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ж о в т н я

Земний уклін вам, шановні вчителі, вихователі та освітяни. Щиро вітаю вас із професійним святом.
В усі часи, в усіх країнах у пошані люди, які своєю самовідданою натхненною працею, терпінням та любов’ю
виховують дітей. Хай ваш багатий життєвий досвід, знання справи, працелюбність, мудрість і надалі передається молодому поколінню. Своєю працею ви примножуєте
високі духовні здобутки вихованців, учнів, студентів. Несете до кожного серця добре, розумне, вічне. Своїми
терпінням та любов’ю ви навіки заслужили всенародне
визнання та повагу. Саме ви навчаєте молоде покоління мудрості, формуєте майбутнє Української держави.
Бажаю всім педагогам, вихователям, освітянам міцного
здоров’я, щастя, наснаги, процвітання, реалізації мрій і
нових звершень на благо українського народу та незалежної Батьківщини!
Анатолій Присяжнюк,
голова Київської обласної державної адміністрації.
Сьогодні - Всеукраїнський День бібліотек
Шановні працівники бібліотечних закладів району!
Всеукраїнський день бібліотек, що традиційно відзначають в Україні у вересні, свідчить про глибоку повагу
народу до культури, освіти, духовних надбань і, безперечно, про визнання тієї великої ролі, яку відіграє в державі
така поважна інституція, як бібліотека.
Бібліотека завжди була збирачем, хранителем і дослідником творів друку — вічних пам’яток писемності, а
її служителі — вірними зберігачами і популяризаторами
духовної спадщини поколінь. За своїм природним призначенням бібліотеки є важливим чинником інтелектуального, духовного і естетичного збагачення кожної нації.
Від щирого серця вітаємо бібліотечних працівників з
Всеукраїнським Днем бібліотек і бажаємо успіхів у вашій
благородній просвітницькій справі. Міцного здоров’я,
щастя та благополуччя вам і вашим родинам.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова
райдержадміністрації.

Віктор Гудзь,
голова
районної ради.

зі святом!
Шановні освітяни! Щиро вітаю вас з професійним святом! Висловлюю сердечну вдячність за невтомну працю,
за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за
любов до дітей і рідного краю.
Нехай вам завжди всміхається доля, дарує вам міцне
здоров’я та довголіття. Бажаю вам здійснення найзаповітніших мрій, а також щоб у ваших родинах завжди панували тепло, радість та затишок. Пам’ятайте, що без Вас
цей світ буде набагато гіршим, адже саме освітяни дають
надію людству на подальший розвиток!
Юрій Забела,
депутат обласної ради.

*****

Педагоги завжди були і є добрими наставниками, порадниками і друзями для багатьох учнів і студентів.
Кожен з нас все життя з вдячністю пам’ятає про перших своїх вчителів, які відкрили дорогу до знань, до нових
вершин і мрій.
Велика вдячність і шана вам за гуманну і благородну справу – виховання підростаючого покоління. Щиросердно вітаю всіх працівників галузі освіти з професійним
святом і бажаю шановним педагогам успіхів і натхнення,
здоров’я і достатку, талановитих учнів і студентів, нових
досягнень і святкового настрою.
Олександр Іващенко,
Макарівський селищний голова.

Другий Макарівський
живописний пленер

З 3 по 10 жовтня в Макарові пройде другий Макарівський живописний пленер під патронатом селищного голови. Його автор - Заслужений художник України
Анатолій Марчук. Це саме він, наш знаменитий земляк,
який свого часу започаткував картинну галерею в райцентрі, ініціював його проведення і, як і попереднього
разу, залучив до участі в ньому відомих в Україні художників. Картини, які будуть створені митцями на теренах
Макарівщини, поповнять виставкову залу галереї.
9 жовтня о 15. 00 в районному будинку культури
пройде виставка робіт художників. О 16.00 відбудеться урочистий концерт, присвячений Дню художника. О
17.00 – прес-конференція для журналістів.
На урочистості з нагоди свята запрошуються всі
бажаючі.

—

д е н ь

в ч и т е л я

Щиро вітаю вас, шановні освітяни Київщини, з професійним святом! Ваші серця завжди наповнені співчуттям, добротою і милою приємністю.
Цими чудовими якостями ви щедро ділитесь з дітьми. Вам вірять, вас люблять і шанують. Ви здійснюєте
зв’язок часів, продовжуючись у своїх учнях.
Праця педагога – це вічний неспокій, пошук істини, муки творчості і радість перемог, емоційні підйоми та гіркі розчарування. Та попри все учитель – не
просто професія, а покликання душі, це спосіб життя,
адже він працює не тільки для себе і своєї сім’ї, а для
майбутнього нашої Батьківщини.
Від кожного з вас залежить яким буде світ завтра,
якою буде наша Україна. Висловлюю вам сердечну
вдячність за невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов до дітей і рідного краю.
Бажаю вам, дорогі вчителі, відчуття повноти і неповторності життя, здоров’я, невичерпних творчих сил,
натхнення, щастя і довгої людської вдячності.
Олександр Качний,
голова Київської обласної ради.

Восени ми відзначаємо свято, яке звільняє від буденності й допомагає осягнути найголовніше у житті.
Кожен з нас згадує свого Вчителя – того, котрий долучив до книги, запалив іскорку знань, був старшим
другом і порадником, кому ми зобов’язані своїми життєвими і професійними перемогами.
Ми схиляємо голови перед мудрістю і жертовністю освітянина – учителя, вихователя, викладача,
майстра, зусиллями якого твориться майбутнє нашого краю. Шановні працівники освіти, ви сумлінно виконуєте свій професійний обов’язок, вчите нашу юнь
пізнавати нове і пам’ятати про минуле нашої Батьківщини.
Прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній
справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі. Щиросердно бажаємо вам, шановні
освітяни, міцного здоров’я, щастя, благополуччя, великих
творчих успіхів і невичерпної наснаги.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова
райдержадміністрації.

Віктор Гудзь,
голова
районної ради.

1 жовтня — Міжнародний день людей похилого віку

Старість повинна бути забезпечена

За міжнародною класифікацією
особою похилого віку вважається той,
хто досяг 65 років. Наразі в Україні є
близько 14,5 млн. людей похилого
віку – фактично кожен четвертий. В
управлінні праці та соціального захисту населення Макарівської районної державної адміністрації за даними
реєстру на обліку перебувають 7 729
осіб похилого віку. Демографічна ситуація, коли населення старіє швидше, ніж молодіє, турбує міжнародну
спільноту. Щоб тримати цю ситуацію
під постійною увагою, Генеральна
асамблея ООН 14 грудня 1990 року
постановила відзначати 1-го жовтня
Міжнародний день осіб похилого віку.
Найважливішим у житті літньої
людини має бути “свобода” від нестатків, страху втратити здоров’я,
потрапляння в залежність від бездушних чиновників. Старенькі люди
мають жити у власному помешканні,
мати комфортні умови, можливість
спілкуватися з людьми та використовувати вільний час на корисні для
суспільства справи – виховання дітей, наставництво молоді, готовність
прийти на допомогу іншим.
Ми мало задумуємося над тим,
хто ж такі “особи похилого віку”, чим
маємо завдячувати їм. Передусім,
це люди, які піднялися на найвищі

вершини життя, з яких воно бачиться
більш реальним, без оман. Їхнє найбільше багатство – досвід, знання,
вміння, мудрість. Нинішні особи похилого віку є останніми носіями класичної культури межі ХІХ-ХХ століть, того
“золотого віку”, в якому над усе були
честь, вихованість, пристойність, краса поведінки, толерантність. Це ті духовні якості, завдяки яким вони гідно
пройшли крізь всі жахи тоталітаризму, голодоморів, репресій і війн.
В сучасному світі дедалі гостріше відчувається дефіцит поваги до
людей похилого віку. Втрачаються
віками підтримувані українським народом славні традиції, що споконвіку виховували почуття поваги дітей
і онуків до своїх батьків, дідусів і бабусь, немолодих людей. На психіку
молоді негативно впливають засоби
масової інформації, зокрема телебачення, перенасичене пропагуванням
культу насильства, жорстокості, розпусти, зневаги до людини. Активне
сприяння гармонізації стосунків між
різними віковими групами населення позитивно впливає на процеси
згуртування нації, побудови громадянського суспільства. Такі стосунки
можуть мати форму спільно проведених уроків у школі, на яких батьки,
дідусі й бабусі спілкуються зі своїми

дітьми, онуками, діляться життєвим
досвідом, розповідають школярам
про те, що їм довелося пережити насправді. Це конкретний вид використання досвіду старшого покоління,
участі людей похилого віку у повсякденному житті суспільства.
З кожним роком в державі зростає
кількість громадян, які потребують
соціальної підтримки. Це, зазвичай,
особи похилого віку та пенсіонери, які
перебувають в тяжкому матеріальному становищі. З метою підвищення
рівня життя громадян, посилення соціальних гарантій, забезпечення надійного державного захисту осіб похилого віку та пенсіонерів минулого
року була створена нова модель державних житлових субсидій, запроваджена нова методика розрахунків,
налагоджена система електронного
обміну з організаціями-надавачами
послуг, що значно спрощує і прискорює призначення житлових субсидій.
Створення комісій у регіонах, яким
надано було право розглядати кожні
нестандартні рішення або спірні ситуації, дало можливість охопити більші верстви населення при наданні
субсидій, адже такі комісії вирішують
питання, в основному, на користь
громадян.

'

стор. 3.

офіційно

Цукру буде більше
На Київщині цього року буде вироблено 144 тисячі тонн цукру за потреби регіону у 64 тисячі тонн. У області завершується збір цукрового буряку й очікується валове виробництво на
20 відсотків більше, порівняно з минулим роком.
Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк, коментуючи ці показники, наголосив, що вони є результатом планової роботи з відродження аграрної слави Київщини.
- Коли торік я своїм рішенням заборонив «різати» цукрові
заводи, мені говорили, що в нас немає сировини для їх завантаження. Сьогодні всі дев’ять заводів працюють і планується
до запуску десятий, - сказав Анатолій Присяжнюк.
Губернатор підкреслив, що наразі всім господарствам потрібно якнайшвидше впроваджувати новітні технології ведення сільського господарства.
- Минули часи, коли кинув зернину в землю і чекай хліба.
Виклики природи та реалії світу заставляють думати про те, як
виростити урожай, зберегти, переробити та подати його споживачеві, – зазначив він.
На переконання Анатолія Присяжнюка, Київщина з її природними та людськими ресурсами, а також використанням
передових технологій, може стати флагманом виробництва
сільськогосподарської продукції в Україні.
УНІАН.

на засіданні
постійної комісії

28 вересня виконуючий обов’язки голови райдержадміністрації Олександр Гуменюк провів засідання
постійної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій. У ході його були
розглянуті питання запобігання та ліквідації пожеж
на торфовищах розташованих на території району, а
також стан протипожежного водопостачання.
Начальник Макарівського РВ ГУ МНС України в Київській області В.Яременко зауважив, що в результаті
засушливої погоди існує висока небезпека та ймовірність загорання торфу. Чинниками таких загорань є
необережне поводження з вогнем та навмисне спалювання сухої трави. Вогонь під дією вітру поширюється
на величезні масиви торфяних полів, підбираючись до
лісів, а подекуди і житлових будівель. Ці пожежі щороку
завдають державі великих матеріальних збитків, порушують екологічну рівновагу довкілля, шкодять здоров’ю
людей, а часом призводять до їх загибелі. Тому кожен
з нас має бути уважним і обережним у поводженні з
вогнем, особливо під час спалювання сухої трави та
бур’яну на власних угіддях.
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Олександр Качний: “Ми

перевіримо усі
угоди оренди водних ресурсів
в області, з’ясуємо, скільки за них
платять та як використовують”

одним абзацом

•МіністрфінансівУкраїни
Федір Ярошенко запевняє,

що у проекті Державного
бюджету на наступний рік
не передбачається скасування жодних пільг для громадян. Він також нагадав,
що в проекті Держбюджету
на наступний рік дохідна
частина має збільшитися
на 50 мільярдів гривень,
які будуть розподілені за
видатковими статтями. “Ці
доходи дадуть змогу покрити очікувану інфляцію
наступного року, яка прогнозується на рівні 7,9 відсотка, а також збільшити
видатки на мінімальні заробітні плати та бюджетні
галузі”, - зазначив він.

•

З 23 вересня набуває
чинності постанова НБУ
N278 щодо змін до інструкції про порядок організації
та здійснення валютнообмінних операцій на території України, згідно з
якою фізична особа зможе
обміняти в одному банку
впродовж дня валюту на
суму 150 тис. грн (у еквіваленті), а не 80 тис. грн, як
раніше. Для цього клієнт
має пред’явити паспорт
або інший документ, що
посвідчує особу. Фізичним
особам також надається
можливість
здійснювати
операції з продажу готівкової іноземної валюти за
гривні через банкомати.
При цьому, комісійна винагорода відсутня, а курс
купівлі-продажу іноземних
валют за гривні єдиний - як
через власні каси банків,
пункти обміну іноземної
валюти, так і через банкомати. З метою мінімізації
ризиків операцій із готівкою на суму від 50 тис. грн.
до 150 тис. грн, здійснюватиметься повна ідентифікація фізичної особи, відповідно до законодавства
України про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

•

22 вересня Верховна
Рада внесла зміни до закону про заборону реклами тютюнових виробів. За
документ в цілому проголосували 22 вересня 332
народних депутатів. Закон
передбачає, що реклама
тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права
інтелектуальної власності,
під якими випускаються
тютюнові вироби, заборонена.
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У Київській області розпочалася глобальна інвентаризація водних ресурсів. Ініціювала процес Київська обласна рада – створено профільну тимчасову контрольну
комісію. Ключове завдання - з’ясувати, чи правомірно були віддані у приватне користування водойми та чи адекватну ціну за них сплачують орендатори. Чому «водне питання» загострилося саме сьогодні та яким чином налагодити ефективне управління
водним потенціалом регіону – розповів голова Київської обласної ради Олександр
Качний.
— Олександре Сталіноленовичу, нещодавно
рішенням Київської обласної ради було створено
спеціальну контрольну комісію, яка має дослідити
порядок передачі в оренду земель водного фонду.
Чому за це питання взялися саме сьогодні?
— З кожним роком зношеність природних ресурсів держави збільшується. Безсистемне використання стратегічного водного потенціалу – загрожує
громаді масштабними «водними стресами», поряд
із якими газова криза може здатися тимчасовими
складнощами. Наприклад, у Київській області більше 100 нічийних водойм, річки та озера здаються в
оренду, як звичайна земля, тисячі кубів води забираються з підземних сховищ нелегально. Ці проблеми
треба вирішувати. Раніше місцева влада не могла
цього зробити через брак повноважень та коштів.
Сьогодні проблему фінансування частково вирішено - згідно Бюджетного кодексу України, починаючи з 2011 року усі кошти від оренди та половина за
спеціальне водокористування будуть залишатися в
обласному бюджеті, а не йти в «центр», як це було
раніше. Тому зараз з’явилася можливість запустити
вирішення цього процесу в межах області.
— Чим конкретно буде займатися контрольна
комісія?
— Через контрольну комісію хочемо переглянути усі угоди оренди водних об’єктів. За необхідності підвищити тарифні ставки та стимулювати
встановлення контролю за виконанням орендаторами умов договорів. Це суттєво збільшить фінансові надходження до обласного бюджету, а отже
розширить наші можливості. Графік перевірки
райдержадміністрацій вже визначили.
— Про які кошти йде мова?
— У 2010 році за оренду водойм до Держбюджету було перераховано 452,4 тис. грн. За спецводокористування 44 млн. грн. І це, підкреслюю,
враховуючи той факт, що сьогодні управління водними ресурсами абсолютно неефективне. Щоб змінити цю ситуацію центральна та місцева влада має
об’єднати зусилля задля вирішення трьох ключових
проблем: запровадити прозорі умови оренди, забезпечити реальне виконання умов спецводокористування та, найважливіше, встановити жорсткий
контроль за раціональною експлуатацією води.
— Почнемо з першого напрямку. Оскільки комісія вже почала працювати, чи є вже якісь данні
з приводу того, які є проблеми при укладанні договорів оренди?
— Так. По-перше, через те, що, немає нормативів для розрахунку орендної плати за водні
ресурси, про ціну орендатори з представниками
райдержадміністрацій домовляються в індивідуальному порядку. “Перемовини” закінчуються смішними цифрами. Наприклад, в 2010 році в
оренді знаходилося 8,3 тис. гектар водного фонду.
Як я казав, у якості орендної плати зібрали 452 тис.
грн. Виходить, в середньому 54,5 грн. за гектар.
Що це за ціна? Для порівняння оренда 1 га землі
сільськогосподарського призначення коштує 450
грн. По-друге, левова частка водойм оформлюється, як звичайні земельні ділянки, тобто ці кошти
з оренди обласний бюджет втрачає. Із 1102 ставів

в області, що є в приватному користуванні – 677
оформлені за такою схемою.
— Тобто, якщо угоди не переглянути область
недоотримає більше половини коштів за водні
об’єкти? Навіщо так укладаються угоди?
— Так, кошти за оренду земельних ділянок осідають на рахунках райдержадміністрацій і облбюджет
нічого не отримує. А це ті гроші, які ми можемо направити на вирішення гострих проблем, наприклад, на
попередження паводків. Це робиться для того, щоб
не погоджувати документи з органами водного господарства та управлінням навколишнього природного середовища. В результаті в угоді немає жодного
пункту щодо відповідальності орендатора за безпечне
використання водного об’єкта. А коли трапиться паводок – розбиратися буде громада і місцева влада.
— Наразі область втрачає і капітал, і якість активів.
Яким чином Ви бачите вирішення цієї проблеми?
— Перший крок ми вже зробили. Переглянемо
усі угоди оренди: якщо людина в реальності користується озером, а по документах це земельна ділянка –
необхідно укласти додаткову угоду на водний об’єкт
і встановити адекватну плату. Наступний важливий
крок - органи місцевого самоврядування мають
отримати більше повноважень та відповідальності.
Можете собі уявити, сьогодні в Київський області
немає жодної водойми місцевого значення, усі мають загальнонаціональний статус. А це значить, що
підписувати угоди оренди мають право винятково
районні адміністрації. Вплив громади через обласні,
районні, сільські ради зведено до мінімуму. Так не

має бути, якщо річка знаходиться в межах села чи
міста воно і має нею управляти, контролювати та повністю відповідати за її використання. Цю проблему
будемо піднімати на загальнонаціональному рівні.
— На початку Ви зазначили, що підземні води
також експлуатуються неефективно, які проблеми
є у цій галузі?
— Дивіться, дозволи на спецводокористування
погоджує обласне управління екології, але після погодження формальностей ніхто не контролює, чи не
перебільшує підприємець своїх нормативів. Наприклад, у цукрового заводу є дозвіл на свердловину
з об’ємом забору води в 10 тис. кубів, а по факту
використовується в 10 разів більше. Виходить, вода
забирається нелегально, ніхто за неї не платить. Не
вистачає спеціальних опломбованих лічильників,
які б фіксували кожну краплю води. Адже підземні
ресурси - це стратегічні запаси держави.
— Встановлення лічильників вирішить цю проблему? Хто має контролювати водозабір?
— По логіці, той, хто надає дозвіл. Але є сьогодні і
інший шлях, навіть, якщо немає лічильника порушника досить легко виявити. Для кожного виду продукції
потрібен конкретний об’єм води, це загальновідомі
факти. Якщо по складу підприємства проходить більше товару, ніж можна зробити із заявленої кількості, –
відкривається широкий коридор для штрафних санкцій. А за ними, як правило, відновлюється адекватна
сплата податків, збільшується обласний бюджет.
— В цілому, раціональне використання водних
ресурсів – це глобальне, стратегічне завдання,
яким чином Ви бачите співпрацю задля вирішення
цієї проблеми центральної і місцевої влади?
— Якщо говорити про стратегію – на загальнодержавному рівні необхідно ініціювати глобальну інвентаризацію всього водного потенціалу, у кожному
окремому регіоні. Приміром, перша і остання інвентаризація земельних ресурсів в незалежній Україні
проводилась в середині 90-х років, а от оцінкою водного потенціалу в масштабах усієї держави ніхто не
займався. Сьогодні країна взяла курс на повторний
аудит своїх земельних ресурсів. В цьому контексті
варто розглядати і вирішення проблеми раціональної
експлуатації земель водного фонду, дати їм оцінку.
Це завдання досить коштовне і складне, можливостей області не вистачить. Коли в руках будуть найсвіжіші відомості, ми зрозуміємо, які ресурси маємо у
своєму арсеналі і яка їх реальна вартість, і зможемо
перейти до вирішення тактичних проблем на місцях:
визначити найкращий варіант використання і управління ресурсами. Але підкреслю, що саме громада
може здійснювати найбільш ефективний контроль.
— Зрозуміло, що виручені кошти підуть на розвиток регіону, але цікавить, як це торкнеться людей безпосередньо, яким чином вони відчують покращення?
— Ефективне управління природними ресурсами - це не тільки, так би мовити, їх «вигідна реалізація», збільшення прибутків, але, перш за все, попередження екологічної катастрофи, на межі якої
ми опинилися. Вже сьогодні через неконтрольовані стоки гостро стоїть проблема якості питної води.
Через забудову прибережної смуги, водойми висихають, доступ людей до води обмежений. Через
відсутність реального контролю, ніхто не слідкує
за тим, як використовують заплавні землі, скільки відходів скидається у річку. Вирішення цього
комплексу проблем сприятиме покращенню якості води, зможемо захистити громаду від паводків.
Треба розуміти, що на відміну від нафти воду не
можна замінити ніякими альтернативними джерелами, це наш природній капітал та запас міцності,
який обумовлює стабільний розвиток держави.

