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«Якщо Україна претендує на статус
регіонального лідера у Східній Європі, нам
потрібно посилювати свої позиції, адже
є конкуренти, які дихають нам у спину»
Україна і Грузія практично одночасно стали на шлях реформ. В
результаті мирних революцій нова влада отримала «карт-бланш»
на запровадження нових підходів у всіх галузях. Нещодавно з
офіційного Тбілісі повернулася делегація представників органів
місцевого самоврядування Київщини. Про своє бачення «грузинських метаморфоз» та про те, яким чином дві країни долають
цей шлях перетворень, розповів голова Київської обласної ради,
голова Асоціації органів місцевого самоврядування Київської області Олександр Качний.
– Олександре Сталіноленовичу, “революція троянд” у Тбілісі відбулася приблизно за рік
до “помаранчевої революції”
у Києві. Тобто фактично країни
починали у схожих умовах, але
уже за півдистанції отримали
зовсім різні результати. За рахунок чого грузинам вдалося досягти успіху?
– Я вивів для себе наступну формулу успішного економічного зростання і соціальної стабільності кожної
сучасної держави. Це три кити, які є
головним фундаментом країни. Перший – ліквідація масової корупції.
Другий – це розбудова інфраструк-

тури країни. І третій – це потужна команда, молоді ефективні менеджери,
які здатні протягнути усі ці перетворення скрізь опір системи. При цьому ці три кити мають буди жорстко
пов’язані ланцюгом економічної та
політичної відповідальності. Грузини
досягли певного успіху у цих трьох
напрямках, є цікаві підходи. Але це
специфічний досвід: приклад Грузії
можна розглядати як універсальний
рецепт реформ тільки в тому часі та
в тій країні, де вони відбувались. Наприклад, наразі через масові звільнення у країні 22% безробітних. До
речі, за 6 років їм вдалося пройти далеко вперед.

– Почнемо з найбільш наболілого. Побутує думка, що корупція
на теренах пострадянських країн це невід’ємна частина менталітету людей. Грузія спростувала це
твердження?
– Частково так. Насправді ж є два
різновиди корупції: побутова і глобальна, умовно кажучи, більше 100
000 доларів. Остання існує в тій чи
іншій мірі в усіх країнах світу. Боротьба з нею є вкрай проблематичною,
тому що її, зазвичай, не видно. Побутова ж, масова корупція, - зовсім
інша справа. В Європі такої проблеми не існує, а от у нас 99% людей
кожен день є заручниками дрібного
хабарництва. Хочеш народити - треба окремо «мотивувати» акушерку;
виграти в тендері - тендерну комісію;
захистити свої інтереси в суді - треба
«підбадьорити» суддю. Це вірус, який
з’їдає будь-яке економічне зростання. Кожна держава вибудовує свою
власну систему захисту. У Грузії ключову роль відіграють два фактори:
підсилення відчуття страху та зменшення спокуси.
стор. 2.

для обговорення і роз’яснення положень проекту Державного бюджету України 2012 року.
Вона розпочне роботу з роз’яснення положень соціального захисту громадян, закладених у проекті бюджету
на наступний рік. Після цього обговорюватимуться пріоритетні напрями бюджетної політики, регіональні бюджети, податкова політика.
Отримати необхідні роз’яснення можна за телефоном “гарячої лінії”: 044-277-55-96.

газові питання
будуть вирішені

Президент Віктор Янукович заявив у вівторок журналістам у Донецьку, що Україна і Росія найближчим часом
вирішать питання, які стосуються співробітництва у газовій сфері, повідомляє прес-служба Глави держави.
“Хочеться вірити, що найближчим часом ми розставимо всі крапки над “і”, - зазначив Янукович.
Він укотре наголосив: Україна гарантує стабільний транзит газу до країн Європи. “Абсолютно ніякого занепокоєння тут не було, немає і бути не може. Тому що ми стабільно
платили за газ і будемо платити, стабільно його прокачували і будемо прокачувати”, - підкреслив Президент.

УРЯД ІНІЦІЮЄ ПЕРЕХІД НА
ЛІЧИЛЬНИКИ ВОДИ І ТЕПЛА
Кабінет Міністрів планує запровадити в 2012 році нову
бюджетну програму “Облаштування багатоквартирних
будинків сучасними засобами обліку і регулювання води
та теплової енергії”, на яку в проекті державного бюджету
України передбачається виділити 200 млн. гривень.
Як повідомили у Міністерстві фінансів України, мета
програми - впровадження технологій енерго- та ресурсозбереження, а також ефективного використання енергетичних ресурсів при їх виробництві, транспортуванні та
споживанні. На переконання урядовців, така норма дасть
змогу забезпечити облік матеріальних ресурсів, стимулювати раціональне їх споживання.
Головним розпорядником коштів за програмою визначено Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. Її фінансування передбачене в межах Загальнодержавної
програми розвитку житлово-комунального господарства.
Сьогодні розрахунок оплати тепла проводиться за
формулою, в якій його середня тарифна ціна (різна в різних регіонах) помножується на загальну площу квартири.

Переходимо на зимовий час. Парламент підтримав проект постанови „Про визнання такою, що втратила чиність, постанови Верховної Ради України „Про
зміну порядку обчислення часу на території України”,
внесену Головою Верховниї Ради Володимиром Литвином.

•

Педагоги з різних куточків країни готуються до проведення ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти, який
відбудеться в столиці вже наприкінці жовтня. Під час цього маштабного заходу освітяни розглянуть кілька важливих питань.

•

Міністр екології та природних ресурсів Микола
Злочевський задоволений результатами роботи в
Україні групи міжнародних експертів ERT, яка завершила вивчення Національного кадастру викидів парникових газів за 1990-2009 років. Попередні висновки
експертів ERT ляжуть в основу остаточного звіту про
перевірку, який дасть змогу відновити статус відповідності України вимогам Кіотського протоколу. Це
відкриє шлях нашій державі для відновлення участі у
міжнародній торгівлі викидами та механізмі спільного
впровадження за національною процедурою, повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних
ресурсів.

•

У Вітчизняному Міністерстві закордонних справ підтвердили інформацію про перенесення візиту Президента України Віктора Януковича до Брюселя з 20 жовтня на
інший, поки що не визначений день. За словами речника МЗС Олександра Дикусарова, Україна зацікавлена у
продовженні діалогу з Європейським Союзом найближчим часом.

Будьте з нами!

зверніть увагу

МІНФІН ВІДКРИВ
“ГАРЯЧУ ЛІНІЮ”

'
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одним абзацом

Розпочалася передплата на 2012 рік газети „Макарівські вісті”.
Як відомо, хто володіє інформацією, той володіє світом. Ви постійно прагнете
бути в курсі справ району, ви хочете знати, які події відбулись чи відбудуться, вам не
байдуже, про що думають, чим стурбовані ваші земляки, тоді ми неодмінно радимо
вам передплатити районку.
Завітайте до найближчого поштового відділення, щоб отримувати в наступному
році „Макарівські вісті”.
До речі, передплатну ціну редакція, не зважаючи на зростання цін на папір, друкарські послуги, залишила
незмінною – на рівні минулого року!
Передплатна вартість:
на рік - 78.84 грн.
Наш індекс: 61291.

офіційно
17 жовтня перший заступник голови райдержадміністрації Андрій
Гріненко провів апаратну нараду з
керівниками установ і організацій району з розгляду питань стану ринку
праці району за 9 місяців року, стан
підготовки газової мережі району до
роботи в опалювальний сезон 20112012 роки та були заслухані звіти
Мостищанського сільського голови
В.Цисаренка про стан фінансовогосподарської діяльності та звернення громадян, що надійшли до сільської ради за 9 місяців та виконання
Закону України від 13.01.2011 №2939
– VI «Про доступ до публічної інформації». У ході розгляду питань перший заступник голови райдержадміністрації дав доручення начальнику
Центру зайнятості у Макарівському
районі щодо відстеження зміни на
ринку праці в районі з метою вчасного та ефективного реагування на його
зміни; Мостищанському сільському
голові: вжити заходи щодо фінансування Мостищанського НВО тощо.

Перезимуємо
Не за горами зима. Кожен добрий господар дбає ще з весни, аби забезпечити свою родину овочами та фруктами на всю холодну пору. В центральній районній лікарні триває заготівля сільгосппродукції. Безкоштовно
надають жителі району для забезпечення харчування пацієнтів стаціонару вирощене у власній садибі. Нині заготовлено понад 37 тонн картоплі,
моркви й буряка – понад 4 тонни, цибулі – 2, 467 кг. Це більше, ніж було заплановано. В процесі збору капуста. З шести запланованих тонн на сьогоднішній день заготовлено 2 тонни. Законсервовано понад 1750 кілограмів
огірків та помідорів.
Цього тижня з приватних господарств надійшло 300 кілограмів м’ясних
продуктів.
Станом на 1 жовтня вартість безоплатного харчування складає 4 грн. 83
копійки на одного хворого в день, а для ветеранів та інвалідів війни – 5,56.

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

2
ровесниця
незалежної
України

24 серпня 1991 року, в день, коли Україну було проголошено незалежною, народилась в Мар’янівці Людмила
Земетіс.
Відмінно закінчила місцеву школу, вступила до Київського Національного університету
культури й мистецтв, де зараз
успішно навчається.
Людмила творча й енергійна
людина. Вона, як
і її мама, любить
квіти. Хата їхня,
мов у віночку, серед
квіткового
різнобарв’я. – В
мене багато друзів, люблю своїх
пухнастиків – котів.
Друзі і мама жартома
називають
їх моїми дітьми,
посміхаючись,
говорить
Люда.
– Найкращий відпочинок для мене
– на природі. Якщо
випадає така нагода, я залюбки з друзями йду до лісу,
а повернувшись додому, обов’язково намалюю те, що
найбільше запам’яталось.
Також бере вона активну участь в культурному житті
села. За останні кілька років жодне святкування чи масовий захід не відбувся без її допомоги і участі. Нині Люда
працює художнім керівником в Мар’янівському будинку
культури. – На дозвіллі читаю книги сучасних письменників. Дуже люблю слухати гарну музику. Найбільша моя
мрія – шити одяг за власним дизайном. Я сподіваюсь, що
вона здійсниться, - розповідає дівчина.
Людмила щира і привітна – справжня україночка.
І зважаючи на її цілеспрямованість, все задумане їй
обов’язково вдасться.
Кор. “М.в.“.

ТВОРЧИЙ ДЕСАНТ
ПОЗАШКІЛЬНИКІВ
Нещодавно відбувся виїзний семінар директорів позашкільних закладів Київської області на базі навчальних
закладів Івано-Франківщини та Чернівецької області “Соціальне партнерство як передумова розвитку державногромадського управління позашкільним навчальним
закладом». Понад 40 директорів – професіоналів позашкілля не лише презентували свої творчі здобутки (яких
дуже й дуже багато), але й наполегливо переймали досвід своїх колег із західного регіону України, який має
свої певні особливості. Вони відвідали багато навчальних і позашкільних закладів, серед яких Паляницька ЗОШ
І-ІІ ступенів Яремчанського району Чернівецької області,
Івано-Франківський обласний державний центр туризму
і краєзнавства учнівської молоді, Косівський районний
центр дитячої творчості, Яворівську ЗОШ І-ІІІ ступенів Косівського району та ін. Незабутні враження залишились у
директорів від змістовних експозицій Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, Коломийського музею «Писанка», музею Вижницького коледжу
декоративно-прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка
та Музею-садиби Назарія Яремчука, де сестра Назарія
– Катерина провела екскурсію і розповіла нам про свого
видатного брата. Не вистачить слів, щоб описати красу,
яку ми бачили, йдучи туристичним маршрутом «Стежки
Олекси Довбуша», милуючись Яремчанським водоспадом, захоплюючись мальовничими краєвидами гірськолижного курорту «Буковель» з висоти канатної дороги.
А духовне задоволення і піднесення дала нам участь
в богослужінні в Хресто-Воздвиженському монастирі
«Манявський скіт». Його не випадково називають Українським Афоном, благодать цього храму залишиться з
нами надовго, як мовчазне благословення Чудотворної
Манявської ікони Божої матері та святих Іова та Феодосія
Манявських на нові творчі здобутки.
Привіт і благословення дітям Київщини і зокрема Макарівщини передав і сам Святий Миколай, коли ми відвідали його садибу «Притулок святого Миколая» біля Косова. Це міжнародний проект, який здійснюють місцеві
позашкільники. Ми побачили стоси листів, які отримує
святий (і на кожен відповідає!), його покої, де він відпочиває, хороми, прикрашені новорічними іграшками і дитячими малюнками. Я особисто передав йому привіт від
краю Святого Димитрія Ростовського, подарував поетичні збірки юних і дорослих макарівчан і книги про Макарів
та нашого святого. Святий Миколай всім розчуленно подякував і запросив писати і звертатися до нього за всякої
потреби.
Три дні подорожі і навчання промайнули миттєво, але
сам семінар дав багато нового, корисного й незабутнього.
Ігор Годенков,
директор районного Центру творчості дітей
та юнацтва імені Данила Туптала.
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«Якщо Україна претендує на статус
регіонального лідера у Східній Європі, нам
потрібно посилювати свої позиції, адже
є конкуренти, які дихають нам у спину»
Закінчення. Поч на 1 стор.
– Оскільки Ви торкнулися теми
бізнесу, яким чином вдалося полегшити життя підприємцям?
Адже сьогодні Грузія займає одне
з перших місць у світовому рейтингу серед країн найбільш відкритих для ведення бізнесу.
– Дійсно, за рейтингом Doing
Business 2011 Грузія на 12 місці, тоді
як Україна на 145-у, із 183-х можливих. Поруч із нами Сирія та Гамбія. У
чому секрет успіху? По-перше, взявши на озброєння принцип “немає
чиновника – немає проблеми”, були
ліквідовані санстанція та пожежна
інспекція. По-друге, для того, щоб
бізнес вийшов із тіні, йому запропонували платити менше. Приміром,
податок на прибуток у Грузії найменший в Європі – 15%. НДС – 18%. Податок на заробітну плату – 20%. Для
порівняння: в Україні роботодавці
сплачують за своїх працівників 46%
разом із соціальними фондами. Потретє, знову ж таки, - автоматизована процедура для отримання будьяких дозволів. Наприклад, для того,
щоб побудувати житловий будинок
в Тбілісі, вам не потрібно приїжджати в мерію і шукати “підходи” до місцевих чиновників - усю процедуру
можна пройти в електронному режимі. Відправляєте заявку, отримуєте
інформацію, які лоти є, скільки вони
коштують і далі, сидячи у себе в офісі, берете учать в аукціоні. Узгодити
план з архітектором також можна
електронкою.
– Якщо порівнювати умови
ведення бізнесу в Україні та Грузії, що ми встигли зробити за цей
час?
– До 2010 року ситуація практично лишалася незмінною. Реформи
пробуксовували через перманентні
політичні конфлікти всередині влади, потрібні законопроекти не знаходили підтримки у сесійній залі
Верховної Ради через відсутність
більшості. Важко щось пригадати,
окрім створеного у 2005 році “єдиного вікна”. Але за останні півтора
роки ми зробили значний крок уперед. Уряд скасував більше 20 типів
різних ліцензій, скоротили список
товарів, які підлягають обов’язковій
сертифікації. З 2010 року почав діяти
декларативний принцип отримання
дозволів: підприємець повідомляє
держорганам про наявність необхідної матеріально-технічної бази
і починає працювати. Таким чином
сьогодні можна отримати більше
60% дозволів. Впевнений, ці кроки
будуть оцінені у наступному дослідженні Doing Business 2012.
– Як щодо другого «кита» – розбудови інфраструктури? Хто більше інвестує в будівництво: держава чи приватні структури?
– Держава, але намагаються залучати і міжнародних інвесторів. Сьогодні країна перебуває у стані «капітального ремонту», був розроблений
спеціальний стратегічний план відбудови. На кожне місто з населенням у
8-10 тисяч жителів виділяють по 1015 мільйонів доларів. Що роблять
за ці гроші? Є чіткий архітектурний
проект кожної вулиці, парку, будинку.
Є терміни, у які має бути завершена
реконструкція. І є робота. Що цікаво,
ремонтують і приватні будинки, якщо
вони знаходяться «на фасаді» міста.
Тобто для того, щоб капіталізувати
місто, інвестують і у приватний сектор. Як мені розповів заступник міністра регіонального розвитку Мамука
Вацадзе, інвестиції з держбюджету
доповнює спеціально створений позабюджетний Фонд регіонального
розвитку, у який входять як представники влади, так і представники громадських організацій. Таким чином
намагаються залучати міжнародних
донорів. До речі, фіксована умова
кожного тендеру - націнка на матеріали та послуги не більше 7%. Далі

працює конкуренція. У підприємця
тут немає гострої потреби у надприбутках, адже йому не треба нікому
нічого додатково сплачувати.
– Як інвестори та держава планують повертати ці кошти?
– Безперечно, тут винаходити колесо не потрібно. За декілька
місяців перед тим, як здати місто,
мери затверджують план туристичних заходів. От ми, наприклад, були
в маленькому місті Телава, де щойно
закінчилися ремонтні роботи. Мер
розповів, що одразу у них починається міжнародне змагання на повітряних кулях, потім - винна сієста, потім
- міжнародний студентський форум і
так далі.
– Останній «кит» - ефективні
менеджери в держуправлінні та
місцевому самоврядуванні. Чи
знайшли Ви у Грузії якийсь універсальний рецепт, яким чином залучати професіоналів нової формації?
– Є різні тактичні кроки. Приміром, найвідоміша грузинська реформа – це реформа МВС, коли звільнили буквально усіх працівників ДАІ. На
їх місце прийшли молоді люди, які до
того пройшли спеціальну підготовку. Окрім професійного виконання
ключових обов’язків працівниками
міліції, реформатори враховували
і психологічний фактор – комунікабельність та готовність допомагати вирішувати проблеми людей, які
виникають
на дорогах. Сьогодні
патрульно-постова служба в Грузії головний помічник туристів. Звичайно, для України, де працює замість
грузинських 30 тисяч близько 300
тисяч міліціонерів, перейняти цей
досвід навряд чи буде доцільним. Я
не прихильник масових звільнень, як
я вже казав, навіть у маленькій Грузії
дуже високий рівень безробіття, а це
впливає на загальний рівень якості
життя. Але, так чи інакше, сьогодні
для країни надзвичайно гостро стоїть проблема кадрового оновлення,
залучення нових прогресивних людей з інноваційними ідеями та нестандартними підходами. Один із
варіантів вирішення проблеми – застосування мажоритарної виборчої
системи, коли кожен регіон зможе
обрати свого представника. Наступний крок – реформа місцевого самоврядування, коли обласні та районні
ради, обрані громадою, зможуть
впливати на кадрову політику та економічний розвиток регіону.
– До речі, яким чином у Грузії
працюють органи місцевого самоврядування? Які повноваження
мають депутати на місцях та наскільки вони незалежні від центру?
– З цього приводу спілкувалися із головою міської ради Тбілісі
Заалом Самадашвілі. Законодавча ініціатива і господарські функції
знаходяться в руках регіональних і
місцевих рад. Наприклад, є місцева
рада, її голова подає кандидатуру
мера. Тобто мер – це менеджер, з
яким укладають контракт і який повністю підзвітний раді, обраній громадою. Губернатори призначаються
з центру, але виконують виключно
функцію контролю. До речі, сільсіких
рад немає взагалі, їх представники є
у районних радах.
– Олександре Сталіноленовичу, який Ви бачите потенціал
співпраці між Україною і Грузією,
можливо, Київщина особливо зацікавлена в певних проектах?
– Одразу скажу, що приймали
нас дуже тепло. Грузини пам’ятають
підтримку українців у складні часи.
Більше того, у Тбілісі сподіваються,
що ми відкриємо для них ширші євроінтеграційні перспективи, адже
Україна знаходиться за крок до підписання Угоди про Асоціацію. Щодо
проектів, то найближча спільна ініціатива – створення торгового дому
Грузії в Україні. Бізнесмени, яких ці-

