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20 грудня - день міліції
Шановні працівники та ветерани органів  внутріШніх справ!

На міліцію покладено виключну відповідальність і благородне завдання — захист 
життя і здоров’я людей, прав і свобод громадянина, інтересів держави і суспільства 
від протиправних посягань, ведення боротьби із злочинністю, охорона громадського 
порядку, забезпечення громадської безпеки.

Переконані, що завдяки відповідальному ставленню до службових обов’язків, вмін-
ню долати труднощі та за умови всебічної підтримки з боку суспільства працівники ра-
йонного відділу Головного управління МВС України з честю виконають поставлені за-
вдання із зміцнення законності і правопорядку в районі.

У цей день висловлюємо щиру вдячність всім працівникам та ветеранам міліції за 
самовіддану працю, бажаємо і надалі мужності, витримки й наснаги, нехай удача та 
професійні успіхи будуть вашими постійними супутниками у житті.

Віктор Гудзь,
голова  районної ради.

Олександр КуЦИК,
голова  райдержадміністрації. 

Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем міліції.
Ваша професія відповідальна, тяжка і важлива. Ви оберігаєте спокій і безпеку на-

ших громадян. Щодня ви стикаєтесь з труднощами, небезпекою, ризиком. Тому ваша 
служба безперечно заслуговує поваги.

Від усього серця вітаю вас та бажаю міцного здоров’я, завжди доброго настрою,  
успіхів у роботі, родинного затишку і розуміння.

Олександр ІВащеНКО, 
Макарівський селищний голова.

Під час зустрічі із журналістами 
він зазначив, що сьогодні за рівнем 
соціально-економічного розвитку 
Київська область - в трійці лідерів 
серед регіонів України. Провідними 
галузями промислового комплексу 
області є машинобудівна 
й металообробна, харчо-
ва, електроенергетична, 
легка, хімічна та нафто-
хімічна, деревообробна, 
целюлозно-паперова. 
Запроваджено місцеві 
програми розвитку мало-
го підприємництва в усіх 
районах та містах облас-
ного підпорядкування. 
Розвинена інфраструк-
тура підтримки малого 
підприємництва нара-
ховує 163 об’єкти, функ-
ціонує 100 громадських 
об’єднань підприємців.

У січні-жовтні 2011 
року (у порівнянні з 
січнем-жовтнем 2010 
року) обсяги промисло-
вого виробництва збіль-
шилися на 8 відсотків, реалізовано 
промислової продукції у відпускних 
цінах підприємств на суму 28,1 млрд. 
грн., (у відповідному періоді 2010 
року - 22,9 млрд. гривень), обсяг 
продукції сільського господарства 
збільшився на 11,4% і склав 6629,2 
млн. гривень, на вільні та новоство-
рені робочі місця працевлаштовано 
19,6 тис. незайнятих та безробітних 
громадян, що більше на 15 відсотків. 
Середньомісячна номінальна заро-
бітна плата зросла на 20,7 відсотка і 
становила 2701 грн. Загальна сума 
заборгованості з виплати заробітної 
плати, у порівнянні з початком року, 
зменшилася на 43,7% і за станом 
на 1.11.2011 становила майже 13,7 
млн. гривень. Надходження до зве-
деного бюджету області збільшилися 
на 17% і склали 5843,9 млн. гривень, 
до обласного збільшилися на 19,8% 
і становили 2288,4 млн. гривень, до 
державного збільшилися на 33,6% і 
склали 16634,3 млн. гривень.

З метою забезпечення про-
довольчої безпеки населення в 
області прийнято програму “Зер-
но Київщини на 2011-2015 роки”, 
згідно з якою за кошти обласно-
го бюджету в обласний Аграрний 
фонд закуплено 10 тис. тонн зерна 

продовольчої пшениці. Відкрито та 
введено в експлуатацію нові елева-
торні комплекси у Тетіївському та 
Яготинському районах. У місті Бро-
вари введено в експлуатацію млин 
потужністю 50 тонн на добу.

Переробку цукрових буряків в 
області здійснює одинадцять цу-
крових заводів. У 2011 році віднов-
лено Узинський цукрозавод - один 
з найбільших виробничих установ у 
Білоцерківському районі, його про-
дукція становить 7% від усього ви-
пуску цукру в Україні.

А.Й.Присяжнюк зазначив, що 
для забезпечення продовольчої 
безпеки області введено в експлу-
атацію оптовий ринок сільськогос-
подарської продукції “Столичний” 
у Києво-Святошинському районі, 
збудовано овочесховища у Василь-
ківському та Вишгородському ра-
йонах потужністю на 15 та 18 тис. 
тонн відповідно. Найбільше овочес-
ховище в Україні у Бориспільському 
районі (с. Мартусівка).

З метою збільшення інвестицій-
них надходжень в економіку області, 
налагодження співпраці з органами 
виконавчої влади та місцевого са-
моврядування, координації їхньої 
роботи з інвесторами при голові 
облдержадміністрації створено Ко-
ординаційну раду із залучення ін-
вестицій для економічного розвитку 
області (єдине інвестиційне вікно), 
яку сьогодні реорганізовано в Раду 
іноземних та вітчизняних інвесторів.

- Головним напрямом інвес-
тиційної політики облдержадмі-
ністрації, - наголосив на прес-
конференції Анатолій Йосипович, 
- є створення сприятливих умов 
для подальшого розвитку підпри-

ємництва, сприяння діяль-
ності суб’єк-тів господарю-
вання, допомога в реалізації 
економічно і соціально значу-
щих для області інвестицій-
них проектів із залученням 
усіх джерел фінансових ре-
сурсів. Так, 29 липня 2011р. 
у місті Вишгороді відбувся II 
інвестиційний форум Київ-
ської області “Стабільність 
та зростання“ в рамках між-
народних спортивних подій, 
що вперше відбулися в Укра-
їні, - етап Гран-прі Чемпіона-
ту світу «Формула-1» на воді 
у м. Вишгород. Захід зібрав 
понад 70 тисяч людей з різ-
них куточків світу.

У січні-вересні 2011 року (у 
порівнянні з січнем-вереснем 
2010 року) обсяги інвестицій 

в основний капітал збільшилися у 
порівнянних цінах на 13,1% і склали 
7768,8 млн. гривень, загальний об-
сяг прямих іноземних інвестицій за 
станом на 1.10.2011 (наростаючим 
підсумком) збільшився у порівнянні 
з початком 2011 року на 5,7% і ста-
новив 1702,8 млн. дол. США.

Експорт товарів збільшився на 
30,7% і склав 1513,9 млн.дол.США.

Серед досягнутого є побудова 
газопроводів загальною  протяж-
ністю понад 50  км та отримані сер-
тифікати відповідності закінчених 
будівництвом підвідних газопро-
водів довжиною майже 45 км у 11 
селах восьми районів Київської об-
ласті. У 2011 році було виділено 110 
млн. грн. коштів на газифікацію. 
Газифіковано понад 98% населених 
пунктів Київщини. 

Також Анатолій Йосипович вів 
мову про важливу складову у струк-
турі господарського комплексу 
Київської області - транспортну 
інфраструктуру. Зокрема у 2011 
році виконано робіт з реконструкції 
доріг на 88.2 млн. грн. на площі 390 
тис. м2. Проведено реконструкцію 
дороги Київ-Вишгород протяжніс-
тю 4 км., вартість якої становить 39 
млн. грн. та оновлено асфальтобе-

тонне покриття дамби на Київській 
ГЕС протяжністю 2 кілометри.

У рамках впровадження в об-
ласті Програми економічних ре-
форм на 2010-2014 роки “Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава” за 
участю Президента України відбу-
лося урочисте відкриття радіологіч-
ного корпусу Київського обласного 
онкологічного диспансеру. Відкрито 
реанімаційне відділення у Білоцер-
ківській центральній районній лікар-
ні. Закінчено будівництво поліклініки 
центральної районної лікарні на 1000 
відвідувань за зміну у м.Бровари. 
Введено в експлуатацію рентгеноло-
гічний кабінет у Києво-Святошинській 
центральній районній лікарні, який 
оснащено сучасним рентгенапара-
том. Розпочали своє функціонування 
медичні амбулаторії загальної прак-
тики сімейної медицини: у с.Бишів 
Макарівського району на 100 відвід-
увань за зміну з денним стаціонаром 
на 25 ліжок та селищі Глеваха Василь-
ківського району з пропускною спро-
можністю 150 пацієнтів на день. 2011-
го здано в експлуатацію поліклініку 
Броварської центральної районної лі-
карні, Ірпінську міську поліклініку. На 
медичну галузь у 2011 році залучено 
понад 1 млрд. грн.

Голова облдержадміністра-
ції поінформував журналістів, що 
упродовж 2011 року на території 
області відкрито дошкільні заклади 
у с.Іванівка Білоцерківського райо-
ну та ігровий дитячий майданчик 
у с.Стайки Кагарлицького району. 
Відновлено роботу дошкільних на-
вчальних закладів у с. Копилів Ма-
карівського району та у с. Польове 
Миронівського району. За рік ство-
рено п’ять дитячих будинків сімей-
ного типу, в яких влаштовано 65 ді-
тей. Введено в експлуатацію нове 
приміщення на 840 учнівських місць 
спеціалізованої загальноосвітньої 
школи № 16 у м.Біла Церква. Відкри-
то сучасний, перший в Україні центр 
соціальних послуг сім’ям та дітям 
“Промінь надії” в Макарові. Всього на 
освітню галузь у 2011 році залучено 
майже 1,5 млрд. грн. Цього року за-
вершено реформування інтернатних 
закладів у Вишгородському та Іван-
ківському районах, на черзі - Тетіїв-
ський. Дано старт такій роботі в Бро-
варському, Яготинському районах та 

місті Бровари. На місці інтернатів бу-
дуть працювати дитячі садочки, яких 
сьогодні в області бракує.Сьогодні 
в області створено і працює 34 ди-
тячих будинки сімейного типу та 80 
прийомних сімей, в яких виховується 
368 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

З’явилося 94 спортивні спору-
ди, зокрема введено в експлуатацію 
14 майданчиків для ігрових видів 
спорту з синтетичним покриттям, 
2 сучасних спортивних комплекси 
зі стадіонами з трибунами на 1500, 
10 футбольних полів, 15 спортив-
них майданчиків для ігрових видів 
спорту, 1 спортивно-оздоровчий 
центр олімпійського резерву в с. 
Круглик Києво-Святошинського 
району, 1 спортивна зала з трена-
жерним обладнанням в с. Ксаве-
рівка Васильківського району, 1 
скейт-парк для екстремальних ви-
дів спорту у м.Буча.

Також під час зустрічі із журна-
лістами А.Й.Присяжнюк зупинився 
на пританнях реалізації соціальних 
проектів з метою підтримки насе-
лення та розвитку області у 2011 році 
на Київщині: «Я - Київщини гордість 
і надія» (обласний конкурс творчості 
учнівської та студентської молоді); 
«Таланти твої, Київщино!» (фести-
валь дитячої творчості); «Фестиваль 
мрій» (фестиваль дитячої творчості); 
«День з губернатором» (акція для 
активістів студентського самовряду-
вання вищих навчальних закладів Ки-
ївщини); «Що я зробив для рідної Ки-
ївщини» (конкурс розбудови рідного 
краю); «Це стосується кожного!» (до 
Дня солідарності з ВІЛ-позитивними 
людьми); «Прояви милосердя» 
(створення мережі надання дієвої 
допомоги людям з обмеженими фі-
зичними можливостями); «Промінь 
надії» (соціальна підтримка дітей та 
сімей); «Україна очима дітей» (дитячі 
спортивні змагання); «Київщина - те-
риторія здорового життя» (програма 
профілактики шкідливих звичок); 
«Зробимо наше місто (село) краси-
вим» (залучення незайнятого насе-
лення до оплачуваних громадських 
робіт) та інші.

По закінчені прес-конференції 
голова облдержадміністрації Ана-
толій Присяжнюк відповів на запи-
тання журналістів.

Петро СуХеНКО.

Київщина у трійці лідерів уКраїни

Ви постійно прагнете бути в курсі 
справ району, ви хочете знати, які події 
відбулись чи відбудуться, вам не бай-
дуже, про що думають, чим стурбовані 
ваші земляки, тоді ми неодмінно ради-
мо вам передплатити районку. 

На жаль, протягом 2011 року зна-
чно зросли ціни на папір, друкарські 
послуги і, звісно, вони підвищувати-
муться й далі. Проте редакція вирі-
шила для вас, шановні читачі, до кінця 
року (а це вже лічені дні) продовжити 

пільгову передплату на “Макарівські вісті“, тобто залишивши ціну на 
рівні нинішнього року.

10 січня 2012 року “Макарівським вістям” виповниться 80 років. Всі 
ці роки ви, шановні читачі, були разом з нами. Сподіваємося, що будете 
нашими постійними читачами і надалі.

ПередПлатна вартість: на рік -  78.84 грн.; 
Н а ш  І Н д е К С :  6 1 2 9 1 .

передплатіть на 2012 рік районку
Б у д ь т е  з  н а м и !

у середу голова київської облдержадміністрації анатолій присяжнюк провів підсумкову прес-конференцію 
щодо соціально-економічного розвитку регіону у нинішньому році.
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Аби зняти соціаль-
ну напругу, що склалася 
в зв’язку з припиненням 
чорнобильцям виплат під-
вищених пенсій за судо-
вими рішеннями, голова 
Київської облдержадміні-
страції Анатолій Присяж-
нюк звернувся з листом до 
Президента Віктора Януко-
вича та Кабінету Міністрів 
України, в якому виклав 
нагальні проблеми потер-
пілих внаслідок аварії на 
ЧАЕС. 

23 листопада Кабмін 
ухвалив постанову «Про 
підвищення рівня соціаль-
ного захисту громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастро-
фи». Згідно з документом, 
з 1 січня 2012 року буде 
збільшено виплати та пен-
сії інвалідам-ліквідаторам 
аварії на ЧАЕС, інвалідам-
чорнобильцям, дітям-інва-
лідам, громадянам, які 
втратили працездатність 
внаслідок аварії, а також 

непрацездатним особам, 
які втратили годувальника 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. Особливістю 
цього урядового рішення є 
те, що підвищенню підляга-
ють пенсії всім чорнобиль-
цям, незалежно від того, чи 
зверталися вони в судові 
органи з приводу пенсійно-
го забезпечення, чи ні.

 Про обчислення роз-
мірів цих пенсій наша га-
зета писала у минулому 
номері.

У проекті Державного 
бюджету України на 2012 
рік не передбачено змен-
шення бюджетних видатків 
на надання пільг окремим 
категоріям громадян. Про 
це УКРІНФОРМу повідоми-
ли у прес-службі Міністер-
ства фінансів України. 

“Так, у розрахунках до 
проекту Закону України 
“Про Державний бюджет 
України на 2012 рік” за-
гальний обсяг відповідних 
субвенцій з державного бю-
джету місцевим на надання 
пільг та житлових субсидій 
для населення передбаче-

ний у сумі 10152,4 млн. грн., 
що на 1073,3 млн. грн. біль-
ше, ніж у поточному році. 
Отже, у 2012 році буде за-
безпечено надання пільг з 
оплати спожитих послуг на 
рівні, не меншому, ніж у по-
передніх роках”, - ідеться у 
повідомленні. 

У прес-службі нагада-
ли, що, відповідно до ста-
тей 89 та 102 Бюджетного 
кодексу України, в загаль-
ному обсязі відповідних 
субвенцій з держбюджету 
місцевим на державні про-
грами соціального захисту 
населення щороку, зокре-

ма, враховуються видатки 
на надання пільг на оплату 
комунальних послуг, при-
дбання твердого палива, 
скрапленого газу, послу-
ги зв’язку, безкоштовний 
проїзд у міському та при-
міському громадському 
транспорті певним кате-
горіям громадян. До них 
належать ветерани війни і 
праці, жертви нацистських 
переслідувань, ветерани 
військової служби, органів 
внутрішніх справ, громадя-
ни, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської ката-
строфи, діти війни тощо.

Фінансування соціальних 
пільг не зменшиться  

пенсії чорнобильцям  підвищено 

: : :  О ф і ц і й н О  : : :

Днями відзначив своє 90-річчя житель села Рожів 
Григорій Лащевський. Григорій Васильович пройшов 
тяжкими воєнними дорогами, зустрів перемогу, трива-
лий час працював у Макарівській районній СЕС, створив 
велику дружну сім’ю. Разом з дружиною Марією Фили-
монівною дружно прожили 65 років, мають двох хороших 
дочок та онуків.

В селі знають і поважають Григорія Васильовича. 
Своєю працьовитістю і доброю вдачею він є прикла-
дом для односельчан.

Відсвяткував Григорій Васильович свій ювілей у те-
плому родинному колі серед люблячих людей. Приїха-
ли привітати ювіляра й заступник голови райради Олег 
Майстренко та сільський голова Микола Чапік.  

Цього року за ініціативи Анатолія 
Присяжнюка обласна педагогічна ви-
ставка «Освіта Київщини-2011» зібрала 
усіх освітян області. Відбулася вона за 
участі голови Київської облдержадмі-
ністрації, заступника голови облдер-
жадміністрації Тетяни Подашевської, 
начальника головного управління осві-
ти і науки Віктора Бутника, ректора 
Київського обласного інституту після-
дипломної освіти педагогічних кадрів 
Наталії Клокар, керівників обласних 
установ та закладів освіти, директорів 
шкіл та позашкільних закладів Київської 
області, начальників відділів, управлінь 
освіти РДА, міськвиконкомів, завід-
уючих методичними кабінетами. Серед 
почесних запрошених гостей – голова 
Державної інспекції навчальних закладів 
України Михайло Гончаренко, заступник 
голови Державної інспекції навчальних 
закладів України Юрій Дудник.

Участь у нараді взяли 37 керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів на-
шого району та 3 керівники позашкільних 
закладів освіти. 

Освіта є пріоритетною галуззю для 
Президента України Віктора Януковича, 
Прем’єр-міністра Миколи Азарова. Про це 
свідчить факт прийняття на ІІІ Всеукраїн-
ському з’їзді працівників освіти Національ-
ної стратегії розвитку освіти в Україні на 
2012-2021 роки. Головне завдання – виро-
блення спільних рішень, спільних дій, кон-
структивного діалогу влади і громади всіх 
рівнів  щодо покращення роботи закладів 
освіти задля якісного навчання і розвитку 

наших дітей. Адже співпраця влади і грома-
ди є основою сучасного розвитку освіти.

На виставці були презентовані мето-
дичні, науково-методичні матеріали і ви-
дання, електронні засоби навчального 
призначення, проведена відеопрезента-

ція окремих матеріалів. По 
закінченню наради відбу-
лося обговорення пріори-
тетних напрямів розвитку 
освіти Київщини та вне-
сення пропозицій щодо 
взаємодії влади і громади 
у вирішенні завдань освіт-
ньої галузі. Анатолій При-
сяжнюк вручив педагогам 
подяки голови Київської 
облдержадміністрації. Се-
ред нагороджених дирек-
тор Новосілківської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів  Л.І.Розсохач 
та Борівського НВО  
В.С.Коцюба, які успішно 
співпрацюють з грома-

дою, створили сприятливі умови навчання 
і розвитку дітей та молоді.

Крім того, приємним сюрпризом для 
усіх присутніх став виступ хорової капели 
імені Кошиця.

Освітяни Київщини підтримали іні-
ціативу Анатолія Присяжнюка зробити 
обласну педагогічну виставку «Освіта 
Київщини-2011» традиційною.

Валентина СаВчеНКО,
в.о. начальника відділу освіти Мака-

рівської райдержадміністрації.

в облдержадміністрації

Співпраця влади та громади – 
запоруКа уСпіху розвитКу оСвіти

славні ювіляри
12 грудня голова райдержадмі-

ністрації  О.І. Куцик провів апаратну 
нараду з керівниками установ і ор-
ганізацій району та головами сіль-
ських, селищних рад з розгляду за-
ходів щодо підготовки і проведення 
Всеукраїнського перепису населен-
ня, ситуації з травмування грома-

дян при використанні газу в побуті 
та заслуханий звіт Наливайківського 
сільського голови М.М.Радченко про 
перспективи соціально-економічного 
та культурного розвитку села Нали-
вайківка на 2012 рік, стан фінансово-
господарської діяльності, стан звер-
нень громадян та виконання Закону 

України від 13.01.2011 № 2939-VІ „Про 
доступ до публічної інформації”. У ході 
наради були розглянуті питання на-
дання субвенцій із сільських, селищ-
них бюджетів до районного бюджету 
для забезпечення виплат заробітної 
плати працівникам освіти та охорони 
здоров’я за грудень.

у райдержадміністрації

За час його функціонування відбу-
лося близько сорока випусків спеці-
алістів. По різному складалося життя 
вихованців. Багатьом з них училище 
дало старт у довершенні освіти в ме-
дичних вузах, інші  після  його закін-
чення відразу приступили до роботи, 
спираючись на той міцний фундамент 
знань, закладених в рідній Альма-
матер.

Роки, проведені в її стінах, неза-
бутні ще й тому, що це були  непо-
вторні роки юності – самої світлої 
пори людського життя. В багатьох   
студентів саме в Макарові склалися 
сімейні пари і  від них пішли сімейні 
династії медичних працівників. Тож 
медичне училище – це пам’ятна сто-
рінка в біографії кожного його випус-
кника. І коли навчальний заклад до-
сяг свого 55-річчя, то на святкування 
ювілею поспішили і молодь, і ветера-
ни медичної служби.