У тему

С е ло м оже за лиш итися б ез в од и
У жителів Мар’янівки в останні роки міліють криниці
Люди пов’язували це зі спекотним літом. Тому минулого року
майже кожен господар мусив поглиблювати і розчищати їх.
Цього року літо видалось дощове, та все одно, рівень води ні
в криницях, ні в місцевих водоймах не піднявся. За висновками Ірпінського управління осушувальних систем в найближчі
кілька років слід очікувати пониження рівня води. Через те,
що перший горизонт залягання
підземних вод на глибині 6 метрів, з якого надходила вода в
криниці, вже вичерпаний. Вода
пішла глибше. Однією з основних причин є нераціональне
використання водних ресурсів.
Слід усвідомити, що не за рік і
не за п’ять, рівень води не від-

новиться. Можливим єдиним
виходом з такої ситуації стане
поновлення
централізованого водопостачання. В середині
90-х саме таким способом село
забезпечувалось водою. На
кожній вулиці були встановлені
колонки. Води вистачало і всі
були задоволені. На жаль, тоді
районна санстанція після низки
досліджень, надіслала в сільську
раду припис про непридатність
водопровідної води до вживання через високий вміст заліза. З
вимогою встановити прилади хімочищення колгосп передав водомережу на баланс Ірпінського
управління осушувальних систем. Нині стара водопровідна
мережа, пролежавши під землею 15 років, згнила.

Наразі на території села 4
водонапірні вежі. Працює лише
одна свердловина, яка забезпечує водопостачання до місцевої школи. Сільська рада разом
з компанією «Крона» замінили
насос цієї вежі, який згорів, на
новий, старі труби на двох вулицях - на пластикові. Проте РайВУЖКГ не зробило заземлення
до насоса, і минулого року від
удару блискавки він згорів. Нині
він хоч і відремонтований, але
працює слабше, тому в школі викопали криницю. Виконавчий комітет сільської ради нещодавно
прийняв рішення про відновлення ще однієї свердловини, яка
вже 10 років не працює. Сільська
рада одержує багато звернень
від громадян щодо відновлення

централізованого водопостачання, проте самотужки, без сприяння держави, селяни це питання не в змозі вирішити.
Не кращі справи із сільською
водоймою – ставком. Він розташований на в’їзді в село. Його
викопали ще в 1987 році. Ставок
займає 7 гектарів, водне плесо –
понад 4 гектари. Колись на цьому місці був млин, а поруч протікав довгий завжди повноводний
струмок. Він щовесни виходив
з берегів і затоплював частину
садків і городів, живив своїми
водами ставок. Нині струмок пересох, ставок також пересихає,
заростає очеретом. Зданий в
оренду на 49 років у 2004 році, він
з того часу не має належного догляду. Районна СЕС надала при-

пис до сільської ради про заборону жителям села тут купатись.
Хоча орендар запевняв, що організує чистку ставка, ремонт дамби, облаштує зону відпочинку,
пляж, нічого такого селяни не дочекались, а ставок перетворився
на велику калюжу. Сільська рада
писала звернення і клопотання в
райдержадміністрацію щодо перегляду умов договору оренди
з метою позбавлення орендаря
права користування водним ресурсом в зв’язку з неефективним
його використанням. Вирішення
цього питання на правовому рівні - справа часу.
Тим часом селяни з надією
чекають осінніх дощів, які порятують їх криниці від пересихання.
Галина Рогова.
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найгірше доживати віку одиноким
Іноді здається, що старі люди дечим схожі на дітей своєю щирістю, відкритістю, природністю. Вони також потребують допомоги
і уваги. Часом буває, що залишаються один на один зі своїми проблемами і потребами, особливо, коли стають одинокими. Тому таким людям на поміч ідуть соцпрацівники.
Лише кілька місяців працює в с.
Рожів новий соцпрацівник Тетяна
Михайлівна Голотвіна. Доглядає за
старенькими жителями села. Мов
рідною стала для найстаршої жительки Ольги
Михайлівни Глущенко та
її 74-річного сина, людини з обмеженими можливостями, Леоніда Євгенійовича. Щодня відвідує
стареньких, допомагає
по господарству. За поміч
дуже вдячні пенсіонери
своїй подрузі, також пенсіонерці, Надії Миколаївні
Гайдаєнко. Вона впродовж 50 років фізично та
морально підтримує родину, яка пережила чимало нещасть. „Ми як рідні.
Завжди усім ділимось:
спечу буває пиріг – обов’язково
половину принесу моїм дорогим, –
розповідає Надія Миколаївна. - Хто

ж їм ще допоможе. А Таня й води
наносить і в магазин сходить. Отак
і живемо”. Поховала Ольга Ми-

хайлівна двох чоловіків: першого
розстріляли в роки війни, а другий
помер вже в мирний час. Залишилась жінка зі своїм єдиним си-

ном. Зустріли старість одинокими.
„Приємно, звичайно, що про нас
держава не забула. Не знаю, хто
там скільки отримує пенсії, а нам
з Льонею вистачає. Картоплю та
городину власну маємо, хлібець та
крупи купуємо. Скільки нам потрібно? Ось Марія Федорівна, секретар сільської ради, часто заходить,
цікавиться, чи всього вистачає, чи
гарно виконує роботу наша соцпрацівник, а мені її шкода – вона ж
сама ще дитина, а мусить нам воду
носити та помагати по господарству, – розповідає Ольга Михайлівна. – Я їм всім говорила, що як помру, то щоб нічого ні Надя, ні хто не
готував, не турбувався. Пенсію на
чорний день зберу, хай поминають
в ресторані!”
Її односельчанка Василина
Талимонівна Лопата не мала й 17
років, як була відіслана на роботу
в Німеччину. Коли радянські війська отримали перемогу, повернулася у рідне село, де все життя пропрацювала на фермі. Нині
старенькою опікуються діти. Одна

з дочок переїхала з міста до старенької матері, покинула роботу
і доглядає за нею. Має бабуся
Василина 7 онуків та 8 правнуків.
Не скаржиться ні на статки, ні на
долю. Просто радіє тому, що має
таких хороших дітей, що живуть
мирно і в злагоді. Вдячна Богу за
те, що дав довголіття і вона побачила своїх онуків і правнуків.
Багато ще старожилів у Рожеві
котрим за 90 років:
Катерина Пивонівна Ковальчук, Надія
Демидівна Білоус,
Мотря Кузьмівна Потачук, Ганна Іванівна
Білько, Мотря Кіндратівна Левицька,
Марія Василівна та
Олексій Лавринович
Андрієнки. Це люди,
які пережили голод,
війну, зустріли незалежність, розквіт
держави. Вони –
найдостовірніші носії
історії нашого народу.
Та не завжди буває, що старенькі люди отримують їм належне. Дехто повинен відстоювати
свої права в судах. Багато проти
своєї волі змушені доживати віку
в будинках для пристарілих. На
жаль старість – це неминучий і
біологічно закономірний процес. І
щоб останні роки життя ветеранів
не були тягарем, потрібно формувати суспільну думку про шану
до людей старшого покоління,
важливість їх особистого внеску в
розвиток держави. Пам’ятаймо й
надалі про свій борг перед ветеранами та громадянами поважного віку. Робімо все, щоб вони щоденно відчували повагу і турботу,
мали гідний рівень життя, не втрачали суспільної активності.
Вічної вам молодості душі,
здоров’я та благополуччя, дорогі
ветерани та всі люди похилого віку!
Наш кор.
На фото: Василина Талимонівна Лопата та Ольга Михайлівна Глущенко.

Один день в історії району
30 вересня 1948 року перейменовано районну газету «Стахановець» в «Сталінський заклик». (Повідомлення в районній газеті № 79 від
30.09.1948).
30 вересня 1957 року відкрито з 01.10.1957
в с. Калинівка дільничну лікарню І Макарівської
МТС на 25 ліжок. (Рішення № 393 виконкому Макарівської районної ради).
30 вересня 1985 року прийнято в експлуатацію
розширений хірургічний корпус Макарівської ЦРЛ
на 26 ліжок. (Рішення № 243 виконкому Макарівської районної ради).
30 вересня 1987 року в с. Грузьке введено в
експлуатацію амбулаторію на 3 лікарських посади та дитсадок-ясла на 45 місць, в селах Королів-

ка та Мар’янівка – дитячі ясла-садки на 50 місць,
в с. Людвинівка – приміщення сільської ради на 5
робочих місць. (Рішення № 149 виконкому Макарівської районної ради).
30 вересня 1988 року в с. Калинівка введено в
експлуатацію аптеку по вул.Спортивна, в смт Макарів – радіоательє (нині кафе «Ліра») по вул.Проектна. (Рішення № 180 виконкому Макарівської
районної ради).
(Використано інформацію, що міститься в архівних фондах №№ 1, 25).
Юлія Кравець,
начальник архівного відділу
райдержадміністрації.

ГРАФІК
особистих виїзних прийомів громадян керівниками Макарівської
райдержадміністрації в населених пунктах району у четвертому кварталі 2011 року
№ Прізвище, ім'я, по батькові,
жовтень
листопад
грудень
посади керівника,
який веде прийом
1. Я.В.Добрянський —
голова
райдержадміністрації

2.

А.Ю.Гріненко —
перший заступник
голови адміністрації

3. О.М.Гуменюк —
заступник голови
адміністрації
4. С.Є.Прунцев —
заступник
голови адміністрації

Рожів
12.10.

Грузьке
09.11.

Королівка
14.12.

Кодра
26.10.

Опачичі
23.11.

Лишня
28.12.

Яблунівка
06.10.

Маковище
03.11.

Копилів
01.12.

Липівка
20.10.

Мостище
17.11.

Комарівка
15.12.

Ясногородка
03.10.

Вільне
07.11.

Гавронщина
05.12.

В.Карашин
17.10.

Чорногородка
21.11.

Забуяння
19.12.

Андріївка
07.10.
Борівка
21.10.

Пашківка
04.11.
Людвинівка
18.11.

Бишів
02.12.
Мар’янівка
16.12.

Дату проведення виїзного прийому визначає сільський 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 адміністрації (громадська приймальня) для узагальнення.
Олена ФОКА,
керівник апарату адміністрації.
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Старість повинна
бути забезпечена
Закінчення. Поч. на 1 стор.
Так, результати від злагодженої роботи нашого управління праці та
соціального захисту населення і комісії районної державної адміністрації з оформлення житлових субсидій населення – підтвердження того,
що налагоджена та прорахована система реально працює. Станом на 1
вересня поточного року житлові субсидії отримали 685 сімей на загальну суму 513,72 тис. грн. із урахуванням сімей, яким призначені субсидії
на тверде паливо та скраплений газ на суму 21,02 тис. грн.
На обліку у нашому управлінні перебувають і такі особи пенсійного віку, які економно споживали газ, воду, електроенергію у період
отримання субсидії, тож при призначенні субсидій на наступний термін розмір їх витрат зменшився на два відсотки за кожні 10 відсотків
економії.
Для забезпечення обліку фізичних осіб, які мають право на певні
пільги, на відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення
управління праці та соціального захисту населення Макарівської районної державної адміністрації покладені функції створення та ведення Єдиного Державного автоматизованого реєстру осіб, що мають право на
пільги. Відділ здійснює звірку в електронному режимі з підприємствами–
надавачами послуг для здійснення контролю за цільовим використанням коштів державного бюджету. За поточний рік за рахунок субвенцій
з державного бюджету України районному бюджету було надано пільги
ветеранам Великої Вітчизняної війни на 2135,11 тис. грн., у тому числі
на оплату житла та комунальних послуг - 1747,38 тис. грн., зокрема на
оплату природного газу - 1410,25 тис. грн., електроенергії - 177,23 грн.;
твердого палива та скрапленого газу - 120,15 тис. грн.; дітям війни –
734,14 тис. грн., у тому числі на оплату природного газу - 515,37 тис. грн.,
електроенергії 63,26 тис. грн.
Серед непрацездатних громадян району районним територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
станом на 1 липня нинішнього року виявлено та прийнято в резерв на
обслуговування 860 осіб. З них територіальний центр безпосередньо
обслуговує 500 одиноких та самотньо проживаючих непрацездатних
громадян. В основному це громадяни похилого віку. З них: до 60-ти
років – 11 осіб; до 70-ти років – 71 особа; до 80-ти років – 234 особи;
до 90-та років – 163 особи, старших 90 років – 21 особа, тому 40 соціальних працівників територіального центру докладають всіх зусиль
для того, щоб їх підопічні отримували постійну допомогу.
Перед святкуванням Пасхальних свят та Дня Перемоги управління
праці та соціального захисту населення разом з територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) звернулися до керівників підприємств, організацій різних форм власності, сільськогосподарських товариств, церковних громад, приватних
підприємців з проханням взяти участь у підготовці та проведенні цих
свят і надати посильну грошову та натуральну допомогу. Проведення
благодійної акції дало можливість вручити продуктові набори до свята
Великодня 215 одиноким громадянам похилого віку на суму 2699,00
грн. та 258 інвалідам та учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни до Дня Перемоги — продовольчих наборів на суму 5398,00 грн.
Ветеранам Великої Вітчизняної війни, які мають в особистому користуванні присадибні ділянки, автотранспортом територіального центру
надано допомогу у завезенні безкоштовно та за зниженими цінами
органічних добрив на суму 5385,00 грн. Допомогу отримали 45 осіб.
Силами соціальних робітників для 32 ветеранів війни організовано обробіток земельних ділянок на суму 2031,00 грн.
Питання проживання одиноких непрацездатних громадян, їх
житлово-побутові умови тримають працівниками територіального
центру на постійному контролі. Найбільш потребуючим надаємо необхідну допомогу в придбанні продуктів харчування, медикаментів,
забезпеченні органічними та мінеральними добривами, обробітку
присадибних ділянок, завезенні палива.
Пункти по збору одягу та взуття, що були у вжитку, який організував територіальний центр у населених пунктах району, зібрали та
роздали потребуючим 778 одиниць одягу та взуття.
22 вересня – День партизанської слави, 1 жовтня - Міжнародний
день громадян похилого віку та День ветеранів. Хочеться привернути увагу спільноти до проблем цих громадян, які постійно потребують
допомоги, уваги, любові від оточуючих людей. Тож давайте підтримувати їх не тільки у ці дні, а щодня, щогодини – це наш обов’язок.
Григорій Невмержицький,
начальник управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації.

Макарівська поезія
на Донеччині
24 вересня в Маріуполі
Донецької області пройшов
4-й регіональний фестиваль
«Книга і преса Маріуполя».
Почесним гостем цього фестивалю був макарівський
поет, директор Центру творчості ім.Д.Туптала, член Конгресу літераторів України Ігор
Годенков. Він взяв участь в
урочистостях і провів творчі
зустрічі із місцевими поетами,
інтелігенцією міста та молоддю, подарувавши на згадку
книги власних творів, збірки макарівської літературної
студії «Сузір’я» та нещодавно
видане інформаційне презентаційне видання «Перлина Київщини – Макарівська земля».
Наступного дня у Донецькій
обласній науковій бібліотеці
Ігор Годенков провів вечір творчості і подарував місцевим поетам здобутки
творчих людей Макарова. Макарівські видання тепер будуть зберігатися у
центральному літературному музеї міста Донецька.

