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ШаНовНі меШкаНЦі 
кИївщИНИ!

Щиро вітаю Вас з Новим 2012 
роком та Різдвом Христовим!

Для Київщини 2011-ий видав-
ся вдалим. За рівнем соціально-
економічного розвитку область 
увійшла до трійки кращих регіо-
нів України. Це заслуга кожного 
з вас, хто щоденною кропіткою 
працею та знаннями  розбудову-
ють та зміцнюють нашу державу і 
розвивають рідний край.

Від щирого серця вітаю вас з 
новорічними та різдвяними свя-
тами! Вірю, що Новий рік ознаме-
нується новими звершеннями та 
досягненнями. 

Бажаю вам міцного здоров’я, 
щастя, благополуччя, достатку, 
успіхів у житті, наснаги для добрих 
і корисних справ задля процвітан-
ня рідної України!

анатолій ПрИсЯжНюк,
голова київської обласної
 державної адміністрації.

ШаНовНі друзі!

Від усього серця вітаю Вас із 
світлими святами – Новим Роком 
та Різдвом Христовим! Це усіма 
нами з дитинства улюблені й ра-
дісні дні, наповнені світлом свята 
спільної радості, веселощів, очі-
кування дива й казки, душевного 
тепла й надії.

Озирнувшись назад, можна 
сміливо сказати, що 2011-ий рік 
прожитий не дарма. Цей рік був 
насичений подіями, напруженою 
працею, глибоким змістом та 
звершеннями. Він подарував нам 
радість зустрічей й відкриттів, пе-
ремог і досягнень, новий профе-
сійний і життєвий досвід.

Напередодні Нового Року 
прийнято загадувати бажання і 
вірити, що вони обов’язково здій-
сняться. Від усієї душі зичу Вам 
великого людського щастя, міц-
ного здоров’я, добра й радості, 
вірних друзів та близьких людей 
поруч. 

Нехай прийдешній рік виправ-
дає ваші самі добрі надії і праг-
нення, принесе достаток і добро-
бут сім’ям. 

З Новим роком, з новим щас-
тям !

 олександр качНИй,
голова київської обласної 

ради.

дороГі жИТелі Та ГосТі 
макарівщИНИ!

За кілька днів один рух стрілки 
годинника о 24 годині 31 грудня 
перенесе нас з одного року в на-
ступний 2012 рік.

В минулому році хотілося б 
залишити негаразди, проблеми, 
гіркоту нездійснених мрій та спо-
дівань. Рік, що завершується, зба-
гатив нас новим досвідом, згурту-
вав і дав нам можливість не лише 
вистояти, а й створити всі умови 
для подальшого розвитку.

Новий рік та Різдво Христове 
– це яскраві, родинні свята із зеленою ялинкою з різно-
кольоровими прикрасами, із щасливими дитячими об-
личчями, надіями і радістю кожної родини. 

І хай збудеться все задумане, а 2012 рік стане таким, 
яким ми хочемо його бачити. Зустрічаючи Новий рік та 
святкуючи Різдвяні свята, побажаємо один одному Лю-
бові та Віри. Віри в себе і в процвітання нашої країни. По-
даруємо найдорожче, найцінніше – любов і тепло наших 
сердець, увагу і турботу нашим близьким, аби у Новому 
році щасливих людей стало більше.

Успіхів Вам і удачі, щастя і благополуччя!

віктор Гудзь,
голова 

районної ради.

олександр куЦИк,
голова 
райдержадміністрації. 

Бажаємо за молитвами нашого 
святого земляка Святителя Димитрія 
Ростовського великих та багатих ми-
лостей від Господа.

Господи, Боже наш!
Дай нам бути знаряддям 
миру Твого,
Щоб ми вносили любов туди, – 
де ненависть,
Щоб ми прощали, 
де ображають,
Щоб ми з’єднували,  де є чвари,
Щоб ми казали правду,
 де панує омана,

Щоб ми воздвигали віру, 
де душить сумнів,
Щоб ми збуджували надію, 
де мучить відчай,
Щоб ми вносили світло 
в темряву,
Щоб ми збуджували радість,
де горе живе.
Господи, Боже наш!
Дай нам, не щоб нас втішали, 
але щоб ми втішали,
Не щоб нас розуміли, 
але щоб ми інших розуміли,
Не щоб нас любили,

але щоб ми інших любили.
Бо хто дає – той отримує,
Хто забуває себе – 
той знаходить,
Хто прощає – тому проститься,
Хто вмирає – 
той прокидається до вічного життя. 
(давня молитва) 

з любов’ю у Новонародженому 
Богонемовляті Христі

клірики макарівського 
благочиння української 

Православної Церкви

свЯщеННослужИТелі ПравославНої макарівщИНИ сердечНо віТаюТь усіХ 
із різдвом ХрИсТовИм, НоволіТТЯм і всіма зИмовИмИ ЦерковНИмИ свЯТамИ! 

- Якими були пріоритетні за-
вдання селищної ради в 2011 
році?

 - Передусім, це будівництво, ре-
монт, реконструкція та утримання 
доріг. Цьогоріч побудували доріг про-
тяжністю 2536,8 м на суму1710,626 
тис.грн. Провели поточний ремонт 
4318 кв.м. доріг, ямковий ремонт 
- на площі 542 кв.м. Для зимового 
утримання доріг (очистка від снігу, 
посипання від ожеледиці) укладено 
договори з чотирма підрядними ор-
ганізаціями, за якими закріплені  всі 
вулиці населених пунктів. Відремон-
тували  пристрої примусового зни-
ження швидкості та відновлено до-
рожню розмітку.

Наступними важливими завдання-
ми було вуличне освітлення   та водо-
постачання. Прокладено водопровід 

по вул. Фрунзе, очистили свердловини 
по вул. Піонерській, відремонтували та 
об’єднали всі свердловини в єдину 
систему по вулицях: Б.Хмельницького, 
Механізаторів, Ілліча, Ватутіна, а для 
контролю за використанням води у 
весняно-літній період виконавчий ко-
мітет прийняв рішення  «Про порядок 
та норми використання води на по-
лив». В  рамках програми «Питна вода 
України» проводяться роботи щодо 
будівництва мінізаводу з виробництва 
питної води підвищеної якості для Ма-
карівського НВК “ЗОШ І-ІII ступенів – 
природничо-математичний ліцей” та 
жителів району, виготовлено проект 
для очищення води в ЦРД «Пролісок». 

Також велика увага приділена бла-
гоустрою та санітарному очищенню 
території села від стихійних сміттєз-
валищ. Це питання у нас на контролі 

завжди. Рішенням сесії Макарівської 
селищної ради від 10 березня за-
тверджено «Правила благоустрою та 
забезпечення чистоти і порядку на те-
риторії Макарівської селищної ради». 
На засіданні виконавчого комітету 17 
березня  розглянуто питання прове-
дення робіт з благоустрою селища та 
прийняте рішення «Про розкріплення 
території селищної ради для благо-
устрою». Таким чином, за суб’єктами 
господарювання всіх форм власності 
закріплено територію селищної ради 
для благоустрою, визначені місця 
встановлення пандусів для забезпе-
чення доступу людей з обмеженими 
фізичними можливостями. На прове-
дення робіт з благоустрою населених 
пунктів селищної ради витрачено 250 
тис. гривень. В  місцях відпочинку гро-
мадян створено 3 нові та реконстру-
йовано 4 клумби, відновлено роботу 
поливної системи на газонах, провели 
конкурс «Двір зразкового порядку», в 
ході якого визначили 60 переможців  і 
вручили їм  дипломи та таблички «Двір 
зразкового порядку», благоустрій кла-
довищ. 

Роботи багато, головне – не боятись її
За останні кілька років Макарів дуже змінився: розвивається його інф-

раструктура,  змінюються ландшафти, покращується добробут жителів. 
Все це відбувається не без піклування та контролю селищної ради. Перед 
завершенням 2011 року ми спілкуємось з селищним головою Олексан-
дром Іващенком про те, чого вдалось досягти та що планується, аби жит-
тя і дозвілля макарівців поліпшувались.

' стор.  3.

ШаНовНі жИТелі 
макарівськоГо райоНу! 

Щиро і сер-
дечно вітаю вас 
зі світлими і ра-
дісними свята-
ми, які всіх нас 
об’єднують.

Го т у ю ч и с ь 
до свята, ко-
жен з нас хоч на 
мить зупинить-
ся і замислить-
ся над тим, що 
з а л и ш а є т ь с я 
позаду. Ми зга-
дуємо солодкий 
смак перемог та гіркоту поразок, ретельно відбирає-
мо з життєвого багажу все те, що стане нам у пригоді 
в наступному році.

 Новорічні свята завжди несуть в собі очікування до-
бра і надію, що все буде на краще. Нехай  ці свята при-
несуть всім нових успіхів та  здоров’я, наповнять ваше 
життя любов’ю і добром, а в кожну домівку ввійдуть за-
тишок і злагода. Щастя вам та Божого благословення!

З Новим роком та Різдвом Христовим!

юрій заБела, 
депутат облради.
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№  Прізвище, ім’я, по батькові,
        посада  керівника, 
        який веде прийом

1     куЦИк 
       олександр іванович - голова  
        райдержадміністрації

2      ГоріН олександр дмитрович - 
        перший заступник голови 
        райдержадміністрації

3    ГумеНюк 
       олександр миколайович -
        заступник голови 
        райдержадміністрації
4     ТИмчеНко 
       юрій анатолійович -
        заступник голови 
        райдержадміністрації

січень     лютий    березень

Бишів
11.01

Мар’янівка 
25.01

Ясногородка
10.01

В.Карашин
24.01

Кодра
16.01

Колонщина
12.01

Липівка 
26.01

Людвинівка 
8.02

Пашківка
 22.02
Вільне

7.02
Яблунівка

21.02
Грузьке 

6.02
Опачичі
 20.02

Маковище
9.02

Мостище 
23.02

Андріївка 
14.03

Борівка
28.03

Гавронщина
13.03

Забуяння 
27.03

Королівка
5.03

Лишня
 19.03

Комарівка
22.03

Дату проведення виїзного прийому визначає сільський, селищний голова, керівник 
підприємства за погодженням з головою райдержадміністрації або його заступниками.

Інформація про кількість відвідувачів, порушені питання і вжиті заходи передається 
на другий день після виїзного прийому громадян в юридичний відділ апарату адміні-
страції для узагальнення.

ГраФік
особистих виїзних прийомів громадян керівниками

райдержадміністрації в населених пунктах району в першому кварталі 2012 року 

олена Фока, 
керівник апарату адміністрації.

Будь-яка зустріч з жи-
телями громади, будь-який 
захід для депутата районної 
ради VI скликання С.Г.Ханіна 
завжди однаково важливі. 
Нещодавно разом із за-
ступником голови районної 
ради О.М.Майстренком з 
робочим візитом побували 
в с. Грузьке. Під час зустрі-
чі з громадою,  депутатами 
місцевої ради та сільським 
головою Л.Б. Караном було 
обговорено стан справ у 
селі, нагальні питання, які 
необхідно вирішити най-
ближчим часом. Хоча у селі і 
є проблеми, але жителі гор-
ді тим, що проживають і працюють в своїй громаді. С.Г.Ханін пообіцяв надати грошову 
допомогу для ремонту ФАПу.  

Неодноразово, буваючи в селах району з головою районної ради В.М.Гудзем та 
його заступником О.М.Майстренком, С.Г.Ханін переконувався: якщо перші зустрічі 
були дещо напруженими і в цілому носили офіційний характер, то вже наступні робочі 
поїздки проходили в невимушеній обстановці за участю громади та представників ор-
ганів місцевого самоврядування.

У співпРаці - запоРУка УспіхУ

дороГі  макарівЦі!

Щиро вітаю вас із Новим Роком та Різдвом Христовим.
Бажаю вам, щоб серця завжди наповнювала любов, а душу зігрівала 

віра.
Саме любов близьких людей, любов до Батьківщини та стійка віра є 

запорукою змін на краще, яких ми усі так прагнемо в Новому році.
Смачної куті та щастя в житті! Веселих свят, родинного затишку та Бо-

жого благословення вам, земляки!
з вірою у краще –

костянтин БоНдарєв,
народний депутат україни, 

голова київської обласної партійної організації «во «Батьківщина»

В місті Буча відбулись засідання Прав-
ління Асоціації органів місцевого самовря-
дування Київської області  та  Обласної ре-
гіональної дорадчої ради.

Вони пройшли 22 грудня в навчальному 
центрі «Зелена Буча». Наради вів голова 
обласної ради Олександр Качний. В ньо-
му взяли участь голови міських і районних 
рад, старости сільських та селищних голів, 
депутати різних рівнів. Наш район пред-
ставляли голова районної ради Віктор 
Гудзь і Колонщинський сільський голова 
Юлія Пелешок.

Розгляд проекту та затвердження 
плану роботи і кошторису на перше пів-
річчя 2012 року, розмір членських вне-
сків та призначення голови Секрета-
ріату Асоціації. Ним став  Олег Кулик, 
кандидатуру котрого одноголосно під-

тримали. На засіданні 
Дорадчої ради розгля-
нули  проект Програми 
соціально-економічного 
та культурного розвитку 
Київщини на 2012 рік. 

 З основними на-
прямами соціально-
економічного розвитку 
області присутніх озна-
йомили начальник голов-
ного управління економі-
ки облдержадміністрації 
Володимир Коваль та на-
чальник головного фі-
нансового управління 
облдержадмін істраці ї 
Лариса Карамушка. В обговоренні цих пи-
тань взяли участь депутати Дмитро Качан, 

Володимир Коваль, Ле-
онід Танцюра, Іван Качан 
та міські голови Бориспо-
ля – Анатолій Федорчук 
та Бучі – Анатолій Федо-
рук. Вони висловили свої 
пропозиції щодо фор-
мування Програми та 
висвітили питання, що 
стосувались вирішення 
проблем своїх терито-
ріальних громад.  

Також під час об-
говорень йшлось про 
співпрацю та необхід-
ність обміну досвідом 

зі своїми колегами у сфері місцевого 
самоврядування. Як наголошувалось на 
засіданні, Київська облрада разом з об-
лдержадміністрацією, з органами міс-
цевого самоврядування та виконавчої 
влади в районах працюють задля забез-
печення стабільного економічного росту 
області та покращення добробуту жите-
лів Київщини. 

Минулої суботи у Би-
шівській школі генераль-
ний директор ТОВ «Агро-
Холдинг МС» Юрій Карасик 
разом із головою райдер-
жадміністрації Олексан-
дром Куциком та головою 
районної ради Віктором Гу-
дзем презентували новий 
комп’ютерний клас. Під час 
урочистостей, звертаючись 
до учнів, вчителів, батьків, 
дітей, вони наголосили, що 
цей дарунок – облаштова-
ний комп’ютерний клас – це 
радість не лише для учнів, 
вчителів, батьків дітей, а й 
їхня. Бо хочуть бачити дітей 
високоосвіченими, висо-
кокваліфікованими спеціа-
лістами у майбутньому. По 
закінченні школи, кожен з 
нинішніх учнів обере свій 
шлях у самостійне життя. 
Хтось стане вчителем, ін-
женером, лікарем, а хтось 
залишиться у селі й працю-
ватиме на рідній землі. Але 
яку б професію не обрали, 
без сучасних знань не обі-
йтися. І ми раді, що вклада-
ємо свою часточку добра у 
гідне майбутнє України.

Бишівський сільський 

голова Олег Мірошкін та 
директор школи Зіна-
їда Корж від щирого сер-
ця подякували за цінний і 
такий потрібний дарунок 
навчальному закладу і за-
певнили, що найбільшою 
вдячністю учнів будуть 

їхні глибокі знання. Шко-
лярі з радістю сіли за нові 
комп’ютери й продемон-
стрували свої вміння воло-
діння комп’ютерами Юрію 
Карасику, Олександру Ку-
цику та Віктору Гудзю (на 
фото).

Учасники художньої са-
модіяльності Бишівського 
будинку культури та школи 
привітали шановних гос-
тей прекрасним концер-
том. У піснях величалась 
хліборобська праця, краса 
рідної української землі.

Минулої п’ятниці в Бишеві генеральний директор ТОВ 
«Агро-Холдинг МС» Юрій Карасик провів збори праців-
ників товариства, де прозвітував за перший рік роботи. 
Він зазначив, що прихід товариства у район має не лише 
політичне значення, а й соціально-економічне. Земля, 
яка кілька, а то й навіть декілька років не оралася, зно-
ву обробляється й приносить врожай. На орендованій 
землі працюють місцеві жителі, котрі здали земельні паї 
в оренду, створено 100 постійних робочих місць, землю 
обробляє потужна сільськогосподарська техніка. 

У 2011 році товариство засіяло 8049 гектарів землі, 
а вже в 2012 році оброблятиме на 12778 гектарів орен-
дованих земельних паїв у 11 селах. Якщо торік основною 
культурою на полях була кукурудза, то вже цьогоріч зна-
чні площі буде засіяно іншими культурами. Зокрема, 
пшеницею 1079 гектарів. В подальшому в планах товари-
ства урізноманітнення сівозмін, серед них і кормових, бо 
поряд з рослинницькою галуззю розвиватиметься тва-
ринництво. Про те, що ТОВ «Агро-Холдинг МС» прийшло 
господарювати у наш район на довгі роки і з перспекти-
вою відновлення слави Макарівщини як потужного сіль-
ськогосподарського району свідчить й те, що тут введено 
в дію потужний сучасний комплекс для сушки зерна.

Всім працівникам Юрій Карасик вручив грошові пре-
мії, а найкращим – грамоти. Він також вручив подяку на-
чальнику управління агропромислового комплексу рай-
держадміністрації Віталію Пономаренку.

Юрій Михайлович зазначив, що цьогоріч більше 540 
тисяч гривень надано допомоги на інфраструктуру сіл ра-
йону: ремонти приміщень сільських рад, будинків культу-
ри, шкіл, дитячих будинків, храмів…

презентували комп’ютерний клас підбито підсУмки 
пеРшого РокУ Роботи

Щиро вітаю з наступаючим Новим 
роком та Різдвом Христовим!

Бажаємо кожній родині сімейного 
добробуту, радісних дитячих усмішок, 
здоров’я, любові, миру і процвітання! 
Нехай Новий рік увійде до вашої оселі 
добрим і радісним, принесе злагоду 
і достаток, натхнення на нові вагові 
здобутки.

 Хай доля щедро обдаровує всіля-
кими благами, а друзі та ділові парт-
нери ніколи не розчаровують!

Віншую вас, господарі, 
при вашій родині,
Нехай добро буде з вами 
і щастя віднині!
Щоб в доброму здоров’ї 
хоч сто літ прожити,
Собі й дітям красну долю 
в Бога заслужити!
Успіхів, нових звершень та здій-

снення найзаповітніших мрій!
віктор Гудзь,

голова районної організації 
Партії регіонів.
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Наталія Герасименко – 
директор Ясногородсько-
го будинку культури, де-
путат сільської ради:

– Минулої осені моя 
донька пішла до першого 
класу. Для нашої родини – це 
одна з найпам’ятніших подій 
року, що минув. Сьогодні ми 
дуже радіємо, що Оленька з 
радістю вчиться, долає пер-
ші сходинки знань.

 2011 став пам’ятним 
для мене і як члена грома-
ди села. Адже це перший рік 
моєї депутатської каденції. 
Я усвідомлюю свою відпо-
відальність перед одно-
сельчанами, як представник 
місцевого органу самовря-
дування, тому прагну вико-
нати все, записане у програ-
мі, з якою йшла на вибори. 
Звісно, приємно, що, зокрема, у відповідь на запити мешканців села по 
вулиці Польова за сприяння мецената Валентина Костенка ми дооблад-
нали вечірнє освітлення,що чимало зроблено за ініціативи сільської ради, 
депутатів у поліпшенні благоустрою села, що міцнішає співпраця громади 
зі школою… Мене радує і те, що співочий колектив села, який був створе-
ний лише три роки тому, у 2011 році заявив про себе, як про один з кращих 
колективів художньої самодіяльності не лише району чи області, а України. 
Він зайняв перші місця на Всеукраїнських фестивалях фольклорних колек-
тивів та сільських колективів художньої самодіяльності «Боровля». І я є теж 
його учасницею. 

Наступний рік – високосний. А тим паче за східним календарем – це рік 
чорного Дракона. Тож до нього чимало з нас ставиться упереджено. Хоча 
за східною міфологією Дракон чи не найкращий знак Зодіаку. І я вірю, що і 
нам він принесе удачу у справах. Наша родина планує розпочати зводити 
власне житло чи, хоча би на перших порах, облаштувати власну кімнату в 
гуртожитку. Хочу щиро привітати громаду села з Новим роком та Різдвом 
Христовим, побажати здійснення всіх задумів і планів, здоров’я, достатку, 
радості в кожному домі. Нехай 2012 рік буде успішнішим, щасливішим за 
рік, що відійшов в історію.