кавить грузинський напрямок, могли
б стати учасниками цього проекту.
Наприклад, нам можуть бути цікаві такі напрямки: чай, виноробство,
будівництво. Для грузинів в Україні
цікаве, перш за все, наше сільське
господарство. Торговий дім створюється тільки на загальнодержавному рівні, але Київщина як столичний
регіон буде сприяти встановленню
бізнес-контактів.
– Як Україна, так і Грузія знаходяться в одному регіоні, обидві країни входять до Програми
Східного партнерства ЄС, тобто
в певному сенсі ми і конкуруємо,
наприклад, за інвестиції?
– Звичайно. Простий приклад,
обидві країни мають вихід до Чорного моря, а значить, через нас проходять міжнародні вантажні потоки.
У Тбілісі провели тендер на касацію
своїх портів. Перемогу отримали
найбільш потужні світові компанії.
Будують нові термінали, повністю
змінюють портове обладнання. Як
результат - більше 30% південних
українських вантажних потоків перейшли в грузинські порти. Тому, звичайно, якщо Україна претендує на
статус регіонального лідера у Східній Європі, нам потрібно посилювати свої позиції, адже є конкуренти,
які дихають нам у спину. Проте, ми
володіємо значно більшим потенціалом. Реформи, яким дав старт
Президент, його розкриють і конвертують у покращення рівня життя
кожної окремої людини.
– Як саме працює ця модель?
– По-перше, мінімальний строк
за хабар – 5 років. Дали міліціонеру
за порушення правил дорожнього
руху 10 доларів – 5 років. Дали чиновнику за якусь послугу 20 доларів
– 5 років. Починали реформатори із
своїх друзів - показово, - і сьогодні
ледь не кожен грузин може розповісти по 2-3 приклади, коли ці жорсткі правила застосовувалися до
когось із його знайомих. Інстинкт
самозбереження починає діяти.
По-друге, максимально спрощена
комунікація громадянина із владою.
Контакти з чиновниками зведені до
абсолютного мінімуму. Інновація,
яку запровадили у Грузії, - будинки
юстиції. Там діє система на кшталт
нашого “єдиного вікна”, але з більшим розмахом. В одному місці ви
можете отримати довідку з БТІ, виписати закордонний паспорт, переоформити земельну ділянку або
будинок, - скористатися будь-якою
послугою, яку пропонує держава.
Всі необхідні сервіси - банк, фото
та нотаріуси, архів теж знаходяться
тут, тож людині не потрібно витрачати час на біганину.
– Ви перевіряли, як це працює
особисто? Адже «єдині вікна» є й у
нас.
– Особисто відвідав такий будинок юстиції. Все дуже просто.
Заходиш у спеціально спроектоване приміщення, абсолютно відкрите, без таємничих кабінетів чи
містичних віконець. Там тебе зустрічають три дівчини. Кажеш їм,
яка послуга тобі потрібна, і вони
допомагають зорієнтуватися у
секторах. За просуванням черги
спостерігаєш на електронних табло. Усі питання мають вирішуватися протягом 7-15 хвилин. Якщо
десь людину затримують довше,
туди підходить головний менеджер. Якщо він зробив працівнику більше трьох зауважень – того
просто змінюють. Такі підходи неможливо порівняти з форматом
українського “єдиного вікна”, яке
було відкрите для підприємців у
2005 році. В цілому, на рік грузинські підприємці витрачають усього
близько 2% робочого часу на усі
адміністративні процедури. Щоб
відкрити бізнес в Україні, потрібен
майже місяць, у Грузії, як розповідають наші колеги, – 3 години.
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Опалювальний сезон розпочато

благодійність

Пілети – альтернатива газу

Селянам на здоров’я

Цьогоріч районна влада активно працює над впровадженням альтернативних джерел палива. Адже на часі
стоїть питання використання енергозберігаючих та економічно вигідних технологій.
Протягом багатьох років
для споживачів
Макарова
та села Калинівка послуги з
теплопостачання надавало
Комунальне
підприємство
Київської
обласної ради
«Макарівтепломережа». За
період з 2006 по 2010 роки
опалювальна ним площа
зменшилася на 50 відсотків
через перехід користувачів
на індивідуальне опалення.
Якщо до 2009 року «Макарівтепломережа» утримувала
7 котелень, 2 станції зміщування та 2 бойлерних, то нині
працюють лише 2 котельні та
адмінприміщення, решта виведені з експлуатації. Завантаженість діючих котелень
становить відповідно 7,6 та
12,4 відсотка, в той час як
протяжність теплових мереж
майже не змінилася, оскільки споживачі є практично по
всій мережі. На 43 відсотки
знизилось і виробництво теплової енергії, що стало причиною перевитрат природного газу. Вони не входили
до складу тарифу, не відшкодовувались споживачами і
підприємство несло збитки.
Крім того, застаріле устаткування унеможливлювало

забезпечення режиму економії у використанні енергоносіїв, дотримання належного
температурного режиму в
закладах соціальної сфери.
Все це зумовило підняття
тарифів, які стали найвищими в області.
Такий стан справ не міг
не турбувати райдержадміністрацію. Тому за ініціативи голови, депутата
Київської обласної ради
Ярослава Вікторовича Добрянського рішенням облради від 26.07.2011 року за
№164-08-VІ підприємство
передано до районної комунальної власності. На виконання програми енергозбереження було визначено
план заходів модернізації
обладнання котелень КП
КОР «Макарівтепломеража»
з використанням пілетів за
кошти, надані ТОВ «Торговий дім «ФОВІ». У серпні
цього року ним уже встановлено 4 твердопаливних
котли, які випускає наукововиробниче
об’єднання
«ЕКОТЕХ». Все обладнання
сертифіковане і зареєстроване в Реєстрі «ЦДС Тиск»
в системі «УкрСепро». Слід

зазначити, що при спалюванні 1 тонни цього палива
виділяється стільки енергії,
як при спалюванні 480 кубічних метрів природного газу,
500 літрів дизельного палива чи 700 літрів мазуту. При
цьому гранули з деревини
набагато екологічніші від
названих видів палива; емісія вуглекислого газу нижча
в 10-15 разів; зольність (в
порівнянні з іншими видами
твердого палива) менша в
15-20 разів. Практично повністю відсутні викиди сірки.
Пілети – зручні для транспортування та зберігання.
Все це дає можливість новому паливу бути альтернативним природному газу. Встановлення такого типу котлів
дасть можливість: частково
замінити тепломережі, поліпшити якість послуг теплопостачання,
забезпечити
безперебійну роботу в опалювальний період, знизити
діючі тарифи на 20 відсотків.
Передбачено, що це дасть
економію 20 відсотків коштів
державного та районного
бюджетів (близько 480 тисяч
гривень).
10 жовтня цього року
відбувся пробний запуск 2
твердопаливних котлів. А
впродовж
опалювального
сезону в «Макарівтепломережі» запрацюють іще два.

За сприяння Партії регіонів
Задовго до початку опалювального сезону 2006-2007 років у Макарівськії центральній районній лікарні розпочалася реконструкція котельні. Цю нагальну роботу треба було
розпочати кілька років тому, та все грошей
не вистачало на реконструкцію. А сума на
це чимала. Тож і перебивалися, хоча належного тепла стара котельня вже не давала. У
стаціонарних відділеннях лікарні доводилося
користуватися додатковими джерелами тепла – електрообігрівачами. Конче необхідно
було міняти три котли. Окрім їх заміни додалися монтажні роботи з підведення газу, води
тощо. З’ясувалося, що обсяг робіт чималий,
а часу для завершення цих робіт не так і багато.
Замовником робіт з реконструкції котельні виступило Головне управління капітального будівництва Київської обласної державної
адміністрації, а виконавцями - спочатку Бориспільська «СПМК-508», а потім - Київська
організація «Моноліт-Груп». Проте, ні «СПМК508», ні «Моноліт-Груп» так і не спромоглися
належним чином завершити ці роботи і пе-

редати котельню в експлуатацію центральній
районній лікарні. Основна з причин, чому комісія не давала дозвіл на введення в експлуатацію котельні - це те, що змонтовано обладнання зі значним недотриманням вимог
проекту, зокрема, з підведенням газу, води,
виявлено значні недоробки у сигналізаційній
системі.
В серпні нинішнього року Територіальне
управління Держгорпромнагляду по Київській області і Києву опломбувало котли. Для
усунення несправностей котельні треба було
якнайшвидше віднайти гроші. І не малі. За
підрахунками - щонайменше 150 тисяч гривень. Про цю фінансову проблему дізналися в
обласному осередку Партії регіонів. Належна
сума грошей була перерахована на дозавершення робіт по здачі в експлуатацію котельні
Макарівської центральної районної лікарні.
Всі проблемні питання довкола об’єкта вирішені. Котельня працює, дає тепло на всі
об’єкти медичного закладу.

Ні для кого не секрет, що медична
галузь в Україні перебуває у скрутному
становищі. І якщо у великих містах модернізація хоч якось торкнулася державних лікарень, то сільські медичні
пункти вже давно опинилися на узбіччі
прогресу. Аварійно-небезпечні приміщення, «допотопне» медичне обладнання, брак кваліфікованих кадрів, незабезпеченість медикаментами – ось
лиш неповний список проблем, які щодня мусять вирішувати сільські лікарні.
Бюджетних коштів вистачає лише на
те, щоб підтримувати їх у ледь жевріючому стані.
В такій ситуації будь-яка допомога,
бодай найменша, виправдано сприймається сільськими лікарями як манна
небесна. А що вже казати про вагомі
доброчинні внески на постійній основі!
На щастя, трапляються й такі випадки.
У Плахтянці знайшлася людина,
що відгукнулася на болючі проблеми
місцевої медицини – Семен Григорович Ханін, голова постійної комісії
з питань законності та правопорядку
районної ради. Газета вже писала, що
на День села він подарував місцевому
фельдшерсько-акушерському
пункту аналізатор крові. Вартість апарату
– 20 тисяч гривень, величезна сума
для скромного лікарняного бюджету.
Зате тепер пляхтянці матимуть змогу
швидко та, головне, якісно зробити
необхідні аналізи крові. Вчасна та надійна діагностика допоможе призначити правильне лікування й запобігти
тяжким наслідкам хвороб.
Не встигли працівники місцевого
ФАПу оговтатися від такої корисної обновки, як вже за кілька днів Семен Ханін
додатково виділив з власних коштів 14
тисяч гривень на закупівлю іншого, не
менш важливого для лікарні, медичного обладнання. І це подарунки не тільки для Плахтянського фельдшерськоакушерського пункту, а й для усієї
місцевої громади. Важко придумати

Інф. “М.в.“.

« Ук ра їн а о ч и м а д і т е й »
дерева, соломи, солоного тіста,
сірників та інше.
До складу журі входили художники, письменники і поети, міністри, а
Компартію представляв Петро Симоненко.
Особливо була вражена і захоплена дитячою творчістю акторка
Ольга Сумська.
500 хлопців та дівчат України стали переможцями конкурсу «Україна
очима дітей». А серед них п’ятеро дітей нашого району – це учні Макарів-

ської ЗОШ №3 Ілля Каплушенко, Марина Лящук, учні Забуянської ЗОШ
Михайло Степенко і Костянтин Кошман та вихованець Центру творчості
дітей та юнацтва ім. Данила Туптала
– Ростислав Доценко. Вони були нагороджені путівками в оздоровчий
центр “Молода гвардія“.
Підсумки підбито, але конкурс
продовжується, тепер він стає традиційним і буде проводитись щороку.
Готуйтесь, юні таланти, до участі в
наступному конкурсі. Щасти вам!

Х т о б ув х оч р а з , то й б у д е п а м ’ я т а т и
«Здесь воздух голубой,
У берегов шумит прибой,
Кто был хоть раз –
Тот будет помнить всех,
И силуэт горы,
И под горой костры.
Артек, Артек!..»
Сергій Михалков,
«Артек!» - довоєнна пісня.
Та тепер міжнародний
дитячий центр «Артек» став
малодоступним для дітей
простих трудівників. Тому

Всеукраїнський союз жінок
– трудівниць «За майбутнє
дітей України», який діє під
егідою Компартії України
та піонерська організація
України уже п’ятий рік поспіль проводять свій знаменитий конкурс «Таланти
багатодітної родини» в
«Артеку». Цього року він
зібрав 800 хлопців і дівчат віком від 8 до 16 років
(усього ж в районах і містах
на місцевих відбіркових ту-

рах учасниками стали 9 тисяч дітей!). Серед них: діти
з сімей, в яких виховується
3-5 дітей – 456, від 6 до
10 братиків та сестричок
мають 274 дітей, 17 представляло родини, в яких
більше 10 дітей.
В «Артеку» представляв
Макарівщину і наш юний
поет Ярослав Костюк з Андріївки.
В конкурсі з художнього та авторського виконан-

магає сільській медицині району. Весною за його фінансової підтримки були
відремонтовані приміщення Плахтянськой медичної амбулаторії та палата у
Макарівській центральній районній лікарні. Депутат на постійній основі дбає
про найбільш вразливі соціальні сфери – сільську медицину, освіту, спорт.
І про таку турботу варто говорити, про
такі добрі справи – писати. Нехай вони
стануть хорошим прикладом того, як
навіть одна людина може поліпшити
куточок, де вона живе, піклуючись не
тільки про власний добробут, але й про
благо громади.

Виконане прохання
пенсіонерки

макарівщина має таланти

Під таким гаслом пройшов восьмий Всеукраїнський конкурс дитячої творчості, присвячений 66-й
річниці Перемоги, який проводила
Всеукраїнська організація комсомолу і спілка піонерів, за підтримки
Компартії України. Кращі роботи
відбирались в районах, потім в областях, а заключний відбір відбувся
в Києві, в музичному театрі дітей та
юнацтва, де пройшла виставка дитячих робіт: малюнки, декоративноприкладне мистецтво, вироби з

більш корисний внесок у добробут жителів селища, адже він допоможе берегти найцінніше – здоров’я.
Семен Ханін вже не вперше допо-

ня наш земляк розділив
третє місце з Валентиною
Кожушко, теж з Київської
області.
Конкурс
проводитиметься щорічно. Ще є
час на підготовку, тому,
юні друзі, успіхів вам у цій
справі!
Марія Даниленко,
голова районної спілки
піонерів, секретар
Макарівського РККПУ.

Жителька Макарова Ганна Ігнатівна Кусковська вже багато років проживає одна. Син з родиною мешкає
окремо. Чоловік помер. Якось, коли
працювала на городі, необережно
стала і … лікарі константували перелом тазобедреного суглобу. В похилому віці це особливо небезпечно,
бо ж надто тяжко зростаються кістки.
Майже два місяці Ганна Ігнатівна
провела в лікарні. Повернувшись додому, вчилася ходити заново. Щодня
відвідував син, усіляко допомагав
матері. Піклувалася сусідка –пенсіонерка Світлана Борисівна Зоріна. З їх допомогою
хвора почала підніматися з ліжка. Коли стало легше,
спробувала пересуватися за допомогою стільця. Але
це було тяжко і незручно.
Довідавшись від сусідів про допомогу макарівцям
депутата районної ради Семена Ханіна, вирішила звернутись з проханням. У своєму листі розповіла про проблему і про необхідність придбання «ходунків», на які
коштів у неї не має. Тож коли представники депутата
завітали з жаданим подарунком в оселю Кусковської,
жінка від хвилювань і радості розчулилась та розплакалась.
Ганна Ігнатівна щиро подякувала депутату і побажала йому довгих років життя і міцного здоров’я,
щоб продовжував допомагати тим, хто дійсно цього
потребує.