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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МИ РАЗОМ ІДЕМО СТЕЖИНОЮ ЗНАНЬ
Я завжди з трепетом переступаю поріг школи, а
особливо своєї, Макарівської, в якій навчалася і згодом
працювала. Тому ностальгія за тими роками час від часу
дає про себе знати. Ось і цього разу. Дивлюсь, як, ніби
пташенята до гнізда, злітаються школярі молодших

класів до свого другого дому, назустріч новим знанням,
цікавим відкриттям. Вони ще не знають що приготувала
для них сьогодні їх вчителька, але впевнені, що вона –
ласкава, з привітною усмішкою вже чекає своїх вихованців, щоб вкотре повести їх стежиною знань.
Так щоранку вже більше 30 років зустрічають свою
щебетливу, гамірну дітвору Надія Іванівна Сенченко,
Марія Іванівна Рябченко, Катерина Василівна Булах, Катерина Іванівна Хоменко, Ірина Володимирівна Божок,
Валентина Миколаївна Даниленко. Про своїх колег, з
якими пліч-о-пліч пройдено такий чималий відрізок трудового шляху, з теплотою і гордістю розповідає педагог
теж з тридцятирічним стажем, відмінник освіти України, заступник директора з навчально-виховної роботи
Макарівського НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів природничоматематичний ліцей” Ольга Василівна Герасименко:
- Ми всі майже одночасно прийшли працювати в
початкову школу, а очолюю колектив вже 16 років. Що
сказати – праця педагога вимагає творчості, натхнення,
терпіння і любові. А це властиве тим людям, котрі свідомо,
за велінням серця переступають поріг школи. Мої колеги
успішні у своїй справі - кожна з них професіонал, мають
звання «Відмінник освіти України», володіють таким багажем знань і вміння, який дозволяє щедро ділитися ними
з молодими вчителями. І вони роблять це залюбки: обмінюються досвідом, допомагають один одному, активні в

житті школи, готові завжди до спільної праці, доброзичливі і дисципліновані. Ці риси плекають і у своїх вихованців.
Зараз наші вчителі навчають уже дітей своїх випускників.
Мені легко працювати в такому колективі, я з любов’ю і
повагою ставлюся до своїх колег і пишаюся ними.
З Ольгою Василівною ми спробували полічити, скільки випусків відбулося за 30 років
спільної праці. З’ясували - близько 10, ніби й
не багато, проте закінчили початкову школу
майже півтисячі учнів - різних за характером,
темпераментом, здібностями. Кожному з
них вчителі, як чарівну скриньку , відкривали
«Букварика», закладали фундамент знань на
майбутнє, сіяли в дитячих сердечках зернятка розумного, доброго, вічного.
Дуже хотілося побачити, в яких умовах
навчаються школярі (а їх не багато, не мало
- 277 !) і працюють педагоги нині. Звичайно, коли подивитися на школу зовні, то помітно, що вона далеко не нова. А зайдіть в
приміщення! Ви побачите світлі, затишні
класи, і кожен з них має свою «родзинку» в
оформленні інтер’єру, один краще одного.
Все це зроблено для комфортного перебування школярів у навчальному закладі, адже тут вони
проводять третину свого дня.
- Ми дуже завдячуємо батькам за допомогу в ремонті і устаткуванні класів. Без їх праці, моральної та
матеріальної підтримки нам було б нелегко,- доповнила свою розповідь Ольга Василівна.
Так, за успіхами вчителів сотні зошитів, тисячі сторінок книг, безсонні ночі, безліч турбот. Хороші результати в роботі забезпечує не тільки власний талант, інтелект і характер, а ще й міцний зв’язок з батьками. Отож,
формула успіху проста: діти + вчитель + батьки. Виходить своєрідний трикутник, якщо подивитися з точки
зору геометрії. І, погодьтеся, якщо хоч одна з сторін дає
«слабинку», іншим непереливки. Тому вчителі, як мудрі
й проникливі люди, постійно дбають про тісний зв’язок
з родинами своїх вихованців.
…Шкільний дзвінок сповістив про початок нового
уроку. Не по-осінньому день радував сонячним теплом і
до цього тепла додалося те, що я винесла в своєму серці
з школи. Згадала свою першу вчительку Олену Іллінічну
Каплун – завжди усміхнену, надзвичайно добру, перше
прочитане і написане слово, шкільні роки і раділа, що все
це було в моєму житті, як і в тисячі інших людей. Завжди
пам’ятаймо про тих, з ким разом йшли стежиною знань.
Тетяна Кулібаба.

ЧОМУ МИ В ЗАХВАТІ ВІД ГРУЗІЇ?
датків, навчання водіїв та прийом
екзаменів... Всі електронні системи
обслуговування клієнтів були розроблені грузинами і постійно вдосконалюються. Будівлі Агенства
Внутрішніх справ і Дім Юстиції з

Найдобріше вино, як кажуть грузини, виробляють в Кахетії в місті
Телаві. Тут кожен зміг випекти і грузинську хлібину та приготувати грузинські солодощі - чурчхелу. В місті
Телаві наша делегація разом із заступником губернатора поклала квіти до пам’ятника української поетеси Лесі Українки.
Останнє містечко, в яке ми прибули у вечірній час, Сигнаги. На міській

прозорого скла, тому навіть звичайний перехожий може бачити що відбувається всередині. Тут працюють
без перерви. Всі правоустановчі документи одержують в Домі Юстиції,
черг тут не буває. Через інтернет за
15 хвилин можна замовити послуги з оформлення документів. Якщо
працівник установи порушить такий
регламент, менеджер може його
звільнити.
Мер Руставі пригощав нас смачним обідом та прекрасними грузинськими винами, а вечеря чекала на
нас в древній столиці Грузії - Мцхета
від імені Міністерства регіонального
розвитку Мцхети Темура Абашида.
Тут ми відвідали старовинний монастир, який ще називають «Другий
Єрусалим».
18 процентів - таке тут ПДВ, а
12% - податок на прибуток, тому в
цій державі не вигідно приховувати
прибутки та платити заробітну плату
в конвертах. Все продумано, закон
для всіх один.

площі бігали ватаги дітей, без нагляду дорослих. На моє здивування чому так пізно діти одні - гід відповів,
що це зовсім безпечно, злочинності
у них фактично немає. Пригощав нас
вечерею в цьому містечку один з найближчих друзів Михайла Саакашвілі
Гіоргій Каландадзе. Звідси ми побачили прекрасні краєвиди Алазанської Долини.
В Грузії змінено повністю менталітет кожного громадянина. Як результат - повага до кожної людини, 100%
довіра до влади, судів, освіти, медицини. Захищена приватна власність,
безоплатне навчання англійською мовою всього населення за бажанням.
Відвідування сільських населених
пунктів в нашій програмі не було, але
по дорозі в Кахетію ми їх проїздили.
Можу сміливо сказати, що наші села
набагато кращі.
Юлія Пелешок,
староста сільських голів
Макарівського району,
Колонщинський сільський голова.

Делегація Асоціації місцевого самоврядування Київської області на
чолі з головою Олександром Качним з 20 по 24 вересня перебували в Грузії. З перших кроків на грузинській землі ми всі відчули прекрасне ставлення до нас, українців, як до найкращих друзів.
Після революції троянд в 2002
році в Грузії було обрано президентом Саакашвілі, який взяв курс на
демократизацію суспільства. В той
час, як розповів нам віце-прем’єр з
питань європейської і євроатлантичної інтеграції Грузії Гіоргі Барамідзе,
державою правили не органи влади,
а «злодії у законі». Барамідзе, на той
час міністр внутрінніх справ, зумів
упродовж доби звільнити всіх працівників ДАІ, а упродовж двох тижнів відправити «злодіїв у законі» до тюрми.
Один із грузинів, з яким ми познайомилися, казав, що якби в той час хтонебудь сказав, що у них не будуть давати і не будуть брати хабарі, - він би
сміявся місяць.
Згодом у Грузії розпочалася війна. Росія відключила енергоносії
- газ і світло, наклала ембарго на
поставку вина - основний прибуток
країни. Настали важкі часи.
Але цей сміливий народ витримав всі труднощі і наразі розраховує
лише на свої сили. Тепер тут зведені нові ГЕС. Навіть електроенергію
Грузія продає Росії. Грузія повністю
перемогла корупцію, пішли величезні інвестиції із США, Європи, Сходу.
Це мільярди доларів.
Дуже тепло нашу делегацію зустрічав віце-спікер парламенту Грузії пан Гігі Церетелі, мер Тбілісі Гіоргі Цхакала. У складі депутатського
корпусу їхнього парламенту 50%
депутатів від партій і 50% - від мажоритарних округів. У селах працюють
виконкоми, у складі яких приблизно
5 осіб.
В місті Руставі нашу делегацію
зустрів мер Закарія Дарчиашвілі. Ми
відвідали Агенство обслуговування
Міністерства Внутрішніх справ. Те,
що ми побачили, вразило... Працівник цієї установи зобов’язаний
надати послуги оперативно — за
півгодини. В одному приміщені
сконцентровано надання всіх послуг по оформленню автомобілів,
розтаможенню, видачі та виготовленню номерних знаків, сплати по-
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Шановні освітяни!
Ваші серця завжди наповнені співчуттям, добротою і милою приємністю. Цими чудовими якостями ви щедро ділитесь з дітьми. Вам вірять, вас
люблять і шанують. Ви здійснюєте зв’язок часів,
продовжуючись у своїх учнях. Висловлюємо вам
сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання,
за любов до дітей і рідного краю. Бажаємо вам і
вашим сім’ям добра, злагоди, міцного здоров’я,
добробуту й благополуччя, впевненості у своїх
силах. Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, а в усіх ваших починаннях будуть супутниками творчий успіх і невичерпна наснага.
Віктор ГАРТФІЛЬ,
начальник відділу освіти
райдержадміністрації.

Валентина ХОХЛЮК,
голова ради профспілки
працівників освіти.

Відтепер і Макарів
має День селища
День селища, міста чи села - це велике свято для громади будь-якого населеного пункту. Зазвичай, це день заснування чи одержання певного статусу населеним пунктом,
іноді ця дата присвячується якій-небудь історичній події, національному чи релігійному святу.
Наразі достеменно не відомо точної дати заснування чи
першої історичної згадки про Макарів. Тому, для більш глибокого та всебічного дослідження дати, до якої можна було б
приурочити святкування Дня селища, селищна рада залучила
до співпраці кандидата історичних наук, провідного наукового
співробітника Музею Великої Вітчизняної війни, вихідця з села
Калинівка В.А.Гедза. З усього різноманіття пропозицій, Віталій
Анатолійович відібрав та подав на розгляд постійної комісії ради
з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді та спорту
чотири дати, які навіки закарбувались в історії селища.
Перша з них - 2 серпня - День Святого Іллі. В Макарові
– це храмове свято. Адже довгий час окрасою та центром
духовного і освітнього життя нашого містечка була церква
св. Пророка Іллі. У 1991 році церкву почали відновлювати.
Вона була освячена у серпні 2007.
Приміром, таким чином день міста святкує Теребовля - 7
липня, свято Різдва Івана Хрестителя (Івана Купала).
4 жовтня. Цього дня весь православний світ вшановує святого Димитрія Ростовського (в миру Данило Савич Туптало),
уродженця нашого славного містечка. Після віднайдення мощей св. Димитрія Ростовського, після перевірки їх нетлінності і
зцілень, у перший день Великодня 1 квітня 1757 року митрополит був причислений до лику святих, а день віднайдення мощей
- 4 жовтня (21 вересня по старому стилю) був оголошеним днем
вшанування святого. Таким чином день міста святкує Львів - 6
травня, день святого Юрія, покровителя міста.
8 листопада. Цього дня 1943 року війська 1-го Українського фронту визволили селище Макарів від нацистської
окупації, яка тривала понад два роки. Гітлерівці спалили лікарню, а школу перетворили на зерносховище, закатували
79 чоловіків та жінок, 17 діточок, 93 жителя вивезли на примусові роботи в Німеччину. Прихід Червоної армії для макарівців став незабутнім, радісним днем. Саме такий день
святкують, як день міста Бердянськ, Пирятин, Полтава, Пологи, Харків та ін.
30 грудня. У цей день 1956 року рішенням виконкому
Київської обласної ради депутатів трудящих № 981 Макарів
отримав статус селища міського типу. Такий день став святом міста Комсомольськ (Полтавська обл.).
В ході жвавого обговорення на постійних комісіях
селищної ради депутати дійшли одностайної думки,
що датою святкування дня селища буде 4 жовтня. Обгрунтували відхилення інших дат тим, що 30 грудня - день,
коли всі зосереджені на новорічних святах; влітку й так чимало свят – день Конституції, день молоді, свято Івана Купала та День незалежності нашої молодої держави; 8 листопада - пізня осінь - не надто вдалий період для урочистих
святкувань.
Рішення Макарівської селищної ради від 20 вересня 2011
року № 166-13-VI «Про встановлення дати святкування Дня
селища Макарів» було прийнято депутатами одноголосно.
Вадим ТОКАР,
секретар Макарівської селищної ради.

Рішення
МАКАРІВСЬКої СЕЛИЩНої РАДи
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ КИЇВСЬКОЇ ОбЛАСТІ

Про встановлення дати святкування Дня селища Макарів
Розглянувши пропозиції депутатів та громадян селища щодо встановлення святкування Дня селища Макарів,
з метою розвитку та відродження національних, культурних традицій, виховання патріотичних почуттів, любові до
рідного краю та організації змістовного дозвілля жителів
селища, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Макарівська селищна рада вирішила:
1. Датою святкування Дня селища Макарів вважати
4 жовтня.
2. Урочисте святкування Дня селища проводити щорічно першої суботи після 3 жовтня.
3. Виконавчому комітету Макарівської селищної ради
щорічно, починаючи з 2012 року, здійснювати необхідні
заходи для урочистого святкування Дня селища Макарів.
Селищний голова
О.М. Іващенко.
смт Макарів
20 вересня 2011 року
№ 166-13-VІ
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські

ДЕНЬ СЕЛА в ЯСНОГОРОДці

На святі і шашлики їли,
і на кулях підіймалися
Святкові гуляння, приурочені Дню села
Гавронщина, розпочалися по обіді. Для невгамовної малечі облаштували велику на-

дувну гірку, щоб набавилася вона до темна досхочу. Тож як тут всидіти вдома, коли
мають таку забаву: можна поспускатися,
настрибатися. А кілька годин потому сходилися до центра села і старші. Тут грала
музика, вирував ярмарок: місцеві
підприємці запрошували односельців і гостей до своїх наметівларків, адже кожен з них на цей
день приберіг найкращий товар,
та й за ціною не гнався. Всіх бажаючих пригощали шашликами,
ухою, традиційними українськими стравами. Бо ж гавронщинські
кулінари вміють по-особливому
смачно готувати.
Сільський голова Олексій Коба
привітав гавронщинців і гостей із
святом, побажав всім гарного відпочинку, щастя, добра, злагоди,
достатку родинам. Подяками було
відзначено тих жителів, котрі примножували славу рідного села, котрі щирі душею, у скрутну хвилину
допомагають один одному, серед
таких соціальний працівник села Ольга Філатова, яка опікується людьми похилого віку.
– На святі ми презентували логотип
Гавронщини – це квітка з яскравими пе-
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люстками. Пелюстки уособлюють в собі
образи жителів села, такий об’єднуючий
символ, – розповідає Олексій Леонідович.
– Коли всі вони разом, то й квітка квітне в усій своїй красі. Тож
і кожен житель своїми добрими
справами повинен працювати
на громаду, на рідне село. Разом ми повинні розбудовувати
Гавронщину. Вивісили лозунг –
«Найкраще – поруч». Інколи за
буденними клопотами, ми не
помічаємо тієї краси, що довкола нас, а ми маємо помічати це,
примножувати цю красу.
Кожному жителю був вручений значок з символом села.
Це як нагадування про те, що ти
живеш у цьому селі, ти його господар і від тебе залежить його майбутнє.
Організатори свята ще чимало новшеств запропонували жителям села. Кожен бажаючий міг подивитися на красу
рідного села, піднявшись на кілька десят-

У день Різдва Пресвятої
Богородиці Ясногородка
вже традиційно зустрічала гостей. Адже саме в це
християнське свято тут
відзначають Храм – День
села. Але храмове свято в
селі– це не просто чергова
дата, а справжнє масове
дійство, день, коли громада урочисто підбиває підсумки року. Неповторна,
тепла атмосфера свята завжди збирає повну залу –
тих, для кого дороге це мальовниче українське село.
Започатковано
таку
традицію порівняно недавно – 2006 року. Тоді це була
одна з багатьох ініціатив
новообраної голови села
Тетяни Семенової. І кожен
рік відтоді – нова сходинка
у благоустрої села, у розвитку інфраструктури, у авторитетності голови серед
ясногородців.
Так, навесні цього
року в приміщенні Ясногородської школи за ініціативи
педагогічного

колективу і активної підтримки Т.М.Семенової та
депутата районної ради
Л.М. Шамоти було відкрито кімнату-музей «Ясногородська
світлиця».
Тут зібрано унікальний
етнографічний матеріал
– предмети побуту ХІХ –
початку ХХ століття, відтворено
ясногородську
хату початку минулого
століття. Світлиця викликає жвавий інтерес у мешканців і гостей села, має
всі шанси з часом перетворитися на повноцінний
краєзнавчий музей.
Цього року святкування Храму розпочалося з урочистої молитви
в місцевій церкві. Отець
Ростислав вручав подяки
прихожанам і благословляв на добрі справи. Продовжилися урочистості в
будинку культури. Ясногородців вітали заступники
голови
райдержадміністрації – Олександр Гуменюк і районної ради – Олег

Майстренко. Вони щиро
дякували за роботу активним мешканцям села, а
місцевій школі подарували
ноутбук. Не оминула увагою односельців і сільська
рада. За підсумками року
відзначила грамотами і
подарунками і учасників
художньої самодіяльності, і працівників соціальної
сфери, і молодих батьків, і
багатьох-багатьох, хто щодня робить свій посильний
внесок у розвиток громади. Лунали вітання від гостей і слова вдячності від
ясногородців.
Зі сцени звучали найкращі пісні молодого, але
вже широковідомого в районі і області фольклорного колективу «Ясен-цвіт»,
гуморески, поздоровлення від найменших – учнів
школи. А наостанок розіграли призи безпрограшної лотереї, яка теж уже за
ці роки стала невід’ємним
атрибутом дійства.
Євген БУКЕТ.

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек

Дорогоцінна скарбниця знань

ків метрів на повітряній кулі. І враження
від такого повітроплавання залишиться
на все життя.
Радували гавронщинців і гостей учасники художньої самодіяльності гавронщинськго будинку культури, приїжджі артисти: шоу-театр «Мода і більше того…»,
танцювальна група «Черлідінг», шоу-група
«Аквамарин», ввечері для молоді – відеодискотека і звичайно святковий феєрверк.
Урочисте свято відбулося за підтримки
та участі сільського голови Олексія Коби,
ТОВ «Світлана-2010», СПД «Зименко Ф.С.»,
СПД «Чумак О.П.», СПД «Демешко Л.Ф.»,
ПП «Лісниченко В.О.», Всеукраїнської громадської організації «Громадянська позиція»...
Інф. “М.в.“.

Вже багато років ми відзначаємо Всеукраїнський день бібліотек. Можливо,
у декого згас інтерес до книг, але це не
означає, що про них забули. Вони живуть
і разом з нами крокують в незвідану даль.
Щодня чимало читачів відвідують районну бібліотеку для дітей. Бібліотеці понад
п’ятдесят років. Вона має
багато відзнак Міністерства
культури України, отримала
почесне звання „Бібліотека
відмінної роботи області”.
Вона одна з найкращих в
області. Працюють тут знавці своєї справи: завідуюча
Лариса Миколаївна Коваль,
провідні бібліотекарі Дар’я
Петрівна Мочернюк, Катерина Василівна
Климюк
та Світлана Василівна Ілюшенко. Вони часто проводять інформаційні заходи,
які учні охоче відвідують:
вікторини, усні журнали,
уроки екології, літературнотематичні години. Цікаво

проходять тут конкурси ”Найкращий читач
року”. На високому рівні проводиться в бібліотеці краєзнавча робота та патріотичне виховання, зустрічі з цікавими людьми.
Постійно діють книжкові виставки, години
цікавих повідомлень. Все це сприяє пізнанню традицій рідного краю.