передноворічні 
інтерв’ю

Ніна Янкович – член 
президії районної ради 
ветеранів україни, вчи-
телька-пенсіонерка:

Новорічні свята – чудові. 
Їх чекають і діти, і дорослі. З 
Новим роком ми пов’язуємо 
надії на краще життя. Хоча 
ось уже 20 років надії лиша-
ються для більшості простих 
українців лише надіями. Тож 
так хочеться, щоб цей рік 
приніс благополуччя, спо-
кій, злагоду, щоб за словом 
“демократія” (занадто часто 
вживане), стояли поняття 
“справедливість, чесність, 
доброта” (бо все ще рідко 
вони не лише в лексиконі, а 
й в діях політиків,депутатів, 
хіба що в період передви-
борної кампанії).

 Але яким би складним, проблемним не було життя,кожен рік залишає 
щось таке, про що приємно згадати. Мені минулий рік запам’ятався зустрі-
чами з друзями, розмовами-дискусіями на різні теми, особливо на есте-
тичні, цікавими поїздками до столиці, які щоразу відкривають мені Київ у 
якійсь новій грані краси його вулиць, храмів, пам’яток історії, мистецьких 
надбань. Радість приносила мені і моя родина, особливо найменшенькі-
правнуки Ванєчка і Анєчка, перед якими цей світ тільки відкриває свої две-
рі.

На Новий рік красуватиметься в моєму домі ялинка. Для мене-це відчуття 
свята, яке зі мною з дитинства. Можливо, воно для мене ще тому особли-
ве, що приносить у мій дім подих лісу, в який я закохана. Найбільшу насо-
лоду отримую, коли беру до рук кошика і на світанку вирушаю на «грибне 
полювання». У променях сонця листочки дерев переливаються яскравими 
фарбами осені, ніби в казці. Не поспішаючи, гордовито виходить на галявину 
сімейство оленів, а помітивши незнайомця, хутко, з відчуттям такої ж власної 
гідності, зникає в хащах… Краса природи – особлива, вона втішає, полонить, 
дає заряд енергії, який допомагає жити, задуматися над тим, який світ на-
вколо нас трепетний, як легко його зруйнувати і як він потребує нашої під-
тримки, турботи і бережного ставлення. Так хочеться, щоб кожен з нас був 
господарем цієї землі і вільно користувався і милувався дарами природи.

Щиро вітаю з Новим роком, Різдвом Христовим колег – педагогів, друзів, 
членів президії районної ради ветеранів, членів виконкому Макарівської селищ-
ної ради, дітей війни, зичу міцного здоров’я, радості, благополуччя, достатку.

спілкувалась анна суХеНко.

Ми стоїмо на порозі 2012 року. Яким 
він буде,що принесе у наші домівки,як 
змінить світ і нас? Так хочеться вірити,що 
щасливим і радісним, не обділить 
здоров’ям,що подарує достаток і здій-
снення мрій всім і кожному попри усі-
лякі негаразди і кризи. Вступаючи у рік 
Новий,ми надіємося на краще .В цьому є 
споконвічний стимул,без якого не було б 
майбутнього,а отже, самого життя.

 Чим запам’ятався 2011 рік і що че-
каєте від 2012 року? З цими запитання-
ми кореспонденти нашої газети звер-
нулися до жителів району.

* * * * *

з днем народження!

“макарівським вістям” – 80

ШаНовНі колеГИ!

Щиро вітаємо вас з 
Новим роком та Різд-
вом Христовим! Нехай 
ваші серця будуть зі-
гріті любов’ю і теплом, 
домівки повняться до-
бром, радістю та Божим 
благословінням, а очі світяться щастям. Нехай з остан-
німи хвилинами Старого року вас покинуть турботи та 
негаразди, а Новий – 2011 рік буде щедрим на цікаві 
плани, нові досягнення та професійні перемоги. Ба-
жаємо, щоб Різдвяна зоря запалила у ваших серцях 
вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та 
невичерпної енергії!

З новими надіями, з новими звершеннями, з новим 
благополуччям! З Новим роком!   З новим щастям !

валентина савчеНко,
в.о. начальника відділу освіти,

валентина ХоХлюк,
голова ради профспілки.

закінчення. Поч. на 1 стор.
Також  зрізали аварійні та су-

хостійні дерева на території 3-х 
дитячих садочків. Для контролю 
за дотриманням Правил благоу-
строю та забезпечення чистоти 
і порядку на території Макарів-
ської селищної ради створено 
інспекцію по благоустрою при 
КП «Макарів-Сервіс». В рамках 
проведення весняного та осін-
нього місячників благоустрою 
ліквідовані 16 стихійних сміттєз-
валищ, а на вулицях Макарова 
та по берегах річки посаджено 
660 дерев. 

Цього року проведено 
ремонт в ДНЗ «Барвінок»,  а 
саме: відкрили дві дошкільні 
групи, виготовили проектно - 
кошторисну документацію на 
реконструкцію та утеплення 
2-х дитячих садків. Співпра-
цюємо зі школами – допома-
гаємо в організації заходів та 
свят. Кожен випускник 2011 
року дитячих садків отримав 

подарунок. Надано благодійну 
допомогу дитячому будинку 
«Надія та житло для дітей». 

- Чи всі завдання та 
плани,визначені на рік, ви-
конані? 

- Більшою мірою так. Мож-
ливо чогось не встигли, але 
наступного року обов’язково 
виконаємо, триватиме ремонт 
доріг, проводитиметься благо-
устрій селища.

- Які завдання поставлені 
на 2012 рік?

- Ми розробили програму 
соціально-економічного та куль-
турного розвитку територіальної 
громади селища Макарів, сіл 
Зурівка, Калинівка, Фасівочка. 
В ній передбачено наступні за-
вдання: підвищення рівня дохо-
дів населення, сприяння повній, 
продуктивній зайнятості; впро-
вадження соціальних стандартів 
і підвищення якості послуг, які 
надаються населенню; створен-
ня належних умов для всебіч-

ного та повноцінного  розвитку 
дітей, відродження культурних 
і просвітницьких традицій; під-
вищення рівня розрахунків за 
спожиті енергоносії; підвищення 
ефективності енергоспоживан-
ня, здійснення заходів із енер-
гозбереження в усіх галузях і 
сферах діяльності; продовження 
будівництва об’єктів життєза-
безпечення, покращення якості 
питної води. Звичайно, хочеть-
ся, щоб все заплановане вда-
лось, і дійсно покращило добро-
бут наших громадян. Новий рік 
принесе нам нові завдання, пер-
спективи, зміни. А які – все зале-
жить від нас самих. Я бажаю всім  
жителям Макарова, району, щоб 
усе заплановане обов’язково 
здійснилось. Від щирого серця 
бажаю всім міцного здоров’я  та 
успіхів у всіх починаннях. Миру 
та злагоди в кожну родину. І всім 
веселих свят.

спілкувалась Галина оНіщук.

Роботи багато, головне – 
не боятись її

маковищанська 
сільська рада  вітає 
всіх жителів села 
і району з Новим 
роком та різдвом 
Христовим!

 Хай рік, що по-
чинається, принесе 

всім удачу та успіхи в справах, міц-
не здоров’я, щирих друзів та вірних 
коханих.

Нехай по снігових заметах до 
кожної оселі пролягає доріжка до-
броти, взаєморозуміння, праце-
любності. Заквітчаних весен і те-
плого літа, усім - з роси й води. 
Щедрої на врожай осені та хліба-
солі на столі. Хай доля на україн-
ських рушниках несе добробут, мир 
і щастя!

Щасливих і радісних вам свят!

10 січня 1932 року в нашому ра-
йоні вийшов перший номер районної 
газети. До друку її підписав редактор 
Іван Бурденний. 

Нині «Макарівські вісті» – це 
дванадцятисторінковий тижневик, 
який готує до друку невеликий, але 
професійний колектив. Тут поєдна-
лися професійний досвід і молоде-
чий пошук. Активно співпрацюють 
з газетою наші громадські допи-
сувачі Іван Захарченко, Діна Не-
треба, Євген Букет, Ігор Годенков, 
Василь Ляшенко… Час від часу на 
її шпальтах з’являються нові іме-

на, тематика їхніх матеріалів різно-
жанрова, за що ми їм дуже вдячні і 
з нетерпінням чекаємо листів з до-
писами.

80-річчя «Макарівських вістей» 
– це свято всіх тих, хто долучаєть-
ся до її творення, – редакційного 
колективу, співзасновників газети 
– райдержадміністрації і районної 
ради, громадських дописувачів, 
передплатників.

Тож усім щастя, довголіття, 
здоров’я і достатку, щоб у творчому 
натхненні, дружньому колі відсвятку-
вати ще й 100-річчя рідної районки.
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ПожелаНИе

Что пожелать 
под Новый год
Тебе, планета дорогая,
В наш бурный 
и мятежный век?
Чтобы мир принял 
черты рая,
Чтобы святым мольбам 
внимая
Болезни, горечи, 
утраты
Забыл навеки человек.
Чтобы земля 
наша родная
Богатством всем 
благоухая
Явилось чудом 
из чудес:
Озера жемчугом 
блистали,
А нивы золотом 
сверкали,
Леса вздымались 
до небес…
Тебе, товарищ мой 
и друг,
Любви желаю я 
безбрежной,
Подруги ласковой 
и нежной,
Улыбок тысячи вокруг.
И людям всем 
желаю счастья,
Пусть стороной 
пройдут ненастья,
А радость 
поселится тут.
И в каждом доме – 
изобилье,
Любви серебряные 
крылья
Пусть осеняют 
ваш уют.
Ребята пусть 
растут счастливо
Планете всей 
родной на диво
Под общий лозунг
 «Мир и труд!».

ольга ждаНеНко.
с. Мостище.

Із Новим роком, земляки!
Селяни всі мойого краю.
Кого я знаю і не знаю,
З чиєї легкої руки
Ростуть картопля й буряки,
Цвітуть сонцями короваї.
Із Новим роком, земляки!
Вітаю всіх я вас, жінки,
Невтомні і прості селянки:
Наталки, Галі і Тетянки,
З чиєї вправної руки
Летять у вічність рушники,
Цвітуть пісні і квітне поле,
Як непроста селянська 
доля.
Із Новим роком вас, жінки!

Із Новим роком, земляки!
Невтомні хлопці-хлібороби,
Що на землі 
з дитинства роблять, 
Що землю орють, 
сіють, жнуть,
І силосують, і збирають,
І не бастують, 
лиш прохають,
Бо совість мають 
й добре знають,
Що хліб – це Бог у всі віки!
Із Новим роком, земляки!

Тетяна ПарХомеНко.
с. Соснівка.

За даними Головного 
управління статистики у Київ-
ській області у січні-листопаді 
2011р. сільськогосподар-
ськими підприємствами (крім 
малих) реалізовано на забій  
7806 ц худоби та птиці (у живій 
вазі), що в 2,5 раза більше,  по-
рівняно з січнем-листопадом 
2010р.; вироблено 70349 ц мо-
лока (на  9,7% більше), 308,0 
млн.шт. яєць (в 1,6 р. більше). 

На 1 грудня 2011 року  у 
сільськогосподарських підпри-
ємствах ( крім малих)  поголів’я  
великої рогатої худоби ста-
новило 4473 голови (на 3,0% 
менше, порівняно з 1 грудня 
2010р.), у тому числі корів – 
2015 голів  (на 3,9% більше); 
свиней – 1078 голів ( на 25,9% 
більше), овець - 458 голів  (на 
17,9% менше), птиці – 1156,2 
тис.голів (у 1,6 раза більше). 

Порівняно  січнем - листо-
падом 2010р. в сільськогос-
подарських підприємствах 
(крім малих) обсяг вирощу-
вання худоби та птиці змен-
шився на 6,9%.  Середньодо-

бові прирости великої рогатої 
худоби на вирощуванні, від-
годівлі та нагулі збільшились 
на 11,2%, свиней збільшило-
ся – у 2,0 раза та відповідно 
становили 497 г та 405г. 

Загальний обсяг реалізо-
ваної сільськогосподарськими 
підприємствами власно ви-
робленої продукції за січень-
листопад 2011р., порівняно з 
січнем-листопадом минулого 
року, збільшився на 29,9%, у 
т.ч. продукції тваринництва – 
на 47,3% , продукції рослинни-
цтва – зменшився  на 34,0%. 

Середні ціни продажу 
аграрної продукції сільсько-
господарськими підприєм-
ствами за всіма напрямами 
реалізації, порівняно з від-
повідним періодом 2010р., 
зросли найбільше на зернові 
та зернобобові культури   (на 
45,3%), на яйця - на 2,4% та 
на молоко на 11,0%, на кар-
топлю знизились на 24,0%.

На 1 грудня в сільськогос-
подарських підприємствах 
(крім малих) зберігалось 8447 

т зерна (у 2,7 рази більше, ніж 
на 1 грудня 2010р.), у т.ч. 766 
т пшениці, 661 т жита, 476 т 
ячменю, 5957 т кукурудзи, на-
сіння  соняшника 1027 т. 

Під урожай 2012 року сіль-
ськогосподарськими підпри-
ємствами  станом на 1 грудня 
2011 року посіяно озимих на 
зерно і зелений корм (включа-
ючи ріпак) на площі 4654,5 га, 
майже у 2 рази більше, ніж під 
урожай  2011 року, в тому числі 
зернових на зерно – 4389,5 га 
(87,0%), ріпаку на зерно – 245 
га. У структурі площ зернових 
озимих на зерно частка ози-
мої пшениці становить 61,9%, 
жита озимого – 38,1%.

 Для забезпечення вес-
няно – польових робіт у на-
ступному році, виорано на 
зяб 15209 га (у 3,2 рази біль-
ше минулого року). 

за дорученням 
начальника Гус -

Наталія ГрИщеНко,
в.о. начальника 

відділу статистики
у макарівському районі.

більше виРоблено і Реалізовано 
сільгосппРодУкції, ніж тоРік

передноворічні 
інтерв’ю

свідчить статистика

ШаНовНі ТоварИШі, друзі, землЯкИ!

Макарівська районна рада ветеранів вітає вас з 
Новим, 2012 роком!

Бажаємо, щоб завжди над нами було ясне небо, 
щоб не шукали стежок у лікувальні і фармацевтичні 
заклади! Сподіваємося, що завжди користуватиме-
тися повагою, любов’ю рідних і близьких.

Докладімо зусиль, щоб жилося нам щасливо у 
державі, для якої людина, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканість і безпека визнавалися най-
вищою соціальною цінністю.

Щасти вам в усіх добрих починаннях і справах, 
які сприятимуть ближнім і далеким нашим співвіт-
чизникам!

з повагою
вацлав ЯНковськИй,

голова райради ветеранів.

Богдан Білецький 
– вчитель фізкультури  
мар’янівської зоШ і- 
ііі ступенів:

Я отримав стабільну 
роботу, почав самостій-
но заробляти на життя, 
став окремо жити від 
батьків. Хоча, відчувши 
цю самостійність і не-
залежність, допустив 
чимало помилок. Біль-
шість з них виправив, і 
тепер, хочеться рік роз-
почати з нового листка. 

Прийшовши в шко-
лу, вразило те, як  тепло 
мене зустріли, прийня-
ли, бо в колективі я був 
тоді наймолодшим. Є 
різні діти, та я задово-
лений, що вони люблять 

відвідувати мої уроки. Дуже хотів би, щоб вони своїми 
спортивними здобутками радували батьків і вчителів. 

Новий рік зустрічаю з друзями, а Різдво – це те, що 
єднає нашу велику родину. Його ми святкуватимемо ра-
зом. 

Від наступного року чекаю змін на краще. Хочу мати 
власне житло, щоб футбольна команда школи виграла 
чемпіонат району з футболу, а найголовніше, чого я ба-
жаю – здоров’я своїй мамі. Хочу, щоб все було добре в 
рідних і друзів.

дороГі землЯкИ!

Сердечно вітаю вас  з Новим роком та Різдвом 
Христовим!

Ми входимо в новий відлік часу, оцінюючи та під-
биваючи підсумки року, що минає.  Нехай у наступ-
ному році кожен буде успішнішим у справах, бо саме 
це впливає на наш оптимізм і додає впевненості в за-
втрашньому дні.

Щиро зичу вам, дорогі друзі, щастя, добра і злагоди. 
Нехай осяйна Різдвяна зоря об’єднає усіх нас – і тих, хто зу-
стрічає ці свята в дружньому сімейному колі, і тих, хто дале-
ко від рідної домівки, - чистим світлом незгасних людських 
чеснот та цінностей. Нехай до кожної родини приходить 
мир і спокій. З Новим роком та Різдвом Христовим!

 з найкращими побажаннями 
віктор сТеЦеНко,

голова координаційної ради 
профспілок району.

На початку лютого перші договори 
оренди земельних паїв отримали би-
шівці, уклавши їх з товариством «Агро-
Холдинг МС», яке дало нове життя 
землям, що роками в районі, після лік-
відації колгоспів, не оброблялися.

В Копилові стала до ладу перша в 
Україні лінія з виробництва сандвіч-
панелей. До її монтування залучено 
фахівців Фінляндії, Італії та Польщі. 
На цей інвестиційний проект виділе-
но 5 мільйонів євро.

Останні розробки ТОВ НВП «Аг-
ротехніка - МЛТ» в сфері управління 
повітряним рухом були представлені 
на цьогорічній міжнародній виставці і 
конференції АТК Global, які відбулися 
в березні в столиці Нідерландів.

У серпні на території району завер-
шено впровадження інвестиційного 
проекту із залученням прямих інозем-
них інвестицій Англії на будівництво 
центру соціальної підтримки дітей та 
сімей через представництво благодій-
ної організації «Надія і житло для дітей в 
Україні». Центр розпочав свою роботу.

Район експортував ліс будівельний, 
деревину для технічних потреб, гумові 
суміші, технічні частини з гуми, плівку 
захисну поліетиленову, товари техніч-
ного призначення тощо в Туреччину, Ру-
мунію, Латвію, Росію, Грузію, Казахстан, 
Фінляндію, Молдову, Польщу, Німеччину 
і Білорусь.

Створено громадську раду при 
райдержадміністрації для забезпечен-
ня участі громадськості у формуванні 
та реалізації державної політики. Її очо-
лила Руслана Ткачук. За підтримки рай-
держадміністрації молодь Макарова 
створила МОСДМ «Лідерська нація».

Відбувся військово-історичний 
фестиваль «На броні Перемоги», де 
пройшло батально-історичне дійство 
«У Житомирському напрямку. Лютий 
1944-го», що відтворили зустрічний 

бій військ Червоної Армії проти частин 
німецького вермахту в ході зимової 
кампанії 1943-1944 рр. із залученням 
військово-історичних клубів та техніки 
часів Великої Вітчизняної війни.

До 25-річниці Чорнобильської 
катастрофи про жінок Чорнобиля 
режисер Микола Бурнос зняв фільм, 
серед його героїнь і наші землячки. 
В Макарові, Колонщині з цієї нагоди 
встановлені пам’ятники.

В Макарові по вулиці Проектна 
зведено 40-квартирний будинок для 
працівників ПС «Київська» 750 кВт та 
лабораторію ветеринарно-санітарної 
експертизи на центральному ринку.

З метою підвищення енергозбе-
реження, як альтернативу газового 
опалення, КПКОР «Макарівтепло-
мережа» модернізувало котельне 
обладнання для використання пі-
летів.

В рамках проведення акції 
«Майбутнє лісу в твоїх руках» дер-
жавне підприємство «Макарівське 
лісове господарство» разом із шко-
лярами, громадськістю створили 
лісопарки на 45 га, де висадили 360 
тисяч сіянців.

Лауреатом Всеукраїнського кон-
курсу «Вчитель року - 2011» стала 
вчителька історії Лишнянської ЗОШ 
Тетяна Олексіївна Пилипчук.

У першому хокейному турнірі се-
ред аматорів на кубок «Голови Київ-
ської облдержадміністрації» перемо-
гла команда «Макарів».

У Всеукраїнському конкурсі «При-
язна адміністрація» серед районів 
області перемогла Макарівська.

В Українському фонді культури в 
липневі дні була відкрита виставка 
нових творів народної майстрині з 
Макарова Людмили Вітковської.

Відбулася перша в Україні екс-
педиція, організована з метою на-
повнення інформацією української 
інтернет-енциклопедії Вікіпедії, і одно-
часно перша за всю історію одночасна 
фотофіксація населених пунктів Мака-
рівщини. В районі пройшло дві наукові 
історично-краєзнавчі конференції за 
ініціативи Національної спілки крає-
знавців і особливо нашого земляка, за-
ступника головного редактора тижне-
вика «Слово Просвіти» Євгена Букета.

Впродовж останніх п’яти років 
освіта Макарівщини за рейтингом в 
числі кращих в області.

У жовтні хвиля протестів проти 
скорочення соціальних гарантій до-
котилася і до Макарова.

Достославний ювілей Мотижина – 
850 років тому село вперше згадано 
у літописній літературі Русі-України.

Макарівському медичному учи-
лищу виповнилося 55 років.

У липні на теренах Макарова про-
йшли змагання 4-го етапу чемпіона-
ту України та кубка дружби країн СНД 
з авторалі.