Привітали
харчовиків
З нагоди професійного свята працівників харчової промисловості в селі Червона Слобода відбулися
урочистості. Працівників та гостей привітали керівники Володимир Якович Артюхов та Неля Вікторівна
Присяжнюк та вручили почесні грамоти, подяки, квіти
і премії кращим трудівникам. Також привітали харчовиків сільський голова Валентина Миколаївна Панова, директор школи Михайло Михайлович Шульга, учні
місцевої школи, діти з дитячого садочка „Полуничка”,
фольклорний ансамбль „Оріяни”.
В. Панова.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

4
ХРАМОВЕ СВЯТО
В БИШЕВІ

14 жовтня церковна громада села Бишів відсвяткувала храмове свято на честь Покрови Пресвятої Богородиці, а також річницю відкриття новозбудованого
храму. Божественну літургію очолив Преосвященніший Іларій єпископ Макарівський. Йому співслужили
благочинний Макарівського округу архімандрит Кирил, настоятель Свято-Покровського храму протоієрей Петро та духовенство району.
Участь у святкуванні взяли сільський голова Бишева
О.О.Мірошкін, депутати районної ради М.А.Швидкий
та С.Г.Ханін, який вручив цінний подарунок для храму
– Дарохранительницю. За кошти Семена Григоровича також виготовляється прикраса храму – іконостас,
перший ярус якого незабаром буде встановлено. Бишівські прихожани щиро дякують С.Г.Ханіну за підтримку щодо будівництва храму.
Нехай Пресвята Богородиця завжди покриває усіх
нас своїм Чесним Омофором!
Протоієрей Петро,
настоятель Свято-Покровського
храму c. Бишів.
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На честь чудотворного образу
Пресвятої Богородиці

У Фасовій в місцевому СвятоМиколаївському храмі, настоятелем
якого є Благочинний Макарівського
церковного округу Української Православної Церкви, депутат Макарівської районної ради архімандрит
Кирил (Білан), знаходиться чудотворний образ Пресвятої Богородиці
„Услышательница”. Нині в селі будується найбільшій у Київській єпархії
собор. Він є єдиним храмом у світі,
який присвячено іконі. Минулого року
рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви встановлено святкування в Київській єпархії на
честь вищезгаданої святині. Тож саме
цього дня до Фасової прибули численні паломники з різних регіонів України
та з інших країн світу.
З благословення Блаженнішого
Митрополита Володимира була звершена Божественна літургія. Богослужіння очолили: схієпископ Аліпій
(Погребняк), єпископ Житомирський

і Новоград-Волинський Никодим,
єпископ Макарівський Іларій, єпископ
Васильківський Пантелеімон, єпископ
Городницький Олександр, єпископ
Шепетівський і Славутський Діонісій. У
співслужінні з кліриками православної
Макарівщини та священством різних
єпархій православної України.
Із зворушливою проповіддюнастановою звернувся до всіх
схимник-архієрей. Єпископ Макарівський владика Іларій зачитав рішення
Священного Синоду Української Православної Церкви про вшанування ікони Божої Матері «Услишательниця».
Макарівський архієрей передав благословення Блаженнішого Митрополита
Володимира та поздоровив прихожан
зі святом. Було відправлено молебень
з піднесенням молитви до Пресвятої
Богородиці перед Фасівською чудотворною іконою. За Богослужінням
співав хор жіночого монастиря міста
Городок, що на Рівненщині. Народні

На полотні увіковічнили макарівщину
Другий
Макарівський
пленер, який проходив за
ініціативи нашого земляка, Заслуженого художника
України Анатолія Марчука, під
патронатом селищного голови Олексанра Іващенка, завершився святкуванням Дня
художника України.
Не дивлячись на дощову
погоду, на відкриття звітної
пленерної виставки завітало
чимало людей. В галереї пахло ще невисохлою фарбою,
відвідувачі з захопленням
розглядали картини, стиха
перемовлялись, обговорюючи їх. На полотнах учасники
пленеру увіковічнили мака-

слав вітальний лист учасникам заходу.
– Художники – плеяда
людей, які залучають нас до
того вічного і красивого, що
надихає на життя і творчість.
Попри всі життєві турботи
дарують нам свої чудові мистецькі твори. Велику подяку
висловлюю Анатолію Марчуку
за його наполегливість та величезний внесок в культурний
розвиток Макарівщини, за те,
що проводить подібні заходи,
аби всі могли на мить зупинитись, забути про буденні
турботи та насолодитись красою, яку передають нам митці
через свої картини,– наголо-

рівські краєвиди. Частина з
пятдесяти, створених протягом тижня картин, буде
передана до галереї.
Учасниками цьогорічного пленеру стали заслужений діяч мистецтв України,
професор Віталій Мітченко,
заслужений художник України Ігор Мельничук, заслу-

сив заступник голови райдержадміністрації Олександр
Гуменюк та вручив нагороди
за особистий культурний внесок в розвиток Макарівщини
учасникам пленеру.
Привітав митців зі святом
селищний голова Олександр
Іващенко:
– Головне, започаткувавши будь-яку справу,
зробити все до ладу.
Я вдячний митцям, які
знайшли час на працю в
нашому селищі та подарували макарівцям свої
роботи.
Приєдналась до теплих вітань начальник
відділу культури і туризму райдержадміністрації
Ліна Факторович. Вона
зазначила, що останнім
часом галерея стала
більш відвідуванішою, що
свідчить про її престижність.
– Надзвичайно цікаво
було працювати з дітьми.
Мені запам’ятались їхні зацікавлені обличчя. Вони запитували: «Ви справжній художник?», я відповів: «Так,
справжній». І стільки захвату
було в їхніх очах. Велика подяка Анатолію Петровичу за
те, що від усієї душі і щирого
серця прагне зробити світ
кращим. Він як той курган,
який береже і несе в собі
культурні надбання, – сказав
заслужений художник України Ігор Мельничук.
– У цій картинній галереї

”

жений майстер народної
творчості України Людмила
Вітковська, директор студії
мистецьких ініціатив Олександр Кочубей, скульптор,
член Національної Спілки
художників України Михайло Дмитрів, мистецтвознавець, відповідальний секретар журналу «Образотворче
мистецтво» Володимир Петрашик, художники Андрій
та Олексій Чеботару, Оксана Іватьо, Оксана Збруцька,
Людмила Мітченко, Тетяна
Діденко та Олена Сарахман.
Голова Національної спілки художників України наді-

зібрані якісні твори, навіть
парижські музеї взяли б їх до
своїх експозицій, настільки
вони достойні, – наголосив Заслужений художник
України Леонід Гапончук.
– Щоденні турботи
приходять і відходять, а
творіння рук художників і
скульпторів назавжди залишаються у вічності і несуть в собі історію, виховують почуття людяності і
надихають на творчість, –
підкреслив підприємець
Петро Ляшок.
– Саме тут розумієш:
художники – провідники
між Господом та нами. Як
каже одна латинська мудрість: «Леонардо давно
нема з нами, але є його
картини», так і ці талановиті
люди творять вічне і дивне,
– доповнює виступаючих відвідувачка виставки Казимира
Підгірна.
Учасників заходу також
привітали Леонід Гапончук,
відомий письменник Роман
Кухарук, отаман Макарівського козацтва Микола Онищук, директор Київського
обласного училища культури
і мистецтв, Заслужений діяч
мистецтв України Василь Романчишин та багато інших.
Насамкінець звернувся
до присутніх автор проекту
Анатолій Марчук:

– Нам пощастило, що ми
живемо на святій землі духовного світоча української нації.
І саме це нас змушує і спонукає до того, щоб прославити
Макарів на весь православний
світ. Ми можемо увійти в історію, якщо зробимо Макарів
культурно – духовною Мек-

кою, картинну галерею перетворимо в музей образотворчого мистецтва, відродимо
краєзнавчий музей, піднімемо
нашу культуру до європейського рівня і зробимо Макарів привабливим для туристів,
що надасть змогу розвинути
його інфраструктуру. Нині ми
маємо гідну колекцію. Крім
нових, в галереї є роботи 20

народних художників України,
лауреатів Національної премії
ім. Т.Г.Шевченка та понад 30
заслужених діячів мистецтв
та заслужених художників
України. Хочу висловити щиру
подяку місцевій владі, зокрема Олександру Іващенку, під
патронатом якого проходив
пленер, спонсорам, які допомогли в його організації.
Бо були серед тих, до кого я
звертався з проханням
підтримати захід, й такі,
що говорили: «Кому потрібні оті ваші картини і
пленери? Ми продаємо
бензин і заробляємо
гроші, а яка користь з
ваших картин?! » – Але
пам’ятаймо, хто живе
для себе – піде в небуття, а той, хто живе для
людей, залишиться у
вічності! Не хлібом єдиним…
Галина ОНІЩУК.
На фото: угорі:
письменник Роман Кухарук та Анатолій Марчук; в
центрі: заслужений художник України, доцент Академії мистецтв та архітектури
України дає майстер класи
школярам; внизу: член Національної спілки художників України Тетяна Діденко
малює з натури, картини.

духовні канти виконав гурт «Сік землі»
села Лишня.
Всемилостивий Господь дав нам
ще одну Святиню християнського світу, яка перебуває на благословенній
макарівській землі, і наше невелике
село Фасова ще більше поєднує рідне
і вселенське.
Прес-служба Макарівського
благочиння УПЦ.

МИ БОГУ ДЯКУЄМ
ЗА ТЕ, ЩО ВИ
НАВЧАЛИ НАС
Біографія Лідії Іванівни Манкевич ніби й звичайна, як на перший погляд, проте за датами проступає людина з наполегливим характером, з великим
прагненням досягти поставленої мети і здійснити заповітну мрію. Народилася за рік до Великої
Жовтневої революції в селі Ніжиловичі. Коли їй виповнилося 4 роки, раптово померла мама і батько
лишився з п’ятьма дітьми, найменшій дитині було
7 місяців. Хоч жилося нелегко, проте маленька Лідочка почала навчатись у Ніжиловицькій початковій
школі – чотирирічці, а 7 класів закінчила вже в Наливайківській і згодом стала студенткою Київського інституту іноземних мов. Провчилась рік – знову
горе в сім’ї – помер батько. Діти зовсім осиротіли.
Тим часом Ліда старанно вчилася в інституті,
жила, як і всі студенти, в бараках, що майже не
опалювались. Це були голодні-холодні 1932-33
роки. Студентам видавали на день пайок з 300
грамів хліба, а щоб пообідати в інститутській їдальні, треба було вистояти довгу-предовгу чергу і тоді
молодь мала за щастя отримати тарілочку синьої
водички, в якій плавала одна картоплинка. Але навчання Ліда не кинула. Щоб якось вижити, пішла
працювати на хлібозавод у нічну зміну. Влаштуватися на роботу допомогла Ліді єврейська сім’я, яка
жила по сусідству.
Коли інститут перевели до Харкова, поїхала
туди, бо дуже хотіла здобути вищу освіту. І здобула! Після закінчення навчання почала працювати
в Тетерівській середній школі – все-таки ближче
до дому. В 1938 році зустріла свого судженого,
побралися і через рік народився синок Віктор. А
з 1940 року працювала вчителем в м. Рівне. Тут
і застала її війна. Чоловік пішов на фронт, Ліда ж
повернулася з синочком в рідні Ніжиловичі.
Довелось пережити два страшних роки окупації:
село згоріло, жила в землянці і всіма силами допомагала партизанам, де були і її менші брати. Одного
з них в 1943 році німці розстріляли. За участь у партизанському русі Лідія Іванівна нагороджена орденом Вітчизняної війни. В тому ж таки грізному 43-у
ледь пережила ще одну втрату: одержала страшну
звістку про те, що під Сталінградом від тяжких ран
помер її чоловік.
Після визволення села Лідія Іванівна почала
працювати в Ніжиловицькій початковій школі. Була
і вчителем, і директором. А в 1945 році набрала
дітей в перший післявоєнний клас. Дітей багато,
різного віку – з однієї хати приходило відразу по
троє. Голодні, напіводягнені, босоніж поспішали
вони до школи з полотняними торбинками, в яких
мали нехитрий харч – грушки, яблучка…
Нелегко було Лідії Іванівні. Велика відповідальність за нас, дітей, лягла на плечі цієї красивої молодої жінки, яка сама зазнала сирітства.
В школі ні паперу, ні книжок, ні зошитів, але дітей вело до школи величезне бажання вчитися,
поспішали надолужити перекреслене війною. І
вчителька вкладала всю душу у своїх вихованців,
зуміла зігрівати обездолені війною серця, дати
глибокі знання, доки наші матері тяжко працювали в колгоспі.
Лідія Іванівна була 8 років нашим класним
керівником і ми – перші її повоєнні випускники з
Ніжиловицької середньої школи. Викладала, крім
того, російську мову та літературу і німецьку мову.
Деякий час працювала і в Наливайківській школі.
А загалом, вчителювала до глибокої старості.
На Покрову нашій любимій вчительці виповнилось 95 років. Всі, хто знає її, вітають і низенько
вклоняються за великий талант педагога, за щиру
душу і щедре на любов до людей і своєї професії
серце. Хай Господь береже її ще не один рік і дарує
міцне здоров’я!
Тетяна Ільченко,
учениця першого – 1955 року випуску
Ніжиловицької середньої школи.

№ 47

21 жовтня 2011 р.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

5

Вранішній церковний дзвін
оповістив про початок торжества
Колонщина - нині одне з кращих у соціально-економічному розвитку сіл району. І в цьому заслуга громади, яку очолює кілька років
поспіль сільський голова Юлія Пелешок. Любов до малої батьківщини, одне до одного об’єднує цих людей і дає їм наснагу розбудовувати рідний край, повернутися до свого коріння, до духовності пращурів. Сьогодні село відновлюється під захистом покровителя Івана
Богослова, який наставляв: «Там де є Бог, там є любов».
Напередодні дня його вшанування громада Колонщини
відзначала День села. Вранішній
церковний дзвін оповістив про
початок торжества. І хоча зранку
було вже по-осінньому прохолодно, невдовзі хмари пробило
сонячне проміння. Здавалося, не
тільки люди, а й все навколо раділо святу.
Розпочалися урочистості, які
тривали до пізнього вечора, з
освячення іконостаса у місцевій
церкві, що носить ім’я покровителя
(рік тому був освячений
сам храм). На церемонію прибули запрошені священнослужителі церков району та гості, зібралися жителі села.
Учасників свята привітали
з Днем села сільський голова
Юлія Пелешок, керуюча справами районної ради Людмила
Забела, начальник фінансового
управління райдержадміністрації Світлана Дідківська, начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації Ліна Факторович, депутат районної ради
Микола Шимонович, голова громадської організації «Федерація
голубиного спорту м.Києва» Володимир Литвиненко. Керуючий
Макарівський владика єпископ
Іларій закликав усіх творити добро, подякував жителям Колонщини за труди во славу розбудови духовності в селі і за побудову

храму, збереження традицій
українського народу. Від голови
райдержадміністрації Ярослава
Добрянського та голови районної ради Віктора Гудзя відзначили грамотами активних жителів
населеного пункту за особистий
вагомий внесок в розвиток територіальної громади та вручили іменний годинник сільському
голові.
Також за активну участь у
житті громади сільська рада нагородила почесними грамотами
багатьох односельчан. За рік,
що минув, у селі чимало зроблено для покращення життя. А
ще більше задумів на майбутнє.
Юлія Пелешок із задоволенням
ділиться планами.
– Далі вестиметься рекон-

струкція вулиць. На це виділено
800 тисяч гривень. Виготовлені
проекти на зведення двох водонапірних веж. До кінця року буде
облаштовано спортивний клуб,
другий поверх дитсадка.
Виставка птахів стала родзинкою свята. Вона проводилася у Колонщині вперше. Але
тут планують зробити її традиційною. Відкриття її організатори ознаменували випуском зграї
голубів, яка граціозно здійнялася
високо в небо .
Зранку запрошені на виставку любителі голубів з’їжджалися
звідусіль і розміщували своїх
пернатих улюбленців у клітки. І
хоча про відкриття виставки ще
не було оголошено, та людей
вже зібралося чимало. Хтось
прийшов подивитися на птахів, а
хтось і прицінитися, щоб купити.
І не тільки жителі Колонщини завітали на цей захід, а й з інших
населених пунктів району.
Про голубів є безліч оповідок.
Одна з них про те, як Дух Святий
зійшов на Ісуса Христа у подобі голуба. «І охрестившись, Ісус
вийшов з води. І небо розкрилося, і побачив Іван Духа Божого,
що спускався, як голуб, і сходив
на Нього». (Єв. від св. Матвія
3:16). Дивлячись на цих птахів,
і тебе ніби огортає неземне почуття легкості й доброти. Важко
відірвати зір від цих красенів.
Ось
пара
білосніжних

поштових
голубів, які
обов’язково
повертаються додому,
звідки б їх
не випустили. Вони здаються крихітними поруч з білим
«угорським велетнем». Гість з
Росії привіз на виставку голубів
шістнадцяти порід. Всі вони настільки різні по екстер’єру, конституції, робочих характеристиках, характеру, що важко віддати
перевагу якомусь одному. А що
вже красені, той говорити нічого. Тож не дивно, що й члени
суддівської команди довго не
могли визначитись, якій породі
віддати перевагу. «Угорському
кучерявому» із чарівними зави-

тками на крилах чи «якубину шалевому», кучері якого в’ються
навколо шиї. Як не замилуватися «московським монахом» з голівкою і хвостиком чорним або
коричневим чи «павичами», що
гордо походжали, розпустивши
хвости. Їм хіба що не вистачало
різнокольорового забарвлення
птаха, від якого отримали назву
породи. Хизувалися зеленуватим і веселковим «намистом»
чорні, як ворони, голуби. «Ржевська чайка» навпаки вражала білосніжним оперенням.
– Любов до голубів у нашому
роду з діда-прадіда, – говорить
учасник виставки з Києва Андрій
Тронь. – І дід мій, і батько захоплювалися цією справою. Ось
тепер я і син Андрій продовжуємо традицію роду. Ми є членами
громадської організації
«Федерація голубиного спорту в
м.Києві». Обмінюємося інформацією, голубами тих порід, якими
зацікавилися, беремо участь ось
у таких заходах, як у Колонщині,
а ще в ярмарках, на яких можна
придбати парочку нових порід.
До речі, захоплення голубами
переважно чоловіче. У цьому переконалися саме на виставці. Якщо
жінки лише з цікавості споглядали,
то чоловіки ще й з діловим підходом, прицінюючись, щоб купити.
Організатор виставки Іван
Лужевський, який, до речі, проживає у селі, сам багато років
займається голубами. Вони
сенс його життя. Розведення
голубів – велике мистецтво,
вважає Іван Федорович. Він ретельно відбирає необхідних птахів для відтворення. «Гривунів»
із господарства Лужевського
сьогодні утримують і розводять
голубоводи багатьох міст та

областей не тільки України. Підтримують його представники
місцевої влади, особисто сільський голова, красномовним
підтвердженням чого стала й ця
виставка.
– Приїхали сьогодні до нас
голубоводи з Москви, Львова,
Івано-Франківська,
Житомирщини, Васильківського району
Київщини, Білогородки, Київської Борщагівки, – говорить
Іван Федорович. – Крім голубів
представлені інші види птиці та
домашні тварини.

