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нехай усі дороги
ведуть вас до успіху
Шановні працівники автомобільного транспорту та дорожнього господарства області!
Від імені обласної ради щиро вітаю вас із професійним святом – Днем
автомобіліста та дорожника.
Усі ми щодня користуємося транспортом, а отже і вашою працею.
Саме від вас залежить комфорт та безпека пасажирів, своєчасність здійснення перевезень, успішний розвиток галузей господарського комплексу.
Автомобілісти та дорожники Київщини в усі часи самовіддано ставилися до справи, їм завжди були характерні почуття високого громадянського
обов’язку та вірного служіння людям. Висловлюю віру в те, що ці людські
якості, а ще – набутий досвід та професіоналізм старші колеги передаватимуть своїм послідовникам задля примноження кращих професійних традицій галузі.
Щиро бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, щастя, добробуту, оптимізму, нових звершень! Будьте завжди керманичами свого життя, і нехай усі дороги ведуть вас до успіху!
Олександр Качний,
голова Київської обласної ради.

*****

Сердечно вітаємо всіх водіїв, працівників автодорожнього господарства з професійним святом - Днем автомобіліста і дорожника.
Ваша робота має виняткове значення задля забезпечення належного рівня функціонування усіх галузей народного господарства. Саме від
стану доріг та злагодженої роботи перевізників залежить якість та своєчасність забезпечення потреб економіки, соціальної сфери, громадян.
Автотранспортні шляхи є тими незамінними артеріями, що пов’язують
наш район з іншими районами Київщини та загалом всієї України.
Щиро бажаємо усім працівникам автомобільного транспорту та дорожнього господарства щастя, добробуту, нових трудових здобутків і зеленої вулиці на життєвих і автомобільних шляхах!

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова райдержадміністрації.

Віктор Гудзь,
голова районної ради.

БУДЕ У ЖИТТІ НАДІЇ ПРОМІНЬ
В історію визначних подій нашого району вписана ще одна: відкриття Центру соціальної підтримки
дітей та сімей «Промінь надії». Ідея, розробка моделі
Центру і її впровадження належить Представництву
міжнародної благодійної організації «Надія
і житло для дітей» в Україні, яке з 1998 року
впроваджує в нашій державі інноваційні
проекти і програми, що стають згодом частиною державної політики у сфері захисту
дітей.
У червні минулого року в рамках проекту було розпочато будівництво Центру, а
вже 26 жовтня цього року відбулося офіційне його відкриття.
Всіх, хто прибув на цю урочисту подію,
вітав ошатний двоповерховий будиночок,
від сонячного кольору стін якого віяло теплом, фасад, прикрашений різнокольоровими кульками, велике серце над входом,
як символ великої любові до його мешканців і тих, хто має переступити його поріг.
Завдяки спонсорській допомозі компанії
«Віннер Імпортс Україна» обладнано чудовий ігровий майданчик, а під час проведеної акції з озеленення подвір’я нею
було закуплено і висаджено колективом
Центру та представниками благодійної
організації «Надія і житло для дітей» в Україні понад
300 кущів та дерев. І тепер квіти, зелень - все ніби
промовляє: «Ми завжди раді вам!». Не можна було
без хвилювання читати і слова видатного письменника Віктора Гюго: «Найбільше щастя в житті – це
впевненість, що тебе люблять».
Урочисту церемонію вітальним словом відкрив
голова Київської обласної державної адміністрації
Анатолій Присяжнюк:
- «Промінь надії» - це унікальний Центр, єдиний в
Україні і побудований він для дітей, доля яких поставила

в складні життєві обставини. Щасливі ті, хто має затишний дім, люблячу родину. А як жити тим, котрі позбавлені всього цього? Їх проблеми необхідно вирішувати на
державному рівні.

Анатолій Йосипович підкреслив, що створення
Центру здійснювалось в рамках реалізації комплексного проекту Представництва з деінституалізації
та трансформації послуг для дітей та сімей на рівні
громади за підтримки Міністерства України у справах
сім’ї, молоді та спорту та у партнерстві з Київською
обласною і Макарівською районною державними
адміністраціями та районною радою і нині його відкриття стало можливим завдяки спільній праці та активному сприянню і фінансовій підтримці основного
стор. 2.
спонсора St. James’s Place.

'

*****
Дорогі друзі! Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня автомобіліста і дорожника!
Вітаю всіх, хто вірний професійному обов’язку, трудиться на автобусах, вантажному та легковому транспорті. Ви керуєте різними машинами, але всі ви – на одному шляху. Від якості вашої роботи залежить своєчасність здійснення перевезень. Ваша завзята та відповідальна праця
викликає заслуженої поваги.
Щиро бажаю всім працівникам автомобільного транспорту та дорожнього господарства щастя, добробуту, нових трудових здобутків, невичерпної енергії, міцного здоров’я, подальшої успішної та безаварійної
роботи! Нехай дорога буде легкою, «залізний кінь» - міцним, а вдома завжди чекають рідні та близькі люди!
Олександр Іващенко,
Макарівський селищний голова.

Отримали державні акти на землю,
обговорили проект закону „Про ринок землі”
Протягом
вересня-жовтня
управління
Держкомзему у Макарівському районі спільно
з сільськими радами надає послугу по отриманню державних актів жителями сіл безпосередньо в їхньому населеному пункті. Більше 700
жителів Мар’янівки, Липівки, Андріївки, Вільного, Новосілок, Карашина, Фасової, Кодри вже
отримали довгоочікувані документи. В четвер
державні акти були вручені бишівчанам. Головний спеціаліст управління Андрій Лазаренко,
який сам має пай в сусідньому селі Вільне, із задоволенням видав акти більше, ніж 50 селянам,
в тому числі більше 20 власникам сертифікатів
на земельну частку (пай). Привітати власників
з цим завітали начальник головного Управління Держкомзему у Київській області С.С.Гущик,
голова райдержадміністрації Я.В.Добрянський,
начальник управління Держкомзему у Макарівському районі О.М.Матвієнко та Бишівський
сільський голова О.О.Мірошкін.
Після привітань з нагоди отримання документів розпочався жвавий діалог людей з представниками влади стосовно долі землі. Невимушено
люди говорити про ринок землі, про новий закон,
який уже більше півроку на слуху у селян, та задавали питання. Їх цікавило, що буде з землею,
хто її купить, хто буде обробляти? В обговоренні
взяли участь і гості, і господарі.
Голова райдержадміністрації Я.В.Добря-

нський зупинився на важливості передачі в
оренду земельних часток (паїв). Він наголосив,
що повинен чітко відпрацюватися механізм
контролю держави за ефективним використанням землі відповідно до цільового призначення
новим покупцем земельної ділянки. Оцінюючи
ситуацію, яка склалась, зазначив керівник району, з метою недопущення зниження родючості землі, ми підтримуємо в проекті закону
про ринок землі обов’язкову норму – обмеження 10 роками можливості зміни цільового призначення, а з метою недопущення спекуляції
землею - диференційовані ставки держмита
під час продажу землі. Дані пропозиції до проекту закону були одностайно підтримані і селянами.
Начальник головного Управління Держкомзему у Київській області С.С.Гущик зупинився
на нормах та механізмах контролю за дотриманням цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення в
проекті закону „Про ринок землі”. Також громадян поінформовано про основні положення умов продажу землі, заборону продажу
іноземцям та громадянам без громадянства,
юридичним особам. Це положення проекту
було підтримано учасниками зборів.
С.С.Гущик також відповів на ряд запитань
стосовно нецільового використання земель-

них ділянок та наслідки цього для власників, а
також дав відповіді щодо великої затримки виготовлення державних актів на землю.
Власниця земельного паю пенсіонерка
Т.О.Поліщук у своєму виступі запропонувала,
щоб було збільшено мінімальний розмір орендної плати. Начальник управління Держкомзему
у Макарівському районі О.М.Матвієнко зупинився на положеннях проекту закону щодо
збільшення нормативної оцінки земельного
паю, яке автоматично призведе до суттєвого
збільшення орендної плати. Бишівський сільський голова О.О.Мірошкін поділився досвідом
співпраці з „Агрохолдінгом-МС”, який орендує
на території сільради більше 2800 га угідь, стосовно співпраці у вирішенні соціально важливих сільських проектів і запропонував, щоб
положення про участь орендаря у вирішенні
соціальних питань сільської громади було законодавчо закріплено.
Після закінчення зборів ще більше години
люди спілкувалися з гостями, задаючи питання, як особисті, так і важливі для всієї громади
та держави.
Анатолій Карбовський,
провідний спеціаліст управління
Держкомзему у Макарівському районі.

Відбулася
сесія
райради
21 жовтня голова районної ради Віктор Гудзь
провів засідання сесії районної ради VІ скликання,
де були розглянуті питання
внесення змін до рішення сесії районної ради від
30.12.2010 № 59-04-VІ
«Про районний бюджет
Макарівського району на
2011 рік», розглянуті листи від установ і організацій щодо виділення коштів
щодо подальшого їх функціонування, затверджений
порядок надання в оренду
майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ району. Також
були заслухані звіти “Про
виконання районного бюджету за 9 місяців 2011
року” та „Про соціальноекономічний та культурний
розвиток району за 9 місяців 2011 року” тощо.
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::: Офіційно ::: офіційно ::: офіційно ::: офіційно ::: офіційно :::
Голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський провів
апаратну нараду з керівниками
установ і організацій району з
розгляду питань початку та ходу
опалювального сезону у 2011
році, стану виконання доручень
голови
облдержадміністрації,
доручень голови райдержадміністрації за підсумками розгляду
питань на засіданнях колегії райдержадміністрації,
апаратних
нарадах. Було заслухано звіт Новосілківського сільського голови
О.Кияниці про стан фінансовогосподарської діяльності, звер-

нення громадян, що надійшли до
сільської ради за 9 місяців року
та виконання Закону України від
13.01.2011 № 2939-VІ „Про доступ до публічної інформації”.

*****

Заступник голови райдержадміністрації Олександр Гуменюк провів засідання комісії
у справах захисту прав дитини. Було розглянуто 28 заяв від
громадян щодо встановлення
графіків спілкування батьків з
дітьми, які проживають окремо
від дітей, надання статусу дітям,
позбавлення батьківських прав,

визначення місця проживання
дітей з батьками, надання дозволу на: дарування майна неповнолітнім, реєстрацію дітей
тощо.

*****

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації О.Кульчицька провела нараду
з головами сільських, селищних
рад .Йшла мова про проведену
роботу до початку опалювального сезону та надання субсидій
жителям населених пунктів.

*****

До 28 жовтня на теренах Київщини за сприяння Державного
комітету телебачення та радіомовлення України, Міністерства
аграрної політики України, Євразійської Академії телебачення і
радіо, Київської облдержадміністрації, Макарівської райдержадміністрації проходить ХVІІІ Міжнародний телевізійний фестиваль
„АгроСвіт - 2011”. Метою фестивалю стало представлення
досягнень і проблем в агропромисловому комплексі країни, зокрема в реформуванні економічних відносин на селі, знайомство

БУДЕ У ЖИТТІ НАДІЇ ПРОМІНЬ

Зак. Поч на 1 стор.
А.Й.Присяжнюк зачитав
текст Почесної грамоти на
знак подяки Майклу Вілсону,
котрий виявив велику турботу про майбутнє знедолених дітей, за його особистий
вагомий внесок у створенні
Центру соціальної підтримки
дітей «Промінь надії», активну
благодійну діяльність і високий гуманізм.
До присутніх звернулася
заступник директора Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дітей Оксана Філіпішина:

Центру, ми не знали,
де нам взяти кошти
для нього. Та підтримала британська
консалтингова
фінансова компанія St.
James’s Place. Адже
ця організація надала нам понад мільйон
доларів. Крім того, на
придбання меблів та
обладнання дитячого майданчика були
залучені кошти компанії “Віннер Імпортс
Україна” в сумі 200
тисяч гривень. Це чу-

”
– Перш за все я хочу привітати сьогодні господарів
свята і передати слова подяки
за вашу працю особисто від
міністра соціальної політики
України Сергія Леонідовича
Тігіпка. В цьому році ми відзначили двадцятиріччя приєднання України до Конвенції
ООН з прав дитини. Ми звітували перед Комітетом про те,
що нам вдалося зробити за
останні роки щодо поліпшення становища дітей в Україні.
Заклад, який ми сьогодні відкриваємо, і має таку добру
назву – «Промінь надії» передбачає комплексну допомогу як і кризовим сім’ям, так
і дітям, позбавленим сім ї.
В церемонії взяв участь
Почесний Президент та засновник Міжнародної благодійної організації «Надія і житло для дітей» Марк Тарстон
Кук:
– Бог проливає сьогодні
таке гарне сонячне світло на
Україну. Останній раз, коли я
був на цьому шматочку землі, по кісточки ми стояли тут
в болоті. А зараз, подивіться,
який чудовий будинок створено! Коли до нас звернулося
представництво організації
в Україні з ідеєю створення

дові інвестиції в життя дітей.
Макарівський район може поправу пишатися таким проектом. Я сподіваюсь, що він
стане справжньою домівкою
для тих, хто перебуватиме в
ньому, адже головне, що буде
в цьому будинку: підтримка і
надія на щасливе майбутнє.
– Сьогодні тут присутні
наші партнери, – продовжила директор Представництва
благодійної організації «Надія
і житло для дітей» в Україні Галина Постолюк, – громадські
організації, з якими ми співпрацювали. Відкриття Центру
не є подією завершальною.
Це тільки початок. Є чудовий
будинок, але в нього треба
вдихнути життя, поставити в
центрі дитину з її почуттями,
потребами і бажаннями.
Г.І.Постолюк відзначила
Почесними грамотами людей, котрі долучилися до становлення «Променя надії». Це
голова компанії «Будівельне управління №7» Валерій
Чорноуський,
генеральний
директор компанії Михайло
Довгань, Володимир Шульга,
який здійснював технічний нагляд за будівництвом, юрист
Олександр Волокітін, депутат
районної ради Микола Швид-

з яскравими особистостями –
підприємцями агропромислового
комплексу, розкриття інвестиційної привабливості АПК держави
та широка пропаганда туристичних можливостей сільської України тощо. Днями його учасники
відвідали наш район, зокрема с.
Бишів, де відбулася зустріч із заступником голови райдержадміністрації Сергієм Прунцевим та
генеральним директором ТОВ
„Агро-Холдинг МС” Юрієм Карасиком, де ознайомилися з досвідом роботи агропромислового
сектору району.

на тему дня

Основні аспекти
реформування
пенсійної системи
Тетяна ТУРЯНИЦЯ, начальник управління
пенсійного фонду України у Макарівському районі

кий, котрий презентував проект на сесії районної ради,
голова районної державної
адміністрації Ярослав Добрянський, голова районної
ради Віктор Гудзь, начальник
служби дітей Київської обласної державної адміністрації
Сергій Андріяш, начальник
служби дітей Макарівської
райдержадміністрації Тетяна
Шумак, генеральний директор ТОВ «Тіон-3» Олена Кукса,
начальник Макарівської філії
з експлуатації газового господарства ПАТ “Київоблгаз“
Петро Дрига, генеральний
директор компанії «Віннер Імпортс Україна» Богдан Кульчицький та інші.
З сердечними вітаннями
звернулися до учасників церемонії голова Макарівської

ник компанії St. James’s Place,
яка виділила кошти на будівництво Центру, Малькольм
Купер Сміт під аплодисменти
присутніх перерізали червону
стрічку, ознаменувавши відкриття «Променя надії». Гості
свята мали змогу оглянути
Центр соціальної підтримки,
поспілкуватися з дітьми, молодими матерями і працівниками та обслуговуючим персоналом.
Тут же в Центрі директором Представництва благодійної організації «Надія і
житло для дітей» в Україні Галиною Постолюк, головою районної державної адміністрації Ярославом Добрянським і
головою районної ради Віктором Гудзем було скріплено
підписами угоду про пере-

районної державної адміністрації Ярослав Добрянський
та голова районної ради Віктор Гудзь, котрі висловили
велику надію на удосконалення системи соціальної роботи з сім’ями, які опинились
в складних життєвих обставинах, з дітьми-сиротами і
позбавленими батьківських
прав, своєчасне виявлення
бездоглядних дітей і влаштування їх до Центру з метою
подальшого виховання і навчання, для повноцінного
життя, всебічного розвитку.
Велику подяку з дитячою безпосередністю висловила голові
адміністрації
Ярославу Добрянському
у
власних віршованих
рядках
учениця Макарівського НВК
“ЗОШ І ступеня
– районна гімназія” Мирослава Макієнко.
Настав хвилюючий момент
– А.Й. Присяжнюк і представ-

дачу Центру «Промінь надії»
райдержадміністрації і районній раді, котрі будуть забезпечувати подальше його
функціонування.
А тим часом під звуки музики проходила організована
аніматорами ігрова програма
для дітей, на імпровізованій
сцені тривала концертна програма.
Насамкінець, голова Київської обласної державної
адміністрації А.Й.Присяжнюк
дав коротке інтерв’ю для
представників преси, радіо і
телебачення, під час якого він
поділився своїми враженнями про Центр соціальної підтримки дітей і сімей.
…Перший святковий день
в «Промені надії» завершувався. А скільки їх ще буде
попереду? Те, що Центр почав свою діяльність в потрібний час і в гарному місці, засвідчила нам і давня народна
прикмета: під дахом будинку
звили своє гніздечко ластівки. А вони приживаються в
хорошій господі – на щастя,
мир і злагоду.
Тетяна КУЛІБАБА.
Фото Петра СУХЕНКА.