Цьогорічний мистецький пленер 
«Козичанка – перлина Полісся», що 
пройшов у рідному селі – малій бать-
ківщині, в садибі заслуженого худож-
ника України Анатолія Марчука, став 
ювілейним – двадцятим за ліком від 
його започаткування і був присвяче-
ний 20-річчю Незалежності України.

На міжнародному літературному 
фестивалі «Пристань менестрелів» у 
Балаклаві серед представників літе-
ратурних об’єднань СНД макарівська 
студія «Сузір’я» (керівник Ігор Годен-
ков) зайняла третє місце у номінації 
«Пісенна поезія».

за публікаціями «макарівських 
вістей» підготувала анна суХеНко.

згадаємо рік минулий
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

* * * * *
василь ляшенко, 

пенсіонер, смт макарів:
В основному 2011 рік 

був звичайний, без осо-
бливих змін в моєму жит-
ті. Нещодавно родиною 
відсвяткували день наро-
дження моєї любимої внуч-
ки Крістінки. Їй виповнило-
ся 4 рочки. 

В політичному ракур-
сі – вважаю, як і багато 
інших, несправедливим 
ув’язнення Юлії Тимошен-
ко. Запам’яталися акції 
протесту в Києві, і навіть в 
Макарові, проти уряду та 
реформ, які нічого не дали, 
крім погіршення життя простих людей.

В 2012 році чекаю, що покращиться життєвий рівень 
всіх українців, буде укладено угоду з Євросоюзом і буде-
мо жити за європейськими стандартами. Сподіваюся, що 
вибори до Верховної Ради будуть прозорі, чесні і спра-
ведливі. А також надіюсь, що Юлію Тимошенко звільнять 
з-під варти. 

У році Дракона бажаю всім добра, злагоди, надії і до-
статку в кожній родині.

спілкувались Галина оНіщук і марина ільчеНко.
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славімо БоГа

Родився Бог, як всі, 
вдягнувши плоть.
Не вірив люд, що 
перед ним Господь.
І розп’яли, як злодія 
й бандита,-
А його кров’ю 
кожен з нас омитий!
Омитий від гріха 
і від омани,
Омитий від всього, 
що є поганим.
Він є Початок, 
Мудрість і Дорога.
Родився Бог! 
Отож, славімо Бога!

олеся ПарХомеНко.
с. Соснівка.

В грудні мені виповнилось 85 років. Я пропрацювала в ощад-
банку с. Забуяння 20 років. На пенсію йшла двічі. В 55 років колеги 
мене вітали цінними подарунками і квітами. А насправді пішла на 
заслужений відпочинок в 63 роки. З того часу щороку мені при-
ходять листівки з поздоровленням з нагоди дня народження від 
колективу Макарівського Ощадбанку №3033. Ось із 85 річчям ко-
леги не забули привітати. В мене від радості забриніли сльози на 
очах. Для мене цей день став незабутнім. За увагу, за чуйність і 
доброзичливе ставлення висловлюю вдячність всім працівникам 
колективу, які не забувають своїх колег-пенсіонерів. Бажаю міц-
ного здоров’я, сімейного щастя, спокою і довгих років життя.

олена чуНіЦька.
с. Забуяння.

мене не забУвають

Передноворічні дні для дітвори були вщерть 
заповнені зустрічами з прекрасним мисте-
цтвом. Маленькі глядачі й дорослі взяли участь 
у прем’єрі мюзиклу «Шум дощу» у авторській 
постановці керівника хореографічного колек-
тиву «Данс-Сіті» Тетяни Сліпко – викладача Ма-

карівської дитячої школи мистецтв. За основу 
мюзиклу було взято знайому всім з дитинства 
і, безперечно, улюблену казку Ганса Христіана 
Андерсена «Дюймовочка». Хоч для вихованців 
колективу і їх керівника це перша робота в та-
кому форматі, проте вони справились з нею чу-
дово. Було очевидно, що учасники мюзиклу з й 
самі отримували насолоду від дійства – так на-
тхненно, з віддачею працювали на сцені.

Всім дуже сподобалась стара казка на но-
вий лад, де виконавці осучаснили події давно 
минулих літ… Так Жаба перетворилася в Ма-
дам Жабе ( цю роль зіграла випускниця ДШМ 
Вероніка Захарченко), її синок тепер мав ім’я 
Федя ( Саша Мирополець), спритна Мишка 
(Даша Судак) і елегантний Кріт (Михайло При-
ходько) стали подружньою парою, нова дійова 
особа – Наомі Квакембл (Іра Андрійко) одружи-
лася з Федею, спритний Жук (Саша Очеретя-
ний) – з Мадам Жабе, а Дюймовочка (Марина 
Тоткайло), звичайно, полетіла в далеку країну 
казкових ельфів з любимим Принцем (Арсен 
Мишинський).

Ніхто не залишився ображеним і самотнім 
– всі дійові особи на кінець 
казки були щасливими, як і 
глядачі, адже мюзикл з його 
чудовою музикою, дотепами, 
жартами, гарними декорація-
ми і прекрасними костюмами 
додав всім настрою і добрих 
спогадів про дитинство. 

Порадували своїми ви-
ступами і вихованці музич-
ного відділу дитячої школи 
мистецтв, які підготували 
Різдвяний концерт: ансамбль 
скрипалів (клас Ольги Кузь-
менко), хористи (клас Наталії 
Степурко), вокалісти Ірина 

Шульц та Анастасія Тита-
ренко, ансамбль баяністів 
під керівництвом Віктора 
Садковського, фортепі-
анний дует у складі Лізи 
Токмакової і Олексан-

дра Кононця (клас 
Ірини Саленко), 
гітарист Богдан 
Тищенко (клас Те-
тяни Скорик) скри-
паль Еміль Алієв та 
переможець і ди-

пломант Міжнародних та Всеукраїнських мис-
тецьких конкурсів Антон Карпець. Поетичними 
репризами й дотепними заставками прикра-
сили концертну програму і незмінний ведучий 
Борис Михайлович Кукса та його юний колега 
Владислав Божок.

Подарунковим сюрпризом від Партії регіонів 
для дітей району була і музична казка, яку при-
везли до Макарова вихованці столичної дитячої 
вокальної студії «Співайко» Міжнародної гро-
мадської організації (художні керівники Тарас і 
Наталія Лучанко, режисер-постановник Ганна 
Іванюк). Перед спектаклем присутніх в залі юних 
глядачів та їх рідних вітали з наступаючим роком 
голова райдержадміністрації Олександр Куцик і 
голова районної ради Віктор Гудзь.

Студійці показали високий артистизм, адже 
виконавці – це діти-фіналісти «Дитячого «Євро-
бачення», переможці «Кроку до зірок», лауре-
ати Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів. 
Тож протягом усього спектаклю лунали апло-
дисменти вдячних юних і дорослих глядачів. 

Тетяна ЯсИНеЦька.
Світлини Марини ІЛьЧеНКО.

н а  р а д і с т ь  д і т в о р і

Ось уже 10 років як працює наш ліцей. Це дата невелика. Та протягом 
всього цього часу ми відчули велику підтримку, турботу та допомогу батьків.  
Вони без вагань брались вирішувати всі наші шкільні проблеми та потреби: 
ремонт класних кімнат, актової зали, підведення води до ліцею, організації 
екскурсій, надання заохочувальних призів та подарунків на свята та інші за-
ходи. Також велику поміч нам надають і голова сільської ради О.П.Сухенко,  
депутат  районної ради М.М. Курач, директор «Київ-Еко-Хліб» О.В.Голубєв, 
підприємець О.Г. Сухенко, голова батьківського колективу А.С. Литвин, вчи-
телі та працівники ліцею. Велике вам усім за це спасибі! Ми вас любимо й 
поважаємо. З Новим роком та Різдвом Христовим! 

члени учнівського самоврядування 
мотижинського ліцею: 

юлія курач, антон радчеНко, 
олександр суХеНко.

гордимося 
наставниками

Настали зимові дні, а з ними – і свята, яких так чекають всі діти. Нещодавно в Ма-
карівському НВК „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничо-математичний 
ліцей” відбувся виховний захід присвячений Дню Святого Миколая.

 Учні 3-В класу (вчителька Л.О.Пархоменко) підготували урочистий концерт, де пере-
втілилися у справжніх акторів: і в чортиків, і в янголів. Був серед них і Святий  Миколай.

Батькам радісно, що дітки не забувають звичаїв і обрядів нашого народу. Недар-
ма говорять, що хто не знає свого минулого, той не вартий і свого майбутнього.

в.ТИТареНко, Н.ТИТареНко,
 а.кіНШа, л.ковБасНюк,

батьки учнів 3-в класу.

п Р и й ш о в  і  д о  н а с  м и к о л а й !
Ніч чарівна, казкова
Незабаром прилине
Увійде в кожне серце:
І доросле, й дитини.
Посміхнеться ласкаво
Ліхтарями – зірками,
Завітає в хатину
Зі Святим Миколаєм.
Уночі, потихеньку,
Як засне вся малеча,
Принесе Миколайчик
Подарунки нарешті.
Привітає зі святом
Всіх старанних, слухняних,
Може здійсняться 
раптом
Заповітні бажання?
Сніг порипує тихо,
І мете завірюха,
Загортає зима
Сонну землю кожухом.
І ступа тихо нею
Ніч казкова, чарівна
Срібні дзвони лунають,
Наче щира молитва.
Йде від хати до хати
Із торбинкою щастя
Чарівник дуже добрий,
Щоб здійснити 
найкраще.

Галина ГерасИмеНко.
смт Макарів.

* * * * *

різдвЯНа віНШівка

Ой, як щиро люд 
звеселився,
Бо Ісус Христос 
народився!
Народила сина Марія,
Вся на нього 
наша надія.
Тож вітаймо Господа, 
люди,
Вже від нині смерті 
не буде.
Всім бажаєм миру 
й любові,
Будьте всі ви дужі 
й здорові.
І живіть із Господом 
всюди.
Із Різдвом вас, 
добрії люди!

Тетяна ПарХомеНко.
с. Соснівка.

Депутат районної ради О.М.Поліщук протягом 2011 року 
постійно допомагав ніжиловицькій громаді. На Різдвяні свята 
для дітей нашого навчально-виховного об’єднання придбав 
подарунки. На День захисника Вітчизни подарував учням 
м’ячі. За його сприяння завершено будівництво сільського 
клубу, облаштовано території навколо нього, здійснено ре-
монт навчального закладу, в селі створено футбольну коман-
ду, для якої він придбав форму та м’ячі.

Дякуємо нашому депутатові Олегу Миколайовичу Поліщу-
ку за плідну співпрацю з нашою громадою.

від Ніжиловицької громади
анатолій заХарчеНко.

з  т У Р б о т о ю 
п Р о  г Р о м а д У

з редакційної пошти
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Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Донька моряка”.
7.15 Новорiчний жарт з Г. 

Хазановим.
7.40 Концертна програма “Шоу 

продовжується”.
8.45,0.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки тижня.
9.30 Обережно, модерн!
10.00 Х/ф “Казка мандрiв”.
11.40 Золотий гусак.
12.10 Шеф-кухар країни.
13.00 Хто в домi хазяїн?
13.20 Концерт О. Малiнiна.
14.30 “Новорiчний жарт” з 

С.Дроботенком.
15.15,5.40 Нацiональнiй академiї 

Державної податкової служ-
би України - 90 рокiв.

15.25 Обережно, модерн!
15.55 “Зимовий жарт” 

з М.Жванецьким, 
I.Олейниковим, 
Ю.Стояновим.

16.45 Фестиваль родинної 
творчостi “Мелодiя двох 
сердець”.

21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.30 “Зимовий жарт” з 

Я.Арлазоровим.
22.00 Зiрки гумору.
22.40 Трiйка, Кено, Секунда 

удачi.
22.45 Зiрки гумору.
23.15 Концертна програма “Шоу 

продовжується”.
0.15 Д/ф “Свiт тварин з Джеро-

дом Мiллером”.
1.40 Театральнi сезони.
2.25 Х/ф “Казка мандрiв”.
4.05 Т/с “Днi лева”.

1+1
6.00 Комедiя “Собака на Рiздво”.
6.50 “Союзмультфiльм”.
8.10 Х/ф “Шпигун по сусiдству”.
9.45 Х/ф “Кавказька полонянка”.
11.10 М/ф “Добриня Микитович i 

Змiй Горинич”.
12.20 М/ф “Льодовиковий перiод”.

13.35 М/ф “Льодовиковий перiод 
2: Глобальне потеплiння”.

15.00 М/ф “Льодовиковий перiод 
3: Рiздвяна пригода”.

15.20 М/ф “Принцеса i жаба”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.45 Комедiя “Сам вдома”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Комедiя “Сам вдома 2”.
22.00 Х/ф “Ой, морозе, морозе”.
23.45 Х/ф “Гола правда”. (3 к.).
1.20 Х/ф “Новi мурахи у шта-

нях”. (2 к.).
2.40 Комедiя “Самотнiй Санта 

Клаус шукає мiсiс Клаус”.
4.00 Комедiя “Собака на Рiздво”.

інтер
6.15 М/ф “Казка про рибалку i 

рибку”.
6.45 Х/ф “Смугастий рейс”.
8.20 М/ф “Мадагаскар”.
9.55 Концерт “20 кращих пiсень 

року”.
12.15 “Парад зiрок”.
14.15 Т/с “Все заради тебе”.
16.00 “КВН. Вища лiга. Фiнал”.
18.15 Т/с “Катерина”.
20.00 “Подробицi”.

20.25 Концерт “Новорiчний 
вечiр з М. Галкiним i 
М.Басковим”.

22.10 Х/ф “Чоловiк в моїй головi”.
0.20 Х/ф “Вiйна свiтiв”. (2 к.).
2.20 “Подробицi” - “Час”.
2.45 Х/ф “Кажани”.
4.15 Д/ф “Зiнаїда Кирiєнко. 

Фатальна красуня”.

трК «УКраїна»
6.00 Т/с “I падає снiг...”.
8.00 Т/с “I падає снiг...”
9.30 Х/ф “Людина-павук 2”.
11.45 Х/ф “Якби я тебе любив”.
13.30 Х/ф “Наречена”.
15.00 “Блакитний вогник на 

Шаболовцi - 2010”. 
17.45 Х/ф “Печалi-радощi Надiї”.
21.00 Х/ф “Примарний гонщик”.
23.00 Х/ф “Людина-павук”.
1.00 Х/ф “Людина-павук 2”.
3.00 Х/ф “Нiч закритих дверей”.
4.30 Срiбний апельсин. 

ICTV
6.45 М/ф “Битва за Камелот”.
8.10 Х/ф “Новорiчна вiдпустка”.
9.50 М/ф “Балто”.

11.15 М/ф “Балто 2. У пошуках вовка”.
12.45 Х/ф “Назад у майбутнє”.
14.50 Х/ф “Назад у майбутнє 2”.
16.45 Х/ф “Назад у майбутнє 3”.
19.00 М/ф “Кунг-фу Панда”.
20.45 Х/ф “Робiн Гуд - принц злодiїв”.
23.35 Х/ф “Дiвчина моїх жахiв”. (2 к.).
1.30 Х/ф “Супергероїчне кiно”. (2 к.).
2.40 Х/ф “Субмарина Ханлi”. (2 к.).
4.10 Х/ф “У пошуках галактики”. (2 к.). 

стб
5.40 “Нез`ясовно, але факт”.
6.25 Д/ф.
7.15 Т/с “Адвокат”.

9.00 “Неймовiрна правда про зiрок”.
9.55 Х/ф “Шукаю наречену без 

приданого”.
11.55 Х/ф “Чародiї”.

14.40 “Зоряне життя. Поверненi 
до життя”.

15.30 “Нез`ясовно, але факт”.
16.25 “Битва екстрасенсiв”.
18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.15 “Зоряне життя. Вижити 

пiсля смертi”.
20.10,21.50 “Х-фактор”.
20.50 “Куб”.
23.35 “ВусоЛапоХвiст”.
0.40 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
1.25 Т/с “Адвокат”.
2.55 Х/ф “Гвинтовi сходи”.
4.30 Нiчний ефiр. 

новий  Канал
5.10 Т/с “Курсанти”.
6.50,7.35 Т/с “Як я познайомився 

з вашою мамою”.
9.10,14.35 М/с “Аладдiн”.
10.55 Т/с “Татусевi дочки”.
12.15 Мрiї здiйснюються.
13.45 М/с “Фiнес i Ферб”.
14.05 М/с “Бетмен”.
15.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
15.25 Х/ф “Заварушка з мавпою”.
17.20 Х/ф “Вибух з минулого”.
21.05 Аферисти.

22.10 Х/ф “Найкращий фiльм 
2”. (2 к.).

0.05 Служба розшуку дiтей.
0.10 Т/с “Межа”. (2 к.).
1.05 Т/с “Шина”.
2.30 Т/с “Привiлеї багатих 

дiвчаток”.
4.35 Шоу Бiла Енгвала. 

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 Х/ф “Велика пригода Зорро”.
8.05 М/ф “38 папуг”.
8.20 М/ф “Умка”.
8.45 М/ф “Троє з Простоквашино”.
9.50 М/с “Оггi та кукарачi”.
10.40,23.10 Х/ф “Жандарм у 

Нью-Йорку”.
12.40 Х/ф “Хочу у в`язницю”.
14.35 Х/ф “Справжнiй Дiд Мороз”.
16.10 Мюзикл “Шалений день, 

або весiлля Фiгаро”.
19.00 Т/с “Батюшка”.
21.00 Мюзикл “Снiгова королева”.
1.15 “Особистий погляд”.
2.30 “Агенти впливу”.
4.00 “Правда життя”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.

понеділок,  2  січня

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

вівторок,  3  січня

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Попелюшка”.
7.30 М/ф.
7.45 Зiрки гумору.
8.40,0.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.30 Обережно, модерн!.
10.00 Х/ф “Увага, черепаха!”
11.25 Караоке для дорослих.
12.15 Хай щастить.
12.35 Х/ф “Калина червона”.
14.20 “Новорiчний жарт” з 

Г.Хазановим.
15.00 Euronews.
15.20,5.40 Нацiональнiй академiї 

Державної податкової служ-
би України - 90 рокiв.

15.35 “Новi пiснi про головне”. 
Новорiчний концерт.

19.00 Атака магiї.
19.30 Концертна програма Софiї 

Ротару “Я тебя по-прежнему 
люблю”.

21.00,1.20 Пiдсумки дня.

21.20 221. Екстрений виклик.
21.30 “Зимовий жарт” 

з В.Моїсеєнком та 
В.Данильцем.

22.00,22.45 Зiрки гумору.
22.40 Трiйка, Кено, Максима.
23.45 “Золота десятка” М. По-

плавського.
1.40 Театральнi сезони.
2.30 Х/ф “Увага, черепаха!”
4.00 Т/с “Днi лева”.

1+1
6.00 Комедiя “Двi собаки на 

Рiздво”.
7.00 “Союзмультфiльм”.
8.45 М/ф “Iлля Муромець i 

Соловей-розбiйник”.
10.05 Х/ф “Ой, морозе, морозе”.
11.45 Х/ф “Артур i мiнiпути”.
13.30 Х/ф “Вiдчинiть, Дiд Мороз”.
15.15 Комедiя “Особливостi 

нацiонального полювання”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Голос країни. Своїми словами”.

17.30 Комедiя “Сам вдома 2”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Комедiя “Сам вдома 3”.
21.45 “Мiняю жiнку 4”.
23.00 Х/ф “Мрiї здiйснюються”. (3 к.).
0.30 Х/ф “Гола правда”. (3 к.).
2.05 Х/ф “Вiдчинiть, Дiд Мороз”.
3.45 Х/ф “Лускунчик i щурячий 

король”.

інтер
5.15 Мюзикл “Дуже новорiчне кiно”.
7.05 Х/ф “Дiвчата”.
8.55 М/ф “Лови хвилю”.
10.20 Х/ф “Iронiя долi, або З 

легким паром”.
13.45 Д/ф “Народження легенди. 

Iронiя долi, або З легким 
паром”.

14.45 Т/с “Все заради тебе”.
16.25 Концерт “Новорiчний вечiр 

з М.Галкiним i М.Басковим”.
18.15 Т/с “Катерина”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Концерт “Двi зiрки. Новий рiк”.
22.30 Т/с “Формат А4”.
0.25 Х/ф “Це я”.
2.00 Подробицi.

2.25 Х/ф “Кажани: операцiя 
знищення”.

3.50 Х/ф “Викрадачi картин”.
5.30 Д/ф “Декiлька рокiв з життя 

Табакова”.

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.10 Х/ф “Чокнутий професор”.
7.45,2.25 Х/ф “Знайомтеся, Джо 

Блек”.
10.50 Х/ф “Примарний гонщик”.
12.40 Х/ф “Нiч закритих дверей”.
14.15 Т/с “Слiд”.
15.40 “Блакитний вогник на 

Шаболовцi - 2009”.
18.10,19.20 Т/с “Смак граната”.
19.00 Подiї.
21.00 Пiсня року - 2011. 
23.15 Т/с “Камелот”.
0.15 Х/ф “Перший лицар”.
5.15 Срiбний апельсин. 