на святі храму в мостищі

Преосвященніший Іларій, єпископ Макарівський, вікарій Київської
митрополії, з благословення Блаженнішого Володимира, Митропо-

лита Київського і всієї України, відвідав Хрестовоздвиженську парафію
села Мостище, де звершив літургію
у день Престольного свята місцевого храму. Тепло зустріла Архіпастиря громада села на чолі з сільським
головою Володимиром Івановичем
Цисаренком, привітали Владику юні

парафіяни – вихованці сільського
навчально-виховного об’єднання.
Його Преосвященству співслужили: настоятель храму ігумен Філарет (Єгоров), голова благодійницької
комісії Макарівського благочиння,
духовенство району, а також клірик
Корсунської єпархії Руської Православної Церкви священик Володимир
Хоменко, який виконує свій послух в
Італії. Серед присутніх в храмі за богослужінням молилися представники
громадськості Макарівщини та вчителі допоміжної школи-інтернату для дітей з розумовими відхиленнями, яка
знаходиться під
опікою парафії.
В
проповіді,
виголошеній після
Євангельського
читання, Преосвященний Архіпастир звернув увагу на те, що нам
необхідно
жити
духом Христовим,
не соромлячись
Христа, як і Він не
соромиться нас,
людей, які стали
для нього рідними
та дорогими – настільки, що заради нашого спасіння Безневинний Страждалець віддав
Своє життя на Хресті. Господом ми повинні дорожити, несучи свій життєвий
хрест, не ремствуючи і з радістю – тоді
Він буде для нас спасительним.

По завершенні Божественної Літургії священнослужителі разом з
усіма присутніми в храмі вклонилися
Чесному Хресту. Архіпастир закликав пам’ятати про те, що сила Животворчого Хреста Господнього завжди
охороняє нас, та подякував всім за
молитви, відзначивши труди настоятеля парафії, в якій проводиться
активне місіонерське та соціальне
служіння. Вікарний Архієрей передав
благословення на подальші звершення від Предстоятеля Української
Православної Церкви Блаженнішого
Митрополита Володимира, який за-

це цікаво

Ціна борщу
“українського”

Кореспонденти УКРІНФОРМу в минулу неділю побували на найбільших ринках обласних центрів і дослідили
ціни на «борщовий набір».
На 26 вересня каструля пісного борщу в середньому
по Україні коштує 6 грн. 40 коп., і це на 12 коп. дешевше,
ніж минулого понеділка. М’ясний борщ, порівняно з попереднім тижнем, навпаки подорожчав на 20 коп. і обходиться українцям у середньому в 43 грн. 27 коп.
Цього тижня найдорожчий і пісний, і м’ясний борщ
готували в Донецьку – 10 грн. 70 коп. і 56 грн. 20 коп. відповідно. Найдешевшим же пісний борщ цього тижня виявився у Львові – всього 3 грн. 91 коп. А м’ясний борщ
найдешевше обійшовся мешканцям Івано-Франківська, і
коштував він 32 грн. 35 коп.
Ціни враховувалися середні, обсяг “віртуальної”
каструлі – 5 літрів. У неї ми “заклали” 500 г капусти,
600 г картоплі, 400 г помідорів, 300 г буряка, 200 г
моркви, 200 г цибулі, 700 г м’яса (свинини).

*****

вжди пам’ятає про кожну парафію,
молиться за кожну душу. Наприкінці
владика Іларій окропив кожного святою водою та вручив всім у подарунок натільні хрести.

Поцікавилися кореспонденти «Макарівських вістей»
скільки коштуватиме каструля українського борщу для
макарівців, які не мають власного городу. Ось які ціни на
місцевому ринку були минулого вівторка: 1 кілограм капусти - 1,50 грн.; картоплі - 3 грн.; помідорів - 4 грн.; буряків - 7 грн.; моркви - 6 грн.; цибулі - 2грн.; м’яса (свинина) - 55 грн. Отож «віртуальна» каструля борщу об’ємом
5 літрів коштуватиме 46 грн. 35 коп.

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

6
субота, 1 жовтня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
7.10 Ера здоров`я.
7.30,0.50 Кориснi поради.
7.45 На олiмпiйський Лондон.
8.00 Шустер-Live.
12.30 Глибинне бурiння.
13.00 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
13.25 Країна якостi.
13.50,4.30 “Надвечiр`я”. Спецпроект “Золота осiнь” до
Мiжнародного дня людей
похилого вiку.
14.45 Наша пiсня.
15.25 Зелений коридор.
15.40 Буковина. Пiд захистом
любовi.
16.05 В гостях у Д.Гордона.
16.55 Х/ф “Присвоїти звання героя”.
18.20 Свiт атома.
18.40 Майстер-клас.
19.00 Золотий гусак.
19.25 Концертна програма
Б.Моїсеєва.

21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Концерт Р. Паулса.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 Питання з О. Березовською.
0.00 Про час i про себе. М.
Поплавський.
1.20 Д/ф “Наркоманiя
вилiковна”.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.55 Т/с “Вiддiл убивств”.
5.25 Околиця.
5.55 Гiмн України.

1+1

6.30 М/ф “Смурфи”.
7.25 “Справжнi лiкарi”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.05 М/с “Русалонька”.
10.30 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
10.55 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
11.55,5.15 “Екстрасенси проти
вчених”.

* * *
Ут-1

20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Проповiдь Святiшого
Патрiарха Московського i
всiєї Русi Кирила.
22.05 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Так просто!
1.40 Феєрiя мандрiв.
2.05 Т/с “Вiддiл убивств”.
5.20 “Надвечiр`я”.
5.55 Гiмн України.

1+1

6.55 Комедiя “Хлопчикдiвчинка”.
8.40 М/ф.
9.05 “Лото-Забава”.
10.05 М/с “Русалонька”.
10.30 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
10.55 “Дикi i смiшнi”.
11.20 “Хованки”.

понеділок, 3 жовтня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.50 Дитячий фестиваль “Свiт
талантiв”.
10.30 Насамперед, ми - люди.
11.05 Шеф-кухар країни.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.20 Право на захист.
12.40 Армiя.
12.55 Наша пiсня.
13.35 Александров Раллi-2011.
14.40 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Вшанування пам`ятi жертв
Бабиного Яру.
16.25 Т/с “Ставка бiльша за життя”.
19.00 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
19.20 Про головне.
19.50 Караоке для дорослих.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.30,23.15,1.50 Свiт спорту.

21.40 221. Екстрений виклик.
21.55 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
2.05 ТелеАкадемiя.
3.10 Т/с “Нiколя Ле Флок”.
4.10 Т/с “Сержант Рокка 3”.
5.55 Гiмн України.

1+1

6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,0.00,2.00
“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00 “Сiмейнi мелодрами”.
10.55,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.55 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
12.55 Мелодрама “Небеса: в
пошуках раю”.
15.10 Комедiя “Все включено”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
17.40 “Сiмейнi мелодрами”.

віторок, 4 жовтня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Свiтло.
10.00 “Леко бути жiнкою”.
11.05 В гостях у Д.Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.45 Темний силует.
12.55 Країна якостi.
13.20 Х/ф “Ракети не повиннi
злетiти!”
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Ставка бiльша за життя”.
16.35 Т/с “Епоха честi”.
19.00 Про головне.
19.35 Концертна програма “Хiти
20-го сторiччя”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.30,1.50 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
21.55 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.

Інтер

5.30 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
7.40 “Формула кохання”.
8.40 “Городок”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Вирваний з натовпу”.
11.15 “Найрозумнiший”.
13.10 Т/с “Дiвчинка з Пiвночi”.
17.10 “Юрмала-2009”.
19.05 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Майдан`s 2”.
23.00 Розбiр польотiв.
0.00 Х/ф “З мене досить”. (2 к.).
2.10 “Подробицi” - “Час”.
2.40 Х/ф “Американське минуле”.

ТРК “Україна”

6.10,5.15 Срiбний апельсин.
6.30,19.00,3.30 Подiї.
6.50 Х/ф “Гостя з майбутнього”.
9.00,13.00 Т/с “Я - охоронець.
Охоронець Каїна”.
12.00 Гола красуня.
14.00 Т/с “Пiлот мiжнародних
авiалiнiй”.
17.00,3.50 Х/ф “Варенька”.
19.20 Т/с “Варенька”.
21.15 Х/ф “Помста без права
передачi”.
23.10 Т/с “Втеча”. (2 к.).
1.20 Х/ф “Доросла
несподiванка”. (2 к.).
3.00 Щиросерде зiзнання.

ICTV

5.20 Факти.
5.50 Козирне життя.
6.15 Х/ф “Непереможний
дракон”.
8.00 Битва нацiй.
9.40 Велика рiзниця поукраїнськи.
10.50 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.15 Квартирне питання.
12.10 Х/ф “Заселений острiв 2:
Сутичка”.

14.35 Джентльмени на дачi.
15.45 Стоп-10.
16.45 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00,22.30 Наша Russia.
19.55 Х/ф “Руйнiвник”. (2 к.).
22.50 Самозванцi.
23.50 Х/ф “Острiв доктора
Моро”. (2 к.).
1.50 Т/с “Костi 4”.
3.15 Голi i смiшнi.
3.55 Х/ф “Ми одна команда”.
(2 к.).

СТБ

5.15 М/ф: “Рiккi-тiкки-тавi”,
“Чипполiно”.
6.10 Х/ф “Трактир на
П`ятницькiй”.
7.50 “Караоке на Майданi”.
8.50 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
10.05 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.05 “ВусоЛапоХвiст”.
12.45 “Зваженi i щасливi”.
15.55 “Танцюють всi! 4”.
19.00 “Х-фактор. Революцiя”.
22.00 Х/ф “Дiвчатка”.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

неділя, 2 жовтня
6.00 Ранкова молитва.
6.05,6.55,8.15 Погода.
6.10 М/ф.
6.20 Крок до зiрок.
7.00 Д/ф “Няньки дикої природи”.
7.40 Питання з О.Березовською.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Як це?
9.30 Ближче до народу.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.20 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.55 Караоке для дорослих.
12.35 Феєрiя життя.
13.20 Х/ф “Нiч на кордонi”.
15.00 В гостях у Д. Гордона.
15.55 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. “Шахтар” (Донецьк) - “Зоря” (Луганськ).
17.55 Дiловий свiт. Тиждень.
18.25 Золотий гусак.
18.50 Маю честь запросити.
19.45 Концертна програма
газети “Бульвар”. Краще.

12.50 “Чотири весiлля”.
14.00 “Шiсть кадрiв”.
14.50,2.50 Комедiя “Ягуар”.
16.40 “Велика рiзниця поукраїнському 2”.
17.35,2.00 Т/с “Iнтерни”.
18.35,20.00 Мелодрама “Секта”.
19.30 “ТСН”.
22.40 Бойовик “Слiдопит”. (2 к.).
0.25 Бойовик “Звiр у клiтцi”. (2 к.).
4.25 “Грошi”.
5.55 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
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23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
2.05 ТелеАкадемiя.
3.10 Т/с “Нiколя Ле Флок”.
4.10 Т/с “Сержант Рокка 3”.
5.55 Гiмн України.

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,14.45,19.30,
23.25,2.00 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
9.55,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
10.50,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.50,5.50 “Чесно”.
12.45 “Iлюзiя безпеки. Звiльни
нас вiд лукавого”.
13.45,5.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.40 “Мiняю жiнку 3”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “Мiняю жiнку 4”.
22.25 “Грошi”.
23.45 “Зняти все”.

12.15 “Одружений за власним
бажанням”.
13.25 “Смакуємо”.
14.00 “Алхiмiя кохання”.
14.50 “Тиждень без жiнок”.
16.00 Мелодрама “Секта”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Комедiя “Все включено”.
22.05 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
22.30 “Свiтське життя”.
23.30 “ТСН”.
0.20 “Tkachenko.ua”.
1.00 Комедiя “Емма”.
3.05 “Алхiмiя кохання”.
3.50 “Тиждень без жiнок”.
4.50 Комедiя “ХлопчикДiвчинка”.

інтер

4.20 Т/с “Брати-детективи”.
5.50 “Найрозумнiший”.
7.25 М/с “Вiнкс”.
8.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
8.30 “Це моя дитина”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним”.
10.35 “Недiля з “Кварталом”.
11.30 “Смачна лiга з
А.Заворотнюк”.
12.25 Х/ф “Хлопчик i дiвчинка”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “Дiти напрокат”.
22.15 “Секс-мiсiя”.
23.15 “Tkachenko.ua”.
0.15,4.10 Т/с “Закон i порядок.
Злочинний намiр”. (2 к.).
2.15 Комедiя “Емма”.
5.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
5.45 “Чесно”.

інтер

5.30 Х/ф “Хлопчик i дiвчинка”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00
Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим
ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Каневським”.
13.10 “Сiмейний суд”.
14.10 “Юрмала-2009”.
16.10 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Фарфорове весiлля”.
23.50 “Позаочi”. В.Литвин.
0.50 Х/ф “Доннi Дарко”.
0.10,3.35 Т/с “Закон i порядок.
Злочинний намiр”. (2 к.).
2.50 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к.).

інтер

5.25 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00
Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим
ранком.
7.30,20.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Каневським”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.05 “Судовi справи”.
16.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Фарфорове весiлля”.
23.50 Д/с “Моя країна”.
0.10 Д/ф “Валентина Теличкiна.
Дихається добре, живеться
по-рiзному”.
1.15 Х/ф “15 хвилин”. (3 к.).
3.10 “Подробицi” - “Час”.
3.40 “ Служба Розшуку дiтей”.
3.45 Д/с “Теорiя правди”.

14.15 Т/с “При загадкових обставинах”.
18.00 Д/ф “Вся правда про Ванге”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Настоятель”.
22.35 Х/ф “Темний лицар”. (2 к.).
1.30 “Подробицi тижня”.
2.15 Х/ф “День, коли був убитий
Лiнкольн”.
3.40 “Формула кохання”.
4.50 “Знак якостi”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.10 Подiї.
7.30 Х/ф “Гостя з майбутнього”.
9.00 Ласкаво просимо.
10.10 Х/ф “Гостя з майбутнього”.
12.10,18.00,19.30 Т/с “Варенька”.
14.10 Х/ф “Помста без права
передачi”.
16.00 Т/с “Дорожнiй патруль 9”.
19.00 Подiї тижня.
22.20 Футбольний уїк-енд.
23.30 Т/с “Втеча”. (2 к.).
1.45 Х/ф “Королiвство”. (2 к.).
3.30 Подiї тижня.
4.00 Х/ф “Два квитки на денний
сеанс”.
5.35 Срiбний апельсин.
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.10 Д/с “Теорiя правди”.
4.00 “Знак якостi”.
4.35 Т/с “Спецкор вiддiлу
розслiдувань”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї тижня.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
11.00 Т/с “Варенька”.
13.00 “Хай говорять. Тамбовський вовк”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
21.15 Т/с “Кримiнальна полiцiя”.
22.20 Х/ф “Неймовiрний Халк”.
(2 к.).
0.50 Х/ф “Мережа”. (2 к.).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Найнеймовiрнiше вiдео”.

ICTV

5.35,6.40 Свiтанок.

4.40 Т/с “Спецкор вiддiлу
розслiдувань”.

ТРК «Україна»

6.10 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00,22.20 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
10.00,21.15 Т/с “Кримiнальна
полiцiя”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль 9”.
13.00 “Хай говорять. Реп для
мами”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
0.00 Т/с “Подiя”. (2 к.).
0.55 Х/ф “Неймовiрний Халк”.
(2 к.).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Найнеймовiрнiше вiдео”.

ICTV

5.25 Факти.
5.40,6.45 Свiтанок.
6.25,7.40 Дiловi факти.
6.40,9.25,12.55,19.10,2.00
Спорт.

ICTV

6.20 Факти.
6.35 Квартирне питання.
7.30 Анекдоти по-українськи.
7.50 Т/с “Рюрiки”.
8.20 Х/ф “Крокодил Дандi”.
10.35 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25,19.40 Спорт.
12.30 Велика рiзниця поукраїнськи.
13.55 Х/ф “Ключ саламандри”.
16.00 Битва нацiй.
17.40,19.45 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
20.05 Т/с “Таксi”.
21.00 Х/ф “Ми з майбутнього”.
0.50 Голi i смiшнi.
1.45 Х/ф “Непереможний дракон”.
3.15 Iнтерактив. Тижневик.
3.30 Т/с “Доверся менi”.

стб

5.10 М/ф: “Вовка в тридев`ятому
царствi”, “Малюк i Карлсон”.
6.10 Х/ф “Запасний гравець”.
7.40 “МайстерШеф”.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
8.50 “Їмо вдома”.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.10,12.55,19.10,1.35 Спорт.
7.40 Факти тижня з О.Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Море по колiно.
9.55 Х/ф “Заселений острiв 2:
Сутичка”.
12.05,13.00 Х/ф “Крокодил Дандi”.
12.45 Факти. День.
14.50 Х/ф “Ми з майбутнього”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,0.45 Надзвичайнi новини
з К.Стогнiєм.
20.15 Т/с “Лiквiдацiя”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,3.00 Свобода слова з
А.Куликовим.
1.45 Т/с “Костi 4”.
2.30 Факти.

СТБ

5.30 Т/с “Доктор Хаус”.
6.15 “Бiзнес +”.
6.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
7.05 “Моя правда. Стас Шурiнс.
Всiм бiдам на зло”.
8.15 Х/ф “Небесний суд”.
12.55 “Битва екстрасенсiв.
Третя свiтова”.
14.55,0.10 Т/с “Адвокат”.
17.00 “Давай одружимося”.
7.45 Ти не повiриш!
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
10.30,16.40 Т/с “Ливарний”.
12.30,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.50 Пiвденне Бутове.
14.40,21.10 Т/с “Лiквiдацiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,1.10 Надзвичайнi новини
з К.Стогнiєм.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Т/с “Таксi”.
23.10 Х/ф “Дiамантовi собаки”.
2.10 Т/с “Костi 4”.
2.55 Факти.
3.25 Х/ф “Глибина”.

СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
7.35 Т/с “Доктор Хаус”.
8.35,18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
9.35 “Моя правда. Вiталiй Лузкар. Змiнюючи реальнiсть”.
10.40 Х/ф “Коханий за наймом”.
12.45 “Феномен”.
14.55,0.40 Т/с “Адвокат”.
17.00 “Давай одружимося”.

Примітка: Цифрові позначки у програмах вказують 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.
0.00 “Дiвчатка”. Невiдома
версiя.
1.00 Х/ф “Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона”.
3.35 “Мобiльна скринька”.
3.50 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.35 Т/с “Ранетки”.
5.25 Т/с “Журнал мод”.
6.25 Х/ф “Прибульцi на горищi”.
7.50 Х/ф “Золотий компас”.
10.00 Ревiзор.
10.50 Файна Юкрайна.
11.30 Даєш молодь.
11.55 Зроби менi смiшно.
12.55 Фабрика зiрок 4.
16.05 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Лев,
чаклунка i чарiвна шафа”.
19.00 Х/ф “Хронiки Нарнiї:
Принц Каспiан”.
22.00 Зоряний будинок.
Напередоднi.

23.00 Х/ф “Клуб перших дружин”. (2 к.).
1.05 Спортрепортер.
1.10 Х/ф “Леза слави”. (2 к.).
2.45 Зона ночi.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.55 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.20 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
11.30 “Речовий доказ”. Доля
засуднаречений манiякiв.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 Х/ф “Вiкiнг”.
15.00 Т/с “Павутиння 5”.
19.00 Т/с “Меч”.
23.00 Х/ф “Планета страху”. (3 к.).
1.15 Х/ф “Мокасини Манiту”.
2.40 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.