Пенсійний вік «дорослішає»
Починаючи з 1 жовтня жінки виходитимуть на пенсію на 5 років пізніше. Законом України «Про заходи
щодо законодавчого реформування пенсійної системи» встановлено єдиний для чоловіків і жінок вік виходу
на пенсію – 60 років. Утім підвищення пенсійного віку
для жінок буде здійснюватися поетапно, впродовж 10
років – по півроку за рік.
Разом з цим, до 1 січня 2015 року непрацюючим жінкам, які мають не менше, ніж 30 років страхового стажу,
збережено право виходу на пенсію за віком після досягнення 55 років. Але в такому випадку розмір їхньої пенсії
зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.
Вимоги до страхового стажу
Як відомо, до страхового стажу зараховується
період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за
який щомісяця сплачені страхові внески в сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Тож, починаючи з 1 жовтня 2011 року мінімальний
страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за
віком, буде збільшено з 5 до 15 років. Це означає, що
право на призначення пенсії за віком матимуть ті особи, які мають не менше 15-ти років страхового стажу.
Збільшено також і страховий стаж, необхідний для
призначення мінімальної пенсії за віком та для підвищення пенсії за понаднормовий стаж для нових пенсіонерів:
жінкам – з 20 до 30 років, чоловікам – з 25 до 35 років.
Водночас Законом зменшено необхідний страховий
стаж для призначення пенсії особам, які стали інвалідами, та диференційовано підвищення необхідного стажу
до 10 (15) років залежно від групи та віку встановлення
інвалідності.
Людям, яких звільнили у зв’язку зі скороченням штатів менше, ніж за півтора року до досягнення пенсійного
віку, пенсія призначатиметься при наявності страхового
стажу 30 років у жінок та 35 років у чоловіків.
Потрібно зазначити, що вартість одного року стажу не підвищується і становить 1,35%.
Зміненено період, за який береться
заробітна плата для обчислення розміру
пенсії
Відповідно до Закону для обчислення пенсії буде
враховуватися заробітна плата за весь період страхового стажу з 1 липня 2000 року. Дані про заробітки за 60
календарних місяців до 1 липня 2000 року братимуться
до відома лише у двох випадках:
- у разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня
2000 року, становить менше, ніж 60 місяців;
- за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. Таке право надаватиметься до 1 січня 2016 року.
Змінено показник середньої заробітної
плати, з урахуванням якого визначається
заробіток для призначення пенсії
З 1 січня 2012 року при обчисленні майбутньої пенсії
враховуватиметься середня заробітна плата по Україні
за три календарні роки, що передують року звернення за
призначенням пенсії. Тобто з наступного року застосовуватимуть показник середньої зарплати за 2009-й, 2010-й
та 2011 роки. До кінця ж цього року враховуватиметься
середня заробітна плата за один рік.
Варто зауважити, що в Законі збережено правило про те, що майбутній пенсіонер за бажанням може
виключити із розрахунку заробіток за «невдалі» роки.
Додатково за бажанням особи можуть бути виключені
періоди догляду за дитиною до 3-х років, за інвалідом
І групи, престарілим або дитиною-інвалідом, періоди
строкової військової служби.
Змінено максимальну величину бази
нарахування єдиного внеску з 15 до
17 мінімальних заробітних плат
З 1 жовтня максимальну величину бази нарахування єдиного внеску буде збільшено з 15 до 17 мінімальних заробітних плат, тобто вона складатиме 16
745 гривень. Таким чином, навіть якщо хтось отримує
25 тисяч гривень зарплати, для розрахунку пенсії враховуватимуть лише 16 745.
За період отримання допомоги по безробіттю враховуватиметься мінімальна зарплата.
стор. 10.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські
В районі є де працювати

свідчить статистика

щось подорожчало,
щось подешевшало
Індекс споживчих цін у вересні 2011р. по Київській області (без
м. Києва) становив 100,0%, по Україні – 100,1%. З початку року індекс споживчих цін по області склав 103,4%, по Україні – 104,2%.
На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування
та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найбільше (на 18,8%
та 15,8% відповідно) подешевшали продукти переробки зернових
та овочі. На 5,7–0,5% зменшилися в ціні цукор, рис, макаронні вироби та фрукти. Водночас, на 6,7% подорожчали тваринні жири,
на 3,9–0,2% зросли в ціні масло, яйця, сири, кисломолочна продукція, молоко, хліб, м’ясо та м’ясопродукти.
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види
в цілому залишилися без змін.
Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 1,0% головним
чином зумовлене подорожчанням амбулаторних послуг (на 1,4%)
та фармацевтичної продукції (на 0,9%).
Ціни на транспорт у цілому збільшилися на 0,2%, що зумовлене зростанням вартості транспортних засобів (на 0,4%), палива
і мастил (на 0,3%) та перевезень пасажирським автодорожнім
транспортом (на 0,1%).
Подорожчання послуг освіти на 7,7% відбулося за рахунок підвищення плати за навчання в закладах вищої та середньої освіти
(на 9,4% та 6,5% відповідно). Водночас, на 0,4% зменшилася плата за утримання дітей у дошкільних закладах.
За дорученням начальника ГУС Наталія Грищенко,
в.о. начальника відділу статистики у Макарівському районі.
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Як повідомила директор
Макарівського
районного центру зайнятості
Валентина Халіманчук за останні 9 місяців суттєвого зростання
безробіття в районі не відбувається. За допомогою у працевлаштуванні до центру звернулось 636
осіб. Наразі працевлаштовано
335. Найбільше на такі підприємства, як ТОВ «Макарівська птахофабрика», Макарівська ФЕГГ ПАТ
«Київоблгаз», ТОВ «Слобода КО»,
ДП ПАТ «Київхліб» «Макарівський
хлібозавод». Декого з безробітних направлено на курси професійного навчання та підвищення
кваліфікації за спеціальностями:
бармен, манікюрниця, перукар,
водій навантажувача, оператор
котельні, бухгалтерія та бухгалтерський облік, іноземна мова.
Нині на обліку знаходиться 281
безробітний громадянин, серед
них найбільше жінок – 156 осіб.
44,8 відсотка безробітних – молодь віком до 35 років. Половина із

числа безробітних мають робітничі
спеціальності, 119 осіб – службовці, 29 чоловік обіймали робочі
місця, що не потребують професії,
спеціальності. За освітнім рівнем
переважають особи, які мають повну середню освіту та базову вищу
освіту.
В центрі зайнятості зареєстровано 55 вакансій для службовців та
робітників. Серед них 9 з мінімальною заробітною платою. Найбільша заробітна плата заявлена підприємством ТОВ «Слов’яни», яка
становить 2650 гривень.
Безробітні залучаються до
громадських робіт, працевлаштовуються на дотаційні робочі місця. Бажаючим розпочати власну
справу надається одноразова фінансова допомога, за 9 місяців її
отримали 11 чоловік (82141грн).
Підприємницьку роботу безробітні можуть започаткувати
в таких сферах діяльності та за
такими напрямками, як торгівля
продуктами харчування, надання
консультативних послуг з бухгалтерського обліку, виробництво

металевих конструкцій, надання
послуг сільському населенню з
обробітку землі, надання юридичних послуг, організація ательє з
пошиття одягу, робота в аптеках
та кіосках.
Центром зайнятості проводиться розслідування страхових
випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення
безробітних. Результатом такої
роботи є повернення незаконно
отриманої допомоги по безробіттю в сумі 25462 грн. У виконавчій
службі знаходяться судові рішення
на повернення ще 19074 грн від
безробітних, які незаконно отримували допомогу по безробіттю.
За допомогою центру зайнятості в 11 школах району
встановлені
профорієнтаційні
термінали для школярів, щоб випускники мали змогу обрати професію і були забезпечені тою роботою, яка їм дійсно подобається
і є потрібною. До кінця року вони
діятимуть в усіх навчальних закладах району.
Інф. “М.в.”.

зверніть увагу

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
- запорука соціального захисту
Однією з найболючіших проблем нашого сьогодення та «чорною плямою»
суспільства є виплата заробітної плати «у конвертах». Виплата заробітної плати – річ, безумовно, приємна, і навіть, коли її виплачують «у конвертах» відчуття щастя не зникає. Більшість працівників іноді свідомо погоджуються на
пропозицію роботодавців отримувати офіційну (часто мінімальну) та неофіційну (значно вище мінімальної) заробітну плату. Трапляється, що навіть не
знають про те, що їхня «прозора» заробітна плата значно відрізняється від
тієї, яка записана у відомостях. Ця різниця з’ясовується згодом, коли працівникові потрібна довідка про доходи, наприклад, для отримання кредиту чи
пред’явлення у Пенсійний фонд при оформленні пенсії. Проте, значна частина громадян не чітко знає чинне законодавство про працю. Важко руйнуються
стереотипи, коли працівники вважають, що, як і раніше, відмітка в трудовій
книжці дає можливість одержувати пенсію в повному обсязі. Та це не так.
Формула розрахунку пенсій установлює пряму залежність розміру пенсій від
страхового стажу й заробітку, з якого платилися внески до Пенсійного фонду. У випадку, коли працівник одержує зарплату
в «конверті», роботодавець не платить за
такого працівника страхові внески в Пенсійний фонд, цей період не буде врахований у страховий стаж найманого робітника й, відповідно, не буде враховуватися
при визначенні розміру пенсії, тому пенсія
буде меншою, ніж повинна бути.
Якщо порівняти розрахунок пенсій у
людини, що відпрацювала 30 років і мала
мінімальну зарплату, і ту, яка мала середню заробітну плату, то розмір пенсії в них
буде розбіжним майже вдвічі. У першої на
рівні прожиткового рівня, у другої - вдвічі
більший.
До відома: мінімальний страховий
внесок на 2011 рік розраховується виходячи з розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої Законом України
“Про Державний бюджет України на 2011
рік”, і становить:
• з 1 січня – 326 грн. 53 коп.;
• з 1 квітня – 333 грн. 12 коп.;
• з 1 жовтня – 341 грн. 80 коп.;
• з 1 грудня – 348 грн. 39 коп.
Якщо з якихось причин роботодавець
не сплачує внески на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування за своїх
найманих працівників (причиною може
бути і виплата заробітної плати “в конвертах” без сплати страхових внесків, і нарощування заборгованості як з виплати
заробітної плати, так і зі сплати страхових
внесків), то періоди, за які не сплачені
внески, “випадають” із страхового стажу
найманого працівника та не включаються
в заробіток для розрахунку розміру пенсії.
З 2000 року в Україні діє система персоніфікованого обліку, яка надає кожній
застрахованій особі можливість безоплатно отримувати відомості про себе, тобто,
з якої суми заробітної плати, скільки та за
який період сплачено за неї роботодавцем до Пенсійного фонду страхових внесків. Ця система дозволяє застрахованій
особі контролювати процес формування
своєї майбутньої пенсії, вимагаючи від
роботодавця своєчасної та повної сплати
внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування.
Так, за 9 місяців цього року з метою
контролю за повнотою сплати внесків на
обов’язкове державне пенсійне страхування спеціалісти управління Пенсійного

фонду у Макарівському районі провели 47
перевірок суб’єктів господарювання, за
наслідками яких донараховано збору на
обов’язкове державне пенсійне страхування в сумі
0,211 тис. грн., застосовано штрафних
санкцій - 5,5 тис. грн. та накладено 6 адмінштрафів – 2,9 тис. грн. Станом на 1
жовтня вказані суми донарахувань та суми
штрафів сплачено в повному обсязі.
Перш за все, самі громадяни повинні бути зацікавлені в тім, щоб працювати офіційно. В кінцевому результаті
від приховування зарплати страждають
саме вони. У неоформленого працівника
немає ніяких прав, гарантій, соціального
захисту. Якщо людина, яка працює неофіційно, при виконанні своїх обов’язків
отримає травму - розраховувати на лікарняний їй нічого. Як відомо, всі соціальні відрахування проводяться виходячи з реальної заробітної плати, що
нараховується працівнику. Отже, отримуючи заробітну плату в «конвертах»,
людина залишається соціально незахищеною в майбутньому.
Працівник, який отримує зар-платню
в «конверті», виявляється повністю беззахисним перед роботодавцем. Усна домовленість жодним чином не фіксується
юридично, роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за потрібне і доти, поки
вважає за потрібне. Працівник не має
жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та трудового стажу.
Приклад №1: Особа працювала з
оформленням трудових відносин, фактична сума заробітної плати 3540 грн.,
страхові внески сплачувалися з суми 960
грн., залишок заробітної плати отримувала в конверті. На час реєстрації в службі
зайнятості особа мала більше 10 років
страхового стажу.
Допомога по безробіттю такій особі
буде призначена в сумі 662 грн., так як
законодавством визначено, що допомога по безробіттю не може бути меншою розміру встановленого постановою Правління Фонду – з 01.04.2011
р. особа буде отримувати 729 грн.
Приклад № 2: Особа працювала з
оформленням трудових відносин із заробітною платою 3540 грн., яка підлягала
обкладенню податками. На час реєстрації
в службі зайнятості особа мала більше 10
років страхового стажу.
Обчислений за наданою довідкою
про середню заробітну плату роз-

мір допомоги по безробіттю складе
2474,97 грн.
Приклад № 3: Особа працювала без
оформлення трудових відносин та не мала
набутого раніше страхового стажу. Такій
особі, визнаній в установленому законодавством порядку безробітною, допомога по безробіттю призначається
у мінімальному розмірі для незастрахованих осіб (520 грн.) тривалістю 180
календарних днів.
Отже, відповідно до статті 23 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття» застрахованим особам, які
визнані в установленому законодавством
порядку безробітними, розмір допомоги
по безробіттю визначається відповідно до
їх середньої заробітної плати та залежно
від страхового стажу. Тобто, до довідки
включаються лише суми заробітної плати,
з якої сплачені страхові внески.
Аналізуючи наведені приклади, особа, яка працює без оформлення трудових
відносин не набуває страхового стажу і не
має права на страхові виплати, а ті особи,
які отримують залишок заробітної плати в
«конвертах» отримують страхові виплати
у мінімальному розмірі.
За інформацією районного центру зайнятості за 9 місяців 2011 року за наслідками роботи районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати
та зайнятості населення та в результаті
здійснених спільних перевірок державного інспектора праці в Макарівському районі з спеціалістами відділу з питань праці
та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації фізичні-особи
підприємці району додатково уклали 148
угод з найманими працівниками та встановили оплату праці відповідно до вимог
чинного законодавства.
В результаті проведених заходів районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення в частині детінізації
заробітної плати та легалізації трудових
відносин встановлено, що трудові відносини між роботодавцями та працівниками
оформляються відповідно до законодавства, однак більшість з них працює неповний робочий день (тиждень) у зв’язку
з фінансово-економічним становищем
суб’єктів господарювання. Оплата праці
в цих випадках проводиться пропорційно
відпрацьованому часу, або залежно від виробітку. Обмеження при встановленні тривалості робочого дня (тижня), а також терміну, на який встановлюється новий режим
роботи, законодавством не передбачені.

Можна припустити, що високий рівень
виплати заробітної плати «в конвертах»
зумовлений високою ставкою податку з
доходів фізичних осіб, хоча доходи всіх
громадян оподатковуються за єдиною
ставкою 15%. Втім, це суперечливе твердження, адже при радянський владі цей
податок, залежно від розміру доходів, сягав навіть 40%.
Основним показником надходження
коштів до бюджету є „Податок з доходів
фізичних осіб”, доля якого в загальній
сумі доходів району становить 69,8%. За
рахунок цих надходжень забезпечується
фінансування захищених статей видатків це виплата заробітної плати педагогічним
працівникам, працівникам сфери охорони
здоров’я, працівникам соціальної сфери,
державним службовцям, придбання медичних препаратів та інші. Наявність в районі підприємств, які формально виплачують заробітну плату на рівні, або нижче
мінімальної, тягне за собою недонадходження податків та недофінансування захищених статей видатків.
Податковим кодексом України податковим органам надано право проводити
планові, позапланові і фактичні перевірки
суб’єктів господарювання, у тому числі з
питань дотримання законодавства про
працю та виплати заробітної плати. Так, за
9 місяців інспектори державної податкової інспекції в Макарівському районі здійснили перевірки з питань повноти оподаткування заробітної плати у фізичних-осіб
підприємців – 16, у тому числі у 5 підприємців виявлено 7 осіб з неоформленими
трудовими відносинами; у юридичних
осіб – 13, у тому числі у однієї юридичної
особи виявлено 4 особи з неоформленими трудовими відносинами. За наслідками проведених перевірок донараховане
до бюджету:
- у фізичних осіб-підприємців складає
122,4 тис. грн., у тому числі штрафних
санкцій на суму 42,4 тис. грн.;
- у юридичних осіб складає 38,1 тис.
грн., у тому числі штрафних санкцій на
суму 17,0 тис.грн.
Станом на 1 жовтня вказані суми донарахувань та суми штрафів юридичними
особами сплачено в повному обсязі. Відсоток сплати у фізичних осіб-підприємців
складає 94,8. Сума донарахувань та штрафів по одному із суб’єктів господарювання передано в судові органи на стягнення
за рахунок майна власника.
Ольга Сальвенчук,
начальник відділу з питань праці та
соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації.

Приємно, що є роботодавці, які усвідомлюють свою відповідальність перед працівниками, перед державою і виплачують заробітну плату прозоро та
сплачують із неї належні податки та платежі. Принагідно хотілось би звернутись до керівників, які надають перевагу виплаті заробітної плати у так званих «конвертах», із закликом проявити свою громадську позицію і легалізувати реальну зарплатню працівників. Шановні роботодавці, пам’ятайте, що
нелегальна заробітна плата обов’язково матиме негативні наслідки дисциплінарної, матеріальної і навіть кримінальної відповідальності та призвести
до штрафних санкцій.
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село — наш дім, коріння,
наша доля

День села - це чудове свято, яке
вкорінилось в сучасне життя сіл і селищ України. Деякі з них поєднують його
з храмовими святами, інші - із певними
знаменними датами. Як би там не було,
- це привід зібратися всією громадою від
малого до старого, щоб гуртом поспівати і
потанцювати, повеселитися, згадати «літа
молодії». Отож з тим і поспішали жителі
Небилиці минулого тижня на святкове зібрання до свого сільського будинку культури. Саме рік тому він, новозбудований,
гостинно відкрив свої двері в День села. І
тепер зустрічали прибулих в гарно обладнаному вестибюлі виставки учнівських
робіт, етнографічні мотиви старовинної
української хати і багато-багато квітів.
Свято села розпочалося радісною подією. Односельчани стали учасниками урочистої церемонії реєстрації шлюбу і радо
вітали народження нової сім ї, яку створила
молода пара: Валентина Гнатів – вчителька
молодших класів і Роман Ковальчук, житель
сусіднього села Борівка. Багато щирих побажань і напутніх слів отримали молодята
від родичів і друзів у цей день, що поєднав
у собі два чудових свята. Це хороша прикмета, коли в селі на одну родину стало
більше. Значить село живе, росте нове покоління і роду нема переводу.
Згодом свято села продовжили учасники художньої самодіяльності Небилицького будинку культури, які підготували цікаву
концертну програму. Відкрила її сільський
голова Любов Василівна Бабенко. Вона
привітала односельців зі святом, щиро дякувала за активну участь в поліпшенні життя громади і бажала й надалі працювати на
благо своєї «малої батьківщини» - тієї «краплиночки на карті», яка вливається в нашу
прекрасну країну-Україну.

- Наше село єдине в районі, яке розташоване найближче до Європи,- підкреслила Любов Василівна,- тож бажаю всім
життя європейського рівня, а це можливо
тільки при умові спільної праці.
Сільський голова вручила подарунки
активістам села і ювілярам: найстаршій
жительці Небилиці, 98-річній Марії Миколаївні Новиченко, пенсіонерам, які зустріли вже своє 70-и і 80-ліття, молодим
і юним ювілярам, найменшому з яких небиличанину Миколці Світельському сповнився рік життя.
До привітань Л.В.Бабенко приєднався і сільський голова з Ситняків
О.О.Романенко:
- Найщиріші побажання передаю від
ситняківської громади. Достатку вам і вашим родинам, щастя, довгого щасливого
віку. Хай кожен день дарує світлу радість!
Для всіх присутніх музичні вітання дарували вокальний ансамбль «Полісяночка»,
учасники художньої самодіяльності під керівництвом П.П.Дзюби, танцювальний дитячий колектив (керівник О.Л.Давиденко).
В проведенні Дня села взяли участь і
надали спонсорську допомогу директор
ТОВ «Енергоспецпроект» С.В.Богуцький,
підприємці-меценати М.О.Нечай, М.В.Рогожин та О.Ю.Осипчук.
Після святкового концерту глядачів і гостей пригостили смачним короваєм, а свято
продовжила весела дискотека, на яку зійшлися і молодь, і люди старшого віку.
Чудовий фейєрверк, що освітив небо
над Небилицею різнокольоровими вогнями, завершив урочистості. Односельчани
розходилися по своїх домівках, несучи з
собою нові враження, піднесений настрій
і мелодії пісень, від яких співає душа.
Тетяна Ясинецька.