В окремому ряду розмістилися кури, індики, качки, гуси,
цесарки.
– Дорослий гусак «тулузький», – каже господиня, – досягає ваги 6 кілограмів.
За пару – півня та курочку породи «кохинхин» просять 500 гривень. Можливо, когось така ціна
відлякувала, але бажаючих подивитися на цих дивовижних чорних
здорованів було багато. Поряд з
ними декоративні кури виглядали
крихітними. Та півник своїм дзвінкоголосим «ку-ку-ріку» старався
привернути до себе увагу. «Французький баран» насправді не баран, а пелехатий кріль. Розлігся
на всю клітку. Пройти байдуже
повз нього неможливо.
У школі з нагоди Дня села відкрилася виставка учнівських робіт, одна частина якої була також
присвячена птахам, друга – селу.
Вироби з різного природного матеріалу, були й з прісного тіста, паперу. Ось поруч стоять два павичі.
У одного оперення – це нанизані
на дротину виноград упереміш з

дольками лимону, у іншого - з паперу. В експозиціях «На наше Гарбарове поле злетіла пара лебедів»,
«Наше село», «Осінь чарівниця» …
дитяча фантазія відтворює красу рідного краю, передає почуття любові до нього. П’ятикласник
Михайлик Ковальчук із захопленням розповідає про колективну
роботу свого класу над композицією «Весна в Колонщині»:
– Я, каже, – зробив корову. Коня, танцюючих чоловічків,
ялинки Діма Ковтун, Діана Коваль, Надя Путня, Аня Рябова…
Хлопчик так захопився переліком, що, якби не зупинили, всіх
однокласників назвав би.
У програмі свята був концерт за участі художньої самодіяльності села, а завершилося
воно масовими гуляннями. Колонщинці поверталися додому з
дарунком: одні - збагачені враженнями від побаченого, інші - у
гарному настрої, а то й з новим
поповненням своєї голуб’ятні…
Анна СУХЕНКО,
Світлана ТРИГУБ.

”
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Хвиля протестів проти скорочення соціальних гарантій
докотилася і до Макарова
На площі біля райдержадміністрації зібралися жителі
селища, прийшли підтримати
протестувальників і представники «Фронту змін», «Блоку
Юлії Тимошенко» Комуністичної партії та ряду інших районних партійних осередків
та громадських організацій...
Емоції зашкалювали. Тож треба віддати належне організаторам, які не дозволили бурхливим пристрастям перерости
чи то в лайку, чи, не доведи
Господи, в бійку. Стражі порядку, а на площі, як підрахували охочі, їх було близько 15,
спокійно спостерігали і нівщо
не втручалися.
Вивело протестувальників
на вулицю вкрай наболіле. Постраждалі від Чорнобильської
катастрофи, а це більшість
жителів нашого району, діти
війни, які довгі місяці попри
усілякий супротив, відстоювали і понині відстоюють у судах
свої права за законом передбачені пільги, знову позбавлені них. Після нещодавніх
протестів біля Верховної Ради
уряд лише частково відновив
справедливість, повернувши
пільги афганцям і ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
Мітингувальники виступали
проти прийняття нових законів
та внесення змін до чинних, які
стосуються зменшення соціальних гарантій громадянам,
підвищення пенсійного віку,
вимагали припинити наміри
ліквідувати окремі зони радіоактивного забруднення, обмеження в районі пільг на безкоштовний проїзд громадським
транспортом,
скасування
постанови Кабінету міністрів
№745 “Про встановлення деяких розмірів виплат, що фіксуються за рахунок коштів державного бюджету“ тощо.
На мітингу кожен міг висловитися. Хоча не всім вистачало терплячості вислухати
інших. Чи не найбільше дісталося комуністам. Коли до
мікрофону підійшов їх доволі

чений соратник постарався
дещо виправити ситуацію...
Все ж таки, попри емоційність, згодом розмова перейшла в ділову і, хотілося б надіятися, не безрезультатну.
Протести ж зводилися до
головного — людей щиро обурють дії центральних та місцевих органів влади, спрямовані
на мінімізацію і без того вкрай
низького соціального захисту
найбільш незахищених верств
населення, те, що народні депутати, урядовці ні на йоту не
зменшили свої привілеї, водночас «обрізали» пільги тим,
хто іх заслужив і конче потребує, вони вимагали, щоб влада усіх рівнів повернулася обличчям до людей, почула їх...
Також макарівчани протестували проти роботи на території райцентру птахофабрики,

заторів мітингу
Геннадія Здольника,
депутатів Макарівської
селищної ради
Галини Литяк та
Ніни Соломенко,
отамана районного
козацтва
Миколи Оніщука,
голів
районної
організації
ветеранів Вацлава Янковського,
районної
ради
ветеранів
війни та Збройних
Сил Петра Кириленка та Макарівської політичної організації «Народнодемократичної партії України»
Михайла Магушинця, виконуючого обов’язки голови районної організації політичної

яка завдає непоправної шкоди
здоров’ю жителям і довкіллю
всього району. Як стверджували виступаючі, уже сьогодні
вода на вулицях поряд з підприємством непридатна до
вживання, сморід від виробництва особливо вранці і ввечері чути по всьому Макарову,
збільшилася кількість алергічних захворювань і почастішали
ускладнення хронічних недуг…

молодий представник, громада, обурюючись позицією цієї
політичної сили у парламенті,
змусила його ледь не одразу
зійти з імпровізованої трибуни... Добре, що більш досвід-

Протестувальники були одноголосні у вимозі до влади негайно припинити діяльність
фабрики.
Підтримала громада виступи
представника органі-

партії “Батьківщина“, депутата
районної ради Олексія Кирилова та інших учасників зібрання.
Вирішили за необхідне вийти до протестувальників і
представники влади... Вислухали обурення людей, їх вимоги, намагалися знайти порозуміння в проблемних питаннях,
шляхи їх вирішення голова
райдержадміністрації Ярослав
Добрянський та Макарівський
селищний
голова
Олександр Іващенко.
Це не в усьому вдалося, але з настрою
протестувальників
відчувалося, що громада віддає належне
і їх бажанню порозумітися заради вирішення наболілого
людям.
По-діловому обговорені вимоги, мітингуючі записали в
рішенні, яке направили до Верховної Ради,
уряду, Президента,
обласної та районної
влади. Хоча не всім
вистачило сили дочекатися його виголошення. Навіть представники
політичних сил почали згортати прапори. Хіба що червоні
стяги комуністів, не зважаючи
на критику, вистояли до кінця.
Анна СТЕПАНОВА.

Учасники мітингу-протесту прийняли резолюції «Щодо незаконних дій
центральної та місцевої влади в зв’язку з істотним зменшенням пенсійних
виплат, пільг та компенсацій, підвищення пенсійного віку в Україні» та «Щодо
незаконної екологічно небезпечної діяльності Макарівської птахофабрики».
У першій резолюції серед вимог конити виробничу діяльність; від керівдо Верховної ради, Кабінету Міністрів,
ництва області, району, селища, органів
Президента України – не приймати санітарно-епідеміологічного
нагляду,
нові закони та не вносити зміни до архітектурно-будівельного
контролю,
чинних, які стосуються соціальних га- екології та охорони навколишнього серантій громадян, розглянути питання редовища області та району – невідкладпро перегляд пенсійної реформи, прино ініціювати проведення моніторингу
пинити наміри ліквідувати окремі зони
стану атмосферного повітря, утриматирадіоактивного забруднення терито- ся від прийняття рішення щодо надання
рій, встановити карну відповідальність
будь-яких дозволів (погоджень) на діяльза порушення Конституції та законів ність цього підприємства, а при ініціюУкраїни, які стосуються соціальних ванні розгляду усіх питань керівництвом
виплат. Також мітингувальники внефабрики, розглядати їх з обов’язковою
сли пропозиції щодо наповнення деручастю представників громадськості Мажавного бюджету шляхом повернення карова і Фасівочки; розглянути на найоб’єктів газотранспортної системи, ближчому засіданні районної і селищної
енерго-, водо- постачання в держав- рад питання припинення діяльності фану власність, встановлення податків брики. Від керівництва селищної ради
на розкіш та доходи олігархічного камітингувальники вимагають направити
піталу тощо. Обласну та районну ради вимогу до керівництва підприємства
резолюція зобов’язує у невідкладному щодо виконання рішення виконавчого
порядку розглянути питання внесення комітету від 26.06.2009 року № 063 «Про
змін чи скасування рішень щодо виприпинення експлуатації птахофабрилучення усього обсягу коштів з річного
ки», у випадку ігнорування – оскаржити в
кошторису району на 2011 рік виплат прокуратурі та суді, а також вжити невідна пільговий проїзд громадським тран- кладних заходів щодо виконання зверспортом та їх повернення до районного нення до селищної ради громадськості
бюджету, відшкодування з бюджету на
від 9 вересня цього року.
сьогодні і в подальшому витрат переУчасники мітингу попереджали:
візникам. Крім цього учасники мітингу якщо питання, порушені ними, не бувирішили взяти участь і підтримати фодуть вирішені, вдадуться до більш рарум громадських організацій щодо ви- дикальних заходів.
словлення недовіри Верховній Раді та
Резолюції за дорученням учасників
вимоги її розпуску, утворити районний підписали: голова Макарівської органікомітет опору диктатурі, звернутися до
зації ветеранів України В.К.Янковський,
Конституційного суду з поданням щодо голова Макарівської
районної гророзгляду питання про відповідність мадської організації інвалідів війни та
Конституції ч. 7 Закону України «Про
Збройних Сил України П.Г.Кириленко,
Державний бюджет України на 2011
голова Макарівської районної оргарік» в частині, що стосується застосунізації ветеранів Афганістану (воїніввання норм і положень ст.ст. 39, 50, 51, інтернаціоналістів)
О.М.Безугленко,
52, 54 Закону «Про статус і соціальний
голова Макарівської селищної оргазахист громадян, які постраждали вна- нізації ветеранів Великої Вітчизняної
слідок Чорнобильської катастрофи», війни С.К.Дубась, член правління Макаст.6 Закону «Про соціальний захист рівської районної організації ветеранів
дітей війни», ст.ст. 14, 22, 37 та ч.3 ст. Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)
43 Закону «Про пенсійне забезпеченГ.П.Здольник, перший секретар Маня осіб, звільнених з військової служ- карівського районного комітету Коби та деяких інших осіб» «...у порядку муністичної партії України, помічникта розмірах, встановлених Кабінетом
консультант народного депутата України
Міністрів, виходячи з наявного фінан- С.О.Чмельової О.В.Чулков, член Масового ресурсу бюджету Пенсійного карівської районної організації Комуфонду України на 2011 рік»; звернутися
ністичної партії України В.О.Кострома,
до Окружного адміністративного суду виконуючий обов’язки голови Макарівщодо визнання незаконною та скасуської районної організації політичної
вання постанови Кабінету Міністрів
партії «Батьківщина», депутат МакаУкраїни від 6 липня цього року №745 рівської районної ради О.Є.Кирилов,
«Про встановлення деяких розмірів видепутат Макарівської селищної ради
плат, що фіксуються за рахунок коштів
Н.М.Соломенко.
державного бюджету».
Резолюції направлені на ім’я ПреВ резолюції «Щодо незаконної зидента, голови Верховної Ради
екологічно небезпечної діяльності МаУкраїни, прем’єр-міністра, Київським
карівської птахофабрики» мітингуючі облдержадміністрації та раді, Макавимагали від голови райдержадміні- рівській райдержадміністрації та раді,
страції негайного припинення будьа також Макарівській селищній раді
яких дій по сприянню незаконним
для розгляду й прийняття відповідних
намірам керівництва птахофабрики уза- рішень.

сім’ї з дітьми мають великі ризики бідності

Рівень бідності в Україні засвідчує, що у
найгіршій ситуації нині продовжують залишатися домогосподарства з дітьми. Про це
напередодні Міжнародного дня боротьби із
бідністю, який відзначається 17 жовтня, повідомила в коментарі для УКРІНФОРМу завідувач відділом дослідження рівня життя
населення Інституту демографії і соціальних
досліджень ім. М.Птухи НАН України Людмила Черенько. “У першому кварталі 2011 року
рівень бідності серед домогосподарств із
дітьми хоча й знизився порівняно з попереднім періодом, проте залишився на досить
високому рівні - 31,7%, що у 1,2 раза вище
за середньоукраїнський рівень. Із збільшенням кількості дітей у домогосподарствах
відповідно зростає й рівень бідності”, - сказала експерт.

За її словами, найнижчий рівень бідності
спостерігається в домогосподарствах з однією дитиною - 26,3%, з двома дітьми він
становить вже 41%, а з трьома та більше 61,4%.
“В Україні майже кожна друга сім’я з
двома дітьми потрапляє до бідних. Такі родини мають більші ризики бідності, аніж домогосподарства, які складаються виключно
із пенсіонерів. Окрім того, до групи ризику
потрапляють пенсіонери старших вікових
груп, які вже не можуть працювати, багатодітні родини та складні домогосподарства з
подвійним демоекономічним навантаженням (дітьми та пенсіонерами)”, - повідомила
науковець.
Вона додала, якщо у домогосподарствах
пенсіонерів рівень бідності знизився, то у

домогосподарствах, які складаються із працюючих осіб, він дещо зріс, “що свідчить про
погіршення ситуації на вітчизняному ринку
праці”. Л.Черенько зазначила, що особливо
невтішним є рівень життя пенсіонерів, яким
за 75 років: “Вони вимушені існувати лише
на ті кошти, які отримують від держави, рівень бідності серед них традиційно вищий
від середньоукраїнського з року в рік”.
Науковець також акцентувала увагу на іншій українській особливості - наші пенсіонери зазвичай допомагають виживати сім’ям
своїх дітей. Окрім того, у пенсіонерів є специфічні потреби. Вони менше купують одягу
та предметів побуту, зате більше коштів витрачають на ліки. У них вкрай застарілі товари тривалого використання, які практично не
оновлюються. Що ж до молодих пенсіонерів,

які тільки досягли пенсійного віку і можуть
працювати та отримувати одночасно пенсію і
зарплату, то в них, на думку експерта, рівень
життя навіть вищий від молодих працюючих,
які ще не набули достатнього стажу роботи:
“Молоді пенсіонери мають низькі ризики відносної бідності, їхні доходи дозволяють підтримувати нормальний рівень життя”.
Вона також поінформувала, що межа
бідності, за останніми даними державної
статистики, досягла 1025 гривень і збільшилась у порівнянні з відповідним періодом
2010 року на 110 гривень або на 12%. Аналогічна тенденція простежується і стосовно
межі злиденності, де зростання становило
88 гривень. При цьому доходи бідного населення зростали швидше, ніж межа бідності.
Наталія Андрусенко.

№ 47

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

21 жовтня 2011 р.

консультує юрист

Я мати малолітньої дитини, розлучена. Аліменти надходять нерегулярно. Чи
можуть мені додатково до аліментів призначити соціальну допомогу?
Лідія Іванова.
На запитання відповідає Павло Петренко — депутат Київської обласної ради, керівник юридичного департаменту партії «Фронт Змін».
Соціальний захист малозабезпечених сімей
здійснюється шляхом надання їм допомоги згідно з Законом України “Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям”, враховуючи майновий стан та сукупний дохід сім’ї.
Розмір такої допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та
середньомісячним сукупним доходом. Рівень
прожиткового мінімуму сім’ї для призначення соціальної допомоги встановлюється державним
бюджетом на кожний рік.
Щодо середньомісячного сукупного доходу
сім’ї, то він обчислюється за Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги. Методика встановлює, які види
доходів необхідно включати при обрахування сукупного доходу сім’ї. Відповідно до підпункту 5.13
її одержувані аліменти входять до сукупного доходу сім’ї. Таким чином, аліменти не можуть не враховуватись при призначенні соціальної допомоги.
Проте, звертаю Вашу увагу, що відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу
України батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Сплата аліментів є способом виконання даного обов’язку. Порядок сплати
аліментів визначається за домовленістю між батьками або за рішенням суду у
частці від заробітку (доходу) одного з батьків або у твердій грошовій сумі.
Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30
відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тільки якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід або частину доходу одержує в
натурі (не грошима, а певними товарами, продукцією), сума аліментів може бути
меншою за мінімальний розмір та встановлюватись у твердій грошовій сумі.
При цьому, звертаю Вашу увагу на те, що сплата аліментів повинна носити
системний характер. У протилежному випадку, Ви маєте право звернутись до
суду за захистом прав Вашої дитини.
Якщо ж платник аліментів порушив зобов’язання щодо їх сплати, Сімейний
кодекс України передбачає стягнення заборгованості за аліментами та відповідальність за прострочення сплати аліментів (неустойка у розмірі одного відсотка
від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення).
Якщо ви потребуєте юридичної консультації, надсилайте свої запитання до нашої редакції. Кваліфіковану відповідь на них надасть Павло
Петренко — депутат Київської обласної ради, керівник юридичного департаменту партії «Фронт Змін».