* * *

10.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “ВусоЛапоХвiст”.
12.55 “Х-фактор. Революцiя”.
15.55 “МайстерШеф”.
18.00 “Росiйськi сенсацiї.
Сповiдь Ванги”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
Третя свiтова”.
21.00 Х/ф “Небесний суд”.
1.25 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
2.15 Х/ф “Бобi”.
4.40 Нiчний ефiр.

Новий кканал

4.30 Т/с “Ранетки”.
6.10 Клiпси.
6.35 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 Живчик Старти.
9.00 Даєш молодь.
9.50 М/ф “Принцеса-лебiдь 2:
Таємниця замку”.
11.10 Я - Герой!
13.05 Шоуманiя.
13.55 Аферисти.
15.00 Info-шок.
16.05 Х/ф “Гарi Поттер i Орден
Фенiкса”.

18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про зiрок”.
19.05 “Моя правда. Вiталiй Лузкар. Змiнюючи реальнiсть”.
20.10,21.40 “Феномен”.
23.10 Т/с “Доктор Хаус”.
2.00 “Вiкна-спорт”.
2.10 “Бiзнес +”.
2.15 Х/ф “Коханий за наймом”.
3.50 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.50 Т/с “Ранетки”.
5.30,6.35 Kids` Time.
5.35 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.00,0.35 Репортер.
9.10 Т/с “Щаслива сiмейка”.
11.20 Т/с “Щасливi разом”.
13.00 Здрастуйте, я - ваша мама!
13.55,14.50 Teen Time.
14.00 Т/с “Тру Джексон”.
14.55,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 7”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.55,21.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
20.35 Батьки i дiти.
22.35 Аферисти.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.05 “Моя правда. Юрiй
Батурiн. Повернення з
безоднi”.
20.10 “Фермер шукає дружину”.
22.40 “Правила життя. Упаковка.
Прихована загроза”.
23.40 Т/с “Доктор Хаус”.
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.25 “Бiзнес +”.
2.30 Х/ф “Ти завжди будеш зi
мною”.
4.05 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.50 Т/с “Ранетки”.
5.30,6.35 Kids` Time.
5.35 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.000.40 Репортер.
9.10 Т/с “Щаслива сiмейка”.
11.20 Т/с “Щасливi разом”.
13.00 Батьки i дiти.
13.55,14.55 Teen Time.
14.00 Т/с “Тру Джексон”.
15.00,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 7”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.55,21.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.

19.00 Фабрика зiрок 4.
22.05 Фабрика зiрок 4. Ще не
все.
22.50 Х/ф “Мортал Комбат 2”.
0.40 Спортрепортер.
0.45 Х/ф “Бiльше за мене”.
2.20 Зона ночi.
2.25 С. Параджанов. Вiдкладена
прем`єра.
2.40 Сон Алiни Костомарової.
3.05 Генiй смiху.
3.15 Зона ночi.

нтн

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
7.20 Т/с “Павутиння 5”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. О.Марiнеско. Вiд
героя до ЗК.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Найкращi бої братiв
Кличкiв”.
14.55 Т/с “Меч”.
19.00 Х/ф “Останнiй легiон”.
21.10 Х/ф “Механiк”. (2 к.).
23.10 Х/ф “Пожирач кiсток”. (3 к.).
0.55 Х/ф “Останнiй легiон”.
2.50 “Агенти впливу”.
3.55 “Правда життя”.
5.00 “Речовий доказ”.
5.35 “Уроки тiтоньки Сови”.
23.35,1.10 Новий погляд.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.55 Х/ф “Безтурботна”. (2 к.).
3.45 Зона ночi.

НТН

6.00 “Легенди бандитської Одеси”.
6.25 Х/ф “Дачна подорож
сержанта Цибулi”.
7.50 Т/с “Детективи”.
8.25 “Легальний дохiд”.
8.30 “Друга смуга”.
8.35 “Правда життя”. Мужнiсть
справжня та iлюзорна.
9.10,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.05,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,12.35 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.30 Т/с “Лiговка”.
15.20 Х/ф “Шах королевi дiамантiв”.
17.05 Х/ф “Вiйна”.
18.30,3.05 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.05,5.15
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк 6”.
0.20 Х/ф “Механiк”. (2 к.).
2.30 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.
20.35 Знову разом.
22.35 Хто проти блондинок?
23.40 Т/с “Щасливi разом”.
1.10 Х/ф “Бiльше мене”.
2.35 Зона ночi. Культура.
2.40 Iван Франко.
3.25 Зона ночi.

нтн

6.05 Х/ф “Шах королевi
дiамантiв”.
7.45,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк 6”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
13.30 Т/с “Лiговка”.
15.30 Х/ф “Контрудар”.
17.10 Х/ф “Вiйна”, 6 с.
18.30 “Речовий доказ”.
Професiя: сутенерка.
19.00,21.30,0.00,2.00,5.15
“Свiдок”.
0.20 Х/ф “Пожирач кiсток”. (3 к.).
2.30 “Правда життя”.
3.35 “Агенти впливу”.
5.35 “Уроки тiтоньки Сови”.

№ 45

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

30 вересня 2011 р.

7

Повір у себе
Нещодавно
відбулась 18 Всеукраїнська
спартакіада серед дітейінвалідів «Повір у себе»,
яка пройшла в Національному паралімпійському
дефолімпійському реабілітаційному центрі міста
Євпаторія. В складі команди Київської області
був учень Великокарашинської школи Семен
Загребельний.
Він зайняв перше місце з бігу на дистанцію 200
метрів, з часом 27,7сек. – встановив рекорд спартакіади. На дистанції 100
метрів з результатом 13, 5 сек. переміг та встановив рекорд спартакіади.
В стрибках в довжину з розбігу Семен зайняв 2 місце.
Олександр Каурайнен,
заслужений тренер України.
Київський національний університет ім. Т.Шевченка, історичний факультет, кафедра новітньої історії України, управління культури і туризму Київської обласної державної адміністрації, Макарівська районна державна адміністрація, Макарівська районна рада, Макарівська селищна рада, Київська обласна організація українського
товариства охорони пам’яток історії та культури, Київська обласна організація національної спілки краєзнавців
України, громадська організація «Рідне місто» смт Макарів

Весело й цікаво пройшов тиждень олімпійського руху
в Ясногородському НВО. Команди «Діекс», »Покемони»,
«Посмішка» та «Хулігани» змагалися в спритності, долаючи естафету, виборювали першість у велогонках,
демонстрували майстерність складання мозаїки географічної карти , розпалюванні туристичного вогнища та
умінні смачно куховарити. Перемогла команда «Діекс»,
друге місце вибороли «Покемони», а третє розділили
між собою «Посмішка» та «Хулігани». А головне, тиждень
олімпійського руху обдарував усіх радістю, бо недарма
кажуть, що у здоровому тілі – здоровий дух.
Наталія ГЕРАСИМЕНКО,
завідуюча сільським будинком культури.

середа, 5 жовтня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.40 “Леко бути жiнкою”.
10.00 Включення з Кабiнету
Мiнiстрiв України.
10.15 “Леко бути жiнкою”.
11.05 В гостях у Д.Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.30 Д/ф “Звичайний фашизм”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Епоха честi”.
19.00 Про головне.
19.35 Концертна програма “Хiти
20-го сторiччя”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.30 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
21.55 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.50 Свiт спорту.
2.05 ТелеАкадемiя.

3.10 Т/с “Нiколя Ле Флок”.
4.10 Т/с “Сержант Рокка 3”.
5.55 Гiмн України.

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.25, 2.45
“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
9.55,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
10.50,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.50,5.50 “Чесно”.
12.45 “Iлюзiя безпеки. Звiльни
нас вiд лукавого”.
13.35,4.35 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
14.35,1.55 Т/с “Новини”.
15.35 “Мiняю жiнку 3”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “Вiд пацанки до панянки 2”.
22.25 “Особиста справа”.
23.45 “Зняти все”.
0.10,3.45 Т/с “Закон i порядок.
Злочинний намiр”. (2 к.).
3.00 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к.).

інтер

5.25 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.

четвер, 6 жовтня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Книга.ua.
9.55 “Леко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00 Новини.
12.10,17.45,21.20 Дiловий свiт.
12.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
12.55 Крок до зiрок. Євробачення.
13.40 Х/ф “Безвiстi зниклий”.
15.10 Euronews.
15.20,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Т/с “Епоха честi”.
18.00 Контрольна робота.
18.25 Хокей. Чемпiонат України.
“Беркут” (Київ) - “Сокол”
(Київ). У перервi - Новини,
Свiт спорту.
20.45 221. Екстрений виклик.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Шустер-Life.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.40 Свiт спорту.

1.50 ТелеАкадемiя.
2.55 Слово регiонам.
3.10 Т/с “Нiколя Ле Флок”.
4.10 Т/с “Сержант Рокка 4”.
5.55 Гiмн України.

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.25, 2.45
“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
9.55,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
10.50,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.50,5.35 “Чесно”.
12.45 “Iлюзiя безпеки. Екстрасенси серед нас”.
13.40,4.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
14.50,1.55 Т/с “Новини”.
15.50 “Мiняю жiнку 3”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “Чотири весiлля”.
22.25 “Здивуй мене”.
23.45 “Зняти все”.
0.10,3.50 Т/с “Закон i порядок.
Злочинний намiр”. (2 к.).
3.00 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к.).

проводять 25 листопада 2011 р. у смт
Макарів Київської області наукову конференцію «Макарівські історико-краєзнавчі
читання». Запрошуємо Вас взяти участь
у роботі конференції.
Для обговорення на конференції пропонується тематика:
• Давня та середньовічна історія Макарівщини.
• Макарівщина козацької доби.
• Макарівщина кінця XVІІІ – початку ХХ ст.
• Макарівщина і Бишівщина у 1917-1921 рр.
• Історія Макарівщини і Бишівщини 1920-х
– 1930-х рр.
• Макарівський та Бишівський райони у
роки Другої Світової війни.
• Макарівський район у другій половині
ХХ століття.
• Макарівщина в історії незалежної України.
• Історія селищ і сіл Макарівщини.
Виступи повинні містити такі необхідні
елементи:
• постановка проблеми у загальному вигляді;
• аналіз досліджень і публікацій, на які
спирається автор, виділення невирішених
раніше частин проблеми, котрим присвячу-

7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00
Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим
ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 5”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Каневським”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.05 “Судовi справи”.
16.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Фарфорове весiлля”.
23.50 Д/ф “Жадiбнiсть”.
0.50 Х/ф “В чужому ряду”.
2.30 “Подробицi” - “Час”.
3.00 “ Служба Розшуку дiтей”.
3.05 Д/с “Теорiя правди”.
3.55 “Позаочi”.
4.35 Т/с “Спецкор вiддiлу
розслiдувань”.

ТРК «Україна»

6.10 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00,22.00 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.

інтер

5.25 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00
Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим
ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 5”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Каневським”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.05 “Судовi справи”.
16.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 “Шоу №1”.
23.00 Х/ф “Рись”.
1.00 Х/ф “Справа №39”.
2.55 “Подробицi” - “Час”.
3.25 “ Служба Розшуку дiтей”.
3.30 Д/с “Теорiя правди”.
4.35 Т/с “Дiвич-вечiр”.

ТРК «Україна»

6.10 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя.
Продовження”.
8.20,14.00,22.20 Т/с “Слiд”.

10.00,21.15 Т/с “Кримiнальна
полiцiя”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
13.00 “Хай говорять. Сила болю”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
0.00 Т/с “Подiя”. (2 к.).
0.55 Т/с “Втеча”. (2 к.).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Найнеймовiрнiше вiдео”.

ICTV

5.15 Служба розшуку дiтей.
5.25 Факти.
5.40,6.45 Свiтанок.
6.25,7.35 Дiловi факти.
6.40,9.20,12.55,19.10,1.50
Спорт.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,0.55 Надзвичайнi
новини з К.Стогнiєм.
10.30 Т/с “Ливарний”.
12.30 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Пiвденне Бутове.
14.25,20.10 Т/с “Лiквiдацiя”.
16.35 Т/с “Ливарний”.
17.35 Т/с “Мент в законi”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
10.00,21.15 Т/с “Кримiнальна
полiцiя”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
13.00 “Хай говорять. Безрiдний
дiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
0.00 Т/с “Подiя”. (2 к.).
0.55 Т/с “Втеча”. (2 к.).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Найнеймовiрнiше вiдео”.

ICTV

5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10,2.25
Спорт.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
10.30 Т/с “Ливарний”.
11.35,16.35 Т/с “Мент в законi”.
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.

ється означений виступ;
• виклад основного матеріалу дослідження з посиланням на джерела та наукові дослідження;
• висновок з цього дослідження.
За результатами роботи буде видано
збірник матеріалів конференції. Матеріали
приймаються до 3 листопада 2011 р. Обсяг
публікації до 10 сторінок.
Вимоги для оформлення тексту: шрифт
Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5.
Ілюстрації та таблиці не подаються. Посилання зазначають в кінці роботи (прикінцеві). Зноски друкуються тим самим шрифтом, що і основний текст роботи (Times New
Roman, 14). Прикінцева зноска виконується
автоматично через меню Вставка - Ссылка
- Сноска.
Зразки оформлення зносок:
• Державний архів Київської області. - Ф.
45. – Оп. 1. – Спр. 12121. – Арк.1.
• Лінч Дж. Середньовічна церква. Коротка
історія. – К.: Основи, 1994. – С. 154.
• Зайцев Д. Методика краєзнавчої роботи // Краєзнавство. – 1927. – №3. – С.1–5.
• Козицький М. Правда і кривда гетьмана Скоропадського // Старокиївські вісті. –

18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Т/с “Таксi”.
23.05 Х/ф “Iкар”.
2.00 Т/с “Костi 4”.
2.45 Факти.
3.15 Х/ф “Дiамантовi собаки”.

стб

6.00,3.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
7.00 Т/с “Доктор Хаус”.
7.55 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
8.55 “Моя правда. Юрiй Батурiн.
Повернення з безоднi”.
10.00 Х/ф “Ти завжди будеш зi
мною”.
12.05 “Фермер шукає дружину”.
13.55 “Правила життя. Упаковка.
Прихована загроза”.
14.55,1.20 Т/с “Адвокат”.
17.00 “Давай одружимося”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.00 “Моя правда. Анастасiя
Стоцька. “А менi не
боляче...”
20.10,220.40 “МайстерШеф”.
0.30 Т/с “Доктор Хаус”.
2.50 “Вiкна-спорт”.
3.05 Х/ф “Аелiта, не чiпляйся до
чоловiкiв”.
4.25 Нiчний ефiр.
13.20 Пiвденне Бутове.
14.20 Т/с “Лiквiдацiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,1.40 Надзвичайнi новини
з К.Стогнiєм.
20.10 Т/с “Апостол”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 “Таксi”.
23.15 Х/ф “Блекджек”.
2.40 Т/с “Костi 4”.
3.20 Факти.
3.55 Х/ф “Iкар”.

СТБ

6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Д/ф.
7.25 Т/с “Доктор Хаус”.
8.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
9.30 “Моя правда. Анастасiя Стоцька. “А менi не боляче...”
10.35 Х/ф “Аварiя - дочка
мента”.
12.40 Х/ф “Жiноча логiка”.
14.55,1.00 Т/с “Адвокат”.
17.00 “Давай одружимося”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.05 “Моя правда. Денис
Рожков. За дружиною, як
за стiною”.
20.10,22.40 “Зваженi i щасливi”.
0.00 Т/с “Доктор Хаус”.

2003. – 15 травня. – С. 7.
• Макарівські вісті. – 2003. – 15 травня. –
С. 3.
Разом із рукописом подається електронний варіант виступу. Матеріали можна надсилати на електронні адреси організаторів:
lystok@ukr.net; Vi1405@ukr.net.
Відомості про автора подаються у кінці
статті (домашня адреса, індекс міста, телефон: роб., дом., моб.; місце роботи або
навчання, вчене звання, науковий ступінь,
посада). Виступ та відомості про автора повинні бути у одному файлі.
Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність
викладення, достовірність наведених фактів,
посилання на джерела, написання власних
імен, географічних назв тощо. Дотримання
згаданих вимог щодо оформлення матеріалу є обов’язковим для включення його до
збірника конференції. Виступи друкуються в
авторській редакції.
Повідомлення про включення матеріалів
до програми конференції, час і місце проведення, запрошення на конференцію кожному автору буде надіслано додатково.
Оргкомітет конференції.

Новий канал

4.50 Т/с “Ранетки”.
5.30,6.35 Kids` Time.
5.35 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.00,0.40 Репортер.
9.10 Т/с “Щаслива сiмейка”.
11.20,23.35 Т/с “Щасливi
разом”.
13.00 Знову разом.
13.55,14.55 Teen Time.
14.00 Т/с “Тру Джексон”.
15.00,19.35 Т/с “Татусевi
дочки”.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 7”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
20.35 Ревiзор.
21.35 Т/с “Воронiни”.
22.35 Зроби менi смiшно.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Дуже багато сонця”.
(2 к.).
2.45 Зона ночi. Культура.
2.50 Ах, не говорiть менi про
любов...
3.30 Софiя - дитя любовi.
3.45 Зона ночi.
3.50 Запорiзька Сiч. Витоки.
4.05 Джерела Батькiвщини.
4.20 Братiя i дружина.

4.35 У литовський час.
4.45 Зона ночi.

нтн

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.25 Х/ф “Контрудар”.
7.50 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: НьюЙорк 6”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
13.30 Т/с “Лiговка”.
15.35 Х/ф “Контрабандист”.
17.15 Х/ф “Вiд Бугу до Вiсли”.
18.30 “Правда життя”. Бiла
гарячка.
19.00,21.30,0.00,2.15,5.15
“Свiдок”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.20 “Легенди карного розшуку”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
3.15 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.

2.35 “Вiкна-спорт”.
2.45 “Бiзнес +”.
2.50 Х/ф “Вiват, гардемарини!”
5.10 Нiчний ефiр.

4.05 Втраченi права.
4.20 Магдебурзькi хронiки.
4.30 Першi кроки кримiналiстики.

Новий канал

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.25 Х/ф “Циклон” почнеться
вночi”.
7.50 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк 6”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
13.35 Т/с “Лiговка”.
15.35 Х/ф “Остання
iндульгенцiя”.
17.15 Х/ф “Вiд Бугу до Вiсли”.
18.30 “Легенди карного розшуку”.
Зрадник Батькiвщини №1.
19.00,21.30,0.00,2.30,5.15
“Свiдок”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.25 “Легенди карного розшуку”.
2.55 “Речовий доказ”.
3.50 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.35 “Уроки тiтоньки Сови”.