30 жовтня – ДЕнь автомобілістів
Історія наземних транспортних засобів почалася з винаходу
колеса. Нині транспорт відіграє в
нашому повсякденному житті все
більшу роль. Завдяки йому ми маємо можливість долати величезні
відстані і добиратися в найнедоступніші куточки світу.
День автомобіліста - це свято не лише водіїв, а й ремонтних
робітників,
інженерно-технічних
працівників, керівників автотранспортних підприємств і всіх, хто
сумлінно трудиться, виконуючи
свій професійний обов’язок.
Його зазвичай святкують не тільки професійні шофери, а й звичайні
автолюбителі, чиє життя нерозривно пов’язане з автомобілями.
На фото: працівник АТП „Стріла”
Олександр Миколайович Грищенко
з Макарова – водій з великим стажем роботи, шанована в колективі
людина.

”
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Днями відбулася робоча зустріч голови Київської обласної ради Олександра Качного з Заслуженим художником України, академіком геральдики Анатолієм Марчуком.
Йшла мова про впровадження проекту символіки усіх територіальних громад області.
Олександр Сталіноленович виявив неабияку зацікавленість та пообіцяв сприяти у
реалізації цього проекту.
Як відомо сьогодні на Київщині символіку всіх населених пунктів мають лише
Макарівський, Броварський, Фастівський, Іванківський райони та частина Бородянського. Але герби Іванківщини не відповідають геральдичним законам і потребують
втручання професіоналів. Інші райони мають
лише районну символіку.
Питання створення символіки кожного населеного пункту
столичної області є архіважливим, якщо ми
прагнемо у цьому наблизитись до Європи,
де кожне найменше
село чи місто мають
свій герб і прапор, що
є проявом гонору та
гордості за свою малу
батьківщину.

Допомогли спонсори
У 2006 році у Пашківці сільський водогін було передано на баланс Пашківської сільської ради. На капітальний
ремонт коштів в місцевому бюджеті не вистачало. Цьогоріч завдяки фінансовій допомозі від КП „Інвестол” та ТОВ
„Агрофірма „Київська” придбано нову насосну станцію
для скважини та замінено трубопровід підведення води до
села.
Протягом 15 років жіночий ансамбль „Горлиця”, який
створений при Пашківському сільському будинку культури,
дарує свою творчість односельцям на святкових концертах. На репетиціях та виступах жіночки знаходять розраду,
відпочивають душею. Проте вже давно учасники ансамблю
переймалися питанням придбання нових сценічних костюмів. Для сільських жителів це задоволення не з дешевих.
Допомогло їм у цьому ТОВ „Агрофірма „Київська”.
А ще завдяки підтримці спонсора „Агрофірми „Київська” закупив новий холодильник у місцевий дитсадок.

Замінено лінії
електропередач
З осені у Гавронщині проведено реконструкцію ліній
електропередач напругою 10кВ. Майже 2 кілометри старих
проводів, які були прокладені ще в 70-х роках, замінили на
нові. Це дозволить місцевим жителям отримувати якіснішу
безперебійну електроенергію.

Коропи, карасі,
білий амур, щуки...
На сесії Людвинівської сільської ради було прийнято рішення не здавати в оренду ствавок у селі, а залишити його
в комунальній власності. Селяни самостійно розчистили
водойму, облаштували зону відпочинку. Щоб не допустити
бракон’єрського вилову риби біля ставу встановлено пункт
охорони. Щоб місцевим рибалкам було що ловити влітку,
став час від часу зариблюють. Ось нещодавно запустили
коропа, карася, толстолоба, щуку та білий амур.

Книга – друг і порадник, а бібліотекар?
Макарівському НВК «ЗОШ І ст. – районна
гімназія» пощастило. У цьому закладі вже більше 17 років працює бібліотекарем Ніна Петрівна
Барановська. Її професія стала її покликанням.
Стільки тепла і щоденної клопіткої праці вкладає
ця жінка у свою улюблену справу. Ніна Петрівна
не просто видає відвідувачам підручники, вона
перетворює все на видовище, казкове дійство.
Особливо це стосується учнів молодших класів,
первачків. Для них школа – це нове невідоме,
цікаве. А тут ще й бібліотека з її різноманітними
яскравими книжками. Саме для таких випадків
Ніна Барановська розробила урок «Подорож
до країни Читландії», а ще мультимедійну презентацію «Подорож по бібліотеці проводить
Андрійко-Грамотійко».Казкові герої розповідають про розмаїття книжкового фонду, знайомлять з правилами користування бібліотекою та
книгою. Зацікавлені школярики із задоволенням слухають бібліотекаря і спостерігають за
ілюстраціями, якими вона супроводжує бесіду.
Для старшокласників актив бібліотеки та
члени бібліотечного гуртка «Книголюб» випускають рекламні буклети, які розробляють спільно
з Ніною Петрівною. На його сторінках – інформація про допомогу, яку читач може отримати
в бібліотеці, які книги на нього чекають, відтак
гімназисти можуть вільно віднайти необхідну
книгу, підручник. Ілюстровані кольорові буклети
розробляє бібліотекар і для вчителів: спеціалізованої, рекомендованої, тематичної, методичної літератури.
Вагомими в плані заохочення відвідувати
бібліотеку є й інші авторські розробки Ніни Ба-

Одним
абзацом

Вісті з сіл

рановської. Використовуючи Power Point, вона
створює досить цікаві презентації книжок, каталогів. Про те, що учні дійсно читають, свідчить
їх участь у різних конкурсах та заходах. Причому як шкільних, так і районних, обласних, і

звісно перемоги в них. До речі, Ніна Петрівна
й сама брала участь у Всеукраїнському конкурсі „Шкільний бібліотекар 2009 року”, де в
обласному етапі здобула 2-е місце в номінації
„Бібліотекарі міських загальноосвітніх навчальних закладів».
Вона планує організувати разом з членами
«Літературної вітальні» виїзні ознайомчі екскурсії по місцях проживання місцевих авторів. Як

справжній цінитель духовності, бібліотекар районної гімназії шанує народні традиції, обряди.
А щоб закріпити у своїх вихованців ці знання,
організовує з адміністрацією школи тематичні
вечори. Ніна Петрівна сама прекрасно співає, є
учасницею шкільного фольклорного колективу
„Джерельце”, який неодноразово був призером обласних конкурсів.
Сьогодні держава не достатньо фінансує
бібліотеки, тому й вдячні тут акції «Подаруй
книгу школі». Зокрема, більше 250 книг із своєї власної бібліотеки подарувала гімназії директор, депутат районної ради,Заслужений
вчитель України Надія Василівна Ащенко.
20 книг подарувала також депутат районної
ради Лідія Василівна Расюк, а ще зробив підписку журналів „Завуч” та „Директор школи”
університет „КРОК. Нещодавно подарована
книжка авторки з Бородянки Лариси Ніцой
(оповідання «Ярик та Дракоша», а також «Невигадані історії про Звіряток-Друзяток») так
сподобалася дітям, що просто не встигає навіть кілька хвилин постояти на полиці. Книги
дарують учні та батьки. Таким чином, шкільний фонд поповнюється на нові енциклопедії, художню літературу та інші дорогоцінні
книги.
Тож виходить, що бібліотекар – це той фахівець, який допомагає школярам знаходити відповіді на будь-які питання, виховує і примножує
у них любов до книги – друга і порадника.
Ірина ЛЕВЧЕНКО,
голова батьківського комітету школи.

Всі, хто вирішив зро•
бити важливий і особливий крок в своєму
житті – стати з коханою
людиною на весільний
рушник,
стараються
встигнути зробити це
до настання посту. Жовтень – саме та найкраща
пора для весіль, коли
майже завершились усі
підготовчі до зими роботи, і можна починати
дбати про своє сімейне
життя. Цього місяця в
Макарові
одружилось
23 пари.
В
ресторанному
•
комплексі „Гранд” в смт
Макарів відбувся „Вечір
романсів” для жителів та
гостей селища. Звучали
відомі українські та російські романси, а також
власні пісні у виконанні
місцевих виконавців та
солістів районного будинку культури.
Відбувся
семінар•
практикум вчителів трудового навчання на базі
Забуянської ЗОШ І-ІІІ
ступенів, у якому взяло
участь 35 педагогів цього фаху. Акцентовано
увагу вчителів на самостійній пізнавальній діяльності учнів як одному
із засобів їх розвитку та
використанні сучасних
інтерактивних технологій
на уроках трудового навчання.

•

Цього року старшокласники Мар’янівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Андрій
Цимбаліст, Богдан Рогов, Дмитро Бесовський,
Ігор Оніщук, Павло Артюх та Сергій Пилипенко
під керівництвом директора місцевого будинку
культури Олени Ігорівни
Оніщук створили співочий юнацький колектив
«Ясени».
Дебютували
вони на концерті, присвяченому
135-річчю
села. 5 листопада, разом з іншими новими
учасниками художньої
самодіяльності
хлопці
представлятимуть
Мар’янівський будинок
культури на кущовому
огляді в Небелиці.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські

консультує юрист
Нещодавно помер мій батько. У
нього у власності була квартира та
земельна ділянка. Однак, як виявилось, батько заповів квартиру своєму товаришу. Скажіть, чи маю я якесь
право на квартиру? Я пенсіонерка
(63 роки), крім мене у батька не було
інших родичів.

літні, повнолітні непрацездатні діти
спадкодавця спадкують, незалежно
від змісту заповіту, половину частки,
яка належала б кожному з них у разі
спадкування за законом (обов’язкова

На запитання відповідає Павло Петренко — депутат Київської
обласної ради, керівник юридичного департаменту партії «Фронт
Змін».
Всі правовідносини, пов’язанні
із спадкуванням, в Україні регулюються книгою шостою Цивільного
кодексу України (далі – ЦК України).
Так, ст. 1217 ЦК України передбачає, що спадкування здійснюється
за заповітом або за законом. Отже,
спершу вирішимо питання щодо
спадкування квартири за заповітом.
За загальним правилом (ч. 1 ст.
1223 ЦК України) право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. Тобто, згідно із заповітом право власності на квартиру належить
тій особі, на користь якої Ваш батько
склав даний заповіт.
Однак, ч. 1 ст. 1240 ЦК України
передбачає, що малолітні, неповно-

частка).
Оскільки Ви – пенсіонерка, то
згідно із положеннями чинного в
Україні законодавства Ви підпадаєте
під категорію «повнолітні непрацездатні діти спадкодавця», що в свою
чергу дає Вам право на обов’язкову
частку у спадщині за заповітом.
Як
вже
було
зазначено,
обов’язкова частка становить половину частки, яка б належала даній

особі у разі спадкування за законом. Враховуючи той факт, що Ви є
єдиною дочкою, і Ваш батько не має
жодних інших спадкоємців, то в разі
спадкування за законом Ви б успадкували всю квартиру. Таким чином,
Ваша обов’язкова частка становить
1/2 частини квартири.
Крім того, звертаю Вашу увагу на
те, що відповідно до ч. 2 ст. 1223 ЦК
України інше майно, яке не охоплене
заповітом (у Вашому випадку цим
майном є земельна ділянка), спадкується відповідно до правил спадкування за законом.
При спадкуванні за законом встановлено п’ять черг. Згідно до ст. 1261
ЦК України у першу чергу право на
спадкування за законом мають діти
спадкодавця, той з подружжя, хто
пережив, батьки. Оскільки, Ви є єдиним спадкоємцем першої черги, то
маєте першочергове право на спадкування земельної ділянки у повному
розмірі.
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».

5
І все ж таки на зимовий час

Верховна Рада відмінила постанову, якою в Україні
скасовувався перехід на зимовий час. Спікер парламенту
Володимир Литвин підкреслив, що тепер буде діяти постанова Кабінету Міністрів від 1996 року, згідно з якою в
останню неділю жовтня (30 жовтня) годинники в Україні
переводяться на годину назад. Як відомо, 20 вересня

Верховна Рада, слідом за Росією та Білоруссю, скасувала переведення годинників на зимовий час, і таким чином
Україна продовжувала жити за літнім часом, що могло викликати певні незручності, зокрема на заході країни.
За повідомленнями інформаційних агентств.

фотофакти

«Професійний удар»
проти залізобетонного тину

Минулого понеділка перехожі, поспішаючи на роботу
через міст на Здвижу, були
прикро вражені «варварським»
вчинком. Майже на всій ділянці до мосту секції залізобетонного тину хтось вибив
та потрощив. Напевно, гарно
відпочивши, вирішив перевірити вправність свого «професійного удару» та силу, проте
поруч нікого не було. Тож «суперником» став залізобетонний тин. У нерівному поєдинку
секції тину невитримали. Знову, місцевій владі доведеться
відновлювати огорожу. А це
наші, шановні земляки, кошти,
які ми сплачуємо до місцевого
бюджету.

В ніч на 22 жовтня 2011 року
на території Макарівської селищної ради пошкоджено бетонну
огорожу вздовж вулиці Леніна,
через річку Здвиж.
Прохання до свідомих громадян, до всіх небайдужих мешканців селища надати будь-яку
інформацію, яка відома по даному факту. Інформацію надавати
за адресою: смт Макарів, вул.
Фрунзе, 30, селищна рада, або
за телефоном 5-12-75 чи до Макарівського РВ ГУ МВС України
в Київській області за адресою:
смт Макарів, вул. Пушкіна, 4.
Олександр Іващенко,
Макарівський
селищний голова.

в тему

Чисто де не смітять
і де прибирають
Українське село завжди вирізнялось охайними садибами,
привабливими краєвидами, чистим довкіллям та чепурними
оселями, що оспівувалось поетами і писменниками. Але куди
поділось те, що так притаманне нашому народові? Де чистота і порядок? Чому люди так безвідповідально ставляться до
того, що ми маємо з чистим сумлінням передати наступним
поколінням? Чому у нас таке ставлення до власного дому?
Нещодавно завершився осінній місячник благоустрою
в нашому районі. Це був чималий термін для того, аби люди
могли привести в належний порядок прибудинкові території.
Проте не всі мешканці усвідомлюють значення порядку. Це,
передусім свідчить про їхнє байдуже ставлення до навколишнього середовища, до односельчан. Де совість власника будинку, біля якого можна «ногу зламати» - перекошений паркан,
все в бур’янах та смітті, хащі вище хати! А йому до того справи
нема. Тому адміністративні комісії при сільських та селищних
радах продовжують працювати, й на громадян, які нехтують
затвердженими правилами благоустрою, накладають штрафи, мінімальний розмір яких нині становить 340 гривень. До
речі, попереджень законом вже не передбачено. Тому легше,
мабуть, прибрати, ніж віддавати таку суму. За несплату штрафу протягом десяти днів – розмір його подвоюється.
Ми, зрештою маємо усвідомити, що село, селище – наш
спільний дім, що адмінкомісія все-таки не примусовий, а
контролюючий орган. Що держава бажає зробити ще один
важливий крок в поліпшенні умов життя громадян, повернути почуття гідності і гордості за свою чисту і квітучу Батьківщину.
Ми маємо передати нашим нащадкам те, що отримали
у спадок від своїх батьків – чисті річки і озера, ліси і поля,
зрештою чисту совість. Не треба на когось нарікати, чекати
сторонньої допомоги, а слід самим взятись до справи і довести, що наші сільські вулиці можуть і повинні мати кращий
вигляд, щоб не було соромно ні нам, ні нашим дітям, ні нашим гостям.
Галина ОНІЩУК.

звертаюсь
до громади

Відремонтовані
дороги
в райцентрі
Раніше по вулиці 60 років СРСР, що у Макарові, не можливо було проїхати. Водії «вивертаючи»
кермо, різноманітними маневрами об’їжджали вибоїни. А жителі, особливо після дощів, не знали як

пройти вулицею. Нині все змінилося, адже нещодавно зроблено поточний ремонт проїжджої частини. Ремонтні роботи проведені за кошти обласного
бюджету. Виконало їх ТОВ «Агрошляхбудсервіс»
(смт Бородянка). Також здійснено поточний ремонти доріг по вулицях Маяковського (частково),
Бондаренка, Щорса. Окрім того, за кошти селищної
ради відремонтовано дороги повністю по вулицях
60-років Жовтня, Кочубея та частково – Механізаторів та Донецькій.

Смітники
по сусідству
Нещодавно ліквідували сміттєзвалище в Макарові поруч з парком, що біля вулиці Комсомольська та Центру
творчості дітей та юнацтва імені Д.Туптала. Однак знову,
на тому самому місці, з’явилася купа сміття. Там хтось
склав обрізане гілля з дерев, а згодом почали викидати і
пакети з усіляким непотребом. Через сусідство зі смітником у парку стало малолюдно.
Місцеві жителі райцентру знають, що з вулиці Богдана
Хмельницького є вузенький заїзд до вулиці Космонавтів,
який від людських садиб відгороджений кущовим тином.
Влітку сміття, яке викидали тут перехожі, не було поміт-

но. Прийшла осінь, листя осипалось й нині воно лежить
у всіх на виду. Назбиралось його чимало. Це і пластикові
пляшки, і упаковки від солодощів, і пакети з усіляким харчовими відходами.
Всі бажають жити в чистому містечку й прогулюватися
впорядкованими вулицями, проте, самі ж не докладають
зусиль для цього.
Марина ІЛЬЧЕНКО.

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

6
п’ятниця, 28 жовтня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.35 Д/ф “Таємницi київської
шоколадки”.
10.00 Маю честь запросити.
10.45 “Леко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00.18.20 Новини.
12.10,21.15 Дiловий свiт.
12.20 “Надвечiр`я”.
12.50 Околиця.
13.20 Х/ф “Голуба стрiла”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Викликаємо вогонь
на себе”.
18.40 Магiстраль.
19.00 Наша пiсня.
19.35 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
19.55 Романси О.Малiнiна.
21.10 Плюс-мiнус.
21.25,22.50,1.20 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Експерт на зв`язку.

0.50 Кориснi поради.
3.00 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
3.20 Хiт-парад “Нацiональна
двадцятка”.
4.20 Х/ф “П`ятнадцята весна”.
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 “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. Летючi
люди”.
13.40 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 “Велика рiзниця поукраїнському”.
21.10 Х/ф “Пiрамммiда”. (2 к.).

* * *
Ут-1

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 Церемонiя нагородження
“Жiнка III тисячолiття”.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Концерт пам`ятi Сергiя
Кузьмiнського “Я вернувся
домiв”.
2.10 ТелеАкадемiя.
3.00 Пiдсумки дня.
4.00 Романси О.Малiнiна.
5.00 “Надвечiр`я”.
5.30 Околиця.
5.55 Гiмн України.

