та відпрацювали базові тренінги. Всі отрима-
ли комплекти навчально-методичної літератури.

Валентина НЕДЗЕЛЬСЬКА,
вчитель біології Макарівського НВК,

 учасник тренінгу.

ТРК «АВІС» сьогодні добре відоме меш-
канцям району. Адже ось уже більше десяти 

років у вечірні години воно виходить в ефір. 
Завдяки сучасним технологіям, потужним 
комунікаційним каналам, якісному цифрово-
му зображенню стало можливо оперативно 
висвітлювати життя району.  Звичними стали 

новини «Макарівський час», інформаційно-
аналітичні та просвітницькі - «Тиждень», 
«Щоденник», «Ваша думка», «Поверни собі 
храм». У «Податковому віснику» підприємці 
черпають для себе необхідну для роботи ін-
формацію. 

В райцентрі діють також дві дитячі теле-
студії, де навчаються школярі.

На знімках: телевізійники ТРК «АВІС» го-
тують чергову передачу в ефір.

16 ЛИСТОПАДА -  ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ
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середа, 17  листопада

четвер,  18  листопада

П’ятниця,  19   листопада

Вівторок,  16   листопада

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.20 “Аншлаг, аншлаг”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Темний силует.
13.00 Хай так.
13.25 Х/ф “Шалений день, або 

Одруження Фiгаро”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.30,18.55,21.55 Погода.
15.35 Золотий гусак.
16.00 Фольк-music.
17.00 Щоденник ДПКЄ-2010.
17.10 Д/ф “Телебачення. 

Хронiки”.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.40 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Змiшанi 

єдиноборства.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Свiтло. Доцiльнiсть 

впровадження ювенальної 
юстицiї в Українi.

22.30 Книга.ua.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,23.30 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
23.50 Погода.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Шалений день, або 

Одруження Фiгаро”.
4.20 Чоловiчий клуб.
5.20 М/ф.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.45,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00 8.00 9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Матч реванш”.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Шкiдливi лiки”.
12.20 Т/с “Маргоша 3”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
14.00 Т/с “Доктор Тирса”.
15.00 “Грошi”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,23.55,2.45 “ТСН”.
17.25 “Шiсть кадрiв”.
17.30 “Сiмейнi драми”.

18.25 “Надлюдськi здiбностi”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Мiняю жiнку 2”.
21.35 Т/с “Iнтерни”. 
22.15 Т/с “Iнтерни”.
22.40 Т/с “Маргоша 3”. 
0.10 Х/ф “Тигр пiдкрадається, 

дракон ховається”.
2.20 Т/с “Iнтерни”.
3.25 Т/с “Унiвер”.
3.55 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.25 “Справжнi лiкарi 2”.

IНТЕР
6.05 “Докопатися до правди. 

Рамзес II”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00, 

18.00 Новини.
7.10 7.40 8.10 8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мух-

тара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в 

мiлiцiї”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 Т/с “Свати 3”.
15.05 “Розбiр польотiв”.
15.50 “Поїзд-примара. Таємни-

ця золота Колчака”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Таке звичайне 

життя”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати 4”.
22.35 Т/с “Адмiрал”. 
23.50 Д/ф “Змова маршала”.
1.00 Х/ф “Смертельнi думки”.
2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.15 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
3.20 Т/с “Збиток”. 
4.05 Т/с “Сусiди”.
4.30 “Судовi справи”.
5.10 “Докопатися до правди. 

Рамзес II”.
ICTV

5.40,6.30,7.40 Погода.
5.45 Факти.
6.10,9.25,12.55,19.20,1.40 

Спорт.
6.15 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.45 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25,3.10 Надзвичайнi 

новини.
9.55,17.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 7”.
10.55 Т/с “Солдати 14”.
11.55,14.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.10,22.00 Т/с “Угро”.
15.10 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.

19.55 Т/с “Братани 2”.
23.00 Х/ф “Смертельна 

зброя 2”. 
1.25 Факти. Пiдсумок дня.
1.45 3.05 Погода.
1.50 300 сек/год.
1.55 Т/с “Герої 3”.
2.40 Факти.
3.40 Х/ф “Iграшки”.

СТБ
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Право на надiю”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Моя правда. Наталiя 

Крачковська. 120 кг 
самотностi”.

15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Удар з 

минулого”.
19.10 “Правила життя. Будинок-

вбивця”.
20.10 “У пошуках iстини”. Вольф 

Мессiнг - проклятий про-
видець”.

21.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”. 
23.25 Т/с “Клiнiка”. 
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Плюс один”. 

НОВИЙ КАНАЛ
5.50 М/с “Вейнхед”.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30 Репортер.
7.35,8.35 Погода.
9.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.05 Iнфо-шок.
11.20 Iнтуїцiя.
12.40 Т/с “Татусевi дочки”.
13.50 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.25 М/с “Новi пригоди 

Бетмена”.
14.40 Teen Time.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.40 Teen Time.
15.45 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.45 Т/с “Воронiни”.
17.45 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.05Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20,0.30 Погода.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.05 Т/с “Воронiни”.
22.05 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
23.10 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
0.25 Спортрепортер.
0.35 Т/с “Солдати 16”.
2.25 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
2.30 Українцi Надiя.
3.20 Студiя Зона ночi.

3.25 Невiдома Україна.
4.20 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
4.25 На незнайомому вокзалi.
5.45 Зона ночi.

НТН
6.00 8.40 19.00 21.30 0.40 3.10 

5.15 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
7.10 Х/ф “Майор “Вихор”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.20 Т/с “Золотий капкан”.
14.15 Т/с “Next 2”.
15.10 Х/ф “Вiдчинiть, полiцiя! 2”.
17.10 Х/ф “Майор Вихор”.
18.30 “Речовий доказ”. Кривавi 

танцi.
19.20 Т/с “Золотий капкан”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Детективи”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 “Полiттерор”.
2.15 “Речовий доказ”.
3.35 “Агенти впливу”.
4.25 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Слово регiонам.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Щоденник ДПКЄ-2010.
11.20 “Аншлаг, аншлаг”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15,15.30 Погода.
12.25 Сiльрада.
13.00 Д/ф “Телебачення. 

Хронiки”.
13.40 Х/ф “Шалений день, або 

Одруження Фiгаро”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Хто в домi хазяїн?
15.55 До 65-ї рiчницi ООН. 

Музика всiх континентiв.
16.55 Щоденник ДПКЄ-2010.
17.05 В гостях у Д. Гордона. 

Катерина Семенова.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.40 Дiловий свiт.
18.55,21.55,23.50 Погода.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Бокс.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Красиво.
22.45 Мегалот.

22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Шалений день, або 

Одруження Фiгаро”.
4.00 Чоловiчий клуб. Змiшанi 

єдиноборства.
5.20 М/ф.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.45,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Завтра буде завтра”.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Летючi люди”.
12.25 Т/с “Маргоша 3”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
14.05 Бойовик “Кримiнальний 

квартет”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,23.55,2.30 “ТСН”.
17.30 “Сiмейнi драми”.

18.25 “Дитячий бєспрєдєл”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Вiд пацанки до панянки”.
21.35,22.15 Т/с “Iнтерни”.
22.40 Т/с “Маргоша 3”.
0.10 Бойовик “Кримiнальний 

квартет”.
1.50 “Сiмейнi драми”.
3.25 Т/с “Унiвер”.
3.50 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.20 “Справжнi лiкарi 2”.

IНТЕР
6.10 “Докопатися до правди. 

Американський Стоун-
хендж”.

6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мух-

тара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в 

мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 Т/с “Свати 4”.
15.05 “Розбiр польотiв”.
15.50 Т/с “Адмiрал”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20,3.50 Т/с “Сусiди”.
18.10,4.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Таке звичайне життя”.
20.00 “Подробицi”.
21.15 Футбол. Збiрна Швейцарiї 

- збiрна України.

23.15 Д/ф “Змова маршала”.
0.25 Х/ф “Пастка”. 
2.15 “Подробицi” - “Час”.
3.00 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
3.05 Т/с “Збиток”. 
4.55 “Докопатися до правди. 

Американський Стоун-
хендж”.

ICTV
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.50,6.30,7.40 Погода.
5.55 Факти.
6.10,9.25,12.55 Спорт.
6.15 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 7”.
11.10 Т/с “Солдати 14”.
12.05 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Провокатор.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.10 Т/с “Угро”.
15.15 Т/с “Братани 2”.
17.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 7”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20,1.45 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Братани 2”.

22.00 Т/с “Угро”.
23.00 Х/ф “Смертельна зброя 3”. 
1.30 Факти. Пiдсумок дня.
1.50,3.10 Погода.
1.55 300 сек/год.
2.00 Т/с “Герої 3”.
2.45 Факти.
3.15 Надзвичайнi новини.
3.45 Х/ф “Мiсто вiдчаю”. 

СТБ
5.40 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
Профiлактика.
10.00 Х/ф “Йдучи - йди”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Правила життя. Будинок-

вбивця”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Таємна 

любов Лолiти”.
19.10 “Зоряне життя. Самота 

перших красунь”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Касир 

Примадонни”.
21.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”. 
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Каблучка з Амстер-

дама”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.50 М/с “Вейнхед”.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30 Репортер.
7.35,8.35 Погода.
9.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.05 Iнфо-шок.
11.25 Iнтуїцiя.
12.40 Т/с “Татусевi дочки”.
13.50 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.30 М/с “Бетмен”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50,23.00 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
16.45 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,23.55 Репортер.
19.15,0.15 Спортрепортер.
19.20,0.20 Погода.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Зроби менi смiшно.
0.25 Служба розшуку дiтей.
0.30 Т/с “Солдати 16”.
2.20,4.20 Студiя Зона ночi. 

Культура.
2.25 Точка роси.
3.20 Студiя Зона ночi.
3.25 Невiдома Україна.
4.25 Драй Хмару: останнi 

сторiнки.
4.55 Замок в Олесько.