правова освіта

відвідали школу,
зустрілися з дітьми

Турбота про сім’ї та дітей – щоденне завдання працівників Макарівського районного центру для сім’ї, дітей та молоді. Відповідно до Указу Президента України «Про Національну програму правової освіти населення» та з метою активізації діяльності у напрямку правової освіти населення нашого району, лекторська
група у складі працівників районного центру спільно з головним спеціалістом
управління юстиції у Київській області І.В.Литвин, та о/у ВКМСД Макарівського
РВ ГУМВС України в Київській області старшим лейтенантом міліції І.В.Мухіним
відвідали Мостищенську спеціалізовану загальноосвітню школу-інтернат І-ІІ
ступенів.
Організатори заходу в мультиплікаційній формі ознайомили дітей з інформацією про права та обов’язки дітей згідно з Конвенцією ООН, розповіли про право
дитини на ім’я, про походження та значення імен, нагадали про відповідальність
неповнолітніх за вчинення злочинів та правопорушень, закликали до недопущення протиправної поведінки, розповіли про шкідливість вживання алкоголю, наркотичних засобів, тютюнопаління.
Зустріч вразила вихованців закладу, думаю, це буде мати вплив на їхню поведінку, як в сім`ї, так і на вулиці.
Прощаючись, директор школи Н.Б.Василенко та весь педагогічний склад жартома запропонувала всім охочим залишитись у них пожити. Проте, гості тактовно
відмовились. Однак пообіцяли приїхати ще не раз з новою інформацією та цікавими розповідями та фільмами.
Руслана Ткачук,
головний спеціаліст МРЦСССДМ.
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Історична довідка

в день віднайдення мощей святого
Димитрія Ростовського макарівці
святкуватимуть День селища
Завдяки зусиллям депутатів Макарівської селищної
ради, жителі райцентру з наступного року будуть святкувати День селища. У позаминулому номері «Макарівських
вістей» секретар селищної
ради Вадим Токар писав,
яким був вибір дат для цього
дня. У цій статті мова піде про
4 жовтня, яке відтепер стає
Днем Макарова.
Цей день пов’язаний з
постаттю Димитрія Ростовського (в миру Данило Савич
Туптало). Про нього сьогодні
написано уже багато, а тому
детальніше розглянемо події,
які стали основою для свята.
Цього дня весь православний світ відзначає Віднайдення мощей святого Димитрія,
митрополита Ростовського.
У 1752 р. над могилою Димитрія осіла чавунна підлога. У
ході ремонту відкрилися пошкоджені дерев’яний зруб і
дерев’яна труна митрополита, в якому і були знайдені
його нетлінні мощі. Був сповіщений митрополит ростовський Арсен, який приїхав до
монастиря і особисто оглянув
мощі, облачення й труну. Для
зберігання мощей була влаштована кам’яна гробниця,
а про те, що трапилося, було
направлено донесення в Синод. Про віднайдення мощей
стало відомо в народі, стали
з’являтися розповіді про зцілення при мощах Димитрія і
по молитві до нього. Офіційна канонізація відбулася через 4 роки після віднайдення
мощей після перевірки їх нетлінності і зцілень, що відбувалися при зверненні до Димитрія. Справжня справа про
відкриття мощей Димитрія
Ростовського зберігається в
Російському державному історичному архіві. У перший
день Великодня - 1 квітня
1757 р. відбулося прославлення митрополита Димитрія
до лику Святих, а день віднайдення мощей - 21 вересня (по
новому стилю - 4 жовтня) був
оголошений днем святкування святому. Служба святителю Димитрію була складена
переяславським єпископом
Амвросієм. До кінця XVIII ст.
були створені дві короткі редакції “Житія Димитрія Ростовського”: одна, 1756 р.,
пов’язана з ім’ям Амвросія

Каменського, єпископа Переяславського і Дмитровського, інша - з ім’ям настоятеля Спасо-Яковлевського
монастиря Луки (створена
між 1758 р. і 1763 р.), крім
того, дві повні редакції: редакція Арсенія Мацеєвича
(1757-1758 рр.) і Синодальна
редакція (1784 р.), написана
Я.О.Татищевим.
Митрополит
Димитрій
став першим святим, канонізованим до загальноросійського шанування в синодальний період, а також
єдиним, прославленим в
XVIII столітті. Єлизавета Петрівна звеліла виготовити
для мощей Димитрія срібну
раку і одяг із золотої парчі.
Однак на самих урочистостях в Ростові в 1763 р. з нагоди перекладання мощей
Димитрія в нову раку була
присутня вже Катерина II.
Головним центром шанування Димитрія в XVIII ст. поч. XX ст. був Яковлевський
монастир. Канонізація святителя, в якій вирішальну роль
зіграло втручання імператриці Єлизавети, шанування його
імператрицею Катериною II
зробили вирішальний вплив
на долю обителі. В ході секуляризації церковних маєтків в
1764 р. Катерина II заборонила скасування Яковлевського
монастиря, що зберігає мощі
Димитрія. Спочатку монастир був затверджений позаштатним, а 9 березня 1765
р. найвищим указом отримав
ставропігійний статус, а його
настоятелі - титул архімандрита, 26 березня був зарахований до 2-го класу. У 30-х
рр. XIX ст. монастир став першокласним і був перейменований в Спасо-Яковлевський
Димитрієв.
На початку XX ст. в
Зачат’євському соборі обителі, де спочивали мощі Димитрія, зберігалася місцевошанована Ватопедська ікона
Божої Матері - келійна ікона
святителя, привезена ним у
Ростов, і Боголюбський образ Божої Матері, з якими
жителі Ростова зустрічали
архієрея. У ризниці СпасоЯковлевського
монастиря
знаходилися митра, в якій
були знайдені мощі Димитрія, і покрив з його обличчя, срібний ковчег з перстом

святителя, саккос, єпитрахиль і посох архієрея, білий
паперовий рушник, присланий Димитрію з Єрусалиму.
Крім того, в ризниці зберігалися пов’язані з ним документи: лист Феологу, список
проповіді, сказаної в Москві,
примірник друкованої «Книги
житій ...» з правкою Димитрія, рукописна служба Гурію
Казанському з поправками
Димитрія, диплом, виданий святителю московської
Слов’яно-греко-латинської
академії за його вчені праці,
декілька грамот і документів
з його підписами і згадками,
справжні акти про чудеса
його мощей.
В кінці 70-х рр. XVIII ст.
настоятель монастиря Яковлевського архимандрит Амфілохій направив до Синоду
прохання про дозвіл споруди
над південними воротами
храму обителі в ім’я святителя, але в 1777 р. Синод не дозволив будівництво. Дозвіл
влаштувати в Яковлевському
монастирі кам’яну церкву в
ім’я Димитрія надано в 1794
р. Будівництво здійснювалося коштом М.П. Шеремєтєва, який пожертвував обителі
90 тис. крб. 28 жовтня 1801
р. величний Димитріївський
храм було освячено. М.П.
Шеремєтєв, який володів
землями в Ростовському уїзді і поважав Димитрія, виступив меценатом будівництва
кількох, присвячених святителю храмів в окрузі Ростова.
У 1790 р. він клопотав перед
Ростовським архієпископом
і митрополитом Петербурзьким про будівництво за бажанням селян у його вотчині
Нікольського храму з боковим вівтарем в ім’я Димитрія.
У 1806-1807 рр. Шеремєтєв
на свої кошти відновив одну
з перших, присвячених Димитрію, в Ростовському уїзді
церков.
І саме в день віднайдення мощей святого Димитрія
Ростовського макарівці святкуватимуть День селища.
Віталій Гедз,
кандидат історичних наук,
член Київської обласної
організації
Національної спілки
краєзнавців України
та ГО «Рідне місто».

інформує прокуратура району

запитували - відповідаємо

перевірки тривають

на шляху до вашого
здоров’я

З 1 липня нинішнього року набрав чинності Закон України «Про
засади запобігання і протидії
корупції», яким визначено основні засади запобігання і протидії
корупції в публічній і приватній
сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок
вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод
чи інтересів фізичних осіб, прав
чи інтересів юридичних осіб,
інтересів держави. Відповідно
до положень ст.ст. 5, 29 цього
Закону Генеральний прокурор
України та підпорядковані йому
прокурори здійснюють нагляд
за додержанням законів у сфері
запобігання і протидії корупції,
а також вживають заходи щодо
запобігання і протидії корупції в
межах повноважень, визначених
Конституцією України.
На виконання норм вказаного Закону та наказу Генерального прокурора України №10гн від

21.06.11 «Про організацію діяльності органів прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції» прокуратура району провела
ряд перевірок щодо додержання
вимог антикорупційного законодавства в діяльності органів
виконавчої влади та місцевого
самоврядування, підприємств,
установ та організацій, посадові
особи яких є суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення. У вересні прокуратура району склала протокол на
громадянина К. про вчинення
адміністративного корупційного
правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-2 КУпАП, за фактом
порушення ним встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та
пов’язаних з цим можливостей
у зв’язку з прийняттям обіцянки
неправомірної вигоди для себе
та інших осіб. Правопорушника
притягнуто до адміністративної
відповідальності та на нього на-

кладено штраф в розмірі 850
грн.
З початку року щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування району та управління
Держкомзему в Макарівському
районі порушено та направлено
до суду з обвинувальними висновками п’ять кримінальних
справ про злочини з ознаками
корупції. Три з них за обвинуваченнями у вчиненні злочинів у
сфері земельних правовідносин.
Як встановлено в ході досудового слідства, злочинними діями
посадових осіб державним інтересам заподіяно збитків на загальну суму 1, 087 млн. грн.
Враховуючи актуальність додержання вимог антикорупційного законодавства на території району, перевірки у вказаній
сфері тривають.
Євген Шабанов,
помічник прокурора
Макарівського району.

В статті Олександра Прохорова «На шляху до вашого здоров’ я» («Макарівські вісті» від 30 вересня 2011 року) йшла мова
про аналізатор, за допомогою якого можна визначити вміст
кальцію в організмі людини. Наскільки цей показник важливий
для нас? Як поповнити потребу організму в кальцію?
Людмила Кравченко, смт Макарів.
- Дуже важливий. Кальцій є джерелом життя людини на всіх етапах її розвитку, починаючи від зачаття. Наукою доведено, що дефіцит
кальцію може призвести навіть до безпліддя у жінок. Діти, які до 6 років
отримували потрібну норму кальцію, мають здорові зуби все життя.
У людини 99 відсотків кальцію в скелеті і всього 1 відсоток в
м‘яких тканинах та крові. Якщо його не поповнювати, то вміст кальцію в організмі поступово знижується. До 35- річного віку розвиток
скелету людини завершується. З 35 до 50 років об ‘єм кісток поступово зменшується, а від 50 до 75 років втрата кальцію найбільша, тому в похилому віці в людей так багато проблем з серцевосудинною системою, суглобами, остеопорозом.
Щодо вибору кальцію, то треба сказати, що нині його майже
неможливо діставати з природних джерел. Медики вважають, що
найякіснішим є кальцій, отриманий з морських глибоководних риб.
Якому саме віддати перевагу ? Тут для вас стануть в пригоді поради лікарів. А переконатися, який вміст кальцію власне у вашому
організмі, ви можете, скориставшись послугами апаратури нашого
«Центру здоров’я» в Макарові по вулиці Леніна, 44-А ( біля автопарку). Режим роботи з 9 до 20 години щодня, крім суботи й неділі.
Олександр Прохоров.

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

8
субота, 22 жовтня
Ут-1

6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.30 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 Країна якостi.
13.25 Х/ф “Сталiнград”.
16.35 Золотий гусак.
17.00 Хокей. “Донбас” (Донецьк) - “Беркут” (Київ).
19.25 Свiт атома.
19.45 Концертна програма
“Янголи серед нас”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Концерт А.Варум i Л.Агутiна.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.

23.45 Про час i про себе.
М.Поплавський.
1.20 Д/ф “Наркоманiя вилiковна”.
1.50 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).

1+1

6.30 М/ф “Смурфи”.
7.25 “Справжнi лiкарi 2”.
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”.
11.55,5.05 “Екстрасенси проти
вчених”.
12.50 “Шiсть кадрiв”.
13.05 “Чотири весiлля”.
14.15,5.55 Комедiя “Джон Такер
повинен умерти”.
15.50 Бойовик “Лицар дня”.
17.45 “Велика рiзниця поукраїнському”.

* * *

неділя, 23 жовтня
Ут-1

6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Крок до зiрок.
7.00 Д/ф “Дитинство у дикiй
природi”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.50,0.50 Кориснi поради.
9.05 Як це?
9.30 Ближче до народу.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.20 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50 Караоке для дорослих.
12.30 Атака магiї.
13.10,4.25 Х/ф “Невiдомi сторiнки
з життя розвiдника”.
14.40 Т/с “Коли сонце було богом”.
17.00 Золотий гусак.
17.25 В гостях у Д.Гордона.
18.15 Дiловий свiт. Тиждень.
18.55 Маю честь запросити.

19.40 Концерт А.Варум i Л.Агутiна.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 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.
2.00 Так просто!
2.25 Т/с “Сержант Рокка 4”.

1+1

7.15 Х/ф “Королiвський спадок”.
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”.
12.20,5.25 Т/с “Незвичайна сiм`я”.

понеділок, 24 жовтня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.40 Точка зору.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
10.55 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Армiя.
12.55 Х/ф “Десятий крок”.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Їх знали тiльки в обличчя”.
17.05 Т/с “Як гартувалася сталь”.
19.05 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
19.25 Атака магiї.
19.50 Караоке для дорослих.
20.35 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.

21.40 Вечори з Вiталiєм Коротичем.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.45 Свiт спорту.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.55 Перерва.

1+1

6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,0.10 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
9.25 “Смакуємо”.
9.55,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
10.50,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.
12.30 Х/ф “Їхали два шофери”.
14.00 Х/ф “Цю пару створив бог”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.

Вівторок, 25 жовтня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.30 Свiтло.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д.Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.15 Хай щастить.
12.35 Темний силует.
12.50 Кордон держави.
13.05 Країна якостi.
13.30 Х/ф “Зигмунд Колосовський”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Перевiрено - мiн немає”.
17.05 Т/с “Як гартувалася сталь”.
19.00 Про головне.
19.30 Концертна програма “Двi
сестри”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30,1.45 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
22.00 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.

23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.55 ТелеАкадемiя.

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.20
“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
10.05,17.45 “Сiмейнi мелодрами”.
11.00,18.35 “Не бреши менi 2”.
12.00 “Чесно”.
12.55 “Iлюзiя безпеки. Чудовиська з безоднi”.
13.45 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.10,2.35 Т/с “Правда приховує
брехню”.
16.10 “Сусiдськi вiйни”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15,1.45 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).

середа, 26 жовтня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 Контрольна робота.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.15,3.10 Х/ф “Пан Володиєвський”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “П`ятнадцята весна”.
17.10 Т/с “Як гартувалася сталь”.
19.00 Про головне.
19.30 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
20.20 Глибинне бурiння.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.35 221. Екстрений виклик.
22.45 Мегалот.

22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.15,3.15
“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
10.00,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
10.55,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.55 “Чесно”.
12.50 “Iлюзiя безпеки. Схуднути
до смертi”.
13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05,1.40 Т/с “Правда приховує
брехню”.
16.05 “Сусiдськi вiйни”.

18.35,20.00 Х/ф “Коханка”.
19.30,3.00 “ТСН”.
22.15 Х/ф “Вiд 180 та вищi”. (2 к.).
0.00 Комедiя “Гаролд i Кумар
вiдриваються”. (3 к.).
1.30 Х/ф “Уроки зваблення”. (3 к.).
3.30 “Грошi”.

інтер

5.15 “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 Х/ф “Мана”.
15.15 “Бенефiс Iгоря Нiколаєва”.
17.25 “Вечiрнiй квартал. ”.
19.00 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Майдан`s 2”.
23.00 “Вечiр боксу на Iнтерi. Олександр Устiнов - Деннi Уїльямс”.
0.50 Х/ф “Бетмен i Робiн”.
2.50 “Подробицi” - “Час”.

ТРК «Україна»

6.10 Срiбний апельсин.
7.00,19.00,3.00 Подiї.
7.10,3.50 Х/ф “Охоронець Тесс”.
9.10,13.00 Т/с “У рiчки два береги”.
12.00 Гола красуня.
14.10,18.00,19.20 Т/с “Умови
контракту”.
17.00 Т/с “Дорожнiй патруль 10”.
21.20 “Хто хоче замiж за мого сина?”
22.35 “Замiж за мого сина”.
23.35 Т/с “Втеча”. (2 к.).
1.50 Х/ф “Будинок мертвих 2”. (3 к.).

ICTV

5.45 Факти.
6.15 Козирне життя.
6.40 Х/ф “Напруж звивину. Брюс
i Ллойд без гальм”.
7.55 Битва нацiй.
9.35 Велика рiзниця поукраїнськи.
10.40 Олiмпiляпи.
11.00 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.20 Квартирне питання.
12.20 Х/ф “Васабi”.
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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.
19.00,23.15 Наша Russia.
20.00 Х/ф “300 спартанцiв”. (2 к.).
22.25 Самозванцi.
23.50 Останнiй герой.
1.25 Х/ф “Вибiр долi”. (2 к.).
2.50 Т/с “Щит”.

стб

інтер

5.45 “Вечiр боксу. Олександр
Устiнов - Деннi Уїльямс”.
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”.
20.15,2.05 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Дiти напрокат”.
22.30 “Секс-мiсiя”.
23.25,4.25 “Tkachenko.ua”.
0.25,5.05 Т/с “Закон i порядок”. (2 к.).
2.55 Х/ф “Вiд 180 та вищi”. (2 к.).

інтер

5.20 Х/ф “Зникла iмперiя”.
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 8”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15,4.05 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Каневським”.
13.35 “Сiмейний суд”.
14.30 “Вечiрнiй квартал. Перевибори 2009”.
16.35 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.05 Т/с “Дар”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Щасливчик Пашка”.
23.50 “Позаочi”.
21.15 “Мiняю жiнку 4”.
22.25 “Грошi”.
23.40 “Зняти все”.
0.05,5.00 Т/с “Закон i порядок”. (2 к.).
3.25 Т/с “Новини”.

інтер

5.30 Т/с “Псевдонiм “Албанець”.
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 8”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Каневським”.
13.35 Д/с “Детективи”.
14.15 “Сiмейний суд”.
15.10 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Псевдонiм “Албанець”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.05 Т/с “Дар”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Щасливчик Пашка”.
23.50 Д/с “Моя країна”.
0.10 Д/ф “Борис Щербаков. Хто
ходить в гостi вранцi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Футбол. Динамо (Київ) Шахтар (Донецьк).
22.20 “Особиста справа”.
23.35 “Зняти все”.
0.00,4.15 Т/с “Закон i порядок”. (2 к.).

інтер

5.30 Т/с “Псевдонiм “Албанець”.
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 8”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15,4.05 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Каневським”.
13.35 Д/с “Детективи”.
14.15 “Сiмейний суд”.
15.10 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Псевдонiм “Албанець”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.05 Т/с “Дар”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.

12.25 “Розсмiшити комiка”.
13.25 “Майдан`s 2”.
16.00 “Вечiрнiй квартал”.
18.00,21.00 Т/с “Щасливчик
Пашка”.
20.00 “Подробицi тижня”.
23.00 Х/ф “Зникла iмперiя”.
1.10 “Подробицi тижня”.
2.00 Х/ф “Зоряний шлях”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Х/ф “Самотнiй янгол”.
9.15 Ласкаво просимо.
10.15 “Хто хоче замiж за мого сина?”
12.00 “Замiж за мого сина”.
13.00 Т/с “Умови контракту”.
15.55 Футбол. Прем`єр-лiга.
“Шахтар” (Донецьк) “Металiст” (Харкiв).
18.00,19.30 Т/с “Сьогодення”.
19.00,3.30 Подiї тижня.
21.30 “Хвилина на перемогу”.
22.20 Футбольний уiк-енд.
23.30 Т/с “Втеча”. (2 к.).
1.30 Х/ф “Лунатики”. (3 к.).
0.50 Х/ф “Мiстер Джонс”. (2 к.).
2.40 “Подробицi” - “Час”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
10.00,2.00 Х/ф “Бiс”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 10”.
13.00 “Хай говорять. Сирота
домiнiканська”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
21.15 Т/с “Стрiчна течiя”.
22.15 Х/ф “Анаконда”. (2 к.).
0.10 Х/ф “Нi живий, нi мертвий”. (2 к.).