Першою до слова ведучі  урочис-
тості студенти Олена Кондрашова 
і Олександр Лозінський запросили 

директора училища А.Д.Кижлай, ко-
тра сердечно привітала колектив за-
кладу, студентів і його випускників, 
гостей свята із знаменним ювілеєм 
і зазначила, що за 55 років більше 6 
тисяч підготовлених фахівців   пра-
цюють на ниві охорони здоров’я і є 
гордістю училища.

Зі славним ювілеєм вітали  за-
ступник начальника головного 
управління  охорони  здоров’я  обл-
держадміністрації С.Г.Васильєв, за-
ступник голови райдержадміністра-
ції О.М.Гуменюк і заступник голови 
районної ради О.М.Майстренко, Ма-
карівський селищний голова 
О.М.Іващенко, заступник головного 
лікаря Макарівської  центральної ра-
йонної лікарні В.Г.Майстренко, голо-
вний лікар санітарно-епідеміологічної 
станції В.В.Тарасенко, голова пре-
зидії районної ради профспіл-
ки працівників охорони здоров’я 
М.Ф.Камінський та випускниці ме-
дичного училища 1960 року Л.П.Книр 
і М.М.Ілюшенко.

Розділити радісну подію зі своїми 
колегами прибули директор Білоцер-
ківського базового медичного коледжу 
В.В.Фуголь, директор Чорнобильсько-
го медичного училища С.П.Сосюкало 
та заступник директора Обухівського 
медичного училища І.Ф.Козодой.

В залі районного будинку куль-
тури того дня було вручено багато 
нагород, подарунків, прозвучало  
безліч пісень, які представили тала-
новита молодь Макарівщини та ви-
пускники і студенти училища, безліч  
сонячних вітань,  щирих побажань 
та слів подяки викладачам закладу і 
технічному персоналу.

Учасники свята вшанували па-
м’ять і тих викладачів, котрі пішли з
життя. Це – М.Ф.Книр, В.М.Ки-
риленко, В.В.Кириленко,  М.М.Єрмо-
лаєва, Л.В.Стовбун, Д.І.Стовбун, 
В.Г.Доля, Ю.В.Прищепа…. Вдячними 
оплесками присутні в залі зустрічали 
кадр за кадром відеоролика, в якому 
назавжди  збереглися  їх світлі образи. 

Ювілейний день відтепер теж 
став історією закладу. Бажаємо, щоб 
на її сторінках було багато ще імен 
з числа наступних випускників, які 
б примножили славу закладу, що на 
певному етапі їх життя став  для них 
другим домом, в якому їм, як пташе-
нятам, «зміцнили крила для злету в 
ім’я милосердя і добра»!

Тетяна здаНеВИч.

ти довірСя тим руКам умілим…
Серед усіх наук – медицина найгуманніша, тому що покликана дбати 

про здоров’я  людства. І яким би високим не був рівень цивілізації, все одно 
воно  залишається вразливим і беззахисним перед хворобами. Борються 
з ними, захищаючи  життя людей, і працюють над профілактикою захворю-
вань медичні працівники. Найбільшою потребою булo, є і буде забезпечення 
лікувально-профілактичних закладів спеціалістами середньої ланки: медич-
ними сестрами  та фельдшерами. Саме таких протягом 55 років готує Мака-
рівське медичне училище.

медучилищу -  55

Днями відбулось перше організаційне 
засідання Макарівської районної молодіжної 
громадської ради при голові райдержадмі-
ністрації. Учасники зібрання узгодили склад 
ради, до якої увійшли 14 осіб. Це представ-
ники молоді району із числа молодіжних та 
дитячих громадських організацій, студентів 
навчальних закладів та інших об’єднань гро-
мадян, органів місцевого самоврядування та 
активної молоді.

Головою ради обрали Наталію Маркусь 
(вона вже кілька років є членом Київської об-
ласної молодіжної громадської ради), голову 
громадської організації «Рідне місто» Макси-
ма Кравченю - заступником.

 Учасники засідання обговорили основні 
напрямки діяльності на 2012 рік.

Макарівська районна молодіжна громад-

ська рада при голові райдержадміністрації 
є консультативно-дорадчим органом, який 
утворений з метою здійснення координації 
заходів, пов’язаних із забезпеченням прове-
дення консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної моло-
діжної політики. Її основними завданнями є: 
сприяння реалізації молодими громадянами 
конституційного права на участь в управлінні 
державними справами; забезпечення враху-
вання громадської думки у процесі підготовки 
та організації виконання рішень центральних 
органів виконавчої влади та розпоряджень 
голови районної державної адміністрації.

Взяла участь у засіданні начальник відді-
лу у справах сім’ї та молоді райдержадміні-
страції Оксана Мельніченко.

Інф. “М.в.“.

: : :  а к т и в н а  м О л О д ь  : : :
в макарові створено молодіжну громадську раду
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У північному штаті Уттар-Прадеш мешканці зна-
йшли новий спосіб боротьби з хабарництвом - вони ви-
пустили у будівлі податкової інспекції близько 40 кобр 
та інших небезпечних рептилій, дезорганізувавши тим 
самим роботу установи, передає Euronews. Представ-
ники правоохоронних органів зловили всіх тварин і поча-
ли пошук людей, які порушили правопорядок. За даними 
місцевих ЗМІ, селяни пішли на такий відчайдушний крок 
після того, як чиновники замучили їх вимогами хабарів 
і відмовою видати належні згідно із законом документи 
про власність на землю.

“Почати з себе”, - такий принцип відразу ж заклав Ма-
ріо Монті, призначений після відставки Сильвіо Берлус-
коні. Представляючи на прес-конференції у римському 
урядовому палаці Кіджі основні напрями заходів щодо 
подолання економічної кризи, новий прем’єр повідомив, 
що раніше, ніж посилювати податковий тиск на італійців, 
уряд зменшить “витрати на політику”. Маються на увазі 
скорочення адміністративного апарату, насамперед, у 
провінціях країни, та запровадження “почесних” посад на 
місцевому рівні. Члени кабінету зобов’язуються повідо-
мляти в податкові інспекції не тільки про поточні доходи, 
а й загальні розміри свого особистого статку.

Навесні цього року світ, затаму-
вавши подих, слідкував за подіями 
на АЕС “Фукусіма”. Аварія на атом-
ній станції в Японії нагадала людству 
про страшну Чорнобильську траге-
дію. 26 квітня 1986 року світ вперше 
відчув справжню загрозу «мирного 
атому».

Аварія на Чорнобильській 
АЕС стала справжнім горем для 
всієї України, завдала непо-
правної шкоди життю і здоров’ю 
мільйонів людей. Лише на Київ-
щині проживає більше 800 тисяч 
осіб, які постраждали від вибуху 
на Чорнобильській АЕС.

Події квітня 1986 року ще 
довго не зітруться з пам’яті 
нинішніх і майбутніх поколінь, 
людей, які героїчно, не шкоду-
ючи власного здоров’я і життя, 
рятували не лише Батьківщину, 
а й більшу частину Європи від 
згубного впливу радіації. Одна 
лише Україна за часів незалеж-
ності витратила на ліквідацію 
наслідків аварії на ЧАЕС більше 
12 мільярдів доларів.

Але як сказав колишній ге-
неральний секретар ООН Кофі 
Анан: “Я сподіваюся, що люди, які так 
активно жертвують кошти на ефек-
тивне подолання технічних наслідків 
аварії, не забудуть і про людський бік 
Чорнобиля”.

А люди залишилися фактично 
сам на сам зі своїми проблемами. 
Чиновники швидко про них забу-
ли, намагаючись позбавити і так 
мізерної підтримки. Для порівнян-

ня: японська влада виплатить по-
страждалим від аварії на Фукусімі 
49 мільярдів доларів в якості ком-
пенсації. Українська влада змушує 
людей поневірятися в судах, чинов-
ницьких кабінетах і випрошувати те, 
що передбачено законом, є спроби 

позбавити громадян, які працю-
ють на територіях радіоактивного 
забруднення, доплат, щомісячної 
компенсації сім’ям за втрату году-
вальника та інших пільг, що давали 
можливість хоч якось підтримувати 
здоров’я і виживати в умовах еконо-
мічної кризи.

Сьогодні позбавлення пільг – 
не шлях цивілізованої держави! Не 

можна відвертатися від власних гро-
мадян.

Як народний депутат я вніс на 
розгляд Верховної Ради України 
проект закону, що гарантує спеці-
альні доплати постраждалим вна-
слідок Чорнобильської катастрофи. 

Зокрема, він передбачає ком-
пенсацію вартості продуктів 
харчування не менше 50% від 
розміру мінімальної заробітної 
плати, безкоштовне харчування 
учнів, студентів, щомісячну гро-
шову допомогу громадянам, які 
мешкають на територіях радіо-
активного забруднення.

Визнаю, це ще не той рівень 
соціальної захищеності, що мав 
би бути, але сьогодні це реаль-
на підтримка постраждалих, яка 
може виплачуватися вже сьо-
годні. Київська обласна органі-
зація «ВО «Батьківщина» робить 
усе можливе задля того, аби ви, 
герої, не почували себе знедо-
леними і покинутими у важкий 
час.

Дякую вам, шановні ліквіда-
тори аварії на ЧАЕС, за героїзм 
та мужність, за сміливість та від-

вагу! Нехай у ваших родинах завжди 
панує благополуччя, спокій, мир та 
злагода!

Схиляю голову перед пам’яттю 
тисяч загиблих...

з повагою,
Костянтин БОНдаРЄВ,

народний депутат україни,
голова Київської обласної 

організації «ВО «Батьківщина».

14 грудня було днем вШанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
чорнобильській аес

цивілізована держава від Своїх 
громадян не відвертаєтьСя Не вперше Фастівський стадіон «Машинобудівник» 

стає центром спортивних змагань, на яких черговий 
раз утверджується віковічна істина, що в здоровому 
тілі панує й здоровий дух. Але коли це підтверджують 
ще й люди з обмеженими 
можливостями - інваліди - 
серце опановує подвійна 
гордість за таких спортс-
менів.

Так сталося й нещо-
давно, коли мальовничий 
Фастів приймав понад 
60 представників із бага-
тьох регіонів Київщини, які 
з’їхалися зійтися в спор-
тивній борні на «Відкритій 
спартакіаді», присвяченій 
Міжнародному дню інвалідів 
та організованому на призи 
депутата Київської облас-
ної ради Віктора Бойка. Навколо настільного тенісу, дартсу 
й таких престижних спортивних видів, як шахи, вирували 
справжні вибухи емоцій як серед учасників, так і численних 
груп підтримки. Але головним підсумком змагань виявився 
істинний дух спортивного братерства, коли не існує «пере-
можців» і «переможених», а результат є утвердженням ста-
рого вислову про «першого серед рівних».

Віктор Бойко, за плечима якого десятки перемог 
та звання майстра спорту з легкої атлетики, докладає 
багато зусиль, щоб будь-які змагання мали й надійну 
спортивну базу, й відповідні заохочення. Підтримка 
численних спортивних змагань, спортивний інвентар 
та обладнання для багатьох шкіл та дитячих садків – 
лише побіжний перелік участі народного обранця у від-
родженні спортивних традицій Київщини. Віктор Олек-
сійович на правах «граючого тренера» теж позмагався 
в деяких видах спорту, представлених на регіональній 
Спартакіаді, та надав тридцяти найкращим учасникам 
грошові заохочення. Він також виділив кошти на по-
дальший розвиток спортивної справи серед осіб з осо-
бливими потребами.

артур ГуБаР.

Урядова телефонна “гаряча лінія” 0-800-507-309 пра-
цює з понеділка по п’ятницю з 8-ми до 21-ї години, в субо-
ту - з 8 до 19 години, крім неділі та святкових днів. Дзвінки 
зі стаціонарних телефонів у межах України - безкоштовні. 
Аналіз звернень громадян засвідчує, що багато проблем 
вирішуються органами виконавчої влади позитивно. Зага-
лом з 21 по 27 листопада на “лінію” надійшло 6642 звер-
нення громадян зі скаргами, заявами та пропозиціями. 
Порівняно з попереднім тижнем, на 14,2 відсотка більше. 
Органами виконавчої влади опрацьовано 2824 звернення, 
у тому числі 2702 розглянуто по суті порушених питань, з 
наданням Центру електронної копії відповіді заявнику, з 
них 453 вирішено позитивно. На 2689 (40,5%) звернень 
громадяни отримали довідки та консультації безпосеред-
ньо від фахівців урядового контактного центру.

за сприяння депутата

СпартаКіада 
Сильних духом

відчайдуШний крок

що змусило індійських 
селян використати 

отруйних змій?

усі резерви в діло

новий прем’Єр італії 
пообіцяв економити

зверніть увагу 
телеФонуйте, 

і вам допоможуть

З метою відродження  такої тради-
ції й побував нещодавно у сусідньому  
Фастівському районі депутат нашої 
районної ради, голова  постійної комі-
сії з питань законності та правопорядку 
С.Г. Ханін. Як сказав Семен Григорович: 
“Тоді добре жити, якщо з сусідами дру-
жити”. Під час свого візиту він відвідав 
ряд населених пунктів Фастівського 
району, і, зокрема, с. Кищинці, де зу-
стрівся з депутатами районної  та Ки-
щинської сільської рад.  Сільський го-
лова Т.В Приходько розповіла гостям 
історію села, чим наразі живуть люди. 
У свою чергу Семен Ханін поцікавився 
наявністю   шкільного та дошкільного 
закладів, виробничими структурами. 
З’ясувалося, що єдине у селі сільгосп-
підприємство давно припинило свою 
діяльність,  дитячого садочка тут не-
має, а учні ходять в школу в сусіднє 
село. Громаду Кищинців наразі хвилює  
майбутнє села. Хоча, треба відзначити, 
воно газифіковане і місцева влада ро-
бить все можливе для його розквіту. Не 
без гордості розповіла Тетяна Василів-
на  про художні самодіяльні колективи, 
які неодноразово брали  участь у кон-
курсах всеукраїнського масштабу.

- Нелегкі часи переживає нині 
наша держава, -  зазначив, зокрема,у 
ході бесіди з депутатами С.Г. Ханін. - І 
якщо ми самі за себе не потурбуємо-
ся, то хто ж тоді? Та під лежачий ка-
мінь вода не тече.

Як це можна зробити? Саме про 
це й повідав макарівський гість, поді-
лившись досвідом у вирішенні питань 
соціального характеру, наприклад, з 
ремонтом сільських закладів культу-
ри, у залученні учнівської молоді до 
активного життя громад.

- Ми, - розповів він, -  залучаємо 
до меценатства підприємців, депу-
татів, котрі прагнуть підтримувати  
ініціативи  громад. Активно працю-
ємо з педагогічними колективами. 
Наведу такий приклад.  Проведення 
учнівських олімпіад з різних пред-

метів – це не просто демонстрація 
знань школярів, вони  бачать, що 
своїм розумом можна щось досягти. 
Для переможців, можливо й не дуже 
вже цінні, але  завжди передбачаємо, 
призи. А чому б 
нам не організу-
вати такі олімпі-
ади між учнями 
двох районів, 
- тут же запро-
понував Семен 
Григорович. – 
Можемо спів-
робітничати й в 
інших напрям-
ках, не тільки в 
освітній галузі. 
Скажімо, обмін 
культурних за-
ходів. І у нас, у і 
вас є чудові ху-
дожні аматор-
ські колективи. 
Ми  б запроси-
ли ваш колек-
тив, скажімо, на 
свято День села 
до нас. Залюб-
ки наші співочі  
самодіяльні ар-
тисти  проде-
монстрували б 
свої таланти у вас. Важливо один раз 
спробувати й тоді  буде бажання за-
кріпити зв’язки. Хай не часто, а все ж 
таки, на мою думку, такі зустрічі ста-
нуть радісною, хай і маленькою поді-
єю.

Учасників зібрання зацікавила дум-
ка гостя щодо будівництва молокоза-
воду на два райони, адже у нашому  
таке підприємство «загубили» у ході 
реформації й зміни профілю. Вивчен-
ням цього питання він саме й займа-
ється. Хтось навіть запитав, наскільки 
швидко можна буде це вирішити, адже 
власникам підсобних господарств не-
має сьогодні куди здавати  молоко.

- Спочатку, звичайно, потрібна 
згода двох сторін (районів),  визна-
читись у якому регіоні доцільніше бу-
дувати, - пояснив Семен Григорович. 
– Прорахувати його вартість  і т.д.

Фастівчани  поцікавилися життям 
Макарівського району, чи в ньому та-
кож є такі маленькі села, як Кищинці. 

- Про Макарів і сам район можу 
розповідати багато, адже  знаю села 
не зі слів, а особисто об’їздив вже 
багато. Сам живу в Плахтянці.  Коли 

їзджу по райо-
ні, обов’язково 
зустрічаюсь з 
сільськими го-
ловами, надаю 
їм юридичні 
консультації, 
разом обго-
ворюємо про-
блеми грома-
ди і шляхи їх 
вирішення. І 
скажу, вони що 
у нас, що у вас 
– однакові: де-
фіцит  коштів у 
місцевому бю-
джеті. У міру 
своїх можли-
востей прагну 
допомагати фі-
нансово. І сьо-
годні й до вас 
приїхав з тим, 
щоб передати 
фінансову до-
помогу на ре-
монтні роботи 

у  Кищинцях.
Меценатство – життєве кредо 

С.Г. Ханіна.  Він фінансово підтримує 
лікарні, шкільні й дошкільні заклади. 
Особливо переймається людьми, 
які хворі та потребують термінової 
операції. Перелік наданих коштів за-
йме не один аркуш паперу. Тож, за-
кономірно, закликав  кищинців під-
тримати його в цьому.

Завершуючи зустріч, і гості, і гос-
подарі зійшлися на одній думці: вони 
необхідні й корисні для обох сторін. 
Тож, ця перша, стане початком дов-
готривалих зв’язків, партнерства й 
допомоги.

взаємодопомога. співпраця. партнерство

тоді доБре жити, яКщо з СуСідами дружити
У роки минулі досить були популярними зв’язки партнерства між міста-

ми різних республік  великої держави, так звані «мости дружби». Делега-
ції  направлялись з одного міста до іншого з метою вивчення передового 
досвіду у всіх сферах суспільно-економічного життя, обміну культурно-
просвітницьких досягнень. Саме у в ході невимушеної обстановки наро-
джувались ідеї  взаємодопомоги, співпраці, партнерства.
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З благословення Бла-
женнішого Митрополита 
Київського та всієї України 
Володимира вікарій Київ-
ської Митрополії єпископ 
Макарівський Іларій, керу-
ючий Макарівським вікарі-
атством, голова комітету з 
біоетики та етичних питань 
при священому синоді УПЦ  
взяв участь у роботі конфе-
ренції «Міжнародні Климен-
тівські читання», яка цього 
року була присвячена темі 
«Шляхи дружби та цивілі-
зація любові». Вона була 
організована Центром св. 
Климента «Спілкування та 
діалог культур» та науково-
видавничим об’єднанням 
«Дух і літера». 

Академічна зустріч 
відбулася в Києві. До неї 
долучилися викладачі та 
студенти світських та духо-

вних навчальних закладів 
України, Франції, Швейца-
рії, Італії, Бразилії, Польщі, 
США. Серед них профе-
сор Києво-Могилянської 
Академії та Сорбони Кос-
тянтин Борисович Сігов, 
ректор Паризької духовної 
семінарії Сен-Сюльпіс 
священик Дідьє Берте, 
професор соціології Же-
невського університету 
Патрік де Лоб’є, професор 
Вінницького національно-
го технічного університету 
Олег Хома, доцент Харків-
ського національного уні-
верситету ім.В.М.Каразіна 
Олександр Філоненко, 
секретар Всеукраїнського 
православного педагогіч-
ного товариства протоіє-
рей Богдан Огульчанський, 
заступник генерального 
директора Національного 

заповідника «Софія Київ-
ська» Ірина Марголіна та 
інші.

Під час круглого столу 
«Етос дружби: свідчення і 
шляхи осмислення», який 
відбувся в день пам’яті 
святого священномуче-
ника Климента Римсько-
го в Митрополичому домі 
«Софії», єпископ Іларій 
наголосив на важливос-
ті особистого свідчення 
послідовників Христа в 
сучасному світі. Також 
владика побажав вчити-
ся бачити Христа в ближ-
ньому своєму. Клірик Ма-
карівського благочиння 
Київської єпархії ігумен 
Філарет (Єгоров), депу-
тат районної ради,  голо-
ва постійно діючої благо-
дійної комісії районної 
ради і комісії та Макарів-

ського благочиння УПЦ 
говорив про необхідність 
співстраждати іншим та 
сприймати чужий біль 
як свій. Завідуюча відді-
лом науково-історичних 
досліджень «Софії Ки-
ївської» Надія Нікітенко 
розповіла про мозаїчний 
образ святого священно-
мученика Климента у свя-
тительскому чині апсиди 
Софійського собору, що 
свідчить про його глибоке 
вшанування в давній Русі.