5.00 Студiя Зона ночi.
5.05 Козацький флот.
5.20 Зоряна година коза-

цтва.
5.35 Козацтво: руїна.
5.45 Зона ночi.

НТН
6.00 8.40 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
7.10 Х/ф “Майор “Вихор”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.20 Т/с “Золотий капкан”.
14.15 Т/с “Next 2”.
15.10 Х/ф “Граф Монте-Крiсто”.
17.00 Х/ф “Майор “Вихор”.
18.30 “Правда життя”. Бруд.
19.00 21.30 0.40 3.10 5.10 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Золотий капкан”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 “Полiттерор”.
2.10 “Речовий доказ”.
3.30 “Агенти впливу”.
4.25 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05,6.30,7. 00,7.30,8.00,12.00 

15.00,18.20 Новини.
6.10,7.05,8.05,0.10 Спорт.
6.1,7.10,8.10,12.15,15.30,18.55 

21.55,23.50  Погода.
6.20 6.35 Вертикаль влади,.
6.50 Православний календар.
7.15 Ера бiзнесу.
7.20 Створи себе.
7.25 Автодрайв.
7.35 Нерухомiсть.
7.50 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.30 М/ф.
8.40 Кориснi поради.
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
10.50 Щоденник ДПКЄ-2010.
11.10 Здоров`я.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до 

Я. Кувейт.
13.00 Х/ф “Опудало”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Як це? Вам лист.
16.05 Наша пiсня.
16.50 Щоденник ДПКЄ-2010.
17.05 В гостях у Д. Гордона. 

Катерина Семенова.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.4,21.35 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Змiшанi 

єдиноборства.
21.25 Слово регiонам.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Д/ф “Три таємницi Шум-

ського”. 
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15 23.35 Вертикаль влади.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Погода.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Х/ф “Опудало”.
4.50 М/ф.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.45,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 

23.40,3.10 “ТСН”.
7.25 М/ф “Про Сидорова Вову”.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Екстрасенси серед нас”.
12.25 Т/с “Маргоша 3”.

13.25 “Шiсть кадрiв”.
14.00 “Особиста справа”.
15.00 “Анатомiя слави”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Школа. Територiя ви-

живання”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Гламурнi штучки та 

заучки”.
21.20,22.00,2.05 Т/с “Iнтерни”. 
22.25 Т/с “Маргоша 3”.
23.55 Трилер “Присяжна”. 
2.30 “Сiмейнi драми”.
3.25 Т/с “Унiвер”.
3.50 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.20 “Справжнi лiкарi 2”.

IНТЕР
6.10 “Докопатися до правди. У 

пошуках царя Давида”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00, 

18.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мух-

тара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в 

мiлiцiї”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00,21.30 Т/с “Свати 4”.
15.05 “Розбiр польотiв”.
15.50 Т/с “Адмiрал”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.

17.20,4.00 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Таке звичайне життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
22.35 Т/с “Адмiрал”. 
23.50 Д/ф “Змова маршала”.
1.00 Х/ф “Море Солтона”.
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.10 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
3.15 Т/с “Збиток”. 
4.25 “Судовi справи”.
5.05 “Докопатися до правди. У 

пошуках царя Давида”.
ICTV

5.50,6.30,7.35,1.55,3.15 Погода.
5.55 Факти.
6.10,9.25,12.55,19.20,1.50 

Спорт.
6.15 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00,17.40 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 7”.
11.10 Т/с “Солдати 14”.
12.05 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.20,22.00 Т/с “Угро”.

15.20,19.55 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
23.00 Х/ф “Смертельна зброя 4”.
1.35 Факти. Пiдсумок дня.
2.00 300 сек/год.
2.05 Т/с “Герої 3”.
2.50 Факти.
3.20 Надзвичайнi новини.
3.45 Пiд прицiлом.

СТБ
6.15,0.50 “Бiзнес +”.
6.20 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Приходьте завтра”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Зоряне життя. 

Самотнiсть перших 
красунь”.

15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Героїчна 

трагедiя”.
19.10 “Моя правда. Серьо-

га. Життя пiд грифом 
“таємно”.

20.10 “Мiстичнi iсторiї 2 з 
Павлом Костiциним”.

21.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”. 
23.25 Т/с “Клiнiка”. 

0.40 “Вiкна-спорт”.
0.55 Х/ф “Салон краси”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.50 М/с “Вейнхед”.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30,19.00,0.00 Репортер.
7.35,8.35,19.20,0.20 Погода.
9.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.05 Iнфо-шок.
11.30 Iнтуїцiя.
12.45 Т/с “Татусевi дочки”.
13.55 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.30 М/с “Бетмен”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.45 Teen Time.
15.50,23.00 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
16.45 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.15 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Свiтлi голови.
0.15 Спортрепортер.
0.25 Служба розшуку дiтей.
0.30 Т/с “Солдати 16”.
2.25,4.35 Студiя Зона ночi. 

Культура.
2.30 Пiд знаком бiди.
3.10 Чорний колiр порятунку.
3.35 Студiя Зона ночi.

3.40 Невiдома Україна.
4.40 Дике поле.
4.55 Там на горi сiч йде.
5.10 З полону на волю.
5.25 Останнi лицарi.
5.40 Зона ночi.

НТН
6.00,8.40,19.00,21.30,0.40,3.10, 

5.20 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
7.10 Х/ф “Майор “Вихор”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

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

рядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.20 Т/с “Золотий капкан”.
14.15 Т/с “Next 2”.
15.20 Х/ф “Граф Монте-Крiсто”.
17.10 Х/ф “За чарiвних дам!”
18.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Убити Сталiна.
19.20 Т/с “Хiмiк”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 “Полiттерор”.
2.10 “Речовий доказ”.
3.35 “Агенти впливу”.
4.30 “Правда життя”.
5.40 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05,6.30,7.00,7.30,8.00,15.00, 

18.20 Новини.
6.10,7.05,8.05 Спорт.
6.15,7.10,8.10,12.25,15.30, 

19.00,21.55,23.50 Погода.
6.20,6.35 Вертикаль влади.
6.50 Православний календар.
7.15 Ера бiзнесу.
7.20 Створи себе.
7.25 Автодрайв.
7.50 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.20 Олiмпiада: вiд малого до 

великого.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
10.50,16.45 Щоденник ДПКЄ-

2010.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00 Новини. Спецвипуск.
12.20 Дiловий свiт.
12.30 “Надвечiр`я”. Святковий 

випуск.
13.30 Х/ф “Дорога Олено Сергiївно”.
15.15 Euronews.

15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Околиця.
16.00 “Нащадки”.
16.55 ДПКЄ-2010. Вiдкриття.
18.00 Дурейтер.
18.40 Магiстраль.
19.10 Чоловiчий клуб. Бокс.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.45 Питання.
2.05 ТелеАкадемiя.
3.05 Х/ф “Дорога Олено 

Сергiївно”.
4.30 Чоловiчий клуб. Бокс.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.45,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30 

“ТСН”.

7.25 М/ф “Подорож мурахи”.
9.30,4.50 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Життя на тому свiтi”.
12.25 Т/с “Маргоша 3”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
14.00 “Грошi”.
15.00 “Анатомiя слави”.
16.00,5.15 “Справжнi лiкарi 2”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Схуднути до смертi”.
19.25 “Погода”.
20.00 “Без мандата”.
21.20 Трилер “Законослухняний 

громадянин”.
23.30 “ГПУ”.
0.25 Трилер “Розплата”. 
2.05 Трилер “Присяжна”. 
4.00 “ГПУ”.

IНТЕР
6.10 “Докопатися до правди. Мiднi 

свити. Втраченi скарби”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в 

мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.

12.55 “Детективи”.
14.00 Т/с “Свати 4”.
15.05 “Розбiр польотiв”.
15.50 Т/с “Адмiрал”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20,4.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Таке звичайне життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Чисто NEWS”.
20.45 Т/с “Обручка”.
21.50 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
0.30 “Кашпiровський проти 

Чумака”.
1.30 Х/ф “Анатомiя пороку”. 
3.10 “Подробицi” - “Час”.
3.40 Т/с “Збиток”. 
4.45 “Докопатися до правди. 

Мiднi свити. Втраченi 
скарби

ICTV
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.50,6.30,7.35,1.05,4.30 Погода.
5.55 Факти.
6.10,9.25,12.55,1.00 Спорт.
6.15 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40,13.00 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.

9.30 Надзвичайнi новини.
10.00,17.35 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 7”.
11.00 Т/с “Солдати 14”.
11.55 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.10 Т/с “Угро”.
15.15 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Квантум милосердя”.
21.40 Наша Russia.
22.00 Real Comedy.
22.35 Comedy Club.
23.30 Голi i смiшнi.
0.30 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
1.10 Х/ф “Сутичка”.
4.00 Факти.
4.35 Кiно в деталях.

СТБ
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.50 Х/ф “Тихий Дон”.
16.15,18.20 Х/ф “Службовий 

роман”.
18.10 “Вiкна-новини”.
20.00 “Танцюють всi! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Танцюють всi! 3”. 

Пiдсумки голосування”.

0.40 “ВусоЛапоХвiст”.
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Жонатий неодружений”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.45 М/с “Вейнхед”.
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30,19.00,0.10 Репортер.
7.35,8.35,19.20,0.35 Погода.
9.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.05 Iнфо-шок.
11.25 Iнтуїцiя.
12.45 Т/с “Татусевi дочки”.
13.50 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.30 М/с “Бетмен”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.45 Teen Time.
15.50,23.15 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
16.45 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,0.30 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Щасливi разом”.
21.00 Iнтуїцiя.
22.10 Т/с “Воронiни”.
0.40 Т/с “Солдати 16”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.

2.40 Українцi Любов.
3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Невiдома Україна.
4.30 Студiя Зона ночi. Культура.
4.35 Козак - душа правдива.
4.55 Козацькi могили.
5.15 Зона ночi.

