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Шановні працівники
архівних установ району!
Від імені районної державної адміністрації
та районної ради щиро вітаємо вас з професійним святом – Днем працівників архівних
установ. Збираючи документальні матеріали, ви виконуєте важливу суспільно значущу
справу. Адже покликані берегти свідчення
історичної пам’яті жителів району, єднати її
нерозривним зв’язком із сьогоденням і майбуттям.
Документальні свідчення, що дійшли до
нас із минулого, допомагають відчути дихання далеких епох, зрозуміти логіку подій, що
відбувалися, перейнятися думками і сподіваннями своїх попередників, відкрити нові
грані їхнього життя.
Переконані, що ви й надалі збагачуватимете кращі традиції своєї професії, віддано і
сумлінно служитимете обраній справі. Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, добра і нових успіхів у творчому пошуку. Нехай злагода
і достаток панують у ваших родинах.
Олександр Куцик,
голова
райдержадміністрації.

Віктор Гудзь,
голова
районної ради.

Підсумки за рік

Без архівів, без історичної пам’яті
немає самого народу

24 грудня працівники архівних установ України відзначають своє професійне свято. Це свято є проявом шани
та поваги з боку держави до всіх, хто
дбайливо зберігає сторінки тисячолітньої писемної історії українського народу. Збираючи документи й зберігаючи їх
для прийдешніх поколінь, архівісти виконують важливу і відповідальну місію,
бо без архівів, без історичної пам’яті
немає історії народу, а отже немає й самого народу. Документальні свідчення,
що дійшли до нас із минулого, допомагають відчути дихання далеких епох,
зрозуміти логіку подій, що відбувалися,
перейнятися думками і сподіваннями
своїх попередників, відкрити нові грані
їхнього життя. Так само ми передаємо
своїм нащадкам неоціненну спадщину –
документи нашої епохи.
У день професійного свята та напередодні Нового року, підсумовуючи

результати роботи архівного відділу
райдержадміністрації, зупинюся на головних видах діяльності відділу, здійснених в 2011 році. Протягом року було
прийнято 1777 справ від 23 установ
району, 2 селищних та 38 сільських виборчих комісій. Це на 58% більше, ніж
в минулому році, і майже в 3 рази більше від запланованого. Вчасно провели
науково-технічне опрацювання документів і, відповідно до затвердженого
графіка, передали документи на зберігання в архівний відділ Червонослобідська сільська рада, УДК у Макарівському районі та Макарівська дитяча школа
мистецтв. На належному рівні здійснено
заходи з передавання документів на
зберігання редакцією газети «Макарівські вісті», Андріївською, Ситняківською
сільськими радами. Зазначу, що серед
всіх установ, документами яких комплектується архівний відділ, саме сіль-

ські ради є найбільш відповідальними
та організованими щодо упорядкування
своїх документів та передавання їх на
зберігання. І все ж дуже прикро, що не
можна це сказати про Ніжиловицьку та
Копилівську сільські ради.
В цілому, 64 установи з 65, які є джерелами комплектування архівного відділу, передали упорядковані документи
постійного зберігання до архівного відділу у встановлені законом строки та всі
установи мають погоджені з Державним
архівом Київської області номенклатури
справ.
Значна увага в цьому році надавалася питанням організаційно-методичного
керівництва архівними та діловодними
підрозділами установ, а саме – проведено 13 комплексних та 2 контрольних
перевірки стану діловодства, роботи
експертних комісій та архівних підрозділів установ.
стор. 8.
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Є питання

Поспішайте!
передплатіть
районку
Якщо ви з якихось причин не встигли передплатити „Макарівські вісті”,
то завітайте до найближчого поштового відділення, щоб уже 1 січня 2012

року отримати газету. Вона постійно
триматиме вас у курсі справ району, подій, що відбулися. Поспішайте!
Лише до кінця 2011 року діє пільгова
передплата на „Макарівські вісті”.

Передплатна вартість:
на рік - 78.84 грн.;
Н а ш ін д екс : 6 1 2 9 1 .

Позачергова сесія
У середу голова районної ради Віктор Гудзь
провів позачергове пренарне засідання одинадцятої сесії районної ради VІ скликання.
На порядок денний було винесено питання
„Про районний бюджет Макарівського району на 2011 рік”, по якому доповіла начальник
фінансового управління райдержадміністрації
Світлана Дідківська.
В роботі сесії взяв участь голова райдержадміністрації Олександр Куцик, депутати районної
ради, селищні і сільські голови, керівники установ, підприємств району. По цьому питанню
прийнято відповідне рішення.

НА ЩО РОЗРАХОВУВАТИ ЧОРНОБИЛЬЦЯМ?
Пенсії, збільшені їм урядом, можуть перевищити розміри, встановлені судами
Кабінет Міністрів 23 листопада 2011 року прийняв постанову “Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Нові збільшені пенсії ліквідатори почнуть отримувати із
січня наступного року. Тобто, чекати залишилося зовсім мало. Про суть цього
документа, а також про те, на яке збільшення виплат може розраховувати та чи
інша категорія чорнобильців, розмова кореспондента УКРІНФОРМу із заступником голови правління Пенсійного фонду Валентиною НИКИТЕНКО.
- Валентино Степанівно, на які
суми можуть орієнтуватися чорнобильці?
- Загалом реалізація урядової постанови дасть можливість збільшити розмір пенсійної виплати в середньому з
1815 грн. у 2011 році до 4129 грн. у 2012
році. Середній розмір пенсій учасникам
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС становитиме для інвалідів І
групи - 5439,52 грн., ІІ групи - 5128,73
грн. і для ІІІ групи - 3941,53 грн.
- Ви можете навести якийсь конкретний розрахунок?
- Звичайно. Візьмемо для прикладу
чорнобильця, який брав участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у
1987-1988 роках і відпрацював у зоні відчуження понад 12 місяців. Якщо він при
цьому отримував заробітну плату, скажімо, у розмірі від 1200 до 1300 рублів, то
при втраті 80 відсотків працездатності такий громадянин матиме пенсію у розмірі
майже 5 тис. грн. Крім того, йому буде
призначена також додаткова пенсія.
Нещодавно на базі даних ПФ України ми провели своєрідний експеримент
- вибірково розрахували за новим принципом виплати по більш, ніж 50 конкретних пенсійних справах. І з’ясувалося
чимало випадків, коли розміри нових
пенсій чорнобильців перевищили навіть
ті, які були раніше встановлені їм за рішенням судів.
- Із 2008 року для інвалідів війни була запроваджена на законодавчому рівні мінімальна виплата, а
інваліди-чорнобильці такої преференції не мали.
- Тепер і цю нерівність усунуто. Завдяки останнім урядовим новаціям у нашій державі вперше запроваджується
і для чорнобильців таке поняття, як гарантована найменша виплата. З нового
року мінімальний розмір пенсійної виплати для інвалідів-ліквідаторів суттєво
зросте. Якщо ж перевести на грошовий
еквівалент, то гарантовані державою
виплати для інвалідів-ліквідаторів І групи не можуть бути меншими за 2399,70

грн., для ІІ групи - 2147,10 грн. та для ІІІ
групи - 1894,50 грн.
Щоразу при зміні розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, цей розмір буде збільшуватися. Крім того, якщо особі встановлено
пенсію за особливі заслуги перед Україною, то її виплата здійснюватиметься
понад зазначений мінімальний розмір
пенсійної виплати.
Урядова постанова також передбачає, що розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, зросте із 30, 20,
15 відсотків до 50, 40, 30 відсотків від
прожиткового мінімуму, визначеного
для осіб, які втратили працездатність.
Тобто, при визначенні розміру додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю
ліквідаторам-інвалідам, застосовуються такі ж відсотки, як при визначенні
розміру підвищення інвалідам війни.
- Чи стосуватиметься підвищення розмірів пенсій для дітей, інвалідність яких пов’язана з аварією на
ЧАЕС?
- Безперечно. Для дітей-інвалідів з
числа потерпілих від Чорнобильської
катастрофи також будуть збільшені із
1 січня наступного розміри пенсійної
виплати. Такі суми зростуть із нинішніх
380 грн. до 842 грн. у 2012 році.
Зокрема, зросте розмір додаткової
пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, що
дасть можливість збільшити пенсійну
виплату для осіб, які втатили працездатність, із нинішніх 495 грн. до 994 грн. - у
наступному році.
- Хотілося б детальніше зупинитися і на новаціях для такої категорії,
як інваліди, що потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи.
- Їхні виплати також зростуть на 70 %
проти нинішнього рівня з 1 липня. Для
інвалідів І групи ця сума становитиме
1250 грн., для ІІ групи - 1070 грн. і для ІІІ
групи - 935 грн. Із другого півріччя 2011
року збільшиться і розмір додаткової
пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю.
Це дасть можливість збільшити розмір
пенсійної виплати для інвалідів І групи