Наприкінці наукового 
форуму Ірина Марголіна 
подякувала всім його учас-
никам та висловила надію 
на подальші зустрічі в сті-
нах Святої Софії, адже це 
сприяє поновленню діало-
гу між мистецтвом і вірою.

 Прес-служба уПЦ.

поновлюємо діалог 
між миСтецтвом і вірою

У районній газеті «Мака-
рівські вісті» (№ 49 від 4 лис-
топада 2011 року) керівництво 
товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Макарівська пта-
хофабрика» опубліковало для 
ознайомлення громадськості  
інформацію про кількість за-
бруднюючих атмосферу речо-
вин та викидів у зв’язку з ви-
робничою діяльністю. Висновки 
керівництва птахофабрики про 
те, що речовини та викиди, за 
виключенням метанмерканта-
ну, не перевищують допустимої 
концентрації, є необ’єктивними 
(неправдивими) та такими, що 
не відповідають дійсності. Ми, 
представники політичних пар-
тій, громадських організацій та 
громадськості, категорично не 
погоджуємося з ними.

Ці висновки і у найменшій 
мірі не відповідають висновкам 
головного державного санітар-
ного лікаря Київської області 
щодо негативного впливу діяль-
ності птахофабрики на здоров’я 
людей від 12 серпня 2009 року, 
в якому вказується на те, що 
«функціонування птахофабрики 
призводить до надходження в 
атмосферу таких шкідливих ре-
човин, як аміак, сірководень, ме-
тан та інших»; від 14 січня 2011 
року, який свідчить про надзви-
чайну ситуацію, виявлену за ре-
зультатами моніторингу стану 
атмосферного повітря. Зокрема 
в ньому йдеться, що «при про-
веденні моніторингу стану ат-
мосферного повітря у 2010 році 

в селищі Макарів встановлено 
на межі житлової забудови по 
вул. Першотравнева, 67 (10 ме-
трів від межі ТОВ «Макарівська 
птахофабрика») концентрація 
азоту двоокису згідно «Держав-
них санітарних правил охорони 
атмосферного повітря населе-
них місць» перевищувала гра-
нично допустиму концентрацію 
в 1,27 рази, сірководню - 15,38 
раз, коефіцієнт комбінованої дії 
аміаку та сірководню перевищує 
нормований - в 16,62 рази».

Стверджуємо абсолютно від-
повідально, що протягом усього 
часу експлуатації підприємство 
здійснювало свою виробничу 
діяльність у повному протиріччі 
з вимогами чинного законодав-
ства: де-факто - за відсутності 
жодного дозвільного документу 
на проведення будівництва, ре-
конструкції виробничого комп-
лексу та діяльність, проектно-
кошторисної документації та 
акту державної комісії про 
введення в експлуатацію, де-
юре - при недотриманні, точні-
ше - грубому порушенні вимог 
містобудівного, санітарного, 
ветеринарного, екологічного 
та природоохоронного зако-
нодавства (!?), про що свідчать 
висновки головного державно-
го санітарного лікаря Київської 
області, управління екології та 
природних ресурсів у Київській 
області, інспекції архітектурно-
будівельного контролю у Ки-
ївській області. Таким чином, 
проведення товариством з 

обмеженою відповідальністю 
«Макарівська птахофабрика» 
будівництва та реконструкції 
птахофабрики та здійснення 
її виробничої діяльності відбу-
лось за відсутності дозвільних 
документів на введення об’єкту 
в експлуатацію, а отже діяль-
ність підприємства є незакон-
ною. Про це свідчить також по-
зов прокуратури Макарівського 
району в інтересах держави в 
особі Макарівської селищної 
ради, державного управління 
екології та природних ресурсів 
у Київській області та інспек-
ції архітектурно-будівельного 
контролю у Київській області до 
ТОВ «Макарівська птахофабри-
ка» про припинення екологічно 
небезпечної діяльності птахо-
фабрики.

Проте, незважаючи на за-
стосування заходів адміністра-
тивного впливу та штрафних 
санкцій, тимчасову заборону 
(зупинення) експлуатації дано-
го об’єкту, екологічно небез-
печна виробнича діяльність у 
санітарно-захисній зоні населе-
ного пункту продовжується.

Висловлюємо глибоке обу-
рення не вжиттям необхідних за-
ходів та дій, пов’язаних з подаль-
шою діяльністю птахофабрики 
та ігноруванням вимог громадян 
щодо захисту їх конституційних 
прав на життя і здоров’я. На по-
передні письмові звернення, на-
правлені районному керівництву 
у вересні та жовтні 2011 року (з 
резолюціями мітингу-протесту 

щодо незаконних дій централь-
ної та місцевої влади у зв’язку з 
істотним зменшенням пенсійних 
виплат, пільг та компенсацій, 
підвищенням пенсійного віку в 
Україні та незаконної екологічно 
небезпечної діяльності Макарів-
ської птахофабрики, який від-
бувся 7 жовтня 2011 року в смт 
Макарів), відповіді до  цього часу 
не надані.

Вимагаємо  невідкладно від 
керівництва району в особі го-
лови районної ради В.М.Гудзя 
та голови райдержадміністрації 
О.І.Куцика (такі ж листи направ-
ляємо їм особисто):

1. надати письмові відповіді 
на звернення, направлені ра-
йонному керівництву у вересні та 
жовтні 2011 року;

2. призначити спільне засі-
дання керівництва Макарівської 
районної ради, Макарівської ра-

йонної державної адміністрації та 
Макарівської селищної ради за 
участю керівництва товариства 
з обмеженою відповідальністю 
«Макарівська птахофабрика», 
представників громадськості 
- жителів вулиць Ватутіна, 8 бе-
резня, Заводська, Кочубея, Ле-
ніна, Першотравнева, 50 років 
Жовтня, пров. Заводський в смт 
Макарів та керівництва політич-
них партій і громадських органі-
зацій, на якому розглянути пи-
тання, пов’язане з подальшим 
функціонуванням Макарівської 
птахофабрики.

У випадку подальшого іг-
норування у вирішенні цього 
вкрай важливого і гострого пи-
тання, змушені будемо вдатися 
до більш радикальних заходів, 
спрямованих на захист своїх 
конституційних прав на безпеч-
не життя і здорове довкілля.

В районі традиційно пройшов тиждень правових 
знань. Працівники районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді активно долучились до про-
ведення просвітницьких заходів в навчальних закла-
дах району. В КВНЗ «Макарівське медичне училище» 
та в Макарівському НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст. – природничо-математичний ліцей» інформаційно-
роз’яснювальну бесіду  «Право і мораль серед молоді» 
провели волонтери центру, інспектор Макарівського 
районного підрозділу кримінально виконавчої інспекції 
Альона Мазепа, а також анкетування серед учнів. Сис-
тема правового виховання  в цих навчальних закладах 
базується на правових актах і документах. Це Консти-
туція України, Конвенція про права дитини, Декларація 
прав дитини, Закон України «Про охорону дитинства», 
кодекс про шлюб та сім’ю, Указ Президента України 
«Про Національну програму правової освіти населен-
ня». Одним із основних їх завдань є формування в учнів 
правових почуттів, які б регулювали їхню поведінку. А 
саме, почуття законності обраної мети, правомірності 
шляхів й засобів її реалізації, справедливості та відпо-
відальності. Інакше основним регулятором їхньої по-
ведінки стануть прості емоції, які часом призводять до 
неправомірної поведінки. Наявність правових почуттів 
допоможе молоді долати різні труднощі, конфліктні си-
туації, обирати тільки той шлях, який відповідає нормам 
моралі і права.

Руслана ТКачуК, 
головний спеціаліст районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді.

з редакційної поШти

чому рідні люди 
цураються одне одного?

Нещодавно прочитала у вашій газеті статтю „Най-
гірше  доживати віку одиноким”, присвячену Дню лю-
дей похилого віку. Хочу заперечити той факт, що біль-
шість людей похилого віку покинуті своїми родичами. 
Щемить серце від того, що маючи онуків, правнуків і, 
навіть, праправнуків, дехто з них називають себе оди-
нокими і просять допомоги в держави, яка надає їм 
соцпрацівників.

Небагато часу минуло після смерті мого батька, який 
теж вважався одиноким. Перед його смертю я доглядала 
за ним. Хоч він  покинув нашу матір і ми переїхали з нею в 
сусіднє село, я все-таки часто навідувала його й бабусю, 
котра чомусь не хотіла нас визнавати. Я та мій брат стали 
їй, мов чужі. Та не дивлячись на це, мені не хотілось від них 
відвертатись. Мої діти також їх навідували, та вже не як ро-
дичі, а як просто перехожі...

Мені дуже прикро й незрозуміло, чому до нас таке „ні-
яке” ставлення? Нині бабусею опікується соцпрацівник, 
хоч я сама могла б доглядати за нею. Та старенька, на 
жаль, має більшу довіру чужим людям, ніж рідній онуці.

 Можливо, хоч в такий спосіб, я зможу довести бабусі, 
що вона, все-таки, мені не байдужа.

Лариса МаРТИНеНКО.
с. Червона Слобода.

найактуальніша тема сьогодні – 
право і мораль

вимагаємо невідКладно розглянути питання  
еКологічно неБезпечної діяльноСті птахофаБриКи

Представники політичних партій і громадських організацій 
Макарівського району: Янковський В.К., голова Макарівської 
районної організації ветеранів Украіни, Безугленко О.М., голова 
Макарівської   районної   організації   ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів), Дубась  С.К.,   голова  Макарівської  селищної  
організації  ветеранів  Великої Вітчизняної війни, Здольник Г.П., 
член правління Макарівської районної організації ветеранів Афга-
ністану воїнів-інтернаціоналістів), Чулков О.В., перший секретар 
Макарівського районного комітету Комуністичної партії України, 
помічник-консультант народного депутата України Шмельової С.О., 
Кострома В.О., член Макарівської районної організації Комуніс-
тичної партії України, Кирилов О.Є., виконуючий обов’язки голови 
Макарівської районної організації політичної партії «Батьківщина», 
депутат Макарівської районної ради, Соломенко Н.М., депутат Ма-
карівської селищної ради та жителі смт Макарів: Півень Г.І., Ре-
вуцька К.Е., Лерх Л.А., Леоненко О.М., Даценко Н.В., Омель-
ченко Н.В., Омельченко С.В.

В центрі Макарова всі водії зупиняються й пропуска-
ють перехожих на пішохідному переході. Проте мені до-
водиться неодноразово спостерігати, як пішоходи, щоб 
перейти на інший бік проїжджої частини вулиці Леніна, 
змушені довгенько чекати біля переходу, щоб водії зупи-
нились. Цю картину бачу щоранку, коли чекаю на автобус 
біля автопарку. Напевно, всі зранку так поспішають, що 
про правила дорожнього руху забувають. 

Часто моторошно дивитися як учні Макарівського 
НВК «Загальноосвітня школа І ступеня – районна гімна-
зія» переходять проїжджу частину. Одного разу в мене 
серце мало не вилетіло з грудей. Автомобіль зупинив-
ся біля пішохідного переходу, аби пропустити дітей, а 
зустрічний різким маневром об’їхав учнів на шаленій 
швидкості прямо на пішохідній доріжці. Таке ставлен-
ня водіїв до пішоходів не прийнятне. Невже, лише тоді, 
коли вони самі переходять вулицю, згадують права пі-
шоходів.

Наталія РООТ.

пішоходи – «перешкода 
для автомобілістів»

Одним абзацОм
Нещодавно відділ освіти райдержадміністрації 

отримав ще один шкільний автобус, у якому 15 посад-
кових місць та є платформа для підйому інвалідного 
візка. Він буде здійснювати перевезення дітей із сіл 
Рожів, Юрів та Копіївка до Червонослобідської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів.
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Тих, хто завітав у неді-
лю до районного будинку 
культури, можна назвати 
щасливчиками. Адже їм 
випала нагода побувати 
на чудовому святі, яке вла-
штували переможці ІV об-
ласного огляду-конкурсу 
хореографічних колекти-
вів. Того дня, ніби сама 
богиня танцю Терпсихора 
зібрала на макарівській 
сцені найкращих її при-
хильників, щоб дати нам, 
глядачам, можливість пе-
режити хвилюючі моменти 
зустрічі з «живим мисте-
цтвом», побачити, як вдало 
поєдналися музика і плас-
тика рухів.

Хореографія – дуже 
складний жанр. Тому що 
кількахвилинна картина, 
представлена глядачам, 
пишеться рухами і діалог 
сцена-глядач мовиться 
без слів. В танці виконавці 

передають мовою жестів 
своєрідну інформацію і так 
виразно, що ми сприйма-
ємо й розуміємо її. Хіба це 
не диво!

Але спочатку танець 
народжується в уяві хоре-
ографа. Потім він виношує 
його в своєму серці і тільки 
після цього передає ви-
конавцям. І починаються 
репетиції до сьомого поту, 
щоб танець мав право на 
сценічне життя. Отак у 
творчій співпраці, день у 
день танцюристи і їх на-

ставники створюють той 
невеличкий шедевр, який 
вдячні глядачі оцінюють 
гучними оплесками і вигу-
ками «браво!».

Саме так і зустрічали 
присутні в залі кожен ви-
ступ колективів-учасників 
гала-концерту. Не можна 
було залишатися байду-

жим, дивлячись, як ткали-
ся танцювальні візерун-
ки на сцені. Ось «Зимова 
фантазія», переносить в 
Новорічну казку нашого 
дитинства, а потім у со-
нячний весняний день 
«Березовий вальс» у 
виконанні народного 
художнього колективу-
хореографічного ан-
самблю «Галатея» (ке-
рівник – відмінник освіти 
України Наталія Лисох-
мара) будинку творчості 
дітей та юнацтва м. Бро-
вари. Делікатну україн-
ську кадриль «Дев’ятка» 
театру танцю «Пані 
броварчанка» з Бро-
варів, хореографічну 
композицію «Ми з Борис-
поля», «Зозуля», «Козаць-
кий танок» і закарпатську 
«Тропотянку» представили 
народні художні колективи-
ансамблі танцю «Міленіум» 

культурно-мистецького 
комплексу «Академ»  й «Ра-
дість» будинку творчості 
дітей та юнацтва з Борис-
поля.

Разом з учасниками сту-
дії бального танцю «Сузір’я» 
культурно-мистецького 
Центру Ірпінського універ-
ситету державної податко-
вої служби України гляда-
чі побували на шаховому 
«Чорно-білому балу», «На 
танцювальному майдан-
чику» – з Бучанським ан-
самблем бального танцю 

«ВА-данс». Надзвичайно 
ніжними були компози-
ція у постановці керівника 
зразкової хореографічної 
студії «Л-стиль» Людмили 
Мойсеєнко Іванківського 
районного центру дитя-
чої та юнацької творчості 
«Покохала, та й не знала» і 
«Дівочий ліричний» зразко-

вого художнього колективу-
хореографічного ансамблю 
«Любисток» будинку куль-
тури села Дмитрівка Києво-

Святошинського району. 
Тетяна Молодцева – ке-

рівник народного аматор-
ського ансамблю танцю 
«Криниченька» з Палацу 
культури імені Т.Г.Шевченка 

смт Бородянка і її колега 
Людмила Мошковська – 
керівник хореографічного 
ансамблю з дитячої шко-
ли мистецтв м. Славутич 
звернулись до народних 
джерел. Тетяна відроди-
ла старовинний танець 
«Варварка», а Людмила 
створила цікаву картинку 
у своїй постановці «Ой, 
там, на селі», які 
глядачі вітали гуч-
ними оплесками.

Т а л а н о в и -
тих танцюрис-
тів з Василькова 
п р е д с т а в л я л и 
на концерті два 

колективи – «Ве-
селка» (керівник 
– заслужений пра-
цівник культури 
України Євгенія 
Монарх) та зраз-
ковий дитячий 
хореографічний 
колектив «Вікто-
рія» дитячої школи 
мистецтв. Сцена 
розцвіла від яскра-
вих костюмів, що 
доповнювали сце-
нічні образи у по-
становках «Квіти 
Полісся» і «Це моя 
земля – Україна!».

Видовищними були й 
«Болгарський танець» та 
мексиканський «Авалюль-
ко» у виконанні народного 
аматорського ансамблю 
танцю «Рось» Палацу куль-
тури ВАТ «Росава» і хоре-
ографічного ансамблю 
«Росава» з дитячої школи 
мистецтв №4 з Білої Церк-
ви, «Шоу» – народного 
аматорського ансамблю 
бального танцю «Діана» з 
Фастівського міського бу-
динку культури, танець «Ді-
вочі забави» у постановці 
керівника хореографічного 
ансамблю «Ластівка» Алли 
Курганської з будинку куль-
тури села Гореничі Києво-
Святошинського району, 
«Закарпатські візерунки» у 
виконанні  народного ама-
торського хореографічно-
го колективу «Ясочка» (ке-
рівник Оксана Смоленська) 
Макарівського районного 
будинку культури.  Завер-

шив свято темперамент-
ний  «Гопак», який виконав 
Миронівський  народний 
аматорський ансамбль 

пісні і танцю «Чорнобри-
вець»  під керівництвом 
заслуженого працівника 
культури України Миколи 
Кравченка.

Поважне журі у складі: го-
лови  Г.Л.Воронова – заслу-
женого працівника культури 
України, доцента кафедри 
хореографії Національного 
педагогічного університе-
ту ім.  М.П.Драгоманова,  
членів журі: Л.І.Корецької 
– заступника начальни-
ка управління культу-
ри і туризму Київської 
облдержадмін істраці ї ,  

В.О.Розумного – Заслу-
женого артиста України, 
голови Київського облас-
ного осередку Національ-
ної хореографічної спілки 
України, Д.О.Мухарського 
– Народного артис-
та України, професора і 
режисера-постановника, 
В.В.Вітковського – За-
служеного артиста Укра-
їни, головного балет-
мейстера Національної 
музичної академії України, 
М.І.Сушицького – Заслуже-
ного артиста України, В.А. 
Якубовського – заступника 
голови Київського облас-
ного осередку Національної 
хореографічної спілки Укра-
їни відзначили переможців 
конкурсу. Дипломантами 
стали колективи з Фас-
това, Броварів, Ірпеня, 
Славутича,Василькова, 
Бучі, Гореничів, Бородян-
ки, Макарова, Дмитрівки, 
Обухова. Звання лауреатів 
були удостоєні  колективи  
«Пролісок» з Баришівки,  
«Чорнобривець» з Миро-
нівки, «Радість» з  Борис-
поля , «Рось»  та «Росава» 
з Білої Церкви, «Міленіум» 
з Борисполя, «Веселка» з 
Василькова, «Джерельце» 
з Миронівки, «Водограй» з 
Обухівського будинку куль-
тури. « Гран -Прі» отримав 
ансамбль «Галатея» з Бро-
варів.

Тетяна ЯСИНеЦьКа.
Фото Марини 

ІЛьчеНКО.

танцювальний гала-Концерт

Здавна існує повір’я, що рідні стіни допомагають. 
Стіни Яблунівської ЗОШ І-ІІ ступенів стали рідними для 
Г.І.Антоненко з 1996 року. Тут вона розпочала свій шлях 
педагога. І хоч вона родом з Фастова, Яблунівка їй як 
рідне. Тут проживають дідусь Дмитро Дорофійович та 
бабуся Галина Артемівна Корнійчуки. Вони медики, пів-
сотні літ приймали на світ маленьких діточок, дбали про 
здоров’я сельчан. Ганна Іванівна зростала у Фастові, за-
кінчила із золотою медаллю місцеву середню школу, по-
тім Київське педагогічне училище №2. Вивчившись на 
вчителя української мови та літератури, прийшла працю-
вати в Яблунівку. Учням відразу припала до душі молода, 
вродлива, дуже привітна і щира викладачка. Учні харак-
теризують її як справжнього педагога, доброзичливого, 
дотепного, справедливого і розумного.

Ганна Іванівна – талановита людина. Вона гарно ма-
лює. Її малюнки – на стінах нашої школи. Вона вчить учнів 
любити красу, творити її навколо себе. Це покликання й 
обов’язок справжнього педагога  – такого, як вона.

Не лише її уроки захоплюють учнів,  а й цікаві вечорни-
ці в народному стилі, п’єси, поставлені драмгуртківцями 
під керівництвом Ганни Іванівни.

Педагог приділяє велику увагу індивідуальним особли-
востям дітей, розвитку їх здібностей. Її кредо: любов і по-
вага до дітей, своїх учнів – перш за все. Вона зразок людя-
ності, доброти, безмежної відданості улюбленій справі. 

Колеги знають Ганну Іванівну розсудливою, тактов-
ною у взаєминах і з дорослими, і з малими. З 2004 року 
вона займає посаду заступника директора з навчально-
виховної роботи. Цього року стала переможцем першого 
туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».

Г.І.Антоненко працює над проблемою «Формуван-
ня творчої особистості учня на уроках української мови 
та літератури засобами інновацій». В роботі застосо-
вує технології інтерактивного навчання, мультимедійні, 
пошуково-дослідницьку та проектну діяльність. Її педаго-
гічний девіз: «Не обмежуй дитину власним досвідом, бо 
вона народжена в інший час». Вчителька пройшла курс 
навчання за програмою «Інтел – навчання для майбут-
нього», має досвід підготовки та проведення нетрадицій-
них уроків. Щорічно її учні є учасниками районного етапу 
Всеукраїнських олімпіад з української мови та літерату-
ри, мовних конкурсів.