НТН
6.00,8.40,19.00,21.30,0.40,3.00,

5.10 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
7.20 Х/ф “За чарiвних дам!”
9.00 22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 “Карнi справи”.
13.20 Т/с “Хiмiк”.
14.15 Т/с “Next 2”.
15.20 Х/ф “Грошi для дочки”.
17.10 Х/ф “Без строку давнини”.
19.20 Т/с “Хiмiк”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.45 “Полiттерор”.
2.05 “Речовий доказ”.
3.25 “Агенти впливу”.
4.15 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
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Ми купили в супермаркеті бу-
лочки з грибами. Відчули себе по-
гано практично відразу після того, 
як їх з’їли, і в нас немає сумнівів 
щодо джерел харчового отруєння. 
Як нам треба діяти, щоб отримати 
від магазину компенсацію?

Щоб отримати компенсацію від 
магазину, вам потрібно довести, що 
члени вашої сім’ї отруїлися саме вна-
слідок того, що з’їли неякісну випічку. 
А для цього вам усім необхідно отри-
мати довідки від лікаря, в яких буде 
вказано діагноз, а також записано, що 
могло послужити причиною отруєння 
(наприклад, неякісна начинка випічки). 
Після цього ви повинні написати заяву 
на ім’я адміністрації магазину, до якої 
додати копії документів від лікаря і чек 
на купівлю даного товару. Оригіна-
ли документів залишайте в себе. На 
основі цих документів ви маєте право 
вимагати від магазину: по-перше, по-
вернення вартості даного товару, по-
друге, компенсації витрат на лікування 
(їх ви повинні будете згодом підтвер-
дити чеками з аптеки і поліклініки). 
Також ви маєте право звернутися до 
суду з позовом про відшкодування 
моральних збитків, але їх також дове-
деться довести документально.

Я замовив меблі для кухні в при-
ватній фірмі. Уклав договір, вніс по-
передню оплату. Решту суми мав 
заплатити після того, як доставлять 
замовлення. Але термін пройшов, а 
меблі не привезли. Коли я приїхав 
у будинок, в якому знімала офіс ця 
фірма, виявилося, що вона виїхала. 
На руках у мене є чек з зазначенням 
суми попередньої оплати і договір. 
Що робити в цій ситуації?

Перевірте на чеку і в договорі юри-
дичну адресу - вона може не співпа-
дати з тою, яку ви знаєте. Якщо так і є, 
звертайтеся за знайденою адресою 
і телефоном. Запишіть свої дії: коли 
ви почали телефонувати на фірму з 
приводу затримки меблів, відповіда-
ли вам там чи ні, якщо відповідали, 
то, що саме і т. ін. Якщо у вас не ви-
йде знайти цю фірму, потрібно звер-
нутися до міліції, у відділ по боротьбі з 
економічними злочинами з заявою й 

описом ситуації, що склалася.  З точ-
ки зору закону, це кримінальний зло-
чин, і відповідні структури зобов’язані 
вам допомогти.

Оформив щорічну відпустку в 
розмірі 24 днів. Але буквально в 
перші ж дні у мене загострилася 
хронічна хвороба, і я вже другий 
тиждень відпустки знаходжуся 
вдома. Чи можна в такому разі 
відпустку продовжити.

Стаття 80 Кодексу законів про 
працю передбачає, що щорічна від-
пустка може бути продовжена у разі 
тимчасової непрацездатності, заві-
реної у встановленому порядку (лист-
ком непрацездатності). Якщо ви за-
хворіли, негайно оформляйте листок 
непрацездатності, і роботодавець 
буде зобов’язаний продовжити вам 
як щорічну, так і додаткову відпустку 
на кількість днів, проведених на лікар-
няному. У вашому випадку вам можуть 
продовжити відпустку на ті 2 тижні, які 
ви пролежали вдома. Відпустка не 
продовжується, якщо листок непра-
цездатності був виданий по догляду 
за дитиною або іншим членом сім’ї.

Нам нарахували зарплату і пре-
мію, але виплатили тільки зарп-
лату, оскільки на виплату премії 
грошей поки що немає. Але при-
бутковий податок вирахували і за 
зарплату, і за нараховану, але не 
отриману премію. Наскільки за-
конні дії роботодавця?

Дії роботодавця правомірні. Від-
повідно до п.8.1.2 Закону “Про пода-
ток з доходів фізичних осіб” і як ви-
пливає з Листа ДПАУ від 05.05.2004 
р. № 3523/6/17-3116, з 1 січня 2004 
року податок на доходи фізичних 
осіб, а також пенсійні внески, мають 
бути сплачені в бюджет до 30-го чис-
ла місяця, що настає за місяцем на-
рахування. Тобто, ваш роботодавець 
зобов’язаний сплатити податок у тер-
мін, незалежно від фактичної виплати 
зарплати і премії (за порушення робо-
тодавцю загрожує штраф). Водночас 
затримка виплати премії є порушен-
ням Положення про преміювання, яке 
є частиною колективного договору, а 

значить, ви маєте право звернутися 
за захистом в комісію з трудових спо-
рів або до суду.

Квартира приватизована на чо-
тирьох - маму, мене, сестру і бра-
та. Крім мене, в квартирі давно 
ніхто не проживає. Чи може мама 
половину своєї частини подару-
вати мені і чи можна виписати з 
документів на квартиру родичів, 
які не проживають?

Мати може подарувати вам по-
ловину своєї частини квартири. Ро-
биться це шляхом оформлення до-
говору дарування у нотаріуса. А от 
повернути приватизацію назад не 
можна - приватизована квартира є 
майном, яке перебуває в спільній 
пайовій власності. Реєстрація (про-
писка), а також факт проживання або 
відсутності, навіть тривалий термін, 
за місцем реєстрації не позбавляє 
людини права на її власність. Єдиною 
можливістю вирішити квартирне пи-
тання в цій ситуації може бути лише 
дарування або продаж своєї частини 
одного члена сім’ї іншому.

Батько помер у минулому році. 
Він оплачував 50 відсотків квар-
тплати як чорнобилець. Весь рік і я 
платив за квартиру по-старому -  з 
пільгами. Недавно зробили пере-
рахунок і сказали, що я повинен до-
платити за квартиру по повній про-
грамі. Чи правомірна така вимога? 
Вступив у права успадкування я не-
давно і готовий платити повністю. 
Але чому я повинен доплачувати 
за той період, коли у квартири, по 
суті, не було господаря?

У статті 1268 Цивільного Кодек-
су сказано, що незалежно від часу 
прийняття спадщини вона нале-
жить спадкоємцю з часу її відкриття. 
Тобто, фактично з моменту смерті 
вашого батька квартира належить 
вам. На основі чинного законодав-
ства, особи, яким належить майно, 
зобов’язані його утримувати. Так що 
ви зобов’язані оплачувати квартпла-
ту з моменту смерті вашого батька.

Підготував Андрій ОНІЩУК, 
юрист.

ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
В УКРАЇНІ ЄДИНОГО 

СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ
Верховна Рада України 8 липня 2010 року ухвалила 

Закон України № 2464- VI «Про збір та облік єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання», який набирає чинності з 1 січня 2011 року. На-
самперед слід зазначити, що з ухваленням його фонди 
соціального страхування продовжуватимуть виконувати 
свої функції у рамках відповідних законів, але з урахуван-
ням деяких змін.

Перереєстрація платників страхових внесків і застра-
хованих осіб не буде здійснюватись. Замість цього про-
водитиметься звірка платників Пенсійним фондом разом 
з фондами загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування та податковою адміністрацією.

Хотілося б звернути увагу роботодавців, що від-
повідно до закону сума внесків, нарахованих на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності, 
строк сплати яких не настав на 1 січня 2011 року, під-
лягають сплаті на рахунки відповідних робочих органів 
виконавчої дирекції Фонду в порядку, що був чинним до 
1 січня 2011 року. Погашення заборгованості з викорис-
танням коштів, що надходять у рахунок сплати єдиного 
внеску, забороняється .

В разі погашення страхувальниками до 1 січня 2011 
року заборгованості зі сплати страхових внесків на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійно-
го захворювання, які спричинили втрату працездат-
ності (включаючи заборгованість, строк сплати якої не 
настав, у тому числі через заборгованість із заробітної 
плати), що виникла до 1 липня 2010 року, заборгова-
ність зі сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) під-
лягає списанню.

На принципи страхування від нещасних випадків на 
виробництві є: паритетність держави, представників 
застрахованих осіб та роботодавців в управлінні стра-
хуванням від нещасного випадку; своєчасне та повне 
відшкодування шкоди страховиком; обов’язковість 
страхування від нещасного випадку осіб, які працю-
ють на умовах трудового договору та інших підставах, 
передбачених законодавством про працю, а також 
добровільність такого страхування для осіб, які за-
безпечують себе роботою самостійно, та громадян 
- суб’єктів підприємницької діяльності: надання дер-
жавних гарантій реалізації застрахованими громадя-
нами своїх прав.

Олексій МАЛЯРЧУК,
начальник відділення ФССНВВ 

у Макарівському районі. 

Василь НАДРАГА: „З ТАКОЮ АРМІЄЮ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
МОЖНА ВИКОНУВАТИ НАЙМАСШТАБНІШІ ЗАВДАННЯ”

Закінчення. Початок на 4 
стор.

- А чи часто люди до 
вас звертаються із вдяч-
ністю?

- Не так часто, як того 
хотілося б, враховуючи, що 
робиться все-таки чимало. У 
нас якось більше звикли ви-
рішувати проблеми, а коли 
їх вже вичерпано, то... Хоча 
нещодавно прийшов лист на 
адресу Міністерства з Пол-
тавської області. У ньому 
голова райради дякує нам 
за виділення безкоштовної 
путівки у спеціалізований са-
наторій у м. Саки в Криму для 
інваліда-спинальника з сіль-
ської місцевості цього райо-
ну. Всього по Україні лише 
цього року було закуплено 
2597 путівок для оздоровлен-
ня інвалідів-спинальників, 
ще 1248 путівок планується 
закупити за додаткові гроші. 