ICTV

5.25 Служба розшуку дiтей.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.10,12.55,19.10,0.55 Спорт.
7.40 Факти тижня.
1.15 Х/ф “Пригоди барона
Мюнхгаузена”.
3.15 Подробицi.
3.45 “ Служба Розшуку дiтей”.

ТРК «Україна»

6.10 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
10.00 Т/с “Кримiнальна полiцiя”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль 3”.
12.00 Т/с “Стрiчна течiя”.
13.00 “Хай говорять. Злочин без
покарання”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
21.15 Т/с “Стрiчна течiя”.
23.50 Т/с “Подiя”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Анаконда”. (2 к.).
2.15 Щиросерде зiзнання.
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).

ICTV

5.25 Факти.
5.40,6.45 Свiтанок.

20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Щасливчик Пашка”.
23.50 Д/ф “Секретнi територiї”.
0.55 Х/ф “Троє в каное”. (2 к.).
2.40 “Подробицi” - “Час”.

ТРК «Україна»

6.10 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
10.00 Т/с “Кримiнальна полiцiя”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль 3”.
12.00 Т/с “Стрiчна течiя”.
13.00 “Хай говорять.
Батькiвщина-мати кличе!”
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
21.15 Т/с “Стрiчна течiя”.
23.50 Т/с “Подiя”. (2 к.).
0.50 Т/с “Втеча”. (2 к.).

ICTV

5.10 Служба розшуку дiтей.

23.10 “Х-фактор. Революцiя.
Пiдсумки голосування”.
1.30 Т/с “Жiноча логiка”.
3.20 “Мобiльна скринька”.

Новий канал

5.00 М/ф “Казка про царя Салтана”.
5.55 Х/ф “Нiколи не забуду тебе”.
7.40 “Караоке на Майданi”.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
10.20 “Зваженi i щасливi”.
13.45 “Танцюють всi! 4”.
16.50 Х/ф “Ворошиловський
стрiлець”.
19.00 “Х-фактор. Революцiя”.
22.00,0.20 “ВусоЛапоХвiст”.

4.45 Т/с “Ранетки”.
5.30 Т/с “Журнал мод”.
6.35 Х/ф “Вiрус любовi”.
8.00 Х/ф “Бiблiотекар”.
10.00 Ревiзор.
11.00 Файна Юкрайна.
12.10 Даєш молодь.
12.50 Зроби менi смiшно.
13.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45 Фабрика зiрок 4.
17.55 Х/ф “Дiти шпигунiв 2:
Острiв втрачених бажань”.
19.55 Х/ф “Прямо в серцi”. (2 к.).

3.00 Щиросерде зiзнання.
4.00 Х/ф “День весiлля доведеться уточнити”.

3.30 Iнтерактив. Тижневик.
3.45 Т/с “Щит”.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
14.00 “Смакуємо”.
14.25 “Алхiмiя кохання”.
15.20 “Я так живу”.
15.55,3.30 Т/с “Iнтерни”.
16.20 Мелодрама “Коханка”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Комедiя “Шопоголiк”.
22.00 “10 крокiв до кохання”.
22.50 “Свiтське життя”.
23.50 “Секс-мiсiя”.
0.40 “ТСН”.
1.25 Трилер “Останнiй король
Шотландiї”. (2 к.).

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.

ICTV

6.40 Факти.
7.00 Квартирне питання.
7.50 Анекдоти по-українськи.
8.10 Т/с “Рюрiки”.
9.00 Х/ф “Напруж звивину. Брюс
i Ллойд без гальм”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.25 Стережися автомобiля.
13.20,19.40 Спорт.
13.30 Х/ф “22 кулi. Безсмертний”.
16.00 Битва нацiй.
17.40 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Наша Russia. Прем`єрний
випуск.
20.10 Останнiй герой.
21.35 Х/ф “Наша Russiа: Яйця долi”.
23.35 Т/с “Таксi”.
0.50 Голi i смiшнi.
1.40 Х/ф “300 спартанцiв”. (2 к.).
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Х/ф “Категорiя 7: Кiнець свiту”.
12.45 Факти. День.
13.00 На рiвних.
13.10 Уральськi пельменi.
14.25 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс
проти Цезаря”.
16.50 Х/ф “Наша Russiа: Яйця долi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,1.00 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи 5”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,3.15 Свобода слова.
2.00 Т/с “Шит”.
2.45 Факти.

стб

5.40 Т/с “Адвокат”.
6.30,2.10 “Бiзнес +”.
6.35 Т/с “Адвокат”.
7.35 “Нез`ясовно, але факт”.
8.35,18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
9.35 Х/ф “Щастя є”.
13.40 “Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним”.
14.40 “Нез`ясовно, але факт”.
15.40 “Битва екстрасенсiв.
Третя свiтова”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
6.25,7.40 Дiловi факти.
6.40,9.25,12.55,19.10 Спорт.
7.45 Ти не повiриш!
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.30 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.40 Т/с “Мент в законi”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Уральськi пельменi.
14.35,20.10 Т/с “Морськi
дияволи 5”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Таксi”.
23.15 Х/ф “Оперативна розробка”. (2 к.).
2.15 Т/с “Щит”.
3.05 Факти.
3.35 Х/ф “Категорiя 7: Кiнець свiту”.

стб

6.05 “Бiзнес +”.
6.10,0.45 Т/с “Адвокат”.
8.00 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.35,2.40 Х/ф “Zоlushkа.ru”.
13.50,19.10 “Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним”.
5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.20,12.55,19.10 Спорт.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.30 Надзвичайнi
новини.
10.30 Т/с “Мент в законi”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Уральськi пельменi.
14.35,20.10 Т/с “Морськi
дияволи 5”.
16.40 Т/с “Мент в законi”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Таксi”.
23.15 Х/ф “Оперативна розробка 2: Комбiнат”. (2 к.).

стб

6.05 “Бiзнес +”.
6.10,1.30 Т/с “Адвокат”.
8.00 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.

21.55 Х/ф “Найкращий
фiльм 2”. (2 к.).
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Доказ смертi”. (3 к.).
2.20 Зона ночi.

НТН

6.00 “Легенди бандитської Одеси”.
7.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
11.30,2.50 “Речовий доказ”.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 Х/ф “Монах 2: Повернення
в Шаолiнь”.
15.00 Т/с “Павутиння 5”.
19.00 Т/с “Меч”.
23.00 Х/ф “Секс на виживання”. (2 к.).
1.00 Х/ф “Деннi - цепний пес”. (2 к.).

* * *

стб

5.05 М/ф “Пригоди Буратiно”.
6.10 Х/ф “Бiлi Роси”.
7.45 “МайстерШеф”.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-фактор. Революцiя”.
16.10 “МайстерШеф”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
Третя свiтова”.
21.15 Х/ф “Щастя є”.
1.20 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
2.10 Нiчний ефiр.

Новий канал

6.10 Клiпси.
6.35 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 Живчик Старти.
9.15 Х/ф “Дiти шпигунiв 2:
Острiв втрачених бажань”.
19.10 “Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним”.
20.10,22.40 “Феномен”.
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.00 Т/с “Адвокат”.
2.00 “Вiкна-спорт”.
2.15 Х/ф “Айболить-66”.
3.45 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.50 Т/с “Ранетки”.
5.35,6.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.00 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10 Х/ф “Темний свiт”.
11.25,23.40 Т/с “Щасливi разом”.
12.55 Здрастуйте, я - ваша мама!
13.50,14.55 Teen Time.
13.55 Т/с “АйКарлi”.
15.00,19.25 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55 Т/с “Красунi в Клiвлендi”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.55,21.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
20.25 Батьки i дiти.
22.40 Аферисти.
1.10 Служба розшуку дiтей.
14.50 “Нез`ясовно, але факт”.
15.50 “Битва екстрасенсiв. Дiтиясновидцi”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
20.10 “Фермер шукає дружину”.
22.40 “Правила життя. Молочнi
рiчки”.
23.45 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.25 “Вiкна-спорт”.
2.35 “Бiзнес +”.

Новий канал

4.50 Т/с “Ранетки”.
5.30,6.35 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10 Т/с “Крок за кроком”.
11.05,23.40 Т/с “Щасливi разом”.
12.50 Батьки i дiти.
13.45,14.50 Teen Time.
13.50 Т/с “АйКарлi”.
14.55,19.25 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55 Т/с “Красунi в Клiвлендi”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.50,21.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
20.25 Знову разом.
11.50,3.20 Х/ф “Спокуса”.
13.50,19.10 “Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним”.
14.50 “Нез`ясовно, але факт”.
15.50 “Битва екстрасенсiв. Дiтиясновидцi”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10,22.40 “МайстерШеф”.
0.40 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
3.05 “Вiкна-спорт”.
3.15 “Бiзнес +”.
4.50 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.50 Т/с “Ранетки”.
5.30,6.35 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.40,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.00,0.40 Репортер.
9.10 Т/с “Крок за кроком”.
11.05,23.40 Т/с “Щасливi разом”.
12.50 Знову разом.
13.45,14.50 Teen Time.
13.50 Т/с “АйКарлi”.
14.55,19.25 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55 Т/с “Красунi в Клiвлендi”.
16.55 Т/с “Друзi”.

11.15 Я - Герой!
12.55 Шоуманiя.
13.50 Аферисти.
14.50 Info-шок.
15.50 Т/с “Татусевi дочки”.
16.50 Х/ф “Темний свiт”.
19.00 Фабрика зiрок 4.
22.05 Фабрика зiрок 4. Ще не все.
22.50 Х/ф “Вiчно молодий”.
0.55 Спортрепортер.
1.00 Х/ф “Велика нiч”. (2 к.).
2.55 Зона ночi.

НТН

5.55 “Легенди бандитської Одеси”.
7.30 Т/с “Павутиння 5”.
11.30 “Легенди карного розшуку”.
Справа рецидивiста “Байкала”.
12.00,3.45 “Агенти впливу”.
12.45 “Моя країна”.
13.10 “Найкращi бої братiв Кличкiв”.
14.50 Т/с “Меч”.
19.00 Х/ф “Чорний орел”.
21.00 Х/ф “Деннi - цепний пес”. (2 к.).
23.10 Х/ф “Павуки”. (3 к.).
1.10 Х/ф “Чорний орел”.
2.45 “Речовий доказ”.
1.15 Х/ф “Гладiатор”. (2 к.).
2.50 Зона ночi. Культура.

нтн

5.50 “Легенди бандитського
Києва”.
6.15 Х/ф “Шах королевi дiамантiв”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Правда життя”. Дивовижне
спасiння.
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”.
13.30 Т/с “МанГуст”.
15.35 Х/ф “Кiнець iмператора тайги”.
17.15 Х/ф “Повернення резидента”.
18.30,3.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.05,5.15
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 11”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi 8”.
0.20 Х/ф “Секс на виживання”. (3 к.).
2.30 “Речовий доказ”.
4.25 “Правда життя”.
5.35 “Уроки тiтоньки Сови”.
22.40 Новий погляд.
1.10 Х/ф “Любовний менеджмент”. (2 к.).
2.40 Зона ночi.

нтн

5.55 “Легенди бандитського
Києва”.
6.20 Х/ф “Кiнець iмператора тайги”.
7.55,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.10, 5.10
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Маямi 8”.
12.40,19.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 11”.
13.40 Т/с “МанГуст”.
15.40 Х/ф “Росiйський рахунок”.
17.15 Х/ф “Повернення резидента”.
18.30 “Речовий доказ”. Таємниця вiдбиткiв.
0.20 Х/ф “Павуки”. (3 к.).
2.35 “Правда життя”.
3.40 “Агенти впливу”.
5.35 “Уроки тiтоньки Сови”.
17.55,21.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
20.25 Ревiзор.
22.40 Зроби менi смiшно.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Х/ф “Розгадка”. (2 к.).

нтн

6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.25 Х/ф “Росiйський рахунок”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.15, 5.15
“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: Маямi 8”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 11”.
13.35 Т/с “МанГуст”.
15.35 Х/ф “Iнспектор ДАI”.
17.10 Х/ф “Кiнець операцiї
“Резидент”.
18.30,3.20 “Правда життя”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.20 “Легенди карного розшуку”.
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6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.30 Книга.ua.
9.55 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.55 Крок до зiрок. Євробачення.
13.40 Х/ф “Репортаж з лiнiї вогню”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с “Викликаємо вогонь
на себе”.
19.00 Про головне.
19.30 Концерт А.Варум i Л.Агутiна.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30,1.45 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
22.00 Богатирськi iгри.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.

0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.00 На добранiч, дiти.
3.20 Т/с “Нiколя Ле Флок”.
4.05 Д/ф “ООН та Україна”.
4.35 Х/ф “Репортаж з лiнiї
вогню”.
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”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.20
“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
10.00,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
10.55,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.55,5.50 “Чесно”.
12.45 “Iлюзiя безпеки. Їжа.
Смертельна добавка”.
13.35 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05,2.35 Т/с “Правда приховує
брехню”.
16.05 “Сусiдськi вiйни”.

17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15,2.10 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Чотири весiлля”.
22.25 “Здивуй мене”.
23.40,0.05 “Зняти все”.
0.30,5.05 Т/с “Закон i порядок”. (2 к.).
3.25 Т/с “Новини”.
4.15 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
(2 к.).

інтер

5.30 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
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 8”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15,4.05 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Каневським”.
13.35 Д/с “Детективи”.
14.15 “Сiмейний суд”.
15.10 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.05 Т/с “Дар”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Щасливчик Пашка”.
23.50 Д/ф “Жадiбнiсть”.
0.55 Х/ф “Синоптик”. (2 к.).
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.10 “ Служба Розшуку дiтей”.
3.15 Д/с “Таємницi iсторiї”.

ТРК «Україна»

6.10 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
10.00 Т/с “Кримiнальна полiцiя”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль 3”.
12.00 Т/с “Стрiчна течiя”.
13.00 “Хай говорять. Чортове
колесо”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
21.15 Т/с “Стрiчна течiя”.
23.50 Т/с “Подiя”. (2 к.).
0.50 Т/с “Втеча”. (2 к.).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.

ICTV

5.20,3.10 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10 Спорт.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.35 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.40 Т/с “Мент в законi”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Уральськi пельменi.
14.35,20.10 Т/с “Морськi
дияволи 5”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Таксi”.
23.15 Х/ф “Бiла стрiла”. (2 к.).
2.20 Т/с “Щит”.
3.40 Х/ф “Оперативна розробка
2: Комбiнат”. (2 к.).

стб

6.05,2.50 “Бiзнес +”.
6.10,1.00 Т/с “Адвокат”.
8.00 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.35 Х/ф “Жiноча логiка”.

9
13.50,19.10 “Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним”.
14.50 “Нез`ясовно, але факт”.
15.50 “Битва екстрасенсiв. Дiтиясновидцi”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10,22.40 “Зваженi i щасливi”.
0.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.40 “Вiкна-спорт”.
2.55 Х/ф “Пригоди Квентiна
Дорварда - стрiлка
королiвської гвардiї”.
4.25 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.45 Т/с “Ранетки”.
5.30,6.35 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.40,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.00,0.55 Репортер.
9.10 Т/с “Крок за кроком”.
11.05 Т/с “Щасливi разом”.
12.45 Батьки i дiти.
13.45,14.50 Teen Time.
13.50 Т/с “АйКарлi”.
14.55,19.25 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55 Т/с “Красунi в Клiвлендi”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.50,21.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.

20.25 Кухня на двох.
22.40 Мрiї збуваються.
23.50 Т/с “Щасливi разом”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Х/ф “В руках Божих”.
2.55 Зона ночi.

нтн

6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.25 Х/ф “Iнспектор ДАI”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.30, 5.20
“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: Маямi 8”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 11”.
13.40 Т/с “МанГуст”.
15.35 Х/ф “Непереможний”.
17.05 Х/ф “Кiнець операцiї
“Резидент”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Опустити всiх вождiв.
0.30 “Покер Дуель”.
1.25 “Легенди карного розшуку”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.55 “Правда життя”.

: : : ОГОЛОШЕННЯ : : : ОГОЛОШЕННЯ : : : ОГОЛОШЕННЯ : : :
Металопластикові вікна
від виробника

Якість і ціна вас влаштують.

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

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

ТОВ « СЛОБОДА К О »

запрошує на постійну роботу
водіїв категорії Е,В.
О п л а т а з г і д н о ш т а т н о г о р о з к л а д у.

Звертатися: Київська обл., Макарівський р-н., с.Червона
Слобода, вул., Заводська, 1. Телефон: (04578) 90-103.

Автомагазин “ЕлітАвто”

Автозапчастини до іномарок в наявності та під
замовлення. Оригінальні та аналогові, смт Макарів,
вул. Б.Хмельницького, 7-а (навпроти будинку
культури). Тел. 097-988-18-10, 093-580-87-03,

095-462-68-79, 063-242-73-88, 093-467-28-88.

Їдальня запрошує на роботу
к у х а р і в в с.Копилів.
Забезпечуємо доставку з смт Макарів.

Заробітна плата від 2500 грн.

Телефон: 044-331-85-68.

Потрібна няня з освітою. Дитині 1,6 р.
Тел.: 6-05-90; 067-945-23-23.

РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «NIGHT CITY»

запрошує на роботу прибиральницю.

Телефон: 063-584-65-55; 097-454-65-55.
Адреса: с.Фасівочка, вул.Кірова,55.