Результатом її роботи є і зібраний багатий матеріал: 
розробки уроків різних типів, дидактичні матеріали, сце-
нарії тематичних вечорів. Використання вчителем еле-
ментів інноваційних технологій забезпечує формування 
стійкого інтересу учнів до предмета, результатом якого 
є розвиток мислення високого рівня й формування мов-
леннєвої культури школярів та компетентної особистості. 
Захоплюючою є і створювана нею атмосфера змагань, 
що є не стільки виборюванням першості, скільки зма-
ганням учня з самим собою, переборюванням лінощів, 
вдосконаленням, відкриттям самого себе. Учень стає 
конструктором своєї освіти. Ганна Іванівна, продумую-
чи кожен свій крок у методиці викладання рідної мови та 
літератури, надає перевагу таким формам роботи, які 
сприяли б виробленню в учнів психологічних установок 
на самовдосконалення, націлювали б їх на високі мо-
ральні цінності, відповідальне ставлення до життя.

Днями відбудеться другий тур Всеукраїнського кон-
курсу «Учитель року», тож працівники школи, бажають їй 
успіхів, перемог, розумних учнів, здоров’я і незгасного 
творчого вогню.

Валентина аНдРуХОВИч, 
вчителька німецької мови Яблунівської зОш.

з педагогічного досвіду

не обмежуй дитину 
власним досвідом, 

бо вона народжена 
в інший час

Кореспонденти УКРІНФОРМу  з’ясували, скільки ма-
ють витратити наші громадяни на найнеобхідніші про-
дукти, які традиційно з’являються на  новорічному столі. 
Для святкового набору було обрано десять продуктів: 
шампанське (бренду “Советское шампанское”) - 1 пл.; 
ікру червону лососеву - 100 гр; мандарини, качку, гриби 
(шампіньйони), сир твердий (“Російський”), ковбасу (си-
рокопчену), торт (“Наполеон”) -  1 кг; шпроти - 1 банка, 
шоколад - плитка 100 гр. Станом на 13 грудня набір із цих 
продуктів найдорожче обійдеться мешканцям Донецька 
- 457 грн, а найменше на такий же набір витратять жито-
миряни - 339 грн 82 коп. 

за дорученням

скромний 
“новорічний кошик”

За даними Держкомстату України індекс споживчих цін 
по Україні в листопаді відносно жовтня цього року склав 
100,1%, відносно грудня минулого року - 104,4%, а по Київ-
ській області він становив 99,8% та 103,6% відповідно.

інформує статистика

у листопаді по області 
ціни знизились

за дорученням начальника ГуС –
Наталія ГРИщеНКО, 

в.о. начальника відділу статистики у 
Макарівському районі.   
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Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.40 Свiт православ`я.
6.50 Нашi найкращi.
7.10 Ера здоров`я.
7.30,0.50 Кориснi поради.
7.40 Нашi найкращi.
7.45 На олiмпiйський Лондон.
8.00 Шустер-Live.
12.30 Глибинне бурiння.
13.00 Бiатлон. Кубок свiту. 

Переслiдування (чол.)
13.45 Х/ф “Корпус генерала 

Шубнiкова”.
15.10 Зелений коридор.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 

Переслiдування (жiн.)
16.20 В гостях у Д. Гордона.
18.05 Свiт атома.
18.30 Майстер-клас.
19.00 Золотий гусак.
19.30 “Это было недавно, это 

было давно... “Смеяться, 
право, не грешно...”

20.55 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Хокей. ЧС серед юнiорiв. 

Нiдерланди - Україна. У 
перервi - Мегалот.

22.30 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.10 Ультра. Тема.
23.30 Ера здоров`я.
23.55 Українська мрiя М. По-

плавського.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
2.05 ТелеАкадемiя.
2.55 Х/ф “Бентежна Ана”.
5.00 “Надвечiр`я”.
5.30 Околиця.

1+1
6.30 М/ф “Смурфи”.
7.25 “Справжнi лiкарi 2”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.05 М/с “Месники”.
10.30 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.55 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.
12.05 “Чотири весiлля”.
13.15 Х/ф “Роман з каменем”.
15.10 Х/ф “Моя суперколишня”.
16.55 “Велика рiзниця по-

українському”.
17.50 Х/ф “Джентльмени удачi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Службовий роман”.

22.55 Х/ф “Грозовi ворота”. (2 к.).
2.25 “ТСН”.
2.55 “Грошi”.
3.45 Х/ф “Роман з каменем”.

інтер
4.10 Х/ф “Батьки i дiди”.
5.25 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
7.35 “Формула кохання”.
8.35 “Городок”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Вирваний з натовпу”.
11.20 “Найрозумнiший”.
13.20 Х/ф “Горобини кетяги 

червонi”.
17.20 Спецпроект “Пороблено 

в Українi”.
19.00 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Вечiрнiй квартал. Нового 

2010 року”.
23.40 Вечiр боксу на “Iнтерi”. 

Макс Бурсак - Лаатеквей 
Хаммонд.

2.00 Х/ф “Спецназ мiста 
янголiв”. (2 к.).

3.45 “Подробицi” - “Час”.
4.15 “Формула кохання”.

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.

7.10 Х/ф “Четверта група”.
9.45 Х/ф “Крила янгола”.
12.00 Т/с “Дикий”.
15.00 Х/ф “Тiльки повер-

нися!”
16.50 Т/с “Фурцева. Легенда 

про Катерину”.
19.00 Подiї.
19.20 Х/ф “Вийти замiж за 

генерала”.
23.20 “Замiж за мого сина”.
0.20 Х/ф “Коханцi”.
2.10 Т/с “Дикий”.
3.40 Подiї.
4.00 Т/с “Дикий”.
4.50 Х/ф “Обережно, бабусю!”
5.15 Срiбний апельсин.

ICTV
5.30 Погода.
5.35 Факти.
6.00 Погода.
6.05 Козирне життя.
6.30 Х/ф “Доктор Дулiттл 4: 

Рiвняння на хвiст”.
8.05 Стережися автомобiля.
9.05 Люди, конi, кролики... i 

домашнi ролики.
10.05 Квартирне питання.
11.00 ЄвроФуд-2012.
11.55 Спорт.
12.00 Наша Russia.
12.25 Останнiй герой.

13.35 Стоп-10.
14.35 Провокатор.
15.35 Максимум в Українi.
16.35 Х/ф “Неодружений”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Т/с “Бомбила”.
21.55 Наша Russia.
23.10 Х/ф “Апокалiпсис”. (2 к.).
2.00 Х/ф “Лунатики”. (2 к.).
3.35 Х/ф “Доктор Дулiттл 4: 

Рiвняння на хвiст”.
стб

4.55 М/ф “Горбоконик”.
6.05 Х/ф “Арфа для коханої”.
7.40 “Караоке на Майданi”.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висо-

цькою”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 “Зваженi i щасливi”.
13.55 “Танцюють всi! 4”.
16.55 Х/ф “Дiвчата”.
19.00 “Х-фактор. 

Революцiя”.
22.05 “Весiльнi битви”.
23.20 “Х-фактор. Революцiя. 

Пiдсумки голосування”.
0.45 “Куб”.
1.40 Х/ф “Арфа для коханої”.
3.05 Х/ф “Два капiтани”.
4.10 “Мобiльна скринька”.
4.25 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.35 Т/с “Курсанти”.
5.25 Т/с “Журнал мод”.
6.30 Х/ф “Пiт в пiр`ї”.
8.00 Х/ф “Моє велике грецьке 

лiто”.
10.00 Ревiзор.
11.00 Аферисти.
12.00 Топ-100.
13.00 Новий погляд.
14.00 Даєш молодь.
15.05 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”.
17.15 М/ф “Панда Кунг-фу. 

Свято”.
17.55 М/ф “Шрек. Рiздво”.
18.15 Х/ф “Помста пухнастих”.
20.10 Х/ф “В очiкуваннi дива”.
22.10 Х/ф “Дочка мого боса”. (2 к.).
0.00 Спортрепортер.
0.05 Х/ф “Будь крутiше”. (2 к.).
2.20 Зона ночi.
2.25 Леопольд, або Втеча вiд 

волi.
2.55 Мольфар.

3.20 Зона ночi.
3.25 Зiрка Вавiлова.
4.10 Зона ночi. Культура.
4.15 Майстер музи.
4.20 Неприборкана.
4.25 Зона ночi.

нтн
6.00 “Легенди бандитської 

Одеси”.
6.55 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.40 Т/с “Загадковi вбивства 

Агати Крiстi”.
11.30 “Речовий доказ”. Останнiй 

кiлометр кохання.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 Х/ф “Днiпровський рубiж”.
15.55 Т/с “Штрафбат”.
19.00 Т/с “Золотий капкан”.
23.00 Х/ф “Мiнотавр”. (3 к.).
1.00 Х/ф “Гострi вiдчуття”. (3 к.).
2.45 “Речовий доказ”.
3.40 “Правда життя”.
4.45 “Агенти впливу”.
5.15 “Уроки тiтоньки Сови”.

Примітка: Цифрові позначки у програмах вка-
зують на класифікацію:

2 к. (2 категорія) - передачу або фільм можна 
дивитися дітям лише за присутності батьків;

3 к. (3 категорія) - можна дивитися особам, 
яким виповнився 21 рік.

неділя, 18  грудня

Ут1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Українська мрiя М. По-

плавського.
6.55 Нашi найкращi.
7.05 Д/ф “Няньки дикої при-

роди”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Нашi найкращi.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Як це?
9.30 Ближче до народу.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.20 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50 Кумири i кумирчики.
12.20 Караоке для дорослих.
13.00 Атака магiї.
13.35 Х/ф “Три доби пiсля без-

смертя”.
15.05 Золотий гусак.
15.35 Бiатлон. Кубок свiту. 

Змiшана естафета.
17.00 Маю честь запросити.
17.45 Дiловий свiт. Тиждень.
18.25 Погода.

18.30 Мiжнародний турнiр 
з професiйного боксу. 
Автандiл Хурцидзе - Оссi 
Дюран.

20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.30 Хокей. ЧС серед юнiорiв. 

Литва - Україна. У перервi - 
Трiйка, Кено, Максима.

23.10 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 На олiмпiйський Лондон.
0.00 Д/ф “Микола Суворий”.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
1.50 Д/ф “Чорнобиль. Полiтверсiя”.
2.35 Х/ф “Корпус генерала 

Шубнiкова”.
4.00 Х/ф “Три доби пiсля без-

смертя”.
5.25 Д/ф “Адронний колайдер”.

1+1
6.00 М/ф “Атлантида: загублена 

iмперiя”.
7.05 М/ф.
7.30 “Холостячки. Нове кохання”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.05 М/с “Месники”.

10.30 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.55 “Дикi i смiшнi”.
11.20 “Хованки”.
12.10 Т/с “Незвичайна сiм`я”.
13.45 “Шiсть кадрiв”.
14.00 “Смакуємо”.
14.25 “Я так живу”.
15.00 Х/ф “Джентльмени удачi”.
16.35 Х/ф “Службовий роман”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Х/ф “П`ять наречених”.
22.15 “10 крокiв до кохання”.
23.15 “Свiтське життя”.
0.15 “ТСН”.
1.05 Комедiя “Прогулянка”.
2.45 Х/ф “Вендi Ву: королева воїнiв”.
4.15 Комедiя “I так, i нi”.
5.40 “10 крокiв до кохання”.

інтер
5.30 Вечiр боксу на “Iнтерi”. 

Макс Бурсак - Лаатеквей 
Хаммонд.

7.15 М/с “Вiнкс”.
8.00 “Це моя дитина”.
9.00 М/с “Маша i Ведмiдь”.
9.30 “Школа лiкаря Комаров-

ського”.
10.00 “Ранкова Пошта з Пугачо-

вою i Галкiним”.
10.40 Недiля з “Кварталом”.

11.35 “Смачна лiга з А. За-
воротнюк”.

12.35 Концерт “Iванушки 
International в Олiмпiйському”.

14.20 “Вечiрнiй квартал. Нового 
2010 року”.

17.35 Х/ф “Забутий”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Х/ф “Забутий”.
23.05 Х/ф “Знайомство з Факерами”.
1.30 “Подробицi тижня”.
2.15 Х/ф “Зiзнання юної нарече-

ної”. (2 к.).
3.40 Д/ф “Сонька - золота ручка”.
4.25 “Знак якостi”.

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Х/ф “Тiльки повернися!”
9.00 “Замiж за мого сина”.
10.00 Х/ф “Коханцi”.
12.00 Т/с “Дикий”.
15.00 Х/ф “Вийти замiж за генерала”.
19.00 Подiї тижня.
19.30 Х/ф “Сибiряк”.
21.30 Щиросерде зiзнання.
22.20 Футбольний уiк-енд.
23.30 Х/ф “Вiддiл. По праву”. (2 к.).
1.30 Т/с “Дикий”.
3.40 Подiї тижня.

4.10 Х/ф “Чужа рiдня”.
5.40 Срiбний апельсин.

ICTV
5.30 Факти.
5.45 Квартирне питання.
6.30 Анекдоти по-українськи.
6.50 ЄвроФуд-2012.
7.35 Т/с “Бомбила”.
10.35 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25,19.40 Спорт.
12.30 Х/ф “Мiстер Няня”.
14.10 Т/с “Помста”.
18.45 Факти тижня.
19.45 Наша Russia. Прем`єрний 

випуск.
20.05 Останнiй герой.
21.15 Т/с “Без права на помилку”.
1.55 Х/ф “Апокалiпсис”. (2 к.).
4.05 Iнтерактив. Тижневик.
4.25 Люди, конi, кролики... i 

домашнi ролики.
стб

5.05 М/ф “Казка про царя 
Салтана”.

6.00 Х/ф “Час збирати каменi”.
7.45 “МастерШеф”.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
8.50 “Їмо вдома”.

10.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-фактор. Революцiя”.
16.10 “МастерШеф”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. 

Третя свiтова”.
21.15 Х/ф “Час щастя”.
23.40 Х/ф “Час щастя 2”.
1.35 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
2.20 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.40 Т/с “Курсанти”.
6.15 Клiпси.
6.35 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь.
9.05 М/ф “Панда Кунг-фу. Свято”.
9.40 М/ф “Шрек. Рiздво”.
10.00 Я - Герой!
12.50 Шоуманiя.
13.25 Файна Юкрайна.
14.10 Х/ф “Уроки кохання, або 

Не вчора народилася”.
16.20 Х/ф “Помста пухнастих”.
18.15 Х/ф “В очiкуваннi дива”.
20.15 Х/ф “На гачку”. (2 к.).
22.15 Хто проти блондинок?
23.10 Х/ф “На риболовлю”. (2 к.).
1.10 Спортрепортер.

1.15 Х/ф “Моє велике грецьке 
лiто”.

3.00,3.45,4.30 Зона ночi.
3.05 Втрачений рай.
3.50 ТБ про ТБ.
4.20 Зона ночi. Культура.
4.25 Iван Франко.

нтн
6.00 “Легенди бандитської 

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

шуку”. Двiйник Берiї.
12.00 “Мiкс-файт”. Федiр 

Ємельяненко - Джеффф 
Монсон.

12.30 “Турнiр зi змiшаних 
єдиноборств “Гран-прi М-1 
Україна - 2011”.

14.00 Д/с “Православнi святi”.
15.00 Т/с “Золотий капкан”.
19.00 Х/ф “Шалений Макс”.
21.00 Х/ф “Шалений Макс 2: 

Воїн дороги”. (2 к.).
23.00 Х/ф “Перевертень”. (3 к.).
1.15 Х/ф “Мiнотавр”. (3 к.).
2.45 “Речовий доказ”.
3.15 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.20 “Уроки тiтоньки Сови”.

День пам’яті святителя і чудотворця 
Миколая у цьому році для жителів України 
співпав ще з однією подією.  Річ у тім, що на-
прикінці листопада з італійського міста Барі 
у Київ було доставлено  невеликий ковчег з  
мощами  святого, який перебуватиме у  храмі 
апостола Луки  до кінця грудня.  Вважається, 
що, доторкнувшись до ковчега, людина отри-
мує величезну життєву 
енергію й перемагає тілес-
ний і душевний біль.

Моє  перше  уявлен-
ня про Угодника, що став 
найулюбленішим  святим 
на все життя,  пов’язане з 
далеким спогадом дитин-
ства. Історію про дівчину, 
що пішла у танок  з іко-
ною  Миколая Чудотвор-
ця у руках і  застигла на 
місці, я почула від бабусі, 
яка вже таємно водила 
мене до причастя,  і  ця 
неймовірна історія  при-
голомшила мою дитячу 
душу до самих глибин. 

Тільки через багато ро-
ків, у 90-і роки я дізналася 
про подробиці того ви-
падку у  далекому 1956-му 
році.  Робітниця трубного 
заводу міста  Куйбишева 
(Самари),  на ім’я Зоя, ви-
рішила зустріти з друзями 
Новий рік. Її віруюча мати 
була проти веселощів у 
Різдвяний піст, але донька 
не послухалася. Гості зі-
бралися, грала музика, всі танцювали,  тільки 
у Зої не було пари - її наречений служив в ар-
мії. Тоді вона зняла з божника ікону святите-
ля Миколая і сказала:  “Потанцюю зі святим 
Миколаєм”. 

На умовляння подруги не робити цього 
Зоя  зухвало відповіла: “Якщо Бог є, нехай 
Він мене покарає!” І з  цими словами  пішла 
у танок. На третьому колі кімнату раптом на-

повнив сильний шум, засліпило світло, і всі 
зі страху вибігли. Тільки Зоя  залишилася 
стояти  з притиснутою до грудей іконою  - 
закам’яніла і  холодна, як мармур. Її не могли 
зрушити з місця. Але дівчина була жива: сер-
це її билося. Проте викликаний лікар не зміг 
привести її до тями.

Звістка про диво швидко рознеслася по 
місту, багато людей 
захотіли на нього  
подивитися. Але 
міська влада швид-
ко схаменулася. 
Вулицю оточили, 
взяли підписку про 
нерозголошування. 
Настоятелю собо-
ру зателефонував 
уповноважений і по-
просив оголосити  
найближчої неділі з 
амвона, що ніякого 
дива немає. Підходи 
до будинку перекри-
ли, і його стали охо-
роняти цілодобово 
наряди міліції.

Ті, що чергували 
на посту біля  будин-
ку, чули ночами,  як 
Зоя кричала: “Мамо! 
Молися! У гріхах ги-
немо!” Всі подальші 
медичні обстеження 
підтверджували, що 
серцебиття у дівчи-
ни не припинило-
ся, незважаючи на 

скам’янілість тканин. Їй   намагалися зробити 
укол, але голки ламалися. 

Оскільки  про той випадок  відразу ж пішов 
розголос, що вмить облетів усю країну, навіть 
радянські газети не змогли обійти мовчанням 
це диво, правда, намагалися виставити його 
як  “обман попів”.  

На свято Різдва у будинок прийшов отець 
Серафим (Тяпочкін, тоді ще отець Димитрій), 

відслужив водосвятний молебень й освятив 
усю кімнату. Після цього він взяв з рук Зої 
ікону і сказав:  “Потрібно чекати знамення у 
Великдень”.

Дівчина  простояла 4 місяці (128 днів), 
до самого Великодня, який у тому році 
припав на 23 квітня (6 травня за новим 
стилем). Молитвами святителя Миколая 
Господь помилував бідолашну, прийняв її 
покаяння й пробачив її гріхи. У ніч на Світле 
Христове Воскресіння вона  стала оживати,  
мускули розслабилися.  Дівчину  уклали в 
постіль, але вона продовжувала кричати й 
просити всіх молитися про світ, який гине у 
беззаконні і гріхах...

Незабаром після цього випадку о. Се-
рафим  отримав три роки ув’язнення. Йому 
заборонили розповідати про те, що це він 
взяв ікону у Зої, і після відбування терміну 
направили служити у віддалене село Дніпро-
петровської єпархії, а  потім перевели у село 
Михайлівське.

Випадок  із Зоєю став уроком  для бага-
тьох. Ця подія  настільки вразила жителів 
Куйбишева та його околиць, що багато людей 
поспішили до церкви з покаянням, нехрещені  
просили їх  похрестити,  для  тих, хто прий-
шов, навіть не вистачало хрестів...

Архієпископ Самарський і Сизранський 
Євсевій прокоментував цей випадок так:  
“Свідками дива було багато людей. Я дізна-
вся про це у 1957 році під час навчання у семі-
нарії. Сумнівів не було жодних: це найбільше 
диво! У той час, коли віра зазнавала гоніння і 
наруги від безбожних володарів, цей випадок 
чудового вияву сили Божої став откровен-
ням. І не тільки для жителів Самари”...

Але повернемося до Києва. Храм апосто-
ла Луки, в якому встановлено ковчег з моща-
ми Миколая Угодника, знаходиться на вулиці 
Майбороди, 19 (колишня Мануїльського, те-
риторія госпіталю МВС).

Храм відкрито з 8.00 до 20.00, щодня, 
о 9.00, 13.00 і 16.00,  тут  проходить  моле-
бень.

Тетяна НОВІКОВа,
уКРІНФОРМ.