4.50 Т/с “Ранетки”.
5.30,6.35 Kids` Time.
5.35 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.40,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.00,0.50 Репортер.
9.10 Т/с “Щаслива сiмейка”.
11.20,23.50 Т/с “Щасливi
разом”.
13.00 Батьки i дiти.
13.55,14.55 Teen Time.
14.00 Т/с “Тру Джексон”.
15.00,19.35 Т/с “Татусевi
дочки”.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 7”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.55,21.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.10 Спортрепортер.
20.35 Кухня на двох.
22.40 Мрiї збуваються.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Х/ф “Блискуча”. (2 к.).
2.50 Зона ночi. Культура.
2.55 Катерина Бiлокур. Послання.
3.45,4.40 Зона ночi.
3.50 Пiдiйнятися на попа.
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нове в законодавстві

інформує даі

НОВІ ПРАВИЛА
СТРАХУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

Спрощено порядок
обміну посвідчення
водія

У зв’язку з набранням чинності закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового
відшкодування”, повідомляє autoportal.ua, з 18 вересня
на водіїв чекають такі нововведення:
1. Змінюється процедура страхування.
2. Скасовуються 3 типи страховки - залишається тип полісу ОСЦВ
(обов’язкове страхування
автоцивільної відповідальності), що відповідає нинішньому “типу № 1”, який
виписується на автомобіль
і будь-якого водія.
3. Запроваджується порядок спрощеного врегулювання збитків щодо ОСЦВ
шляхом використання Європротоколу без залучення
на місце ДТП органів ДАІ.
4. Може змінитися вартість полісів.
У зв’язку з набранням
чинності 13 серпня цього року Закону “Про внесення змін до деяких за-

конодавчих актів України
щодо усунення надмірного
державного
регулювання у сфері автомобільних перевезень”, технічний контроль залишився
обов’язковим для таких
категорій автомобілів:
таксі; легкових транспортних засобів і вантажних транспортних засобів
(до 3,5 тонни) і причеп до
них, що використовуються
для перевезення пасажирів
або вантажів і зобов’язаних
отримати ліцензію на цей
вид діяльності, з терміном експлуатації більш як
2 роки (тобто автомобілі,
що використовуються у комерційних цілях); вантажних транспортних засобів
(понад 3,5 тонни) і причеп

до них; автобусів, незалежно від терміну їх експлуатації.
Тепер
страхувальник
перед видачею полісу
ОСЦВ (на новому бланку)
і стікера зобов’язаний перевіряти наявність чинного
протоколу обов’язкового
технічного контролю для
транспортних засобів, для
яких техогляд залишився
обов’язковим. І якщо транспортний засіб підлягає
обов’язковому технічному
контролю, то:
• термін дії полісу
ОСЦВ не може перевищувати дати наступного ОТК;
• на підставі даних “техталону” старого зразка або
протоколу ОТК визначається
дата наступного техконтролю
і визначається термін, на який
може бути укладено договір
ОСЦВ;
• термін дії полісу не
повинен перевищувати 1-е
число місяця, який вказа-

ний як місяць чергового
технічного контролю.
Якщо
транспортний засіб не підлягає
обов’язковому технічному
контролю, - вищезазначені
обмеження не застосовуються.
На сьогоднішній день
необхідним і достатнім
переліком
документів
для укладення договору
ОСЦВ є:
• водійське посвідчення відповідної категорії;
• ідентифікаційний код;
• свідоцтво про реєстрацію ТЗ (“техпаспорт”);
• протокол ОТК (тільки
для тих транспортних засобів, які з 13.08.2011 р.
підлягають
державному
технічному контролю).
Варто звернути увагу
на те, що сьогодні залишається неврегульованим
процес страхування пільгової категорії населення.
УКРІНФОРМ.

НА ШЛЯХУ
ДО ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
Хто не хоче жити довго і бути здоровим? Таких людей немає. Але чому ж тоді
багато з нас не можуть похвалитися своїм
здоров’ям і довголіттям? Можна (що і роблять декотрі люди) списати всі проблеми
на екологію, на наслідки чорнобильського лиха та на інші причини. Ми дуже часто
звертаємось до лікарів і варто б полегшити їх працю. «Яким чином ?»- запитаєте
ви. Відповім залюбки. Є те, що ми можемо зробити самі: людський організм має
властивість відновлювати себе. Якщо у вас
застуда чи грип, то це лише ознака того,
що організм бореться з мікробами і вірусами, що проникли в організм. Якщо допікає
біль у животі – тіло подає сигнал про те, що
ви з’їли неякісну їжу. А коли болить поперек
– це перенапруга м’язів і треба подумати
про більш уважне ставлення до свого тіла.
Медики вважають, що в багатьох випадках стан нашого організму залежить від стану хребта, власне кажучи, 80-90 відсотків
всіх хвороб так чи інакше пов’язані з ним.
Зверніть увагу, біль у серці чи головний,
слабкий зір, порушення потенції, - так чи
інакше зв’язані з неправильним положенням
хребців, тобто з викривленням їх. Нові технології, розроблені вченими, спрямовані на
створення обладнання, яке ставить на ноги
прикутих до ліжка і дає надію тим, хто її вже
втратив. Однією з лідируючих у цій справі
держав є Південна Корея і її така знамени-

та компанія як “NUGA BEST” . В Макарові
біля автопарку також розмістився салонмагазин (свідоцтво про державну реєстрацію підприємця №20670000000139609 від
05.02.2008р.), в якому використовується
апаратура, що більш як у 80 країнах світу
протягом багатьох років відновлює сили
і подовжує життя людей. Все обладнання
сертифіковане, пройшло численні апробації і має дозвільні документи світового рівня
і України. За впровадження цього медичного обладнання і отримані результати,
компанія має ряд урядових нагород нашої
держави. Салонів такого типу на Україні
близько 300, зокрема в Київській області –
більше 30. Вони плідно працюють майже 7
років. Про що свідчать численні позитивні
результати роботи.
Як же працює наш салон? Вас радо
приймуть будь-якого дня – з понеділка по
п’ятницю, з 8 до 20 години (без перерви на
обід). За попереднім записом кожний, хто
приходить вперше, отримує консультацію з
рекомендаціями лікаря-фізіотерапевта, а також діагностику хребта. Окрім цього, за допомогою японського аналізатора можна визначити відсоток води, кальцію в організмі тощо.
Ті люди, хто відвідував заняття, проходив процедури, однозначно запевняють: краще стати
на шлях здоров’я, ніж слухати сумнівні поради і
продовжувати хворіти. А ви як думаєте?
Олександр Прохоров.

31 серпня Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №922 «Про внесення змін до Положення про
порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян
до керування транспортними засобами», якою передбачено спрощення порядку обміну посвідчень водія.
До прийняття зазначеної постанови особам, які
упродовж останніх 12 місяців не керували транспортними засобами, обмін посвідчень водія проводився після
складання теоретичного і практичного іспитів. Після прийняття зазначеного нормативно – правового акту обмін
посвідчення водія здійснюється без складання іспитів,
незалежно від строку, протягом якого особа не керувала
транспортним засобом. Це дозволило спростити порядок обміну посвідчень водія та поліпшити процес обслуговування громадян.
Крім того, зменшена кількість документів, які потрібні для заміни посвідчення водія. Відтепер до підрозділів
РЕВ необхідно подати паспорт, картку водія та медичну
довідку. Сам обмін водійського посвідчення буде тривати
15 – 30 хвилин. Також знизилась і вартість заміни посвідчення.
Володимир Мельников,
начальник відділу РЕР з обслуговування
Бородянського та Макарівського районів при УДАІ
ГУ МВС України в Київській області.

Зверніть увагу

В УКРАЇНІ ЗАПРОВАДЯТЬ
ПЛАСТИКОВІ ПАСПОРТНІ КАРТКИ
Верховна Рада ухвалила закон про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, шляхом впровадження пластикових паспортних карток.
Біометричні дані включаються в документи винятково у випадках, встановлених
даним законом, і обсяг цих даних, а також технічні вимоги до форми носія біометричної інформації встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до документів Міжнародної організації цивільної авіації, якщо інше не передбачено цим
законом.
Закон встановлює, що документами, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України, є паспортна картка, паспорт громадянина України для виїзду за
кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України.
Крім того, закон встановлює перелік документів, які посвідчують спеціальний статус
особи, а саме: соціальне посвідчення, посвідчення застрахованої особи, пенсійне посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю, посвідчення водія, посвідчення особи без
громадянства для виїзду за кордон, посвідчення на постійне проживання, посвідчення
на тимчасове проживання, картка мігранта, посвідчення біженця, проїзний документ
біженця для виїзду за кордон, дозвіл на працевлаштування.
Згідно із законом паспортна картка є документом, що посвідчує особу і підтверджує
громадянство України на території України. І кожний громадянин, незалежно від віку,
зобов’язаний її отримати.
Оформлення такої картки проводиться, починаючи з народження і незалежно від
віку на кожні 10 років. Вона виготовляється у формі картки, що містить безконтактний
електронний носій інформації.
Оформлення і видача паспортних карток здійснюється уповноваженим органом або
його територіальними підрозділами.
У паспортну картку вносяться: назва держави і її код, назва документа, його тип,
код держави, номер документа, ім’я, громадянство, дата народження, порядковий номер запису в системі, стать, місце народження, дата видачі документа, орган, який видав документ, дата закінчення терміну дії документа, оцифроване зображення особи і
оцифрований підпис особи.

запитували - відповідаємо
Квартира приватизована на батька, брата і мене. Зараз я прописана і проживаю в іншій квартирі. Брат стоїть у черзі на розширення жилплощі. Якщо він отримає нову квартиру, чи отримаю я свої метри в ній або мені передбачена якась інша компенсація?
Згідно зі ст. 42 Житлового Кодексу “...Жилі
приміщення надаються тільки громадянам, які
перебувають на обліку потребуючих поліпшен-

ня житлових умов...”, тому ви не можете претендувати на метри в квартирі брата, як і на
будь-яку компенсацію.

Після отримання ступеня “фахівця” хочу поступити у магістрат. Чи дадуть мені
відстрочку від армії, якщо я зроблю перерву на рік між отриманням цих ступеней?
У Законі України “Про військовий обов’язок і військову
службу” говориться, в яких випадках надається відстрочка
від армії. Одна з причин - отримання призовником освіти
(відстрочка при цьому дається на весь період навчання).
Проте вчитися він має безперервно. Тобто, призовник після
школи відразу поступить, приміром, у коледж або технікум,
після цього - в університет і т. ін. У вашому випадку, на жаль,
право на відстрочку ви втрачаєте. Якщо пропустите рік, це
означатиме, що процес навчання ви перервали, і вас можуть

призвати до армії. Тому вам
доведеться вступати до магістрату відразу після отримання ступеня “фахівець”.
У тому ж Законі сказано, що в армію можуть призвати всіх громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 25 років. Якщо після закінчення навчання вам вже виповниться 25 років або ви досягнете
цього віку до дати наступного призову, у такому разі ви не будете
призвані в армію. Військовий квиток видається всім придатним для
військової служби, незалежно від того, служили вони в армії чи ні.

25 років тому померла моя мати, цього року помер батько. Його друга дружина пред’явила заповіт на все майно, яке спільно нажили мої покійні батьки. Чи можна оспорити його?
Після смерті вашої матері відкрився спадок на її частку у
загальній спільній власності, нажитій під час шлюбу з вашим
батьком. Якщо заповіту не було, спадкоємцями були ви і ваш
батько. Відповідно до ст. 549 ГК УРСР, що діяв на той момент,
для прийняття спадку вам необхідно було зробити одну з 2-х
дій: фактично вступити в управління майном або подати заяву
в нотаріальну контору за місцем відкриття спадку протягом 6

місяців з моменту відкриття спадку. Якщо ви не зробили жодної
з цих дій, вважається, що ви відмовилися від спадку. Очевидно,
саме так ваша частка у маминому спадку перейшла до батька.
Щодо ситуації зі спадком вашого батька, що склав заповіт, в якому вказав спадкоємицею свою другу дружину,
він може бути оспорений у судовому порядку. Якщо заповіт
буде визнано недійсним, майно успадкуєте у рівних частках.

консультує юрист

ЯК НЕ ПОПАСТИСЯ
НА “ХАЛЯВУ”?

Як стверджує старший юрист Всеукраїнської
громадської організації захисту прав споживачів
фінансових послуг Анатолій Соболевський, існує
кілька основних ознак, за якими можна розпізнати
фінансову піраміду.
“Наприклад, ми маємо встановлений державою
офіційний рівень інфляції 12%, а кредит видають
менше, ніж під 12%. Ви повинні розуміти, що протягом довгострокового періоду, на який ви берете
цю позику, рівень інфляції буде якщо не вищий, то
такий же. Якщо кредит зі ставкою нижчою за інфляцію, компанія фактично працює в мінус. Це має відразу насторожити”, - сказав він.
“По-друге, якщо дають високі відсотки за депозитами. У банках, як правило, є середньозважена
депозитна ставка. Різниця між відсотками депозиту
і кредиту - це і є прибуток банку. Якщо пропонують
30% депозиту, значить, не все чисто”, - вважає експерт, повідомляє Gazeta.ua.
Соболевский також назвав дві причини популярності фінансових пірамід серед українців.
“Перша - це прагнення людей до швидкого збагачення, причому, нічого не роблячи. У народі це називають схильність до халяви. Друга - це те, що, у
принципі, в Україні немає особливих обмежень на
вид фінансової діяльності”, - підкреслив він.
УКРІНФОРМ.
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у саду і на городі

Час, традиції, країни

час готуватись
до зими

ІСТОРІЮ КРАЩЕ
ЗБЕРІГАТИ, А НЕ
ПЕРЕПИСУВАТИ

Земля, як і рослина, потребує догляду. Якщо не
вдалося внести гній, то прикопайте лопатою свіжі
стебла і листя багаторічного люпину, бобів, квасолі,
бадилля буряків і моркви - це хороше добриво. Подрібнені стебла і квітки календули і чорнобривців,
закладені в грунт, очищають її від злісних шкідників
і грибкових хвороб. Восени зрізують стебла, квітки
цих рослин, дрібно рубають і посипають цією зеленою масою ділянку. Таким чином щороку можна
оздоровити досить великі ділянки городу. Чудовими
зеленими захисниками є і такі рослини, як пижма,
полин, лаванда, деревій, ромашка.
Плодові дерева і ягідники обов’язково підгодовують повним мінеральним
добривом (азофоска, нітрофоска), вносячи залежно від родючості грунту від
30 до 50 г на кв. м. Азотні
добрива, внесені восени,
збільшують ріст активних
коренів, що підвищує морозостійкість плодових та
ягідних культур.
Саме
час
починати готувати сад до зими.
Уважно огляньте всі гілки
ягідних культур. Ті, що уражені хворобою і шкідниками, обріжте і спаліть. Для
профілактики різних хвороб треба обприскати кущі

1%-м розчином бордоської рідини. Дерева підживлюють і поливають, коли на
них починає жовтіти листя.
У кронах плодових дерев
після збирання врожаю
знаходиться багато спор
парші, тому дерева необхідно обприскати 10%-м
розчином сечовини. Після листопада обов’язково
зберіть і спаліть листя.
Стволи треба очистити від
омертвілої кори і побілити
вапном.
З коренеплодів у першу чергу збирають буряки.
Вони бояться мінусових
температур. Бадилля коротко обрізують, інакше

У Софії відкрився Музей соціалістичного мистецтва,
в якому зібрано 77 пам’ятників болгарським та європейським комуністичним лідерам.
“Новий музей — це скульптурний парк із територією
7500 квадратних метрів. У ньому є і виставкова зала, де
зібрано портрети вождів соціалізму, різні предмети з їх
ликами”, - повідомила директор Свєтла Іванова.
Велика частина його експонатів надійшла із Національного музею болгарського образотворчого мистецтва, інші надано владою провінційних міст. Деякі з
пам’ятників було знайдено на звалищах.
У новому музеї встановлено, зокрема, пам’ятник
Леніну. Раніше цей монумент роботи радянського
скульптора Лева Кербеля стояв у центрі Софії (зараз
на цьому місці встановлено фігуру покровительки міста
- Святої Софії).
У кафе музею також збережено дух соціалістичної
епохи. У ньому розвішено плакати 50-70-х років минулого століття із закликами до ударної праці і підвищення її
продуктивності.

До відома гурманів
буряки втратять багато
вологи і стануть непридатними для тривалого
зберігання. З 25 вересня
по 5 жовтня висаджують
озимий часник. Щоб мати
кращий результат, часни-

кові зубчики закопують у
землю на 5-7 см. Викопайте разом з грудкою землі
селеру, петрушку, базилік і
посадіть їх у горщики. Мінігород на підвіконні радуватиме вас ще довго.

заготовляємо разом

вітаміни цілий рік
Осінь - час збирання яблук та груш. Але як правильно зберегти плоди,
щоб ласувати ними всю зиму?
Насамперед важливо акуратно
збирати урожай. Плоди потрібно
знімати руками. Але у жодному разі
не обтрушуйте їх з дерева, оскільки
биті плоди не зберігаються. Знімати
починають їх у суху прохолодну по-

году, коли плоди дозріють. Фрукти
збирають разом із плодоніжкою і
опускають акуратно у корзину, обшиту усередині мішковиною. Потім
плоди сортують. Слід пам’ятати, що
для тривалого зберігання непридатні
плоди, уражені шкідниками.
На дно ящика вистилають струж-

ку товщиною 1-2 см. У середині
ящика вистилають папір у вигляді
конверта так, щоб вільними кінцями
можна було накрити яблука зверху,
та між рядами роблять прошарок із
паперу. Різні сорти яблук вимагають
різної упаковки. Антонівка
при щільній упаковці швидко
“вражається” засмагою, тому
її краще розміщувати у ящиках вільніше. Пепін шафранова, навпаки, краще зберігається при щільній упаковці.
Сортування та упаковка
робляться в тіні, не залишаючи на довго плоди на сонці.
Потім без зволікання їх переносять у підвал, де температура значно нижча, ніж у саду.
Чим швидше закладають плоди у пристосоване сховище,
тим довше і краще вони зберігаються. Для зберігання яблук
необхідно підтримувати температуру
близько “0” градусів, для груш від “0”
до “1” градуса тепла. При такій температурі яблука та груші найменше вражаються мікроорганізмами, краще
зберігають смак, аромат та вигляд.
На початку зберігання варто щодня
на декілька годин провітрювати при-

міщення. Температура при цьому повинна бути не менше нуля градусів.
Після того, як встановлюється необхідна температура, провітрювання
проводять значно рідше - один раз в
1-1,5 місяці. Врахуйте при збільшенні температури на 1-2 градусів різко
змінюється якість продукції. Якщо
температура зменшиться на 1-2 градуси, то деякі сорти підмерзають.
Щоб не допустити зараження плодів грибком, фрукти перед укладанням слід потримати 10 хвилин у водному розчині йодинола (він продається
в аптеці й відпускається без рецепта).
Взагалі “від усіх болячок” допомагає
така суміш: йод кристалічний 2,5%,
йодистий калій 7%, крохмаль 53%,
харчова сода 2%, вода 35,5%. Це все
потрібно змішати (% - це частка речовин
у суміші) і після цього розвести у воді
так, щоб утворився 1% розчин. Далі на
1-2 хв. занурюйте яблука в рідину, потім виймайте і, не протираючи, давайте
обсохнути. Результат - фрукти будуть у
найтоншій прозорій плівці, яка не обсипається. Інший варіант: у розчин на
100 г прополісу (продається на ринках і
аптеках) і 500 мл 96% спирту опускати
на кілька секунд яблука, висушувати їх і
відправляти на укладання.
Обережно! Перед вживанням оброблені яблука треба ретельно вимити.