з 767 грн. у середньому за 2011 рік до
1553 грн. у 2012 році, ІІ групи - з 767 до
1272 грн. та ІІІ групи - із 767 грн. до 1087
грн. Перерахунок їхніх пенсійних виплат
буде здійснено Пенсійним фондом до
15 червня 2012 року.
- Чимало чорнобильців, на превеликий жаль, вже відійшли у вічність.
Чи передбачила держава підвищення соціального захисту для найближчих членів їхніх родин, скажімо, вдів,
сиріт?
- Урядова постанова не обійшла
увагою й цю категорію громадян. Насамперед, йдеться про непрацездатних
осіб, які втратили годувальника, внаслідок Чорнобильської катастрофи. Їхні
нинішні виплати будуть із 1 січня 2012
року переглянуті завдяки осучасненню
заробітку, отриманого померлим членом родини за роботу в зоні відчуження.
І в цьому випадку також застосовуватиметься формальний розрахунок пенсій
із застосуванням показника середньої
заробітної плати по Україні за 2006 рік.
Загалом же, розмір щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника.
Це дасть можливість збільшити розмір
пенсійної виплати у середньому з 1787
грн. у 2011 році до 3750 грн. у 2012 році.
Проте тут слід підкреслити, йдеться виключно про непрацездатних осіб, які
втратили годувальника.
Окрім того, зростуть і додаткові розміри виплат для потерпілого населення.
Із другого півріччя розмір додаткової
пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю,
буде збільшено для відповідних категорій і фактично сягатиме 51, 101 і 152 грн.
Але варто пам’ятати й про норми
нового закону щодо пенсійної реформи, який набрав чинності з 1 жовтня
нинішнього року. В ньому йдеться про
те, що максимальний розмір пенсії не
може перевищувати 10 прожиткових
мінімумів. Нагадаю, що згідно з проектом держбюджету на наступний рік
цей соціальний стандарт збільшуватиметься протягом 2012 року п’ять разів:
у січні, квітні, липні, жовтні та грудні, і в
середньому розмір цього соціального
стандарту становитиме 842 грн. Тобто,
максимальна пенсія в Україні в середньому по року, незалежно від того чи іншого пенсійного закону, не буде вищою
від 8420 грн.
Наталія АНДРУСЕНКО.
(УКРІНФОРМ)
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Буде жити село, коли є в ньому школа
Скільки б років нам не
було, як би наша доля не
склалась, прийшовши до
рідної школи, ми відчуваємо неповторне відчуття хвилювання і радості
водночас. Бо шкільні роки
найкращі.
Можливо через те, що
довгий час осередком
духовного та освітнього
життя села Наливайківка
була Свято-Миколаївська
парафія, люди тут шанують і поважають одне
одного. Тому й дім їхній –
село – таке гарне і чисте.
За останні роки воно дуже
змінилось. На його території діє сільськогосподарський обслуговуючий
кооператив «Джерельце»,
ТОВ «Ікс - Техно», підстанція «Київська – 750кВт», ПП
«Макарів-Агробуд»,
ТОВ
«Аеропракт+». Будується
нова церква, реконструйовано старий дитячий садок
під
бібліотечно-клубний
заклад, йде ремонт школи,

новобудова якої минулого
тижня відсвяткувала своє
30 річчя, хоч шкільна історія села має 150 років.
Перша школа з’явилась
тут при новозбудованій
Миколаївській церкві в
1860 році і діяла до 1898
року, поки для школи не
збудували окреме приміщення, і вона стала чотирикласною земською школою. Весь цей час в школах
викладали лише настоятелі церкви. А з 1901 року
в школі почали активно
використовувати послуги
світських вчителів. Після
1917 року школу перевели до категорії семирічки,
а в 50-х роках вона стала
восьмирічною.
Нова історія школи почалась у 1976 році, коли
зусиллями колгоспу «Родина», який очолював
Володимир
Гордійович
Гришко, було збудовано
приміщення школи. У 2005
році восьмирічка отрима-

ла ту назву, яку має й нині:
Наливайківське НВО «Загальноосвітня школа І – ІІІ
ступенів – дитячий садок».

З 2009 року її директором призначено молодого
енергійного вчителя - Ірину
Петрівну Омельченко.
До 30-річчя введення школи в експлуатацію,
на свято завітало чимало людей. Хлібом-сіллю
зустрічали учні,
педагоги та учасники ансамблю
«Родина»
сільського
будинку
культури голову
райдержадміністрації
Олександра
Куцика
та голову районної ради Віктора
Гудзя. Затишна
вбрана зала зігрівавла теплом
усіх присутніх на
святі.
Прибули
також привітати
працівників школи й начальник
відділу культури
і туризму Ліна Факторович, виконуюча обов’язки
начальника відділу освіти
Валентина Савченко та
методисти Олена Матвійчук, Тетяна Дзюба, Ірина
Волощенко.
Почесними
гостями були й люди, котрі тривалий час сприяють
розвитку та життю школи.

Це приватні підприємці і
керівники організацій села.
Присутніми були й сільський голова Марина Рад-

ченко та депутат районної
ради, настоятель СвятоМиколаївської церкви Віталій Чорний, депутат районної ради Ксенія Гудзь.
Тепла й дружня атмос-

фера панувала на шкільному святі. Народні пісні у
виконанні ансамблю «Родина» об’єднували та зігрівали українські душі тієї зимової днини. Повернув на
мить у дитинство глядацьку
аудиторію запальний танок «Іграшки» у виконанні
наймолодших вихованців
школи. Зі словами вітання
виступали гості та вручали вчительському і учнівському колективам пода-
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задоволені результатами
саміту Україна - ЄС
Президент України Віктор Янукович задоволений результатами пленарного засідання ХV саміту Україна - ЄС,
який відбувся цими днями в Києві. Про це він сказав на
прес-конференції.
“Українська сторона задоволена результатами саміту. Вважаю, він по праву може вважатися етапною подією
розвитку двосторонніх відносин”, - зазначив Глава держави.

Результати газових
переговорів з Росією
передбачити важко
Переговори з Росією щодо ціни на газ у складному
стані, їх результати передбачити важко. Про це заявив
Президент України Віктор Янукович на спільній з керівництвом Європейського Союзу прес-конференції у Києві.
“Ви хочете знати в якому стані переговори з Росією?
У важкому. Робоча група створена за рішенням уряду, міністр палива та енергетики Бойко практично якщо не кожного дня, то через день буває в Росії. Ідуть ці перемовини.
Чим вони закінчаться? Важко сказати. На сьогодні на це
питання поки що немає відповіді”, - сказав Глава держави.
Він нагадав про те, що переговори щодо зниження
ціни на газ тривають вже понад 1,5 року.

будуть заслухані міністри
фінансів та МВС
Сьогодні під час «години запитань до уряду» будуть
заслухані два міністри - міністр фінансів Федір Ярошенко та міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Про це
повідомив на брифінгу голова Верховної Ради Володимир Литвин.
“Сьогодні спрацював принцип “ми порадились і я
прийняв рішення” щодо заслуховування у ВР одночасно
двох міністрів”, - сказав Литвин.
Він повідомив, що для відповіді на запитання півгодини буде виділено міністру фінансів та аналогічний час міністру внутрішніх справ.
При цьому Володимир Литвин зауважив, що не хотів
протистояння з цього питання у Верховній Раді, тому і
прийняв таке компромісне рішення.