ICTV
5.50 Свiтанок.
6.40 М/ф.
7.20 Ти не повiриш!
8.05 Х/ф “Лунi Тьюнс знову у дiї”.
10.45 М/ф “Веселi нiжки”.

12.45 Факти. День.
12.55,19.10,1.10 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20 М/ф “Смертельний бiй. 

Подорож починається”.
14.10 М/ф “Кунг-фу Панда”.
15.50 Х/ф “Робiн Гуд - принц злодiїв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.25 Т/с “Морський патруль”.
22.30 Т/с “Таксi”.
23.20 Х/ф “Сталь”. (2 к.).
1.20 Надзвичайнi новини.
2.10 Х/ф “У пошуках галактики”. (2 к.).
3.45 Факти.
4.15 Т/с “Загiн 4”.

стб
5.35,15.00 “Нез`ясовно, але факт”.
6.20 Д/ф.
7.10,0.45 Т/с “Адвокат”.
9.00,18.15 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
9.55,23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.25 “Куб”.
11.30 Х/ф “Не було б щастя”.
14.10 “Зоряне життя. Вижити 

пiсля смертi”.

16.00 “Битва екстрасенсiв. 
Протистояння шкiл”.

19.10 “Зоряне життя. Прокляття 
Майстра i Маргарити”.

20.10 “Х-фактор”.
0.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.20 Х/ф “Гвинтовi сходи”.
3.55 Нiчний ефiр. 

новий  Канал
5.10 Т/с “Курсанти”.
6.50,7.35 Т/с “Як я познайомився 

з вашою мамою”.
9.10 М/ф “Планета скарбiв”.
10.55 Т/с “Татусевi дочки”.
12.05 Мрiї здiйснюються.
13.10 М/с “Фiнес i Ферб”.
13.40 М/с “Бетмен”.
14.00 М/с “Аладдiн”.
14.35 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Кадети”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10,23.50 Спортрепортер.
19.20 М/ф “Синдбад: Легенда 

семи морiв”.

20.55 Парад порад.
22.00 Т/с “Бальзакiвський вiк, або 

всi чоловiки сво...” (2 к.).
23.00 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 к.).
0.00 Т/с “Межа”. (2 к.).
0.55 Т/с “Шина”.
2.25 Т/с “Привiлеї багатих дiвчаток”.
4.25 Шоу Бiла Енгвала.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 Х/ф “Силач Санта-Клаус”.
8.05 М/ф “Таємниця третьої планети”.
9.05 М/ф “Бременськi музиканти”.
9.50 М/с “Оггi та кукарачi”.
10.35,23.10 Х/ф “Жандарм 

одружується”.
12.20 Т/с “Батюшка”.
14.10 Д/с “Православнi святi”.
15.10 Х/ф “Золота рiчка”.
17.00 Мюзикл “Снiгова королева”.
19.00 Т/с “Батюшка”.
21.00 Мюзикл “Три мушкетери”.
1.05 “Особистий погляд”.
2.40 “Агенти впливу”.
3.55 “Правда життя”.
5.35 “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, 1  січня 

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.10,8.15 Погода.
6.10 Концертна програма “Шоу 

продовжується”.
7.15 Новорiчний жарт з Ю. 

Гальцевим.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.50 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.30 Пiдсумки року.
10.25 Святкування Нового Року 

на Майданi Незалежностi.
11.55 Магiя цирку.
13.25 Кумськi байки.
15.05 Атака магiї.
15.35 Фольк-music. З Новим Роком!
18.55 М. Поплавський “Шоу про-

довжується”.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.20 Новорiчний жарт з 

Ю.Гальцевим.
21.55 Зiрки гумору.
22.40 Трiйка, Кено, Максима.

22.45 Зiрки гумору.
23.40 Ера здоров`я.
0.00 Концертна програма “Шоу 

продовжується”.
1.00 Д/ф “Лялька рiздвяної дiвчинки”.
1.20 Пiдсумки тижня.
1.40 Х/ф “Ярослав Мудрий”.
4.15 Х/ф “Хто кому хто?”
5.55 Гiмн України.

1+1
6.10 “Новорiчна Велика рiзниця 

по-українському”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/ф “Альоша Попович i 

Тугарин-Змiй”.
11.40 М/ф “Король-лев”.
13.05 Х/ф “Лускунчик i щурячий 

король”.
14.45 М/ф “Рiздвяна iсторiя”.
16.20 М/ф “Льодовиковий перiод”.
17.40 М/ф “Льодовиковий перiод 

2: Глобальне потеплiння”.
19.10 М/ф “Льодовиковий перiод 

3: Рiздвяна пригода”.

19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.00 Х/ф “Аватар”.
22.45 “Свiтське життя. 

Новорiчний карнавал”.
23.55 Х/ф “Новi мурахи у штанях”. (2 к.).
1.20 Х/ф “День Незалежностi”.
3.35 М/ф “Маленький дух”.
4.20 Х/ф “Врятуйте рiздвяного гусака”.

інтер
7.45 Х/ф “Дiвчата”.
9.25 Х/ф “Смугастий рейс”.
10.55 М/ф “Мадагаскар”.
12.20 “КВН-2011”. Фiнал.
14.30 Х/ф “Iронiя долi, або з 

легким паром”.

17.55 Х/ф “Iронiя долi. Продовження”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 “Новорiчний вечiр з М. 

Галкiним i М. Басковим”.
22.40 Х/ф “Вiйна свiтiв”.
0.20 Мюзикл “Як козаки...”
2.25 Мюзикл “Нiч в музеї”.
4.15 Х/ф “Амулет”.

трК «УКраїна»
6.00 Х/ф “Д`Артаньян i три мушкетери”.
8.25 М/ф “Сезон полювання”.
9.45 Х/ф “Людина-павук”.
11.50 Блакитний вогник на 

Шаболовцi-2011. Краще.
14.00 Х/ф “Глухар. Знову новий!”
15.45 Мюзикл “Новi пригоди 

Аладдiна”.
17.30 Блакитний вогник на 

Шаболовцi-2012.
20.30 Т/с “Печалi-радощi надiї”.
0.20 Х/ф “Якби я тебе любив”.
2.00 Х/ф “Зачарована Елла”.
3.25 Т/с “I падає снiг...”.

ICTV
6.15 Х/ф “Новорiчна вiдпустка”.
7.55 Анекдоти по-українськи.
8.15 ЄвроФуд-2012.

9.05 М/ф “Балто 2. У пошуках вовка”.
10.25 Ти не повiриш!
11.10 Козирне життя.
12.20 М/ф “Веселi нiжки”.
14.10 М/ф “Мадагаскар 2”.
15.45 Х/ф “Назад у майбутнє”.
17.55 Х/ф “Назад у майбутнє 2”.
20.00 Останнiй герой.
21.05 Х/ф “Назад у майбутнє 3”.
23.25 Наша Russia.
23.45 Х/ф “Супергероїчне кiно”. (2 к.).
1.00 Х/ф “Крутий свiт”.
2.45 Х/ф “Клеопатра”. (2 к.).

стб
5.30 М/ф: “Умка”, “Дванадцять мiсяцiв”.
6.45 Х/ф “Карнавальна нiч”.
8.00 “МастерШеф”.
8.55 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
9.05 “Їмо вдома”.
10.05 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
11.55 “Х-фактор. Революцiя. 

Гала-концерт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.50 Х/ф “Не було б щастя...”
23.40 Х/ф “Шукаю наречену без 

приданого”.
1.30 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.

2.15 Х/ф “Гусарська балада”.
3.45 Нiчний ефiр. 

новий  Канал
5.55 Клiпси.
6.15 Х/ф “Бiлоснiжка”.
7.45 М/ф “Бременськi музиканти”.
8.50 М/ф “Братик i сестричка”.
10.00 М/ф “Астерiкс i Обелiкс 

завойовують Америку”.
11.20 М/ф “Астерiкс i Обелiкс. 

Велика бiйка”.
12.55 М/с “Аладдiн”.
14.45 Нiч подарункiв.
17.10 Х/ф “Таксi”.
18.55 Х/ф “Таксi 4”.
20.45 Х/ф “Наша Russia. Яйця 

долi”. (2 к.).
22.20 Хто проти блондинок?
23.25 Х/ф “Школа негiдникiв”. (2 к).

1.20 Спортрепортер.
1.25 Фабрика зiрок 4.

нтн
6.00 М/с “Оггi та кукарачi”.
6.45 М/ф “Дванадцять мiсяцiв”.
8.40 М/ф “Пригоди Буратiно”.
9.45 М/ф “Мауглi”.
11.10 Х/ф “Силач Санта-Клаус”.
13.00,1.10 Х/ф “Жандарм iз 

Сен-Тропе”.
14.50 Х/ф “Хочу у в`язницю”.
16.50 Х/ф “Новий рiк вiдмiняється!”
18.30 Мюзикл “Шалений день, 

або весiлля Фiгаро”.
21.15 Х/ф “Велика пригода Зорро”.
23.00 Х/ф “Нострадамус”.
2.55 “Речовий доказ”.
3.15 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.

В Ясногородському 
НВО відбувся семінар 
вчителів основ здоров’я 
за підтримки сільського 
голови Т.М.Семенової. 
Для участі в ньому завіта-
ли вчителі основ здоров’я 
разом з методистом ра-
йонного методичного 
кабінету В.І.Волощенко.  
Такі навчання  - звична 
практика в роботі осві-
тян. По суті, кожна школа 
протягом навчального 
року, згідно з планом 
роботи районного методкабінету про-
водить практичні навчання вчителів з 
різних предметів. 

І хоча Ясногородська школа мало-
комплектна, колектив у ній за останні 
роки демонструє педагогічні здобут-
ки, які не можуть не зацікавити. В ми-
нулому році були проведені семінари 
з фізкультури, київщинознавства. В 
цьому навчальному році – семінар з 
основ здоров’я. За ініціативи адмі-
ністрації школи встановлені зв’язки, 
укладена угода про співпрацю з гім-
назією №34 „Либідь” м. Київ, яка пра-
цює над здоров’язберігаючими тех-
нологіями вже декілька років підряд. 
Досить сказати, що досвід цієї гімназії 
знайомий в районі серед навчальних 
закладів уже давно. Система роботи 
з використанням „Піснезнайки”, яка 
започаткована саме цим навчальним 
закладом, активно запроваджується у 
нас в районі.

Гімназія допомагає школі прово-
дити моніторинги здоров’я і фізично-

го розвитку учнів школи, залучивши 
до дослідження старшого наукового 
співробітника Інституту педіатрії, аку-
шерства і гінекології С.А.Руденка, який 
працює в гімназії.

В ході семінару було презентовано 
„Творчу лабораторію з навчання здо-
ровому способу життя” школи. Також 
вчителі ознайомилися з системою ро-
боти Київської гімназії з даної пробле-
ми, роботу якої презентувала директор 
Л.С.Страшна. Учас-
никами семінару було 
показано виховний 
захід ДНЗ і початко-
вої школи „Хай буде 
здоров’я у вас і у нас”, 
відбулося тренінго-
ве заняття „Здоров’я 
та здоровий спосіб 
життя”, підготовле-
не вчителем шко-
ли А.М.Сігнієнко, 
майстер-клас Київ-
ської гімназії та кон-

курс між учнями Ясногородського 
НВО і учнями гімназії. В заключній 
частині семінару С.А.Руденко про-
аналізував результати досліджен-
ня стану здоров’я учнів школи, 
запропонував допомогу Інституту 
педіатрії, акушерства та гінеколо-
гії АМН України в організації об-
стеження і лікування дітей.

Інформаційно насичений се-
мінар пройшов цікаво і з користю 
для всіх учасників, адже питан-
ня здоров’я дітей є актуальним, 
тому обмін досвідом з даної про-
блеми є важливим.

В кінці семінару від гімназії школа 
отримала подарунок – цифровий фото-
апарат, комплект книг „Надзвичайні при-
годи українців у Вирії” про дивовижні при-
годи сучасних школярів у переплетеннях 
часу і простору (автор С.А.Руденко), а 
також методичні рекомендації.

любов ШамоТа,
заступник директора

з навчально-виховної роботи.

ділилися досвідом роботи
Новорічні  свята – це особливі моменти в житті кож-

ної родини. 26 грудня дитячий будинок сімейного типу 
– сім’я Крушельницьких очікувала на незвичайні сюрп-
ризи і з нетерпінням готувалась до святкових заходів.  
Центр соціальних  служб для сім’ї, дітей та молоді, Това-
риство «Червоного Хреста», волонтери Макарівського 
медичного училища завітали до малечі з новорічною 
казкою.  Але яке ж свято без подарунків? За кошти, 
які зібрали студенти медичного училища, Товариство 

«Червоний Хрест», були придбані подаруночки та вру-
чені дітям, а від змістовного дозвілля і театралізованого 
дійства  переймало подих навіть у дорослих. 

Старші за віком люди не спроможні змінювати 
минуле, але їм під силу дати йому оцінку, зробити ви-
сновки і прийняти з вдячністю можливість жити саме 
у цей час поряд з рідними людьми, займатися улю-
бленою справою, вірити в самих себе. Сподіваємося 
на те, що спільними зусиллями ми зможемо втілити 
в життя хоча б частку дитячих мрій та зробити свята 
незабутніми.

руслана Ткачук,
 головний спеціаліст

 районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді.

відчУття свята
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Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
9.00 Пiдсумки дня.
9.30 Обережно, модерн!
10.20 Дитячий фестиваль “Всi ми 

- дiти твої, Україно”.
12.35 Х/ф “Бумбараш”.
15.00 Euronews.
15.20 Обережно, модерн!
15.50 “Зимовий жарт” з 

О.Воробей та Ю.Гальцевим.
16.25 М. Задорнов “Ми чиє?..”
17.20 Концерт О. Малiнiна.
18.25 “Зимовий жарт” з групою 

ЕКС-ББ.
18.55 Бенефiс Єфима Шифрiна. 

25 рокiв на сценi.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.20 221. Екстрений виклик.
21.35 Авторська програма 

М.Задорнова “Задоринки”.
22.10,23.05 Бенефiс Ю.Гальцева i 

Г.Вєтрова.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
0.05 Д/ф “Свiт тварин з Джеро-

дом Мiллером”.
0.40 Кориснi поради.

1.40 Бiатлон. Кубок свiту. Еста-
фета (жiнки).

3.10 Т/с “Днi лева”.
4.50 Х/ф “Бумбараш”. 

1+1
6.00 Х/ф “Артур i мiнiпути”.
7.05 “Союзмультфiльм”.
9.05 Д/ф “Велика подорож у 

глибини океану”.
10.25 Комедiя “Особливостi 

нацiонального полю-
вання”.

12.05 Х/ф “Артур i помста 
Вурдалака”.

13.35 Комедiя “Суджений”.
15.15 Комедiя “Особливостi 

нацiональної риболовлi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Голос країни. Своїми 

словами”.
17.45 Комедiя “Сам вдома 3”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Комедiя “Сам вдома 4”.
21.30 “Краса по-українськи”.
23.00 Комедiя “Сусiдка”. (3 к.).
0.45 Комедiя “Мрiї 

здiйснюються”. (3 к.).
2.15 Комедiя “Суджений”.

3.45 Д/ф “Велика подорож у 
глибини океану”.

5.05 Комедiя “Самi вдома”.

інтер
6.30 М/ф “Пригоди Буратiно”.
7.35 Мюзикл “Як козаки...”
9.40 Х/ф “Це я”.
11.10 М/ф “Джиммi-Нейтрон”.
12.40 Х/ф “Iронiя долi. Продо-

вження”.
14.45 Т/с “Все заради тебе”.
16.25 Концерт “Новорiчний 

вечiр з М. Галкiним i М. 
Басковим”.

18.15 Т/с “Катерина”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 “Бенефiс “Кроликiв” 30 

рокiв гумору”.
22.15 Т/с “Формат А4”.
0.10 Х/ф “Приходь на мене по-

дивитися”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Х/ф “Пробудження”.
4.20 Х/ф “Тайм-код”.

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.30 Х/ф “Чокнутий професор 2”.
8.15 Х/ф “Важка дитина”.
9.40 Х/ф “Перший лицар”.
11.50 Т/с “Дев`ятий вiддiл”.

14.15 Т/с “Слiд”.
15.40 Блакитний вогник на 

Шаболовцi - 2008. Краще.
18.10,19.20 Т/с “Смак граната”.
19.00 Подiї.
21.00 Пiсня року - 2011. День 

другий.
23.15 Т/с “Камелот”.
0.15 Х/ф “Маска Зорро”.
2.25 Х/ф “Чокнутий професор”.
3.50 Х/ф “Блондинка в нокаутi”.
5.20 Срiбний апельсин. 

ICTV
5.15 Служба розшуку дiтей.
5.25 Свiтанок.
6.15,9.20,12.55,19.10,1.25 

Спорт.
6.20 М/ф.
7.00 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.30 Надзвичайнi 

новини.
10.25 М/ф “Смертельний бiй. 

Подорож починається”.
11.00 Х/ф “Лунi Тьюнс знову у дiї”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Утриматися в крiслi.
13.55 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.55,20.25 Т/с “Морський патруль”.
16.45 Т/с “Менти”.

18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Т/с “Таксi”.
23.20 Х/ф “Вбивця”. (2 к.).
2.20 Т/с “Христофор Колумб”.
3.50 Факти.
4.20 Т/с “Загiн 4”.

стб
5.25 “Нез`ясовно, але факт”.
6.10 Д/ф.
7.05,0.55 Т/с “Адвокат”.
9.00,18.15 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
9.55,23.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.15 Х/ф “Зимовий роман”.
12.55 Х/ф “Термiново потрiбен 

Дiд Мороз”.
14.30 “Зоряне життя. Прокляття 

Майстра i Маргарити”.
15.20 “Нез`ясовно, але факт”.
16.20 “Битва екстрасенсiв”.
19.10 “Зоряне життя. 

Самовбивцi-невдахи”.
20.10 “Х-фактор”.
0.05 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.30 Х/ф “Гвинтовi сходи”.
4.00 Нiчний ефiр. 

новий  Канал
5.05 Т/с “Курсанти”.
6.45,7.30 Т/с “Як я познайомився 

з вашою мамою”.

9.10 М/ф “Синбад: Легенда семи 
морiв”.

10.45 Т/с “Татусевi дочки”.
12.10 Мрiї здiйснюються.
13.15 М/с “Фiнес i Ферб”.
13.45 М/с “Бетмен”.
14.05 М/с “Аладдiн”.
14.40 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Кадети”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10,0.05 Спортрепортер.
19.20 М/ф “Елвiн i бурундуки 2”.
21.05 Ревiзор.

22.05 Т/с “Бальзакiвський вiк, або 
всi чоловiки сво...” (2 к.).

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

0.15 Служба розшуку дiтей.
0.20 Т/с “Межа”. (2 к.).
1.15 Т/с “Шина”.
2.40 Т/с “Привiлеї багатих 

дiвчаток”.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 Х/ф “Золота рiчка”.
8.10 М/ф “Повернення блудного 

папуги”.
8.25 М/ф “Вiннi Пух”.
9.05 М/ф “Пес у чоботях”.
9.30 М/с “Оггi та кукарачi”.
10.20,23.20 Х/ф “Жандарм на 

вiдпочинку”.
12.15 Т/с “Батюшка”.
14.10 Д/с “Православнi святi”.
15.10 Х/ф “Поводир”.
17.05 Мюзикл “Три мушкетери”.
19.00 Т/с “Батюшка”.
21.00 Мюзикл “За двома 

зайцями”.
1.15 “Особистий погляд”.
2.50 “Агенти впливу”.
4.20 “Правда життя”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.

середа,  4  січня

п’ятниця,  6  січня 

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
9.00 Пiдсумки дня.
9.30 Х/ф “Казка про загублений час”.
10.50 “Вiра. Надiя. Любов”.
11.40 Вiкно до Америки.
12.00 “Надвечiр`я”.
12.30 М/ф “Рiздвянi пiрати”.
13.05 Х/ф “Королi та капуста”.
15.35 Euronews.
16.00 Благословенний вечiр.
17.00 Рiздвянi богослужiння.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Рiздвяний вертеп-2011.
22.50 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
22.55 Концерт до Дня Хрещення 

Русi.
1.55 Пiдсумки дня.
2.15 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт.
3.45 Т/с “Днi лева”.
5.25 “Надвечiр`я”.

1+1
6.00 Х/ф “Артур i вiйна двох свiтiв”.
6.45 “Союзмультфiльм”.
8.25 Д/ф “Марш iмператора”.
9.55 Д/ф “Океани”.
11.35 Х/ф “Особливостi нацiонального 

полювання у зимовий перiод”.
12.55 М/ф “Червона Шапка проти 

сил зла”.
14.20 Комедiя “Гарфiлд”.
15.45 Комедiя “Гарфiлд 2”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Голос країни. Своїми словами”.
17.40 Х/ф “Нiч у музеї”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Велика рiзниця по-

українському”.
20.50 Х/ф “Неймовiрнi пригоди Адель”.
22.40 Х/ф “Сахара”.
0.50 Комедiя “Холостяцька 

вечiрка 2”. (3 к.).