корисні поради

ЯК ВІДРАЗУ ЗАРЕКОМЕНДУВАТИ СЕБЕ
НА НОВОМУ РОБОЧОМУ МІСЦІ?
Усім відомо, зустрічають - по одежці. Тому, якщо в організації є дрес-код, намагайтеся відповідати йому на всі
100 відсотків. Навіть якщо стиль одягу вільний, віддайте перевагу діловому. Виключіть із свого “робочого” гардеробу
дуже короткі спідниці, глибоке декольте, блузки без рукавів і дуже яскраві прикраси. Головне своїм зовнішнім виглядом справити на всіх сприятливе враження. У перший день ваші ділові якості навряд чи хто оцінить, а ось роздратування і негативне ставлення ви можете отримати, якщо спробуєте вразити своїми нарядами нових колег.
Психологічна сумісність досягається не відразу, але
у цьому дуже допоможуть природність, доброзичливість
та посмішка. Якщо вас ніхто не представив, то зробіть це
самі, як тільки увійдете в кімнату, і попросіть указати вам
ваше місце. Не соромтеся перепитати у начальства, що
саме входить до вашого кола обов’язків.
На другий день роботи вже можна принести для колег
по кімнаті скромне частування: пиріг, який ви спекли своїми руками або ваше улюблене печиво, чай, каву. В обідню перерву влаштуйте “новосілля” на новому робочому
місці. Звичайно нічого спиртного, навіть легкого вина!
Стежте за тим, як спілкуються колеги один з одним.
Якщо ви не знаєте, як звернутися до колеги - на ім’я або по

імені та по батькові, запитайте про це його самого, щоб не
створювати незручних ситуацій. Оскільки інколи 50-річні колеги віддають перевагу, щоб їх називали на ім’я, а 30-річні
хочуть, щоб звали по імені та по батькові.
Якщо у колективі прийнято обідати в один і той же час,
робіть це разом з усіма. Розпитуйте суто ділову інформацію про людей, з якими вам доведеться працювати. Дізнайтеся про традиції, які не можна порушувати.
Бути хорошим для всіх дуже важко. Тому намагайтеся
на роботі підтримувати тісніші стосунки з безпосереднім
начальством та парою-трійкою товаришів по службі, на
яких ви зможете завжди розраховувати, у тому числі, і в
скрутній ситації.

ГРУЗІЯ ЗАПАТЕНТУВАЛА
“ХАЧАПУРІ”, “ЧАЧУ”,
“СУЛУГУНІ” І “ЧУРЧХЕЛУ”
Національний центр інтелектуального майна Грузії
“Сакпатент” запатентував 30 найменувань національних
продуктів. Зокрема, корж із сиром “хачапурі”, виноградну горілку “чача”, сир “сулугуні” і “чурчхелу” - солодощі
з нанизаних на нитку горіхів у загуслому сиропі на основі виноградного соку, повідомив керівник центру Іраклій
Гваладзе.
“Останнім часом ми зіткнулися з проблемою викрадення грузинських національних брендів у країнах Східної Європи, де було кілька спроб зареєструвати бренди
“сулугуні” і “хачапурі”. Це створює проблеми при реєстрації продукту, виготовленого безпосередньо в Грузії”,
- поскаржився він.
Реєстрацію національних брендів буде продовжено і в
майбутньому. “Насамперед ми зареєстрували назви продуктів, але в майбутньому плануємо реєстрацію й інших національних брендів”, - підкреслив керівник “Сакпатенту”.

Най-най

ЦИБУЛИНА РОЗМІРОМ
З АВІАБОМБУ
Житель Великої Британії, професійний садівник Пітер
Глейзбрук, виростив найбільшу цибулину в світі.
Після дослідження, у тому числі із застосуванням
рентгенівського обладнання, комісія книги Гіннесса розпочала процедуру номінування щасливого овочівника на
премію Гіннесса і входження до книги рекордів.
Цибуля, яку Пітер Глейзбрук виростив цього року, важить 8 кілограмів 150 грамів.

Неймовірно, але факт

ФІРМУ ОХОРОНЯЮТЬ…
ПАПУГИ
Сторожові собаки - явище звичне. Сторожові папуги
- щось новеньке.
Пара папуг ара несуть вахту в охоронній компанії їх
господаря. На роботу птахів взяли завдяки тому, що, ще
живучи в Іспанії, вони перейняли у сусідської собаки гавкання - і тепер можуть відлякувати грабіжників імітацією
собачого гавкання, повідомляє “Сегодня”.
Господарі сподіваються, що папуги дадуть потомство.

ВАГІТНИЙ ЧОЛОВІК
ЗБИРАЄТЬСЯ
НАРОДЖУВАТИ
Співробітники ізраїльського пологового будинку “Ліс”
при тель-авівській лікарні “Іхілов” були шоковані, коли до
них на прийом прийшов 24-річний чоловік, який зажадав
призначити йому зустріч з фахівцем з вагітності та пологів. Як з’ясувалось пізніше, молодий чоловік у минулому
був жінкою, повідомляє NEWSru Israel.
Хоча, за всіма ознаками це був чоловік, про що говорила яскраво виражена борідка, у нього був животик, характерний для вагітних, пише газета “Едіот Ахронот”. За
словами пацієнта, він зібрався народжувати й перебуває
на 24-му тижні вагітності.
Лікарям не залишалося нічого іншого, ніж констатувати, на даний момент плід розвивається нормально.
УКРІНФОРМ.

”
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щ и р о с е р д н і
п о з д о р о в л е н н я
Президія районної організації ветеранів України
щиро поздоровляє із славною ювілейною датою – 90річчям від Дня народження вчительку-пенсіонерку Макарівської школи
Петриченко Віру Антонівну
та з 80-річчям від Дня народження
Банахевич Марію Іванівну,
Мінакову Ганну Устимівну з Макарова,
Піддубну Любов Адамівну з Ніжилович.
Сердечно зичимо Вам, шановні іменинники, доброго здоров’я та життєвого благополуччя. Хай з кожним
новим днем прибуває Вам мир, злагода, тепло, щирість, повага та любов усіх оточуючих. Хай не втрачає
серце молодості, а руки – сили. Щоб всі літа, що подарувала доля, Вас обминали прикрощі і болі!

*****
Від усієї душі та щирого серця вітаємо з Днем народження любу матусю, дорогу тещу, найкращу в світі
бабусю
Рогову Надію Андріївну
Матусю, бабусю, Ви наша єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина.
І діти, й онуки, Вам, дорогенька,
Шлють щирий уклін від серця, рідненька!
Дай Боже, Вам жити і горя не знати,
Щоб сотую осінь із нами стрічати.
З любов’ю дочки Іра, Галя, син Богдан, зяті
Саша і Коля, онуки Поліночка і Руслан.

*****

З любов’ю і повагою, усім теплом наших сердець
поздоровляємо із ювілейною датою – 55-річчям від
Дня народження нашу любу, дорогу ювілярку з с. Мотижин
Петрину Ольгу Миколаївну.
Дозволь Тебе привітати,
Душею зичим не старіть,
Минулих днів не помічати,
А з кожним роком молодіть.
У радощах земних купайся,
Радій доброті людей,
І, якщо можна, постарайся
Зустріть столітній ювілей!
Сестра, чоловік, діти, онуки.

*****

Колектив Борівського НВО ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає бібліотекаря
Коцюбу Оксану Костянтинівну
з ювілейною датою від Дня народження
Шановна імениннице! Від душі зичимо Вам довголіття, наснаги, успіхів у роботі та здійснення всіх мрій і побажань.
Для Вас – і посмішки, і квіти,
І неба сонячного й чистого блакить,
Найкращі й теплі побажання,
Що йдуть від серця нашого прийміть.
За душу Вашу щиру і палку,
За серце чуйне і привітне,
Дай, Бог, Вам щастя й долі на віку,
Пошани від людей і довголіття!
Хай будуть ранки золоті,
Хай будуть славні перемоги,
І хай завжди у Вашому житті,
Щасливі стеляться дороги.

Адміністрація, профком та педагогічний колектив Королівської ЗОШ від усієї душі вітають з ювілейною датою 40-річчям від Дня народження вчителя історії
Костюченка Леоніда Володимировича.
Від усього серця Вам бажаєм:
Здоров’я, затишку, тепла!
Хай гарний настрій розквітає,
Щоб в серці молодість жила.
Бажаєм Вам снаги і сили,
Щоб був щасливим кожен день,
Щоб до 100 років Ви раділи,
Вітанням люблячих людей!

*****

Нехай цей святковий день теплом зігріває, сонцем
посміхається, радість подарує люблячому чоловіку, дорогому батьку, свекру, тестю, дідусю
СОЛОМЕНКУ Анатолію Григоровичу
з нагоди прекрасної дати – 60-річчя від Дня народження
Ми любим Тебе і щиро бажаєм,
Найкращі вітання в цей день посилаєм,
Низенько вклоняємось й 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.
Живи Ти сто років, рідненький, на світі,
І будемо всі ми за Тебе радіти!
З любов’ю дружина, дочка,
зять, невістка, онучки Роман та Максим.

*****

Центральна районна бібліотека вітає з ювілеєм
Лопату Тетяну Василівну!
Зичимо щастя ранкового в хату,
Друзів побільше не тільки на свято,
Плоду на вітах, сонця над світом,
Щастя, здоров’я на многії літа.

*****

Цієї золотої осені святкують свої ювілеї від Дня народження мої дорогі сестри й куми
Петровська Любов Михайлівна та
Петрина Ольга Миколаївна.
Нехай трояндами цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії!
З любов’ю і повагою сестра Ніна з сім’єю.

*****

Вітаємо з Днем народження дорогу маму та бабусю
ШКОЛЯРЕНКО Ніну Миколаївну.
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба Сімейного затишку й мирного неба.
Дочка та онук.

№ 45 30 вересня 2011 р.
з професійним святом!
Маковищанська сільська рада щиро вітає трудовий колектив Маковищанського НВО ЗОШ І-ІІІ
ст. - дитячий садок з професійним святом! Прийміть
щиру вдячність за високе служіння обраній справі, невтомний творчий пошук,
самовідданість, добро і щедрість душі.
Впевнені, що ви й надалі докладатимете
зусиль задля утвердження заможної, духовно багатої України. Бажаємо вам, дорогі педагоги,
відчуття повноти і неповторності життя, здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя. Хай завжди у
Ваших починаннях будуть супутниками успіх і удача!

*****

Соснівська сільська рада вітає колектив Соснівської ЗОШ І-ІІ ст. з професійним святом: Днем вчителя. Нехай вам завжди всміхається доля, дарує вам
міцне здоров’я та довголіття. Від імені ваших учнів бажаємо вам здійснення найзаповітніших
мрій, а також щоб у ваших родинах завжди панували тепло, радість та затишок.
Пам’ятайте, що без вас цей світ буде набагато гіршим, адже саме освітяни дають
надію людству на подальший розвиток!

*****

Дорогі працівники Копилівської ЗОШ І-ІІІ ст. та дошкільного навчального закладу «Дзвіночок»! Вітаємо
вас із вашим професійним святом – Днем працівників
освіти. У наш з вами непростий час, на плечі працівників освіти лягає відповідальність
за навчальний процес молодого покоління
українців, а отже ви фактично відповідаєте
за те, яким буде майбутнє нашої держави.
У день вашого професійного свята бажаю вам міцного здоров’я, мужності, стриманості та великого терпіння. Зі святом вас і нехай все у вас вийде!
Копилівська сільска рада.

*****

Соснівська сільська рада вітає зi святом працівників ДНЗ «Барвінок» с. Соснівка, які
віддають щоденно тепло своїх сердець
дітям! Ми впевнені, що ваша доброта і
педагогічна майстерність перетворять
кожен день для вихованців у дитячому
садку в день радості та щастя!
Рожівська сільська рада щиросердно вітає з
Міжнародним днем людей похилого віку та з Днем ветеранів усіх жителів похилого віку села.
Зичимо здоров’я міцного, сонячних ранків,
Багато радісних світанків,
Вічного миру, сонця ясного,
На довгі літа щастя земного.
Хай світлою буде життєва дорога,
Любов від родини, а ласка від Бога,
Від милих онуків, від рідних дітей,
Від близьких до серця коханих людей.

Ситняківська сільська рада
оголошує конкурс

на виконання послуг з вивезення твердих побутових
відходів від населення та підприємств села Ситняки.
Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: с. Ситняки, вул.
Леніна,125-а. Тел. 3-34-31

На роботу потрібен

фармацевт-провізор.
Телефон: 067-834-47-78.

У добрий час, в щасливу путь!

Від душі вітаємо з прекрасною подією в житті –
одруженням
ОМЕЛЬЧЕНКО Наталію Петрівну
та її нареченого Максима.
Дорогі молодята! Віримо, що у щасливу
пору стаєте Ви на весільний рушник. Хай
благословиться Вам віднині на велике світле сімейне щастя з його щирим коханням,
злагодою та домашнім затишком. Лебединої Вам вірності на довгу сонячну дорогу.
Хай дні Ваші будуть веселі й щасливі,
Хай родяться діти хороші й вродливі,
Хай добрих Вам друзів життя посилає,
Хай щира любов у серцях не згасає!
Колектив Ситняківської ЗОШ І-ІІІ ст.

ПОДЯКА

депутату районної ради
Сіньку Миколі Миколайовичу
Середня група «А»Макарівського центру розвитку
дітей «Пролісок» висловлює Вам щиру подяку за допомогу в створенні предметно-ігрового середовища
в групі, покращення умов для проведення освітньовиховного процесу, підтримку та взаєморозуміння.
Зичимо Вам здоров’я, достатку, щоб усі Ваші побажання і мрії стали реальністю. Щастя Вам, доброго настрою на довгі роки, почуття задоволення від зробленого. Хай у Вашій оселі буде затишок, спокій і радість, а
доля нехай буде прихильною до Вас у всіх починаннях.
З повагою батьки дітей середньої групи
“А” ЦРД “Пролісок”.

ЛИПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Про розроблення генерального плану.
Керуючись ст. 143 Конституції України, статтями 17, 18, 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, статтею
25, пункту 42 частини першої, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада вирішила:
1. Надати дозвіл на розроблення генерального плану
с.Липівка, с.Лозовик Макарівського району Київської області.
2. Виконавчому комітету Липівської сільської ради в місячний термін:
2.1. подати пропозиції до проекту рішення про внесення
змін до бюджету на поточний рік щодо потреби у розроблені
містобудівної документації;
2.2. визначити у встановленому законодавством порядку
розробника генерального плану, встановити строки розроблення та джерела його фінансування;
2.3. повідомити Київську обласну державну адміністрацію
про розроблення генерального плану с.Липівка, с.Лозовик Макарівського району Київської області щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення генерального плану;
2.4. повідомити через місцеві засоби масової інформації про початок розроблення генерального плану с.Липівка,
с.Лозовик Макарівського району Київської області та визначити порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та
юридичними особами;
2.5. забезпечити попередній розгляд матеріалів щодо генерального плану с. Липівка, с. Лозовик Макарівського району
Київської області архітектурно-містобудівними радами відповідного рівня.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та соціального розвитку села.
Сільський голова
О.В.Петренко.
с. Липівка
25.07.2011 року
№57-9-6

СИТНЯКіВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Про розроблення генерального плану с.Ситняки.
Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 173 Земельного Кодексу України, статтями 17,18,19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності, частини 1, пп.42, ет.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила:
1. Надати дозвіл на розроблення генерального плану с. Ситняки Макарівського району Київської області.
2. Виконавчому комітету Ситняківської сільської ради в місячний термін:
2.1. подати пропозиції до проекту рішення про внесення
змін до бюджету на поточний рік щодо потреби у розроблені
містобудівної документації;
2.2. визначити у встановленому законом порядку розробника генерального плану, встановити строки розроблення та
джерела його фінансування;
2.3. повідомити Київську обласну державну адміністрацію
про розроблення генерального плану с. Ситняки щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення генерального плану;
2.4. повідомити через місцеві засоби масової інформації
про потаток розроблення генерального плану с. Ситняки та визначити порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами;
2.5. забезпечити попередній розгляд матеріалів щодо генерального плану с. Ситняки архітектурно-містобудівними радами відповідного рівня.
3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти
на секретаря виконавчого комітету Ситняківської сільської ради
Довнич Тетяну Іванівну.
4.Контроль за виконанням даного рішення покладено на комісію з питань, агропромислового комплексу та земельних відносин.
Сільський голова
О.О.Романенко.
с.Ситняки
15 вересня 2011 року
№ 95 -09-VI
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Підприємство, розташоване
в с. Копилів

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ

запрошує на роботу

На території Макарівського району проводиться
конкурс на найкращий лист громадян про діяльність
дільничних інспекторів міліції на тему: «Дякуємо за допомогу», конкурс триватиме до 20.05.2012 року.
Мета конкурсу формування позитивної громадської думки про діяльність дільничних інспекторів міліції, підвищення довіри населення до міліції в цілому.
Листи надсилати до Макарівського РВ ГУМВС
України в Київській області за адресою: смт. Макарів, вул. Пушкіна, 4.

Робітника з комплексного
обслуговування будівель
та споруд.

Обов’язки: підтримка порядку
на об’єкті, благоустрій, дрібний
ремонт і т.д.
Забезпечуємо доставку
з смт Макарів.

ОПТОВОРОЗДРІБНИЙ
МОТО – ВЕЛО – ТОВАРИ

МАГАЗИН МОТО-ВЕЛО ТОВАРІВ

Запчастини до бензопил, мотокос,
Запчастини під замовлення
Діє гнучка система знижок

смт Макарів, вул. Леніна, 19. Тел.: 063-729-26-68.
Ч И С Т И М О , К О П А Є М О КР И Н И Ц І .
Те л е ф о н — 0 9 6 - 5 6 3 - 8 0 - 3 0 .

ВІКНА. ДВЕРІ. КВЕ. ТRОСАL (м. Житомир)

ЗАГУБЛЕНИЙ державний актна право приватної власності на
земельну ділянку серії ІІІ-КВ №073823 виданий 31 липня 1997
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №26 на підставі рішення Плахтянської сільської ради
народних депутатів від 23 червня 1997 року №5 на ім’я Усанова Олександра Івановича, вважати недійсним.

БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. Заводське виготовлення, професійний монтаж. Жалюзі, ролети, пластикові відкоси
(к р е д ит ). Телефон - 097-208-90-83.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ІІІ-КВ №073880, виданий 31 липня 1997
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №82 на підставі рішення Плахтянської сільської ради
народних депутатів від 23 червня 1997 року №5 на ім’я Усанова Владислава Олександровича, вважати недійсним.

30 вересня 2011 року минає 5 років, як нелюдь лишила життя нашу матусю і донечку

Загублений державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 9151133, виданий 9 вересня
2008 року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №030833000002 на підставі рішення Макарівської селищної ради № 401 XXII сесії V скликання від 20.03.2008
року Макарівському районному виробничому управлінню
житлово-комунального господарства, вважати недійсним

Приватні оголошення
Продаю ВАЗ-2106, 1995 р.в. Об’єм двигуна 1.5
л. Ціна договірна. Телефон - 067-993-24-33.
Продаю будинок з усіма зручностями. Два погреби,
гараж, господарські будівлі. 0,7 га землі. с. Лозовик.
Тел.: 067-978-21-21.
Продаю білих поросят. смт Макарів. Тел.: 096-16665-16.
Продаю дві кози (6 місяців). Тел.: 095-59-150-55.
Ірина.
Продаю авто «ЗАЗ-Форза» 2011 року випуску.
Нова. Повна комплектація. На виплату від 874
грн/міс. Тел.: 066-872-27-78.
Продаю терміново однокімнатну квартиру в
с.Бишів. Тел.: 067-496-50-76.