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 “Екстрасенси проти вчених”.

неділя, 30 жовтня
Ут-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,6.55,8.15 Погода.
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 Кориснi поради.
9.05 Країна якостi.
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
10.45 Феєрiя життя.
11.25 Формула-1. Гран-прi Iндiї.
13.25 Караоке для дорослих.
14.05 Атака магiї.
14.40 Золотий гусак.
15.05 Шеф-кухар країни.
15.55 Т/с “Викликаємо вогонь
на себе”.
17.00 В гостях у Д. Гордона.
18.40 Дiловий свiт. Тиждень.
19.20 Всеукраїнський фестиваль
мистецтв “Україна - Свята
Родина”.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.

21.00 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 Церемонiя нагородження
“Жiнка III тисячолiття”.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Маю честь запросити.
2.05 Так просто!
2.30 Т/с “Сержант Рокка 4”.
5.55 Гiмн України.

1+1

7.05 Комедiя “Принц iз НьюЙорка”.
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”.
12.15 Т/с “Незвичайна сiм`я”.
13.50 “Смакуємо”.
14.15 “Алхiмiя кохання”.
15.05 “Я так живу”.

понеділок, 31 жовтня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.40 Точка зору.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
10.40 Битва нацiй.
10.55 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,1.820 Новини.
12.10,18.45,21.40 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Армiя.
12.55 Х/ф “Зберегти мiсто”.
14.35 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Товариш генерал”.
17.05 Т/с “Майор Вихор”.
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.
21.35 221. Екстрений виклик.
21.50 Футбольний код.
22.30 Д/ф “Iван Пiддубний. На
п`єдесталi мiфiв та правди”.

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 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Каневським”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.05 “Судовi справи”.
16.00 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.00 Т/с “Дар”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Спорт в Подробицях.
20.35 “Шоу №1”.
23.00 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
1.30 Х/ф “Її серце”.
3.10 “Подробицi” - “Час”.
3.40 Д/ф “Тварини в утробi”.

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 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. Три сестри”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
21.15 Т/с “Ментовськi вiйни 3”.
1.15 Х/ф “Майор Пейн”.
2.50 Ласкаво просимо.
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Найнеймовiрнiше вiдео”.

ICTV

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10,1.50 Спорт.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 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 Т/с “Морськi дияволи 5”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Джентльмени на дачi.
20.20 Х/ф “Втеча”.
23.00 Х/ф “Антикiлер ДК: Любов
без пам`ятi”. (2 к.).
1.00 Самозванцi.
2.05 Голi i смiшнi.
2.45 Факти.
3.20 Х/ф “Бiла стрiла”. (2 к.).

стб

6.05,3.00 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф.
7.00 Х/ф “Полювання на Берiю”.
17.40,22.00 “Вiкна-новини”.
17.50 Х/ф “Дiамантова рука”.
20.00 “Танцюють всi! 4”.
22.45 “Танцюють всi! 4”.
Пiдсумки голосування”.
0.55 “Феномен”.
2.50 “Вiкна-спорт”.
3.05 Х/ф “Афоня”.
4.35 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.40 Т/с “Ранетки”.
5.30 Служба розшуку дiтей.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

субота, 29 жовтня
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.05 Погода.
6.10 М/ф.
6.30 Свiт православ`я.
7.10 Ера здоров`я.
7.30 Кориснi поради.
7.45 На олiмпiйський Лондон.
8.00 Шустер-Live.
11.25 Формула-1. Гран-прi Iндiї.
Квалiфiкацiя.
12.50 Т/с “Викликаємо вогонь
на себе”.
16.55 Футбол. “Олександрiя”
(Олександрiя) - “Шахтар”
(Донецьк).
17.45 У перервi - Зелений
коридор.
18.50 Свiт атома.
19.10 Золотий гусак.
19.35 Творчий вечiр Iво Бобула
“На крилах мрiй моїх”.
21.00 Пiдсумки дня.
22.00 Всеукраїнський фестиваль
мистецтв “Україна - Свята
Родина”.

23.10 Х/ф “Особистий номер”. (2 к.).
1.05,5.00 Т/с “Закон i порядок”. (2 к.).
3.25 Т/с “Новини”.
4.15 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к.).
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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 ТелеАкадемiя.
2.00 Х/ф “Генуя”. (2 к.).
3.30 ТелеАкадемiя.
3.50 На добранiч, дiти.
4.10 Т/с “Сержант Рокка 5”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

1+1

6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,0.05,3.50 “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”.
11.45,17.20 “Шiсть кадрiв”.
12.05 Х/ф “Ерагон”.
13.55 Мелодрама “Психопатка”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Холостячки”.

12.50 “Чотири весiлля”.
14.05 Х/ф “Мисливець на драконiв”.
15.45 Х/ф “Ерагон”.
17.35 “Велика рiзниця поукраїнському”.
18.30 Х/ф “Фатальна схожiсть”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Фатальна схожiсть”.
22.55 Х/ф “Пiрамммiда”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Запаморочення”. (3 к.).
2.05 Х/ф “Особистий номер”.
3.50 Х/ф “Вальгалла. Сага про
вiкiнгiв”. (3 к.).
5.15 Х/ф “Ерагон”.

Інтер

5.20 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
7.40 “Формула кохання”.
8.40 “Городок”.
9.05 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Вирваний з натовпу”.
11.15 “Найрозумнiший”.
13.10 “Юрiй Нiколаєв.
Ювiлейний вечiр”.
16.35 Х/ф “Полювання на
пiранью”. (2 к.).
19.00 “Розсмiшити комiка”.
15.40 Мелодрама “Фатальна
схожiсть”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.15 “10 крокiв до кохання”.
23.05 “Свiтське життя”.
0.00 “Секс-мiсiя”.
0.50 “Телевiзiйна Служба
Новин”.
1.35 Мелодрама “Менi не
боляче”. (2 к.).
3.25 “Я так живу”.
3.50 Т/с “Незвичайна сiм`я”.
5.15 Комедiя “Принц iз НьюЙорка”.

інтер

4.20 Т/с “Брати-детективи”.
5.50 “Найрозумнiший”.
7.25 М/с “Вiнкс 2-4”.
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”.
11.25 “Смачна лiга з А. Заворотнюк”.
12.25 “Розсмiшити комiка”.
13.25 Х/ф “Московський
жиголо”.
22.10 “Iлюзiя безпеки. Косметика”.
23.10 “Секс-мiсiя”.
0.20,4.20 Т/с “Закон i порядок”. (2 к.).
2.00 Мелодрама “Психопатка”.
5.55 “Чесно”.

Інтер

5.35 Х/ф “Мама вийшла замiж”.
7.00,8.00,8.30,9.0012.00,18.00
Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим
ранком.
7.30,20.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 9”.
11.05 Т/с “Невидимки”.
12.15 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Каневським”.
13.35 “Сiмейний суд”.
14.35 Х/ф “Карнавальна нiч”.
16.10 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.05 Т/с “Дар”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Вiддзеркалення”.
23.50 “Позаочi”.
0.50 Х/ф “Полювання на
пiранью”. (2 к.).
2.55 “Подробицi” - “Час”.
3.25 Д/с “Таємницi iсторiї”.
4.35 Д/ф “В`ячеслав Шалевич.
Пiд маскою Казанови”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 “Вечiрнiй квартал”.
22.30 “Розбiр польотiв”.
23.30 Х/ф “Земне ядро”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Х/ф “Травень”.

ТРК «Україна»

6.10 Срiбний апельсин.
7.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10 Х/ф “Таємниця 2: Новi пригоди на Амазонцi”.
8.50 Х/ф “Чародiї”.
12.00 Гола красуня.
13.00 Т/с “Сьогодення”.
16.00 Т/с “Дорожнiй патруль 10”.
17.00,19.20 Т/с “У рiчки два
береги. Продовження”.
21.20 “Хто хоче замiж за мого сина?”
22.35 “Замiж за мого сина”.
23.35 Урочисте вiдкриття
стадiону “Арена Левiв”.
2.00 Х/ф “Дорогий Джон”. (2 к.).
3.50 Х/ф “Чародiї”.

ICTV

5.10 Факти.
5.40 Козирне життя.
6.05 Х/ф “Полiцейський з
Беверлi Хiллз”.
15.50 “Вечiрнiй квартал”.
17.50,20.55 Т/с
“Вiддзеркалення”.
20.00 “Подробицi тижня”.
23.05 Д/ф “Нострадамус - шарлатан або пророк?”
1.05 “Подробицi тижня”.
1.55 Х/ф “Пiд кiнець дня”. (2 к.).
4.05 “Формула кохання”.
4.50 “Знак якостi”.

Трк «Україна»

6.15 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.20 Х/ф “Король Ральф”.
9.15 Ласкаво просимо.
10.15 “Хто хоче замiж за мого
сина?”
12.00 “Замiж за мого сина”.
13.00 Т/с “У рiчки два береги.
Продовження”.
17.00 Т/с “Дорожнiй патруль
10”.
18.00 Т/с “Сьогодення”.
19.00,3.30 Подiї тижня.
19.30 Т/с “Сьогодення”.
21.30 “Хвилина на перемогу”.
22.30 Футбольний уiк-енд.
23.55 Т/с “Втеча”. (2 к.).
2.00 Х/ф “Хлоя”. (3 к.).
4.00 Х/ф “Король Ральф”.

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”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль
10”.
13.00,4.30 “Хай говорять”.
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”, 5 с.
22.15 Х/ф “Анаконда 2: Полювання за проклятою
орхiдеєю”. (2 к.).
0.30 Х/ф “Каратель”. (3 к.).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”.
(2 к.).
5.20 Д/с “Найнеймовiрнiше
вiдео”.

ICTV

5.25 Служба розшуку дiтей.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.10,12.55,19.10,0.45 Спорт.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.

7.55 Битва нацiй.
9.35 Олiмпiляпи.
10.35 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.00 Квартирне питання.
11.55 Х/ф “Втеча”.
14.40 Джентльмени на дачi.
15.45 Стоп-10.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia. Дайджест.
20.00 Х/ф “Код Апокалiпсису”.
22.20 Самозванцi.
23.10 Наша Russia.
23.50 Останнiй герой.
1.25 Т/с “Щит”.
3.10 Х/ф “Ми одна команда”. (2 к.).
5.15 Т/с “Щит”.

стб

4.50 М/ф “Острiв скарбiв”.
5.45 Х/ф “Пригоди Квентiна
Дорварда - стрiлка
королiвської гвардiї”.
7.30 “Караоке на Майданi”.
8.30 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.

ICTV

6.15 Факти.
6.30 Квартирне питання.
7.20 Анекдоти по-українськи.
7.40 Т/с “Рюрiки”.
8.10 Х/ф “Полiцейський з
Беверлi Хiллз”.
10.35 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Стережися автомобiля.
13.25 Спорт.
13.35 Х/ф “Код Апокалiпсису”.
16.00 Битва нацiй.
17.40 Наша Russia. Дайджест.
18.45 Факти тижня.
19.40 Спорт.
19.45 Наша Russia.
20.05 Останнiй герой.
21.30 Х/ф “Мiраж”.
23.35 Т/с “Таксi”.
0.45 Голi i смiшнi.
1.35 Х/ф “Табiр”. (2 к.).
3.10 Iнтерактив. Тижневик.
3.25 Т/с “Щит”.

стб

5.10 М/ф “Острiв скарбiв”.
6.10 Х/ф “Афоня”.
7.45 “МайстерШеф”.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
9.15 Море по колiно.
9.55 Х/ф “Епiдемiя”.
12.45 Факти. День.
13.00 На рiвних.
13.10 Уральськi пельменi.
14.35 Х/ф “Загiн “Морськi
котики”.
16.50 Х/ф “Мiраж”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,0.50 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи 5”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,3.05 Свобода слова.
1.50 Т/с “Герої 4”.
2.35 Факти.

Стб

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Адвокат”.
7.55 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.40 Х/ф “Ця жiнка до мене”.
13.40,19.10 “Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним”.
14.40 “Нез`ясовно, але факт”.
15.40 “Битва екстрасенсiв.
Третя свiтова”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10,22.40 “Феномен”.
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.00 Т/с “Адвокат”.

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.
5.35,6.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00 Репортер.
9.10 Т/с “Крок за кроком”.
11.05 Т/с “Щасливi разом”.
12.45 Знову разом.
13.50,14.50 Teen Time.
13.55 Т/с “АйКарлi”.
14.55,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
16.00 Т/с “Красунi в Клiвлендi”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00,0.50 Репортер.
19.15,1.05 Спортрепортер.
20.40 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.40 Iнтуїцiя.
22.50 Х/ф “Очi змiї”. (2 к.).
1.15 Х/ф “Пророк”. (2 к.).
2.45 Зона ночi.
2.50 Георгiй Нарбут. Живi
картини.
3.10 Драма на двi дiї.

3.35,4.05 Зона ночi. Культура.
3.40 Невгомонний Пантелеймон.

8.40 “Їмо вдома”.
9.45 “ВусоЛапоХвiст”.
10.20 “Зваженi i щасливi”.
13.45 “Танцюють всi! 4”.
16.50 Х/ф “Дiамантова рука”.
19.00 “Х-фактор. Революцiя”.
22.00 “ВусоЛапоХвiст”.
23.10 “Х-фактор. Революцiя.
Пiдсумки голосування”.
0.20 “ВусоЛапоХвiст”.
1.30 Х/ф “Жiноча логiка”.
3.20 “Мобiльна скринька”.
3.35 Нiчний ефiр.

0.35 Х/ф “Полювання на вiдьом”.
(2 к.).
2.30 Зона ночi.
2.35 Вiн врятував нас вiд чуми.
2.50 Свiт Юрiя Дрогобiча.
3.05 Унiверситети милосердя.
3.20 Кращi... Серед повитух.
3.30,4.05 Зона ночi. Культура.
3.35 Костянтин Степанков. Спогад пiсля життя.
4.05 Зона ночi. Культура.

нтн

6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.30 Х/ф “Непереможний”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.45,5.10
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi 8”.
12.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 11”.
13.40 Т/с “Розвiдники”.
19.20 Х/ф “Парадиз”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 Х/ф “Ганнiбал”. (3 к.).
3.10 “Правда життя”.
4.05 “Речовий доказ”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.30 “Уроки тiтоньки Сови”.

* * *

нтн

4.10 Т/с “Ранетки”.
4.55 Т/с “Журнал мод”.
6.00 Х/ф “Серце Клари”.
7.50 Х/ф “Операцiя “Лiтаючий слон”.
10.00 Ревiзор.
11.00 Аферисти.
12.00 ТОП-100.
13.20 Даєш молодь.
14.20 Х/ф “Весiльна лихоманка”.
16.15 Х/ф “Казковий принц”.
18.05 Х/ф “Мiстер Магу”.
20.00 М/ф “Шрек назавжди”.
21.55 Х/ф “Дежа вю”. (2 к.).
0.30 Спортрепортер.

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
7.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.30 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
11.30 “Речовий доказ”. Таємниця вiдбиткiв.
12.00 “Головний свiдок”.
12.45 Х/ф “Парадиз”.
14.45 Т/с “Павутиння”.
19.00 Т/с “Меч”.
23.00 Х/ф “Вантаж 200”. (3 к.).
0.55 Х/ф “Чорна вдова”. (3 к.).
2.40 “Речовий доказ”.
4.15 “Правда життя”.
5.30 “Уроки тiтоньки Сови”.

8.50 “Їмо вдома”.
10.00,2.55 “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 “Ця жiнка до мене”.
23.15 Х/ф “Алiса назавжди”.
1.25 “Фермер шукає дружину”.
3.35 Нiчний ефiр.

22.05 Хто проти блондинок?
23.15 Х/ф “Дуже крута для
тебе”. (2 к.).
1.25 Спортрепортер.
1.45 Х/ф “Дзвiнок 2”. (2 к.).
3.25 Зона ночi.
3.30 Земцi.
3.40 Чи повернеться доктор?
3.55 Зона ночi. Культура.
4.00 Костянтин Степанков. Спогад пiсля життя.
4.35 Зона ночi. Культура.

Новий канал

Новий канал

нтн

4.40 Т/с “Ранетки”.
6.15 Клiпси.
6.30 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 Живчик Старти.
9.00 Даєш молодь.
9.10 Х/ф “Мiстер Магу”.
11.05 Я - Герой!
13.05 Шоуманiя.
13.55 Info-шок.
15.00 Файна Юкрайна.
16.00 М/ф “Наляканi до
шрекоти”.
16.35 М/ф “Монстри проти
овочiв”.
17.00 М/ф “Шрек назавжди”.
19.00 Фабрика зiрок 4.

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
7.10 Т/с “Павутиння”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Опустити всiх вождiв.
12.00 “Агенти впливу”.
12.45 “Моя країна”.
13.10 “Найкращi бої братiв
Кличкiв”.
14.45 Т/с “Меч”.
19.00 Х/ф “Скайлайн”.
20.50 Х/ф “Баал - бог шторму”. (2 к.).
22.45 Х/ф “Зараження”. (2 к.).
0.35 Х/ф “Скайлайн”.
2.10 “Речовий доказ”.
3.15 “Агенти впливу”.
4.20 “Правда життя”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.

1.55 “Вiкна-спорт”.
2.05 “Бiзнес +”.
2.10 Х/ф “А зорi тут тихi”.
3.40 Нiчний ефiр.

3.55 Реальний майстер-клас.
4.45 Зона ночi. Культура.

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 Фабрика зiрок 4.
12.55 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13.50,14.50 Teen Time.
13.55 Т/с “АйКарлi”.
14.55,19.25 Т/с “Татусевi дочки”.
16.00 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.
23.40 Т/с “Щасливi разом”.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Т/с “Плiткарка 2”.
2.40 Зона ночi.
2.45 Пристрастi навколо
символiки.
3.05 Справа про возз`єднання.
3.35 Перетворення.
3.50 Зона ночi. Культура.

нтн

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 Х/ф “Подарунок самотнiй
жiнцi”.
7.45 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Правда життя”. Пiти, щоб
повернутися.
9.10,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.05,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,12.35 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.30 Т/с “МанГуст”.
15.30 Х/ф “Злий дух Ямбуя”.
17.15 Х/ф “Народжена
революцiєю”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.00,5.05
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi 8”.
0.20 Х/ф “Баал - бог шторму”. (2 к.).
2.25 “Речовий доказ”.
2.55 “Агенти впливу”.
3.50 “Правда життя”.
5.25 “Уроки тiтоньки Сови”.
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6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 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.
12.25 Хай щастить.
12.45 Темний силует.
12.55 Країна якостi.
13.25 Х/ф “Корпус генерала
Шубнiкова”.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “П`ядь землi”.
17.00 Т/с “Майор Вихор”.
19.10 Концертна програма В.
Преснякова.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 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.
1.45 ТелеАкадемiя.
1.55 Х/ф “Спогади невдахи”. (2 к.).
3.40 ТелеАкадемiя.
3.55 На добранiч, дiти.
4.10 Т/с “Сержант Рокка 5”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
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”.
7.00,8.00,9.00,23.30,2.20 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
9.55,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
10.50 “Не бреши менi 2”.
11.50 “Чесно”.
12.45 “Iлюзiя безпеки. Косметика”.
13.45 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.10 “Сусiдськi вiйни”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
18.30,21.00,1.30 Т/с “Iнтерни”.(2 к.).
18.55 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Зенiт
(Росiя) - Шахтар (Україна).
22.30 “Грошi”.
23.50,4.15 Т/с “Закон i порядок”. (2 к.).