2.35 Х/ф “Холостяцька вечiрка”. (2 к.).
4.15 М/ф “Червона Шапка проти 

сил зла”.

інтер
5.50 М/ф “Мауглi”.
6.55 М/ф “Дюймовочка”.
7.25 Х/ф “Народження Христа”.
9.20 М/ф “Лускунчик”.
10.45 Концерт “Гумор FM на 

Першому”.
12.45 Т/с “Холодне серце”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 “Церемонiя нагородження: 

“Золотий грамофон”.
23.25 Мюзикл “Вечори на хуторi 

поблизу Диканьки”.
1.10 “Подробицi” - “Час”.
1.35 Х/ф “Цар”. (2 к.).
3.35 Х/ф “Битва в Кораловому морi”.

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Х/ф “Снiгуронька для дорос-

лого сина”.

8.30 Х/ф “Важка дитина 3”.
10.00 Х/ф “Легенда Зорро”.
12.10 Т/с “Дев`ятий вiддiл”.
14.40 Т/с “Слiд”.
16.00 Пiсня року - 2011. 
18.10,19.20 Т/с “Смак граната”.
19.00 Подiї.
21.45 Х/ф “Рiвняння зi всiма 

вiдомими”.
1.10 Х/ф “Вiдпустка по обмiну”.
3.20 Х/ф “Генiальнi немовлята”.
4.50 Срiбний апельсин. 

ICTV
5.30 Свiтанок.
6.20,9.25,12.55,18.55,1.15 Спорт.
6.25 М/ф.
6.55 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.

9.30 Надзвичайнi новини.
10.25 Т/с “Менти”.
12.35,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.15 Утриматися в крiслi.
13.55 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.55 Т/с “Морський патруль”.
16.45 Т/с “Менти”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф “Три горiшки для По-

пелюшки”.
20.55 Х/ф “Лисий нянька”. (2 к.).
22.45 Х/ф “Статський радник”. (2 к.).
1.25 Т/с “Христофор Колумб”.
3.00 Факти.
3.20 Т/с “Загiн 4”.

стб
6.05 Д/ф.
6.30 Х/ф “Гасiть свiтло”.
7.55 Х/ф “Зимовий роман”.
9.25 Х/ф “Термiново потрiбен Дiд 

Мороз”.
11.05 Х/ф “Повернення в Едем”.
16.55 Х/ф “Дванадцять стiльцiв”.

20.10 “Х-фактор”.
23.05 Х/ф “Моя мама - Снiгуронька!”
0.55 Х/ф “Дiдусь у подарунок”.
2.25 Нiчний ефiр. 

новий  Канал
5.00 Т/с “Курсанти”.
6.40 Служба розшуку дiтей.
6.45,7.30,8.50 Т/с “Як я познайо-

мився з вашою мамою”.
9.10 М/ф “Бi Мувi: медова змова”.
10.50 Т/с “Татусевi дочки”.
12.05 Зроби менi смiшно.
13.05 М/с “Фiнес i Ферб”.
13.40 М/с “Бетмен”.
14.00 М/с “Аладдiн”.
14.35 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.50,16.00 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.05 Т/с “Кадети”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10,0.20 Спортрепортер.
19.20 М/ф “Рататуй”.
21.20 Україна чудес.

22.25 Т/с “Бальзакiвський вiк, або 
всi чоловiки сво...” (2 к.).

23.25 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 к.).
0.30 Т/с “Межа”. (2 к.).
1.20 Т/с “Кайл XY”.
3.25 Шоу Бiла Енгвала. 

нтн
5.45 “Легенди бандитського Києва”.
6.35 Х/ф “Закоханий за власним 

бажанням”.
8.10 М/ф “Дюймовочка”.
8.40 М/ф “Нiч перед Рiздвом”.
9.40 М/с “Оггi та кукарачi”.
10.25 Х/ф “Жандарм i жандарметки”.
12.20 Т/с “Батюшка”.
14.10 Д/с “Православнi святi”.
15.10 Х/ф “Якось двадцять рокiв 

потому”.
16.40 Мюзикл “Попелюшка”.
19.00 Х/ф “Вiфлеємська зiрка”.
21.00 Х/ф “Марiя, Мати Iсуса”.
23.00 Х/ф “Марiя”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Марiя, Мати Iсуса”.
2.25 “Особистий погляд”.

субота,  7  січня

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Д/ф “Микола Суворий”.
6.40 Свiт православ`я.
7.20 М/ф.
7.30 Концерт духовної музики 

“Чистiї свiтанки”.
9.00 Рiздвяна лiтургiя.
13.10 Новорiчнi зустрiчi Михайла 

Поплавського.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 

Спринт.
17.05 Рiздвяний вертеп-2012.
19.35 Золотий гусак.
20.05 Д/ф “Скарби царицi 

Єлени”.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.30 “Это было недавно, это 

было давно...” А.Миронов.
22.35 Мегалот.
22.40 Суперлото, Трiйка, Кено.
22.50 “Новорiчний жарт” з 

В.Винокуром.

23.00 Концерт духовної музики 
“Чистiї свiтанки”.

0.40 Кориснi поради.
1.40 Театральнi сезони.
2.25 Х/ф “Дитинство”.
3.45 Д/ф “Мерехтливi оздоби 

ялинкової ночi”.
4.10 Т/с “Днi лева”. 

1+1
6.00 “Союзмультфiльм”.
8.00 “Свiтське життя. Новорiчний 

карнавал”.
9.05 “Хто там?”
10.00 М/с “Месники”.
10.25 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.50 Комедiя “Гарфiлд”.
12.15 М/ф “Смiливий великий панда”.
13.45 М/ф “Дика природа”.
15.10,2.35 Комедiя “Сам вдома 5: 

Жахливий Генрi”.
16.40,20.00 “Велика рiзниця по-

українському”.

17.45 Х/ф “Зачарована”.
19.30 “ТСН”.
21.25 Комедiя “Назад до щастя, або 

хто знайде синього птаха”.
23.20 Комедiя “Привiт сiм`ї”.
1.05 Комедiя “Зустрiчi та про-

воджання”.
4.00 Х/ф “Останнiй лепрекон”.

інтер
5.20 Х/ф “Вiд серця до серця”.
6.50 М/ф “Бабця Йожка та iншi...”
8.05 М/ф “Роги i копита”.
9.30 “Україно, вставай!”
10.10 Мюзикл “Вечори на хуторi 

поблизу Диканьки”.
11.55 Х/ф “Сiм`я напрокат”.
13.40 М/ф “Шрек”.
15.10 “Ян Курець. “Честь маю 

запросити”.
18.05 Х/ф “Дiд Мороз дзвонить 

тричi”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 “Двi зiрки в Новий Рiк”.
22.50 Х/ф “Кучерява Сью”.
0.40 “Подробицi” - “Час”.
1.10 Х/ф “Рiздво”.

3.10 Х/ф “Двохсотрiчна людина”.
5.15 М/ф “Бабця Йожка та iншi...” 

трК «УКраїна»
6.00 Т/с “Камелот”.
8.45 Пiсня року - 2010. Краще.
10.30,3.15 Х/ф “Так не буває”.
12.10 Т/с “Дев`ятий вiддiл”.
14.40 Х/ф “Буду вiрною дружи-

ною”.
18.10,19.20 Т/с “Смак граната”.
19.00 Подiї.
21.00 Х/ф “Зимове танго”.
0.30 Х/ф “Попелюшка з райського 

острова”.
1.50 Х/ф “Снiгуронька для дорос-

лого сина”.
4.50 Пiсня року - 2010. Краще. 

ICTV
4.55 М/ф “Ми повернулися: 

iсторiя динозаврiв”.
6.10 Козирне життя.
7.10 Х/ф “Деннiс - загроза Рiздву”.
8.40 Стережися автомобiля.
9.35 Люди, конi, кролики... i 

домашнi ролики.

10.00 Квартирне питання.
11.00 ЄвроФуд-2012.
11.50 Х/ф “Полярний експрес”.
13.40 Останнiй герой.
14.45 Х/ф “Три горiшки для По-

пелюшки”.
16.30 Х/ф “Джампер”.
18.00 М/ф “Як приборкати 

дракона”.
19.50 Х/ф “Завжди говори “Так!”
21.50 Самозванцi.
22.50 Х/ф “Золото дурнiв”.
0.50 Х/ф “Подвiйна гра”. (2 к.).
2.10 Х/ф “Пiд прикриттям”. (2 к.).
3.40 Х/ф “Фелiсiтi. Iсторiя юної 

американки”. (2 к.). 

стб
4.50 М/ф “Ну, постривай!”
5.30 Х/ф “Мерi Поппiнс, до по-

бачення!”
7.55 “Караоке на Майданi”.
8.50 “Снiданок з Юлiєю Висо-

цькою”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.30 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.

11.15 “Зваженi i щасливi. 
Невiдома версiя”.

12.25 Х/ф “Моя мама - наречена”.
14.00 Х/ф “Моя мама - Снiгуронька!”
15.45 Х/ф “Дванадцять стiльцiв”.
19.00 “Х-фактор. Революцiя. 

Невiдома версiя”.
20.55 Х/ф “Зимовий сон”.
22.45 Х/ф “Моя мама - наречена”.
0.10 Х/ф “Повернення в Едем”.

новий  Канал
5.20 Т/с “Курсанти”.
6.10 Т/с “Журнал мод”.
7.15 Х/ф “Малюк Санта 2”.
8.50 Х/ф “Златовласка”.
10.00 Ревiзор.
11.00 Аферисти.
12.05 Топ-100.
13.05 Новий погляд.
14.05 Кухня на двох.
15.00 Даєш молодь.
15.35 Україна чудес.
16.40 Х/ф “Рiздвяний купiдон”.
18.10 М/ф “Рататуй”.
20.20 Х/ф “Рожева пантера 2”.
22.10 Х/ф “Чотири Рiздва”. (2 к.).

23.50 Х/ф “Заплати iншому”. (2 к.).
2.00 Спортрепортер.
2.05 Фабрика зiрок. 4 концерт. 

нтн
6.00 “Легенди бандитської Одеси”.
6.45 М/ф “Рiздвяна фантазiя”.
7.35 М/ф “Рiздвянi казки”.
8.55 М/ф “Гидке каченя”.
9.45 М/ф “Квiтка-семицвiтка”.
10.10 Д/ф “Почаїв”.
11.30 Д/ф “Сльози Божої Матерi”.
12.05 Х/ф “Вiфлеємська зiрка”.
13.55 Х/ф “Ноїв ковчег”.
17.10 М/ф “Астробой”.
19.00 Т/с “Тарас Бульба”.
22.30 Х/ф “Вiват, гардемарини!”
1.15 Х/ф “Марiя”. (2 к.).
2.40 “Особистий погляд”.

неділя,  8  січня

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Д/ф “Обитель Святого 

Антонiя”.
6.20 Крок до зiрок.
7.00 Новорiчний жарт з 

В.Винокуром.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Маю честь запросити.
9.55 Хто в домi хазяїн?
10.20 Крок до зiрок. Євробачення.
11.05 Шеф-кухар країни.
12.00 Караоке для дорослих. 

Рiздвяний випуск.
13.00 В гостях у Д.Гордона.
13.50 “Зимовий жарт” з братами 

Пономаренками.
14.25,16.25 Бiатлон. Кубок свiту. 

Мас-старт.
15.20,5.40 Нацiональнiй академiї 

Державної податкової служ-
би України - 90 рокiв.

15.35 “Новорiчний жарт” з 
С.Єщенком.

17.30 “Новорiчний жарт” з 
М.Задорновим.

18.25 Хокей. Чемпiонат України. 
“Сокiл” (Київ) - “Беркут” 
(Київ). В перервi - Погода.

21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Фольк-music. Рiздвяна 

програма.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
22.55 Зiрки гумору.
0.20 Д/ф “Обитель Святого 

Антонiя”.
0.40 Кориснi поради.
1.40 Х/ф “Мартiн Боруля”.
3.15 Х/ф “Скафандр i метелик”.
5.10 Д/ф “Маланка”.

1+1
6.00 М/ф “Смiливий великий 

панда”.
7.00 “Союзмультфiльм”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 М/с “Месники”.
10.25 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.50 Комедiя “Гарфiлд 2”.
12.05 Комедiя “Назад до щастя, 

або хто знайде синього 
птаха”.

13.55 “Велика рiзниця по-
українському”.

15.50 Комедiя “Француз”.

17.40 Комедiя “Снiгова 
людина”.

19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.12 “Голос країни. Нова 

iсторiя”.
22.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.55 “Свiтське життя”.
23.50 Комедiя “Холостяцька 

вечiрка 2”. (3 к.).
1.30 Комедiя “Привiт сiм`ї”.
3.10 Х/ф “Зустрiчi та прово-

джання”.
4.40 Х/ф “Маленький єдинорiг”.

інтер
6.20 М/ф “Новi пригоди Бабцi-

Йожки”.

7.40,1.50 Мюзикл “Снiгова 
королева”.

9.30 “Школа доктора Комаров-
ського”.

10.00 М/ф “Маша i Ведмiдь”.
12.45 М/ф “Троє з Простоква-

шино”.
13.15 М/ф “Зима в Простоква-

шино”.
13.30 М/ф “Шрек 2”.
15.00 Х/ф “Кучерява Сью”.
16.50 Х/ф “Службовий роман”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Х/ф “Службовий роман. 

Наш час”.
22.10 Д/ф “Народження легенди. 

Службовий роман”.
23.15 Х/ф “Непристойна 

пропозицiя”. (2 к.).
1.15 “Подробицi” - “Час”.
3.25 Х/ф “Джильї”.
5.25 М/ф “Новi пригоди Бабцi-

Йожки”.

трК «УКраїна»
6.10 Х/ф “Пiдручний Хадсакера”.
8.00 М/ф “Пригоди Десперо”.
9.40 Х/ф “Попелюшка з райського 

острова”.
11.00 Х/ф “Буду вiрною дружи-

ною”.
14.30 Скечком. “Жити будете!”.

15.30 Х/ф “Зимове танго”.
19.00 Подiї тижня.
19.30,21.15 Т/с “Дикий 2”.
22.50 Т/с “Слiд”.
0.00 Х/ф “Рiвняння зi всiма 

вiдомими”.
3.10 Х/ф “Пiдручний Хадсакера”.
5.00 Срiбний апельсин.

ICTV
5.05 Квартирне питання.
6.00 Анекдоти по-українськи.
6.25 ЄвроФуд-2012.
7.10 Х/ф “Пригоди Плуто Неша”.
8.50 Х/ф “Полярний експрес”.
10.40 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25,18.55 Спорт.
12.30 Х/ф “Золото дурнiв”.
14.45 Х/ф “Джампер”.
16.15 М/ф “Як приборкати 

дракона”.
18.00,19.00 Наша Russia.
18.45 Факти. Вечiр.
19.50 Останнiй герой. Фiнал.
21.00 Х/ф “В iм`я короля”.
23.15 Х/ф “Шостий елемент”.
1.00 Х/ф “Дверi в Едем”. (2 к.).
2.50 Х/ф “Смак життя”. (2 к.).

стб
4.50 М/ф “Ну, постривай!”

6.15 Х/ф “Руслан i Людмила”.
8.50 “Снiданок з Юлiєю Висо-

цькою”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
10.55 “Караоке на Майданi”.
11.55 “Х-фактор. Революцiя. 

Невiдома версiя”.
13.45 Х/ф “Зимовий сон”.
15.40 “МастерШеф. Невiдома 

версiя”.
17.10 “Зоряне життя. Вижити 

пiсля смертi”.
18.05 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.55 Х/ф “Тариф на любов”.
23.00 Х/ф “Лузер”.
1.10 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
2.00 Х/ф “Мерi Поппiнс, до по-

бачення!”
4.15 Нiчний ефiр. 

новий  Канал
5.25 Т/с “Курсанти”.
6.15 Клiпси.
6.30 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь.
8.55 Х/ф “Спляча красуня”.
10.05 Х/ф “Златовласка”.

11.10 Х/ф “Рiздвяний купiдон”.
12.50 Шоуманiя.
13.35 Свiтлi голови.
14.40 Парад порад.
15.45 Файна Юкрайна.
16.35 Х/ф “Перший удар”.
18.05 Х/ф “50 перших 

поцiлункiв”.
20.00 Х/ф “Канiкули суворого 

режиму”.
22.10 Х/ф “Розшукується в 

Малiбу”. (2 к.).
23.45 Х/ф “Рожева пантера 2”.
1.30 Спортрепортер.
1.35 Фабрика зiрок. 4 концерт. 

нтн
6.00 “Легенди бандитської 

Одеси”.
7.30 Т/с “Сильнiше за вогонь”.
11.30 “Легенди карного роз-

шуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
12.40 Х/ф “Вiват, гардемарини!”
15.20 Х/ф “Гардемарини 3”.
17.20 М/ф “Планета 51”.
19.00 Х/ф “Торнадо”.
22.50 Т/с “Тарас Бульба”.
2.15 “Особистий погляд”.
3.25 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.20 “Уроки тiтоньки Сови”.

четвер, 5  січня 

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
9.00 Пiдсумки дня.
9.30 Х/ф “Дзвонять, вiдчинiть 

дверi”.
10.50 Караоке для дорослих.
11.30 Золотий гусак.
12.00 Х/ф “Приборкання вогню”.

15.00 Euronews.
15.20 Обережно, модерн!
15.50 Творчий вечiр А. Книшева 

“Шоугодно”.
17.20 Новорiчнi зустрiчi Михайла 

Поплавського.

19.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Естафета.

21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.20 221. Екстрений виклик.
21.35 “Зимовий жарт” з 

М.Задорновим.
22.00,22.35 Зiрки гумору.
22.30 Трiйка, Кено, Максима.
23.05 Концертна програма 

М.Поплавського “Я - укра-
їнець!”

0.40 Кориснi поради.
1.45 Х/ф “Дзвонять, вiдчинiть 

дверi”.
3.05 Т/с “Днi лева”.
4.45 Х/ф “Бумбараш”. 

1+1
6.05 Х/ф “Артур i помста Вур-

далака”.
7.40 “Союзмультфiльм”.
9.40,3.35 Д/ф “Велика подорож 

у глибини океану: по-
вернення”.

10.55 Комедiя “Особливостi 
нацiональної риболовлi”.

12.40 Х/ф “Артур i вiйна двох 
свiтiв”.

14.20,2.20 М/ф “Правдива iсторiя 
Червоної Шапки”.

15.40 Комедiя “Особливостi 
нацiонального полювання у 
зимовий перiод”.

17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Голос країни. Своїми 

словами”.
18.00 Комедiя “Сам вдома 4”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Нiч у музеї”.
21.50 “Чотири весiлля”.
22.45 Комедiя “Холостяцька 

вечiрка”. (2 к.).
0.35 Комедiя “Сусiдка”. (3 к.).

інтер
6.10 М/ф “Свято Новорiчної 

ялинки”.
7.05 Х/ф “Приходь на мене по-

дивитися”.
8.55 Х/ф “Снiжне кохання, або 

сон в зимову нiч”.
11.05 М/ф “Змивайся”.
12.35 “Бенефiс “Кроликiв” 30 

рокiв гумору”.
14.20 Т/с “Все заради тебе”.
16.05 Концерт “Двi зiрки. Новий 

рiк 2011”.
18.10 Т/с “Катерина”.
20.00 “Подробицi”.

20.25 Концерт “Гумор FM на 
Першому”.

22.30 Т/с “Формат А4”.
0.25 Х/ф “Вiд серця до серця”. 

(2 к.).
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Х/ф “Снiжне кохання, або 

сон в зимову нiч”.
4.15 Х/ф “Кращий захист”.

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.45 Х/ф “Кар`єра Дiми Горiна”.
8.25 Х/ф “Важка дитина 2”.
10.00 Х/ф “Маска Зорро”.
12.10 Т/с “Дев`ятий вiддiл”.
14.40,21.00 Т/с “Слiд”.
16.00 Пiсня року - 2011. День 

перший.
18.10,19.20 Т/с “Смак граната”.
19.00 Подiї.
23.00 Т/с “Камелот”.
0.00 Х/ф “Легенда Зорро”.
2.10 Х/ф “Чокнутий професор 2”.
3.45 Х/ф “Летюча миша”.
5.55 Срiбний апельсин. 

ICTV
5.30 Свiтанок.
6.20,9.25,12.55,19.10,1.35 

Спорт.
6.25 М/ф.

6.55 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.45 Надзвичайнi 

новини.
10.25 Т/с “Менти”.
12.25,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.15 Утриматися в крiслi.
13.55 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.50,20.25 Т/с “Морський 

патруль”.
16.45 Т/с “Менти”.
22.30 Т/с “Таксi”.
23.20 Х/ф “Вiдважна”. (2 к.).
2.35 Т/с “Христофор Колумб”.
4.15 Факти.
4.45 Т/с “Загiн 4”.