- А що робиться в плані 
реформування самої сис-
теми надання соціальних 
послуг, щоб не людина 
писала листи з проханням 
про ту ж путівку, а самі со-
ціальні служби пропону-
вали їй можливі варіанти 
для одержання необхідних 
йому соціальних благ, що, 
наприклад, робиться у Ні-
меччині. 

- Поки що до доскона-
лості нам ще дуже далеко. 
Є над чим працювати і ми 
намагаємося переймати єв-
ропейський досвід. До речі, 
нещодавно підписано дого-
вори з Австрією, Фінляндією, 
Естонією про співпрацю у 
різних соціальних програмах. 
Але хочу сказати, що і нам є 

чим пишатися у плані досві-
ду. Часто говорять про наші 
оздоровчі центри для інвалі-
дів у Криму, про центр профе-
сійної реабілітації в Євпаторії, 
даючи високу оцінку якості їх 
роботи. Серед наших методів 
соціальної роботи є і такі но-
вації, якими цікавляться зару-
біжні фахівці, - це, наприклад, 
працетерапія для хворих з 
фізичними та психічними ва-
дами, арттерапія. За словами 
міжнародних експертів, у на-
шій країні створена потужна 
система надання соціальних 
послуг. Інша справа - питання 
якості цих послуг, саме це на 
сьогодні має стати головним 
нашим завданням. 

- І все ж, про реформи... 
- Що стосується рефор-

мування, то одне із важливих 
завдань сьогодні - коорди-
нація діяльності установ, які 
здійснюють соціальне об-
слуговування громадян по-
хилого віку, інвалідів, інших 
категорій громадян, які по-
требують спеціалізованої до-
помоги. Надії у цьому плані 
ми покладаємо на територі-
альні центри, які наразі отри-
мали широкі можливості для 
роботи на місцевому рівні. У 
наших планах - розширення 
мережі соціальних установ 
шляхом розвитку територі-
альних центрів, у тому числі 
й на селі. Також розширено 
перелік соціальних послуг, 
які може надавати територі-
альний центр, внесено від-
повідні зміни до нормативних 
документів, які приведені у 
відповідність із законом «Про 
соціальні послуги». Це - ре-
альна перспектива. 

А взагалі, для удоскона-
лення системи соціального 
обслуговування Міністер-
ство розробило Концепцію 
реформування соціальних 
послуг. Є й план роботи з її 
реалізації до 2012 року, в 
якому основним стратегіч-
ним напрямком визначено 
створення мережі служб та 
закладів з надання соціаль-
них послуг як на державній, 
так і на комерційній основі, 
із залученням волонтерських 
організацій, удосконаленням 
механізмів їх фінансування 
та розширенням кола мож-
ливостей. Для нас головне - 
якість роботи та задоволен-
ня запитів людей, орієнтація 
на аналогічні стандарти соці-
альної роботи європейсько-
го рівня. 

- Як ви думаєте, чи зріс 
цього року рівень соціаль-
ної захищеності населен-
ня, або навпаки, стало, як 
нам кажуть політики з опо-
зиційного табору, гірше? 

- А ви самі подивіться, чи 
стало гірше? Якщо дозволи-
те, я нагадаю деякі цифри, 
які, як кажуть, річ уперта. З 
початку 2010 року збільше-
но прожитковий мінімум і 
підвищення це відбувається 
щоквартально. На 1 жовтня 
він становить 861 грн., що на 
235 грн. більше, ніж у мину-
лому році. Відповідно з цим 
показником постійно пере-
раховуються у бік зростан-
ня пенсії і всі, прив’язані до 
прожиткового мінімуму, со-
ціальні виплати. Тільки під-
вищення пенсій відчули 5,5 
мільйона чоловік. До кінця 
року прожитковий мінімум 

становитиме 922 грн. і зрів-
няється з мінімальною заро-
бітною платою. Можу тільки 
додати, що всі ці виплати по-
требували додаткових 23,7 
млрд. грн. з бюджету, на 7,2 
млрд. грн. більше, ніж у ми-
нулому році. Думаю, що в 
такому ж режимі, а, може, й 
більш активному Уряд буде 
працювати і далі. Своєчасно, 
без збоїв і затримок у цьо-
му році люди отримують всі 
види гарантованих виплат, у 
тому числі й пенсій. Ми по-
стійно моніторимо ситуацію 
- не було жодної затримки. 
Збільшилася матеріальна 
допомога для такої категорії 
населення, як діти-інваліди, 
інваліди з дитинства. Збіль-
шено на 20-30% зарплати 
для окремих категорій бю-
джетників, а саме - медичних 
працівників, бібліотекарів, 
працівників культури, на що 
в бюджеті були віднайде-
ні чималі додаткові гроші. 
Встановлено надбавки в 
розмірі 15% для медичних 
працівників, які працюють в 
установах соціального типу, 
що знаходяться у підпоряд-
куванні Міністерства. По-
казник зростання заробітної 
плати збільшився відносно 
2009 року на 12,3%. Чисель-
ність зайнятого населення 
збільшилася на 36,8 тис. 
чоловік  і у першому півріч-
чі становила 20,2 млн. осіб. 
При цьому рівень безробіт-
тя скоротився майже на 150 
тисяч чоловік. У 2010 році 
збільшено мінімальний роз-
мір допомоги по безробіттю, 
який до кінця року зросте до 
700 грн. для застрахованих 

громадян і 500 грн. для не-
застрахованих. Тобто майже 
на 150-200 грн. у порівнянні 
з минулим роком ці цифри 
збільшилися. Нарешті - про-
грама надання субсидій за 
новим спрощеним зразком, 
згідно з якою ніхто в країні не 
буде платити по рахунках за 
газ, тепло, електрику більше 
15 або 10% свого сімейного 
бюджету. На сьогодні це по-
тужний державний захист 
для 34% малозабезпечених 
українських сімей.

Як бачимо, факти свід-
чать про те, що Уряд виконує 
свої зобов’язання у соці-
альному плані, і цей перелік 
можна продовжувати. Я ще 
не кажу про допомогу вете-
ранам, про те, що вперше 
за багато років вони почали 
отримувати квартири. А про-
грама по автомобілях для ін-
валідів війни? Сьогодні в усіх 
регіонах України вручають 
документи та ключі від авто: 
Кіровоград, Рівне, Луганськ, 
Миколаїв... Причому зауваж-
те, не 5-7 автомобілів на об-
ласть, а значно більше. Усьо-
го виділено 2 253 автомобілі. 
Тільки в Харківській області 
їх отримають 160 інвалідів, 
у Вінницькій - 168 і так далі. 
Думаю, всім зрозуміло, що 
на сьогодні в країні є стабіль-
ність, Уряд не дає голослів-
них обіцянок і чітко виконує 
взяті на себе зобов’язання. 

- Сьогодні багато гово-
рять про соціальні картки. 
Що це і навіщо вони по-
трібні? 

- Справа в тому, що у 
жодній країні світу немає та-
кої кількості пільговиків. Ніхто 

мені не заперечить, що пенсії 
у всіх різні. Але, наприклад, 
пільги на проїзд отримує як 
пенсіонер, що отримує 800 
грн., так і той, у кого пенсія 
становить 6-7 тис. грн. та 
більше. Навіть розвинуті кра-
їни з благополучною економі-
кою не можуть собі дозволити 
того, щоб майже 40% насе-
лення користувалися різними 
видами державних пільг. Тому 
реформування в цьому на-
прямку полягає в тому, щоб 
враховувалися реальні до-
ходи громадян, а допомога 
держави носила адресний 
характер і була спрямована 
на конкретну людину. Ось 
для цього і будуть запрова-
джуватися соціальні картки, 
якими вже активно почали 
користуватися в Росії. У нас 
же поки що створено лише 
комп’ютеризовану інформа-
ційну систему в Міністерстві. 
За такою автоматичною сис-
темою надання соціальних 
пільг - майбутнє. 

- Якщо можна, розка-
жіть про перспективи в ро-
боті Міністерства? 

- Думаю, якщо у цей рік 
подолання наслідків кризи 
Президент і Уряд не тільки 
не скоротили, але, навпаки, 
- посилили соціальний за-
хист населення, то позитивні 
економічні зміни дозволять в 
2011 році лише зміцнити наші 
позиції. Упевнений, що без 
революційних маршів і пере-
можних реляцій ми нормаль-
но і впевнено будемо про-
довжувати будувати країну, 
піднімаючи її з колін і набли-
жаючи життя наших громадян 
до європейських стандартів. 
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В І Т А Н Н Я ,  Р Е К Л А М А ,  О Г О Л О Ш Е Н Н Я

* * * * *

Щ И Р О С Е Р Д Н І 
П О З Д О Р О В Л Е Н Н Я

Президія районної організації ветеранів України 
щиро поздоровляє із ювілейним 80-річчям від Дня на-
родження
ГРИЩЕНКО Марію Юхимівну із Соснівки.

Сердечно зичимо Вам, щоб доля дарува-
ла міцне здоров’я, щоб щедрою була на ра-
дість, добро, тепло, мир, злагоду, достаток 
та любов рідних і близьких людей.

Сьогодні святкує свій ювілей від Дня народження 
найкраща дружина, матуся, бабуся

ЄВТУШОК Надія Лазарівна з Маковища.
Від усього серця адресуємо Тобі, шановна іменин-

нице, наші найтепліші побажання міцного здоров’я, сил, 
миру та злагоди, натхнення й безхмарного 
неба – всього чого тільки треба. А ще:

Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо в долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба. 

Чоловік Віктор,  дочки, зяті та онуки. 

9 листопада, цієї прекрасної осінньої пори, відзна-
чив своє свято - золоте 50-річчя від Дня народження 
наш дорогий, шановний ювіляр

СОЛОМЕНКО Валентин Миколайович 
з Наливайківки.