до нього звертаютьСя за допомогою 
19 грудня - православна церква  вшановує  пам’ять святителя і чудотворця миколая

Якщо ви мрієте покататися на 
хмарі, можливо, вашій мрії коли-
небудь все ж судилося здійсни-
тися. Архітектор Тіаго Баррос з 
Нью-Йорка, США, запропонував 
концепцію транспортної хмари, 

здатної катати десятки, якщо не 
сотні людей на своїй білій пух-
настій спині. 

Як відзначають “Архиновос-
ти.ru”, таке повітроплавання піді-
йде для романтиків, яким не важ-
ливо, куди летіти. Річ у тому, що, 
за задумом автора, величезна 
хмара не плаватиме за заздале-
гідь продуманими маршрутами. 
Вона полетить туди, куди її поне-
се вітер. 

Пасажири зможуть потрапи-
ти на хмару сходами, і під час по-
льоту просто сидітимуть на ній. 
Усередині покритої нейлоном 
кулі планується розмістити ста-
левий каркас, подібний до того, 
який використовується на дири-
жаблях. 

Звичайно, поки що це тільки 
концепція, оскільки абсолютно 
незрозуміло, що робити з пога-
ною погодою, а також деревами, 
горами і морями, що зустрічати-
муться на шляху. 

фантазії 
здійснюються

хмара для 
подорожі 

по небу 
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вівторок,  20  грудня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 Святковий концерт до Дня 

Святого Миколая.
10.05 Здоров`я.
11.00 Розширене засiдання 

Кабiнету Мiнiстрiв України.
13.05 Хай щастить.
13.25 Темний силует.
13.40 Х/ф “Викликаємо вогонь 

на себе”.
15.00,18.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.40 Х/ф “Свiй серед чужих, 

чужий серед своїх”.
17.10 Т/с “Епоха честi 2”.
18.25 Хокей. Чемпiонат України. 

“Сокiл” (Київ) - “Донбас 2” 
(Донецьк).

19.05 В перервi - Дiловий свiт.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
21.45 Дiловий свiт.
21.55 221. Екстрений виклик. 

Тиждень.

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Х/ф “Дефiцит”. (2 к.).

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

“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.25, 2.35 

“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники”.
9.50,17.20 “Шiсть кадрiв”.
10.30,17.45 “Сiмейнi мело-

драми”.
11.20,18.35 “Не бреши менi 2”.
12.15 Комедiя “Наших б`ють”.
13.50 Концерт “Легенди Ретро-

FM”.
15.45 “Пекельна кухня”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
20.15,2.10 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Мiняю жiнку 4”.
22.25 “Грошi”.
23.45 Трилер “Паразити”. (3 к.).

1.15 “Мама в законi”.
2.50 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. 

(2 к.).
3.35 Комедiя “Крокодил роз-

бушувався”. (2 к.).
інтер

5.25 Т/с “Танго з янголом”.
6.15,12.40 Д/с “Слiдство 

вели...” з Л.Канєвським”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00 

Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим 

ранком.
7.30,20.30 Спорт в Подро-

бицях.
9.10,21.35 Т/с “Свати 5”.
10.20 Д/ф “Свати 5. Життя без 

гриму. Фiльм про фiльм”.
11.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.15,5.00 “Знак якостi”.
13.35 “Детективи”.
14.15 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Дар”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
22.55 Д/ф “Свати 5. Життя без 

гриму. М.Добринiн”.
23.55 “Моя країна. Вiдкрийте, 

мiлiцiя!”
0.15 Д/ф “Ю. Нiкулiн”.
1.15 Т/с “Гидке каченя”.

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00 Подiї.
7.15,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.30,14.10,22.15 Т/с “Слiд”.
9.10,20.15 Т/с “Дикий 2”.
10.10,21.15 Т/с “Гонитва за 

тiнню”.
11.10 Т/с “Фурцева. Легенда 

про Катерину”.
12.10 Т/с “Ментовськi вiйни 5”.
13.10,4.50 “Хай говорять”.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,4.10 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробу-

вання”.
23.50 Т/с “Мiй особистий 

ворог”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Час вiдьом”. (2 к.).
2.20 Х/ф “Тихий Дон”.

ICTV
5.15 Факти.
5.35 Свiтанок.
6.20,7.40 Дiловi факти.
6.30,9.25,12.55,19.20,1.10 

Спорт.
6.35 Т/с “Таксi”.
7.50 Ти не повiриш!
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25,1.15 Надзвичайнi 

новини.

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

українськи.
12.45 Факти. День.
13.45 Пiд прицiлом.
14.45,20.25 Т/с “Морськi 

дияволи”.
16.40 Т/с “Далекобiйники”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Т/с “Таксi”.
22.50 Факти. Пiдсумок дня.
23.05 Т/с “Зграя”.
2.05 Т/с “Термiнатор: хронiки 

Сари Коннор 2”.
2.50 Факти.
3.25 Т/с “Офiс”.

стб
6.10,2.25 “Бiзнес +”.
6.15,0.20 Т/с “Адвокат”.
7.55,14.50 “Нез`ясовно, але 

факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.40 Х/ф “Ас”.
13.45 “Зоряне життя. Життя з 

чужим обличчям”.
15.50 “Битва екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.05 “Зоряне життя. Зорянi 

холостяки”.
20.10 “Весiльнi битви”.

22.25 “Люба, ми вбиваємо 
дiтей”.

23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.30 Х/ф “Непрямi докази”. (2 к.).
4.05 Нiчний ефiр.

новий  Канал
4.55 Т/с “Курсанти”.
5.40,6.30 Kids` Time.
5.45 М/с “Назад в майбутнє”.
6.10 М/с “Джуманджi”.
6.35,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.40 М/с “Барбоскiни”.
6.50 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
7.30,9.00,19.00,0.15 Репортер.
9.10 Т/с “Щасливi разом”.
10.10,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
11.55 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
12.55 М/с “Фiнес i Ферб”.
13.30 М/с “Бетмен”.
13.50 М/с “Маска”.
14.30 М/с “Пригоди Джекi 

Чана”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Кадети”.
17.55,22.15 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.35 Спортрепортер.
20.10 Топ-100.
21.10 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.

23.20 Т/с “Щоденники вампiра”. 
(2 к.).

0.40 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.45 Т/с “Шина”.
3.10 Зона ночi.

нтн
6.10 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.15 Х/ф “Людина в прохiдному 

дворi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.10, 5.10 

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

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

рядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 9”.
13.35 Т/с “Марш Турецького”.
15.30 Х/ф “Батальйони просять 

вогню”.
18.30 “Речовий доказ”. Крива-

вий фанатський фронт.
0.20 Х/ф “Пiтон”. (2 к.).
2.35 “Речовий доказ”.
3.35 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.30 “Уроки тiтоньки Сови”.

середа,  21  грудня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.35 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
11.00,19.00 Пiдсумкова прес-

конференцiя президента 
України В. Януковича.

14.00 Фестиваль дитячої 
творчостi “Змiнимо свiт на 
краще”.

14.20 Караоке для дорослих.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.40 Х/ф “Призначення”.
17.15 Т/с “Епоха честi 2”.
18.45,21.35 Дiловий свiт.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.40 221. Екстрений виклик.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.

1.50 ТелеАкадемiя.
3.00 Х/ф “Все йде за пла-

ном”.
1+1

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

“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.55 

“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники”.
9.50,17.40 “Сiмейнi мелодра-

ми”.
10.45,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.45 “Чесно”.
12.35 “Iлюзiя безпеки. Штучнi 

дiти”.
13.25,5.15 Концерт “Легенди 

Ретро-FM”.
15.50 “Пекельна кухня”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15,2.40 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.45 “Краса по-українськи”.
0.10 Х/ф “Шепiт”. (3 к.).
1.45 “Мама в законi”.
3.05 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. 

(2 к.).
3.50 Трилер “Паразити”. (3 к.).

інтер
5.25 Т/с “Танго з янголом”.
6.20,12.40 Д/с “Слiдство 

вели...” з Л.Канєвським”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00 

Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим 

ранком.
7.30,20.30 Спорт в Подробицях.
9.10,21.35 Т/с “Свати 5”.
10.20 Т/с “Свати 5. Життя без 

гриму. М.Добринiн”.
11.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.15,3.10 “Знак якостi”.
13.35 “Детективи”.
14.15 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Дар”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Дiвоче полюван-

ня”.
22.55 Д/ф “Свати 5. Життя без 

гриму. Дитячi iсторiї”.
23.55 Д/ф “Секретнi територiї. 

Люди майбутнього”.
1.00 Х/ф “Сафо”. (2 к.).
2.35 “Подробицi” - “Час”.
3.05 “Служба Розшуку дiтей”.
3.45 Д/ф “Король червоних 

валетiв”.
4.35 Д/ф “Роман Карцев. Я 

знаю, де зимують раки”.

трК «УКраїна»
6.10 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00 Подiї.
7.15,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.30,14.15,22.15 Т/с “Слiд”.
9.10,20.15 Т/с “Дикий 2”.
10.10,21.15 Т/с “Гонитва за 

тiнню”.
11.10 Т/с “Фурцева. Легенда 

про Катерину”.
12.10 Т/с “Ментовськi вiйни 5”.
13.10,4.20 “Хай говорять”.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробу-

вання”.
23.50 Т/с “Мiй особистий 

ворог”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Щасливий випадок”.
2.20 Х/ф “Тихий Дон”.

ICTV
5.05 Служба розшуку дiтей.
5.15 Факти.
5.30 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.30,9.20,12.55,19.20,1.10 Спорт.
6.35 Т/с “Таксi”.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.20,1.15 Надзвичайнi 

новини.

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

українськи.
12.45 Факти. День.
13.40 Пiд прицiлом.
14.40,20.25 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Т/с “Таксi”.
22.50 Факти. Пiдсумок дня.
23.05 Т/с “Зграя”.
2.05 Т/с “Термiнатор: хронiки 

Сари Коннор 2”.
2.50 Факти.
3.20 Х/ф “Доля Салема”. (2 к.).

стб
6.10,2.20 “Бiзнес +”.
6.15,1.25,2.25 Т/с “Адвокат”.
7.55,14.50 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 “Куб”.
11.55 “Весiльнi битви”.
13.45 “Зоряне життя. Зорянi 

холостяки”.
15.50 “Битва екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.10 “Зоряне життя. З чудо-

виська в красуню”.
20.10 “МастерШеф. Фiнал”.
22.40 “МастерШеф. Оголошен-

ня переможця”.

0.35 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.10 “Вiкна-спорт”.
3.10 Х/ф “Непрямi докази”. 

(2 к.).
4.45 Нiчний ефiр.

новий  Канал
4.55 Т/с “Курсанти”.
5.40,6.30 Kids` Time.
5.45 М/с “Назад в майбутнє”.
6.10 М/с “Джуманджi”.
6.35,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.40 М/с “Барбоскiни”.
6.50,14.30 М/с “Пригоди Джекi 

Чана”.
7.30,9.00,19.00,0.30 Репортер.
9.10 Т/с “Щасливi разом”.
10.10,19.35 Т/с “Татусевi 

дочки”.
11.55,21.10 Т/с “Третя планета 

вiд Сонця”.
12.55 М/с “Фiнес i Ферб”.
13.30 М/с “Бетмен”.
13.50 М/с “Маска”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Кадети”.
17.50,22.15 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.45 Спортрепортер.
20.10 Ревiзор.
23.20 Т/с “Щоденники вампiра”. 

(2 к.).
0.55 Служба розшуку дiтей.

1.00 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.50 Т/с “Шина”.
3.15 Зона ночi.

нтн
6.10 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.15 Х/ф “Людина в прохiдному 

дворi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.10, 5.20 

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

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

рядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 9”.
13.35 Т/с “Марш Турецького”.
15.25 Х/ф “Батальйони просять 

вогню”.
18.30 “Правда життя”. Шукачi скарбiв.
0.30 “Покер Дуель”.
1.25 “Полiттерор”.
2.30 “Речовий доказ”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
3.15 “Речовий доказ”.
3.45 “Правда життя”.
4.50 “Агенти впливу”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.

четвер,  22  грудня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.35 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.35 Крок до зiрок. Євробачення.
13.30 Х/ф “Викликаємо вогонь 

на себе”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Обережно, модерн!
16.10 Х/ф “Тегеран-43”.
17.35 Т/с “Поворот ключа”.
19.00 Про головне.
19.25 Глибинне бурiння.
19.55 Концерт до 10-рiччя ТРК 

“Ера”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.20 Плюс-мiнус.
21.25 Ларрi Кiнг представляє. 

Iнтерв`ю прем`єр-мiнiстра 
України М.Азарова.

21.35 221. Екстрений виклик.
21.55 Богатирськi iгри.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.

0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.40 ТелеАкадемiя.
2.40 Х/ф “Магiчний Париж”. (2 к.).

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

1+1”.7.00,8.00,9.00,19.30,
23.25,2.05 “ТСН”.

7.15 М/с “Чiп i Дейл: бурундуки-
рятiвники”.

9.50,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
10.45,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.45 “Чесно”.
12.40 “Iлюзiя безпеки. Ревнива 

зараза”.
13.30,4.35 Концерт “Старi пiснi 

про головне”.
15.45 “Пекельна кухня”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Чотири весiлля”.
22.25 “Iлюзiя безпеки. Що у 

пляшцi?”
23.45 Трилер “Скабка”. (3 к.).
1.10 “Мама в законi”.
2.25 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к.).
3.10 Х/ф “Шепiт”. (3 к.).

інтер
5.30 Т/с “Танго з янголом”.
6.20,12.40 Д/с “Слiдство 

вели...” з Л.Канєвським”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00, 18.00 

Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим 

ранком.
7.30,20.30 Спорт в Подробицях.
9.10,21.35 Т/с “Свати 5”.
10.20 Д/ф “Свати 5. Життя без 

гриму. Дитячi iсторiї”.
11.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.15,3.30 “Знак якостi”.
13.35 “Детективи”.
14.15 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Дар”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
22.55 Д/ф “Свати 5. Життя без 

гриму. Фiльм про фiльм 2”.
23.55 Д/ф “Жадiбнiсть”. “Рiдкi 

грошi”.
0.55 Х/ф “Тренувальний день”. (2 к.).
2.55 “Подробицi” - “Час”.
3.25 “Служба Розшуку дiтей”.
3.55 Д/ф “Таємницi Ватикану”.

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.40 Подiї.

7.15,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-
довження”.

8.30,14.15,22.15 Т/с “Слiд”.
9.10,20.15 Т/с “Дикий 2”.
10.10,21.15 Т/с “Гонитва за тiнню”
11.10 Т/с “Фурцева. Легенда 

про Катерину”.
12.10 Т/с “Ментовськi вiйни 5”.
13.10 “Хай говорять. Ксенiя Соб-

чак: 30 рокiв в шоколадi”.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
23.50 Т/с “Мiй особистий 

ворог”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Протистояння”. (2 к.).
2.10 Х/ф “Вiн, вона i я”.
4.30 “Хай говорять”.

ICTV
5.15 Факти.
5.30 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.30,9.25,12.55,19.20,1.10 Спорт.
6.35 Т/с “Таксi”.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25,1.20 Надзвичайнi 

новини.
10.30,16.40 Т/с “Далекобiйники”.
12.35,13.00 Анекдоти по-

українськи.

12.45 Факти. День.
13.40 Пiд прицiлом.
14.40,20.25 Т/с “Морськi 

дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Т/с “Таксi”.
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
23.10 Т/с “Зграя”.
2.10 Т/с “Термiнатор: хронiки 

Сари Коннор 2”.
2.55 Факти.
3.25 Х/ф “Доля Салема”. (2 к.).

стб
6.10,2.45 “Бiзнес +”.
6.15,1.00 Т/с “Адвокат”.
7.55,14.50 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.50 Х/ф “Їсти подано, або 

Обережно, кохання!”
13.50 “Зоряне життя. З чудо-

виська в красуню”.
15.50 “Битва екстрасенсiв. 

Протистояння шкiл”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.05 “Зоряне життя. Зорянi 

схуднення”.
20.10,22.40 “Зваженi i щасливi”.
0.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.35 “Вiкна-спорт”.

2.50 Х/ф “Непрямi докази”. 
(2 к.).

4.25 Нiчний ефiр.

новий  Канал
5.00 Т/с “Курсанти”.
5.40,6.30 Kids` Time.
5.45 М/с “Назад в майбутнє”.
6.10 М/с “Джуманджi”.
6.35,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.40 М/с “Барбоскiни”.
6.50 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
7.30,9.00,19.00,0.30 Репортер.
9.10 Т/с “Щасливi разом”.
10.10,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
11.55 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
12.55 М/с “Фiнес i Ферб”.
13.30 М/с “Бетмен”.
13.55 М/с “Маска”.
14.30 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Кадети”.
17.55,22.15 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.45 Спортрепортер.
20.10 Кухня на двох.
21.10 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
23.15 Т/с “Щоденники вампiра”. 

(2 к.).
0.55 Служба розшуку дiтей.

1.00 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.50 Т/с “Шина”.
3.15 Зона ночi.

нтн
6.10 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.15 Х/ф “Людина в прохiдному 

дворi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.25, 4.30 

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

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

рядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 9”.
13.35 Т/с “Марш Турецького”.
15.25 Х/ф “Русь споконвiчна”.
18.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Правда про визволення 
Києва.

0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Полiттерор”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.20 “Правда життя”.
3.25 “Агенти впливу”.
4.50 “Уроки тiтоньки Сови”.

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки тижня.
9.30 Точка зору.
9.50 Театральнi сезони.
10.30 Контрольна робота.
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Армiя.
13.05 Х/ф “Викликаємо вогонь 

на себе”.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Ближче до народу.
16.20 Д/ф “Микола Суворий”.
17.00 Запалення новорiчних 

вогнiв на головнiй ялинцi 
України.

19.05 Телемарафон.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.20 Плюс-мiнус.
21.35 Телемарафон.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 

удачi.

23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.40 ТелеАкадемiя.
2.30 Х/ф “Це вiльний свiт”. 

(2 к.).
4.10 Точка зору.

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

“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.35 

“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники”.
9.25 “Смакуємо”.
9.55 “Краса по-українськи”.
11.15 Х/ф “Iнтердiвчинка”.
13.50 Х/ф “П`ять наречених”.
15.45 “Пекельна кухня”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
18.20,4.45 “Холостячки. Нове 

кохання”.
20.15,2.25 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 Х/ф “Наших б`ють”.
23.00 “Tkachenko.ua”.

23.55 Х/ф “Крокодил розбушу-
вався”. (2 к).

1.30 “Мама в законi”.
3.15 Х/ф “Прогулянка”. (2 кю).

інтер
Профiлактика.
14.00 “Незвичайний концерт з 

М.Аверiним”.
15.50 Детективи.
16.15 “Чекай на мене”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Дiвоче полюван-

ня”.
21.35 Т/с “Свати 5”.
22.55 “Свати 5. Життя без гри-

му. Фiльм про фiльм”.
23.55 “Позаочi”.
1.00 Х/ф “Знайомство з Факе-

рами”.
2.50 “Подробицi” - “Час”.
3.50 Д/ф “Мазун долi Юрiй 

Яковлєв”.
трК «УКраїна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00 Подiї.
7.15,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.25,13.50 Т/с “Слiд”.

9.00 Т/с “Дикий 2”.
10.00 Т/с “Фурцева. Легенда 

про Катерину”.
11.00 Х/ф “Сибiряк”.
13.00,4.25 “Хай говорять”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.45 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробу-

вання”.
20.15 Т/с “Дикий 2”.
21.15 Т/с “Гонитва за тiнню”.
22.15 Х/ф “Час вiдьом”. (2 к.).
0.15 Х/ф “Колонiя”. (2 к.).
2.00 Х/ф “Тихий Дон”.

ICTV
5.15 Служба розшуку 

дiтей.
5.25 Свiтанок.
6.15,7.35 Дiловi факти.
6.25,9.15,13.05,19.20,0.50 

Спорт.
6.30 Т/с “Таксi”.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.20 Т/с “Помста”.
12.45 Факти. День.
12.55 На рiвних.
13.10 Т/с “Помста”.
14.00 Х/ф “Без права на помилку”.
18.45 Факти. Вечiр.

19.25,0.55 Надзвичайнi 
новини.

20.25 Т/с “Морськi дияволи”.
22.20 Факти. Пiдсумок дня.
22.35,3.10 Свобода слова.
1.55 Т/с “Термiнатор: хронiки 

Сари Коннор 2”.
2.40 Факти.

стб
5.30,6.20,1.25,2.30 Т/с “Ад-

вокат”.
6.15,2.25 “Бiзнес +”.
7.05,14.40 “Нез`ясовно, але 

факт”.
8.05,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
9.05 Х/ф “Час щастя”.
11.35 Х/ф “Час щастя 2”.
13.35 “Екстрасенси ведуть 

розслiдування”.
15.40 “Битва екстрасенсiв. 

Третя свiтова”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.50 “Зоряне життя. Життя з 

чужим обличчям”.
20.55 “Куб”.
22.25 Х/ф “Ас”.
0.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.15 “Вiкна-спорт”.
3.15 Х/ф “Непрямi докази”. (2 к.).
4.05 Нiчний ефiр.