середа, 2 листопада
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9.00 Пiдсумки дня.
9.30 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,22.00 Дiловий свiт.
12.25 Театральнi сезони.
13.15 Х/ф “Як вас тепер називати?..”
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Крiзь вогонь”.
16.50 Т/с “Майор Вихор”.
19.00 Аншлаг.
19.30 Хокей. Чемпiонат України.
“Беркут” (Київ) - “Сокiл”
(Київ). У перервi - Погода.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Хокей. Чемпiонат України.
“Беркут” (Київ) - “Сокiл” (Київ).
22.05 Православна
енциклопедiя.
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.
1.45,3.45 ТелеАкадемiя.
1.55 Х/ф “Принцеси”. (2 к.).
3.55 На добранiч, дiти.
4.10 Т/с “Сержант Рокка 5”.
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”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.30 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
10.05,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
11.00,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.55,5.55 “Чесно”.
12.50,3.45 “Iлюзiя безпеки.
Надлюдськi здiбностi”.
13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05,3.00 “Сусiдськi вiйни”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Вiд пацанки до панянки 2”.
22.30 “Особиста справа”.

четвер, 3 листопада
Ут-1

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

28 жовтня 2011 р.

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.30 Книга.ua.
9.50 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00,18.45,21.45,15.00,18.20
Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.55 Крок до зiрок. Євробачення.
13.35 Х/ф “Два бiйцi”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “В останню чергу”.
17.05 Х/ф “Чекаю й сподiваюсь”.
19.00 Про головне.
19.30 Мистецький телемарафон
до Дня визволення Києва.
Концерт “Подвигом Вашим
живем”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 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.
1.45,3.55 ТелеАкадемiя.
1.50 Х/ф “На початку”. (2 к.).
4.00 На добранiч, дiти.
4.15 Т/с “Сержант Рокка”.
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”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.20,2.30 “ТСН”.
7.15 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.00,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
10.55,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.55,5.55 “Чесно”.
12.45,3.35 “Iлюзiя безпеки.
Дитячий безпрєдєл”.
13.35 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05 “Сусiдськi вiйни”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15,1.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Чотири весiлля”.
22.25 “Здивуй мене”.

2.40 Т/с “Новини”.
3.30 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к.).
5.45 “Чесно”.

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.
7.30,20.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 9”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Каневським”.
13.35 Д/с “Детективи”.
14.10 “Сiмейний суд”.
15.10 “Судовi справи”.
16.00 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.05 Т/с “Дар”.
20.00,3.00 “Подробицi”.
20.35 “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Вiддзеркалення”.
23.50 Д/с “Моя країна”.
0.15 Д/ф “Неслужбовий роман
Алiси Фрейндлiх”.
1.20 Х/ф “Московський жиголо”.
(2 к.).
3.30 “ Служба Розшуку дiтей”.
3.35 Д/с “Таємницi iсторiї”.
23.45,4.25 Т/с “Закон i порядок”. (2 к.).
1.25 Т/с “Новини”.
2.15 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.
7.30,20.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 9”.
11.05 Т/с “Невидимки”.
12.15,3.35 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Каневським”.
13.35 Д/с “Детективи”.
14.10 “Сiмейний суд”.
15.10 “Судовi справи”.
16.00 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.05 Т/с “Дар”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Вiддзеркалення”.
23.50 Д/ф “Секретнi територiї”.
0.55 Х/ф “Хто я?” (2 к.).
2.35 “Подробицi” - “Час”.
3.05 “ Служба Розшуку дiтей”.
3.10 Д/с “Таємницi iсторiї”.
4.35 Д/ф “Борис Хмельницький.
Стрiла в серцi Робiн Гуда”.
23.35,4.25 Т/с “Закон i порядок”. (2 к.).
1.40 Т/с “Новини”.
2.45 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.
7.30,20.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Таємницi слiдства 9”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15,3.50 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Слiдство вели...” з
Л.Каневським”.
13.35 Д/с “Детективи”.
14.10 “Сiмейний суд”.
15.10 “Судовi справи”.
16.00 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
18.10 Т/с “Обручка”.
19.05 Т/с “Дар”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Вiддзеркалення”.
23.50 Д/ф “Жадiбнiсть”.
0.55 Х/ф “Батькiвщина або
смерть”. (2 к.).
2.25 “Подробицi” - “Час”.
2.55 “ Служба Розшуку дiтей”.
3.00 Д/ф “На краю прiрви:
Судний день”.

4.30 Д/ф “Сергiй Мартiнсон.
Комiчний лиходiй”.

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 “Стрiчна течiя”.
11.00 Т/с “Ментовськi вiйни 3”.
13.00,4.30 “Хай говорять”.
15.35,2.30 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: Полювання за проклятою орхiдеєю”.
(2 к.).
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
5.20 Д/с “Найнеймовiрнiше
вiдео”.

ICTV

5.25 Факти.
5.40,6.45 Свiтанок.
6.25,7.40 Дiловi факти.
6.40,9.25,12.55,19.10 Спорт.
7.50 Ти не повiриш!
8.45 Факти. Ранок.

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 “Стрiчна течiя”.
11.00 Т/с “Сьогодення”.
12.00 Т/с “Ментовськi вiйни 3”.
13.00,4.30 “Хай говорять”.
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”, 7 с.
23.50 Т/с “Подiя”. (2 к.).
0.50 Т/с “Втеча”. (2 к.).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
5.20 Д/с “Найнеймовiрнiше вiдео”.

ICTV

5.10 Служба розшуку дiтей.
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.
8.45,19.15,1.55 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30,16.40 Т/с “Мент в законi”.
4.40 Д/ф “Пiзнє щастя Ольги
Волкової”.

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”.
10.00,21.15 Т/с “Стрiчна течiя”.
11.00 Т/с “Сьогодення”.
12.00 Т/с “Ментовськi вiйни 3”.
13.00 “Хай говорять. На чужому
горбу”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
23.50 Т/с “Подiя”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Божевiльня на
колесах”.
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Найнеймовiрнiше
вiдео”.

ICTV

5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10 Спорт.
7.45 Максимум в Українi.

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, Бишівська сільська
рада, Київська обласна організація українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Київська обласна організація національної спілки краєзнавців України
проводять 9 грудня 2011 р. у с.
Бишів Макарівського району Київської області наукову конференцію «Магдебурзьке право Київщини» з нагоди 430 річниці надання
магдебурзького права Бишеву. На
конференції передбачається обговорення ключових проблем,
пов’язаних з історією Магдебурзького права м. Києва та міст
Київщини. Запрошуємо Вас взяти
участь у роботі конференції.
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 присвячується 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 20 листо-

пада 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[at]ukr.
net; Vi1405[at]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.

9.30,19.15,1.55 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.40 Т/с “Мент в законi”.
12.30 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00,20.10 Уральськi пельменi.
14.35 Т/с “Морськi дияволи 5”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Таксi”.
23.15 Х/ф “Бетмен”. (2 к.).
2.45 Т/с “Герої 4”.
3.30 Факти.
4.00 Жiноча логiка.

Стб

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Адвокат”.
7.55,14.50 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.40 Х/ф “Алiса назавжди”.
13.50,19.10 “Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним”.
15.50 “Битва екстрасенсiв. Дiтиясновидцi”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10 “Фермер шукає дружину”.
22.40 “Правила життя. Дитячi
iграшки. Iнструкцiя по виживанню”.
23.40 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
12.30 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 “Бетмен повертається”. (2 к.).
2.45 Т/с “Герої 4”.
3.30 Факти.
4.00 Жiноча логiка.

Стб

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Адвокат”.
7.55,14.45 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.45 Х/ф “Мiй принц”.
13.45,19.10 “Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним”.
15.50 “Битва екстрасенсiв. Дiтиясновидцi”.
16.55 “Битва екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10,22.40 “МайстерШеф”.
0.35 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
1.20 Т/с “Адвокат”.
3.00 “Вiкна-спорт”.
3.10 “Бiзнес +”.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.50 Надзвичайнi
новини.
10.30 Т/с “Мент в законi”.
12.30,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.30 Comedy Club.
14.20,20.10 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 “Бетмен назавжди”. (2 к.).
2.40 Т/с “Герої 4”.
3.25 Факти.
3.55 Жiноча логiка.

Стб

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Адвокат”.
7.55 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.15 Х/ф “Жiноча логiка”.
13.45,19.10 “Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним”.
14.45 “Нез`ясовно, але факт”.
15.50 “Битва екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.

7
0.40 Т/с “Адвокат”.
2.20 “Вiкна-спорт”.
2.30 “Бiзнес +”.
2.35 Х/ф “А зорi тут тихi”.
4.05 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.50 Т/с “Ранетки”.
5.30,6.35 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Фiкс i Фоксi”.
7.30,9.00,19.000.40 Репортер.
9.10 Т/с “Крок за кроком”.
11.05,23.40 Т/с “Щасливi
разом”.
12.55 Батьки i дiти.
13.50,14.50 Teen Time.
13.55 Т/с “АйКарлi”.
14.55,19.25 Т/с “Татусевi
дочки”.
16.00 Т/с “Красунi в Клiвлендi”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.55,21.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
20.25 Знову разом.
22.40 Новий погляд.
1.10 Т/с “Плiткарка 2”.
2.35,3.30 Зона ночi.
2.40 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
2.55 Скiфи.
3.05 Київ на межi сторiч.
3.35 Вище за небо.
3.15 Х/ф “Мiй принц”.
4.45 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.50 Т/с “Ранетки”.
5.30,6.35 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.40,7.15,7.40 “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.
13.50,14.50 Teen Time.
13.55 Т/с “АйКарлi”.
14.55,19.25 Т/с “Татусевi дочки”.
16.00 Т/с “Красунi в Клiвлендi”.
16.55 Т/с “Друзi”.
17.50,21.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
20.25 Ревiзор.
22.40 Зроби менi смiшно.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Т/с “Плiткарка 2”.
2.40,3.40 Зона ночi.
2.45 Становлення українського
нiмого кiно.
3.45 Чемпiон чемпiонiв.
4.00 Неприборкана.
4.15,4.40 Зона ночi. Культура.
4.20 Так нiхто не любив.
20.10,22.40 “Зваженi i щасливi”.
0.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
1.00 Т/с “Адвокат”.
2.40 “Вiкна-спорт”.
2.50 “Бiзнес +”.
2.55 Х/ф “Старики-розбiйники”.
4.20 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”.
11.05,23.50 Т/с “Щасливi разом”.
12.45 Батьки i дiти.
13.50,14.50 Teen Time.
13.55 Т/с “АйКарлi”.
14.55,19.25 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55 Т/с “Красунi в Клiвлендi”.
16.55,21.40 Т/с “Друзi”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.15 Спортрепортер.
20.25 Кухня на двох.
22.40 Мрiї збуваються.
1.25 Служба розшуку дiтей.
1.30 Т/с “Плiткарка 2”.
2.55 Зона ночi.
3.00 Розквiт українського кiно.
3.55,4.35 Зона ночi. Культура.

4.05,4.45 Зона ночi. Культура.
4.10 Тася.
4.20 Таємниця любовi.
Александрiя.
4.35 Сонячна людина.

нтн

5.50 “Легенди бандитського
Києва”.
6.15 Х/ф “Злий дух Ямбуя”.
7.50 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.00,5.35
“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”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
13.35 Т/с “МанГуст”.
15.40 Х/ф “Сержант мiлiцiї”.
17.05 Х/ф “Народжена
революцiєю”.
18.30 “Речовий доказ”.
Спецоперацiї СБУ.
0.20 Х/ф “Зараження”. (2 к.).
2.25 “Речовий доказ”.
2.50 “Правда життя”.
4.10 “Агенти впливу”.
5.55 “Уроки тiтоньки Сови”.

нтн

6.15 “Легенди бандитського
Києва”.
6.40 Х/ф “Сержант мiлiцiї”.
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 10”.
13.35 Т/с “МанГуст 2”.
15.35 Х/ф “Сержант мiлiцiї”.
17.00 Х/ф “Народжена
революцiєю”.
18.30 “Правда життя”. Останнiй
рейс.
0.30 “Покер Дуель”.
1.20 “Легенди карного розшуку”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
3.20 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.35 “Уроки тiтоньки
Сови”.
4.00 Легендарне парi.
4.15 Генiй смiху.
4.25 Я зву тебе.

нтн

6.10 “Легенди бандитського
Києва”.
6.35 Х/ф “Сержант мiлiцiї”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.30,5.15
“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 10”.
13.30 Т/с “МанГуст 2”.
15.25 Х/ф “Сержант мiлiцiї”.
16.45 Х/ф “Народжена
революцiєю”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Пройдисвiт союзного
масштабу.
0.30 “Покер Дуель”.
1.25 “Легенди карного розшуку”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.55 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.35 “Уроки тiтоньки Сови”.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯБ №5134986, виданий 11 жовтня 2006 року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №077 на підставі протоколу загальних зборів ТОВ «Світ гольфу» від 14 червня 2006 року №1, на ТОВ
«Світ гольфу», вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну
ділянку серії ЯГ №319773, виданий 10 листопад 2006 року Макарівським
відділом земельних ресурсів райдержадміністрації, на ім’я Терехової Наталії Валеріївни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право особистої власності на житловий будинок,
який знаходиться за адресою с.Небилиця, вул.Першотравнева, 87, видане
30 червня 1990 року на підставі рішення виконкому Макарівської районної
ради №102 від 26 червня 1990 року, на ім’я Шевченко Антоніни Гнатівни,
вважати недійсним.
Зіпсоване свідоцтво на право власності на квартиру, яка знаходиться за
адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 62, кв. 13, видане 18 грудня 1997 року
на підставі рішення виконкому Макарівської районної ради народних депутатів 414 від 30 жовтня 1979 року, взамін довідки ЖБК «Здвиж» від 10 лютого
1992 року, на ім’я Червяток Людмили Артемівни, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення соціального працівника по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян в с.Королівка №58, видане 16 травня 2011
року Макарівським районним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), на ім’я Макарової Ірини Миколаївни, вважати недійсним.
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З турботою про дітей

спорт

З 1 вересня по 31 жовтня в Україні проходить Всеукраїнський місячник
«Милосердя». В ході його Товариство
Червоного Хреста намагається охопити
своєю увагою всі категорії населення,
які потребують особливої уваги: люди
похилого віку, ветерани війни і праці,
хворі на СНІД, туберкульоз, наркоманію, а також діти-інваліди, діти-сироти
та діти, позбавлені батьківського піклування. Нині в районі проживає 139 таких дітей. Товариство Червоного Хреста
нещодавно спільно з відділом служби
у справах дітей райдержадміністрації
провели благодійну акцію. На неї до райдержадміністрації були запрошені три
родини-опікуни, які мешкають в нашому районі, це: Валентина Станіславівна Таран з хутора Ферма, яка є опікуном Віктора та
Катерини Троцьких, Ганна Андріївна Бобер з села Андріївка, яка опікується Катериною
Бобер, Василь Миколайович Гребеневич з Яблунівки, опікун Владислава Гребеневича.
Дітям, які виховуються в цих сім’ях, було надано гуманітарну допомогу.
Любов ТОЛСТІКОВА,
голова районої організації Товариства Червоного Хреста в районі.

злагода в домі

Змагались на рівні з киянами

Днями в Києві проходив футбольний турнір
«Осінній кубок м. Києва
«ATRIBUTIKA CUP 2011»
в категорії Ю-8 ( юнаків
2003 року народження).
Наші футболісти з ДЮСШМакарів теж взяли в ньому
участь і проявили себе з
найкращої сторони.
За результатами жеребкування наша команда потрапила до групи А.
Було зіграно три тури, де
хлопці показали відмінну гру з командами міста
Києва:
ДЮСШ-Макарів
– Біомед м. Київ (2:1);
ДЮСШ-Макарів – Зірка м.Київ (1:4); ДЮСШМакарів – Локомотив м.

Цей рецепт ми з Андрюшею
винайшли самі, випадково: відчувши, що настав час одружитися, одразу вирішили на всі гроші,
які батьки планували «викинути»
на застілля, зробити собі незабутнього подарунка — весільну подорож. Йшлося до осені.
І душа чомусь прагла відвідати
країну, про яку ми нічого не знали, — Чехію.
У нас були найскромніші
вбрання й обряд у рагсі. Діставши штампи в паспортах і свідоцтво про шлюб, ми заїхали додому, взяли валізу й помчали до
Києва, а звідти — туристичним
«Неопланом» через Польщу до
Чехії. Тільки-но автобус рушив,
ми відчули, як на зміну передвесільним втомі й напруженню
приходять солодке відчуття закоханості, гармонії та бажання
лагідно обійняти весь світ.
Чи треба казати, що та осіння
подорож — одна з найприємніших
згадок про медовий місяць? Вона
не тільки подарувала нам можливість безтурботно прожити цілий
тиждень удвох. Весільна подорож
— це купа спогадів і цікавих фото,
які гріли нас ... узимку.

«2 в 1», або Як запобігти
зимовій депресії
та зберегти кохання
Зауважу, що вибратися до
нових місць хоч інколи ми намагалися і до, і після весілля. Проте
незабаром помітили: саме осінні
прогулянки зберігають емоційний стан позитивним холодними
зимовими й весняними днями,
коли небо щільно затягнуте хмарами, коли ноги місять важкий
мокрий сніг чи грязюку. Більше
того: навіть коротенькі прогулянки відновлюють стосунки, а осінні
— найбільше, бо огортають чоловіка і жінку романтикою. Спогади
про «походеньки» восени — чудові ліки, «швидка допомога» при
непорозуміннях. Особливо ми
відчули це, народивши донечку.

Заклопотані батьки
Пам’ятаю, слухаючи мої оповідання про чергову подорож,
колега по роботі сказав: «Їздіть,
поки молоді. Підуть діти — буде
ніколи».
На щастя, звичка — справді
друга натура. У перший місяць
батьківства нам дійсно було ніколи. Та от настає момент, коли
розумію: я настільки скучила за
коханим, мені настільки остогидли ці чотири стіни й безкінечне прання-годування-гуляннявкладання, що я хочу на природу.
Тобто звичка мандрувати взяла

Київ (4:0), ДЮСШ-Макарів – Моноліт м.Київ (2:1);
ДЮСШ-Макарів – Оболонь м. Київ (0:2). Зігравши 5 турів, команда здобула 9 очків, отримавши 2
місце в своїй групі, та виборола право змагатись
за 3 місце із командою
«Добро» м. Київ.
На жаль, наші футболісти поступилися киянам з
рахунком 1:3 та посіли почесне 4 місце серед 12 столичних команд, за що були
нагороджені медалями та
почесними грамотами від
організаторів турніру.
Кращим гравцем команди ДЮСШ-Макарів визначено Артема Царенко.