особистого прийому громадян керівниками райдержадміністрації
№
п/п

рунки. Школярі потішили
повітряними кульками з
сюрпризом всередині. Всі,
хто їх отримав, вийшли на
сцену та разом, діставши
з кульок записки, прочитали написані там мрії
школярів. А вони були різні: хтось бажав тренажери
та приладдя в спортзал,
дехто - інтернет і телевізор, дитячий майданчик
і костюми для виступів…
Керівники району пообіцяли дітям і вчителям, що
обов’язково допоможуть у
вирішенні питань.
Кожного року шкільний дзвоник когось вперше кличе до школи і для
когось звучить востаннє. Цього дня на шкільній
сцені разом привітали всіх
присутніх першокласниця,
та випускниця школи, яка
30 років тому стала ученицею першого класу нової
школи. Вони об’єднали
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Прізвище, ім'я,
по батькові керівника

Посада керівника,
який веде прийом

Години
прийому

1

Понеділок
щотижня

Фока
Олена Василівна

керівник апарату
райдержадміністрації

10.00-13.00
14.00-18.00

2

Другий, четвертий
понеділок щомісяця

Гуменюк Олександр
Миколайович

заступник голови
райдержадміністрації

10.00-13.00
14.00-18.00

3

Перша, третя
середа щомісяця

КУЦИК Олександр
Іванович

голова
райдержадміністрації

10.00-13.00

4

Перший, третій
вівторок щомісяця

ГОРІН Олександр
Дмитрович

перший заступник голови 10.00-13.00
райдержадміністрації
14.00-17.00

5

Перший, третій
четвер щомісяця

ТИМЧЕНКО Юрій
Анатолійович

заступник голови
райдержадміністрації

10.00-13.00
14.00 17.00

Місце прийому: смт Макарів, вул. Фрунзе,30, райдержадміністрація.
Перша субота		
Горін О.Д.
10.00-13.00
Друга субота		
Тимченко Ю.А.
10.00-13.00
Третя субота		
Гуменюк О.М.
10.00-13.00
Четверта субота
Фока О.В.
10.00-13.00
Жінки, яким присвоєно звання “Мати-героїня”, Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої
Соціалістичної Праці, інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни, приймаються позачергово.
Олена ФОКА,
керівник апарату райдержадміністрації

минуле й сьогодення звуками дзвоника, які наповнили серця кожного і на
мить повернули спогади
в далеке дитинство, коли
всі ми вперше переступили шкільний поріг. Вітали
школу з днем народження
її випускники, педагоги і
обслуговуючий персонал,
які вже пішли на пенсію, та
батьківський комітет. Було
неймовірно красиво, коли,
вимкнувши світло, на завершення святкового концерту сільський голова та
голова батьківського комітету на сцену завезли великий торт зі свічками. Право
загасити їх отримали кращі
учні – учасники святкування
та директор школи, а вокальна група виконала пісню «Як у нас на Україні».
Після
урочистостей
директор школи Ірина
Омельченко провела для
гостей оглядову екскурсію
по школі. Вони оглянули
спортзал, кабінет біології,
трудового навчання та дитячий садок.
Галина Оніщук,
кор. “М.в.“.

Урядова
„гаряча лінія”
0 800 507 309 - телефонний номер урядової «гарячої
лінії», що забезпечує спілкування Уряду з громадянами,
дозволяє їм оперативно отримувати достовірну інформацію, відповіді від органів виконавчої влади на скарги,
заяви, пропозиції щодо вирішення порушених питань і
задоволення законних прав
та інтересів заявників.
Урядова «гаряча лінія»
працює, крім неділі та святкових днів, за наступним графіком: понеділок - п’ятниця
— з 8 до 21 години, субота - з
8 до 19 години
Дзвінки зі стаціонарних
телефонів у межах України
безкоштовні.
УРЯД ЗАВЖДИ З ВАМИ
НА ЗВ’ЯЗКУ.
ЗВЕРТАЙТЕСЯ!

Привітали
з професійним святом
Напередодні Дня міліції на урочистому зібранні в актовій залі районного відділу головного управління МВС
України в Київській області голова райдержадміністрації Олександр Куцик, голова районної ради Віктор Гудзь
та Макарівський селищний голова Олександр Іващенко
привітали колектив і найкращим працівникам міліції вручили почесні грамоти, годинники та грошові премії.

Начальник районного відділу міліції підполковник
Олександр Івакін від імені Головного управління МВС
України в Київській області нагородив медалями „За сумлінну службу” І ступеня старшого прапорщика Миколу
Омельченка, „За сумлінну службу” ІІ ступеня – старшого
лейтенанта Любов Зоріну, „За сумлінну службу” ІІІ ступеня – майора Олександра Морозова, капітана Олександра
Коваленка, капітана Сергія Мельника, капітана Василя

Рибака, капітана Сергія Ходаківського, старшого лейтенанта Сергія Шанька, старшину міліції Сергія Чалюка, а
також вручив почесні грамоти найкращим працівникам.
Були присвоєні чергове спеціальне звання „лейтенант
міліції” молодшому лейтенанту Вікторії Хіміч та перше
спеціальне звання „молодший лейтенант міліції” рядовому Володимиру Андріященку.Олександр Івакін також
привітав з професійним святом колишніх працівників міліції, а колегам, котрі цьогоріч вийшли на пенсію, вручив
грошові премії.
На урочистостях згадали тих, хто відійшов у вічність й
хвилиною мовчання вшанували їх пам’ять.
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З любов’ю

до дітей

«Добрі думки живуть в душі людини, яка
вміє віддавати сили своєї душі іншим»

Є люди із надзвичайними душами.
Ці душі страждають, захлинаючись
співчуттям до людей, що потерпають,
від лиха, хвороби, голоду, природних катастроф тощо. Саме ці душевні
страждання надають таким людям сил,
щоб допомагати нещасним, підтримати їх у найважчу годину життя. Вони не
шкодують ні своїх сил, ні свого часу, ні
коштів, бо ступають на шлях благодійності за велінням власного серця. Інакше жити вони не вміють, не можуть.
Особисто мені пощастило познайомитися з такою людиною, жінкою,
чия краса та розум, чуйність та без-

корисливість в черговий раз дали
віру в те, що в нашому суспільстві багато людей, готових прийти на поміч
іншим.
Депутат районної ради від Партії
регіонів в с. Комарівка Ксенія Геннадіївна Гудзь в черговий раз довела, що
готова допомагати не тільки своєму
селу, але й турбується проблемами
села Борівка. Саме за її підтримки
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей отримали до свята
Святого Миколая солодкі подарунки.
Первинна організація Партії Ре-

3

гіонів села Борівка висловлює Вам
щиру вдячність за надану допомогу.
Такий вчинок є гарним прикладом
для дітей, щоб наслідували високі
моральні якості, цінувати підтримку
оточуючих. А для нас, дорослих, нагадування про те, що діти наше майбутнє, і як наше суспільство, частиною якого є кожний з нас, дбатиме
про них в дитинстві, так і вони дбатимуть про нас в нашій старості.
Зі словами щирої вдячності
Галина Малашич,
голова первинної організації
Партії регіонів села Борівка.

Подарунки від миколая
Довгоочікуваним і радісним для учнів школи є свято Святого Миколая. Діти вчать віршики і пісеньки, пишуть листи і найбільше чекають подарунків від Святого Миколая. Цього року
учні початкових класів та діти, які знаходяться під опікою, отримали в подарунок солодощі від постійного помічника школи
Сергія Станіславовича Соловіцького.

Переможці олімпіад
Закінчується II етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із
навчальних предметів. Учні та вчителі школи беруть активну
участь і підтверджують високий рівень знань. Серед їх переможців Дмитро Мілевський (7 кл., 3 місце з географії (вч. Солодун
Н.М.); Ірина Бандура (9 кл., 2 місце з історії (вчитель Кошман
І.Є.), та 2 місце в конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика
(вч. Сорокіна Л.М.); Максим Ануленко (9 кл., 1 місце з трудового навчання (вч. Сорокін О.В.); Дарина Колесник (9 кл., 3 місце
з трудового навчання (вч. Сорокін О.В.); Юрій Домбровський
(11 кл., 1 місце з астрономії (вч. Домбровський О.В.), 2 місце в
конкурсі ім.П.Яцика (вч.Українець Н.М.) та 2 місце з інформатики (вч. Домбровський О.В.); Ольга Башинська (11 кл., 1 місце з
екології (вч. Солодун Н.М.) та 3 місце з педагогіки та психології);
Костянтин Кошман (11 кл., 1 місце з правознавства (вч. Кошман
І.Є.) та 2 місце в мовно - літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка
(вч. Українець Н.М.); Віталій Мілевський (11 кл., 2 місце з трудового навчання (вч. Сорокін О.В.). Маємо надію, що і в олімпіадах з інших предметів результати будуть не гірші.

Завдяки ентузіасту
У школі працює секція боксу завдяки ентузіасту цього виду
спорту Анатолію Романовичу Дащинському. Тут хлопці мають
змогу загартовувати себе фізично. Вже брали участь у кількох
змаганнях і добились перших успіхів.
Долучився допомогти спортсменам колектив Забуянського
лісництва, депутат районної ради Іван Сергійович Ющенко. Він
допоміг у заміні вхідних дверей до спортзалу.

„Ми сусіди – ми друзі”

Нещодавно пройшли загальношкільні батьківські збори на
тему «Родинна педагогіка - важливий чинник виховання юного
покоління», на яких педагоги школи та батьки обговорювали
проблеми виховання дітей у сім’ї, поділилися «секретами» родинної педагогіки. Батькам було запропоновано кілька анкет
для подальшої роботи педагогічного колективу школи та батьків
у рамках нового проекту «Ми сусіди - ми друзі».

О.Михайленко,
заступник директора з виховної роботи
Забуянської школи.