стб
5.25,15.05 “Нез`ясовно, але 

факт”.
6.10 Д/ф.
7.05,0.55 Т/с “Адвокат”.
9.00,18.05 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
9.55,23.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.55 Х/ф “Гасiть свiтло”.
12.35 Х/ф “Дiдусь у подарунок”.
14.10 “Зоряне життя. 

Самовбивцi-невдахи”.

16.05 “Битва екстрасенсiв”.
19.00 “Зоряне життя. Зорянi 

вдiвцi”.
20.10 “Х-фактор”.
0.05 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.30 Х/ф “Гвинтовi сходи”.
4.00 Нiчний ефiр. 

новий  Канал
5.05 Т/с “Курсанти”.
6.45,7.30 Т/с “Як я познайомився 

з вашою мамою”.
9.10 М/ф “Елвiн i бурундуки 2”.
10.50 Т/с “Татусевi дочки”.
12.05 Мрiї здiйснюються.
13.10 М/с “Фiнес i Ферб”.
13.40 М/с “Бетмен”.
14.00 М/с “Аладдiн”.
14.35 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.50,16.00 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.05 Т/с “Кадети”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10,0.00 Спортрепортер.
19.20 М/ф “Бi Мувi: медова 

змова”.
21.05 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
22.05 Т/с “Бальзакiвський вiк, або 

всi чоловiки сво...” (2 к.).
23.05 Т/с “Щоденники вампiра”. 

(2 к.).
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 Т/с “Межа”. (2 к.).
1.10 Т/с “Шина”.
1.55 Т/с “Привiлеї багатих 

дiвчаток”.
3.15 Т/с “Плiткарка”.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 Х/ф “Поводир”.
8.10 М/ф “Вовка в тридев`ятому 

царствi”.
8.30 М/ф “Малюк i Карлсон”.
9.10 М/ф “Сiрий вовк & Червона 

Шапочка”.
9.40 М/с “Оггi та кукарачi”.
10.30,23.30 Х/ф “Жандарм та 

прибульцi”.
12.15,19.00 Т/с “Батюшка”.
14.10 Д/с “Православнi святi”.
15.10 Х/ф “Закоханий за власним 

бажанням”.
16.55 Мюзикл “За двома 

зайцями”.
21.00 Мюзикл “Попелюшка”.
1.20 “Особистий погляд”.
2.45 “Агенти впливу”.
4.15 “Правда життя”.
5.30 “Уроки тiтоньки Сови”.
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Нарешті моя мрія здійсни-
лася! У школі проводилася 
фотовиставка «Мої домашні 
улюбленці», і я змогла розпо-
вісти про тих, кого найбільше 
люблю.

Серед моїх домашніх твари-
нок є любимчик – котик Мурзик. 
Йому уже 4 роки, він розумний і 
добре вихований. А ще має ба-
гато цікавих звичок. Наприклад, 
підійде до умивальника і мурли-
че доти, поки я не відкрию кран 
і він не нап’ється води. Мурзик 
кожного ранку підходить до 
мого ліжка і ніжно мурчить мені 
на вушко –  це і є мій найнадій-
ніший будильник.

Як не дивно, але він товари-
шує з Барбосом, моїм песиком. 
Барбос вірний товариш: він 
великий, сильний та сміливий і 

завжди супроводжує  мене під 
час прогулянок. 

Вас обов’язково здивував 
би мій папуга Кеша, адже його 

витівки дивні та непереверше-
ні.

Дуже часто до мене в гос-
ті навідується їжачок. Мабуть 
тому, що я ніколи не забуваю 
пригостити його   свіженьким 
молочком.

Ну а влітку, коли я приїж-
джаю до дідуся та бабусі, на 
мене чекають надзвичайно 
сильні і трудолюбиві господа-
рі, з якими іноді можна і пороз-
важатися, – це конячка Зірка зі 
своїм лошатком Анфісою.

Я знаю, що усі живі істоти 
потребують, щоб про них піклу-
валися. Тоді вони віддячують 
нам своєю вірністю.

Тож давайте любити і захи-
щати тих, кого ми приручаємо!                                               

вікторія васИльчук, 
7-Б клас.

Під завісу минулого року 
у нашій школі пройшов місяч-
ник доброчинності. Ті, хто ор-
ганізував акції «Скажи людині 
добре слово», «Подаруй книгу 
шкільній бібліотеці», «Скринька 
добрих надій» та інші, показав 
школярам, як багато корисних 
справ може здійснити людина і 
як приємно робити добро, осо-
бливо, коли хто-небудь його 
потребує.

Добре, що школярам не 
байдужі біль і страждання діток, 
які обділені долею і здоров’ям.

Прояви співчуття до людини 
з обмеженими можливостями, 
уміння пропустити чужий біль 

через власне серце, – мабуть, 
найперша, властива кожному, 
природна реакція, тому вона є 

найціннішою для нас. Але по-
чуття жалю найчастіше сприй-
мається, як особиста образа, 
тому необхідно учитись його 

проявляти, щоб кожна 
людина, незалежно від 
стану здоров’я чи ін-
ших проблем, відчува-
ла себе повноцінною 
особистістю. Кажуть, 
коли природа щось 
забирає у людини, то 
обов’язково дає біль-
ше чогось іншого. Не 
забуваймо: ті, кому ми 
допомагаємо, – силь-
ні, мудрі, талановиті. 
А ми їм трішечки до-
поможемо, морально і 

матеріально.
Тетяна мозГова, 

5-в клас.

В Макарівському НВК „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – природничо-математичний ліцей” за-
вершився минулий рік місячником добрих справ, який проводився з метою підвищення громадської 
активності учнів. Акції відбувалися щотижнево під девізом: „Життя моєї школи та громади”, „Найкра-
щий солдат”, „Я, моя сім’я та домашні улюбленці”, „День захисту довкілля”, „День благодійника”. Тож як 
проходив цей місячник і про добро та про можливості його творити писали самі учні у газеті „Шкільний 
день – ОК!”, яка віднедавна за ініціативи дітей випускається у школі і стала доволі популярною. Керівник 
редакторської групи вчителька Н.Ф.Удовик, літературний редактор Анна Старовойтенко, відповідальні 
редактори Вікторія Клименко, Оксана Чаркіна, Наталія Шульга поки що хвалитися журналістськими до-
сягненнями свого засобу шкільної інформації не беруться. Але нашу редакцію перші учнівські проби 
пера на ниві журналістики не могли не зацікавити. Бо емоційності, свіжості думки, молодечого запалу, 
власного бачення шкільного життя їй справді не бракує. А до того ж ми переконані, що дитячі очі бачать 
іноді набагато більше, глибше, ніж дорослі, і не дарма кажуть, що дитячими вустами глаголить істина. 
Напередодні новорічно-різдвяних свят ми вирішили й вас порадувати добродійними вчинками дітей. А 
їх заклик “Посміхаймося! Творімо добро! Радіймо!” вартий наслідування.

т в о р і м о  д о б р о

Місячник добрих справ розпочався 
чудового сонячного дня. Але не тільки 
тому. Справа в тім, що в цей день наша 
школа сяяла посмішками. Ви запитає-
те, чому? А що б ви робили, якби вас 
прямо у дверях школи зустрічали пла-
кати «Посмішки до самих вух», створе-
ні Оленою Купрієнко та Яною Ясько! 

А коли по усіх кабінетах, та ще й 
під час навчання, пройшовся веселий 
«Хахлючок», якого змайстрували Ма-

рина Старовойтенко і Яна Тарнополь-
ська, – сміху було не зупинити.

Так, Ольга Семенівна Семененко 
та ми, її невтомний 6-В клас, на весь 
місяць зарядили учнів школи енергією 
радості та жагою діяльності!

володимир НаумеНко, 
владислав сТукалов, марина 

сТаровойТеНко,
 Яна ТарНоПольська, 

олексій ШевчеНко, 6-в клас.

посміхаймося! твоРімо добРо! 
Радіймо!

допомога пРийде до тих, хто її 
потРебУє, потРібно тільки 

пРоявити тРішечки зУсиль!

Один із тижнів місячника до-
брих справ у нашій школі був та-

кож особливим, адже ми не забули 
вшанувати  суто “чоловічу” профе-

сію – виконання військо-
вого обов’язку перед 
Батьківщиною. Звичай-
но, юнаки  Макарівсько-
го НВК цього тижня були  
героями дня, адже від-
чували цілком реальну 
причетність до великої 
та почесної справи. А 
зустріч з військово-
службовцями, передача 

солдатам строкової служби пода-
рунків від школярів була розрахо-
вана на те, щоб привернути увагу 
громадськості до армії. 

І справа не стільки в подарун-
ках – що ми, школярі, можемо по-
класти в посилку ? Суть в тім, що 
нам було приємно робити добру 
справу, а ще приємніше – отри-
мати дзвінок з військової частини 
з подякою.

марина ТоТкайло,
 7-а клас.

акція «Увага найкРащомУ солдатУ»   

В рамках «Місячника добрих справ» відбулася 
зустріч школярів із селищним головою Олександром 
Миколайовичем Іващенком.

Олександр Миколайович розповів дев’ятиклас-
никам про специфіку діяльності інституції, ввіреної 
йому виборцями, окреслив проекти, які втілюють-
ся селищною радою в життя, поділився планами на 
майбутнє. Потім учні мали змогу звернутися із за-
питаннями. Як не дивно, але слухачів цікавили зо-
всім не дитячі проблеми. Питання (найактивнішими 
із слухачів були учні 9-го ліцейного класу) стосувалися екології, стану доріг у Макарові, 
якості води та послуг з водопостачання у селищі.

Сподіваємося, що подібні заходи-зустрічі взаємовигідні для обох суб’єктів, і відбу-
ватимуться  вони на такому представницькому рівні частіше.

діана лоГіНова,
 9-а клас.

Незабутнім стало цього року Свято осені для учнів 1-В 
класу, до яких завітали п’ятикласники, колишні вихованці їх-
ньої вчительки Лариси Володимирівни Шевчук. Як годиться, 
учні прийшли не з порожніми руками: вони підготували ціка-
ву концертну програму для малят, у яку вклали багато тепла 
й любові. Діти декламували вірші, співали пісні про осінь, 
ставили цікаві сценки, майстерно виконали танок журавлів. 
Вони намагались передати всю красу осені, і глядачі, уважно 
слухаючи виступи дітей, пройнялися їх настроєм.

Свято не залишило нікого з присутніх байдужим. А коли 
після закінчення концерту гостей запросили до святкового 
столу скуштувати гарбузової каші та гарячих пиріжків, усі зі-
йшлися на думці, що свято вдалося на славу!

Ми також брали участь у концертній програмі і з задово-
ленням приймали на свою адресу аплодисменти глядачів. І якщо Лари-
са Володимирівна, наша “друга мама”, ще покличе нас здійснити добру 
справу, ми обов’язково прийдемо їй на допомогу!

аліна йовеНко, каріна рИБальчеНко, 
5-в клас.                                      

нам цікаво знати більше пРо 
життя гРомади…

дивосвіт пРиРоди очима Учнів нашої школи

незабУтнє свято осені  

“день благодійників” - 
найсмачніший день 

У нашій школі
Одного з днів грудня макарівцям можна було не заходити до 

хлібних магазинів, а відвідати нашу школу і запастися солодоща-
ми на усі вихідні. Булочки, печиво, бісквіти, торти – купуй усе, чого 
душа забажає. Продукції було чималенько, і швидко її розпрода-
ли. А от мій 6-Б клас був “першою скрипкою у цьому оркестрі”. 
Просто ми так хотіли бути найкращими, що помилилися датою і 
підготували випічку на кілька днів раніше від інших класів. Відпо-
відно, наш товар сприйняли як ексклюзивний і викупили увесь до 
останнього печива. Ми ж найпершими і віддали зароблені кошти 
на доброчинність.

Настя ПоТаПеНко, 
6-Б клас.
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Відбулась атестація спортсменів 
Київщини в Київському клубі «ТЕН-
НО» Української Федерації Кіокушин-
кан карате-до Ренмей. Очолив атес-
таційну комісію Національний 
представник Міжнародної ор-
ганізації карате Кіокушин-кан, 
Президент УФККР Сенсей 
Костянтин Височинський (4 
дан).  Порадували макарівці 
– всі вісімнадцятеро, заявле-
ні на атестацію, виправдали 
очікування свого наставника, 
володаря чорного пояса (2 
дан) Василя Михайловича Си-
моненка. 

Варто назвати імена на-
ших спортсменів, котрі по-
долали – хто перший, а хто 
черговий рубіж, на шляху 
фізичного і вольового само-
вдосконалення (атестували-
ся спортсмени від нижчого 
– 11 кю до вищого – 3 кю): 
Артем Богатир, Арсен Денисенко, 
Богдан Курокін, Роман Пронько, Ка-
терина Ященко – 11 кю (білий пояс). 
Це новачки, які займаються всього 
кілька місяців у секції; Леся Кириль-
чук, Максим Колодяженський, Ігор 
Опатерний, Артем Ткачук, Володи-
мир Федюшко, Юля Хоменко – 10 
кю (оранжевий пояс). Ці хлопці й ді-
вчата на атестації вдруге. Серед них 
вже проглядається характер бійців, 
а Леся, Юля і Володя – студенти 
медичного училища, – чом не при-
клад для інших юнаків і дівчат щодо 

обрання правильного і корисного 
для здоров’я шляху використан-
ня вільного часу?! Богдан Колодя-
женський – старанний, отримав 9 

кю  (оранжевий з синьою смужкою 
пояс). Він є прикладом, перш за все, 
для свого меншого братика. Русла-
на Ткачук досягла 8 кю (синій пояс), 
– займається в секції другий рік. Не 
зважаючи на брак часу (навчання в 
аспірантурі НАДУ при Президентові 
України, магістратура в НУБІП), про-
являє таку силу твердості характеру і 
надійності, яким можуть позаздрити 
представники сильної статі.  Русла-
на в спорті і любій справі, за яку бе-
реться, кращий приклад, і перш за 
все – для сина Артема. Олексій Опа-

терний, не зважаючи на перешко-
ди, мужньо продовжує зростання, 
атестований на 7 кю (синій з жовтою 
смужкою пояс). У Андрія Панченка, 

Дарини Слободи – за плечи-
ма вже не один рік занять над 
фізичним та технічним вдо-
сконаленням. Вони зросли 
до 6 кю – володарів жовтого 
поясу;  Богдан Голубенко і 
Вадим Євтушенко досягли 
3 кю (зелений з коричневою 
смужкою пояс). Звичайно, 
вони кращі, на сьогодні, се-
ред каратистів Макарівщини. 
Хлопцям притаманна скром-
ність і працьовитість. Богдан 
впевнено й наполегливо пра-
цює над собою. Щодо Вади-
ма Євтушенка, то він єдиний 
серед всіх учасників атес-
тації, за продемонстровану 
винятково яскраву техніку, 
відмічений Президентом фе-

дерації. Вадиму всього лише оди-
надцятий рік, у нього все попереду. 
Побажання йому і всім спортсменам 
з Макарова – не зупинятися, а про-
довжувати зростання. 

Від себе додам, на основі спосте-
режень, важливий висновок: Василь 
Михайлович Симоненко готує в кож-
ному не тільки вмілого і спритного 
спортсмена-бійця, а й скромну, по-
рядну, уважну та чуйну людину. Фор-
мує в кожному, такого, як сам.

Павло Ярема.
На фото: в залі, під час атестації.

Успішна атестація каРатистів

підсумкова таблиця першості району 
 футболу 2011 року 

Вища ліга 
Місце     Команда     Пер.           Нічиї         Програші        М`ячі        Очки        Ігри 

1        ФК «Макарів»    13  2       1      43 -12         41     16 
2        ФК «Факел» (с. Мотижин)                  11  1       4      42-17         34     16 
3        ФК «Колос» (с. Мотижин)   10  2       4      52-16         32     16 
4        ФК «Спиртовик» (с. Ч.Слобода)  10 0       6      34-27        30     16 
5        ФК «Колос» (с. Бишів)    9  0       7      36 -2         27     16 
6        ФК «Атрибут» (с. Копилів)   8 2       6      44-20         26     16 
7        ММФК «Динамо» (с. Макарів)    3  1      12      17-41         10     16 
8        ФК «Здвиж» (с. Маковище)    2  1      13      19-50          7     16 
9        ФК «Юність» (с. Пашківка)   1  1      14      17-79           4     16 
ММФК «Динамо» за припинення виступів у другому колі першості району, згідно з регламентом, у 8 зу-

стрічах зарахована поразка з рахунком 0:3, а командам-суперницям зарахована перемога з рахунком 3:0. У 
зв`язку з припиненням виступів до завершення першого кола результати гри команди «НК-Сервіс».

перша ліга 
Місце     Команда                Пер.         Нічиї        Програші       М`ячі            Очки         Ігри 

1  ФК «Грузьке» (с. Грузьке)               18                0  4   91-28         54      22 
2  ФК «Партизан» (с. Кодра)               15                 3  4   64-34         48       22 
3  ФК «Новосілки»                 14                 3  5   75-33         45      22 
4  ФК «Граніт» (с. Соснівка)               12                 6  4   57-36         42      22 
5  ФК «Альтіс» (с. Копилів)               13                 3  6   65-38         42      22 
6  ФК «Іскра» (с. Наливайківка)          11                 3  8   49-44         36      22 
7  ФК «МКС» (с. Андріївка)              10                 3  9  46-36         33      22 
8  ФК «Фоса» (с. Фасова)               10                 3  9   52-47         33      22 
9  ФК «Гавронщина»                   8                   3              11   44-59         27      22 
10  ФК «Темп» (с. Лишня)                  4     3              15   43-55         15      22 
11  ФК «Перо» (с. Колонщина)               1                   0              21   19-98           3      22 
12  ФК «Карашин»                                     1                   0              21   28-125           3      22 

веніамін вітков-
ський, директор ра-
йонного історико-
краєзнавчого музею:

– Стосовно України, 
то 2011 рік запам’ятався 
немудрим рішенням дер-
жави в піднятті пенсійного 
віку для жінок. В особис-
тому житті – прискорен-
ням плинності часу. А в 
цілому – слава Богу.

В 2012 році чекаю 
миру і злагоди в Україні 
і світі. Хай 2012-й при-
несе здоров’я і щастя 
всім!  

передноворічні 
інтерв’ю

Пропонуємо до уваги читачів 12 маловідомих фак-
тів, які зібрав журнал “Time”, і не тільки:

1. “Всупереч різним думкам, у Біблії не згадано 
точну дату народження Ісуса”, - відзначає видання. - 
Але з посиленням у Римській імперії впливу христи-
янства, у часи папи Юлія I (єпископ Риму, IV століття), 
святкування язичницького свята - народження Сонця, 
приуроченого до 25 грудня - дня зимового сонцес-

тояння, було перетворено у святкування народження Сина (в оригіналі гра 
слів: sun - Сонце і son - син, які вимовляються однаково). Різдво Христове 
стало офіційним церковним святом.

2. Перший вертеп з живими домашніми тваринами влаштував святий 
Франциск Ассизський у 1224 році.

3. Германці і в дохристиянські часи наряджали вічнозелені дерева, аби 
скрасити темні та похмурі дні зимового сонцестояння. 

4. Перші справжні різдвяні ялинки з’явилися у Страсбурзі в XVII столітті. До 
Америки мода на ялинки прийшла з Англії, куди цю традицію завіз принц Аль-
берт.  

5. Після Петра I друге пришестя ялинки до Росії відбулося на початку 1840-х 
років, коли росіяни почали звертати увагу на німецькі звичаї - між іншим, не 
в останню чергу цьому сприяла повість Гофмана “Лускунчик”, що вперше ви-
йшла у російському перекладі під назвою “Лускун горіхів” у 1839 році.   

6. “В лесу родилась елочка”, написана в 1903 році вчителькою, біблі-
отекарем і поетом Раїсою Адамівною Кудашевою і покладена на музику 
композитором-аматором Л. Бекманом, який вирішив скласти для своєї донь-
ки пісеньку, що стала для багатьох поколінь невід’ємною частиною дитинства, 
свята, очікування дива. “И много-много радости детишкам принесла...” 

7. Письменник О’Генрі став відомим саме завдяки Різдву. Тоді він носив ім’я 
Вільям Сідней Портер і був в’язнем однієї з американських тюрем. На свободі 
у нього залишилася донька, якій він дуже хотів подарувати щось на Різдво. Він 
написав оповідання і відправив його до одного з журналів. Оповідання опублі-
кували у різдвяному номері й особа, яка написала його і підписалася О. Генрі, 
отримала гонорар, а згодом і популярність. Маленька донька не залишилася 
того дня без подарунка.

8. В 1914 році, під час Першої світової війни, у святвечір німецькі та ан-
глійські солдати на лінії фронту влаштували незаплановане перемир’я. Вони 
співали різдвяні гімни, обмінювалися надісланими з тилу подарунками та 
грали у футбол. У наступні роки війни організувати подібне перемир’я вже не 
вийшло.