Його було нагороджено
почесною грамотою та подарунком.
Аби взяти участь в цьому турнірі необхідно було
прикласти чимало зусиль.
Але як то кажуть «гуртом і
батька легко бити», а тому
від імені юнацької команди
хочу висловити подяку за
допомогу депутату районної ради Миколі Миколайовичу Сіньку, батькам юних
футболістів, які завжди підтримують нас фінансово і,
що важливо, морально.
Микола Синяченко,
вчитель фізичної
культури районної
гімназії, тренер ДЮСШ.

КОНСЕРВУЄМО ... ОСІНЬ

Нині, мабуть, у кожній хаті господиня щось заготовляє на зиму: городину й садовину, дари лісу.
Ми ж з коханим уже 7-й рік поспіль консервуємо ... осінь. Уявляю, як злетіли догори ваші брови! Консервувати осінь? Що за нісенітниця?! Чи це помилка у реченні? Чи це уривок з твору Керола Льюїса
«Аліса в Країні чудес»?

Як усе починалося
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своє. І ми робимо першу вилазку: їдемо за місто, на забуте
поле на пагорбі, під яким лежить
маленький ставочок. Півгодини
споглядання природної краси
й простоти — і можна знову до
пелюшок і підгузників, але тепер
уже з радістю.
У 3 місяці наша доня побачила Карпати. І хоч переїзд видався важким для мене, а я, як
і вдома, недосипала, та гірські краєвиди милували око
й зцілювали душу.
Жовтень. Нашій доні 4
місяці. Прийшли холоди,
треба утеплювати хату, заготовляти дрова, але сонце
вабить так, що наш тато відкладає ці термінові справи
й виходить з нами на 30хвилинну прогулянку. Поки
коханий несе чи везе доню,
я шурхаю ногами по падолисту, насолоджуючись компанією милого та відносною
свободою.
Завершується листопад.
Доні майже півроку. Знову
відчуваю, як нервує необлаштований побут: вода в
криниці, прання в старенькій
«Обі». До того ж ми мешкаємо далеко від батьків, родичів і навіть тих, хто міг би допомогти з дитиною (ще під
час вагітності ми переїхали з
Київщини на Чернігівщину).
Та й доглядаємо за Настунею нестандартно: свідомо оминаємо
«памперси», соску, пляшечку, ліжечко, манеж.
І одного похмурого ранку
я кажу: «Сьогодні їдемо у Вишеньки. Ми давно збиралися.
Рушаймо!». То нічого, що ми
втомлені, що надворі туман ховає палац графа Рум’янцеваЗадунайського. Головне: нові
враження.
Час летить. Нашій крихітці
вже рік. Вона швидко бігає, дуже
енергійна. Щоб дати мені перепочити, коханий двічі на день
забирає маленького «енерджайзера» на прогулянку. Кілька місяців — і я роблю сумний висновок:
вільного часу трохи маю, але ж
не бачу коханого, бо коли я з малечею, він працює, коли він з малечею, я працюю. Та найобразливіше: навіть якщо нам випадає
можливість побути трішечки
вдвох, окрім побутових питань,
ми не маємо спільних тем для
розмов.

Нова родинна
традиція
Прокрутивши цю проблему з
різних боків, пропоную коханому
запровадити в родині нову традицію — День сім’ї. Тобто один

день на тиждень присвячувати
спільній діяльності, основне місце в якій посідатиме прогулянка
втрьох.
Уже перша спроба провести День сім’ї показала: робити
це варто. Так ми втрьох з’їздили
велосипедами (доня — у «кенгурушці») у ту частину лісу, де я
ніколи не була. Зробивши зупин-

ку серед поля, ми з коханим сіли
прямо на межі та із насолодою
спостерігали, як наша маленька
зіронька досліджує травичку, камінці. Потім подумали про себе
й обнялися. Потім згадали, як
добре полежати на землі, споглядаючи небесну блакить. Доня
при цьому додала нових вражень:
сипала пісочок на мій живіт.
За вересень ми подарували
собі чимало приємних хвилин.
Нині вже тато запрошує нас із
крихіткою хоч на 5 хвилин пройтися. Провідуючи бабусю, що
мешкає на Макарівщині, і їй запропонували
прогулянку
до
парку, а васильківським сусідам
— поїздку до Пирогово. Як подарунок на 6-ту річницю з дня поєднання наших доль ми з коханим і
донечкою з’їздили на водоспад
Вир, що на Черкащині.
У жовтні-листопаді, щоб порадувати Анастасійку, плануємо
вкотре завітати до села Томашівка Фастівського району. Тут, на
території чоловічого монастиря,
шлях до якого підкажуть 2 вказівники на поворотах перед селом і
в ньому, стоїть симпатичний палац. Від нього в різні боки простелилися доріжки, крокуючи якими
натрапиш то на скульптуру орла,
що так схожий на бронзового
птаха з одноіменного фільму, то

на хлопчиків-янголяток, то на вольєри ... зі страусами, павами,
фазанами та іншими красивими
птахами. За вольєром зі страусами — спуск униз, де за низкою
кленів ховається річечка, стоїть
романтична лавочка... Якщо пройти трохи проти течії, можна побачити місточок на другий бік.
Маємо бажання навідатися до
села Ковалівка Васильківського
району або дендропарку «Олександрія» в Білій Церкві. Обидва
місця можуть зацікавити дитину
можливістю погодувати лебедів.
І Ковалівка, і дендропарк дару-

ють гарні враження навіть пізньої
осені.

Найпростіше
Звичайно, не всі мають автівку, яка домчить до красивих
місць. Прогулянка до осіннього
скверу, парку чи лісу — теж гарний варіант. Тим, хто має малюків, може сподобатися прогулянка всією родиною до дитячого
майданчика. Ми якось завітали
туди, і це принесло нам стільки задоволення! Настуня була
неймовірно щаслива, що і тато,
і мама поряд, граються з нею...
Інколи, ясна річ, вона йшла у своїх справах (наприклад, бігала за
голубами). Тоді ми з Андрюшею
згадували, що це наш час: ішли
за донею, тримаючись за руки,
романтично обнімалися, як до
«Настіної ери», і, як школярі,
сором’язливо цілувалися.
Зрозуміло, життя вносить
свої корективи (нездужання, нагальна поїздка тощо), і інколи
доводиться відкласти День сім’ї.
Тоді ми надолужуємо пізніше,
відшуковуючи 10-15 хвилин для
нашої трійки. Наприклад, одного вечора ми втрьох грали у футбол прямо на подвір’ї: тато проти
мами з Анастасійкою на руках
або мама проти юної футболіст-

ки, що сидить на плечах татуся.
10 хвилин суцільного задоволення! А яка фізрозминка! А який релакс для нервової системи!
Чи наша остання прогулянка.
На термометрі +7° С, вітер, мряка.
Вийти з дитиною на свіже повітря
треба, та як? Виявляється, просто. Треба було їхати по продукти, а дорога веде через ліс. Тож
вирішили — зупинитися в лісі й 10
хвилин погуляти: між такого гурту
дерев завжди тепло.

Отже, рецепт «Осені»
Перший і головний компонент
«страви» — бажання. Сильне,
непохитне бажання стати щасливою людиною, бо, виявляється, щасливими не народжуються — ними стають. Щаслива
ж людина (у нашому випадку —
та, що ось-ось повернулася з
прогулянки чи міні-мандрівки) і
буденну роботу виконує радісніше та якісніше.
Якщо бракує головного інгредієнта, у нагоді стане розуміння, яке колись, у часи мого
шаленого трудоголізму (о, як я
любила свою роботу!), подарував мені коханий, сказавши:
«Ти працюєш, працюєш, працюєш... А життя йде повз тебе.
І це ТВОЄ життя!»
Можливо, виникне сумнів у
якості перших двох складових?
Мовляв, пусте, треба зробити
те, треба встигнути се, колись,
іншим разом тощо. Можна просіяти сумніви — буває, у ситі
лишається лінь. Адже треба
змінити звичний ритм життя.
Адже треба придумати місце
для прогулянки, а для далекої подорожі подбати ще й про провіант.
Часу й без того замало. Та уявіть:
хоча б 1 година з 168-ми (саме
стільки їх у тижні)! Невже світ не
почекає? Найважчий крок — перший, крок за поріг.
Щоб консервування було вдалим, варто прихопити із собою
фотоапарат. Тоді взимку, слухаючи, як співає за вікном завірюха, можна буде відкрити баночку
«Осені» та, смакуючи, пригадати
ті приємні хвилини, коли тепле
сонечко ніжило обличчя або вітер бадьорив, коли з-під ніг виривалася симфонія листя, коли
тримав руку дитини, милої серцю
людини чи подарунки осені — каштани, жолуді, ягоди калини...
Навіть якщо збираєтеся по гриби
або на риболовлю, візьміть фотокамеру: вона зафіксує той час,
коли ви були щасливі!
Інна Сілакова.
Фото автора.
На фото: Андрій та Анастасійка Цингарюк.
P. S. Відгуки щодо статті можна надіслати авторці на cynіnnа@
gmaіl.com або передати до редакції газети.
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Євген Букет: «Знання про рідний край – основа буття»
Незабаром в Макарові та Бишеві відбудуться краєзнавчі конференції. Нині дуже актуально відтворити неупереджений життєпис селищ і сіл району. Про краєзнавство, як базову
галузь історичної науки спілкуємося з нашим земляком, постійним дописувачем районної
газети, заступником головного редактора тижневика «Слово Просвіти», відповідальним
секретарем Київської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Євгеном Букетом. Він – співавтор та автор двадцяти книжок, більшість яких присвячено історії
Макарівського району.
– Хто надихнув Вас зайнятися краєзнавством?
– Не можу однозначно відповісти хто і коли відіграв ключову
роль для мого творчого натхнення. Напевно, батьки Василь Миколайович і Алла Михайлівна, які
створили умови в родині, безумовно – вчителі, односельці, чарівна природа Грузького і нашої
Макарівщини. Я ще застав когорту «старих» учителів Гружчанської
школи, які прищепили любов до
рідного краю, до пізнання, до наукового дослідження.
Свій перший краєзнавчий твір
я написав у восьмому чи дев’ятому
класі і називався він «Легенда про
грузецький замок і підземелля».
Зараз його в доопрацьованому вигляді можна прочитати в моїй книжці «Буслів суд. Грузецькі оповідки».
Поява цієї книжечки – не випадкова. Основа всіх цих історій
– реальна, вони були мені знайомі
ще з дитинства, їх я фіксував тоді
у своїй свідомості і у своїх нотатках. У них, на мій погляд, закладена філософія нашого села. Але,
звісно, це далеко не всі легенди,
бувальщини і побрехеньки, які побутують у Грузькій. Обов’язково
повертатимуся до цієї теми, адже
в ній – основа буття кожного села,
кожної громади та, мабуть, і джерело мого натхнення.
– З чого взагалі виникає ідея
щось написати? Звідки черпаєте інформацію для своїх робіт?
– У моєму випадку це – потреба. Коли є запитання, на яке немає відповіді, виникає природне
бажання дізнатися, а коли дізнаєшся – донести цю інформацію до
потенційно зацікавленої аудиторії.
– Що стало передумовою
написання історій Грузького та
інших населених пунктів нашого району?
– На першому курсі університету
ми складали іспит з історії України.
Для отримання п’ятірки «автоматом» достатньо було підготувати доповідь на студентську наукову конференцію. Мої одногрупники пішли
до бібліотеки, щось там попереписували з книжок і отримали оцінки.
Мене це обурило. Я тоді вважав і
вважаю нині, що переписувати з
чужих книжок власну працю – не
коректно, адже в українській історії
ще дуже багато «білих плям». Коли
на іспиті сказав це викладачеві, теж
отримав оцінку «автоматом», але
четвірку. І запитання від викладача
– а яку пляму ти міг би «зафарбувати»? Найближчого ж літа вирішив – я
напишу історію рідного села.
Відтоді минуло вже більше десяти років. За цей час вже побачили світ окремими книжками історія
Грузького, Козичанки, Комарівки,
Колонщини, Ясногородки. Загалом
у мене вже 20 книжок, шість вийшли
друком тільки цього року. Незабаром з’явиться ще одна – про історію
грузецької православної громади.
Кожна книжка для мене – це етап і в
краєзнавчій роботі, і в житті.
Найбільшою життєвою «школою» для мене стала робота над
«Нарисами з історії Макарівського
району». В цьому процесі у мене
з’явилися і справжні побратими,
і недруги. Комусь було вигідно
«звалити» всю організаційну роботу над книгою на 20-річного студента, який три роки безкоштовно
«бігав» по району, архівах і видавництвах, а потім ще й отримав «на
горіхи» через нехлюйство і амбіції
тодішніх чиновників…
Історія створення «Нарисів…»
заслуговує окремої розмови. Я
щиро люблю землю своїх предків, свій рідний край, тому роботу
зробив чесно, моє сумління чисте.
Але для мене і досі залишається

загадкою, чому деякі «дослідники»
вважають окремі краєзнавчі джерела своєю приватною власністю?
Кожна людина нині може піти до
бібліотеки, до архіву, взяти літературу, документи і виписати звідти
потрібну інформацію. Перелік цих
джерел не настільки великий, як
хотілося б. До того ж, головна мета
краєзнавства – розповісти людям
правдиву історію їхніх пращурів, а
не сховати її в шухляду!
У «Нарисах…» тоді
вдалося
опублікувати
всі напрацювання краєзнавців району з загальної історії краю. Це
був своєрідний підсумок
попередніх років нашої
роботи, але книга й досі
лишається актуальною.
Крім того, саме це видання згуртувало краєзнавче ядро Макарівщини.
Нині на «Нариси з історії Макарівського району» посилаються історики в наукових статтях,
«Довідник з історії України», який видає Академія
наук України, міжнародна
інтернет-енциклопедія
Вікіпедія. Ця книга – в
основі нещодавно виданої «Українським видавничим консорціумом»
двотомної «Історії міст і
сіл Київщини». Тож, мети
досягнуто.
– Ви займаєтесь
дослідженням родоводу Букетів. Чи дослідили Ви ще якісь
прізвища?
– Пізнання починається з тебе і закінчується тобою. Навколишній світ ми
сприймаємо через призму власної
свідомості. Краєзнавство покликане допомогти людині зрозуміти
найближче оточення, середовище, в якому вона існує. А в основі
краєзнавства – пізнання людини, її
роду, її витоків.
Минулого року я вже розповідав у «Макарівських вістях» про те,
як Букети працювали над історією
свого роду. Книжка «Наше прізвище Букет» відтоді отримала чимало схвальних рецензій, увійшла
до спеціалізованих генеалогічних
фондів і реєстрів. Звісно, окрім
Букетів, я дослідив і інші гілки
власного родоводу. В Грузькому
це Дяченки, Яценки, Гусаки, Свертоки, Дорошенки, Піхури, в Комарівці – Боруки, Литвини, Кучеряві.
Також я робив окремі дослідження
родоводів Петрусів, Яремчуків,
Забишних. Це все селянські роди,
їхні корені сягають початку XVIII
століття. В книжці «Наше прізвище Букет» досліджена етимологія
86 корінних грузецьких прізвищ.
А взагалі в столичних архівах є в
наявності генеалогічні фонди по
кожному населеному пункту району від 1795 року.
– Нині в «Макарівських вістях» друкуються уривки Вашої
історії про Івана Бондаренка.
Звідки Ви брали цю інформацію?
– Ще в шкільні роки я прочитав
книжку Петра Сиченка і Віталія Кулаковського «Ой гук, мати, гук», яка
була присвячена нашому славному
землякові. Вона мене захопила, тоді
все написане в ній сприймалося «за
чисту монету». І, як виявилося, не
тільки мною. Проте, «Ой гук, мати,
гук» - художній твір, героями якого є
лише частина реальних осіб, а ланцюжок подій, що описаний у книжці,
взагалі немає нічого спільного з реальною Коліївщиною.
Іван Бондаренко – єдиний із

головних отаманів (полковників)
Коліївщини, до якого у істориків
минулого чомусь «руки не доходили». І не дивно, адже його постать не вкладається у жоден із
загальноприйнятих «міфів» про
це повстання. Бондаренко розпочав свою діяльність уже тоді, коли
головних ватажків Залізняка і Гонту захопили московські регулярні
війська. Тож він єдиний відкрито

воював проти москалів. Крім того,
поляки і євреї повністю залишили
територію сучасної Макарівщини
ще за кілька тижнів до початку повстання, тож козаки йшли нашими селами переможним маршем.
Основу армії повстанців складали
не селяни, а надвірні козаки шляхетських замків (польська назва
– колєї). Звідси насправді походить і первісна назва повстання –
Колійщина – повстання надвірних
козаків.
Цікаво, що саме Коліївщина, як
остання спроба відновлення української козацької республіки, утвердила основні принципи української
державності, які актуальні донині:
власне військо, помісна церква,
місцеве самоврядування (громада). У перших розділах моєї книжки
якраз і розповідається про ідеологічну основу і історичні передумови
повстання, про гайдамацький рух і
його вершину – Коліївщину.
Далі – та частина, яка зараз
друкується в «Макарівських вістях». Це реконструкція історичної
постаті Івана Бондаренка на основі
судових справ та інших документів
періоду останніх років існування
Речі Посполитої, які я опрацював
у Києві, Черкасах та Львові. Окремими розділами подано постать
ватажка в українському фольклорі
та польській мемуарній літературі. Чільне місце відведене спростуванню «міфів» ХІХ і ХХ століття
про повстання загалом і ватажка
зокрема. Завершується основний
розділ книги вшануванням пам’яті
Івана Бондаренка в сучасній Україні, де, зокрема, подано і кращі
літературні твори, надіслані на
конкурс до 265-річчя від дня народження Івана Бондаренка.
У довідковій частині книги, над
якою я працюю зараз, буде представлено детальну історію населених пунктів, в яких діяло військо
Івана Бондаренка від часу їх за-