В

день Святого Миколая всі діти чекають на диво. В ніч на 19 грудня, загадуючи бажання, хочеться, щоб воно обов’язково здійснилось, нехай, навіть, і не так швидко. А вранці так приємно, зазираючи під подушку, знайти подарунок – ласощі або іграшку…Особливо чекають цього діти, позбавлені батьківського піклування та діти-сироти.
Цього дня голова райдержадміністрації Олександр Куцик, голова районної ради Віктор Гудзь, заступник голови райдержадміністрації Олександр Гуменюк та начальник
служби у справах дітей райдержадміністрації Тетяна Шумак привітали дітей, які нині
перебувають в центрі соціальної підтримки дітей та сімей, діток, які проживають з опікунами Любов’ю Михайлівною та Едуардом Михайловичем Крушельницькими та прийомну сім’ю Романових з с. Мотижин. Всі діти отримали подарунки, про які вони писали
в своїх листах Чудотворцю.

Порадійте за нас
У День української писемності та мови
відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, організований Національною радіокомпанією України. 17348
робіт надійшло з усіх областей та 20 країн
світу.
Активну участь у написанні радіодиктанту взяли учні нашої школи. Їм було
цікаво з’ясувати, наскільки добре вони
знають рідну мову, а також продемонструвати солідарність з усіма, хто любить
і шанує рідне слово, хто хоче, щоб українці спілкувалися українською мовою і
зберегли її для нащадків. Як же приємно
було, коли серед 54 переможців оголосили і учня Макарівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – природничоматематичний ліцей» Антона Карпця.
У прес-центрі Українського радіо голова Національної радіокомпанії Тарас Аврахов вручив переможцям цінні подарунки.
Антон також дав інтерв’ю, що прозвучало
у спецпроекті «Всеукраїнський радіоталант. Переможці від А до Я». Учень наголосив: «Наша мова – це не просто слова,
це душа, це світобачення і світорозуміння, які роблять українців одним народом.
Тому ми не з примусу, а лише за покликом
власного сумління та гідності плекаємо у
душі любов до рідної мови».
Приємні сюрпризи не закінчено – переможців запрошено у Фонд «Україна»
Л.Кучми для нагородження обдарованої
молоді грошовим преміями. Леонід Данилович привітав найкращих знавців рідної мови і відзначив, що майбутнє України
він бачить у таких розумних, талановитих
учнях.
Скажу відверто, такий день запам’ятається надовго. Радісно і тепло на серці

від того, що наші діти розуміють і докладають багато зусиль для того, щоб мова
українська була оберегом та духовним

джерелом життя. І ставлення до цього
нетлінного скарбу має бути таким, як до
матері: її люблять не за якісь принади чи
вигоди, а за те, що вона – мати. Тож бережімо рідне слово, бо в ньому не тільки
гомін лісів, переливи струмків, шепіт трав,
а й високий дух пращурів, сила нашого
сьогодення.
Світлана САВЕНКО,
учитель української мови та
літератури Макарівського НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – природничоматематичний ліцей».

Мабуть, це зовсім і не казка
або Свято Святого Миколая в Макарові

19 грудня в гостинній залі районного
будинку культури Святий Миколай зібрав
діточок Макарова на свято. Допомогли
йому в підготовці і організації казкового
дійства вихованці ЦТДЮ ім. Д.Туптала:
танцювальний гурток «Промінці»
(кер. Світлана Перепелиця); фольклорно – етнографічний гурток
«Дивокрай» (кер. Тамара Отрох),
творче об’єднання «Дивосвіт» (кер.
Оксана Мудренко), батьки вихованців закладу, учні Новосілківської
ЗОШ І-ІІІ ступенів, а також учасники
вокального ансамблю «Акварелі»
районного будинку культури (кер.
Людмила Обухівська). Із роллю Святого Миколая чудово справився директор ЦТДЮ Ігор Годенков, котрий
300 діточкам вручив подарунки від
Святого Миколая, які підготували
Центр творчості та депутати районної ради Семен Ханін і Лідія Расюк.
Дітей району щиро привітали зі
святом заступник голови районної
ради Олег Майстренко, виконуючий
обов’язки начальника відділу освіти райдержадміністрації Валентина Савченко,
представники Макарівського благочиння
Української православної церкви.
Чудова театрально-хореографічна вистава сподобалася всім, зала вибухала
оплесками, коли діти від 4 до 8 років виконували «Танець білих ведмежат», «Танок
лісових пестунчиків», «Два дубки», «Пробу-

дження», співали пісні про Святого Миколая, читали йому вірші, грали в ігри з янголятками, виказували незадоволення діями
чортів, яким не вдалося зірвати свято і навіть згодом допомогти в його проведенні.

На закінчення свята Святий Миколай
подякував діткам за те, що вони були
слухняними і розумними і пообіцяв прийти знову наступного року. Їх довірливі
оченята споглядали за кожним його рухом, і вони обіцяли Святому бути вихованими і слухняними. Як добре, що вони і
досі вірять у казки. Бо, мабуть, це зовсім і
не казка, і малеча про це добре знає!

”
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нями відбулось засідання керівників сільськогосподарських
підприємств району. Нараду вели начальник управління сільського господарства Віталій Пономаренко та заступник голови райдержадміністрації Юрій
Тимченко.
Велику увагу було приділено питанню
проведення розрахунків сільськогосподарських підприємств району за оренду земельних та майнових часток (паїв).
Внаслідок реформування аграрного
сектору економіки
в районі розпайовано 55281 га сільськогосподарських
угідь, укладено 3740
договорів
оренди
земельних часток (паїв), що складає 23,1
% до виданих сертифікатів. Загальна
площа орендованих земель на даний час
становить 1709 тис. га. Договори оренди земельної частки (паю) уклали вісім
сільгосппідприємств району, а саме: TOB
«Агро-Холдинг MC», TOB «Агрофірма «Київська», СТОВ «Зоря», TOB «Добробут»,
СВКНВП «Росія», ПП «Макарів-Агробуд»,
ПП «Альтернатива «Новий Дім»», TOB
«Полісся». Розрахунки за оренду земельної частки (паю) господарства здійснюють в розмірі 3 відсотків вартості земельного паю з урахуванням індексації. ТОВ
«Агро-Холдинг МС», СТОВ «Зоря», СВК
НВП «Росія» за оренду земельних паїв
розрахувалися в повному обсязі.
У 2011 році господарства району за
оренду майна нараховали 66,3 тис. грн.
та виплатили 62,6 тис. грн., що становить
94,4 %.
На нараді також були підбиті підсумки
роботи в рослинництві за 2011 рік. Сільськогосподарські підприємства і фермерські господарства зібрали зернові
та зернобобові культури на площі 14230
га. Середня врожайність по району склала 47,1 ц/га, що на 29,3 ц/га більше, ніж
у минулому році. Ріст валового збору та
врожайності відбувся за рахунок збільшення площ під посівами кукурудзи на
зерно. Найвища врожайність зернових
культур у 2011 році у TOB «Агро-Холдинг
MC», де на площі 8033 га зібрано понад
50 тонн зернових при середній врожайності 61,9 ц/га. В TOB „Благовісне” - 45,8
ц/га, TOB «АФ «Київська» - 32,6 ц/га.
В останні роки на ринку сільськогосподарської продукції спостерігається
зміна пріоритетів у питаннях попиту. Тому
керівники сільськогосподарських під-

приємств відшуковують свої напрямки
виробництва. Такі підприємства як, TOB
«Агрофірма «Київська» та СВК НВП «Росія» займаються вирощуванням насіннєвої картоплі. Цього року вони вирощували
картоплю на площі 673 га і валовий збір
склав 23805 тонн при середній врожайності 353,7 ц/га, що на 100,2 ц/га більше,
ніж минулого року. У зв’язку з тим, що на
світовому ринку виріс попит на насіння
сої та соняшника господарства району
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ликої рогатої худоби, корів - 2015 голів.
Народилося 1675 телят. Введено первісток в корови - 635 голів, що на 220 голів
більше, ніж у минулому році.
Значно збільшилися обсяги виробництва молока та яловичини в районі за
рахунок діяльності ТОВ «Агрофірма «Київська» (67% - молока, та 41% - яловичини до загальнорайонних показників).
Тут успішно дбають про розвиток галузі в
сучасних ринкових умовах, зуміли перетворити молочне
скотарство в основне джерело стабільного прибутку.
Станом на 1 грудня в господарстві
утримуються ВРХ
2218 голів, що на
250 голів більше від відповідного періоду
минулого року. Поголів’я основного стада
корів становить 934 голови. Приріст корів
відбувається за рахунок введених первісток власного відтворення, яких спочатку
року введено 359 голів, що становить 41
голову на 100 корів. Вироблено молока
4714 тонн, надій на одну корову - 5450
кг, до кінця року становитиме до 6000 кг.
Підвищення продуктивності молочних
корів господарство досягає завдяки добре продуманій й чітко організованій племінній справі зі створенням відповідних
умов вирощування молодняка, належним
рівнем годівлі, згідно з фізіологічними
потребами тварин.
У відтворенні та збереженні поголів’я
худоби одне з кращих господарств району та області є СТОВ «Зоря». Тут утримують 536 голів ВРХ, в тому числі 200
корів. Спочатку року в господарстві введено первісток 44 голови та отримано
телят на 100 корів 88 голів. Це найвищий
показник у районі. СТОВ «Зоря» впродовж останніх років співпрацює по постачанню спермопродукції з TOB «Еліта»
смт. Терезине Білоцерківського району.
Завдяки добре організованій роботі з
відтворення поголів’я, господарство задовольняє власні потреби та реалізує
населенню молодняк для подальшого
вирощування.
Задовільний стан відтворення стада в
TOB «Агрофірма «Макарівська», де вихід
телят на 100 корів становить 76 голів та
введено з початку року 28 первісток.
Водночас було вказано й на деякі негативні наслідки діяльності окремих сільгосппідприємств, вирішення яких сплановано найближчим часом.
Інф. “М.в.“.