ПАМ’ЯТКА - ІНСТРУКЦІЯ
з безпечного користування газовими приладами в побуті
Природний газ – це газ метан, без
кольору, без запаху і смаку. Газ – цінне
паливо і від того, як воно використовується кожним, залежить нормальне
газопостачання всіх жителів району.
Користування побутовими газовими приладами при дотриманні правил
та інструкцій безпечне і зручне.
Неправильна експлуатація газових приладів, газових лічильників і поганий догляд за ними може привести
не тільки до вибухів і пожеж, але й до
смертельних отруєнь.
Приміщення, де встановленні газові прилади, повинні постійно провітрюватись.
Не допускається закривати решітки вентиляційних каналів.
Перед
розпалюванням,
після
включення і періодично під час роботи
газових водонагрівачів, опалювальних
печей, котлів та інших приладів, підключених до димоходів, обов’язково
перевірте наявність тяги. При відсутності чи слабій тязі не користуйтесь
газом – це смертельно небезпечно.
Подальше користування газом
можливе тільки після перевірки і
очистки димоходів та вентиляційних
каналів відповідними службами.
Не відкривайте крани на газових
приладах, не маючи в руках запаленого сірника, завчасно піднесеного до
пальника.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Не допускається залишати без нагляду працюючі прилади.
По закінченні користування газом,
крани на газопроводі повинні закриватись.
Не допускайте перегріву опалювальних печей.
Не допускайте до користування
газовими приладами дітей, а також
осіб, які не пройшли інструктаж з правил безпечного користування газовими приладами в філії по експлуатації
газового господарства.
Кухні та приміщення, де встановлюються газові прилади, не дозволяється використовувати для сну.
Не дозволяється за допомогою
газових плит обігрівати приміщення,
сушити білизну, а також прив’язувати
до газопроводів мотузки.
Не дозволяється самовільно переміщати, ремонтувати газові прилади,
відключати діючі газові прилади або
підключати нові газові прилади, газові лічильники. Це може привести до
нещасних випадків. Ці роботи дозволяється виконувати філії «Газтехніка»,
ПАТ «Київоблгаз», тел.: 044-331-4290.
Не дозволяється пошкоджувати
пломби, встановленні на лічильнику.
Не дозволяється підносити до лічильника вогонь (сірник, свічку і т.п.),

•
•

•

•
•

підвішувати чи класти на лічильник
будь-які предмети.
Усувати негерметичність лічильника повинні тільки працівники газового
господарства.
Не дозволяється встановлювати в
приміщенні, де є газові прилади з відводом продуктів згорання примусово,
витяжну вентиляцію.
Не дозволяється перевіряти тягу
у вентиляційних каналах запаленим
сірником.

•
•

•

*****

Відповідальність за справний
стан і безпечне користування газовими приладами і апаратами в
квартирах та житлових будинках
лягає на їх власників.
При несправному газовому обладнанні трубопроводів або неправильному горінні газу, необхідно
негайно повідомити працівників
газового господарства.
При появі запаху газу негайно
закрийте газові крани і провітріть
приміщення, не запалюйте вогонь,
не вмикайте і не вимикайте електроосвітлення, електроприлади і
електроапаратуру і викличте аварійну службу за телефоном - 104.
Вимагайте від осіб, що звертаються до вас з питань газопостачання, пред’явити службове посвідчення.

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
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-

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. –

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.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665483, виданий
21 липня 2008 року Макарівським відділом земельних
ресурсів райдержадміністрації за №010833000282 на
підставі рішення Лишнянської сільської ради від 4 липня
2008 року №329 на ім’я Волинця Віталія Валентиновича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665486, виданий
21 липня 2008 року Макарівським відділом земельних
ресурсів райдержадміністрації за №010833000279 на
підставі рішення Лишнянської сільської ради від 4 липня
2008 року №327 на ім’я Волинця Віталія Валентиновича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665484, виданий
21 липня 2008 року Макарівським відділом земельних
ресурсів райдержадміністрації за №010833000278 на
підставі рішення Лишнянської сільської ради від 4 липня
2008 року №326 на ім’я Волинця Віталія Валентиновича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665498, виданий
21 липня 2008 року Макарівським відділом земельних
ресурсів райдержадміністрації за №010833000279 на
підставі рішення Лишнянської сільської ради від 4 липня
2008 року №340 на ім’я Волинця Віталія Валентиновича, вважати недійсним.
ВТРАЧЕНИЙ державний акт на право приватної власності
на земельну ділянку серії ЯБ №513370, виданий 22 червня 2006 року Макарівським відділом земельних ресурсів
райдержадміністрації за №0105 на підставі рішення Макарівської райдержадміністрації від 16 червня 2006 року
№3544 (розпорядження) на ім’я Луценко Жанни Валеріївни, вважати недійсним.
Загублене посвідчення учасника бойових дій серії АА
№243056, видане 1 лютого 2000 року Харківським РВК
м.Києва на ім’я Шевченка Олега Миколайовича, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення водія категорії В, С , № 251930,
видане ДАІ МВС-УВС Макарівським МРЕВ 28 травня
2002 року на ім’я Ніщенка Володимира Миколайовича, вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу №092100, видане Макарівським МРЕВ ДАІ 3 грудня
1996 року на ім’я Ніщенка Миколи Миколайовича,
вважати недійсним.
Втрачений паспорт громадянина України серії СМ
№051380, виданий Макарівським РВ ГУ МВС України
в Київській області 21 січня 2010 року на ім’я Ніщенка Володимира Миколайовича, вважати недійсним.
Зіпсоване свідоцтво №550 на право власності на
житло, яке розташоване за адресою с.Плахтянка, вул.
Комунарська,17, видане 2 червня 1994 року згідно з
розпорядженням (наказом) від 31 травня 1994 року №1
на ім’я Філатенко Марії Павлівни, вважати недійсним.
Загублене посвідчення тракториста-машиніста категорії А серії АК №167045, видане 24 лютого 1997 року Макарівською інспекцією держтехнагляду на ім’я Моголівця
Андрія Миколайовича, вважати недійсним.
Загублений оригінал змін переходу з УПЦ до УПЦ КП
від 24 лютого 1993року №74, вважати недійсним.
Загублена довідка форми 4-ОПП №55, видана 29 березня 2011 року Державною податковою інспекцією Макарівського району на ім’я Ткаченко Ольги Василівни,
вважати недійсною.
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щиросердні поздоровлення
Президія районної організації ветеранів України щиросердно поздоровляє з ювілейною датою - 80річчям від Дня народження
Лукашенко Марію Андріївну з Макарова,
Муху Галину Тихонівну з Мотижина,
Кучеренко Ганну Терешківну з Колонщини.
Нехай буде у Вас усе в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Веселощів низку, здоров’я міцного,
Від щирого серця бажаєм усього.

*****

Усією любов’ю наших сердець вітаємо з ювілейною
датою – 80-річчям від Дня народження
Мілевського Цезаря Миколайовича.
Зорить чудова Ваша дата,
Цей світлий день – Ваш 80-літній ювілей.
У дім уже заходить свято
З вітанням рідних та гостей.
Хай незліченні будуть роки,
Багаті сонцем та добром,
Веселим спів, легкими кроки,
Хай доля сповниться добром!
Нехай над Вами буде блакитне небо,
Не залишать сили на путі,
І живіть стільки, скільки буде треба,
Гордо ступайте у житті.
Від нас ці щирі вітальні слова,
І Бог хай дарує многії літа!
Дружина Паша, діти, онуки.

*****

Найдорожчу в світі людину – рідну маму, бабусю,
прабабусю
Муху Галину Тихонівну
поздоровляємо із святковою датою 80-річчям від Дня
народження.
Ми любимо Вас і щиро бажаєм,
Найкращі бажання в цей день посилаєм,
Низенько вклоняємось і просимо долю,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі.
Нехай Вам силу Господь посилає,
Нехай Вам шлях благодать осяває,
Живіть Ви сто років, рідненька, на світі,
І будемо всі ми за Вас радіти!
Діти, онуки та правнук Сашуня.

*****

Найтепліші та найщиріші вітання з приводу 55-річчя
від Дня народження адресують адміністрація, профком та трудовий колектив Королівської ЗОШ І-ІІІ
ст. директору школи
Коваленку Петру Михайловичу.
Хай роки минають у радощах й силах,
У вирій летять журавлі,
Прийміть у цей день поздоровлення щирі,
І низький наш уклін до землі.
Нехай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті,
Душа ніколи не старіє,
А серце не втрачає доброти!

*****

12 жовтня, о цій прекрасній осінній порі, святкував
свою ювілейну дату – 50-річчя від Дня народження
СоловіцЬкий Сергій Станіславович з Кодри.
Тебя, родной, мы очень любим,
Нальём отличного вина,
И за Тебя мы не пригубим,
А выпьем, дорогой, до дна!
В Твоих руках всегда работа:
Сажать, строить, мастерить,
И обо всем всегда забота –
Не существуешь, а горишь!
Прими в честь юбилея
Наши добрые слова,
Прочь печали, прочь сомнения,
Не болит пусть голова,
От забот и настроения,
Верь в хорошее всегда.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с Тобой.
Теща, куми Вова і Люда,
племінниці Альона,
Маша і хрещениця Ліля.

*****

Колектив Борівського НВО ЗОШ І-ІІІ ступенів
щиросердечно вітає з ювілейною датою від Дня народження вчителя
Граму Наталію Миколаївну.
Зичимо Вам, як енергійній та яскравій особистості міцного здоров’я, добробуту, миру та злагоди в родині, гарних та
приязних стосунків з колегами та учнями. Нехай справи, які Ви започаткували,
будуть запорукою цілеспрямованості та
бажання досягти нових висот. А також:
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб та сіль,
Своїм теплом хай завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба,
Та вічно не старіюча душа!

Адміністрація, профком та трудовий колектив
Макарівського НВК «ЗОШ І ст. – районна гімназія»
щиро вітають з ювілейною датою від Дня народження
майстра з ремонту
Омельченка Миколу Миколайовича.
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для Вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.

*****

З нагоди ювілейної дати від Дня народження колектив Макарівського НВК «ЗОШ І ст. – районна гімназія» шле найсердечніші вітання вчителю історії
Булаху Андрію Васильовичу.
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

*****

Колектив Мотижинської сільської ради вітає усім
теплом наших сердець з ювілейною датою від Дня народження сільського голову
Сухенко Ольгу Петрівну.
з ювілейною датою від Дня народження.
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай щастя панує завжди в Вашім домі.
Хай шанують Вас добрі люди,
Хай здоров’я міцним до 100 років буде.
Хай діти щебечуть, немов солов’ята,
І радості, щастя дарують багато.
Хай життя цвіте пишною айстрою,
Все добре до Вас звідусіль приліта.
Сердечно бажаємо гарного настрою,
Щастя, здоров’я на довгі літа.

*****

19 жовтня відсвяткувала свою ювілейну дату від
Дня народження голова виконкому Мотижинської
сільської ради
Сухенко Ольга Петрівна.
Прийміть у цей день вітання найкращі,
Бажаєм здоров’я, любові і щастя,
Щоб лихо й тривоги Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала.
Хай в житті Вашім щастя квітує,
Веснянково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує,
І здоров’я міцне посилає.
Хай пісня з уст Ваших часто лунає,
Хай Бог у житті Вам все помагає.
Нехай кожна мить буде повна надії,
І нехай пощастить здійснити всі мрії,
Удачі, натхнення й духовного росту,
Хай буде в житті усе легко та просто!
Депутати Курач Валентина Петрівна,
Клименко Петро Іванович, члени виконкому
Муха Ніна Володимирівна, Муха Ганна Сергіївна.

*****

Мотижинський депутатьський корпус адресує
найтепліші та найщиріші вітання з ювілейною датою від
Дня народження Мотижинському сільському голові та
голові виконкому сільської ради
Сухенко Ользі Петрівні.
У день ювілею хай щастя Вам сяє,
Що зайвим ніколи в житті не буває.
Здоров’я постійно із Вами хай дружить,
Бувайте щоденно веселі та дужі.
У колі сім’ї і в робочому колі,
Хай настрою буде у Вас завжди доволі!

*****

Усією любов’ю наших середець вітаємо з ювілейною
датою від Дня народження нашу дорогу, кохану дружину, любу матусю
Сухенко Ольгу Петрівну
і бажаємо Тобі:
Будь щаслива Ти безкрайньо,
Ти найкраща на землі! ! !
Будь такою, як ми Тебе знаєм,
Проста, ніжна і всім дорога.
Хай і щастя, і сонця вітрила,
Мчать Твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі.
Ще ми хочем побажати,
Щоб в нелегкому житті,
Всі ті труднощі долати, що у Тебе на путі.
Молодість Твоя хай не проходить,
А разом з нею радість, доброта,
Хай вічним гостем в нашім домі буде
І затишок, і мир, і теплота.
Також бажаєм щастя і здоров’я,
І усмішок, бадьорості та сил,
І у вінок привітань, як зерно до зернини,
Низькій уклін Тобі від всієї родини.
З любов’ю та повагою чоловік, син, донька.

Адміністрація та колектив Мостищанського
НВО «ЗОШ І ст.-дитячий садок» щиросердно вітають
з Днем народження депутата районної ради
Цисаренка Олександра Борисовича.
Від щирого серця - Вам щастя земного,
І сонячних днів, і веселих пісень,
Міцного здоров’я і неба ясного,
А все це - у народження день!

*****

Сердечно поздоровляємо з Днем народження оператора котельні Борівського НВО ЗОШ І-ІІІ ступенів
Федоренка Михайла Івановича.
Шлемо сердечні поздоровлення та побажання міцного здоров’я, молодості душі, достатку та благополуччя і віри в добре майбутнє.
То не біда, що швидко роки линуть,
То не біда, що 45 уже прийшло.
Хай добрі спогади в душі не гинуть
Про все прекрасне, що в житті було.
Нехай всі дні рясніють добротою,
Любов’ю серце повниться святою,
Не гасне іскра радості в очах,
Щасливим буде Ваш життєвий шлях.
Колектив Борівського НВО.

*****

Дорогого кума та люблячого хрещеного
Ярмоленка Руслана Олександровича
вітаємо з ювілейною датою – 30-річчям від Дня народження, яке він відзначив 16 жовтня.
Нехай квітне молодість Твоя,
А почуття вирують синім морем.
Нехай щиро й весело співа душа,
А серце радістю й коханням буде повне!
Хрещеник Ростислав і кума Наталія.

*****

Ситняківська ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає з ювілейною датою – 60-річчям від Дня народження вчителяпенсіонера
Гребенюка Анатолія Петровича.
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя, лише частину Попереду багато ще доріг.
Бажаємо століття ще прожити,
Здоров’я доброго на всю ту сотню літ,
І внуків всіх ще одружити,
Й благословити правнуків у світ!

*****

Адміністрація, профком та трудовий колектив
Макарівського НВК «ЗОШ І ст. – районна гімназія»
щиро вітають з ювілейною датою від Дня народження
вчительку початкових класів
Гусак Олену Миколаївну.
Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить Вам завжди,
Роки ніколи Вас не старять,
І не приносять в дім біди.
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди та дружби у родині,
Щоб вся біда у безвість відійшла,
А радість залишилася віднині!

*****

Комарівське НВО щиро вітає з 35-річчям від Дня
народження
Круглій Наталію Федорівну.
Здоров’я міцного і щирої долі,
Хай Бог посилає і Вас береже,
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Вам многії літа! Щедрої долі!

*****

15 жовтня відзначив свій 30-й ювілей від Дня народження депутат Соснівської сільської ради
Дурицький Андрій Вікторович.
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам згоди і порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Від душі любові Вам бажаєм,
І хай Вам Господь Бог допомагає.
Соснівська сільська рада.

*****

Дирекція СТОВ «Зоря», працівники ферми та
весь колектив щиросердно вітають з ювілейною датою
– 30-річчям від Дня народження
Дурицького Андрія Вікторовича,
яке він відзначив 15 жовтня.
Добрий майстер у роботі
І порадник у житті,
Ви розрадите в скорботі,
Не забудете в біді,
Порадієте на святі,
Не останній - за столом,
І на дружбу Ви багаті,
До людей Ви - лиш з добром.
З святом Вас віта сьогодні
Весь наш дружній колектив,
Працьовиті, гарні, мужні,
Будьте Ви і повні сил!
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Щира вдячність

Дякуємо реаніматологу центральної районної лікарні Соломенку Сергію Володимировичу за врятоване життя нашої дитини Давида, за Вашу чуйність,
доброзичливість та допомогу в тяжкій ситуації.
Зичимо Вам, шановний, міцного здоров’я, достатку, щоб усі Ваші бажання та мрії стали реальністю. Щастя Вам, довгих років життя. Хай доля буде
прихильною до Вас у всіх починаннях. Хай Бог Вас
в усьому береже і допомагає в порятунку людських
життів.
Сім’я Семененків, с. Ніжиловичі.

А К ЦІЯ

Магазин „Дім, сад, город”, що знаходиться по вул.Б.Хмельницького (біля стадіону) з 1 листопада 2011 р. по 1 лютого
2012 р. проводить акцію для пенсіонерів.
Насіння, засоби захисту рослин, добрива
продаються зі знижкою 10%.

РЕСТАВРАЦІЯ ПОДУШОК
У ВАС НА ОЧАХ

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

РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «NIGHT CITY»

ПРОПОНУЄ ПРОВЕДЕННЯ
БАНКЕТІВ, ФУРШЕТІВ,
ДНІВ НАРОДЖЕНЬ, ЮВІЛЕЇВ,
ВЕСІЛЬ, ДИТЯЧИХ СВЯТ

П О З И К А

на нерухомість, зем. ділянки, авто (різні
марки), с/г техніку та її комплектуючі.
Те л . : 0 9 6 - 6 4 - 7 8 2 - 0 7 .

ВІД 1 5 0 ГРН / ЧОЛ .

П отр і бн а ш в а ч к а в с м т М а к а р і в .
Тел.: 6-05-90; 067-945-23-23.

Приватні
оголошення
Продаю будинок з усіма зручностями. Два погреби, гараж, господарські будівлі. 0,7 га землі.
с. Лозовик. Тел.: 067-978-21-21.
Продаю вугілля. с.Борівка. Тел.: 096-811-33-10.
Продаю терміново однокімнатну квартиру в
с.Бишів. Тел.: 067-496-50-76.
Продаю «Шевроле Авео». Терміново. Оплата
щомісячна від 980 грн. Тел.: 095-734-20-00; 097717-40-10.
Продаю 1-кімнатну квартиру в Макарові по вул.
Піонерська, 7, на 2 поверсі двоповерхового цегляного будинку. 35/19/7 м2. Після ремонту. Склопакети, кахель, вбудована кухня. Ціна договірна.
Тел.:097-937-63-48.
Продаю цегляний будинок 1986 року в с.Плахтянка, площею 59,6 м2. Центральний водопровід, газ (опалення), присадибна ділянка 0.12 га.
Ціна договірна при огляді. Тел.: 067-383-18-91
Петро Петрович; 067-295-39-33 Наталя Олександрівна.
Продаю лоша (6 місяців, кобила), дві кози, овечку. с.Ніжиловичі, вул. Петровського, 123. Тел.:
096-77-32-538. Валя.
Здаю хату з усіма зручностями в Макарові по вул.
Свердлова, 37. Тел.: 067-96-29-108. Тамара.
Здаю квартиру в Макарові по вул. Проектна, 4.
Телефон - 063-130-74-45; 067-944-60-30.
Куплю квартиру або будинок. Розгляну будь-які
пропозиції. Тел.: 063-306-68-55; 098-528-26-26.
Куплю причеп для легкового автомобіля.
Тел.: 067-304-80-29.