снування до 1768 року. Більшість
із них – це села сучасної Макарівщини. На краєзнавчій конференції в Бишеві, яка буде присвячена
430-річчю надання містечку магдебурзького права, я буду виступати
з доповіддю, де подам зведену інформацію про зроблені відкриття.
– Що можна сказати про
розвиток краєзнавчого руху в
нашому районі?
– Історія наших сіл надзвичайно цікава і самобутня. Є багато унікальних матеріалів. Так, ґрунтовні
роботи краєзнавців минулого століття про Новосілки, Мар’янівку,
Мостище, Красногірку, Чорногородку, частково Лишню, Яблунівку, які відомі мені дають змогу
найближчим часом видати історії
й цих сіл. Тут усе залежить від бажання громади.
Процес повноцінного
дослідження історії села
займає в середньому два
роки постійної роботи,
тому одна людина, чи навіть кілька – на район замало. Дуже важливо, щоб
на місці була людина, яка
візьметься за цю справу.
В краєзнавстві важливо, щоб історію писали
люди, які мають духовний
зв’язок з тим чи іншим
селом. У цьому процесі я
можу надавати консультації, виступити науковим
редактором, чи написати
передмову.
Від осені минулого
року я є відповідальним
секретарем
Київської
обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Сьогодні
членами спілки на Макарівщині є Надія Василівна
Ащенко, Діна Свиридівна
Нетреба, Валерій Вікторович Обухівський, Любов
Миколаївна Шамота, Петро Йосипович Сухенко,
Ігор Леонідович Годенков,
Віталій Анатолійович Гедз.
Кожен з них – справжній
подвижник, чудовий фахівець
своєї справи, а найголовніше –
прекрасна людина. Нас об’єднує
творчість і бажання працювати задля процвітання Макарівщини. Ми
відкриті для всіх, хто має бажання
долучитися до краєзнавчого руху.
Думаю, цьому сприятимуть краєзнавчі конференції 25 листопада в
Макарові і 9 грудня в Бишеві.
– Кого Ви вважаєте своїми
творчими наставниками і побратимами?
– Вважаю подарунком долі
можливість плідно співпрацювати
протягом останніх кількох років із
нині, на жаль, покійним головою
Національної спілки краєзнавців
України Петром Тимофійовичем
Троньком – справжньою людиноюлегендою. У своїх роботах намагаюся дотримуватися засад його
школи і знаходжу підтримку науковців. Я активно співпрацюю з
багатьма краєзнавцями Київщини.
Серед них можу назвати Григорія
Савченка – професора КНУ ім. Т.Г.
Шевченка, Володимира Перерву,
Євгена Чернецького, Івана Доцина, Анатолія Шафаренка, Наталію
Булаєвську, нашу землячку Ларису Віталіївну Кулаковську. Окреме
почесне місце у моєму житті належить моїм дорогим землякам з
Макарівщини. Спілкування з ними
– найбільший скарб, адже справжнє знаходиться саме тут, на рідній землі, а не в бетонних джунглях
мегаполісів.
23 жовтня Євген Васильович Букет відсвяткував своє
тридцятиріччя. Редакція «Макарівських вістей» щиро вітає
ювіляра з Днем народження!
Бажаємо родинного затишку,
міцного здоров’я та творчого
натхнення!
На фото: Євген Букет подарував редакції «Макарівських вістей»
перші п’ять книжок серії «Бібліотека «Слова Просвіти».
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Вакцин
вистачить
усім
Як повідомила на пресконференції перший заступник мінстра охорони
здоров’я Раїса Моісеєнко,
проблему браку вакцин в
Україні буде розв’язано:
„протягом жовтня-грудня
українські лікарні матимуть
їх у повному обсязі”.
Крім того, віднині імунізацію українських дітлахів
проводитимуть за новим
календарем щеплень, нещодавно зареєстрованим
Міністерством юстиції. Зокрема, вони стосуються
ревакцинації проти туберкульозу в 14 років, а також
щеплення проти гемофільної інфекції, краснухи і паротиту.
Фахівці ВООЗ вважають, недоцільно імунізувати чотири рази проти
гемофільної інфекції, тому
в новій редакції календаря
ми залишити три щеплення. Вони також зауважили,
що в 15 років немає потреби робити щеплення
дівчатам від краснухи, а
хлопцям від паротиту. Тому
ці щеплення увійшли до
розділу рекомендованих.
Все інше лишилося тиким
як було в попередньому
календарі.

ініціювала
Громадськість
Громадські організації
пропонуватимуть Київраді ухвалити рішення про
повну заборону паління в
кафе і ресторанах Києва
на час проведення Євро2012. Минулого тижня
УЄФА ухвалила рішення,
що, починаючи з Євро2012, на території всього
спортивного
комплексу,
включаючи чашу стадіону,
всі приміщення, бари та
ресторани, на час проведення футбольного чемпіонату куріння буде повністю заборонено.

поліпшиться
доступ
інвалідів до
виборів
У Верховній Раді зареєстрований законопроект
№9306 «Про внесення змін
до Закону України «Про вибори народних депутатів
України» (щодо особливостей голосування виборців
з особливими потребами),
який покликаний вирішити
проблему
забезпечення
повної доступності до виборчого процесу на всіх
його етапах для інвалідів.
Як констатують розробники законопроекту, в Україні існують бар’єри для
осіб із вадами слуху при
проведенні передвиборчої
агітації на телебаченні внаслідок
необов’язковості
титрування та перекладу
на жестову мову матеріалів передвиборної агітації.
Окрім того, мають місце
проблеми із застосуванням рельєфно-крапкового
шрифту Брайля. У інвалідів
І групи по зору виникають
труднощі не тільки з заповненням виборчого бюлетеня, а також і з письмовим
підтвердженням отримання ним виборчого бюлетеня. Право кожного громадянина брати участь без
жодної дискримінації та
невмотивованих обмежень
у веденні державних справ
та врахуванні своїх потреб
при визначенні окремих
напрямків державної політики є основною умовою
для розвитку й підтримки
демократичного суспільства, переконані автори
законопроекту.

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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щиросердні
поздоровлення
Президія районної організації ветеранів України щиро вітає з ювілейною датою – 80-річчям від Дня
народження
Кийка Михайла Іларіоновича з Бишева,
Приходько Ніну Гаврилівну з Борівки,
Ворожбит Володимира Андрійовича
з Великого Карашина.
Бажаємо щастя, гараздів без ліку,
Міцного здоров’я та довгого віку.
Нехай оминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Чистого Вам неба, миру в рідній хаті,
Щоб були Ви щасливі і на добро багаті.

*****

Адміністрація, профспілковий комітет та весь
колектив Макарівського райВУЖКГ якнайтепліше
вітають з 55-річчям від Дня народження головного механіка підприємства
ГНАТЕНКА Анатолія Миколайовича
та майстра ВКГ
ПАРХОМЕНКА Олександра Павловича
та бажаємо їм:
У день цей святковий, в осінній цей час
Прийміть побажання найкращі від нас:
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
Прожити ми зичимо Вам до ста літ!
Хай лихо оселю Вашу минає,
А щастя барвінком дорогу встеляє,
Хай доля дарує надію й тепло,
На многії літа - безмежне добро!
Хай скрізь буде лад: в роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі.

З нагоди золотої ювілейної дати – 50-річчя від
Дня народження усім теплом наших сердець вітаємо
Колос Надію Миколаївну.
Прийміть низький уклін від нас за те,
Що втоми Ви не знаєте,
Що душу нам віддаєте.
За руки Ваші роботящі,
За те, що Ви для нас найкращі!
Всією ріднею ми Вас вітаємо,
І дуже сердечно бажаємо,
Ну хоч до ста років прожити зумійте,
Ви так нам потрібні усім, зрозумійте.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай сили й здоров’я він Вам подає.
Чоловік, син, дочка Інна
і зять Коля.

*****

Адміністрація, профспілковий комітет та весь
колектив Макарівського райВУЖКГ сердечно вітають з ювілейною датою від Дня народження старшого
економіста підприємства
КОВАЛЬЧУК Ірину Остапівну
та бажаємо їй:
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!
Нужным пусть будет Ваш труд,
В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья – свершатся!

на тему дня

№ 48 28 жовтня 2011 р.
Жителі села Людвинівка висловлюють
щиру подяку депутату районної ради, голові комісії з питань законності та правопорядку Семену Григоровичу Ханіну за
допомогу у вирішенні соціальних та фінансових питань, за участь у проведенні Дня
села. Молодь вдячна за вчасну допомогу у
вирішенні юридичних та правових питань у
відкритті кафе-бару «Ромашка».

щира вдячність
Хочу висловити щиру подяку всім, хто долучився до
проведення цьогорічного другого Макарівського пленеру. Зокрема Макарівському селищному голові Олександру Іващенку, під патронатом якого проходив захід,
меценатам Андрію Брусу, Олександру Ляхевичу, Борису Козачуку, Петру Ляшку, Анатолію Соломенку, Андрію
Дурицькому, Володимиру Рижуку, Володимиру Робенку,
Олександру Гулаку, Миколі Нечаю, Олександру Підоріну,
Олексію Кирилову, готельним комплексам «Поворот»,
«Night city», «У Лося», районній Партії регіонів та БЮТ.
Завдяки розумінню цих людей, важливості підтримки образотворчого мистецтва на Макарівщині, духовних цінностей стало можливим проведення такого
заходу і поповнення місцевої картинної галереї новими
макарівськими мотивами.
Анатолій Марчук,
Заслужений художник України.

щира вдячність

Висловлюємо щиру подяку лікарям-стоматологам Бишівської медичної амбулаторії Чумак
Світлані Василівні та її чоловіку Чумаку Віктору Васильовичу за лікарську чуйність, відданість своїй
справі, бажання завжди допомагати людям. Зичимо
Вам родинного затишку, сімейного благополуччя,
міцного здоров’я, вдячних пацієнтів.
Сім’я Кіріченків, с.Нові Опачичі.

Основні аспекти реформування пенсійної системи
Зак. Поч на 2 стор.
Змінено порядок визначення
заробітної плати в разі
переведення з одного виду
пенсії на інший
Законом «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування
пенсійної системи» передбачено, що переведення з одного виду пенсії на інший
проводиться з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату тощо, що містяться у матеріалах пенсійної справи. За бажанням
може враховуватись заробітна плата за
періоди страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) із
застосуванням показника середньої заробітної плати, який враховувався під час
призначення (попереднього перерахунку)
пенсії.
При переведенні з пенсії по інвалідності на пенсію за віком уперше, якщо
особа після призначення пенсії по інвалідності працювала і має не менше як 24
місяці страхового стажу, застосовується
показник середньої заробітної плати по
Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням
пенсії за віком.
Перерахунок пенсій
У новому Законі збережено право працюючих пенсіонерів на перерахунок пенсії
з урахуванням страхового стажу, набутого
після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
Перерахунки проводитимуться:
- якщо пенсіонер, відпрацювавши
не менш, ніж 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього
перерахунку) пенсії, - з урахуванням
заробітної плати, з якої було призначено (перераховано) пенсію. За бажанням пенсіонера, при перерахунку пенсії
може враховуватися і заробітна плата
(дохід) за періоди, зазначені в ч. 1 ст.
40 Закону. Але в усіх випадках застосовується показник середньої заробітної
плати по Україні, який враховувався під
час призначення (попереднього перерахунку) пенсії;
- якщо пенсіонер після призначення
або попереднього перерахунку має менш
як 24 місяці страхового стажу, перерахунок проводиться не раніше, ніж через 2
роки після призначення (попереднього
перерахунку) пенсії з урахуванням набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.
Також варто зауважити, що перерахунок пенсії у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних
здійснюватиметься тільки непрацюючим
пенсіонерам. Тим, хто працює, перерахунок зроблять лише після звільнення з
роботи — за тим прожитковим мінімумом
для непрацездатних, який діятиме на дату
звільнення.

Виплата пенсій
Максимальні пенсії обмежено
Відтепер максимальний розмір пенсій
не може перевищувати 10 прожиткових
мінімумів для непрацездатних громадян. З
1 жовтня найвища пенсія складатиме 7840
грн. Обмеження пенсій максимальним
розміром стосується всіх категорій пенсіонерів, незалежно від того, за нормами якого закону вони отримують пенсію. Пенсії,
призначені громадянам до 1 жовтня 2011
року, виплачуватимуться без будь-яких обмежень, в тому числі і працюючим пенсіонерам. Якщо розмір пенсій перевищує 10
прожиткових мінімумів для непрацездатних, то вони виплачуватимуться без індексацій і підвищень доти, доки їх розмір не
зрівняється з максимальним, який, у свою
чергу, потроху зростатиме.
Достроково призначена пенсія (не залежно від закону, за яким вона призначена) особам, які звільнені за скороченням
штатів, або за станом здоров’я, або у
зв’язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, у період до
досягнення пенсійного віку працюючим
пенсіонерам не виплачується.
Зміни пенсійного забезпечення
для осіб, які працювали в
шкідливих умовах праці та
на посадах, що дають право
на пенсію за вислугу років
Умови щодо віку та стажу, які дають
право на пенсію за віком на пільгових умовах та на пенсію за вислугу років Законом
«Про заходи щодо законодавчого реформування пенсійної системи» залишаються
незмінними.
Пенсіонерам, яким призначено пенсії
за вислугу років і які продовжують працювати, перерахунки пенсій з врахуванням
відпрацьованого страхового стажу будуть
проводитися лише після досягнення пенсійного віку.
Особам, які на день досягнення пенсійного віку працювали в закладах та установах державної або комунальної власності
на посадах, робота на яких дає право на
призначення пенсії за вислугу років, мають страховий стаж (чоловіки – 35 років,
жінки – 30 років) на таких посадах, а також
якщо вони до цього не одержували будь якої пенсії, під час призначення пенсії за
віком, виплачується одноразова грошова
допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі 10 призначених пенсій.
Зміни по відстроченню виходу
на пенсію
Змінено механізм підвищення розміру
пенсії при відстроченні терміну виходу на
пенсію:
- при відстроченні до 5 років пенсії підвищуються на 0,5 % за кожен місяць більш
пізнього виходу на пенсію;
- понад 5 років - на 0,75 %.
Відстрочення виходу на пенсію здійснюватиметься за вибором особи без

обов’язку звернення до пенсійних органів про відстрочення виходу на пенсію при
досягненні пенсійного віку.
Зміни пенсійного забезпечення
для тих, хто вже на пенсії
Будь-яких обмежень у виплаті пенсій
працюючим пенсіонерам, за виключенням спеціальних пенсій, не передбачено.
Для осіб, яким пенсія призначена до
набрання чинності Законом (крім тих,
яким після набрання чинності зазначеного
Закону здійснювався перерахунок пенсії з
урахуванням заробітної плати за період
страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії:
мінімальний розмір пенсії за віком,
передбачений абзацом першим частини
першої статті 28 цього Закону, встановлюється за наявності у чоловіків 25 років, а у
жінок 20 років страхового стажу;
збільшення пенсії, передбачене абзацом другим частини першої статті 28 цього Закону, встановлюється за кожний повний рік страхового стажу понад 25 років
чоловікам і 20 років жінкам.
Щодо спеціальних
пенсій
Підвищено пенсійний вік
Головне нововведення — поетапне
підвищення пенсійного віку для чоловіківспецпенсіонерів до 62 років. Але, на відміну від «загального» підвищення пенсійного віку для жінок, воно набере сили лише
з січня 2013 року. Тобто з 1 січня 2013-го
чоловіки-спецпенсіонери будуть виходити на пенсію в 60 років і 6 місяців. До спецпенсіонерів відносяться держслужбовці
та прирівняні до них категорії: народні депутати, працівники прокуратури, суду та
Нацбанку, митники, науковці, журналісти
державних і комунальних ЗМІ.
«Відкорегований» Законом і граничний
вік перебування на державній та дипломатичній службі або на службі в органах
місцевого самоврядування. Для жінок він
складатиме 60 років і 62 роки для чоловіків
Чоловіки, перебування на службі яким
продовжено до набрання чинності Законом більше, ніж до 62 років, залишаться на
службі до закінчення такого продовження.
Збільшено страховий стаж,
необхідний для призначення
спеціальних пенсій:
Для призначення пенсій за нормами
Законів України «Про державну службу»,
«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата
України» крім стажу державної служби (10
років) та стажу наукової роботи (15 років
для жінок, 20 років для чоловіків) необхідно мати страховий стаж – жінкам 30 років,
чоловікам – 35 років.
Із 20 до 25 років підвищується вислуга
років для прокурорів. Для слідчих прокуратури - з 10 до 15 років. Збільшення необхідного стажу роботи відбуватиметься
протягом 10 років.

Зменшено розмір спеціальної
пенсії
Спецпенсії зменшаться з нинішніх 90
до 80% від заробітної плати.
Для обчислення заробітку при призначенні пенсії прокурорам враховуватиметься надбавки та інші виплати за 60 місяців
(проти нинішніх 24 місяців).
Визначення заробітної плати для обчислення пенсій державним службовцям
здійснюється у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Обмежено заробіток для
призначення пенсії
Народним депутатам, суддям, прокурорам, військовослужбовцям сумою
заробітної плати, на яку нараховується
єдиний соціальний внесок, як і для інших
категорій пенсіонерів.
Виплата пенсій
Пенсіонери, які отримують спеціальні пенсії, в період роботи на посадах, що
дають право на призначення пенсії за
нормами законів «Про державну службу»,
«Про статус народного депутата», «Про
наукову і науково-технічну діяльність»,
отримуватимуть пенсію на загальних підставах.
Цей порядок виплати не поширюється
на пенсіонерів, яким призначена пенсія та
які влаштувалися на роботу до 1 жовтня
2011 року.
Зміни у пенсійному забезпеченні
військовослужбовців
Законом запроваджується календарне
обчислення вислуги років для визначення
права на пенсію військовим. Для визначення розміру пенсії залишається пільгове обчислення стажу.
Поступово, протягом 10 років, збільшується необхідна вислуга років для призначення пенсії з 20 до 25 років;
Збережено порядок пільгового обчислення вислуги років та граничної вислуги
для визначення права на пенсію в межах 20 років для осіб, які займали посади
льотного складу та плавскладу підводних
човнів збройних сил.
Зменшено розмір пенсії з 90 до 80 відсотків від сум грошового забезпечення.
ІІ рівень пенсійної системи
Чимало місця в тексті Закону відведено питанням другого (обов’язкового
накопичувального) рівня пенсійної системи. Втім про її запровадження говорити
поки що зарано. Накопичувальна система
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування буде запроваджена з року,
в якому буде забезпечено бездефіцитність
бюджету Пенсійного фонду України.
Учасниками накопичувальної системи
стануть ті, кому, на момент її запровадження, виповнилося не більше 35 років. Розмір
страхового внеску на початку передбачається встановити у розмірі 2 відсотків з подальшим його щорічним підвищенням на
один відсоток до досягнення 7 %.
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Пропала собака породи «Алабай»

Ч И С Т И М О , К О П АЄ М О К Р И Н И Ц І .
Те л е ф о н — 0 9 6 - 5 6 3 - 8 0 - 3 0 .

білого кольору, відгукується на
кличку Герда. Просимо повернути
за винагороду.

Телефон: 095-931-01-48.

Т О В « Т еплогаз »

з а п р о ш у є
на постійну роботу

працівників віком від 25 до 50 років
(чоловіків та жінок).
Телефон: 097-144-83-60; 045-68-5-59-44.
М еталовироби
Ковані
вироби
Бронедвері, ворота, паркани з профнастилу,
ковані навершення паркана, козирки, мангали,
сходи, гвинтові сходи, перила, балкони.

Автомагазин “ЕлітАвто”

(Ліцензія серії АГ №505694 від 25.11.2010)

Потрібна няня з освітою. Дитині 1,6 р.
Тел.: 6-05-90; 067-945-23-23.
П от р і б н 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.

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.