Стан сільського господарства
в районі за останній рік
покращився
активно розпочали вирощувати її.
Глобальна зміна клімату вносить свої
корективи в сільськогосподарське виробництво. Протягом останніх років
спостерігається суха спекотна осінь, що
призводить до зміщення строків посіву
озимих та негативно впливає на їх розвиток. Не виключенням стала й осінь 2011
року. Але попри всі негаразди сільськогосподарські та фермерські господарства посіяли озимі культури на площі
4409 га, з них на зерно 4389 га, в тому
числі озимої пшениці -2718 га, а озимого
жита - 1671 га. Крім того, посіяно 245 га
озимого ріпаку. Якщо порівнювати посів
з минулим роком, то в цьому році посіяно
на 2042 га більше.
Для отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур необхідно, в
першу чергу, дотримуватися всіх вимог
технології вирощування, - одним з яких
є своєчасна і якісна підготовка ґрунту
та насіння. Зяблеву оранку проведено
на площі 16500 га, що в 5 разів перевищує прогноз. Для посіву ярих зернових і
зернобобових у 2012 році засипано 377
тонн насіння, що становить 100 відсотків
до плану. До посівних кондицій доведено
193 тонни, що становить 51 %.
На нараді йшла мова і про тваринницьку галузь. В районі збільшено виробництво молочної продукції. Валовий
надій молока становить 7035 тонн, що на
625 тонн (110%) більше, ніж за відповідний період минулого року. Реалізовано
м’яса всього (в живій вазі) 764 тонни, що
на 495 тонн більше, ніж за відповідний період минулого року, середньодобові прирости ВРХ становлять 496 грам, прирости свиней - 375 грам. Станом на 1 грудня
було в наявності всього 4475 голови ве-

Колишні працівники колгоспу
вимагають повного розрахунку
Нещодавно в Рожівській сільській
раді відбулась зустріч комісії з розпаюванню КСП «Труд», сільського
голови Миколи Чапіка, начальника
управління сільського господарства

Віталія Пономаренка і заступника
голови райради Олега Майстренка.
Мета зустрічі – питання повного розрахунку з працівниками КСП, адже
Володимир Пивовар, викупивши це
майно,
розрахувався з ними
лише на 80%.
На сесії райради було створено комісію з
розгляду
даної
справи, а головою обрано Олега Майстренка.
Виїхавши на місце, вони узгодили порядок вирішення
цього
питання.

23 грудня 2011 р.
Зверніть увагу

ЗАРПЛАТА
БЮДЖЕТНИКІВ ТА
ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ
ЗРОСТЕ
Наступного року уряд планує підвищити заробітну плату працівникам бюджетної
сфери та держслужбовцям. На цьому наголосив перший заступник міністра соціальної політики Василь Надрага під час
відеоконференції “Пріоритети соціальної
політики на 2012 рік”, що відбулася днями в
Кабінеті Міністрів за участю представників
відомчих управлінь, громадських організацій та ЗМІ Дніпропетровська, Одеси, Харкова та Львова.
“У 2012 році буде підвищено заробітну
плату та грошове забезпечення у бюджетній сфері, у тому числі й державним службовцям. Ми повинні розуміти, що люди,
особливо в найнижчій ланці та на рівні місцевого самоврядування, працюють на дуже
невеликих окладах. Тому підвищення, як у
бюджетній сфері, так і державним службовцям, безумовно, відповідатиме потребам
сьогодення”, - наголосив Василь Надрага.
Він також повідомив, що наступного
року буде зменшено грошовий розрив між
посадовим окладом (тарифною ставкою)
працівника першого тарифного розряду
Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою і забезпечено погашення
заборгованості з виплати заробітної плати.
“При прогнозному індексі інфляції
107,9% передбачено збільшення мінімальних зарплат - на 12,9 % (з 1004 грн до 1134
грн), мінімальної пенсії за віком - на 10,5
% (з 800 до 884 грн) та посадового окладу
працівника І тарифного розряду ЄТС - на
19,2 % (з 704 до 839 грн)”, - констатував
урядовець. Окрім того, він зауважив, що ці
цифри є “лише точкою відліку”, якщо зростатимуть фінансові надходження до бюджету, зростатимуть і всі соціальні стандарти.
Пріоритетні напрями соціальної політики на 2012 рік, за словами урядовця, можна
поділити на чотири напрямки. “Це - підвищення соціальних стандартів та оплати праці; реформування трудового законодавства
та підвищення захищеності працівників на
ринку праці; продовження реформування
пенсійної системи; проведення реформи
системи соціальної підтримки населення”,
- резюмував Василь Надрага.
(УКРІНФОРМ)

Орендну плату
підвищено на 75%,

а державні акти виготовлятимуться швидше
Управління Держкомзему у районі продовжує
практику надання послуг
населенню за місцем проживання. Лише за грудень
та останню декаду листопада цього року спеціалісти управління побували в
12 населених пунктах, де
видали більше 110 державних актів на право власності на землю. В ході цієї роботи відбувалися зустрічі з
жителями, на яких селяни,
освітяни, працівники соціальної сфери ставили багато питань, що стосувалися землі, а фактично життя
людей на селі в сьогоднішніх умовах реформування
аграрного сектору.
Так, в селах Чорногородка та Яблунівка після
отримання державних актів
люди запитували, які зміни
щодо землі прийнято. І з
радістю дізналися про те,
що з 1 січня 2012 року відповідно до Постанови Кабміну №1185 (від 31 жовтня
2011 року) орендна плата
за оренду земельних часток (паїв) зросте в 1,756
раза, або на 75,6%. Пенсіонерка, учасник війни,
фельдшер з 50-річним
стажем роботи Ганна Артемівна Корнійчук висловила
подяку владі за те, що їй,
працівниці соціальної сфери, дали земельну ділянку

та запропонувала, щоб законодавчо було закріплено
право молодих спеціалістів на землю, підтримала
основні положення проекту
закону „Про ринок землі”.
Цікавило громадян, зокрема, й те, як зараз виготовляються
державні
акти. Начальник управління
О.М.Матвієнко повідомив,
що з початку серпня згідно з
Постановами Кабміну України №1021 від 09.09.2009,
№749 від 18.08.2010 та
№835 від 1 серпня 2011
року управління працює в
перехідній електронній реєстраційній системі. Це дало
змогу вже з вересня підвищити ефективність роботи,
про що свідчать цифри: 1
вересня управління видало
1104 акти, тоді як з початку
року – 5803, опрацьовано
технічних документацій та
надано послуг громадянам
3878, в тому числі присвоєння кадастрових номерів 603(1667), відмітки на
держакт після спадщини,
дарування і т.д. – 311(989).
Це свідчить про те, що проходження документації значно прискорилося.
Людей цікавила і вартість, і якість роботи землевпорядних організацій.
Було поінформовано громадян, що 6 землевпорядних організацій – такі як