новий  Канал
4.55 Т/с “Курсанти”.
5.40,6.30 Kids` Time.
5.45 М/с “Назад в майбутнє”.
6.10 М/с “Джуманджi”.
6.35,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.40 М/с “Барбоскiни”.
6.50 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
7.30,9.00,19.00,0.30 Репортер.
9.10 Т/с “Щасливi разом”.
10.05,19.35 Т/с “Татусевi 

дочки”.
11.55,21.10 Т/с “Третя планета 

вiд Сонця”.
12.55 М/с “Фiнес i Ферб”.
13.30 М/с “Бетмен”.
13.50 М/с “Маска”.
14.30 М/с “Пригоди Джекi 

Чана”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Кадети”.
17.55,22.15 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.45 Спортрепортер.
20.10 Аферисти.
23.20 Т/с “Щоденники вампiра”. 

(2 к.).
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Т/с “Грань”. (2 категорiя).
1.50 Т/с “Шина”.
3.15 Зона ночi.

нтн
6.15 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.15 Х/ф “Людина в прохiдному 

дворi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Правда життя”. Фетиш та 

фетишисти.
9.10,23.00 Т/с “Закон i по-

рядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Д/с “Православнi святi”.
13.25 Т/с “Штрафбат”.
16.25 Х/ф “Друге життя Федора 

Строгова”.
18.20 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.10,5.05 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
0.20 Х/ф “Механiк”. (2 к.).
2.35 “Речовий доказ”.
3.30 “Агенти впливу”.
4.35 “Правда життя”.
5.30 “Уроки тiтоньки Сови”.

понеділок,  19  грудня
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Відділення виконавчої дирек-
ції Фонду у Макарівському  районі  
звертає увагу на те, що громадяни-
суб’єкти підприємницької діяль-
ності, які використову-
ють найману працю, є 
платниками страхових 
внесків за найманих пра-
цівників, які відповідно є 
застрахованими особами 
від нещасного випадку 
на виробництві. Самі ж 
громадяни-суб’єкти під-
приємницької діяльності 
не є застрахованими від 
нещасного випадку на ви-
робництві та професійних 
захворювань. Тому в разі 
настання страхового ви-
падку права на страхові 
виплати та інші медико-
соціальні послуги Фонду вони не 
мають.

Тож пропонуємо громадянам-
суб’єктам підприємницької діяль-
ності застрахуватися у Фонді на 
добровільних засадах відповідно 

до статті 11 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професій-

ного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності».

Працівники підприємств суб’єк-
тів підприємницької  діяльності, з 
якими роботодавець з різних причин 
не встановив офіційні трудові відно-

сини в письмовій формі відповідно 
законодавства,  не є застрахова-
ними.  При травмуванні таких пра-
цівників на виробництві виникають 

проблеми з відшкодування шкоди 
потерпілим. 

Відділення виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на вироб-
ництві та професійних захворю-
вань у Макарівському районі також  
звертає увагу страхувальників на 
негайну потребу  погашення за-
боргованості з виплати заробітної 
плати та  обов’язкової  своєчасної 
сплати страхових внесків до Фон-
ду. Несвоєчасне надходження та 
не в повному обсязі страхових 
внесків від страхувальників до 
Фонду може привести до затри-
мок страхових виплат потерпі-

лим, які постраждали від нещасних 
випадків на виробництві  та профе-
сійних захворювань.

Відділення Вд ФССНВВ
 у Макарівському районі.

застрахуйтеся від нещасних випадків 
на виробництві

Щороку завдяки зрос-
танню фонду оплати праці 
підприємства, установи, 
організації району, спла-
чують все більше внесків у 
Пенсійний фонд. Протягом 
минулого року зростання 
надходження коштів (у по-
рівнянні з попереднім) скла-
ло 26,7%, за 10 місяців 2011 
року проти відповідного пе-
ріоду 2010 року – 18,8 %. 

Одним із шляхів вирі-
шення питання збільшен-
ня надходження внесків 
до Фонду є сплата єди-
ного внеску фізичними 
особами-суб’єктами під-
приємницьої діяльності, які 
перебувають на спрощеній 
системі оподаткування. 
Так, протягом 11 місяців 
надходження коштів від 
цих платників становить 
2383,8 тис.грн., або 91%. 

Для порівняння, юридичні 
особи платники єдиного 
внеску сплатили 99,7% на-
рахованих платежів. 

Пенсійний фонд нага-
дує, що остаточний роз-
рахунок по сплаті єдино-
го внеску здійснюється 
не пізніше 20 січня 2012 
року. В зв’язку з цим про-
понуємо всім фізичним 
особам-підприємцям, які 
не сплатили в повному об-
сязі суми єдиного внеску 
розрахуватися. 

Крім того, залишаєть-
ся невирішеним питання 
розрахунків по сплаті стра-
хових внесків фізичними 
особами за 2010 рік. На-
гадуємо, що  відповідно до 
Закону України “Про вне-
сення змін до законів Укра-
їни “Про Державний бю-
джет України на 2010 рік” та 

“Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне стра-
хування”, який набрав чин-
ності з 17.07.2010 р. (опу-
бліковано в газеті “Голос 
України” від 17.07.2010 
р. N 131), фізичні особи-
суб’єкти підприємницької 
діяльності, які обрали осо-
бливий спосіб оподатку-
вання (фіксований податок, 
єдиний податок), та члени 
сімей зазначених осіб, які 
беруть участь у проваджен-
ні ними підприємницької 
діяльності та не перебува-
ють з ними у трудових від-
носинах, зобов’язані спла-
чувати страхові внески у 
розмірі, який визначається 
ними самостійно. При цьо-
му сума страхового внеску 
з урахуванням частини фік-
сованого або єдиного по-
датку, що перерахована до 

Пенсійного фонду України, 
повинна становити не мен-
ше мінімального розміру 
страхового внеску за кожну 
особу.

Враховуючи розмір мі-
німальної заробітної плати 
у 2010 році, мінімальний 
страховий внесок для за-
значених осіб становить: 

• липень-вересень - 
294,32 грн.; 

• жовтень-листопад - 
301,12 грн.; 

• грудень - 306,10 грн.
Застерігаємо, що, не 

сплачуючи внески до Пен-
сійного фонду, особа по-
збавляє себе права на 
пенсійне забезпечення в 
майбутньому.

Тетяна ТуРЯНИЦЯ,
начальник Пенсійного 

фонду україни 
в Макарівському районі.

не сплачуючи внески 
до пенсійного Фонду, позбавляЄмо себе 

права на пенсійне забезпечення

Я одна виховую доньку (ій 3 роки). 
Чи маю я право на отримання допо-
моги на дітей одиноким матерям? 
Якщо так, то куди необхідно зверну-
тись за її призначенням та які доку-
менти подати?

Ольга ІВАНЧЕНКО.

На запитання відповідає Павло 
ПЕТРЕНКО, депутат Київської облас-
ної ради, керівник юридичного де-
партаменту партії «Фронт Змін».

Питання призначення допомоги на 
дітей одиноким матерям регулюється 
Законом України “Про державну допо-
могу сім’ям з дітьми” (далі – Закон).

Відповідно до статті 18-1 Закону 
право на одержання допомоги на ді-
тей мають одинокі матері (батьки):

- які не перебувають у шлюбі, 
одинокі усиновлювачі, якщо у свідо-
цтві про народження дитини (рішенні 
про усиновлення дитини) відсутній 
запис про батька (матір) або цей за-
пис проведено за вказівкою батька 
(матері), усиновлювача дитини; 

- у разі смерті одного з батьків, 
якщо інший з батьків не одержує на 
дітей пенсію в разі втрати годуваль-
ника або соціальну пенсію.

Водночас, якщо одинока мати 
(одинокий усиновлювач, мати/батько 
у разі смерті одного з батьків) зареє-
струвала шлюб, за нею зберігається 
право на отримання допомоги на ді-
тей, які народилися чи були усиновле-
ні до шлюбу. Проте, лише в тому разі, 
якщо такі діти не були усиновлені но-
вим чоловіком (дружиною).

Для того, щоб отримати допомо-

гу на дітей, одиноким матерям необ-
хідно звернутися до органу праці та 
соціального захисту населення з на-
ступними документами:

1. заявою про призначення допо-
моги (заповнюється в 
управлінні праці та со-
ціального захисту на-
селення);

2. витягом з держав-
ного реєстру актів ци-
вільного стану громадян 
про державну реєстра-
цію народження дитини 
(видається відділом дер-
жавної реєстрації актів 
цивільного стану) або 
довідкою про народжен-
ня (видається виконав-
чим органом сільської, 
селищної, міської (крім міст обласного 
значення) рад), або документом про 
народження (видається компетентним 
органом іноземної держави), в якому 
відсутні відомості про батька, за умови 
його легалізації в установленому зако-
нодавством порядку;

3. копією свідоцтва про наро-
дження дитини;

4. довідкою про проживання ди-
тини з одним з батьків, виданою за 
місцем проживання сім’ї.

Допомога на дітей одиноким мате-
рям призначається з місяця, в якому 
було подано заяву з усіма необхідни-
ми документами, та виплачується що-
місяця по місяць досягнення дитиною 
18-річного віку. А якщо діти навчають-
ся на денній формі у вищих навчаль-
них закладах I - IV рівня акредитації та 
професійно-технічних навчальних за-

кладах, - до закінчення такими дітьми 
навчальних закладів (але не довше, 
ніж до досягнення ними 23 років).

Допомога на дітей одиноким ма-
терям (відповідно до ст. 18-3 Закону) 

надається у розмірі, що 
дорівнює різниці між 50 
відсотками прожитко-
вого мінімуму для дити-
ни відповідного віку та 
середньомісячним су-
купним доходом сім’ї в 
розрахунку на одну осо-
бу за попередні шість 
місяців (але не менше 
30 відсотків прожитко-
вого мінімуму для ди-
тини відповідного віку). 
Прожитковий мінімум є 
змінним та закріплюєть-

ся у державному бюджеті. Сукупний 
доход сім’ї обчислюється відповідно 
до Методики обчислення сукупного 
доходу сім’ї для всіх видів соціальної 
допомоги від 15.11.2001 р.

З усього слідує, що Ви маєте пра-
во на призначення допомоги на дітей 
одиноким матерям. Для цього необ-
хідно звернутись до органу праці та 
соціального захисту населення. Роз-
мір допомоги з 1 грудня 2011 року 
для Вашої дитини не може бути мен-
шим за 261 гривню.

Якщо ви потребуєте юридич-
ної консультації, надсилайте свої 
запитання до нашої редакції. Ква-
ліфіковану відповідь на них на-
дасть Павло ПеТРеНКО — депутат 
Київської обласної ради, керівник 
юридичного департаменту партії 
«Фронт змін».

КонСультує юриСт

радять фахівці

інформує дпс

податкова подовжить мораторій 
на перевірки малого бізнесу

Державна податкова служба подовжить мораторій на пе-
ревірки малого та середнього бізнесу. Про це під час всеукра-
їнської конференції Асоціації платників податків заявив Голова 
ДПС Олександр Клименко.

«Як свідчить вивчення громадської думки, бізнес побо-
юється, що ми миттєво відреагуємо на прийняття закону про 
спрощену систему оподаткування відновленням перевірок. Я 
хочу нагадати, що Президент доручив нам, навпаки, створюва-
ти сприятливі умови. Ми і самі розуміємо, що необхідний адап-
таційний період. Що потрібний час на вивчення нового закону 
та вибір оптимальної моделі оподаткування. Я беру на себе від-
повідальність дати вам цей час», - наголосив О. Клименко.

Разом з тим керівник податкового відомства закликав 
представників підприємницької спільноти до сумлінного ви-
конання податкових зобов’язань та добровільної відмови від 
схем мінімізації.

«Відповідальність має бути взаємною. Якщо ми хочемо 
створити цивілізовану модель стосунків, виробити етикет на-
шого діалогу на майбутнє, то всі сторони мають докладати зу-
силь. Не давайте приводів підозрювати вас у порушеннях та 
перевіряти», - відзначив Олександр Клименко.

дО уваги всіх, хтО цікавиться 
єврОПейськими традиціями!

Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розви-
тку приступила до реалізації Проекту «Польський досвід 
реформ та розвитку європейських традицій».

В рамках Проекту протягом другої декади лютого 
2012 року (орієнтовно з 13.02 по 18.02) представники 
української молоді відвідають міста Варшаву, Бидгощ та 
Гданськ (Республіка Польща). Традиційно ми плануємо 
ознайомитись з історичною та культурною спадщиною 
трьох міст, провести зустрічі у державних інституціях та 
меріях міст, відвідати вищі навчальні заклади, поспілку-
ватись з молоддю тощо. 

Така поїздка не відноситься до розряду комерційних, 
тому її вартість є досить помірною – 305 євро – і включає: 
оплату дороги комфортабельним автобусом, медичне 
страхування, візову підтримку, проживання в готелі, три-
разове харчування, екскурсійну програму – за принци-
пом «усе включено».

До участі в Проекті запрошуються представники 
української молоді, громадські діячі, журналісти, вчителі, 
представники органів місцевого самоврядування – всі 
зацікавлені особи які цікавляться європейськими тради-
ціями, історією та культурою, досвідом реформ та мають 
чинний закордонний паспорт або проїзний документ ди-
тини (закордонний паспорт для неповнолітнього).

Про свою зацікавленість та бажання взяти участь 
у Проекті необхідно повідомити працівників АСМБР 
електронною поштою (info@apibd.com, forum@
apibd.com) або за телефонами (0536)791603, 
(05366)33013, (098)4657641, (095)1056766 в термін 
до 15 січня 2012 року, заповнивши анкету учасника.

Детальніша інформація та анкета розміщені на 
сайті АСМБР: www.apibd.com. 

ставки податків для «риночників» 
залишаться без змін

Ухвалені зміни до Податкового кодексу, що набудуть чин-
ності 1 січня 2012 року, нададуть можливість й надалі успішно 
працювати підприємцям, що здійснюють діяльність на фіксо-
ваному податку. Використовувати «спрощенку» зможе пере-
важна більшість самозайнятих осіб, що здійснюють продаж на 
ринках, надають побутові послуги населенню та мають доходи 
до 150 тис. грн. й при цьому не використовують найманих ро-
бітників.

Ставка податку для них не змінилася й становитиме від 1% 
до 10% мінімальної заробітної плати – тобто 10-100 грн. Такі 
платники можуть провадити діяльність без застосування РРО, 
звільняються від сплати податку за 1 місяць (відпустка) та за 
період хвороби.

Нагадаємо, що як повідомлялося раніше, ДПСУ подовжи-
ла чинний на сьогодні мораторій на фактичні перевірки малого 
бізнесу у зв’язку із необхідністю адаптації підприємців до но-
вовведень в законодавстві щодо спрощеної системи оподат-
кування.

дпс і громадськість домовилися 
про цивілізоване спілкування
Всі спірні питання податківці та громадськість вирішувати-

муть виключно цивілізованими шляхами. Акції протесту пред-
ставники підприємницької спільноти визнали недоречними. 
Таке рішення прийняли члени Громадської Ради при ДПС Укра-
їни. Відповідна резолюція була схвалена під час засідання 24 
листопада 2011 року. 

Виступаючи перед представниками громадськості, Голо-
ва ДПС України Олександр Клименко, у свою чергу, зазначив, 
що на сьогодні існує певний алгоритм консультацій із підпри-
ємництвом, який включає різноманітні механізми зворотного 
зв’язку, обговорення та вирішення всіх питань, що стосуються 
взаємин з платниками податків.

«Сьогодні ми з вами спромоглися перенести громадське 
обговорення з майданів за стіл переговорів. Особисто я вва-
жаю це нашою спільною перемогою. Перемогою конструктив-
ного мислення та здорового глузду над емоціями та провокаці-
ями», – наголосив Олександр Клименко.

У схваленій резолюції члени Громадської Ради закликали 
представників бізнесу до конструктивного діалогу з податко-
вим відомством при вирішенні проблемних питань. Така ци-
вілізована співпраця сприятиме розвитку підприємництва та 
економічному зростанню держави, вважають представники 
громадськості.

«Податкова відкрита для тих, хто хоче змінити щось на кра-
ще. Для тих, хто критикуватиме конструктивно і пропонуватиме 
альтернативу. Не існує такої проблеми, яку б неможливо було 
б вирішити шляхом компромісу та діалогу», – зауважив Олек-
сандр Клименко у відповідь на вердикт підприємницьких орга-
нізацій.

Прес-служба дПС україни.
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Продовження. Початок 
у №37, №39, №41.

(Уривок)
Сюжет другий. Весілля Івана 

Бондаренка. Другий день пере-
бування в Грузькому. 29 червня.

На другий день Бондаренко на-
казав розставити намети перед 
будинком священика, призвав ша-
фаря і наказав йому доставити з 
панського двору горілки, наливки, 
пива і закусок. Потім зажадав до 
себе ключницю Марисю, її привели.

— Здоров, стара відьмо! Впіз-
нала мене?

— Впізнала, батьку! — відповіла 
Марися, низенько кланяючись.

— Прекрасно! Тепер ще краще 
познайомимося! Адже ти все ще за 
господиню?

— За господиню, батьку.
— Отже, в твоєму розпоря-

дженні багато свійської птиці! Ідіть 
же, хлопці, з нею і візьміть все, що 
потрібно до обіду: курей, гусей і ін-
диків, і її приведете назад, мені по-
трібно буде віддячити їй за колишню 
дружбу. Потім він звернувся до оса-
вулів: ідіть по всьому селу, звіть до 
мене на бенкет всіх людей: дідусів і 
парубків, бабусь і молодиць, дівчат 
і хлопців. Просіть, щоб приходили в 
святковому вбранні. Та покличте му-
зику, дивіться, щоб була справжня, 
троїста: скрипки, цимбали і бас.

На запрошення люди зі всього 
села зійшлися до Бондаренка. Він 
вийшов до них в козацькому одязі: 
у плисових шароварах, в синьому 
жупані, в шапці-“баранку” з черво-
ним атласним верхом. Вийшов він 
з намету і поклонився на всі сторо-
ни.

— Здоровенькі були, старі і мо-
лоді, — сказав він. — Впізнали ви 
мене, свого давнього знайомого?

— Впізнали, батьку! — відпові-
ли люди з поклоном і піднесли йому 
хліб і сіль.

— Дякую за хліб, за сіль! 
Шкода лише, що поміж вами 
немає ваших панів! Що ро-
бити? Вип’ємо за панське 
здоров’я, адже вони працю-
вали, щоб приготувати нам 
частування.

Пішов бенкет горою, за-
грала музика. Бондаренко то 
рухався серед народу, при-
гощаючи і запрошуючи пити, 
то танцював з молодицями. 
В бенкеті брали участь гай-
дамаки. Нечаєнко танцював 
без утоми, приспівуючи ве-
селі, охочі пісні. Бондаренко 
схопив мішок з мідними гро-
шима.

— Гей, діти, сюди! — 
крикнув він і в натовп дітей 
посипалися гривні, п’ятаки, 
гроші і копійки. Діти хапають, 
б’ються — гармидер страш-
ний. Бондаренко регоче. 
Раптом він щось пригадав і 
звернувся до осавулів:

— А де ж моя Марися?
— Є, батьку! — відповіли. 

— Вона було втекла, але ми її 
зловили.

— Втекла? Значить, со-
вість її не чиста. Зачиніть-но 
її в куну коло дзвіниці.

Марисю замкнули в куну. 
Бондаренко зарядив пісто-
лет холостим зарядом і попряму-
вав до дзвіниці у супроводі натовпу. 
Прийшли, відчинили двері.

— Ну, стара відьмо, — сказав 
Бондаренко, — приготувала ти мені 
гарячих пляцків (солодких коржи-
ків) таких, як готувала для панів?

— Не приготувала, батьку ота-
мане! — відповіла, тремтячи всім 
тілом Марися.

Бондаренко вихопив пістолет, 
звів курок: “Бах!” і Марися впала, 
мов мертва, з криком: “Ієзус-Марія 
змілуйся наде мно!”

— Чи бач? Вона вже і померла, 
— сказав Бондаренко. — Потрібно її 
воскресити. Заряджайте інший піс-
толет та подавайте швидше. Мари-
ся схопилася на ноги і закричала:

— Помилуй, пане отамане!
— Воскресла і заговорила! 

Слава тобі господи! — сказав Бон-
даренко, серед загального реготу, 
і наказав відвести Марисю в пан-
ський двір і укласти в ліжко, щоб 
вона відпочила від переляку. Потім 
принесли з панського льоху старий 
мед і, частуючись, бенкетували до 
заходу сонця. Надвечір Бондарен-
ко покликав господарів і сказав їм:

— Весілля — весіллям, а діло 
— ділом. Погуляли ми сьогодні, та 
люди говорять про жнива. А тому, 
щоб не сказали, що Бондаренко за-
вадив усім працювати, завтра я про-
шу вас лише зайти з ранку до мене 
“на поправку”, а потім як хто заба-
жає — або залишайтеся гуляти, або 
йдіть працювати.

Сюжет третій. Понеділок, 
підготовка  до подальших дій.

Потім, покликавши Нечаєнка, 
він відрядив його із загоном гай-
дамаків у похід, наказавши звозити 
до себе всяке добро, але бідних не 
чіпати і уникати вбивств.

— До душі нам діла немає, — 
сказав він на завершення.

Нечаєнко негайно виступив у 
похід з озброєним загоном. Бонда-
ренко ж наказав ключникові знову 
приготувати частування наступно-
го дня.