запрошуємо на роботу к у х а р і в
У Їдальню в с . К о п и л і в .
Забезпечуємо доставку з смт Макарів.

Заробітна плата від 2500 грн.

Телефон: 044-331-85-68.

ВеликоКарашинська сільська рада
оголошує конкурс

Телефон: 096-70-31-603. Саша.
РЕСТАВРАЦІЯ ПОДУШОК
У ВАшій присутності

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

Тел.: 067-102-96-69.

На роботу потрібен

фармацевт-провізор.

на виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів.
с. В.Карашин Макарівського р-ну Київської області,
вул. Перемоги 1А. Телефон: 3-92-42.

Телефон: 067-834-47-78.

Творча майстерня «NINO»

запрошує на постійну роботу швачок.

Металопластикові вікна
від виробника

приватні оголошення

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

Тел.: 093-665-01-33; 097-239-10-07.

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.
Здаю хату з усіма зручностями в Макарові по вулиці Свердлова, 37. Тел.: 067-96-29-108. Тамара.
Куплю квартиру або будинок. Розгляну будь-які
пропозиції. Тел.: 063-306-68-55; 098-528-26-26.
Продаю нову «ЗАЗ-Форза» 2011 року випуску.
Терміново. На виплату від 874 грн/міс. Телефони: 097-814-65-19; 066-825-81-31.
Продаю будинок в с. Великий Карашин по вулиці Косівська, 3. Тел.: 063-42-66-188; 099-07868-00; 063-80-88-923.
Продаю автомобіль ГАЗ-53 самоскид. Село Липівка. Тел.: 067-321-92-47.
Продаю автомобіль ВАЗ-2106 1989 року випуску.
Один хазяїн. Проблема з документами. На ходу.
Село Колонщина. Тел.: 066-710-64-90.
Куплю причіп для легкового автомобіля. Телефон: 067-304-80-29.
Продаю ракушняк М-25 вищого ґатунку. Телефон: 067-472-42-73.
Продаю ВАЗ-2107 (в ходу 6 років). Пробіг 45
тис.км; карбюратор; коробка передач - 5 ст.
МЕХ; об’єм двигуна – 1.5 л; коричневого кольору. Ціна договірна. Тел.: 096-323-73-71.
Терміново потрібна хатня робітниця. Робочі
дні: понеділок-п’ятниця; вихідні: субота, неділя.
Ненормований робочий день. Оплата договірна.
Тел.: 067-3-270-210. Тетяна.
Продаю щенят породи Німецька вівчарка (1 міс.).
Село Маковище. Тел.: 093-02-02-787; 4-16-37.
Продаю стару хату в с. Мар’янівка (біля с. Карашин) по вул.Тельмана, 6. 53 сотки землі. Приватизована. Телефони: 5-32-85; 097-856-54-11;
097-226-34-55.
Продаю дрова порізані на куски. Недорого. Макарів. Тел.: 5-22-24.
Продам або обміняю трикімнатну квартиру в
Макарові. Індивідуальне опалення. Телефони:
066-442-38-31; 3-32-27.

Якість і ціна вас влаштують.

камінь, щебінь, відсів.
Те л е ф о н 0 9 7 - 4 8 7 - 5 4 - 4 3 .
ТОВ « СЛОБО Д А КО »

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.

ПЛАХТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про розроблення генерального плану с.Плахтянка
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 в Україні”
сільська рада вирішила:
1. Надати дозвіл на розроблення генерального плану с.Плахтянка.
2. Виконавчому комітету Плахтянської сільської ради
в місячний термін:
подати пропозиції до проекту рішення про внесення
змін до бюджету на поточний рік щодо потреби у розробленні містобудівної документації;
визначити у встановленому законодавством порядку строки розроблення генерального плану та джерела
його фінансування;
повідомити Київську обласну державну адміністрацію про розроблення генерального плану с.Плахтянка
щодо визначення державних інтересів для їх урахування
під час розроблення генерального плану;
повідомити через районну газету “Макарівські вісті”
про початок розроблення генерального плану с. Плахтянка та визначити порядок і строки внесення пропозицій до
нього фізичними та юридичними особами;
забезпечити
попередній
розгляд
матеріалів
щодо генерального плану с.Плахтянка архітектурномістобудівними радами відповідного рівня.
3. Визначити розробником генерального плану с. Плахтянка Макарівське госпрозрахункове проектно-виробниче
архітектурно-планувальне бюро.
4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на секретаря сільської ради Сімороз М.В.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти
на постійну комісію з питань земельних відносин.
Сільський голова
С.Л.Романець.
с.Плахтянка
19 жовтня 2011 року
№104 -9-VІ

Виконуємо будь-яку домашню роботу.

Прибирання, прання, приготування їжі і т.д.

Порядність та чистоту гарантуємо!
Розглянемо будь-які пропозиції.
Тел.: 098-528-26-26; 063-103-33-43.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
КП КОР «Макарівтепломережа» повідомляє про те,
що на виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності «Про житлово-комунальні послуги» підготовлено
проект рішення виконкому, яким передбачається підвищення тарифів на послуги централізованого теплопостачання.
Розробник проекту – КП КОР «Макарівтепломережа».
Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного
впливу буде опубліковано в наступному номері газети
« Макарівські вісті», який вийде 4.11.2011року.
Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб приймаються у письмовому вигляді або за
телефоном протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта за адресою: смт Макарів, вул.
Гагаріна, 1, КП КОР «Макарівтепломережа».
Телефон : 5-27-86.
Адміністрація, профком та трудовий колектив Небилицької ЗОШ І-ІІ ступенів висловлюють свої щирі співчуття
Бусел Людмилі Володимирівні з приводу тяжкої втрати –
передчасної смерті батька.
Адміністрація, профком та трудовий колектив Небилицької ЗОШ І-ІІ ступенів висловлюють щирі співчуття учениці 3-го класу Ритовій Любі з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті матері
Шемельової Тамари Петрівни
Президія Київської обласної організації інвалідів війни
та Збройних Сил України, а також Макарівська районна
громадська організація інвалідів війни та Збройних Сил
України глибоко сумують з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті голови організації
Кириленка Петра Григоровича
та висловлюють щирі співчуття родині та близьким покійного.

”
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ОВЕН (21.03 - 20.04). Починається свiтла смуга в життi. Одне
з головних завдань тижня - реалiзацiя наявних здiбностей. Доведеться мобiлiзуватись. Стежте за своїми вчинками i словами - вони
повиннi бути продуманими. Прислухайтесь до iнтуїцiї, виберiть вдалий
момент i пiдiйдiть з iнiцiативними пропозицiями до начальства - воно це
оцiнить. Вiдвiдайте цiкаву виставку або сходiть в театр - ви не розчаруєтесь. В середу добре займатися сiмейними i господарськими справами.
Близькi люди можуть порадувати несподiваними сюрпризами i радiсними
новинами.
ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05). На цьому тижнi краще займатись повсякденними справами, не замахуючись на щось нове або глобальне. У четвер вас може здолати раптовий напад енергiї - використайте її з розумом i постарайтесь не заважати iншим людям працювати
i вiдпочивати. Якщо вам хочеться щось зробити - робiть, але права у наказовому порядку мiняти плани оточуючих у вас немає. У п`ятницю краще утриматись вiд активної дiяльностi i бути розбірливими в контактах. В
недiлю спокiй i миролюбнiсть згладять всi гострi кути i помирять близьких
людей.

Час, як відомо, летить швидко. Здається, зовсім недавно до нас завітала осінь, а ми вже перебуваємо на порозі її останнього місяця. «Листопад – заспів зими і сутінок року» – справедливо
стверджує народне прислів`я.
У цьому місяці середньодобова температура
повітря у нашій місцевості опускається нижче нуля
градусів за Цельсієм, поверхню землі часто вкриває біле покривало. Щоправда, іноді (переважно –
першої половини місяця) трапляються і відчутні потепління, що сприймаються у цей час не інакше, як
чарівний дарунок природи. Таким дивовижним со-

БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06). Ви зумiли подолати труднощi i
тепер можете спокiйно спочивати на лаврах. Якщо у вас запланована на цей тиждень вечiрка з якого-небудь приводу, все гарненько
продумайте. Головне - визначити, яку кiлькiсть гостей ви здатнi прийняти.
У четвер вам корисно знайомитись i зустрiчатись з цiкавими людьми: вислуховуйте рiзнi думки з приводу одного i того ж питання i робiть свої висновки. П`ятниця принесе у ваш будинок спокiй i радiсть.
РАК (22.06 - 23.07). На цьому тижнi можна зайнятися коректуванням рис характера. Плануйте важливi зустрiчi i переговори на
середину тижня. Чим активнiше ви виявите себе в цей перiод, тим
бiльшого успiху досягнете. Подiї четверга дозволять набути цiнного практичного досвiду. Якщо ви в чомусь засумнiваєтесь, не соромтесь поставити питання. Частиною роботи можете подiлитися з товаришами по службi
- вони не образяться.
ЛЕВ (24.07 - 23.08). На цьому тижнi доведеться розраховувати тiльки на свої сили i вмiння швидко мiняти плани. Навколо вашої
персони можуть закрутитися iнтриги, i якоюсь мiрою в цьому буде
ваша вина: нiчого намагатися проникнути в чужi таємницi, вам би свої не
розголосити. У понедiлок вас можуть пiдвести партнери. Зверніть увагу на
справність техніки, що вас оточує, i на власне здоров`я.
ДIВА (24.08 - 23.09). На цьому тижнi вам доведеться ретельно
готуватися до вечiрки, якщо ви хочете, щоб вона принесла вам задоволення. У понедiлок варто виявити терпiння, щоб здiйснити свiй
задум. Правда, для того, щоб все дiйсно вийшло так, як хочеться, знадобиться ще везіння. У другiй половинi тижня можливий несподiваний поворот на краще у стосунках з оточуючими: вони вирiшать пiднести вам сюрприз, i вiн виявиться не тiльки приємним, але й корисним.
ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10). Перiод вашого царювання на
небосхилi вже скiнчився, пора поступатись першiстю i в земному
життi. Хай не у всьому, але в чомусь вiдступити доведеться, так що
ставтесь до цього простiше. Постарайтесь не хвалитись ще не доведеною
до кiнця справою - про вашу дiяльнiсть повиннi знати тiльки у вузькому
колi надiйних друзiв. Не слiд боротися за лiдерство на роботi - чим бiльше
колегiальностi, тим бiльш успiшними будуть вашi дiї на цьому тижнi.
СКОРПIОН (24.10 - 22.11). Цей тиждень буде повний на
рiзноманiтні подiї i приємні зустрiчі. Вам багато в чому пощастить. Постарайтесь розкрити свiй творчий потенцiал. У четвер
можете розраховувати на допомогу друзiв. Якщо у вас виникне вiдчуття
внутрiшнього протесту до змiни мiсць, варто вiдмовитись вiд дальнiх
вiдряджень. Постарайтесь не дратуватись через дрiбниці, а наполегливо
йдіть до мети. Вихiднi краще провести на природi.
СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12). На цьому тижнi у вас є шанс створити мiцний фундамент для подальших досягнень в роботi i творчостi.
Успiх базуватиметься на пунктуальностi i сумлiнностi. Не дозволяйте оточуючим манiпулювати вами, не йдiть на нескiнченнi компромiси.
У вiвторок будуть особливо вдалими дiловi зустрiчi та переговори. У
п`ятницю ретельно контролюйте дiяльнiсть помiчникiв i колег, дiючи за
правилом “довiряй, але перевiряй”. Вихiднi днi присвятіть пасивному
вiдпочинку та відновленню затрачених сил.
КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01). На цьому тижнi об`єми роботи можуть загрозливо зрости. Врятують вас тiльки врівноваженність i почуття обов`язку. У вiвторок краще пливти за течiєю i не форсувати
подiї. У п`ятницю ви можете розраховувати на допомогу родичiв. В кiнцi
тижня близькi люди нарештi зрозумiють, хто в будинку справжнiй господар, i слухатимуться вас практично у всьому. Отже, вихiднi вам доведеться
провести, роздаючи цiннi вказiвки.
ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02). Новi iдеї i плани краще ретельно
проаналiзувати, звернути увагу на недолiки й усунути їх - i лише
пiсля цього почати утiлювати задумане в життя. Тиждень буде насиченим - вiрогiднi знайомства, зустрiчi, поїздки, надходження величезної
кiлькостi iнформацiї. Не намагайтеся брати участь у всьому i використовувати всi можливостi вiдразу - це приведе лише до того, що ви взагалi
нiчого не встигнете. Постарайтеся бути уважнiше до своєї мови, щоб уникнути пересудiв i плiток.
РИБИ (20.02 - 20.03). Цей перiод наповнений рiзноманiтними
подiями, метушливий i непередбачуваний. Бажано вiдкласти
серйознi справи на наступний тиждень, а зараз займiться творчiстю
i рiшенням особистих проблем. У вiвторок розраховуйте на допомогу
друзiв, але постарайтесь не вплутуватись у сварки. В середу бажано не
розказувати про себе зайвого, iнакше це послужить приводом для iнтриг i
плiток. У четвер сприятливо намiчати плани на найближче майбутнє. В кiнцi
тижня краще триматися подалi вiд дуже спокусливих i принадних проектiв,
тому що все може статися зовсiм не так, як ви планували.

нячним тихим днем було, наприклад, 14 листопада
минулого року, коли стовпчик термометра несподівано перевищив позначку у 20 градусів тепла.
Тривалість світлового дня останнього місяця
осені сягає майже мінімальних значень: «В листопаді світанок з сутінками в полудень зустрічаються», «Листопадовий день – що заячий хвіст». Занадто багато відтінків сірого кольору цього місяця
можна бачити навкруги: сіра непокрита снігом
земля, сірі безлисті крони дерев, сірі важкі хмари
на небі. Барвистого розмаїття навколишньої природи як і не було. Надворі – похмуро, холодно, мокро, сумно…
Разом з тим, листопад досить багатий на народні і православні свята. Насамперед, це день архістратига Михайла (21 листопада), котрий, як відомо, «приїжджає на білому коні», тобто обов`язково
має сповістити про зиму. Святого Михайла здавна
вважають ангелом-охоронцем усіх християн, українці ж шанують його як покровителя міста Києва, а
також – заступника і захисника мисливців. Принагідно зауважу, що на честь цього святого отримав
своє ім`я, зокрема, знаменитий російський вченийенциклопедист, що у багатьох галузях знань значно
випередив свій час, один з найвидатніших представників не лише російської, а й світової культури, ініціатор створення Московського університету
Михайло Васильович Ломоносов, 300-річчя з дня
народження якого відзначатиметься 19 листопада
поточного року.
10 листопада у православному календарі –
день вшанування пам`яті святителя Димитрія – нашого видатного земляка Туптала Данила Савича
(1651 – 1709 р.р.).
14 листопада (або 1 листопада за старим
стилем) – день дуже шанованих у наших пращурів святих Кузьми і Дем`яна, покровителів ковалів
та ремісників. Вони, за народною уявою, відкрили

людям секрет вогню і вміння поводитись з ним,
першими виготовили плуг, що дало змогу селянам опанувати землеробство. Крім цього, Кузьма і
Дем`ян вважались захисниками людей і тварин від
укусів змій та інших гадів.
27 листопада – день пам`яті одного з дванадцяти святих апостолів – Пилипа. Відразу після
нього розпочинається
Пилипівський (або Різдвяний) піст, що триває 40
днів – до великого свята
Різдва Христового.
На другу половину
осені традиційно припадає багато храмових
свят. З давніх часів кожне українське село і місто мало своє свято, дата
якого відповідала даті
освячення
місцевого
новозбудованого храму,
яку, своєю чергою, обирали на честь якогось
визначного дня у православному календарі.
Щороку на храмове свято у церкві відповідного
населеного пункту відбувалась святкова служба,
після чого влаштовувався колективний обід. Ця
традиція в деяких селах
збереглася дотепер.
У селі Королівка, на
моїй малій батьківщині, храмове свято з давніх часів відзначалось 4 листопада, у день вшанування
Казанської ікони Божої Матері. Пам`ятаю ще з дитячих років, як цього дня до нас у гості приїздили
родичі з інших сіл. Мої ж батьки, беручи з собою і
мене, відвідували родичів на їхні храмові свята. Такий звичай був зручною та дієвою формою єднання
родів. У наш час ця глибинна народна традиція поступово трансформується у святкування днів міст
та сіл, які вже не пов`язані з датами освячення місцевих храмів.
Листопад для мене – це також час вшанування
пам`яті близьких, що відійшли на вічний спочинок.
2 листопада, у день Артемія, – прадіда Мазепи
Артема Михайловича. Все своє життя він прожив
у селі Забуяння. Разом зі своєю дружиною, Онисією, виростив шестеро дітей, серед яких була і моя
бабуся Параскева (день Параскеви-П`ятниці – 10
листопада). 8 листопада (Димитрія Солунського) – день народження її чоловіка і мого діда Мільохіна Дмитра Семеновича, який народився і майже
все своє життя прожив у селі Королівка. Було у них
четверо дітей, двоє з яких померли ще у ранньому
віці…
Насамкінець – щодо назви останнього місяця
осені, яка, як для нашої місцевості, швидше пасувала би жовтню, коли, власне, найчастіше й триває період падолисту. Ця очевидна, підмічена ще
у дитинстві, невідповідність пояснюється тим, що
за основу сучасного календаря було взято західноукраїнський поділ часу. У галичан слова «листопадень», «падолист» у давнину означали саме закінчену дію, тобто «листя, що вже опало» (за Василем
Скуратівським). Крім цього, на тамтешніх мешканців завжди значний вплив мали західні слов`яни, у
яких осінній цикл завдяки м`якшому клімату не зовсім збігається з нашим.
Володимир Безуглий.

посміхніться
Розмова дітлахів:
— Мене знайшли в капусті.
— А мене лелека приніс.
— А мене з Інтернету витягли.

* * *

Жінка народжує первістка.
Коли болі посилились, й перейми стали частішими, вона, важко дихаючи, запитує акушерку:
— Найстрашніше вже позаду?
— Мила моя, найстрашніше
попереду й триватиме ще років
вісімнадцять.

* * *

Маленька племінниця — гості:
— Тітко Розо, як добре, що ви

приїхали на Новий рік. Тепер у
нас буде повне щастя.
— Чому ти так вирішила?
— Тому що тато, коли дізнався, що ви до нас їдете, сказав:
“Тільки її ще нам для повного
щастя бракувало!”

* * *

Дівчина — хлопцю:
— Ти мене любиш?
— Так.
— Сильно?
— Сильно.
— А що тобі подобається понад усе?
— Пиво.
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Під час міжнародної виставки
в готелі поряд мешкають іспанець і шведка. Увечері іспанець
із пляшкою іспанського вина стукає в двері до шведки.
— Хто там?
— Хуан Карлос Емануель.
— Заходьте, але по одному…

* * *

Жінка скаржиться чоловікові
на поведінку їхнього сина:
— Він став просто нестерпним. Слухає тільки поради різних
ідіотів. Поговори з ним, може він
тебе послухає.
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