„Землемір”, „Арис-альфа”,
„Універсал-агро”, „Мегаполіс”, „Кадастр”, „Геосервіс+” не поновили ліцензії
на здійснення землевпорядних робіт і тому не мають права працювати.
На зборах у селах Вільно, Бишів, Соснівка, Фасова з приводу цього спілкувався з людьми головний
спеціаліст сектору контролю Андрій Лазаренко,
в Ніжіловичах, Карашині,
Наливайківці, Гавронщині,
Маковищі, Мар’янівці –
провідний спеціаліст Анатолій Карбовський.
Червоною лінією на всіх
зборах проходила думка,
що сільські жителі розуміють важливість і актуальність земельних питань і
бажають одного, щоб їх
вирішення принесло позитивний результат, як для
держави, так і для кожного
громадянина. І на останок: було приємно чути з
вуст громадян та сільських
голів слова подяки землевпорядникам за вручені
акти та предметну розмову, а Фасівський сільський
голова І.І.Онищенко, подякувавши, висловив побажання, щоб такі зустрічі
були частішими.
Володимир Гребенюк,
заступник начальника
управління.
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Якщо громада прагне кращого,
допомагати їй не важко
Село Мостище одне з невеликих сіл в
районі. Тут чимало проблем, які самотужки громада вирішити не в змозі. Тож і звертаються люди за допомогою до депутата
районної ради С.Г.Ханіна. Нещодавно він
відгукнувся на запрошення громади і разом із заступником
голови районної ради
О.М.Майстренком побував у селі з робочим
візитом. Вони зустрілися з депутатами та
вчителями. Останніх
найбільше хвилювало
питання про закриття
в селі школи. І це закономірно, адже малечі
доведеться їздити на
навчання до іншого населеного пункту. Йшла
мова про збереження
в Мостищах школи.
Виступаючи перед
учасниками зібрання,
С.Г.Ханін,
насамперед, наголосив на тому, що дійсно громаді
самотужки чимало проблем не розв’язати,
потрібна співпраця органів районної та місцевої влад, взаємодопомога, підтримка. Але
для покращення добробуту жителям все ж
таки слід і самим докладати зусиль, а не чекати, що за них хтось зробить. Необхідно по-

**

давати приклад молодим, що громада це не
лише односельці, які проживають на одній
території, а є велика родина, яку об’єднують
спільні інтереси, зацікавленість у благоустрої села, в його розбудові та культурному

розвитку. Тож, якщо і виникають проблеми,
їх потрібно вирішувати разом.
Семен Григорович надав фінансову допомогу на вирішення найболючіших проблем села, в тому числі для збереження роботи школи.
Наталія ФЕДЯЄВА.

Прислухайтесь
до думки селян

5

РЕЙТИНГИ
ЗАЛИШАЮТЬСЯ БЕЗ ЗМІН

політика

Згідно з даними закритих опитувань листопада ані Президент,
ані його найближчі опоненти нічого не придбали і не втратили за шість
місяців літа та осені
2011 року. Різниця між
Віктором Януковичем і
Юлією Тимошенко - від
3 до 6 відсотків. Такі дані
закритих соціологічних
опитувань, опублікованих у газеті “Сегодня”.
Наводяться дані опитувань, проведених чотирма
соціологічними
компаніями
стосовно
трьох політиків: Віктора
Януковича, Юлії Тимошенко і Арсенія Яценюка.
Згідно з даними компанії КМІС рейтинг симпатій у них - 18%, 13%
і 9% відповідно. “Соціальний моніторинг” дав
такі результати: 20,7%,
14,1% і 9,9%. Група “Рейтинг” - 17,4%, 14,1% і
8,1%. СОЦІС - 18,4%,
13,8% і 8,8%.
Газета наводить коментар політолога Вадима Карасьова, який

вважає, що “Тимошенко
не допоміг статус жертви, оскільки зараз, на
відміну від 2001-го, вона
не просто жертва влади,
вона жертва зі статусом
людини з колишньої
влади, а влада апріорі
викликає більше недовіри”.
Втім, політолог вважає, що головне в усіх
останніх опитуваннях в
іншому. “Через майже
два роки після виборів
у нас залишаються два
основні кандидати, третього, як не було, так і
немає”, - переконаний
він.
У свою чергу, політолог Михайло Погребинський поки що не бачить
ні в кого з представників
“другого ешелону” політиків можливості втрутитися в боротьбу дуету
лідерів.
“Теоретично це міг
би зробити Сергій Тігіпко, доклавши екстраординарних зусиль з
відновлення свого рейтингу. Але для цього треба гримнути дверима.

Щодо інших, їх рейтинги
зараз мають значення
лише у контексті рейтингів їх партій, які йтимуть
на парламентські вибори. До речі, це стосується не лише Симоненка,
Кличка або Тягнибока,
а й Яценюка, який залишається партійним лідером, нездатним втрутитися у битву Януковича
і Тимошенко”, - вважає
він.
Газета робить висновок, що “нинішня ситуація з рейтингами все
ще влаштовує владу:
незважаючи на значне
погіршення, порівняно
з рейтингами-2010, Віктор Янукович утримує
лідерство, чим, до речі,
не міг похвалитися Віктор Ющенко вже через
рік після президентських
виборів-2004”.
Однак, звертає увагу
газета, політологи попереджають:
ситуація
може змінитися як у кращу, так і в гіршу для влади сторону.
Олег ОЛІЙНИК.
(УКРІНФОРМ)

прозвітувала «ВО «Батьківщина»

Днями в Новосілках відбулись громадські слухання з
приводу встановлення в селі вишки мобільного оператора «Київстар» висотою
42 метри, аби забезпечити зв’язком два села – Новосілки та Мостище.
Всі присутні (109 чоловік) одноголосно проголосували проти її встановлення, обумовлюючи це шкідливим впливом радіохвиль на здоров’я та довкілля.
В селі вже є одна вишка оператора «МТС» і вона встановлена, до речі, без
нашої згоди. Так само й цю хочуть встановити, не зважаючи на думку селян.
Якісний зв’язок, безперечно, потрібний, але не ціною здоров’я людей. Вже
якщо й ставити вишку, то за селом, аби вона менше впливала на самопочуття
жителів Новосілок. Тому ми бажаємо, щоб місцева влада все-таки прислухалась до нашої думки.
Василь Тиховський,
с. Новосілки.

17 грудня 2011 року у смт Макарів відбулася звітно- виборна конференція Макарівської
районної організації політичної партії « ВО «Батьківщина». У роботі конференції взяли участь
делегати від 38 первинних партійних організацій району, депутати Макарівської районної ради
від фракції « ВО «Батьківщина», голова Київської обласної організації «ВО «Батьківщина», депутат Верховної Ради України - Костянтин Анатолійович Бондарєв, перший заступник голови
Київської обласної організації «ВО «Батьківщина» - Юлія Олександрівна Соловйова та прессекретар Костянтин Глушко.
Також на конференції були присутні голови Бородянської та Іванківської районних партійних організацій «ВО «Батьківщина» Л.Д. Федієнко і А.Д.Волочай.
На конференції одностайно було обрано голову Макарівської районної організації політичної партії « ВО «Батьківщина» - Олексія Єлізаровича Кирилова, а також обрано бюро районної парторганізації.
Михайло Кириленко,
член бюро Макарівської районної
парторганізації «ВО «Батьківщина».

УРОЧИСТА АКАДЕМІЯ ДО 360-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО
16 грудня в Макарові на батьківщині Данила Савовича Туптала (майбутнього архієрея Ростовського, автора
відомого фундаментального твору «Четьї-Мінеї» та шанованого святого Православної Церкви) була проведена
святкова Академія.
До її організації долучилися:
комісія з благодійництва районної ради, фонд «Милосердя та
здоров’я» Київської обласної
державної
адміністрації, відділ культури та туризму і
центр
соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді райдержадміністрації, Вищі
православні
богословські курси імені
рівноапостольного
князя Володимира,
Макарівське Благочиння
Української
Православної Церкви,
Макарівський
районний історичнокраєзнавчий музей,
ТРК «Авіс», Центр
творчості дітей та юнацтва ім.
Данила Туптала, Центр св. Климента «Спілкування та діалог
культур». Особливим учасником
святкової Академії стала мерія
міста Ростов Великий (Російська
Федерація).
З благословення Блаженнішого Володимира, Митрополита
Київського та всієї України, вікарій Київської Митрополії єпископ
Макарівський Іларій взяв участь
в урочистій Академії.
На урочистій церемонії також
були присутні заступник голови
райдержадміністрації Олександр
Гуменюк, священство району на

чолі з Благочинним Макарівського церковного округу архімандритом Кирилом (Біланом).
Ведучими святкового заходу

були голова благодійницької комісії Макарівського Благочиння,
депутат Макарівської районної
ради ігумен Філарет (Єгоров) та
директор Макарівського районного історично-краєзнавчого музею Веніамін Вітковський.
Розпочав наукову частину
Академії Преосвященніший Іларій, єпископ Макарівський, який
звернувся до всіх присутніх зі словами вдячності Богу за дарунок
Макарівській землі – Святителя
Димитрія Ростовського. Владика
розповів про Святителя, нагадавши про його велику духовну спадщину, про те, що ми повинні впро-

ваджувати його духовні надбання
у своє життя. Святитель Димитрій
Ростовський є яскравим прикладом того, як ми можемо і повинні
жити, виявляючи свою вірність
нашій Матері - Церкві Христовій,
нашій рідній землі. Святий, якого
ми так глибоко вшановуємо, де
б його не поставляло священноначаліє Церкви, які б послухи він
не виконував – завжди
віддавався по-повному
своєму служінню, Богу,
рідній землі і ближнім.
Макарівський архієрей
закликав всіх присутніх
шанувати свого земляка,
вчитися його ставленню
до життя, його любові до
Бога і ближніх.
Насичена програма
заходу включила в себе
розповідь про маловідомі події з життя Святого, виступи хорових
колективів з Макарівщини та гостей, перегляд православних
художніх фільмів, презентацію
видань видавничого відділу та
прес-служби
Макарівського
благочиння УПЦ.
Було зачитано привітання
учасникам урочистої Академії від мерії Ростова Великого,
яке передала заступник голови міста Надія Соколова. У вітальній адресі росіяни побажали процвітання Макарівському
краю та його мешканцям.
Фольклорно-етнографічний
гурт «Дивокрай» Макарівського
районного центру творчості дітей
та юнацтва імені Данила Туптала
виконав пісні на духовні теми.