Бондаренко в неділю надвечір 
відрядив розвідників у навколишні 
села. Посланці отамана із закликом 
підійматися проти панів і прибува-
ти до повстанського загону дійшли 
до Корнина, Боярки. В результаті, в 
понеділок і наступний день до Грузь-
кого прийшли 20 надвірних козаків з 
Дідівщини, козаки з Карашина, Мо-
тижина, Мостища, Рожева (отаман 
— Йосип Новиченко), Брусилова 
(отаман — Яків Довгошиєнко), Ма-
карова (отаман — Іванко), Наливай-
ківки, Бородянки. Отамана Якова 
Довгошиєнка з загоном Бондарен-
ко відправив у розвідку, в результа-

ті той побував у селах Борщагівка, 
Забір’я, Плисецьке, Мотовилівка, 
Солтанівка. Мотижинців, рожівців і 
дідівщинців відрядив до своїх місте-
чок організовувати самоврядування. 
З Бондаренком залишилися козаки 
з Мостища, Карашина, Бородянки, 
Наливайківки.

Зранку зійшлися люди і не мо-
жуть зрозуміти, що їм робити. Вий-
шов до них Бондаренко, привітався 
і запитує:

— Ну що, люди добрі, вирішили, 
що робити сьогодні?

— Ні, не вирішили!
— Так я дам вам пораду: нехай 

з кожного двору одна людина йде 
на роботу, а всі інші залишайтеся у 
мене в гостях.

Робітники виступили вперед. 
Бондаренко пригостив їх пристойно 
і відправив з Богом на роботу, обіця-
ючи вислати їм обід у поле. Для всіх 
інших він влаштував такий же бенкет, 
як напередодні.

Сюжет четвертий. Стосуєть-
ся подій, які відбулися в Грузько-
му під час другого візиту Бонда-
ренка 12-13 липня.

Наступного дня повернувся з 
походу Нечаєнко. Привіз він багато 
здобичі з собою. На чолі його загону 
йшов дивний “поїзд”: чотири воли 
тягнули сани, хоча все відбувалося 
влітку, на санях було навалено безліч 
усякої “живності”: сало, масло тощо, 
серед вузлів і бочечок усюди стирча-
ли жердини, на яких розвішені були 
ковбаси. Вінки з ковбас прикрашали 
роги волів. За обозом йшли цілі та-
буни биків, корів, телят, потім везли 
мішки з грошима: тут було і золото, і 
срібло, і мідь.

Бондаренко поглянув на здобич 
і звернувся до гайдамаків:

— Дякую, хлопці! Добре впора-
лися. Ідіть тепер, погуляйте на моїй 
батьківщині.

Гайдамаки пішли пити і танцю-
вати. Бондаренко тим часом покли-
кав свою матір і родичів і сказав їм:

— Беріть усе це золото і срібло, і 
їдьте за Дніпро, там змініть свої пріз-
вища і живіть мирно в добробуті. Тут 
мені не вічно можна буде розпоря-
джатися, а коли мене не стане, біда 
чекатиме на вас. Так він виселив весь 
свій рід із села.

Тим часом польське військо ді-
зналося про місце зупинки Бонда-
ренка і до Грузького відправлений 
був загін гусар, з наказом узяти 
Бондаренка і спалити село.

Гусари встигли спалити лише 
один двір у кінці села і відступили до 
Макарова. Бондаренко після того не 
довго вже залишався у Грузькому. 
Він роздав усі табуни корів і биків 
дівчатам на придане, особливо ще-

дро нагороджував тих, які спо-
добалися йому в танці. Роздав 
заміжнім усе надбане у здобич 
— тканини, одяг, моніста і ви-
їхав з товаришами з Грузького 
на Макарів.

Тут події викладені дуже 
стисло. Розгорнутий виклад 
подальших дій Бондаренка по-
дається далі.

Отаман Яків Довгошиєнко 
з Брусилова якраз перебував у 
Мотовилівці, коли прийшов на-
каз від Івана Бондаренка якнай-
швидше збиратися всім у Ми-
кити Швачки в Фастові. Поляки 
переказують, що в Мотовилівці 
саме в цей час гайдамаки вбили 
молоду шляхтянку, бо хотіли з неї 
зняти коралі, які ще її бабка но-
сила. Але зняти намиста часу не 
мали. Одразу, коли почули наказ, 
здійнялися і рушили до Фастова.

Швачка розпорядився зі-
брати всіх гайдамаків у Фастові 
одразу після того, як отримав 
повідомлення про арешт Заліз-
няка і Гонти. Тут у перших числах 
липня 1768 року відбулася чер-
гова рада повстанців. Рада про-
голосила полковником Микиту 
Швачку, підполковниками було 
обрано Івана Бондаренка і Ан-
дрія Журбу. Гайдамаки оголоси-

ли своїми ворогами не тільки ляхів і 
жидів, а ще й москалів. У Фастові, під 
час підготовки до штурму Білої Церк-
ви, де окрім польського гарнізону під 
командуванням М. Карбовського, 
від 26 червня перебував і російський 
на чолі з прем’єр-майором Серез-
лієвим, відбувся широковідомий в 
польській мемуарній літературі “яр-
марок на шляхту і жидів”.

Едвард Руліковський у своїй 
книжці “Опис повіту Васильківсько-
го” цитує газету Kurjer Petersburgski 
w Warszawie за 1791 рік: “Швачка і 
Бондаренко, ватажки гайдамаків за-
ложили тут ярмарок на шляхту і жи-
дів, призначивши ціну 7 польських 
злотих за шляхтича і 3 злотих 15 
грошей за жида. Як приводили кого, 

один із ватажків бив його обухом, а 
потім віддавав катам, промовляючи: 
“Погуляйте з невірним!” Протягом 
кількох днів пограбовано костьол, 
замордовано місцеву шляхту, а міс-
течко з замком спалено”. В середині 
ХІХ століття на католицькому цвин-
тарі в Фастові була спільна могила 
до 600 осіб шляхти, винищеної тоді.

5 липня об’єднане гайдамаць-
ке військо розпочало штурм Білої 
Церкви. Повстанці зайняли перед-
містя, але коли по них відкрили во-
гонь замкові гармати, відступили до 
найближчого села.

У “Київській 
старовині” над-
руковано таку 
розповідь Ро-
мана Валенто-
го: “Прийшли 
гайдамаки під 
Білу Церкву та 
й стали тут за 
броваром, за 
цегельнею, коло 
могили. Там був 
підварок (філь-
варок), вони його 
спалили. Та от 
спаливши підва-
рок, взяли човен, 
наповнили срі-
блом і закопали 
там коло могили. 
От і досі ніхто не 
потрапить, де те 
срібло лежить, 
вже шукали деякі 
та не знаходять. 
Найстарший між 
гайдамаками був 
Швачка, чи то 
ні — Бондарен-
ко, так здається. 
Кажуть, що був між гайдамаками 
якийсь і генерал, тільки убрався чу-
маком. Вони трохи постояли за міс-
том і їх відігнали. Людям нічого не ро-
били, тільки різали і грабували панів 
і жидів. От у Саливонці (передмістя 
Білої Церкви) їхав тоді ляшок з Киє-
ва, по-мужицьки вбраний. Зустріли 
його гайдамаки і стали розпитувати, 
чи не лях. Довго говорив — не впіз-
нають, з усього вже був викрутився, 
тільки сказав якось “допіро” (тепер). 
По цьому одному слову гайдамаки і 
впізнали, що він лях і одразу ж уби-
ли його на тим місці”. Є в часописі 
ще один переказ про гайдамацький 
скарб під Білою Церквою: “У Білій 
Церкві під церквою Різдва Христово-
го гайдамаки Швачка, Бондаренко, 
Початуха сотник, Гнида і Покотило 
десятник заховали три саки грошей 
з прикметою: в третьому дереві від 
підвалини прокручена дірочка, в ді-
рочку для знаку вкладено три чер-
вінці і знову вона забита кілочком. 
Проти тієї дірочки під підвалиною не-
глибоко й гроші”.

Після невдалого штурму біло-
церківського замку повстанці вирі-
шили підкріпити свої сили. Швачка 
пішов на південь, Бондаренко — на 
північ, а Журба розбив табір у селі 
Блощинці, неподалік Білої Церкви.

Як свідчить один із архівних до-
кументів, 11 липня 1768 року “при 
патрулю і церемонії” громади бруси-
лівські вітали Івана Бондаренка при 
в’їзді в містечко із села Хомутець. 
Отже, Бондаренко повертався з-під 
Білої Церкви через Фастів, Дідівщину, 
Вульшку і Хомутець. Цей маршрут не 
випадковий, адже дорогою ватажок 
збирає вірних йому козаків. Губер-
натор Брусилова Бернадський утік з 
містечка першим, як тільки почув, що 
повстанці в Грузькому. За майже два 
тижні, що минули відтоді, мешкан-
ці Брусилова вже заготовили сіно й 
оброк для коней, а для визволителів 
наловили риби в ставу і з припасів у 
коморі губернатора наготували різ-
них страв. Панське майно розібрали, 
те, що призначалося для повстанців, 
громада описала і здала під схорон 
до подальших розпоряджень.

Також у листі “певного обива-
теля” повідомлялося, що “задовго 
до появи в цих краях гайдамаків від 
них така надійшла диспозиція, щоб 

всюди громади в керівництві става-
ли. Щоб вся шляхта і жиди добро-
вільно все залишали, а хто не зали-
шить, той смертю покараний буде. 
Ще твердять, що кошовий освятив, 
що на Поліссі хлопів мають від від-
робітків звільнити і ця земля має 
бути за людьми місцевими”.

В іншому документі повідомля-
ється, що все добро з Брусилова за 
розпорядженням Івана Бондаренка 
перевезли в Грузьке (див. також сю-
жет четвертий “Сказання про Бонда-
ренка за народними переказами”). 
Про подальший маршрут отамана 

розповідає до-
кумент з “Ко-
денської книги 
судових справ” 
— “Зізнання 
гультяя Корнія, 
обвинуваченого 
в гайдамацтві”. 
Цей Корній на 
прізвище Моска-
ленко, родом, як 
вважають, з села 
Осівці на Бруси-
лівщині, під тор-
турами розповів, 
що: “Коли він 
тільки виходив з 
міста Брусилова, 
зустрів його сам 
ватажок Бонда-
ренко, який ра-
зом з чотирма 
г а й д а м а к а м и 
їхав на грабунок 
Брусилова і взяв 
згаданого Корнія 
до своєї компанії. 
Вмовивши їхати 
до Брусилова, 
дав йому списа, 

яким Корній враз почав працювати. 
Заколов, як сам зізнавався, своєю 
власною рукою двох жидів. А погра-
бувавши містечко, гайдамаки пішли 
до Грузького, і там пограбувавши 
жидів, зупинились у попа в господі на 
чималий час. У винницях дворових і 
жидовських горілку варили, пили 
вдень і вночі. А з Грузького пішли до 
Бишева і там грабували. Сім жидів 
скололи і трьох шляхтичів. Сколовши 
ксьондза, повісили його, а над ним 
— пса і жида. Згаданий Корній сам 
визнає, що зголосився колоти і ві-
шати ксьондза з іншим гайдамакою 
Покотилом, товаришем своїм.

Вийшовши з Бишева, попряму-
вали на Андріївку. Там пограбували 
шляхтянку, приведену хлопом там-
тешнім і застрелили її. Перед цим 
тримали її два дні при собі, третьо-
го дня, обравши собі нову ціль для 
грабунку, в неї стріляли глузуючи. З 
Андріївки до Рожева пішли. Погра-
бувавши Рожів, до Макарова пішли. 
Підходячи до міста, надибали жида, 
що втікав разом з жінкою й дітьми. 
Його там же на греблі з двома си-
нами скололи. А третього сина на-
мовили охреститися і матір власну 
сказали застрелити. Коли те вчинив, 
прийняв його ватажок згаданий Бон-
даренко собі за хлопця. А далі в місті 
Макарові застали багато жидівства, 
католиків. Усіх викололи, зграбува-
ли. Все це робив з товаришем своїм 
і згаданий Корній, будучи в усі ті дні, 
сам визнає, при ватазі Бондаренка, 
а коли ватажка козаки почали брати 
в Макарові, Корній утік без жодної 
зброї, коня тільки взяв”. Цього Корнія 
заарештували лише в 1770 році та й 
то через крадіжку. Зважаючи на те, 
що свідчення з нього взяли під тор-
турами, багато дослідників піддають 
їх сумніву. На нашу думку цей Корній 
дійсно міг йти разом з ватагою Бон-
даренка через Брусилів до Грузько-
го, де й залишився, як гультяй, “на 
чималий час” пиячити. Усі інші відо-
мості, наведені Корнієм, є всього-
лише зібранням різних переказів про 
Коліївщину, які жваво обговорюва-
лися після завершення повстання. 
Адже, як свідчать інші документи, по-
дальші події розвивалися за зовсім 
іншим сценарієм.

(Продовження 
у наступних номерах).

іван БондаренКо — оСтанній 
полКовниК Коліївщини

Обкладинка першого і єдиного донині 
видання “Коденської книги 

судових справ“.

“Портрет сподвижника Івана 
Гонти, гайдамацького 

ватажка Івана Бондаренка“. 
з фондів національного 
заповідника “Хортиця“.
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”

сонячні вітання
Наші найщиріші вітання з нагоди ювілейної дати – 

80-річчя від Дня народження адресуємо нашим слав-
ним ветеранам району

КуЦеНКО Любові Василівні з Мотижина,
ПашКу Миколі Тимофійовичу з Нових Опачичів,
дРаНИК Ганні Михайлівні з Ясногородки.

та з 90-річчям від Дня народження
ЛащеВСьКОМу Григорію Васильовичу з Рожіва,
Хай Вас люблять і шанують люди,
Хай ясним і мирним кожен ранок буде,
Хай серце не знає печалі й розлуки.
Хай радість приносять Вам діти й онуки.
Хай дім обминають печаль і тривога,
Щасливою буде життєва дорога.

Президія районної організації 
ради ветеранів україни.

У нашої найдорожчої людини на землі – рідної ті-
тоньки з Мотижина

КуЦеНКО Любові Василівни 
15 грудня ювілейна дата – 80-річчя від Дня народження.

Наша рідна і найдорожча! Хай засяє Вам цей ювілей-
ний день ясним сонечком нашої нев’янучої любові і щирої 
вдячності за добро і ласку, за ніжність і мудрість, за тепло і 
любов, за Ваші роботящі і невтомні руки і за те, що завжди 
є і будете нам опорою і порадницею. Ми у вічнім боргу пе-
ред Вами. Хай Господь подовжить Ваше життя, зміцніть 
Ваші сили і дух. Спасибі за все і низький Вам уклін.

Ваш ювілей – щаслива дата,
І сумніватись тут не слід.

Нехай сьогодні наші привітання,
У серці Вашому залишать добрий слід.
Отож прийміть найкращі побажання:
Здоров’я, щастя та багато літ!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла,
Ми щиро зичимо наснаги й сили,

Радості земної, миру і тепла!
Племінники Оля та Володя.

Усім теплом наших сердець щиро вітаємо з ювілей-
ною датою – 50-річчям від Дня народження 
ГОЛИК ОЛеНу ПРОКОПІВНу.

У твій день народження хай небо буде голубе,
Ми так сердечно й щиро усі вітаємо Тебе.
Нехай для Тебе завжди сонце ясно світить
І квіти ніжності цвітуть.
Нехай в добрі, у щасті й мирі
Усі прийдешні роки пройдуть.
Бажаєм сердечно, що можна
Найріднішій людині побажати,
Щоб лихо минало і йшло в небуття,
Бажаєм, щоб горя ніколи не знала,
Щоб радість довіку дарувало життя.

з повагою Коляда, Марченко, Хижняки, Саковські.

адміністрація, профком та трудовий колектив 
СТОВ «зоря» щиро вітає з ювілейною датою – 40-
річчям від Дня народження 

БеРеГОВОГО Юрія Івановича.
Хай роки минають у радощах й силах,
У вирій летять журавлі,
Прийміть у цей день поздоровлення щирі
І низький наш уклін до землі.
Нехай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті,

Душа ніколи не старіє,
А серце не втрачає доброти! 

Соснівська сільська рада та депутатський кор-
пус сердечно вітає з ювілейною датою – 40-річчям від 
Дня народження депутата

БеРеГОВОГО Юрія Івановича.
Добрий майстер у роботі
І порадник у житті,
Ви розрадите в скорботі,
Не забудете в біді,
Порадієте на святі,
Не останній - за столом,
І на дружбу Ви багаті,
До людей Ви - лиш з добром.
З святом Вас віта сьогодні
Весь наш дружній колектив,
Працьовиті, гарні, мужні
Будьте Ви і повні сил! 

Працівники ФОП «Курач» від усього серця вітають 
з ювілейною датою від Дня народження бухгалтера

ГОЛИК Олену Прокопівну.
Ми дуже раді, що у Вас
Сьогодні славні уродини;
Тож у прекрасний зимній час
Дозвольте привітати з ними.
І побажати в день оцей
Від всього серця Вам: 
Хай ллється радість із очей
І буйно квітне все навколо.
Нехай Вас Бог благословля
І від людей Вам буде шана,
А щедра матінка-земля
Дає наснагу Вам щорана.
А в особистому житті - 
Достатку зичим та любові
І будьте в дні ці непрості
Завжди веселі та здорові.
Живіть щасливо сотню літ
На втіху всій своїй родині,
Хай Бог Вас береже від бід
У нашій славній Україні.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

плахтянська  сільська  рада
Шостого  скликання

макарівського  району київської  області
рішення

Про встановлення місцевих податків на 2012 рік
Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Плахтянська cільська рада 
вирішила:

1. Встановити місцеві податки по сільській раді на 
2012 рік - податок на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки згідно додатку №1.

2. Ввести в дію дане рішення з 1.01.2012 року.
3. Копію даного рішення надіслати до Державної по-

даткової інспекції у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного рішення поклас-

ти на постійну планово-бюджетну комісію. 
Сільський голова                               С.Л.РОМаНеЦь.
с.Плахтянка
1 грудня 2011 року
№131-10-VІ

плахтянська  сільська  рада
Шостого  скликання

макарівського  району київської  області
рішення

Про встановлення місцевих зборів на 2012 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунк-

том 24 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пунк-
ту 8.3 статті 8, статі 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 
12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 розділу XIX “Прикін-
цеві положення” Податкового кодексу України  сільська 
рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за прова-
дження деяких видів підприємницької діяльності згідно 
з додатком до даного рішення.

2. До отримання в податковому органі торгових 
патентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, 
сплата збору за провадження деяких видів підприєм-
ницької діяльності здійснюється за ставками, встанов-
леними у додатку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в дію з 1.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність рішення 

Плахтянської  сільської ради від 5.05.2011 р. №76-07-
VІ «Про встановлення місцевих зборів» зі змінами з 
31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення надіслати до державної по-
даткової інспекції у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну планово-бюджетную комісію.

Сільський  голова                              С.Л.РОМаНеЦь.
с.Плахтянка
1 грудня 2011 року
№ 130-10-VІ

ВОЛЕЙБОЛ. В м.Тараща від-
булися фінальні зустрічі на Кубок 
Київської обласної організації «Ко-
лос» з волейболу серед ветеранів 
(тридцять років і старші). З п’яти, 
запланованих для участі у фіналі 
команд, прибули дві. Команда на-
шого району та команда із Стави-
ща. Таращанці, звісно, як госпо-
дарі вже чекали своїх суперників 
на місці.    Згурівський та Києво-
Святошинський райони залиши-
лись поза фіналом. 

З привітальним словом до 
спортсменів та вболівальників 
звернулися голова райдержадмі-
ністрації, голова районної ради та 
мер міста Тараща, які побажали 
всім учасникам перемоги у фіна-
лі. Після обов’язкової процедури 
проходження мандатної комісії, 
на майданчик вийшли господарі турніру та 
спортсмени Макарівщини. Незважаючи на 
шалену підтримку місцевих вболівальників, 
наща команда лідирувала у двох партіях і не 
залишила ніяких шансів супернику на пере-
могу. 

Гра між ставищанцями та господарями 
носила більш напружений характер. Коман-
ди виграли по одній партії і кожен сподівався 
на перемогу в третій, вирішальній. Спочатку 
спортивне щастя було на боці господарів май-
данчика. Вони вигравали першу половину пар-
тії. Проте, після зміни площадки, фортуна від-

вернулась від таращанців, які програли 17:19. 
На другу зустріч команда із Ставища ви-

ходила розігріта і в хорошому настрої. Не-
зважаючи на рівну гру, з відривом у два очка у 
двох партіях перемогу святкували ставищан-
ці, які і отримали Кубок турніру. За нашими 
ветеранами друге місце, господарі – треті.

РСТ «Колос» щиро вдячне Олександру 
Заріцькому, Олександру Горбику, Миколі Не-
чаю, Ігорю Сухенку та Миколі Курачу, які на-
дали фінансову підтримку команді та забез-
печили транспортом для поїздки на фінал.

анатолій ПРОЦеНКО,
голова РСТ «Колос».