9. Вважається, що відомий обряд: різдвяне поліно принесли до Англії древ-
ні вікінги. На Різдво вони спилювали величезне дерево, і весь рік воно висиха-
ло. Тільки наступного Різдва його розпилювали на частини і спалювали в до-
машньому вогнищі. Якщо поліно прогорало до попелу, господарям будинку не 
загрожувала біда. 

10. Древні кельти та германці вважали, що омела загоює рани і сприяє родю-
чості, але традиція цілуватися під цією рослиною з’явилася лише у вікторіанську 
епоху.

11. Політ Санта-Клауса на санях у небі вперше описав американський 
письменник Ірвінг Вашингтон в 1819 році.

12. Оленя Рудольфа вигадали в 1939 році, щоб закликати покупців до уні-
вермагу Montgomery Ward. Такий же відомий персонаж різдвяної візуальної 
культури - сніговик Фрості, що курить трубку з кукурудзяного качана, - ще в 
1890 році почав фігурувати у рекламі спиртного.

Готуємося до свята

чого ви не знали пРо 
Різдво?

лідія Терещук – ба-
гатодітна мати, листо-
ноша, смт макарів:

– 2011 рік для мене, 
як для матері, особливий 
тим, що двоє з чотирьох 
моїх синів – Сергій та 
Максим – працевлашту-
валися, мають хорошу за-
робітну плату. А це важли-
во в наш час. Взагалі, рік 
пройшов у сімейних тур-
ботах, домашніх клопотах 
і в тісному спілкуванні з 
людьми, котрих обслу-
говую на ввіреній мені 
дільниці. А це – переваж-
но – пенсіонери, які по-
требують доброго слова, 
уваги, виконання часом 

якоїсь послуги. Йду до них з щирим серцем і привітною 
посмішкою. Треба сказати, що ці люди дуже люблять чи-
тати пресу, особливо газети «Макарівські вісті», «Київську 
правду» та «Сільські вісті», тож завжди поспішаю вчасно 
доставити їх односельчанам.

Від нового року чекаю поповнення в нашу родину – 
двох невісточок, внуків і щоб,нарешті, мої діти мали влас-
не житло.
спілкувались марина ільчеНко і Тетяна ЯсИНеЦька.

* * * * *

У суботу 24 грудня у приміщенні  кіноте-
атру «Ольвія» відбулося нагородження пере-
можців і призерів чемпіонату та першості ра-
йону з футболу 2011 року.

Свято розпочалось з відзначення спонсо-
рів, меценатів, організаторів футболу – лю-
дей, які вкладають свої кошти, особистий час 
та всіляко сприяють підвищенню його  рівня. 
Дипломи і пам’ятні призи вручали заступник 
голови райради О.М.Майстренко та депутат 
районної ради, меценат спорту С. Г. Ханін. У 
своїх вітальних виступах вони відзначили: ме-
ценатів – О.М.Горбика – ФК«Макарів», депу-
тата районної ради М.М.Курача – ФК«Колос» 
с.Мотижин, С.С. Голика – ФК»Факел», 
О.Богданця – ФК «Партизан», І.М.Онацького 
– ФК «Граніт»; сільських голів Л.Б.Карана 
– с.Грузьке, О.В.Йовенко – с. Соснівка, 
О.Л.Кобу – с.Гавронщина, Ю.В.Пелешок – 
с.Колонщина, М.М.Радченко – с. Наливайків-
ка та ін.

На сцену була запрошена дитяча команда 
ФК «Макарів-ДЮСШ» – майбутнє макарів-
ського футболу, для вручення Диплома Київ-
ської міської федерації за участь у першості 
міста Києва, тренер команди Микола Синя-
ченко отримав ювілейну медаль до 100-річчя 
київського футболу. Макарівська районна 
Федерація відзначила успіхи команди дипло-
мом та пам`ятним призом.

Нагороди отримали кращі гравці першої 
ліги: кращий бомбардир Микола Лахтир – 
ФК «Грузьке» – 40 голів у 22 іграх, кращий 
воротар Олег Маленко – ФК «Карашин», 
кращий захисник Володимир Журбей – 
ФК«Партизан», напівзахисники Олександр 
Осецький – ФК «Партизан», Денис Расюк 
– ФК «Фоса», нападаючий Віталій Крупина 
– ФК «Граніт».

За перше місце у першості району наго-
роди отримали гравці команди ФК «Грузьке» 

та керівник команди Анатолій Стеценко, за 
друге місце – гравці команди ФК «Партизан» 
с.Кодра, керівник команди Олександр Бог-
данець, за трете місце – гравці команди ФК 
«Новосілки», керівник Юрій Крижак.

Нагороди отримали кращі гравці ви-
щої ліги: бомбардир Олександр Піонт – ФК 
«Колос» с.Бишів – 17 голів у 16 іграх, во-
ротар Олександр Мамедов – ФК«Факел» 
с.Мотижин,  кращі  захисники Павло Литвин 
– ФК«Колос» с.Мотижин, Захар Мельник – 
ФК«Макарів», кращі  напівзахисники Роман 
Головатюк – ФК«Макарів», Андрій Кандоба 
– ФК«Колос» с.Мотижин ,  кращий нападаю-
чий Сергій Касіч – ФК«Макарів».  

Нагороди отримали гравці команди 
ФК«Макарів» – чемпіона району  серед  ко-
манд вищої ліги, керівник команди Мирос-
лав Зємлін. За друге місце нагороди отри-
мали гравці команди ФК«Факел» с.Мотижин, 
керівник команди Сергій Голик, за третє – 
гравці команди ФК«Колос» с.Мотижин, ке-
рівник команди Ігор Сухенко.

“Кращим легіонером” чемпіонату та 
першості визнаний Олексій Чернишов 
ФК«Макарів».

“Кращим вболівальником” визнана Надія 
Муха – ФК«Факел», мати синів-футболістів.   

Дипломом та призом “Найдисциплі-
нованіша команда” відзначена команда 
ФК«ПЕРО» с.Колонщина (7 попереджень у 
22 іграх), керівник команди Володимир Ро-
маненко.

Виконком Макарівської Федерації 
Футболу (МРФФ) висловлює впевненість, 
що завдяки спільним зусиллям всіх шану-
вальників, рівень першості та чемпіонату 
з футболу буде неухильно зростати.  Віта-
ємо всіх з Новим роком та Різдвом Хрис-
товим!

виконком мрФФ.

с в я т о  ф У т б о л У



10 № 1    1 січня   2012 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

”

* * * * *

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.

Продам “Шевроле авео” НовИй в роз-
с Т р о ч к у  в і д  9 9 5  Г р Н / м і с .  Т е л е Ф о Н И : 
095 -734 -20 -00; 097-717- 40-10.

інформація про отримання дозволу для 
ознайомлення з нею Громадськості

Опис промислового об’єкту: TOB «ВКФ»ЕСКО», 
розташоване: Київська обл., Макарівський р-н, с. 
Чорногородка, вул. Леніна, 1. Керівник- Гурьєва Л. Н.; 
Тел. (044) 4041888.

Розробник проектних матеріалів: TOB «Київський 
центр промекології». Тел. (067)710-12-14.

Спеціалізація підприємства: виробництво будівель-
них виробів з пластмас. Підприємство має: 2 джерела 
викидів.

Кількість забруднюючих атмосферу речовин скла-
дає 0,00296 г/с та 0,023 т/рік.

Підприємством викидається 6 шкідливих речовин 
(діоксид азоту, оксид вуглецю та інші). Підприємство 
відноситься до III групи інструкції про загальні вимоги 
до оформлення документів, у яких обґрунтовуються об-
сяги викидів.

Концетрація забруднюючих речовин не перевищує 
нормативних вимог. Згідно з проведеним розрахун-
ком розсіювання по ряду речовин, доведено, що рів-
ні забруднення  приземного шару атмосфери на межі 
санітарно-захисної зони   та   житлової   забудови   не   
перевищують   граничнодопустимих концентрацій.

Висновок: згідно з оцінкою впливу викидів в атмос-
феру доведено, що на даний час діяльність підприєм-
ства негативно не впливає на стан здоров’я місцевого 
населення і на різні складові довкілля.

зауваження та пропозиції громадських організа-
цій і окремих громадян з даного питання надсилати 
до макарівської райдержадміністрації за адресою: 
смт макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 
протягом місяця з дня опублікування оголошення.

30 грудня 1962 року Указом Президії Верховної 
Ради Української РСР укрупнено сільські райони Київської 
області до розмірів територій колгоспно-радгоспних 
управлінь, у тому числі – Макарівський район (центр – 
смт Макарів) в складі смт Бородянка, Макарів, сільрад 
Макарівського і Бородянського районів. (Повідомлення в 
районній газеті № 3 від 05.01.1963).

30 грудня 2004 року в смт Кодра, селах Плахтянка 
та Наливайківка на базах Кодрянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів, Плахтянської та Наливайківської за-
гальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів створено заклади ново-
го типу – навчально-виховні об’єднання (школа-сад). 
(Рішення № 219-18-ІV ХVІІІ сесії Макарівської районної 
ради).

6 січня 1956 року в с.Борівка промколгосп «Нове 
життя» відокремлений в сільськогосподарську артіль, га-
лузь промислового виробництва передано Комарівській 
промартілі. В с.Комарівка промколгосп «Червона Зірка» 
реорганізований в промартіль з приєднанням промис-
лової галузі виробництва з Борівського промколгоспу 
«Нове життя», земельний фонд переданий Борівській 
сільськогосподарській артілі. В смт Кодра реорганізова-
ний промколгосп «Червоні Лани» в сільськогосподарську 
артіль, промислова галузь відокремлена в самостійне 
торфопідприємство. (Рішення виконкому Макарівської 
районної Ради).

(Використано інформацію, що міститься в архівному 
фонді № 1).

юлія кравеЦь,
начальник архівного відділу райдержадміністрації.

один день 
в істоРії РайонУ

З Новим роком і Різдвом Христовим та з 
нагоди ювілейної дати-80-річчя від дня наро-
дження адресуємо вітання:

БараН софії микитівні з Пашківки,
лавріНеНко уляні миколаївні з Плах-

тянки,
ГордіНій Ніні данилівні з карашина,
ГНідовській катерині Пилипівні з Ясногородки,
сИчевській зої степанівні,
ковалеНко марії степанівні з макарова,
ПеТреНко софії Тихонівні з Гавронщини,
ромаНеНко ользі данилівні з колонщини,
луТак марії мусіївні з комарівки,
юХИмеНку михайлу юхимовичу з липівки,
Плевако Галині Петрівні з королівки,
арТемеНку миколі Григоровичу з Ніжиловичів.

 Та з 90- річчям від Дня народження:
семеНко агафії агафонівні з Наливайківки 
ПаЦаН лідії лук’янівні з макарова та
ГордієНко Парасці Федосіївні з копилова.
Зичимо вам здоров’я, миру, достатку, злагоди у 

ваших оселях, любові та поваги рідних і близьких Вам 
людей! 

Президія районної організації ветеранів україни.

10 січня святкуватиме свій 80-й ювілей від дня на-
родження наша дорога мати й бабуся 

Плевако Галина Петрівна
Добра і радості, ріднесенька, бажаєм,
Здоров’я й щастя Вам – на довгії літа,
Хай сонце весело всі ранки зустрічає,
Хай квітнуть в серці чуйність й доброта!

 з повагою діти та онуки.

1 січня відзначатиме 70-річчя 
 чИкал ольга іванівна

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 оминають печаль і тривога,  
Щасливою буде життєва дорога, 
Хай доля боронить від лиха й біди
Сьогодні, завтра і завжди!

 з повагою сім’я волинчуків.

Дорогого чоловіка 
ковалЯ станіслава андрійовича з калинівки 

вітаю з нагоди ювілейної дати – 70- річчя від дня наро-
дження.

Хай буде життя твоє схоже на казку,
Хай Бог тобі все, що ти хочеш дає.
Спасибі за душу, спасибі за ласку,
Спасибі за те, що ти в мене є.
Ісус Христос хай тебе береже,
Ангел-охоронець за руку веде!

з любов’ю дружина.          
 
адміністрація, профком та трудовий колектив 

ситняківської зоШ  вітають з днем весілля 
лісНічеНко марину анатоліївну 

та її нареченого дмитра
Дорогі молодята!
Лебединої вірності, солов’їного співу,
На все ваше довге і добре життя.
І щастя, і сонця, й сімейного затишку,
Хай ніщо не затьмарить ваше спільне буття.
Хай вам радощів ріки, сміху – озерця
Принесе поєднання ваших рук і серця!

 3 січня святкуватиме свою ювілейну дату – 55-річчя 
від дня народження сільський голова села Мостище 

ЦИсареНко володимир іванович
Тож з такої нагоди щиро вітаємо Вас 

та адресуємо щиросердечні побажання 
міцного здоров’я, безмежного людсько-
го щастя, радості, миру, злагоди, до-
бробуту, творчої наснаги, душевної кра-
си, святкового настрою, польоту мрій та 
перемог на життєвих стежинах.

Нехай повсюдно Вас супроводжує удача в досяг-
ненні мети, вистачає енергії для плідної праці. 

з повагою колектив мостищанської 
сільської ради.

Дорогих синів –
сНіГИрЯ сергія та миколу васильовичів 

Від усього серця вітаю з нагоди 50 – 
річчя від Дня народження.

Бажаю вам сонця і тепла,
Щоб доля до ста років берегла,
Щоб здоровилося до віку у житті,
Не втомлювались руки золоті.
Хай ваші душі наповняються теплом,
Любов’ю, щастям та добром.
Хай діти й онуки шанують завжди,
Щоб ви залишились такі ж молоді.
Нехай вам здоров’я Господь посила

На многії, радісні, гарні літа! 
Пошани від людей та довголіття!

з любов’ю, мама

сергія васильвича сНіГИрЯ
щиросердно вітаємо з 50-річчяч від 
Дня народження 

Рідний наш і найдорожчий
Ми Тебе з любов’ю обнімаєм, 
Море щастя, радості бажаєм.
Нехай Тобі стелиться доля,
Неначе стежина у чистому полі.
Хай дім обминають печаль і тривога,
Щасливою буде життєва дорога,
Наснага і щедрість у серці хай квітнуть
Поки ювілей не настане столітній.

дружина, сини, онук денис, 
теща та невістка.

Наші сонячні, сердечні та найщиріші привітання 
адресуємо з нагоди прекрасного свята - золотого 50-
річчя від Дня народження шановному ювіляру

сНіГИрю 
миколі васильовичу

і від душі йому бажаємо:
Ми любим Тебе і щиро бажаєм, 
Найкращі вітання в цей день посилаєм. 
Низенько вклоняємось і просимо долю, 
Щоб щастя послала й здоров’я доволі. 
Спасибі Тобі, що живеш Ти на світі, 
За добре серце, за очі привітні, 
За руки Твої золоті і невтомні, 
За душу чутливу, що завжди пригорне. 
Нехай Тобі силу Господь посилає, 

Нехай Тобі шлях благодать осяває.       
Живи до ста років, рідненький, на світі, 
І будемо всі ми за Тебе радіти!

дружина, дочка, сини, зять, невістки 
та внуки антон і саша.

с о н я ч н і  в і т а н н я

Відповідно до статті 143 Конституції 
України, пункту 24 частини першої стат-
ті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», на виконання 
Закону України “Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України щодо 
спрощеної системи оподаткування, об-
ліку та звітності” від 4.11.2011 р № 4014, 
з метою уникнення втрат місцевого 
бюджету та зміцнення матеріальної, 
фінансової бази місцевого самовря-
дування, а також сприяння соціально-
економічному розвитку територіальної 
громади сільська рада вирішила:

1. Встановити ставки єдиного по-
датку для фізичних осіб, які здійсню-
ють  підприємницьку діяльність без 
створення юридичної особи:

1.1 Для фізичних осіб-підприємців, 
які обирають І групу у розмірі 10% мі-
німальної заробітної плати, встанов-
леної вищевказаним законом на 1 січ-
ня податкового (звітного) року в таких 
розмірах:

1.1.1 До І групи відносяться фізич-
ні особи-підприємці, які здійснюють 
виключно роздрібний продаж товарів 
з торговельних місць на ринках (47.8. 
Роздрібна торгівля з лотків і на рин-
ках) або провадять господарську ді-
яльність з надання побутових послуг 
населенню і обсяг доходу яких протя-
гом календарного року не перевищує 
150000,00 гривень (Додаток 1).

1.2 Для фізичних осіб-
підприємців, які обирають ІІ групу, у 

розмірі 20 відсотків мінімальної заро-
бітної плати, встановленої вищевка-
заним законом на 1 січня податкового 
(звітного) року в таких розмірах:

1.2.1  До ІІ групи відносяться фі-
зичні особи-підприємці, які здійсню-
ють господарську діяльність з надання 
послуг, у тому числі побутових, плат-
никам єдиного податку або населен-
ню, зазначених у додатку №1 даного 
рішення, та виробництво або продаж 
товарів, діяльність, у сфері ресторан-
ного господарства, за умови, що по-
тягом календарного року відповіда-
ють сукупності таких критеріїв:

1.2.2  Не використовують пра-
цю найманих осіб або кількість осіб, 
які перебувають з ними у трудових 
відносинах,одночасно не перевищує 
10 осіб.

1.2.3     Обсяг доходу не переви-
щує 1000000,00 гривень, (Додаток 2).

1.3 Для фізичних осіб-підпри-
ємців у розмірі 3 відсотки від доходу 
в разі сплати податку на додану вар-
тість та 5 відсотків - у разі включення 
податку на додану вартість до складу 
єдиного податку встановленої вищев-
казаним законом на 1 січня подат-
кового (звітного) року  (див. додаток 
№2).

1.3.1 До 3 групи відносяться фі-
зичні особи-підприємці, які протягом 
календарного року відповідають су-
купності таких критеріїв;

1.3.2 Не використовують працю 
найманих осіб або кількість осіб, які 

перебувають з ними у трудових від-
носинах, одночасно не перевищує 20 
осіб;

1.3.3 Обсяг доходу не перевищує 
3000000,00 гривень.

У разі здійснення платниками 
єдиного податку першої і другої груп 
кількох видів господарської діяльності 
застосовується максимальний розмір 
ставки єдиного податку, встановле-
ний для таких видів господарської ді-
яльності.

1.3.4 У разі здійснення платника-
ми єдиного податку першої і другої 
груп кількох видів господарської ді-
яльності на територіях більш як од-
нієї сільської, селищної або міської 
ради застосовується максимальний 
розмір ставки єдиного податку, вста-
новлений цією статтею для відповід-
ної групи таких платників єдиного по-
датку.

2. Вказані ставки застосовуються 
до доходів від підприємницької діяль-
ності, яка буде проводитись з 1 січня 
2012 року. Єдиний податок сплачу-
ється на рахунок бюджету сільської 
ради.

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на комісію Небелиць-
кої сільської ради з питань земельних 
відносин, соціально-економічного і 
культурного розвитку села.
сільський голова  л.в.БаБеНко.

с. Небелиця
19.12.2011 р.
№83-10-VІ

небелицька сільська рада макарівськоГо району київської області
рішеннЯ

Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб, які здійснюють 
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

щира ВдЯчність  
Мою сім’ю спіткало велике горе – захворіла моя до-

нечка Настуся. Майже рік ми провели в лікарнях Києва 
та Макарова. Тепер ми поховали нашу дитину.

Весь цей час нас підтримували небайдужі люди. Ви-
словлюю щиру подяку за допомогу депутату районної 
ради Семену Григоровичу Ханіну, працівникам  Мака-
рівської поліклініки, дитячої консультації, особливо – 
Ларисі Леонідівні Обідняк, яка не залишала нас в тяжку 
хвилину з першого і до останнього дня. Також вислов-
люю вдячність колективу Калинівського дитсадка та 
батькам, чиї діти його відвідують, настоятелю Дмитрів-
ської церкви отцю Андрію і всім її прихожанам. Та всім 
людям, які підтримували нас матеріально та духовно 
увесь цей рік. Я їх не знаю, та знає їх Бог, він віддячить 
їм сторицею.

Хай Господь береже вас та ваші сім’ї! 
з повагою, багатодітна мати 

Тетяна василівна соловей.

Продаю одно-, дво-, трикімнатні квартири 
в центрі макарова. Тел.: 050-721-03-34. 

(Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП серії ВОЗ №080346).
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незабаром ВідкриттЯ 
фірмоВого м’Ясного магазину 

 “п’Ятачок“ 
(переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів)

 за адресою: макарів, вул. фрунзе, 38.

Запрошуємо 
на роботу продавців. 

УМОВи:
- досвід роботи в 
торгівлі і з касовим 
апаратом;

з/п до 2500 грн. 
за 15 робочих дніВ.
Звертатись за телефоном: 

096-830-46-78.

заява про наміри.
Організація «Релігійна громада свід-

ків Єгови у Голосіївському районі м. Киє-
ва», розташована в смт Макарів, Київської 
області по вулиці Чапаєва, 10, має намір 
одержати дозвіл на викид забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря.

Організація займається релігійною діяльністю.
Єдиним джерелом викиду є димова труба 

опалювального котла, через яку в атмосферне 
повітря потрапляють продукти згорання газу 
загальною кількістю близько - 0.01 т/рік.