Сердечно і від усієї душі вітаємо його і щиро 
зичимо доброго здоров’я, достатку, довголіт-
тя, настрою гарного на ціле століття. 

Нехай Ваші літа не швидко минають,
Нехай Ваші руки втоми не знають,
Нехай Ваше серце бадьоро б’ється,
Нехай Вам щасливо і мирно живеться!

Рідні та близькі.

15 листопада святкує свою ювілейну дату - 50-річчя 
від Дня народження інженер з охорони праці нашого 
підприємства

ШЕВЧЕНКО Наталія Петрівна.
Тож з такої чудової нагоди сердечно поздоровляє-

мо її і зичимо міцного здоров’я на довгі роки, достатку, 
благополуччя, наснаги та сили.

Щоб родило щастя рясно,
Все в житті було прекрасно.
Щоб усе моглось та вмілось,
Квітувало та рясніло,
В домі ріднім щоб було
І повага і тепло!

Колектив КП КОР “Макарівтепломережа“.

* * * * *

Не гінкими літами, а вдячністю людською і добрими 
справами оцінює доля шлях земний директора Нали-
вайківського НВО

ОМЕЛЬЧЕНКО Ірини Петрівни.
З нагоди ювілейного 40-річчя від Дня народження 

колеги адресують їй найтепліші та найщиріші приві-
тання і від душі бажають щастя, достатку, миру, зла-
годи й добра. А ще: щоб завжди була 
здорова, невгамовна, молода, добра 
мама, люба доня, ще й дружина ча-
рівна. Хай любов і Божа ласка у житті 
завжди живуть, а літа Ваші жіночі хай 
трояндами цвітуть!

Колектив Липівського НВО сердечно поздо-
ровляє з нагоди ювілейної дати від Дня народження 
педагога-організатора

КІЛЬБАЄВУ Валентину Семенівну.
Хай добре здоров’я і хороший настрій 

ніколи Вас не покидають, хай прибуває 
Вам з літами сили, наснаги і життєвого 
світла - від рідних Ваших, від учнів та колег. 
Хай тільки радість, достаток, щастя, мир і  
злагода панують у Вашому домі.

* * * * *
* * * * *

ВАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КАР’ЄР»
пропонує щебінь гранітний 

В а р т і с т ь  п р о д у к ц і ї  з  н а в а н т а ж е н н я м 
н а  а в т о т р а н с п о р т  з а  1  т о н н у  з  П Д В ,  г р н . :       

ЩЕБІНЬ ФРАКЦІЯ    10 х 20  - 59,22 
ЩЕБІНЬ ФРАКЦІЯ    20 х 40 - 45,90 
ЩЕБІНЬ ФРАКЦІЯ    40 х 70 - 49,50 
ПІЩАНО-ЩЕБЕНЕВА СУМІШ - 15,00 
КАМІНЬ   - 60,00 
ЩЕБІНЬ ФРАКЦІЯ    4 х18 - 87,00 
ЩЕБІНЬ ФРАКЦІЯ    8 х 11 - 85,00 
ЩЕБІНЬ ФРАКЦІЯ    11 х 16 - 84,00 
Піщано-щебенева суміш С-5 (0-70)     -    45,18 
Піщано-щебенева суміш С-7 (0-70)     -    45,90
Застосування: наповнювач для бетонів усіх 

фракцій; шляхове будівництво. 
Якісні характеристики: марка заповнювача за 

дробильністю - М 1400, марка заповнювача за мо-
розостійкістю - F 300, радіаційна якість ДБН 1 клас.

 Можлива доставка продукції автомобільним 
транспортом  (30 т; 10 т).

З питань гуртових закупівель щебеневої продукції 
звертатись за телефонами до комерційного відділу: 
045-63-5-02-25; 045-63-3-73-55.

Режим роботи: Понеділок - четвер з 8.00 до 
17.00. Субота, неділя - вихідний.

Наша адреса: 09153, Білоцерківський район, 
Сільрада Пилипичанська, Урочище “Кошик“, 1. 

Тел./факс.: 5-09-02, 33-73-55, 050-334-79-66; 
тел.: 5-02-25, 7-93-92, 050-334-78-91. 

Єдиною, великою сім’єю готувалися у Лиш-
ні до свята - Дня села, яке відзначають у день 
пам’яті Преподобної Параскеви Сербської. З 
самого ранку в церкві від-
булося богослужіння за 
участі більшості священиків 
парафій району. В ній за-
вжди буває людно, та в цей 
день особливо. Лишнянці 
зібралися вшанувати свою 
заступницю Параскеву й 
отримати її благословен-
ня. Після літургії усіх чекав 
святковий стіл, де приго-
щали смачними домашніми 
стравами та солодощами.

Після обіду люди поча-
ли збиратися біля будинку 
культури. Привітати лиш-
нянців зі святом приїхали 
голова райдержадміні-
страції Ярослав Добрянський, заступник го-
лови райдержадміністрації Олег Майстренко 
та начальник відділу культури та туризму Ліна 
Факторович. Теплими словами поздоровив 

Ярослав Вікторович лишнянську громаду і по-
дякував людям, які своєю щоденною працею 
розбудовують це село.

- Звертаюся до нашого молодого поколін-
ня, до тих, хто формує наше майбутнє, - сказав 
на закінчення Я.В.Добрянський, - з проханням  
завжди пам’ятати свій рідний край, поверта-
тися, коли є змога, до своєї домівки, де на вас 
з нетерпінням чекають. У цей святковий день 
кожному мешканцю бажаю надії на краще, 
здоров’я, оптимізму, натхнення та процвітання.

Після привітань від гостей слово взяв сіль-
ський голова  Андрій Шевчук. За роки своєї 
праці він довів, що є напрочуд  цілеспрямо-

ваним, відповідальним та наполегливим ке-
рівником. За його ініціативи та завдяки спон-
сорській допомозі заасфальтували в селі 
вулиці, були відремонтовані дитячий садок, 

школа, сільська рада, будинок 
культури, зроблена реконструк-
ція пам’ятників загиблим воїнам. 
Проте все це, наголосив Андрій 
Андрійович, зроблено завдяки 
підтримці та допомозі громади. 

На святі були вручені грамоти 
ветеранам, інвалідам та дітям ві-
йни, п’ятьом багатодітним роди-
нам, дев’ятьом 
м а т е р я м –
героїням, праців-
никам соціальної 
сфери, депу-
татам сільської 
ради та медикам. 
Подарунки отри-
мали й іменин-

ники, котрі народилися в цей 
день, найстарший та наймен-
ший жителі села.

Привітав лишнянців і на-
стоятель храму Преподобної 
Параскеви Сербської  ігумен 
Філарет. Це завдяки його про-
світницькій роботі у селі від-
роджується духовність, при 
храмі  працює богословський 
інститут, у який навчатися приїздять студен-

ти з усієї України.  Лекції  читають педагоги з 
Франції, Німеччини та США. Щоліта тут оздо-
ровлюються  дітки хворі на ДЦП з Харківського 

інтернату.
Музичним  вітанням 

стали виступи художніх 
колективів з Лишні та Оси-
кового. Прозвучали пісні у 
виконанні Ігоря Роди, Ві-
кторії Фризоренко, Мари-
ни Гук, Людмили Лазепник, 
ансамблів «Сік землі» та 
«Калиновий гай». Дівчат-
ка з гурту «Щебетушечки» 
запалили глядачів своїми 
веселими піснями та тан-
цями. Під  аплодисменти 
та гучний сміх проводжа-
ли зі сцени «бабу Параску 
та бабу Палажку», які так 
«з’ясовували» стосунки, 

що ледь не побилися кочергами.  Чудову піс-
ню «Дорога додому» заспівав самодіяльний 
колектив місцевої школи. Першокласники 
подарували чарівний танок. На фінальну піс-
ню вийшли всі, хто готувався і брав участь у 
святковому концерті. Самодіяльним артис-
там, а їх зібралося більше 50-ти, Андрій Ан-
дрійович також подарував подарунки. 

З піднесеним настроєм розходились по до-
мівках лишнянці. На славу пройшов День села 
в цьому прекрасному, доброму, працьовитому  
і такому рідному краї. 

Оксана ІГНАТЮК.

ДЕНЬ СЕЛА ВІДЗНАЧИЛИ ДРУЖНОЮ ГРОМАДОЮ 16 ЛИСТОПАДА - 
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 

ТОЛЕРАНТНОСТІ

“БУДЬ НЕ ТАКИМ, ЯК 
ІНШІ, І ДАЙ ЗМОГУ

 ІНШИМ БУТИ ІНШИМИ”
Цей вислів, що припису-

ється відомому польському 
сатирику Хенріку Ягодзин-
ському, цілком міг би стати 
слоганом не тільки для 16 
листопада, а й усіх 365-ти 
днів у році. 

Слово “толерантність”, 
що утворилося від латин-
ського “tolerantia” - терпіння 
- означає шанобливе став-
лення до чужих поглядів, 
способу життя, поведінки, 
звичаїв, ідей, вірувань. А 
якщо мислити глобально - 
це цивілізаційна норма, що 
забезпечує стабільність сто-
сунків у різних соціальних 
групах у світовому масшта-
бі, основа діалогу між релігі-
ями і культурами. 

Як відомо, 16 листопа-
да 1995 року Генеральною 
конференцією ЮНЕСКО 
була прийнята “Декларація 
принципів терпимості”, в 
якій, насамперед, були роз-
глянуті загрози людству, що 
несе нетерпимість, і запро-
поновані методи і програми 
боротьби з нею. Тому що “... 
люди за своєю природою 
відрізняються за зовніш-
нім виглядом, соціальним 
становищем, мовою, пове-
дінкою, цінностями і мають 
право жити в мирі та збері-
гати свою індивідуальність”. 
А толерантність означає по-
вагу, прийняття і правильне 
розуміння багатого різно-
маніття культур світу, форм 
самовираження та способів 
прояву людської індивіду-
альності.