Після виступу діти етнографічного гуртка отримали подарунки з
рук Макарівського архієрея.
Директор районного центру
творчості дітей та юнацтва імені
Данила Туптала Ігор Годенков,
звітував про діяльність закладу,
який вже 10 років живе і творить
з ім’ям нашого святого земляка,
про справи закладу на честь ювілейної дати, зокрема про літературну студію центру - «Сузір’я».
Він представив юного поета Богдана Зіновія і випускницю студії
Галину Герасименко. Кожен з них
прочитав свої твори. Наприкінці
Ігор Годенков подарував владиці
Іларію збірку творів членів студії.
Потім прозвучали виступи
хорових та вокальних колективів
громад парафії Преподобної Параскеви Сербської (с. Лишня),

Хресто-Воздвиженської парафії
(с. Мостище), парафії на честь
ікони Божої Матері «Всецариця»
(с. Осикове), вокальної академічної групи Вищих православних
богословських курсів ім. Святого

князя Володимира (м. Київ). Було
виконано чимало духовних кантів,
автором яких є Святитель Димитрій Ростовський. Ці глибокі за
своїм змістом твори, які розкривають істинно християнську душу
нашого святого земляка, стали
улюбленими народними піснеспівами для багатьох поколінь.
В завершальній частині Академії єпископ Макарівський Іларій подякував районній владі та
місцевому самоврядуванню за
підтримку в проведенні урочистостей та подарував заступнику голови райдержадміністрації
Олександру Гуменюку ікону Пресвятої Богородиці «Знамення».
Олександр Миколайович висловив подяку владиці Іларію
за добрі слова на адресу влади
та за удостоєння високої честі
отримати
в
благословення святиню.
Напередодні
свята Святителя Миколая
всім учасникам
заходу
було роздано
подарунки.
Їх було підготовлено благодійницькою
комісією районної ради
та старостою
сільських і селищних голів району Юлією Пелешок.
Прес-служба Макарівського
Благочиння Української
Православної Церкви.
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Україна, як держава, має свою освітню
політику, програми та практику. Основну
роль у цьому відіграють педагоги, які покликані виховувати та навчати майбутнє
нашої країни – наших дітей. Про достой-

ний рівень життя та праці педагогів, навчання і виховання підростаючого покоління турбується наш Президент Віктор
Янукович та голова облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк, які докладають
максимум зусиль для успішного розвитку
освітньої галузі.
Основне завдання відділу освіти Макарівської райдержадміністрації, яке на
даний період актуальне, – це співпраця
навчальних закладів з місцевою громадою, владою, бізнесом та батьками, саме
в цьому проявляється результат роботи і
позитивні зміни в розвитку системи освіти, зокрема нашого регіону. Громадсько
активні школи існують у всьому світі для
того, щоб допомогти дітям та їхнім роди-

Працівники інспекції
держтехногенбезпеки спільно з пожежно-

нам використовувати наявні ресурси громади якомога ефективніше.
30 листопада 2011 року на базі Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор
Л.І.Розсохач) відбулася зустріч швейцарської делегації з педагогічним та учнівським колективами з
питання «Наступність
у реалізації завдань
громадянського виховання дошкільного
навчального закладу
«Берізка» - загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів с. Новосілки». У складі делегації
була Н.І.Клокар, ректор Київського обласного інституту післядипломної освіти
педагогічних кадрів,
доктор педагогічних
наук, професор кафедри управління освітою. У ході зустрічі
було презентовано модель громадсько
активної школи Новосілківської ЗОШ І-ІІІ
ступенів.
В обговоренні презентації взяли участь
завідуюча районним методичним кабінетом О.В.Матейчук, координатор громадсько активної школи, яка з 2005 року бере
активну участь у реалізації проекту «Школа як осередок громади» Всеукраїнського
фонду «Крок за кроком» Н.М.Кубай, сільський голова с. Новосілки О.М.Кияниця,
яка акцентувала увагу на партнерстві громади села і закладів освіти у формуванні
громадянського суспільства.
Валентина Савченко,
в.о. начальника відділу освіти.

діям на випадок виникнення пожежі. Розповіли школярам, як діяти при виникненні стихійного
лиха, землетрусу,
розливу ртуті, хімічних
речовин
і багато іншого.
Хлопцям
також
пояснили, що потрібно
робити,
щоб не допустити

пожежі будинку, на вулиці
і в лісі, і за яким номером
телефону можна викликати рятувальників. Учням
нагадали про необхідні дії
у разі виявлення вибухонебезпечних
предметів.
Також було організовано
відпрацювання з дітьми
практичних дій в умовах
виникнення надзвичайних
ситуацій.

рятувальною
службою
району в Макарівському
НВК «ЗОШ І ст. – районна
гімназія» провели відкритий урок з охорони життя та
безпеки, дотримання правил пожежної безпеки під
час навчального процесу,

Майже
сторічний
ювілей
Найстаршій жительці
Колонщини Ганні Григорівні Максюк 21 грудня виповнилося 99 років. Привітали та вручили їй цінний
подарунок
сільський
голова Юлія Василівна
Пелешок та голова ветеранської ради Варвара
Петрівна Леонтьєва.

Історія
українського
народу – явище глибинне
і розмаїте. Воно потребує
турботливого ставлення та
ретельного вивчення молодою генерацією. Сьогодення вимагає дотримання уявлень про первинні
елементи в народних тра-

ково накритий стіл. За столом дівчата в національних костюмах,чекаючи на
хлопців, ліплять вареники
та співають півню «Ой, у
вишневому саду».
До хати завітали баба
Параска та баба Палажка.
Ці літературні українські

диціях та обрядах, адже історія мужнього народу, що
віками боровся за волю,
за своє щастя та наперекір всьому створив багату
культуру, закликає нас
до цього.
Одним із свят, яке
завжди відзначали наші
діди та прадіди, було
велике зимове свято,
особливо важливе для
молоді – день Андрія.
До прийняття християнства свято називали
Калитою. Дехто вважає,
що воно походить від
слова «календи». Від 13
грудня до Різдва, періоду повороту сонця
на весну, найактивніше
вдавалися до заклинань, завбачень майбутньої долі й ритуального
«кусання калити» – обрядового коржа.
У Вільнянській загальноосвітній школі І-ІІ
ступенів теж вирішили не
порушувати традицій українського народу та відзначили це свято веселими
вечорницями. Вони відбулися у шкільній світлиці, де
гостей та молодь зустрічала господиня – вчитель історії та київщинознавства
Т.С.Мудрик, яка повідала
про походження
цього
свята, життя апостола Андрія Первозваного.
У світлиці, облаштованій під українську хату минулих століть, на видному
місці під образами – свят-

героїні розвеселили дівчат
своїми сварками, криками,
гумористичними розповідями про молодість одна
одної. Дівчата запросили

цю ніч у дворах, де є незаміжня дівчина, розбирали
тин, перелаз, знімали та
ховали хвіртку. Але господиня дому, попередила
таке “неподобство”, запросивши хлопців у хату на
вечорниці. І тут почалися
справжні гуляння: парубки
пригощалися варениками
та співали з дівчатами пісні: «А мій милий вареничків
хоче», «Несе Галя воду»,
«На нашій Україні»; змагалися, хто краще затанцює,
хто більше з’їсть вареників.
А коли нагулялися – почали
кусати калиту.
На святі було цікаво й
глядачам: учням школи,
вихованцям дошкільного
дитячого закладу «Ромашка», батькам та вчителям,
які не тільки з цікавістю
дивились театралізоване
дійство, а й дізналися про
символи українських новорічних святкувань: Дідуха,
калиту, ворожіння та ще й
поласували варениками,
калитою.
Хоча народне прислів’я
і стверджує, що «сумний
грудень у свято й будень»,
але саме останній місяць

їх до столу та поцікавилися про давні ворожіння на
долю, на судженого, адже
Андріївський вечір – це
один із тих небагатьох вечорів у році, коли гадання
збуваються. Гадали й на
чоботи, виливали на воску
обриси майбутнього чоловіка, витягли із миски з
пшеницею прикраси: чим
більше захопиш, тим скоріше заміж підеш, тощо.
А десь з вулиці почувся гомін – то парубки розбирали тин, бо за українськими традиціями саме в

року налаштовує нас на
оптимізм. Бо хоч зима і
повертає на мороз, проте сонце вже йде на літо.
З останнім місяцем року
пов’язано чи не найбільше
народних свят.
Ненадовго всі учасники
свята повернулись в минуле. Дуже хочеться, щоб не
забували українські традиції та обряди, щоб ніколи
не замулювалося джерело
нашої ментальності.
Р.Баланчук,
вчитель української
мови та літератури.