Вклад організації «Релігійна громада свідків 
Єгови у Голосіївському районі м.  Києва»  в  іс-
нуючий рівень забруднення атмосферного по-
вітря не перевищує гранично допустимих нор-
мативів.

зауваження та пропозиції громадських 
організацій і окремих громадян з даного 
питання надсилати до макарівської рай-
держадміністрації за адресою: смт ма-
карів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 
протягом місяця з дня опублікування ого-
лошення.

управління державної казначейської служби україни 
у макарівському районі київської області відповідно 

до ст. 15 закону україни «про державну службу» 

оголошує конкурс на заміщеннЯ 
Вакантних посад:

- головного казначея відділу звітності та бух-
галтерського обліку операцій з виконання бюдже-
тів (на час відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами 
основного працівника);

- головного спеціаліста інформаційних техно-
логій та захисту інформації. 

Кваліфікаційні вимоги: наявність громадянства 
України; повна вища освіта відповідного профілю; віль-
не володіння державною мовою; володіння персональ-
ним   комп’ютером   в   обсязі   користувача   програм-
ного забезпечення.

До конкурсної комісії подаються такі докумен-
ти: заяву на участь в конкурсі; форму П2 ДС; дві фото-
картки розміром 4x6 см; копію документів про освіту; 
декларацію про доходи за минулий рік; копія першої та 
другої сторінки паспорта; копії військового квитка (при 
наявності).

Документи для участі в конкурсі приймаються за 
адресою: 08000, смт Макарів, вул. Фрунзе, 26, протя-
гом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу.

Повна інформація про умови конкурсу, основні 
функціональні обов’язки, умови оплати праці нада-
ється за телефоном 6-00-85.

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.

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 .

р е д а к ц і я  Г а з е т и 
“ м а к а р і в с ь к і  в і с т і ” 

запрошує на роботу 
бухгалтера та до співпра-

ці молодь, яка  пов’язала чи 
мріє пов’язати своє життя із 

журналістикою. 
звертатись за телефонами: 5-13-44, 5-15-30.

ВТРАЧЕНЕ свідоцтво на право власності на житловий 
будинок, що знаходиться за адресою: Макарів, вул. 
Ілліча, 36,  видане на підставі рішення виконкому Ма-
карівської селищної ради від 17.02.1967 року №3 з 
часткою 1/2 на підставі договору дарування, на ім’я 
ЯмеНко ірини олексіївни вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної 
власності на землю серії Р1 №298536, виданий на 
підставі рішення Соснівської сільської ради 2 бе-
резня 2001 року на ім’я мИроНчука Петра во-
лодимировича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної 
власності на землю серії ЯД № 785423, видане 19 
листопада 2007 року на ім’я кіщеНка Тараса 
сергійовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної 
власності на землю серії ЯД № 785419, видане 19 
листопада 2007 року на ім’я лойка олександра 
вікторовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної 
власності на землю серії ЯД  №785426, видане 19 
листопада 2007 року на ім’я  ФещеНка віталія 
анатолійовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної 
власності на землю серії ЯД  № 785427, видане19 
листопада 2007 року на ім’я ФещеНко Наталії 
леонідівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної 
власності на землю серії  ЯД № 785421, видане 19 
листопада 2007 року на ім’я щуліПеНко майї 
василівни,  вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної 
власності на землю серії ЯД  № 785420, видане19 
листопада 2007 року на ім’я савчук лариси 
анатоліївни, вважати недійсним.

Адміністрація, профком та трудовий колектив Ма-
карівського  районного територіального центру соці-
ального обслуговування висловлюють свої щирі спів-
чуття молодшій медичній сестрі стаціонарного або 
тимчасового проживання ОНГ с. Грузьке Макаренко 
Світлані Михайлівні з приводу тяжкої втрати –  смерті 

матері.

Трудовий колектив Макарівського НВК “За-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - природничо-
математичний ліцей“ висловлюють глибокі співчуття 
вчителю української мови та літератури Скорозвон 
Олені Василівні та учениці 7-Б класу Скорозвон Кате-
рині з приводу передчасної смерті чоловіка, батька 

скорозвоН Геннадія Петровича.

Учні та батьківський комітет 7-Б класу Макарів-
ського НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
природничо-математичний ліцей“ висловлюють щирі 
співчуття однокласниці Скорозвон Катерині та її мате-
рі Олені Василівні з приводу передчасної смерті бать-
ка і чоловіка

скорозвоН Геннадія Петровича.

Педколектив Небилицької ЗОШ висловлюють гли-
бокі співчуття учениці 6-го класу Гулак Анні з приводу 
трагічної загибелі батька

василя Петровича Гулака.

В магазині “аВтоленд“, що знаходиться 
за адресою: смт макарів, вул. леніна, 63-а 
(за автопарком), продається нова група товарів 

“ В с е  д л Я  г а з у “ .
т е л е ф о н :  0 6 3 - 5 8 3 - 7 0 - 9 9 .

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.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на 
землю серії ЯД № 785418, видане19 листопада 2007 року на ім’я 
аверИНої оксани олександрівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на 
землю серії ЯД №785424 , видане19 листопада 2007року на 
ім’я осадчої Тетяни василівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на 
землю серії ЯД №785425 , видане 19 листопада 2007 року на 
ім’я ТИТеНко Тетяни вікторівни, вважати недійсним.

повідомлення про оприлюднення 
реГуляторниХ актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської ді-
яльності» Макарівська селищна рада оприлюднює ре-
гуляторні акти: «Про встановлення місцевих зборів на 
2012 рік», «Про встановлення ставок єдиного податку  
для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку ді-
яльність без створення юридичної особи». 

З текстом регуляторних актів всі бажаючі можуть 
ознайомитись у приміщені Макарівської селищної 
ради за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30.

селищний голова                             о.м.іващеНко.

повідомлення про оприлюднення 
реГуляторноГо акта

Згідно з вимогами Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської діяль-
ності» Макарівська селищна рада оприлюднює регуля-
торний акт «Про затвердження плану підготовки проектів 
регуляторних актів на 2012 рік» згідно з додатком.

селищний голова                            о.м.іващеНко.

№ 
п/п

Назва проекту регуля-
торного акту мета прийняття регуляторного акту

Термін роз-
робки про-
екту регуля-
торного акту 
(квартал)

Н а й м е н у в а н н я 
уповноваженого 
на розробку про-
екту регуляторно-
го акту, телефон

Н а й м е н у в а н н я 
відповідального 
за розробку про-
екту регуляторно-
го акту, телефон

1

Про встановлення місце-
вих податків на 2012 рік

1. Упорядкувати відносини між органами 
місцевого самоврядування з фізичними та 
юридичними особами з питань сплати збо-
ру за провадження деяких видів підприєм-
ницької діяльності.
2. Збільшити дохідну частину надходжень 
селищного бюджету.

до 
15.07.2012

Макарівська се-
лищна рада

Спеціаліст селищ-
ної ради (юрист)

2

Про встановлення міс-
цевих зборів на 2012 рік

1. Упорядкувати відносини між органами 
місцевого самоврядування з фізичними 
та юридичними особами з питань сплати 
збору за провадження деяких видів під-
приємницької діяльності.
2. Збільшити дохідну частину надходжень 
селищного бюджету.

до 
15.07.2012

Макарівська се-
лищна рада

Спеціаліст селищ-
ної ради (юрист)

3

Про встановлення ста-
вок єдиного податку  для 
фізичних осіб, які здій-
снюють підприємницьку 
діяльність без створення 
юридичної особи

1. Упорядкувати відносини між органами 
місцевого самоврядування з фізичними та 
юридичними особами з питань сплати збо-
ру за провадження деяких видів підприєм-
ницької діяльності.
2. Збільшити дохідну частину надходжень 
селищного бюджету.

ІІІ квартал Макарівська се-
лищна рада

Спеціаліст селищ-
ної ради (юрист)

4

Порядок розміщення на 
території Макарівської се-
лищної ради тимчасових 
споруд для провадження 
підприємницької діяльності

Врегулювання порядку розміщення  тим-
часових споруд для провадження підпри-
ємницької діяльності І квартал Макарівська се-

лищна рада
Спеціаліст селищ-
ної ради (юрист)

5

Порядок розміщення на 
території Макарівської 
селищної ради малих 
архітектурних форм

Врегулювання порядку розміщення  тим-
часових споруд для провадження підпри-
ємницької діяльності 1 квартал Макарівська се-

лищна рада
Спеціаліст селищ-
ної ради (юрист)

6

Положення про порядок 
підготовки та прийняття 
регуляторних актів Мака-
рівською селищною радою

Поліпшення умов здійснення регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності ІІ квартал Макарівська се-

лищна рада
Спеціаліст селищ-
ної ради (юрист)

Додаток до рішення селищної ради
від 22.12.2011 № 212-16-VI

План підготовки проектів регуляторних актів 
у сфері господарської діяльності макарівської селищної ради

приватні оголошення

Продаємо кормові буряки і сіно. Тел.: 050-071-
15-05, 3-37-74.

зНіму дво-, трикімнатну квартиру або будинок 
в макарові, терміново. Порядність та своєчасну 
оплату гарантуємо. Тел..: 063-306-68-55, 098-
528-26-26.

Продаю котедж 2008 року, 140 кв. м., з ремон-
том, 15 соток землі. ТерміНово. Ціна - 79 тис. 
900 у. од. Телефон - 097-500-11-13.

секретар ради                                                                                                                                                                                              в.Я. Токар. 



12 № 1    1 січня   2012 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

”

«Макарівські  вісті»

- громадсько-політична газета.

Засновники - Макарівські районна державна адміністрація, 

районна рада, трудовий колектив редакції.

Адреси: 08000, смт.Макарів Київської обл., 

вул. Фрунзе, 30, вул. Пушкіна, 3.

Свідоцтво про реєстрацію №203,
 серії КІ від 24.03.1997 року.

Індекс видання 61291. День виходу газети - п’ятниця.
Газету набрано і зверстано в редакції газети 

«Макарівські вісті».
Віддруковано у друкарні «Інтерекспресдрук» 

03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 3
Тираж: 2410,  зам.        .    

Адреса редакції: 08000, смт. Макарів Київської обл.,
вул. Пушкіна, 3.

Телефони:  (код 04578)  редактора - 5-13-44;
 відділу суспільно-політичного життя, бухгалтерії - 5-14-98, 

листів та масової роботи - 5-15-30,
з питань реклами  та оголошень - 5-14-98 (факс).

E-mail: makariv_visti@mail.ru

редактор
Петро  суХеНко.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. За точність викладених фактів відповідальність несе автор, за достовірність інформації  в оголошеннях - 
рекламодавець. Листування з читачами - на сторінках газети. Редакція не рецензує матеріалів і рукописів не повертає.
P - на правах реклами

Астрологічний прогноз на 2012 рік ви-
значає наступний рік як рік Меркурія. Важ-
ливу роль зіграє і те, що 2012 - високосний 
рік.Астрологи зазначають, що Меркурій є 
посередником між світом людей і світом 
богів, провідником Божої волі, сили, знань 
і талантів. Для світу людей, Меркурій ще 
й передає думки, знання, відкриття, вірні 
шляхи і способи досягнення цілей.

Сильний вплив цього року на суспіль-
ство зробить наука. Молоде покоління 
стане провідним двигуном всього життя. 
Світ прийме з розумінням сміливих мис-
лителів, бунтарів і разом з ними тради-
ціоналістів. Наука буде шукати все нові 
технології для здоров’я людини і всієї 
планети. Провідну роль в 2012 році будуть 
відігравати політики, дипломати, громад-
ські діячі, медики, представники мисте-
цтва зі свіжим поглядом. Діти також ста-
нуть вагомо визначати наше майбутнє.

Позиція і прагнення молодого покоління, 
яке буде вимагати великих реформ суспіль-
ства і світу, виявляться найбільш яскраво 
протягом року в трьох періодах: березень-
квітень та липень-серпень і листопад-
грудень. Але в цілому, 2012 ще буде про-
довжувати задані тенденції попереднього 
року. У рік Меркурія Земля вступить в період 
своєї зрілості. Він буде супроводжуватися 
низкою змін. Ці зміни торкнуться і розподі-
лу водного простору - суші. Деякі території 
землі будуть опускатися, а інші, навіть неві-
домі нам, стануть підніматися над Світовим 
океаном. Наше завдання - допомога у під-
тримці благодійності Землі, її процвітання.

У повній силі в 2012 році проходить 
Епоха Водолія. Вона суттєво впливає на 
пробудження свідомості людини, закли-
кає вдосконалювати світ, людство. Світ 
дедалі більше буде ділитися за принци-

пом рівнів свідомості для кроку до косміч-
ної революції. Важливо зберігати розви-
ток людства з натхненням, прогресивною 
і високою свідомістю, зі світлими душами. 
Інакше людство ризикує загинути.

Вплив на 2012 рік надасть ще один по-
тужний енергетичний потік - Перебудова 
світу. Як попереджає астрологія, на Землі 
не залишиться спокійних куточків.

Лютий 2012 - місяць входу Нептуна в 
Риби. Вплив водного обміну в Світовому 
океані на Землі допоможе людям відчу-
вати спорідненість, єднання зі світом, їх 
спільність.

Затемнення, які відбудуться цього року, 
вимагатимуть від нас особливого дотри-
мання правил особистої безпеки: ретельно 
стежити за станом здоров’я, слідкувати за 
харчуванням, не допускати перевтоми, за 
2-3 дні до і після затемнення Сонця, Місяця 
- контрасний душ, обливання, стримувати 
свої емоції, дбайливо охороняти відноси-
ни з рідними і близькими, уникаючи скан-
далів, не заводити випадкових зв’язків і 
сумнівних знайомств, обходити стороною 
авантюри і ризик.

Кільцеподібне затемнення Сонця від-
будеться 21 травня, 2:53 (за Грінвічем - 20 
травня, 23:53) - тривалість 5 хв. 36 сек.; 
часткове затемнення Місяця - 4 червня, 
14:04 (за Грінвічем - 4 червня, 11:04); по-
вне затемнення Сонця - 14 листопада, 
1:12 (за Грінвічем - 13 листопада, 22:12) - 
тривалість 4 хв. 02 сек.; кільцеподібне за-
темнення Місяця - 28 листопада, 17:34 (за 
Грінвічем - 28 листопада, 14:34).

Будуть проявлятися запущені текто-
нічні зрушення, розломи земної кори. Ра-
діаційний фон буде наростати. Підвищен-
ня небезпеки радіації, активності сонця 
намічається на періоди:

 - перша декада червня;
 - початок липня;
 - III декада серпня;
 - перші дні вересня;
 - III декада вересня;
 - кінець листопада.
Астрологічний прогноз виділяє ще й 

періоди найбільшої аварійності через ви-
сокосність року:

 - перші кілька днів та останні дні січня;
 - перші дні, середина III декади, 29 лютого;
 - перший день, кінець I декади, остан-

ній тиждень березня;
 - перший тиждень, середина місяця, 

середина III декади квітня;
 - перші вихідні, кінець II декади, III де-

када травня;
 - перші дні, початок і кінець II декади, 

початок і середина III декади червня;
 - III і IV тижні липня;
 - середина, III декада серпня;

 - початок, III декада вересня;
 - середина I тижня, останні 6 днів жовтня;
 - початок місяця, II тиждень, друга по-

ловина листопада;
 - перші дні, II тиждень, початок II дека-

ди, середина III декади грудня.
У ці періоди краще виключити подо-

рожі і важливо бути уважним за кермом.
Астрологічний прогноз на 2012 рік ви-

значає основні захворювання, які можуть 
охопити людство у високосний рік:

 - Захворювання травної системи;
 - Захворювання дихальної системи;
 - Хвороби внутрішніх органів;
 - Хвороби дітородних органів.
Починаючи з березня 2012 року, сві-

това медицина досягне успіху в пошуках 
протиотрут  та ліків від хвороб. Знаменні 
відкриття для природи, людства припада-
ють на квітень - I половину травня, липень, 
вересень, жовтень, I половину листопада.

Цей рік несе у собі напорис-
тість, рішучі зміни та вогненну 
пристрасть. Року Дракона відпо-
відають чорний, золотий, синій 
(блакитний) кольори. Його стихія 
- вода, якій властива рухливість, 
динамізм і мінливість.

Це один із найзвитяжніших, 
найсильніших і найщасливіших 
років Східного Календаря ча-
рівного 12-річного циклу. Дра-
кон - полум’яний, напористий в 
усьому, він борець і переможець. 
Йому багато дано і багато з ньо-
го спитають. Цей символ року 
допомагає досягати вершин у 
творчості та кар’єрі. У казково-
го Дракона широка душа, добре 
серце і великодушне ставлення 
до оточуючих. 

Дракона часто зображають 
кровожерливим, але насправді 
це чудовий знак, лише з одним 
застереженням - він прихильний 
до тих людей, які на шляху до 
своєї мрії не зупиняються перед 
жодними труднощами - вони так 
само активні й стрімкі, як і сам 
Дракон. 

2012 рік буде високосним, 
і грати доведеться або по-
великому, або ніяк. Є варіант 
просто відсидітися в стороні, не 
отримавши нічого - ні поганого, 
ні хорошого.

Дракон стрімкий, але водно-
час мудрий. Якості, здавалося б, 

не сумісні, але якщо ви зумієте їх 
поєднати, в році, що настає, вас 
чекає неймовірний успіх. Тільки, 

звичайно, всі страхи і сумніви 
треба залишити в минулому, 
але при цьому не створювати 
собі райдужних ілюзій і не при-
ймати необдуманих, поспішних 
рішень.

2012 рік буде непростим, 
але ті, хто відданий своїй спра-
ві, і готовий віддавати себе 
цілком, приймаючи при цьому 
сміливі й нестандартні рішення, 
обов’язково отримають заступ-
ництво його господаря.

Із самого початку року варто 
взяти долю у свої руки - з січня і 
до травня період буде більш, ніж 

продуктивним - можливим стане 
навіть те, що завжди здавалося 
неможливим. 

Влітку може виникнути ба-
гато перешкод: шлях тих, хто, 
нарешті, зважиться скориста-
тися своїм шансом, не завжди 
буде встелений трояндами 
- неприйняття, нерозуміння і 
“палиці в колеса” можливі не 
лише з боку начальства, а й з 
боку найближчих і навіть коха-
них людей. Так що цілеспря-

мованість і розумний 
егоїзм знадобляться, 
як ніколи раніше. 

До осені, якщо не 
відступати від своїх 
цілей, можна знайти 
сильного заступника 
або просто партне-
ра, який стане чудо-
вим помічником в усіх 
справах і допоможе 
долати труднощі. Од-
нак, розраховувати 
треба, передусім, на 
себе.

Перспективи Дра-
кон обіцяє дуже при-
надні, оцінювати їх 
треба тверезо, але 
без побоювань, і не 
бажати досягти чогось 
за рахунок інших. До-
помогу інших людей 
використовувати, зви-
чайно, можна і треба, 
але це - зовсім інше. 
Дракону хоча й влас-
тива агресивність, але 
гнів його завжди спра-
ведливий, а на дрібни-

ці він не розмінюється, і актив-
ність виявляє лише у великих 
справах.

чого нам чекати від нового, 2012 року?
Опинитися під заступництвом Дракона - істоти міфічної й мало 

зрозумілої, якось не зовсім затишно. А ось китайці ставляться до 
нього з величезним пієтетом, багато хто досі вважає, що дракони 
колись жили на цьому світі, і, навіть зникнувши, зберегли з ним 
зв’язок. Багато жителів Піднебесної дуже хотіли б народитися в 
його рік. На думку мудреців, це блискучий і найбільш неординар-
ний знак східного календаря. Дракон втілює щастя і успіх, міцне 
здоров’я і високе становище. І з давніх часів був символом китай-
ських імператорів, Синів Неба. Він приносить чотири види благо-
получчя: багатство, чесноту, гармонію і довголіття. 

астролоГічний проГноз

щ о  н а м  п Р и н е с е  Р і к  м е Р к У Р і я

Скоро ми зустрінем 
Новий Рік.
Затанцюють за вікном 
сніжинки
І годинник розпочне 
свій лік:
все з початку – 
з нової хвилинки.
Встигни лиш 
бажання загадать,
І відкрий з сім’єю 
подарунки.
Всі образи відпусти 
й забудь,
Віднови утрачені 
стосунки.
І зустрінь свій 
Новий рік з добром!
Загадай удачі 
і здоров’я,
Я ж бажаю, щоб усі 
кругом
Жили в мирі, 
злагоді, любові.

Галина роГова.
с. Мар’янівка.

Доспівалися, досміялися
І, нарешті, весни дочекалися.
Та чомусь те тепло 
вже немиле,
Недоречно якесь запізніле.
А мені б льодяної дороги,
Щоб сміятися аж до знемоги,
Щоб угрузнути в сніг 
по коліна,
Щоб аж очі від блиску 
боліли...
Страху-холоду, люті-зими
Ну, коли дочекаємось ми?

Тетяна ХомеНко.
с. Андріївка.

* * * * *

* * * * *
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