Тільки тоді громад-
ськість може відігравати по-
мітну роль у розв’язанні цієї 
проблеми, коли вияв толе-
рантності стає невід’ємною 
частиною політики влади не 
на словах, а на ділі.

Н А  Р О Б О Т У  П О Т Р І Б Н І 
працівники з організаторськими здібностями, повна або 

часткова зайнятість. Можливість кар’єрного зросту. 
Тел.:  5-21-55,097-356-38-62, 063-469-58-22

ПРАТ “КИЇВ-АТЛАНТИК УКРАЇНА“ 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 
ДВОХ ПРОДАВЦІВ. 

ТЕЛЕФОН: 067-239-87-11. АНАТОЛІЙ.
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ПП “НАТАЛ“ м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ 
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-924-34-34; 

067-407-21-28; 0412-44-97-01.

ПП  “Філоненко” м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

ТЕЛ.:  067-412-26-61;  067-538-19-86;  0412-44-97-01.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

Телефони: 098-921-12-31, 
067-173-92-92, 097-742-20-80.

ПП «ФУРМАН». ЖИТОМИР.
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

з 5-ти камерних профілів TROKAL та КВЕ. 
Німеччина (без свинцю).  БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 

Н А Й Н И Ж Ч І  Ц І Н И .
ТЕЛ.: 067-337-18-77; 063-397-10-87.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 
АВТОМАТИКА НА ВСІ ВИДИ ВОРІТ.

БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
Т Е Л Е Ф О Н И :  0 9 7 - 4 3 5 - 2 4 - 6 3 ;  6 - 0 3 - 3 4 .

ВІКНА ТА ДВЕРІ. ТЕЛ.: 095-575-99-64; 097-507-10-01.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ 
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
У зв’язку з початком роботи з 9.08.2010 р. на орен-

дованих станціях АЗС-49 ТОВ “Оптіма-Транс“ за 
адресою: с. Фасівочка, вул. Кірова, 51-В та АЗС-13 
ТОВ “Універсал Транзіт ОІЛ“, яке знаходиться за 
адресою: с. Березівка, вул. Житомирська, 25, повідо-
мляємо про те, що маємо намір отримати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовини в атмосферне повітря.

Інформація для ознайомлення громадськості зна-
ходиться на підприємстві.

Зауваження громадських організацій і окремих 
громадян з даного питання надсилати до Макарів-
ської райдержадміністрації за адресою: смт. Ма-
карів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протя-
гом місяця з дня опублікування оголошення.

ЗОЛОТО. СРІБЛО (ОБМІН)
Завітайте до ювелірного магазину “Лунный свет“ у Мака-
рові по вул. Фрунзе, 31-Б (будинок побуту, 2-й поверх).

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ПОМІРНІ ЦІНИ.

ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ
з 5-ти камерних профілів TROKAL та КВЕ. 

Німеччина (без свинцю). НАЙНИЖЧІ ЦІНИ.
ТЕЛ.: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

П О З И К А  Н А : 
нерухомість, земельні ділянки, авто 
та с/г техніку.  063-434-34-44, 096-647-82-07.

ПРОДАЮ 3-кімнатну квартиру в Макарові по 
вул. Проектна, 7 (5-й поверх, індивідуальне 
опалення) та земельну ділянку (0,19 га, сверд-
ловина, світло, фундамент, тин) по вул.Каліні-
на, 14. Тел.: 050-147-70-00, 098-518-09-29.

ПРОДАЮ автомобіль “Газель“ 2006 р. випуску 
у хорошому стані (406 двигун, борт-тент, бен-
зин, пробіг 124 тис. км) та гніду кобилу 11 ро-
ків. Село Мотижин. Тел.: 067-139-26-68, 050-
186-20-07, 3-82-47.

ПРОДАЮ цегляний будинок, придатний для 
проживання, із земельною ділянкою 0,40 га 
у центрі села Великий Карашин. Ціна - за до-
мовленістю. Телефони: 066-780-37-32 - Алла; 
050-508-83-43 - Таня.

ПРОДАЮ телицю тільну п’ять місяців. Село 
Пашківка. Телефон - 095-536-62-54. Микола.

ПРОДАЮ автомобіль “Москвич ІЖ-412” 1990 
р.випуску, пробіг 120 тис. км, після кап. ремон-
ту у відмінному стані та причіп ПАГ-1 “Гном” 
1998 р. випуску в хорошому стані. Село Фасо-
ва. Тел. 068-492-90-45.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА “КВЕ”, 

“ТROCAL”,  БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ .  
Заводське виготовлення, професійний 

монтаж. Жалюзі, ролети, пластикові відкоси 
(зовнішні, внутрішні). Торговий центр “Статус”. 

Т Е Л Е Ф О Н  -  0 9 7 - 2 0 8 - 9 0 - 8 3 .

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантної посади 

головного бухгалтера.
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ:

- повна вища освіта відповідного напряму підго-
товки (спеціаліст, магістр);

- стаж роботи за фахом не менше трьох років;
- знання ПК.
 Бажаючих взяти участь у конкурсі просимо 

звертатися за телефон 5-13-39, а також за адре-
сою суду: смт Макарів, вул. Фрунзе, 35.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 
ЗАПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Об’єктом проектування є реконструкція та розширен-
ня виробничої бази під завод гумовотехнічних виробів 
по вул. Комсомольська, 25-А, с. Наливайківка Мака-
рівського району Київської області.

Об’єкт відноситься до переліку видів діяльності та 
об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпе-
ку, визначений відповідно до Постанови Кабінету міні-
стрів України від 27 липня 1995 р. №554 із змінами від 
14.02.2001 р. №142 «Про внесення змін до постанови Ка-
бінету міністрів України від 27.07.95 р. №554», згідно ДБН 
А.2.2-1-2003 додатку Е.

Проектом передбачено виконання  вимог нормативних 
документів містобудування, санітарно-гігієнічних і еко-
логічних, передбачений комплекс заходів щодо охорони 
навколишнього середовища, які забезпечують екологічну 
безпеку об’єкта експлуатації.

Виникнення надзвичайних екологічних ситуацій ви-
ключено. Вплив будівництва на навколишнє середовище в 
межах нормативів.

Атмосферне повітря: максимальні приземні концен-
трації шкідливих речовин в атмосферному повітрі не пере-
вищують нормативів ГДК.

У проекті прийняте екологічно-безпечне обладнання з 
незначною емісією забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря. Викиди забруднюючих речовин виведені на висо-
ту 10 м. Проектом передбачені заходи щодо регулювання 
викидів при несприятливих метеорологічних умовах та 
впровадження комплексу заходів щодо організації систе-
ми контролю за дотриманням нормативів ГДВ на підпри-
ємстві. 

Передбачені заходи необхідні і достатні.
Ґрунти та водні ресурси: водопостачання об’єкта здій-

снюється від існуючих свердловин. Технологічне водопос-
тачання оборотне з передбачених проектом резервуарів. 
Господарчо-побутове водовідведення здійснюється в сеп-
тики, розташовані на території об’єкта.

Господарчо-побутові відходи вивозяться за призначен-
ням. Внаслідок закладених в проекті рішень по водовідве-
денню і захисту ґрунту негативних впливів не очікується. 

Замовник зобов’язується:
- будівництво та експлуатацію заводу гумовотехнічних 

виробів проводити у відповідності з нормами та відповідно 
до розробленої проектної документації.

- в період будівництва та експлуатації суворо дотри-
муватися технологічних режимів на всіх етапах. Викону-
вати всі заходи по зменшенню впливів на навколишнє 
середовище, систематично контролювати роботу тех-
нологічного та інженерного обладнання;

- вивозити відходи, що утворюються при експлуатації 
об’єкта;

- отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря та на розміщення відходів;

- про всі відхилення та аварійні випадки негайно спові-
щати органи держнагляду.

Зауваження громадських організацій і окремих 
громадян з даного питання надсилати до Макарів-
ської райдержадміністрації за адресою: смт. Макарів, 
вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протягом місяця з 
дня опублікування оголошення.

Макарівська райдержадміністрація та районна рада ви-
словлюють глибокі співчуття депутатові Макарівської 
районної ради V скликання Цисаренку Олександру Бо-
рисовичу з приводу тяжкої втрати - смерті батька.

Дирекція Мотижинського ліцею глибоко сумує з приво-
ду передчасної смерті колишнього працівника школи

ПЕТРОВСЬКОЇ Тетяни Кузьмівни
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної.

Адміністрація, профком та весь колектив філії Мака-
рівського відділення №3033 ВАТ “Ощадбанк“ вислов-
люють щирі співчуття контролеру філії №021 села 
Грузьке Соколовій Ірині Іванівні з приводу тяжкої втра-
ти - смерті матері.

Адміністрація та профспілкова організація територі-
ального центру соціального обслуговування пенсіоне-
рів та одиноких непрацездатних громадян висловлю-
ють глибокі співчуття сестрі-господарці стаціонарного 
відділення для постійного проживання ОНГ с. Грузьке 
Гончаровій Євгенії Вікторівні з приводу тяжкої втрати - 
смерті матері.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право особистої власності на 
житловий будинок, який знаходиться в селі Комарівка, 
№19, видане на підставі рішення виконкому Макарів-
ської районної ради №103 від 26 червня 1990 року на 
ім’я ВАХРИН Марини Данилівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво серії КХ №27253326 про базову 
загальну середню освіту, видане 24 червня 2005 року 
Макарівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів 
№1 на ім’я ДОПІРИ Миколи Васильовича, вважати 
недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ договір купівлі-продажу, зареєстрований 
16.08.1990 р. в реєстрі за №1496 і посвідчений першою 
Київською обласною державною нотаріальною конто-
рою, згідно якого колгосп “Комуніст“ купив житловий 
будинок в селі Калинівка Макарівського району Ки-
ївської області по вулиці Київська, 106, вважати не-
дійсним.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво серії САА № 185233 на право осо-
бистої власності на нерухоме майно – будинок, який зна-
ходиться в селі Макарівська Буда по вулиці Гагаріна № 
10, видане на підставі рішення виконкому Забуянської 
сільської ради від 26 травня 2005 року за № 35 Макарів-
ським БТІ (серія СВН № 070084) 21 липня 2005 року на 
ім’я МІЛЕВСЬКОЇ  Валіни Йосипівни, вважати недій-
сним.