: : :  с п о р т  : : :  с п о р т  : : :  с п о р т  : : :
БОКС. В Ма-

карівській дитячо-

юнацькій спортив-

ній школі відбувся 

відкритий чемпіонат 

району з боксу, в 

якому взяли участь 

команди з Макарів-

ського, Бородян-

ського та Києво-

С в я т о ш и н с ь к о г о 

районів. Загальна 

кількість учасників 

склала 80 осіб. За 

підсумками чемпіо-

нату перше  загаль-

нокомандне місце 

здобули спортсме-

ни нашого  району, 

друге – Бородян-

ського ,третє  посі-

ли боксери з Києво-

С в я т о ш и н с ь к о г о 

району. 

- Отче андрію, розкажіть про 
себе та прихожан храму. чим 
живе церковна громада?

-  Наше життя збагачене наявніс-
тю великої церковної родини храму. 
Громада з року в рік зростає і дійсно 
є дружною великою сім’єю. Це радує 
душу. Всі ми, коли хворіємо фізично, 

звертаємося до лікарні. До храму 
приходять  люди, які переймаються 
здоров’ям душі.  Звичайно, всі пови-

нні прагнути до того, 
щоб гасло древніх «У 
здоровому тілі – здо-
ровий дух» супрово-
джувало кожного з 
нас все земне життя, 
за прикладом апос-
тола Андрія Перво-
званого не роптали 
і все терпіли. Нема 
жодної муки, котру 
не можна витримати 
в ім’я нагороди, яку 
готує Христос.

Тепер коротенько 
про себе. Народився  
15 липня 1973 року 
в місті Рівне в сім’ї 
державних службов-
ців.  Любов до Бога 

і людей заклали в моїй душі мама і 
тато. Час йде, тепер маю свою сім’ю. 
Вже сімнадцять років ми разом з ма-
тушкою Руфіною. Маємо трьох синів: 
старший 15-річний Борис курсант 

військового училища імені Івана Бо-
гуна, Димитрій та Назар навчаються у 
школі. Звичайно, для нас з матушкою 
діти – найбільше щастя. 

- Про що мріє настоятель хра-
му отець андрій?

- Всі мешканці Макарова і наші 
гості щорічно мають щасливу на-
году бачити Свято-Іллінський храм 
у Ніч Різдва Христового, ранок Дня 
Святої Пасхи. Це, щорічно, незабут-
ні дні спільного щастя всіх дорос-
лих і дітей. Адже для кожного з нас 
велика честь і відповідальність бути 
земляками одного з перших святих у 
православному християнському світі 
Димитрія Ростовського, уроджен-
ця землі макарівської, частка мощів 
якого знаходиться в храмі. Перш за 
все добудувати храм, бачити всіх 
своїх дітей, рідних і близьких в лоні 
Церкви Христової. А ще: бачу Мака-
рів  красивим, затишним, охайним 
– центром паломництва всіх право-
славних  християн, в майбутньому 
містом, до якого будуть приїздити з 
усього християнського світу, щоб по-
клонитися землі-батьківщині Данила 
Туптала, котрий увійшов в історію і 
вічність  Святителем Димитрієм Рос-
товським.

ми повинні прагнути до того, щоб гасло 
древніх «у здоровому тілі – здоровий дух» 

супроводжувало кожного з нас все земне життя
Цього місяця в протоієрея Андрія ЯРОША – настоятеля Свято-

Іллінського храму селища Макарів –  День ангела.  З цієї нагоди Веніамін 
Вітковський взяв інтерв’ю у священика:
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Приватні 
оголошення 

ПРОдаЮ ракушняк М-25 вищого ґатунку. Те-
лефон: 067-472-42-73.

ПРОдаЮ передній міст від трактора Т-40 та 
автомобіль «Москвич-408». Тел.: 099-224-
52-82.

ПРОдаЮ цегляний будинок 1986 року в с.Пла-
хтянка, площею 59,6 м2. Центральний водопро-
від, газ (опалення), присадибна ділянка 0.12 га. 
Ціна договірна при огляді. Тел.: 067-383-18-91 
Петро Петрович; 067-295-39-33 Наталя Олексан-
дрівна.

ПРОдаЮ млин. Макарів. Ціна договірна. Теле-
фон - 097-292-69-76. 

а к ц і я
Магазин „дім, сад, город”, що знахо-

диться по вул.Б.Хмельницького (біля ста-
діону) з 1 листопада 2011 р. по 1 лютого 
2012 р. проводить акцію для пенсіонерів. 
Насіння, засоби захисту рослин, добрива 
продаються зі знижкою 10%. перетяжКа та ремонт меБлів. 

ш в и д к О .  я к і с н О .  н а д і й н О . 
063-568-28-34; 

067-698-99-69; 095-400-31-23.

Куплю ВРХ, коней та молодняк. 
Телефон - 067-410-54-71.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕй тА МОЛОДНЯК ВРХ. 

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

заява про наміри
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«джерман  Текнікал Сервіс», розташоване в смт Ма-
карів, Київської обл., вул. Першотравнева, 67 має 
намір одержати дозвіл на викид забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря.

Предметом діяльності підприємства є ремонт, 
технічне обслугування та монтаж  підіймально-
транспортного устаткування. 

Виробничі процеси супроводжуються викидом в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин, таких як 
азот діоксиду, оксид вуглецю, сірчаної кислоти, аеро-
золю загальною кількістю близько 1,8 т/рік. 

Нормативна санітарно-захисна зона витримана.
Вклад ТОВ «Джерман Текнікал Сервіс» в існуючий 

рівень забруднення атмосферного повітря не переви-
щує граничнодопустимих нормативів.

зауваження та пропозиції громадських орга-
нізацій і окремих громадян з даного питання над-
силати до Макарівської райдержадміністрації за 
адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 
5-27-55 протягом місяця з дня опублікування ого-
лошення.

реСтаврація подуШоК
у ваШій приСутноСті

- дезинфікуємо кварцуванням; 
- очищуємо від сторонніх предметів;

- знищуємо запах поту; 
- замінюємо напірник на новий.

Виїзна майстерня під’їде до вашого 
будинку  БезКОшТОВНО

Т е л е ф о н :  0 6 7 - 1 0 2 - 9 6 - 6 9 .

ПРОдаЮ одно-, дво-, трикімнатні квартири 
в центрі Макарова. Тел.: 050-721-03-34. 

(Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП серії ВОЗ №080346).

увага, абітурієнт -2012
Розпочато набір кандидатів на основі загаль-

ної середньої освіти для участі в конкурсі на вступ 
до Національної академії Служби безпеки україни 
(м. Київ) за напрямами:

1. «Правознавство» – підготовка юристів у сфері 
забезпечення національної безпеки із знанням інозем-
них мов, форма навчання – денна;

2. «Філологія» – підготовка перекладачів-рефе-
рентів у сфері забезпечення національної безпеки, 
форма навчання – денна;
та до інституту підготовки юридичних кадрів для 
СБу Національної юридичної академії ім. Я.Мудро-
го (м. Харків) за напрямом «Право», спеціальність 
«правознавство», денна форма навчання.

детальну інформацію про Національну акаде-
мію СБ україни та правила вступу розміщено на 
офіційному сайті навчального закладу за Інтернет 
адресою: academy.gov.ua

за довідками можна звертатися за телефонами: 
(044)527-76-24, (044)281-51-47, (044)281-54-23. 

з днем Працівників міліції
30 серпня минуло 2 роки, як пішов з 

життя мій син – ліквідатор ЧАЕС Матрущен-
ко Олександр Леонідович, який працював 
у колективі районного відділу Головного 
управління МВС України. Для нього завжди 
великим святом був День міліції. 

Тож тепер я хочу щиро привітати його 
колег з професійним святом та побажати 
міцного здоров’я на довгі роки, щастя їм та 
їх родинам.

Ольга антонівна МаТРущеНКО.

ВТРАЧЕНИЙ державний акт на право  власності на 
земельну ділянку серії ЯЛ № 074720, виданий 13 
жовтня 2010 року Макарівським відділом земель-
них ресурсів райдержадміністрації на підставі до-
говору купівлі-продажу земельної ділянки №1820 
від 5 червня 2007 року на ім’я аНдРеЄВа Віктора 
Веніаміновича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат на право  власності на зе-
мельну частку серії КВ № 0152302, виданий Мака-
рівською райдержадміністрацією,  зареєстрований 
за №0278 від 15 січня 1997 на ім’я ПеРеПечеНКО 
Ганни Олексіївни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  приватної 
власності на землю серії КВ № 0058, виданий 17 груд-
ня 1996 року за № 58 на підставі рішення виконавчого 
комітету №5 Яблунівської сільської ради народних 
депутатів 19 вересня 1996 року на ім’я СаРжИН-
СьКОї Тетяни Наумівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  приватної 
власності на землю серії ІV-КВ № 080583, виданий 10 
березня 1998 року за № 675 на підставі рішення ви-
конкому Новосілківської сільської ради народних де-
путатів від 2 вересня 1997 року на ім’я МІРОНчеНКа 
Миколи Васильовича, вважати недійсним.

ПРОдаЮ новий «шевроле Лачетті». Можли-
вість оформлення без довідки про доходи. Теле-
фон - 066-872-27-78. Юлія.

П р О д а Ю 
конвектор “зевс“, 

бочку на 500 літрів, 
батареї плоскі - 8 шт. (50*50), 

батареї чавунні б/в - 5 шт., 
систему для утеплення підлоги 6 м2. 

ТЕЛЕфон - 050-413-31-57.

плахтянська  сільська  рада
Шостого  скликання

макарівського  району київської  області
рішення

Про внесення змін до рішення Плахтянської 
сільської ради від 5.05.2011р. № 76-07-уІ «Про 

встановлення місцевих податків і зборів”
Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Плахтянська сільська рада 
вирішила:

1. Внести зміни до рішення Плахтянської сільської 
ради від 5.05.2011р. № 76-07-УІ «Про встановлення 
місцевих зборів». Зміни викласти в наступній редакції

«3.1. Запровадження податків і торговельної діяль-
ності з розрахунку на календарний місяць (крім про-
вадження торговельної діяльності нафтопродуктами, 
скрапленим та стиснутим газом із застосуванням піс-
толетних паливно-роздавальних колонок на стаціо-
нарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 
станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання 
платних послуг з розрахунку на календарний місяць в 
слідуючих розмірах:

1. для впровадження роздрібної торгівлі на терито-
рії інших населених пунктів – 0,1 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного року;

2.для впровадження виїзної торгівлі на території ін-
ших населених пунктів – 0,08 розміру мінімальної заро-
бітної плати на 1 січня поточного року;

3.для провадження діяльності з надання платних 
побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом 
Міністрів України на території інших населених пунктів 
– 0, 1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня 
поточного року.

2. Визнати такими, що втратили чинність пункт 
3.1 та пункт 3.2 статті 3 «Ставки збору» рішення від 
5.05.2011р. №76-07-VІ Плахтянської сільської ради 
«Про встановлення місцевих податків і зборів».

3. Копію даного рішення надіслати до державної по-
даткової інспекції у Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну планово-бюджетную комісію.

Сільський голова                       С.Л.РОМаНеЦь.
с.Плахтянка
1 грудня 2011року
№ 132-10-VІ

виКонуємо Будь-яКу домаШню роБоту. 
Прибирання, Прання, Приготування їжі і т.д.
Порядність та чистоту гарантуємо! 

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

металовироБи, Ковані вироБи
бронедвері, ворота, паркани з профнастилу, 

ковані навершення паркана, козирки, мангали, 
сходи, гвинтові сходи, перила, балкони.

50% знижки на всі вирОби
швидкО та якіснО

Телефон: 096-70-31-603. Саша.

ЗІПСОВАНИЙ державний акт на право власності на земельну 
ділянку серії ЯГ №316798, виданий 17 листопада 2006 року 
Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадмі-
ністрації за №1274 на підставі рішення Колонщинської сіль-
ської ради від 20 квітня 2005 року №144-16-ІV на ім’я МаНь-
КуС Михайла Григоровича, вважати недійсним.

ЗІПСОВАНИЙ державний акт на право власності на земельну 
ділянку серії ЯГ №316797, виданий 17 листопада 2006 року 
Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадмі-
ністрації за №1275 на підставі рішення Колонщинської сіль-
ської ради від 20 квітня 2005 року №144-16-ІV на ім’я МаНь-
КуС Михайла Григоровича, вважати недійсним.
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19 - 25 грудняГороскоп
ОВеН (21.03-20.04). Цього тижня покладайтеся тiльки на себе. 

Вашi думки, мiркування i дiї будуть найправильнiшими, але краще не 
демонструвати це перед дiловими i особистими партнерами. Вони 

цього не зрозумiють i не оцiнять. До четверга завершіть i упорядкуйте все, 
що необхiдно. Ведiть переговори i готуйтеся до проектiв i нововведень, якi 
на довгий час стануть основою ваших iнтересiв i додадуть сил. Спробуйте 
не упустити свiй шанс.

Сприятливi днi: 21, 23; несприятливi: 19.

ТIЛеЦь (21.04-21.05). Дiйте так, як вам підказує почуття 
обов`язку. Виконуйте свої зобов`язання, допомагайте близьким людям 
i тим, хто вас оточує. Не порушуйте закон i партнерськi домовленостi. 

Тодi ви одержите винагороду - в моральнiй або матерiальнiй формi, але голо-
вне - у вашому життi будуть вiдновленi спокiй i гармонiя. З п`ятницi починаєть-
ся новий етап, i спробуйте до цього часу створити поле для розширення своєї 
активностi. У коханнi альтернативнi можливостi можуть затьмарити розум. Не 
поспiшайте нiкому нiчого обiцяти.

Сприятливi днi: 20; несприятливi: 19.

БЛИзНЮКИ (22.05-21.06). Намагайтеся нiчого не пропустити 
на цьому тижнi з того, що може виявитися корисним або цiкавим. Мож-
ливо, доведеться змiнити деякi свої погляди або намiри. Посилюється 

конкуренцiя, i вам доведеться оцiнити здiбностi i сили того, хто знаходиться 
по iншу сторону барикад. Спробуйте до п`ятницi розiбратися з конфлiктними 
ситуацiями. У вихiднi пожертвуйте вiдпочинком, якщо є чим зайнятися. Цi два 
днi будуть визначальними на мiсяць вперед.

Сприятливi днi: 20, 21; несприятливi: 25.

РаК (22.06-22.07). Якщо ви планували ремонт в будинку, то 
цей тиждень один з оптимальних в роцi для такої мети. Можна за-
кладати фундамент, вести будiвельнi роботи. Якщо такi грандiознi 

змiни не входять у вашi плани, то можна обмежитися генеральним приби-
ранням або косметичним ремонтом. З п`ятницi, ви можете вiдчути потре-
бу розпочати якусь нову тему. Не стримуйте свої прагнення, навiть якщо 
для цього доведеться пожертвувати почуттям обов`язку перед близькими. 
Вашi особистi стосунки вiд таких змiн тiльки виграють.

Сприятливi днi: 22; несприятливi: 23.

ЛеВ (23.07-23.08). Можливо, на цьому тижнi виснажиться запас 
терпiння стосовно тих, хто користується вашою увагою. Якщо немає 
очiкуваного енергетичного або матерiального взаємообмiну, то продо-

вжувати стосунки в тому ж дусi не має сенсу. З п`ятницi ваш ентузiазм одер-
жить хороше пiдживлення. Цiлi i iнтереси стануть прагматичнiшими. Хорошi 
перспективи можуть вiдкритися у когось з ваших близьких.

Сприятливi днi: 23; несприятливi: 24.

дIВа (24.08-23.09). Ви можете втiлити деякi з своїх iдеалiв. Те, 
що ще недавно здавалося малодосяжним, тепер стає цiлком реаль-
ним. Головне - визначитися з прiоритетами i неспiшно просуватися 

у вибраному напрямi. Умови в оточеннi будуть напружені, але такi ситуацiї 
часто йдуть на користь справi i притягують нових учасникiв подiй, зв`язки 
i перспективи. Якщо були плани пiдвищити квалiфiкацiю, взяти участь в 
роботi семiнарiв або тренiнгiв, то для цього теж вiдповiдний час. Пере-
гляньте список своїх бажань - i дiйте.

Сприятливi днi: 21, 23; несприятливi: 19.

ТеРезИ (24.09-23.10). Бажання зробити свiт комфортнiшим i 
красивiшим зажадає додаткових витрат. Цей час iдеально пiдходить 
для ремонту, переїзду або реконструкцiї житлового простору. Може 

з`явитися i бажання розплутати суперечностi в особистих стосунках. По-
тягнувши за одну ниточку, ви можете вiдкрити для себе деякi таємницi, якi 
ранiше вважали за краще залишати нерозгаданими. Тепер ви готовi дiяти 
смiливiше.

Сприятливi днi: 19, 21; несприятливi: 20.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Посилюється конкуренцiя. Намагай-
теся не нажити собi ворогiв, корегуйте свою лiнiю поведiнки, якщо 
вiдчуваєте антагонiзм або заздрiсть. Зараз багато чого може вияви-

тися з того, що ранiше замовчувалося. Шукайте джерело проблем, перш 
за все, в собi. Одночасно це i хороша можливiсть все обговорити, знайти 
сумiснi з партнерами цiлi i налагодити конструктивну спiвпрацю. З п`ятницi 
змiняться правила гри, i ви вiдчуєте себе упевненiше. До того ж, в особисто-
му життi зможете насолодитися теплими обiймами, про якi давно мрiяли.

Сприятливi днi: 21, 23; несприятливi: 20.

СТРIЛеЦь (23.11-21.12). Вашi творчi здiбностi зараз на висотi. 
Можна спробувати себе в новiй ролi, змiнити щось в iмiджi або по-
експериментувати в особистих захопленнях. При цьому матерiальнi 

завдання все ж таки примусять вас справлятися iз звичними обов`язками. 
Робочий час бажано присвятити наведенню ладу в справах i пiдготовцi 
умов для початку нової теми, яка буде пов`язана з новим партнерством. 
Можливо, з цiєї причини у вихiднi ви захочете об`єднати дiловi i особистi 
плани.

Сприятливi днi: 21; несприятливi: 22.

КОзеРIГ (22.12-20.01). Цей тиждень принесе вам випробуван-
ня, якi потрiбно прийняти спокiйно i направити зусилля на збережен-
ня стабiльної обстановки на роботi та вдома. Придiлiть бiльше уваги 

дiтям, їхнiм проблемам i проханням. Можливо, ваша пiдтримка зараз потрiбна 
i коханiй людинi. Коли ви допомагаєте i берете на себе турботи iнших людей, 
ви якiсно мiняєте i власне життя. З п`ятницi можна розпочинати реалiзацiю 
проекту, який виявить вашi креативнi i лiдерськi якостi. Ви добре зможете все 
прорахувати i налагодити тiсну i комфортну спiвпрацю з колегами.

Сприятливi днi: 19; несприятливi: 20.

ВОдОЛIЙ (21.01-19.02). Не пiддавайтесь спокусам, якщо 
вiдчуваєте, що це може похитнути основи вашого життя. У сiм`ї 
назрiває ситуацiя, яка зажадає терплячого сумiсного з’ясування об-

ставин. Враховуйте, що вашi цiлком безневиннi вчинки зараз можуть бути 
невiрно зрозумiлi партнером. Образи i ревнощi не випадковi, якщо вашi 
дiї кидають виклик умовностям. Ближче до вихiдних плануйте зайнятися 
новим серйозним проектом. Практичнi питання стають прiоритетними. До 
того ж, тепер у вас додасться домашнiх обов`язкiв.

Сприятливi днi: 22; несприятливi: 25.

РИБИ (20.02-20.03). Поряд з вами, серед близьких або 
колег, можуть раз у раз виникати розбiжностi. Ваша лояльнiсть 
i бажання згладити гострi кути допоможуть зняти напруженість 

ситуації. Реконструкцiї, якi ви запланували у себе в будинку, можуть за-
жадати значних сил i засобiв. Якщо вiдчуваєте, що самi не справляєте-
ся, запросiть фахiвцiв. Бажання змiн i романтичнi настрої у вихiднi при-
мусять вас вiдкласти всi справи i насолодитися спiлкуванням з тими, 
кого ви любите.

Сприятливi днi: 20, 23; несприятливi: 19.

с к а н в о р д

п о с м і х н і т ь с я
Здається, у мене проблеми 

із зором. Заходжу в магазин - очі 
розбігаються. Дивлюся на ціни - 
очі на лоб лізуть. Заглядаю в га-
манець - нічого не бачу...

— Іване, а чому це в тебе сви-
ня день верещить, а день нi?

— Та я її день годую, а день не 
годую, щоб сало було з прошар-
ками м’яса.

Наступного тижня.

— Степане, а чому твоя свиня 
кожен день верещить?

— Та я подумав: навiщо менi 
те сало...

Сьогодні на кухні буду нову 
мийку ставити!

- А чим тебе стара не влашту-
вала?

- Низька, щоб з крана води в 
чайник набрати, треба в ній весь 
посуд перемити!

Начальник карного розшуку 
викликає двох слідчих, що упус-
тили злочинця:

- Як це могло статися?
- Він пішов у кіно.
- А ви?
- А ми цей фільм вже бачили…

Діти розглядають картину:
- Давай втікати звідси, - шепо-

тить один іншому, - а то ще поду-
мають, що це ми її розмалювали.

* * * * *
* * * * *

* * * * *