на кондитерську
фабрику в м.Буча.

Якість і ціна вас влаштують.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право власності на житло №1034,
яке знаходиться за адресою: вул. Жовтнева, 59, кв. 10, с. Копилів, видане 6 червня 1995 року згідно з розпорядженням
(наказом) від 6 червня 1995 року №11 на ім’я Вергелюка
Анатолія Савовича, Вергелюк Ганни Миколаївни, Вергелюка Валерія Анатолійовича, Вергелюк Надії Анатоліївни, вважати недійсним.

Загублений державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 9151132, виданий 9
вересня 2008 року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №030833000001 на підставі розпорядження Макарівської райдержадміністрації № 1062 від
29.02.2008 року Макарівському районному виробничому
управлінню житлово-комунального господарства, вважати недійсним.

ПОТРІБНІ робітники

Звертайтесь за адресою: Макарів, вул. Гагаріна, 11, магазин “Інтер’єр“ або за телефонами 5-28-69, 050-441-35-75.

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

ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат на право на земельний пай серії КВ
№028695 виданий 24 вересня 1997 року Макарівським держкомземом за №0187 на ім’я Гайєрової Фросинії Петрівни,
вважати недійсним.

Телефон: 067-102-96-69.

Металопластикові вікна
від виробника

(067) 464-25-05, (067) 824-51-07;
Адреса: с. Копилів, вул.Леніна 4-Б.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯЕ №589824 виданий 19 червня 2007
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010733000156 на підставі рішення Макарівської
райдержадміністрації від 25 травня 2007 року №1505 (розпорядження) на ім’я Сальвенчука Івана Калениковича, яка
була набута у приватну власність на підставі договоруміні земельних ділянок від 2 лютого 2011 року на ім’я Мащенка Едуарда Васильовича, вважати недійсним.

- дезинфікуємо кварцуванням;
- очищуємо від сторонніх предметів;
- знищуємо запах поту;
- замінюємо напірник на новий.
Виїзна майстерня під’їде до вашого
будинку БЕЗКОШТОВНО

Телефон: 067-87-21-653.

Звертатись за тел.:

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право власності на ФАП с. Вільне, вул. Будівельників, 3, зареєстроване у книзі реєстрацій
№1 у Макарівському БТІ за №8 від 19 жовтня 2000 році, вважати недійсним.

РЕСТАВРАЦІЯ ПОДУШОК
У ВАС НА ОЧАХ

(розвозка з Макарова)

Заробітна плата
від 2500грн.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право власності на житло №780, яке
знаходиться за адресою: смт Макарів, вул. Ватутіна, 42, кв.
9, видане 21 грудня 1994 року згідно з розпорядженням (наказом) від 21 грудня 1994 року №6 на ім’я Журбенко Лідії
Яківни, Шейгіса Володимира Каземіровича, Худайбердиєва Рустама Аямедовича, вважати недійсним.
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ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
Терентьєву Олену Іванівну.
(15.01.1973 – 30.09.2006 рр.)
Донечко, рідненька наша, як не хочеться вірити, що тебе немає з нами.
Як хочеться, щоб ти була зі своїм синочком і з нами. Твоєму синочку дуже
хочеться, щоб була матуся, а нам,
батькам, щоб була донечка. Той день,
коли відправили тебе у Вічність, є найстрашнішим днем
у нашому житті. Кожного дня ллються наші сльози, але
нехай вони не турбують твій вічний сон. Земля тобі хай
буде пухом і Вічне Царство в небесах. Ти завжди для нас
будеш жити. Ми дуже сумуємо і скучаємо за тобою.
Вічно сумуючі твій синочок Вовочка,
мама, тато.

2 жовтня минає 40 скорботних днів, як відійшов
у Вічність наш дорогий чоловік, батько, дідусь, директор ТОВ «Автотек»
Грохольський
Іван Казимирович.
Раптово зупинилося серце
людини прекрасної душі, надійного сім’янина і друга, мудрого
керівника, великого життєлюба і
оптиміста, невтомного трудівника. Неможливо висловити словами біль втрати, розпач, спустошенність…
Та не залишили нашу родину
в цей тяжкий час люди, небайдужі до чужого горя.
Неможливо перерахувати всіх, хто допоміг нам
морально і матеріально. Нехай Всевишній обдарує Вас і Ваші родини міцним здоров’ям і довголіттям.
А покійному хай буде земля пухом і Царство Небесне його світлій душі.
Дружина, діти, онуки.

- акумулятори від 110 грн.;
- шоломи від 90 грн.
- шини T.W. від 100 грн.
- камери для скутера
від 20 грн. (виробництво
Китай, Тайланд, Росія)
- циліндро-поршнева група
2-х т. від 140 грн.; 4-х т. від 150 грн.
- кільця від 20 грн.; - поршень - 47 грн.
- набір прокладлок - 20 грн.
- карбюратори - 70 грн.
- велошини GST - 35 грн.
- велокамери GST - 15 грн.

Н А ЙН ИЖЧ І ЦІН И
НАЙБІЛЬШИЙ
ВИБІР У РАЙОНІ
А К Ц І Я!
Дитячі велосипеди
від 480 грн!
АДРЕСА: смт МАКАРІВ, вул. ФРУНЗЕ, 52
(центральний універмаг, 1-й поверх).
Колектив Ситняківської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щирі
співчуття вчителю початкових класів Диньці Нелі Костянтинівні з приводу тяжкої втрати – смерті її матері.
Працівники Ситняківської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлюють глибокі співчуття Копил Валентині Іванівні з приводу тяжкої втрати – смерті її свекрухи.
Макарівська селищна рада та депутатьський корпус висловлюють щирі співчуття депутату селищної
ради Журавському Олегу Казиміровичу з приводу
тяжкої втрати – смерті батька
Журавського Казимира Йосиповича.
Колектив хірургічного відділення Макрівської ЦРЛ
щиро сумує з приводу тяжкої втрати – смерті колеги
Журавського Казимира Йосиповича
та висловлює щирі співчуття рідним.
Колектив хірургічного відділення Макарівської ЦРЛ
висловлює глибокі співчуття Яковенко Ульяні Сергіївні
з приводу смерті її батька.
Колектив поліклінічного відділення ЦРЛ глибоко
сумує з приводу смерті колеги
Журавського Казимира Йосиповича
та висловлює щирі співчуття родині та близьким покійного.
Керівництво, профком та працівники ЦРЛ невимовно сумують з приводу тяжкої втрати - смерті головного лікаря ЦРЛ (1974-1994 рр.), Заслуженого лікаря України, Почесного громадянина Макарівського
району, лікаря-хірурга
Журавського Казимира Йосиповича
та висловлюють щирі співчуття рідним.
Колектив урологічного відділення ЦРЛ глибоко сумує з
приводу тяжкої втрати - смерті лікаря-хірурга
Журавського Казимира Йосиповича
і висловлює щирі співчуття рідним покійного.

”
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Гороскоп

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
№ 45 30 вересня 2011 р.
3 - 9 жовтня
літературний куточок

ОВЕН (21.03-20.04). Цей тиждень може запам`ятатися
Овнам зустрiччю зі старим другом або приємною звiсткою. Можливі конфлiкти з партнерами i друзями, або великий скандал в сiм`ї.
Тиждень може принести Овнам непередбаченi витрати, переживання.
Вiрогiднi неуважнiсть, забудькуватiсть.
Сприятливi днi: 7; несприятливi: 4.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Спiлкування Тiльцiв може призвести до
негативних результатiв i змусити їх займатися не своєю справою.
Можливо, вони будуть не здатнi протистояти реальним небезпекам,
але проявлять упертiсть у вiдстоюваннi дрiбного iнтересу. Вiрогiднi ускладнення у стосунках з близькою людиною. Сварка може розростися до повного розриву стосунків. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовiрно, їй не сподобаються надмiрно тверезий погляд Тільців на
речi, бажання чiтко визначити свої прагнення, передбачити їх наслiдки.
Сприятливi днi: 4; несприятливi: 8.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Тиждень серйозних провокацiй,
авантюрних пригод, обману. Подiї цього тижня можуть збити
Близнюкiв з намiченого шляху, зруйнувати добробут, ледь побудований. Тиждень несприятливий для iндивiдуальної дiяльностi. Найбiльш
потаємним i замкнутим Близнюкам необхiдно навчитися працювати в
колективi.
Сприятливi днi: 5, 7; несприятливi: 8.
РАК (22.06-22.07). Тиждень перетворення. Раки вiдчуватимуть
радiсть вiд передчуття швидких позитивних змiн. Ймовiрно, багатий внутрiшнiй свiт Ракiв може зажадати нетрадицiйного оточення.
Творчий пiдхiд до справи, насиченiсть почуттiв, особиста привабливiсть i
доброзичливiсть оточуючих принесуть iстотнi плоди.
Сприятливi днi: 9; несприятливi: 4.
ЛЕВ (23.07-23.08). Тиждень надає багатий вибiр можливостей.
Зiрки знов беруть вас пiд своє заступництво. Життєвий потенцiал
почне зростати. Пiдтримка впливових персон або родичiв незабаром пiднiме вас по службових сходах або принесе фiнансовий прибуток.
Не виключена можливiсть перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або
подарунка вiд близької людини.
Сприятливi днi: 5; несприятливi: 7.
ДIВА (24.08-23.09). Тиждень сприятливий для розумової
працi. Вiрогiднi творчi натхнення, науковi вiдкриття. Вас чекають
приємнi придбання, сюрпризи i несподiване знайомство. Несприятливий перiод для дiлових операцiй. Саме в цей тиждень новi знайомства
матимуть негативнi наслiдки. Терпiння ваше буде винагороджено - чекайте добрих звiсток i приємних несподiваних результатiв.
Сприятливi днi: 8; несприятливi: 5.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Цей тиждень вiдмiчений внутрiшньою
гармонiєю, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, дружнiх
компанiях, сiм`ях можливе вiдновлення справедливостi. Виннi в
конфлiктних ситуацiях можуть бути покаранi. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професiйної i творчої дiяльностi,
для любовi, зачаття, втiлення творчих задумiв, впорядкування будинку.
Сприятливi днi: 6; несприятливi: 7.
СКОРПIОН (24.10-22.11). Небезпечний тиждень, пов`язаний
iз зовнiшньою агресiєю, провокацiями i спокусами. У Скорпiонiв
ймовiрне посилення таких якостей, як егоїзм, незговiрливiсть, прагнення до лiдерства. Тиждень може принести Скорпiонам втрати. Вiрогiднi
непередбаченi витрати, крадiжки, пограбування. Ускладнить ситуацiю
стан неуважностi i апатiї. Не виключено, що Скорпiони вiдчують втому вiд
щоденного клопоту. Вiзит друзiв або увага близької людини може пiдняти
їм настрiй, надасть можливiсть злегка розслабитися i вiдпочити.
Сприятливi днi: 8; несприятливi: 3.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Тиждень пов`язаний з цькуванням,
полюванням, переслiдуванням, припускає зiткнення з натовпом.
Стрiльцi, що володiють дипломатичним даром, можуть перетворити
жорстку конкуренцiю на спiвпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергiї, упевненiстю в собi, змiцненням авторитету. Зайва самовпевненiсть в здiйсненнi глобальних проектiв може обернутися
проти Стрiльцiв або негативно позначитися на їх самопочуттi.
Сприятливi днi: 5, 8; несприятливi: 7.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Важливо проникнути в суть речей,
втiлити задумане в дiйснiсть. Козероги зможуть об`єднати в собi бажання оновлення i тверезий, розсудливий погляд на свої можливостi.
Козероги можуть виявити цiкавiсть або вiдчути прихильнiсть до людей, що
мають погану репутацiю. Вiрогiднi невиправданi вчинки, примхливiсть.
Прагнення Козерогiв до негайного виконання своїх бажань може принести
оточуючим великi неприємностi.
Сприятливi днi: 4; несприятливi: 3.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Ймовiрне важке вимушене
спiлкування або спiльна дiяльнiсть з людьми, якi не вселяють довiри.
Водолiям доведеться зважувати свої слова i вчинки. Можливе рiзке
погiршення матерiального становища внаслiдок непередбачених витрат.
Активний, творчий тиждень. Водолiї зможуть на практицi виявити вишуканий смак, внутрiшнє прагнення до краси i гармонiї. Не виключено, що
дехто може неправильно розцiнити творчу активнiсть Водолiїв i вважати їх
надмiрно самовпевненими.
Сприятливi днi: 7; несприятливi: 8.
РИБИ (20.02-20.03). Тиждень припускає творчi почини, благi
думки, скидання старих оболонок. Риби здивують тих, хто їх оточує,
своїми здiбностями, кмiтливiстю, свiжими iдеями. Тиждень характеризується гармонiєю i рiвновагою. Риби будуть здатнi оцiнити гiдно красу
оточуючих їх людей, звичайних речей i явищ. Вони зможуть навести лад
в своїх вiдчуттях, стати оптимiстичнiшими. Вiрогiднi ностальгiчнi настрої,
бажання вiдвiдати дорогi вашiй пам`ятi мiсця.
Сприятливi днi: 8; несприятливi: 3.

Сосна
Посеред лісу є стара сосна.
Їй сотня літ, а може й не одна –
Стоїть шляхетно в пишному
вбранні,
Колише тишу на гіллі густім.
Багато бачила вона в своїм житті:
Гроза зривала шати
навесні,
Проносивсь вітер навісний
над нею,
Хилив і гнув, слав віти над
землею.
Пливли роки, немов
пташині зграї,
А від сосни насіння
розліталось
І вже зазеленіла навкруги
Зелена поросль древньої
сосни.
… Людина й дерево –
подібні у них долі Стремління мають до життя
на волі,
Негоди й бурі гнуть їх і
ламають,
Та непокору їхню не
здолають.

Осінь
М а й ж е ч е р е з д е нь
Д р і б ни й д о щ и к с і є ,
С о не ч ко о с і ннє
С в і т и т ь т а не г р і є .
І пр о м і ння с о нц я
В ж е д а р у є с м у т о к,

Бо в м о є в і ко нц е
З но в у о с і нь с т у ка .
Людмила МарчукМакаренко.
с. Козичанка.

Надія Рогова.
с. Мар’янівка.

Живе в душі моїй
дитинство
Літній день в бабусиній хаті починався з того, що тоненька смужка сонячного світла пробивалась крізь вікно, прикриті до кімнати двері
і ніжно-золотим промінцем падала на побілену стіну. З кухні долинав
запах свіжорозпалених дров. Чути було як дрова потріскували у грубі
і вона аж гуділа від вогню. Відкриваю двері і, мружачись від сонячного
світла, яке, немов огортає мене, ловлю ніжний погляд бабусі. Вона завжди вставала вдосвіта: розпалювала піч, приносила води і дров, смажила великі смачнючі млинці. Сидить бабуся, чистить картоплю, яка
чомусь виходила круглою. Це, мабуть, був один з багатьох її секретів,
які мені малій були надзвичайно цікавими.
Вийшовши на вулицю, вдихаю свіже повітря з квітково-тирсовим
ароматом, спостерігаю за тим, як сонячне проміння бавиться з вітром
на верхівках беріз: віти погойдуються, мов танцюють, а листя підспівує їм своїм шелестом. Нікого не чути. Тихо-тихо в садку. І так добре
мені малій, що ця дитяча безтурботність зливається з величчю і красою природи, яка щоранку мене зустрічає. Вона, ніби тільки для мене:
збудила так рано всіх птахів, що щебечуть на березі струмка, дмухнула ранковою прохолодою на обличчя, змочила босі ноги срібною
росою.
Ох, ця роса! Хочеться зібрати її всю з шовковистої м’якої трави
і пірнути в ту прохолодну свіжість. І біжу по мокрій траві через садок
на берег. «Чи вже прокинувся ти, мій друже? Виходь!», - думаю, і після цього чую гучний свист із сусіднього саду. – «Прокинувся. Так, день
сьогодні такий чудовий! Скільки «важливих» справ треба зробити: перше – це халабуду з вербових гілок. Ні, вже є дві. Може, калини нарвемо
і набовтаємо з водою просто так, чи яблук назбираємо. А може… О!
Верба!»
І ліземо на ту стару височезну вербу, яка росте між нашими угіддями, вмощуємося на товстих гілках і свистимо та кукаємо, дражнячи
сусідських собак. А тут бабуся снідать кличе. Біжу, тікаючи від собак,
оглядаюсь на вербу: чи високо вдалось залізти?
Поснідали і знову бігом до верби.
- Зробімо телефон, - каже мені мій друг. - Візьмемо довгі бадилини, зв’яжемо їх, прив’яжемо кінцями до наших гілок: смикнеш у себе на
гілці за бадилину, а моя заворушиться.
- Алло! Вам яблуко перекинути?
- Так. А Вам млинця передати?..
А як надокучить ця гра, йдемо по пісочній дорозі, камінці збираємо. Цікаво, у кого найкращі: гладенькі, блискучі – ціле багатство!
Скільки різноманітних ідей жило в наших дитячих головах! Щодня
вигадували нову забаву. А як же не хотілося іти додому, розлучатись.
… Стрімко летить час. Боже, як невпинно проходять роки! Куди
втекло дитинство? Буває, що зробив би неможливе, аби повернутися
хоча б на один день у цей безтурботний час, коли малими бігали по березі струмка, грались у великому яблуневому саду, обсипались чистим
теплим піском і вмивались прохолодною росою.
А маю лише пам’ять… Вічну і болючу, бо зосталися навіки в минулому стара верба, ласкава бабуся та мій друг. А я – єдине проросле
зернятко із того цілого міцного колоска. Хоч і дорослішаємо, та в душі
все одно залишаємось дітьми. Десь на дні мого серця й понині живе
дитина і ностальгія за тими роками та вдячність долі за пережите.
Галина Оніщук.
с. Мар’янівка.
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Прощання
Присвячується постраждалим від
Чорнобильської катастрофи

Мій друже, рідненька хатино,
Прощаюсь з тобою – прости…
Я, матері сива дитина,
Назавжди примушена йти.
Ти кроки мої пам’ятаєш
І пісню, і сльози, і сміх,
Мої таємниці ти знаєш,
І друзів, і рідних усіх.
Лишаю твої я пороги
І спів солов’я у садку,
Дві яблуньки, що край дороги,
І вишні у білім вінку,
І вікна – великі, як очі,(завжди виглядали мене
за дня, серед темної ночі),
Хто знав, що усе це мине?
Хто знав, що для нас
мирний атом
Обернеться лихом таким?
Мов сироти, кинуті хати
Із болем лишились людським.
…Як біль в моїм серці
тужливий
Я зможу колись втамувать,
Пройду мимо тебе, можливо,
Щоб здалеку хоч привітать!
Тетяна Ясинецька.
смт. Макарів.

* * *

Колискова
Ой люленьки – люлі,
Прилетіли гулі.
Пролетіли над ставком,
Над зелененьким ліском.
Коли сіли на подвір’я,
То скинули трошки пір’я,
Жені щоб зробить подушку,
Щоб тепленько було вушкам.
Знов злетіли гулі,
Підхопили люлю.
Полетіли з хати –
Де ж дитині спати?
А вже нічка близько-близько,
Ось подушечка-колиска,
Буде Жені м’яко спати,
Будем Женю колихати.
Стефанія Бедрицька.
с. Бишів.
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