ШПАЛЕРИ (ОБОЇ). ПЛИТКА КЕРАМІЧНА
смт Макарів, вулиця Гагаріна, 11. 

Телефони: 5-28-69, 050-441-35-75.
ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

НА РОБОТУ АДМІНІСТРАТОР 
в інтернет-клуб у Макарові. 

Т Е Л Е Ф О Н И :  0 9 9 - 2 8 8 - 7 4 - 2 6 , 
0 5 0 - 3 0 0 - 0 8 - 7 7 .

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
18 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ ДОНОРА!

Ш А Н О В Н І  Д О Б Р О Д І Ї
( в і к о м  в і д  1 8  д о  5 9  р о к і в )

18 листопада 2010 року о 9 годині 
у відділенні переливання крові 

Макарівської центральної 
районної лікарні буде проводитися

П Л А Т Н И Й  З А Б І Р  К Р О В І
(16 гривень за 100 мл крові та 

25 грн. 44 коп. - талон на харчування).
ЧЕКАЄМО НА ВАС!

ПРИ СОБІ МАТИ ПАСПОРТ.

МЕТАЛОБАЗА “СТАЛЕКС“
ПРОПОНУЄ: широкий 

асортимент металопрокату, 
профнастилу та металочерепиці 

з а  д о с т у п н и м и  ц і н а м и . 
Наша адреса: смт Макарів, вул. Дорожна, 11.
Телефон - 063-613-73-72 (склад).

ЗАГУБЛЕНІ: договір на купівлю-продаж приміщення 
виробничого призначення загальною площею 230,5 
м2 від 29 листопада 2002 року та договір на купівлю-
продаж ангару, вагон-будинків від 1 серпня 2002 
року, які знаходяться за адресою: село Червона 
Слобода Макарівського району Київської облас-
ті по вулиці Заводська, вважати недійсними.

ПРОХАННЯ ДОПОМОГТИ
У  Макарівському відділенні №3033 

ВАТ “Ощадбанк“ відкрито рахунок 
№81334 багатодітній сім’ї (5 дітей) 
ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ Тетяні Пилипівні, 
яка постраждала від пожежі.

Дякуємо всім чуйним і небайду-
жим до чужого горя людям.

Сім’я ВАСИЛЬКІВСЬКИХ.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН 
ПОМІЧНИК БУХГАЛТЕРА.

Вік - 23-28 років. Освіта - вища. Досвід роботи.
Місцезнаходження підприємства: 

Києво-Святошинський район, село Бузова. 
Телефон - 096-118-02-27. Лєна.

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 
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15-21 ЛИСТОПАДАГОРОСКОП
ОВЕН. Цього тижня на те, що вiдбувається, слiд ди-

витися фiлософськи. Ви можете взяти щось корисне для 
себе, просто спостерiгаючи за розвитком подiй. А ось бра-

ти активну участь у них не слiд. Якщо у вiвторок ще допустимий 
сплеск активностi, то в другiй половинi тижня дiї можуть обернути-
ся конфлiктними ситуацiями, втратою сил i можливостей. Рутинна 
робота може несподiвано ознаменуватися кар`єрним зростом. У 
п`ятницю вранцi добре планувати справи на найближче майбутнє. 
Недiля - прекрасний день для вiдпочинку.

ТIЛЕЦЬ. Вам необхiдно озброїтися фантазiєю i творчо 
реалiзувати свої задуми. Цього тижня ви будете лiдером 
в якiйсь областi, i це допоможе вам добитися свого. Тиж-

день багатий подiями, дозволяє запастися цiкавими враженнями i 
сприяє творенню будь-яких планiв. Новi справи краще починати у 
п`ятницю, тодi вас супроводжуватиме успiх. Постарайтеся не дава-
ти обiцянок, виконати їх вам буде складно. Вiдпочиньте у вихiднi, як 
вам заманеться. Можете вiдправитися в нетривалу подорож. Не за-
бувайте про родичiв, загляньте до них у гостi хоча б на пiвгодини.

БЛИЗНЮКИ. Цього тижня ви вiдчуєте смак до нових за-
хоплень, а з ними у вашому життi з`являться i новi знайомi. 
Ви почнете перетворювати простiр навколо себе, причому в 

кращий бік. У серединi тижня, долаючи тиск обставин, ви можете до-
битися позитивних змiн вiдразу у декiлькох напрямах. На четвер не 
варто планувати нiчого серйозного, це iдеальний день для того, щоб 
провести його на диванi перед телевiзором. У вихiднi спiлкування з 
друзями пiде вам на користь i в емоцiйному, i у фiнансовому аспектi.

РАК. Цього тижня у ваших же iнтересах висловлювати 
свої думки виразно i логiчно, тiльки тодi ви швидко доб`єтеся 
взаєморозумiння з навколишнiми людьми. Вашою осно-

вною задачею виявиться творче розкриття свого немаленького 
потенцiалу. В другiй половинi тижня вас чекає багато справ, у які 
пiсля вимушеної перерви ви зануритеся з радiстю. В кiнцi тижня 
вдасться зав`язати цiкавi знайомства, одержати цiнну iнформацiю 
i укласти вигiдний контракт - i все це в невимушенiй обстановцi. 
Вiдпочивайте, веселiться, радiйте життю.

ЛЕВ. Цей тиждень може принести змiни в професiйнiй 
сферi. Задумайтеся про духовне вдосконалення. Вашi плани 
i цiлi проходитимуть перевiрку на життєздатнiсть. На роботi 

вам можуть пред`явити надмiрно жорсткi вимоги, i це напевно 
спровокує конфлiкт з начальством або колегами. Прислухайтеся до 
мудрих порад людей старшого поколiння - i ви вiдкриєте блискучий 
вихiд з ситуацiї, що склалася. Дiти порадують вас своїми успiхами.

ДIВА. Нинiшнього тижня вас супроводжуватиме успiх. 
Якщо зберетеся в подорож або у вiдпустку, то краще це роби-
ти у понедiлок чи вихiднi. У першiй половинi тижня вас може 

надзвичайно порадувати iнформацiя, яку ви почуєте з вуст близьких 
друзiв. Тиждень добре пiдходить для складання планiв на недалеке 
майбутнє. А ось за виконання чужих завдань нинi братися не потріб-
но. У другiй половинi робочого тижня варто проявити обережнiсть по 
вiдношенню до принадливих пропозицiй. Постарайтеся порадувати 
начальство конструктивними пропозицiями. У п`ятницю на очi на-
чальству краще не попадатися. Вихiднi присвятіть дiтям.

ТЕРЕЗИ. Вашi плани i задуми реалiзуються тiльки в тому 
випадку, якщо ви знайдете в собi сили дiяти непомiтно, не 
розказуючи все, що можна i що не можна, оточуючим. Цього 

тижня бажано виправити помилки, допущенi ранiше. Звернiть ува-
гу на стосунки з партнерами - можливо, не всi вони добросовiснi у 
виконаннi угод. У понедiлок i вiвторок постарайтеся не ухвалювати 
поспiшних рiшень, оскiльки ситуацiя може вийти з-пiд контролю. 
Другу половину тижня придiліть сiм`ї i будинку. Постарайтеся збага-
тити себе враженнями, вибираючись за мiсто, на природу.

СКОРПIОН. Бiльше дипломатичностi i гнучкостi в 
ухваленнi рiшень. Позицiя сили в ситуацiї, що склалася, не 
пiдходить, тiльки може спровокувати незадоволенiсть або 

конфлiктну ситуацiю. Прислухайтеся до голосу iнтуїцiї - i ви може-
те знайти в особi партнерiв справжнiх однодумцiв. Звертайте ува-
гу на дрiбницi: вони вiдкриють вам багато корисного i цiкавого. У 
вас може виникнути iнтерес до релiгiї i до фiлософських навчань. 
Вiрогiднi звiстки з-за кордону. Можливе новосiлля.

СТРIЛЕЦЬ. Будь-яка ваша iнiцiатива цього тижня буде 
затребувана, стануть у нагодi давно виношуванi iдеї. Хороший 
час для втiлення в життя творчих планiв i задумiв. Наполеглива 

праця буде оцiнена начальством по заслугах. Практично у всiх випад-
ках вас чекає успiшне спiлкування з офiцiйними iнстанцiями. Вiвторок 
може вас порадувати позитивними подiями на роботi i в особисто-
му життi, проте не втрачайте голову вiд запаморочливого успiху. В 
середу, за можливістю, влаштуйте собi день вiдпочинку на природi, 
оскiльки нiчого нового краще зараз не розпочинати. П`ятниця озна-
менується корисним спiлкуванням з колегами. У вихiднi близькi люди 
можуть порадувати вас своїми успiхами i досягненнями.

КОЗЕРIГ. Ваше прагнення розширити горизонти не 
iлюзорно, зараз ви зможете освоїти щось нове i корисне 
для себе, пiдвищити рiвень професiйних знань. У понедiлок 

будьте уважнiшими, пiдписуючи папери. У вiвторок бажано чуйно 
прислухатися до iнформацiї, оскiльки вона може виявитися просто 
безцiнною i своєчасною. У суботу вам знадобляться новi вражен-
ня. Позбавивши себе можливостi їх одержати, ви можете впасти в 
депресiю. У суботу не бiйтеся сперечатися з близькими людьми, в 
цих суперечках народиться iстина, корисна для обох сторін.