ЧИСТИМО, КОПАЄМО КРИНИЦІ.
Те л е ф о н — 0 9 6 - 5 6 3 - 8 0 - 3 0 .

Виконуємо будь-яку домашню роботу.

Прибирання, прання, приготування їжі і т.д.

Порядність та чистоту гарантуємо!

ТЕЛ: 063-584-65-55; 097-454-65-55.

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

У магазин “Будівельний дворик“

На роботу потрібен

АДРЕСА: с.ФАСІВОЧКА, вул.КІРОВА, 55.

(Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 №143366)

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

Телефон: 067-102-96-69.

на постійну роботу потрібні вантажники.
(смт Макарів, вул. Ілліча, 69)

Тел.: 096-497-42-77, 098-777-00-22.
бишівська сільська рада шостого скликання
макарівського району київської області
рішення
про розроблення генерального плану села Бишів
Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 173
Земельного Кодексу України, статтями 17,18,19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 25,
пунктом 42 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування вУкраїні», сесія сільської ради вирішила:
1. Надати дозвіл на розроблення генерального плану села
Бишів.
2.Виконавчому комітету Бишівської сільської ради в місячний термін:
2.1. подати пропозиції до проекту рішення про внесення
змін до бюджету на поточний рік щодо потреби у розробленні
містобудівної документації;
2.2. визначити у встановленому законодавством порядку
розробника генерального плану, встановити строки розроблення та джерела його фінансування;
2.3. повідомити Макарівську районну адміністрацію про
розроблення генерального плану села Бишів щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення
генерального плану;
2.4. повідомити через місцеві засоби інформації про початок розроблення генерального плану села Бишів та визначити
порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та
юридичними особами;
2.5. забезпечити попередній розгляд матеріалів щодо генерального плану архітектурно – містобудівними радами відповідного рівня.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань благоустрою, екології, шляхового будівництва та на постійну комісію з питань земельних ресурсів.
Сільський голова
О.О.Мірошкін
с. Бишів
№78-09-VI
28 липня 2011 року

25 жовтня минає 40 днів, як у нашу
сім’ю ввірвалося велике горе - невблаганна смерть забрала з життя мудру, чуйну, щиру, добру людину, дружину, бабусю
Ілюшенко Валентину Федорівну.
Ми будемо любити і пам’ятати тебе,
твої поради та добрі справи. Світлий твій
образ назавжди збережеться у серцях тих,
хто знав і любив тебе – невтомну і працьовиту. Хай пухом
буде тобі земля, а Царство небесне дарує спокій у далекому потойбічному світі.
Висловлюємо щиру вдячність всім, хто розділив з нами
біль утрати та підтримав нас у цей тяжкий час. Бажаємо
міцного здоров’я, щастя, добра.
Любимо, сумуємо, пам’ятаємо.
У глибокій скорботі чоловік, онуки.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
20 жовтня 2011 року минає 5 років від
дня смерті люблячого батька, дбайливого
дідуся, прадідуся
Коваленка Миколи Васильовича.
Не вщухає біль у наших серцях. Нехай
пухом буде йому земля, а Царство небесне дарує спокій у далекому потойбічному
світі. Вічною буде наша пам’ять про нього. Він завжди
житиме у наших серцях.
У глибокій скорботі низько схиляємо голови.
Діти, онуки, правнуки.

фармацевт-провізор.
Телефон: 067-834-47-78.
Творча майстерня «NINO»

запрошує на постійну роботу швачок.

Тел.: 093-665-01-33; 097-239-10-07.

БИШіВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Оголошує конкурс
на оренду 5 (п’яти) кімнат: 1 кімната –
15м 2; 2 кімната – 22м 2; 3 кімната – 18м 2;
4 кімната – 20м2 в приміщенні сільської

ради за адресою: с.Бишів, вул. Київська, 48;

5 кімната – 48м2 за адресою: с.Бишів, вул.
Леніна, 7.

Телефон для довідок: 2-12-89.
за ким плакав вересень
25 жовтня минає 40 днів, як страшна смерть забрала
нашого синочка, брата, онука
Самуся Сергія Володимировича
Синочок рідненький, як швидко плине час. Свідомість ніяк не сприймає, а
серце відмовляється вірити, що тебе
немає з нами. Неправда, що час лікує,
душа не вірить у втрату цю. Пішов, ні
слова нам на прощання не сказав. Як
хочеться почути твій голос... Той день,
коли ти пішов у Вічність, є найстрашнішим днем для
нас. Нехай наші сльози не турбують тебе, твого вічного
сну. Земля тобі хай буде пухом і Вічне Царство в небесах. Ти був, ти є, ти будеш для нас жити, поки ми живі.
За підтримку кумам, друзям, родичам велика вдячність і низький уклін. Бажаємо всім міцного здоров’я і
сімейного благополуччя. Всі, хто знав нашого синочка,
пом’яніть його добрим словом.
Вічно сумуючі мама, тато,
брат Ігор з сім’єю, бабусі, дідусь.
В тяжку хвилину підтримуємо Шимоновича Миколу Володимировича і глибоко сумуємо разом з ним з приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті матері Марії Яківни.
Світла і незабутня пам’ять завжди житиме в наших
серцях та споминах. Хай свята земля буде їй пухом, а
Господь дарує небесну благодать.
Куми Перебенесюки, Стернюки,
Круподері, Самусі, Лісніченки.
Макарівська района рада та держадміністрація висловлюють щирі співчуття депутату Макарівської районної ради Шимоновичу Миколі Володимировичу з
приводу тяжкої втрати – смерті матері Марії Яківни.
Адміністрація, профспілковий комітет Макарівської
ЦРЛ та колектив Бишівської медичної амбулаторії глибоко сумують з приводу смерті колишноьго працівника
– лікаря-стоматолога Бишівської дільничної лікарні
Белінського Петра Степановича
та висловлюють співчуття рідним та близьким.

”
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ОВЕН (21.03-20.04). Непорозумiння на службi або у стосунках
з партнерами можуть негативно вiдобразитися на настрої i здоров`ї.
Особливо небезпечне перенапруження через рiзке зниження
життєвого потенцiалу. Можливо, що комерцiйнi операцiї не принесуть
очiкуваного прибутку; справи, пов`язанi з поїздкою, зiрвуться. Рiзке зниження життєвого потенцiалу може негативно позначитися на самопочуттi.
Сприятливi днi: 25, 26; несприятливi: 30.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Зiрки не виключають появи на шляху
Тiльцiв невеликих труднощiв, особливо якщо новi задуми ризиковані. Дiловi партнери спробують вас заплутати. Здоров`я дещо
погiршає внаслiдок хронiчної втоми. Сприятливi контакти, дiловi зустрiчi,
оформлення документiв i велике вкладення капiталу в нерухомiсть. У
другiй половинi тижня вiрогiднi непорозумiння, що виникли через необачні
вислови, обiцянки.
Сприятливi днi: 28; несприятливi: 29.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Можливо, що iнтелiгентнiсть i
дотепнiсть Близнюкiв можуть зробити їх душею всiєї компанiї. Завдяки заступництву Меркурiя вони матимуть можливiсть зайнятися
новим видом дiяльнiсті. Вельми вiрогiднi складнощi в професiйних справах
Близнюкiв. Ймовiрно, що будь-якi їх дiї можуть обернутися проти них самих.
Близнюки-керiвники можуть усвiдомити, що, не навчившись керувати над
собою, їм не вдасться пiдпорядкувати своїй владі тих, хто їх оточує.
Сприятливi днi: 24, 26; несприятливi: 23.
РАК (22.06-22.07). Можливо, що Ракам буде важко визначити, що їм на благо, а що на шкоду. Не виключено, що вони вiдчують
душевний дискомфорт. Тиждень вiдмiчений деякою неуважнiстю,
неврiвноваженiстю. Немолодi Раки можуть зiткнутися з хамством, дрiбними
домашнiми проблемами i рiшенням фiнансових питань, якi вимотають їх
бiльше, нiж серйознi проблеми. Ймовiрне вiдчуття самоти, образи.
Сприятливi днi: 25; несприятливi: 28.
ЛЕВ (23.07-23.08). Важкий тиждень. Несприятливе розташування планет може проявитися браком фiзичних сил i творчого
потенцiалу, прагненням зловживати силовими методами на оточуючих. Втома, стороннiй вплив або несприятливий збiг обставин може
негативно позначитися на результатах у всiх сферах дiяльностi. У другiй
половинi тижня можливi клопоти, якi вiднiмуть у вас багато сил або остаточно зiпсують настрiй. Ви можете опинитися в ролi вiдповiдача перед законом. Ваше дiлове чуття притупиться.
Сприятливi днi: 27, 28; несприятливi: 25.
ДIВА (24.08-23.09). Починається перiод емоцiйного оновлення, пов`язаний з умiнням правильно направляти свої життєвi сили.
Люди, з якими ви познайомитеся в цей перiод, напевно зiграють
у вашому життi велику роль. Вдалий тиждень для знайомств, укладення
договорів, заручин, шлюбу. Тиждень припускає самозречення, служiння
ближнiм. Вам потрiбно буде вiдмовляти собi у всьому.
Сприятливi днi: 30; несприятливi: 29.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Тиждень завершення справ i виплати боргiв. Тиждень сприятливий для вiдкриттiв, самореалiзацiї.
Будь-який почин, навiть самий ризикований, згодом принесе успiх.
Можливий невеликий прибуток або вигiдна покупка. Сприятливий тиждень для планування нових справ, збагнення вiчних iстин, отримання духовної свiдомостi. Вiрогiднi пiднесений настрiй, що переходить деколи в
неконтрольованi емоцiї, пiдвищена вимогливiсть до оточуючих.
Сприятливi днi: 26; несприятливi: 27.
СКОРПIОН (24.10-22.11). Сприятливий час для вивчення
наук, ремесел, наставництва, досягнення намiченої мети. Багато
Скорпiонiв будуть здатнi передбачати майбутнє. Тиждень характеризується покiрнiстю, пiдпорядкуванням, мудрiстю. Особисте життя зажадає вiд Скорпiонiв обережностi i економiї в фінансах. Не можна робити
надмiрнi витрати.
Сприятливi днi: 24, 26; несприятливi: 25.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Лестощi, обмани, iлюзiї в партнерських стосунках, недовiрливiсть можуть стати причиною
рiзких, необдуманих вчинкiв. Вiдсутнiсть скромностi може призвести до конфлiктiв. В цiлому тиждень несприятливий для контактiв i
дiлових переговорiв, зате Стрiльцi зможуть успiшно завершити початi
справи.
Сприятливi днi: 30; несприятливi: 28.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Вiрогiднi iнтриги недоброзичливцiв,
сварки, небажанi зустрiчi, якi матимуть тяжкi наслiдки. Раптовi i
непередбаченi вчинки близьких позначаться на сiмейному щастi.
Тиждень обіцяє вiдновлення справедливостi, отримання спокою. Цей тиждень принесе багатьом Козерогам хороше самопочуття. Поступово стосунки приходитимуть в норму, але пам`ять про негативнi подiї минулого
часто турбуватиме Козерогiв.
Сприятливi днi: 24; несприятливi: 30.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Зiрки обiцяють, що саме з цього тижня
Водолiїв переповнюватиме вiдчуття нiжностi i любовi. Новi плани зажадають вiд них активностi, розширення кола знайомств, встановлення
дiлових контактiв. Велика можливiсть щасливого випадку, в результатi якого
ваше становище покращає. Можливi втрати, розгубленiсть, невпевненiсть
в успiху початої справи. Новий зв`язок або легкий флiрт незабаром можуть
принести вам серйознi життєвi ускладнення.
Сприятливi днi: 25, 28; несприятливi: 26.
РИБИ (20.02-20.03). Сприятливий тиждень. У сiм`ї можливi повне взаєморозумiння i душевна теплота, що принесе упевненiсть в
своїх силах. Не виключено, що багато Риб змiнять свiй образ мислення i життя. Риб чекає нелегкий тиждень. У першiй половинi тижня через
емоцiйне напруження вам буде украй складно домовитися з партнерами i
колегами. У другiй половинi тижня можливi сприятливi контакти.
Сприятливi днi: 27; несприятливi: 30.
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«О, музико,
ти вічна
і прекрасна…»

Змагалися
майстри спорту
з шахів

Чи відчували ви коли-небудь, як музика покращує настрій, заспокоює, допомагає зосереджуватись або розслаблятись. Нас охоплює ціла гама
емоцій, уявляємо найдивовижніші квіти, чуємо спів
пташок, шум хвиль, легкий подих вітерця…
Нещодавно ми відзначали Всесвітній день музики. За традицією учні та педагоги Макарівської
дитячої школи мистецтв на сцені районного будинку культури показували своє вміння грати, співати і
танцювати. Маленьким артистам дарували усмішки
і бурхливі оплески вдячні глядачі.
Олександр ТРЕТЯК,
викладач Макарівської дитячої школи мистецтв.

В Рожівському будинку культури пройшов шаховий турнір між кандидатами у майстри спорту
Василем Івановичем Гетьманом (с.Рожів) і Ігорем
Анатолійовичем Дарієм (с.Маковище). Призовий
фонд складав 150 грн., відповідно переможцю
100 грн., переможеному 50 грн.
Матч пройшов відповідно правил шахового
кодексу. Перемогу одержав молодший, а саме
І.А.Дарій, який і отримав головний приз.
Учасники і глядачі вдячні Рожівській сільській раді за організацію цього цікавого турніру.

«Козацька Покрова» в дошкільнят
Наш дитсадок здійснює свою
навчально-виховну роботу за педагогічною методикою Софії Русової, яка полягає у відродженні
національних традицій, звичаїв
українського народу і запровадженні їх у сучасне життя. Адже
скільки б віків не пройшло, якби
не змінилося суспільство, а з покоління в покоління передається
повага до старших, любов до дітей, пошана до хліба, рідна мова
й пісня, казка-приказка й загадка.
Ми знайомимо дітей із звичаями
і традиціями українського народу,
правилами етикету, навчаємо не
просто шанувати народні свята
і обряди, а й брати в них участь,
щоб долучатися до історії рідної

Батьківщини, вміти берегти її і цінувати.
Отож, коли гарна осіння
днина прикрасила велике свято
українського народу і особливо
козацтва – Покрови Пресвятої
Богородиціі, наш дитячий садок
запросив на гостину батьків і матерів наших вихованців, друзів,
колег по роботі на «Козацьку Покрову». Діти співали, танцювали,
слухали музичні твори, виконані
на старовинному українському
народному інструменті – бандурі, пригощалися справжнім козацьким кулішем і показали свою
спритність, силу й витримку на
козацьких забавах.
На святі хлопчики старшої

Валентина Присяжна,
вихователь-методист
ДНЗ «Теремок».

осінь

один день
в історії
району
21 жовтня 1952 року
с. Червона Гірка виключене зі складу Плахтянської
сільської ради та введено
в склад Андріївської сільської ради; х. Копіївка виключений зі складу Червонослобідської сільської
ради та приєднаний до
Ситняківської
сільської
ради; х. Миколаївка виключений зі складу Хмілянської сільської ради та
приєднаний до Бузівської
сільської ради, х. Ульянівка
виключений зі складу Ніжиловицької сільської ради та
приєднаний до Юрівської
сільської ради. (Рішення
№ 257 виконкому Макарівської районної ради).
(Використано інформацію, що міститься в архівному фонді № 1).
Юлія Кравець,
начальник архівного
відділу
райдержадміністрації.

групи «Барвінок» (вихователь
В.Г.Третяк) були посвячені в козачата хорунжим Макарівського козацтва О.Л.Третяком, який своїм
прикладом на заняттях з фізичного виховання розвиває і виховує
у них бажання наслідувати славні
традиції козацтва, бути сильними,
мужніми захисниками України.
З словами щирої молитви
діти звернулися до Пресвятої
Богородиці: «Свята Покровонько, як мати, Ти нам дитинство
зігрівай, і українську нашу хату, і
наш веселий рідний край!».

В саду осіннім листя осипається,
З беріз злітають шати золоті,
І вже пташки роси не напиваються,
І не щебечуть у густім гіллі.

Ліс затихає – гомону не чути,
Шепоче холодом, бо скоро вже зима,
І залишилась мешканцем забутим
В порожнім лісі голосна луна.
Надія РОГОВА.

с. Мар’янівка

зверніть увагу

Остерігайтесь шахраїв

Надмірна довірливість - перший ворог, який
працює на руку шахраям. У багатьох випадках їх
жертвами стають пенсіонери, одинокі та пристарілі особи. Нещодавно жертвами злодіїв стали
двоє жителів нашого району: мешканці Макарова
і Бишева. Невідомі представлялись працівниками управління праці та соціального забезпечення
населення, управління Пенсійного фонду. Нині за
цими фактами порушені кримінальні справи та ведуться слідчі дії. На жаль, люди запізно починають
розуміти, що їх обдурили, через що слідчим складно упіймати шахраїв по гарячих слідах.
Чимало шахрайств пов’язано з продажем дорогоцінних речей, обміном грошей. Будьте обережні, коли незнайомці розповідають, що вам ви-
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пала можливість отримати довгоочікуване майно
чи гроші за певну оплату, ніколи не підписуйте якихось сумнівних документів.
В разі, коли вашу домівку відвідала невідома особа та представилась працівником якогось
управління й вимагає гроші, – терміново повідомляйте про це в міліцію, зателефонувавши за номером 5 -12 – 70; 5 – 24 – 70; 5 – 28 – 76 або 102. Не
дайте себе обдурити!
Леся Оборська,
лейтенант міліції,
інспектор по РН та ГФ
Макарівського РВ ГУ МВС України
в Київській області.
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