ВОДОЛIЙ. Цього тижня вас наповнять сили i ентузiазм. 
Iнiцiатива i заповзятливiсть додадуть розмах у справах. За-
раз народжуються проекти, якi приведуть до успiху. Бажано 

не повторювати своїх помилок. Тяга до пригод i подорожей буде 
такою сильною, що ви не зможете всидiти на одному мiсцi. Поста-
райтеся, щоб оточуючi побачили результати вашої дiяльностi, а не 
обвинувачували вас в iмiтацiї активностi. Поїздки можуть заверши-
тися цiкавим знайомством. У вiвторок рекомендується позбавити-
ся від проблем i боргів. У середу через вашу неуважнiсть вiрогiднi 
неприємностi, будьте обережнiшими. П`ятниця прекрасна для но-
вої справи або початку втiлення ваших iдей.

РИБИ. Цього тижня ви можете знайти в собi новi талан-
ти. Несподiване заступництво впливових людей дозволить 
вам досягти успiху у вибранiй справi, що значно пiдвищить 

ваш авторитет серед колег i, що особливо цiнно, дiлових партнерiв. 
У четвер доведеться видiлити час для завершення справ, якi 
вiдкладалися до останнього моменту. В п`ятницю ви справитеся з 
питаннями, рiшення яких ранiше викликало у вас затруднення. В 
недiлю варто збагатити себе новими враженнями. 

В суботу, в Обухівському спортивному комплексі, 
відбулися матчі трьох фіналістів розіграшу Кубка області 
з футболу серед сільських колективів фізкультури, при-
свяченого Дню працівників сільського господарства. 
Першими на поле вийшли господарі та ФК «Колос» (Мо-
тижин). Серед усіх матчів цей був найцікавішим. Гострі 
атаки виникали то біля воріт обухівців, то мотижинців. 
Двічі мав можливість забити м’яча у ворота господарів 
«колосівець» Олександр Розгон, але м’яч ніяк не по-
трапляв у сітку. Чимало гострих атак біля воріт гостей 
створили й обухівці. Матч закінчився нульовою нічиєю. 
Наступний матч обухівці грали з яготинцями. 1:0 на ко-
ристь господарів.

З’явилася надія у «Колоса» виграти почесні трофеї. 
Тому з перших хвилин зустрічі з яготинцями вони без-
перервно атакували ворота суперників і невдовзі доби-

лися успіху. В другій половині матчу яготинці будь-що 
намагалися відіграти єдиний гол. Атаки навалювалися 
одна за однією на ворота мотижинців, при першій нагоді 
пробивали по воротах. І ось нападник яготинців з метрів 
27 сильно пробиває м’яч і він понад стійкою влітає у во-
рота «Колоса». 

Спливають останні хвилини матчу і мотижинці від-
чайдушно кинулися в атаку. Після подачі кутового яго-
тинці збивають футболіста «Колоса». Суддя призначає 
пенальті, та влучно пробити по воротах «колосівцю» не 
вдалося.

Срібні нагороди – це велике досягнення футболістів 
і президента клубу «Колос» Ігоря Сухенка на цьому пре-
стижному турнірі.

Анатолій ПРОЦЕНКО,
голова РСТ «Колос».

ДВІ НІЧИЇ … І СРІБНІ НАГОРОДИСПОРТ

Найбільш ефективним є, безумов-
но, вакцинація. Вакцинопрофілактику 
слід проводити не менш ніж за два-
три тижні до початку епідемії, щоб у 
організму був час для формування 
імунітету.

Виділені певні групи населен-
ня, які мають хронічні захворюван-
ня  або послаблену імунну систему, 
а також люди старші 65 років, яким 
рекомендовано щеплення у першу 
чергу. Першочергової вакцинації та-
кож потребують особи, які за родом 
своїх занять кожного дня ризикують 
заразитися інфекцією (лікарі, педа-
гоги, вихованці та персонал інтер-
натних закладів, дитячих будинків, 
робітники транспорту). Слід додати, 
що щеплення не гарантує стовідсот-
кового захисту від грипу. Але пере-
біг хвороби буде значно легший, без 
ускладнень. 

Важливе значення має своєчас-
на ізоляція хворих від цілком здо-
рових людей, використання індиві-
дуальних засобів захисту (марлеві 
пов’язки), загальнооздоровчі захо-

ди (загартовування організму), вжи-
вання великої кількості вітамінів. Не 
останнє місце у профілактиці грипу 
посідає такий препарат, як інтерфе-
рон. 

Використання оксолинової мазі 
або ж віферону у вигляді свічок чи 
мазі також продуктивне під час епі-
демії. Достатньо вранці нанести 
невелику кількість мазі на слизову 
оболонку носа, щоб захиститися 
від грипу на цілий день. Не варто 
також нехтувати таким препаратом, 
як ремантадин. Його профілактич-
на доза – одна таблетка на день. 
Маленьким дітям його заміняють 
на „модний” противірусний препа-
рат арбідол. 

Для неспецифічної імунної сти-
муляції у період грипу використо-
вуються такі препарати, як ІРС-19, 
імудон, бронхомунал, рібомуніл. Ре-
комендується вживати імунал або ж 
імуно-тон. Імуно-тон – це натураль-
ний засіб у вигляді сиропу, що виго-
товляється з трав екологічно чистих 
регіонів Карпат та Алтаю. До складу 

входять рослини: ехінацея, елеу-
терокок, звіробій. Особливо лікарі 
рекомендують його вживати шко-
лярам та студентам, спортсменам, 
менеджерам і тим, хто багато часу 
працює за комп’ютером.

При перших ознаках захворю-
вання використовуйте цибулю та 
часник. Можна також приготувати 
спеціальні краплі з часнику. 

Дуже корисні при застуді насто-
янки з рослин: чорної смородини, 
журавлини, шипшини, жимолості, 
малини.

Готуючи їжу, також можна вико-
ристовувати профілактичні якості 
деяких приправ. Наприклад, спеції. 
Східна куркума, імбир, фенхель, пе-
трушка – мають чудові терапевтичні 
якості. Вони не тільки допомагають 
у профілактиці грипу, але й зменшу-
ють ризик серцево-судинних захво-
рювань. 

Важливу роль у боротьбі з неду-
гами відіграє психологічний стан та 
душевна рівновага – відчуття гармо-
нії та гарний настрій. 

А.ГОНЧАРУК,
лікар з загальної гігієни 

районної санепідемстанції. 

НАШЕ ЗДОРОВ’Я

КРАЩИМ ЗАСОБОМ ПРОТИДІЇ 
ГРИПУ Є ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА 

Кожного року в холодну пору на нас очікує чергова епіде-
мія грипу. Кращим засобом протидії захворюванню є його 
профілактика.

 Про те, що вона буде багатою на морози, говорять 
і народні прогнозисти, зокрема, дніпропетровський ві-
щун погоди Валерій Некрасов, який торік передбачив 
небувалі мінусові температури і товстий сніговий покрив 
на території всієї України. Врешті-решт, про аномально 
низькі температури зими, що настає, попереджають і 
європейські кліматологи, які пов’язують їх із зменшен-
ням сили підводної течії Гольфстрім, теплі води якого 
омивають усю європейську північ.

Минулорічні температурні мінімуми, коли птахи за-
мерзали на льоту, цьогоріч на території України не 
повторяться, переконаний головний синоптик краї-
ни - начальника Українського гідрометцентру Миколи 
Кульбіди.

Найбільш імовірний сценарій розвитку погодних 
процесів протягом зимового періоду в Україні, на думку 
начальника Укргідрометцентру, полягає в настанні зими 
у звичайні терміни, мінливому характері її погоди з не-
стійким сніговим покривом, а також у значній кількості 
небезпечних явищ, пов’язаних із посиленням швидко-
сті вітру, ожеледдю, налипанням мокрого снігу, пони-
женим, порівняно з нормою, температурним режимом, 
що не виключає різких, достатньо сильних похолодань 
нетривалого характеру.

На його думку, справжня зима почнеться у грудні. 
Першого її місяця на більшій частині території країни з 

імовірністю 55-70 відсотків температура буде близькою 
до норми. Середня місячна температура у грудні стано-
витиме 1-4° морозу, у південних областях та на Закар-
патті - 0-2° морозу, у Криму - до 2° тепла.

Січень очікується теплим, наголошує начальник Ук-
ргідрометцентру. Ймовірність цього становить 70-75%. 
У західних областях 50-ти відсоткова ймовірність холод-
ного січня незначна  - 10-15%. Середня місячна темпе-
ратура в більшості областей становитиме 3-6° морозу, 
на півдні та Закарпатті - 1-3° морозу, в Криму - до 2° те-
пла.

Лютий, переконаний Микола Кульбіда, у західних 
областях буде близьким до норми: ймовірність цієї тен-
денції становить 55%. На решті території країни  він буде 
навіть теплішим, ніж звичайно. Ймовірність холодного 
лютого незначна - всього 5-15%. Середня місячна тем-
пература становитиме 2-5° морозу, у східній частині до 7° 
морозу, на Закарпатті та крайньому півдні - 0-2° морозу, 
вважає головний синоптик України.

Проте для повноти картини орієнтовний метеоро-
логічний прогноз на зимовий період буде уточнюватися 
місячними, декадними та короткостроковими прогно-
зами, які є більш науково прогнозованими, зазначив 
Микола Кульбіда.

Віктор ЧУХЛІБ 
(УКРІНФОРМ)

ПРОГНОЗ ПОГОДИ ВІД ГОЛОВНОГО 
СИНОПТИКА КРАЇНИ

 МИНУЛОРІЧНА ЗИМА ЦЬОГО РОКУ 
НАВРЯД ЧИ ПОВТОРИТЬСЯ 

У Київському зоопарку ведмеді раніше від визначених природою строків готуються до тривалої 
зимової сплячки. Зоологи переконані, що така поведінка тварин зумовлена суворою зимою, що має 
невдовзі настати.