Чудо – «Піснезнайка»
Споконвічна мрія всіх батьків – бачити своїх дітей здоровими і добре освіченими стає здійсненною, коли використовувати на уроках медико-педагогічний проект «ПіснеЗнайка». Він одночасно забезпечує інтелектуальний, фізичний, естетичний, моральний і духовний розвиток дітей.
Що ж це за чудо? «ПіснеЗнайка» – це, насамперед, комфортне навчання дітей будьякого віку за допомогою музики і співу
не тільки здорових, а й із затримкою
психомовленнєвого розвитку, зниженими зором, слухом, при заїканні. «ПіснеЗнайка» – це лікувально-оздоровча система виховання. Усі пісні «ПіснеЗнайки»
також написані з урахуванням вимог
музикотерапії. Вони здатні організувати
збуджену дитину і залучити до активної
діяльності слабку, сором’язливу.
15 грудня на базі Новосілківської
школи відбулося чергове заняття слухачів обласного опорного закладу освіти
за проектом «Гармонія інтелекту і краси
«ПіснеЗнайка» в школі І ступеня».Позитивному настрою та налаштуванню слухачів на роботу сприяли психологічні тести, які провела психолог школи А.В.Харченко
одразу на початку заняття.
Для слухачів курсів вчителі творчої групи, які займаються впровадженням проекту
«Піснезнайка», підготували відкриті уроки з

природознавства. Зокрема, вчитель 3 класу М.М.Лоневська провела урок «Голубе диво

планети», на якому учні, співаючи пісні та виконуючи динамічні рухи, вивчили властивості
води, її перетворення та кругообіг в природі.
Дуже полегшила роботу мультимедійна техніка, яку використовувала вчитель. Діти мали

змогу простежити рух води та її властивості за
допомогою рухливих картинок.
А ось вчитель географії Т.Ф.Крижак у 5
класі провела заняття факультативу «ПіснеЗнайка про Всесвіт» – «Жити у Всесвіті в злагоді треба». Діти у формі тетралізації обіграли
«Супе-речку планет». Захід мав мету
повторити особливості природи планет Сонячної системи, також, виховати почуття дружби і відповідальності
в учнів. Дітям було дуже цікаво. Вони,
навіть, вигадали свої власні планети:
Усмішка, планета Квітів, планета Повітряна кулька тощо.
Зрештою, слухачі курсів залишилися дуже задоволені організованою роботою. Це можна було бачити, читаючи
позитивні відгуки, які залишили вчителі
області під час обговорення занять.
Вся робота вимагає великих зусиль
і багато часу, тож вчителі творчої групи
Новосілківської ЗОШ тісно співпрацюють з доктором медичних наук, автором цього проекту Н.М. Яновською та методистом районного методкабінету Н.М.Українець,
які постійно надають методичну допомогу, консультують та відвідують заняття з використанням даної технології.
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ШЛЯХИ ЕНЕРГООЩАДЛИВОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Постійне зростання цін на енергоносії й, зокрема, на природний газ примушує по-іншому замислитись над питаннями енергоефективності вітчизняної економіки. Про те, що Україна споживає природного газу, як половина країн Європи, а витрати на одиницю виробленої продукції в 3-5 разів вищі, ніж в
інших країнах, відомо всім.
Серед методів пропонується енергоощадливість, збільшення власного видобутку енергоносіїв та широке залучення альтернативних джерел енергії. Однак ці, безумовно, вкрай важливі та необхідні засоби,
навіть при їхньому швидкому впровадженні не здатні виправити ситуацію в найближчі роки. Це питання
набирає особливої ваги на тлі постійного тиску Росії та загальносвітових тенденцій здорожчання енергоносіїв. Тому, окрім перерозподілу наявних ресурсів енергоносіїв у середині країни, необхідно по-новому
підійти до формування цін їхньої реалізації. Питання йде про формування балансів інтересів, коли зберігається соціальна складова (тарифи на природний газ для населення та комунальні послуги) і собівартість
промислової продукції вітчизняного виробництва, яка буде конкурентоздатною на світових ринках.
Які можливі шляхи задоволення енергетичних потреб
нашої країни на тлі вартості
російського природного газу
по ціні приблизно у 400-450$
за 1000 куб. м.?
1. Україна видобуває приблизно 20 млрд. куб. м. природного
газу, якого цілком достатньо для
задоволення потреб населення
та комунально-побутової сфери.
Собівартість видобутку складає в
середньому 250 грн. за 1000 куб.
м. При цьому населення сплачує
за умови, що обсяг споживання
природного газу не перевищує
2500 куб. м на рік при наявності
лічильника – 725 грн. 40 коп., від
2500 до 6000 куб. м на рік – 1098
грн., від 6000 до 12000 куб. м на
рік – 2248 грн. 20 коп., а понад
12000 куб. м. на рік - 2685 грн. 60
коп. Те, що за сучасних умов ціни
для населення потрібно піднімати,
зрозуміло всім. Але як при цьому
зберегти соціальну стабільність
у суспільстві та втілити, нарешті,
розрекламоване гасло, що багаті
заплатять за бідних? Статистика
засвідчує, що лише 10-15% споживачів використовують газ в обсязі понад 6000 куб. м., хоча на них
припадає понад 30% усього природного газу, яке споживає населення. Ці споживачі є найзаможнішими людьми в нашій державі,
а їхні статки перевищують статок
звичайних громадян у сотні тисяч
і мільйони разів! Для таких співгромадян не має особливого значення скільки платити за газ, і ціна
в 400$, і навіть 500$ є дріб’язком.
Тому для таких споживачів ціна
має відповідати ціні імпортованого природного газу.
2.Теплопостачальні підприємства в столиці, великих містах та
обласних центрах постійно голосять про невідповідність існуючих
тарифів та витрат на виробництво
тепла й, зокрема, на природний
газ. При цьому вони мають ціну
на газ не набагато вищу, ніж для
населення – 1309 грн. 20 коп. за

1000 куб. м.. Відкидаючи штучну складову подібних тверджень,
можна погодитись в одному. Опалення квартири у 50-100 кв. м. та
різних «хаусів» у 200-300 і навіть
500 кв. м - дещо різні речі навіть
у технічному плані. Оскільки ніхто
не відміняв норм квадратних метрів, які мають припадати згідно
з радянським житловим кодексом
на одного мешканця, то за таким
принципом необхідно побудувати
й принцип формування тарифів на
опалювальну площу приміщень.
Тобто, якщо взяти звичайну сім`ю
з 3 осіб, то, помноживши на норматив у 21 кв. м. загальної площі
та додавши 10 кв. м. на сім`ю, ми
отримаємо пільгову площу у 73
кв. м. на яку мають поширюватися
соціальні знижки. Зрозуміло, що
пільги для всіх незахищених категорій населення (інваліди, ветерани ВВВ та праці, багатодітні сім`ї
тощо) мають зберігатися поза всілякими нормативами.
3. Я вже писав, що побутові
газові плити багатоквартирних будинків використовують на рік усього приблизно 50-100 куб. м., і споживач сплачує щомісячно 3-6 грн.
коштів. Однак, у масштабах країни
це приблизно 5 - 5,5 млрд. куб. м.,
або 15 % усього газу, який Україна
імпортує протягом поточного року.
Щоби зрозуміти цю цифру, необхідно наголосити, що не набагато
більше, ніж наші газові плити, споживають газу такі країни, як Грузія,
Вірменія, Молдова, Словаччина,
Люксембург, країни Прибалтики й
т.д.! Тобто, якщо в столиці або обласних центрах споживачеві прийде щомісячна платіжка за газ не
на 3, а скажімо, на 6 гривень, особливого «удару» по сімейному бюджету не буде. Подібні заходи (ще
раз див. п.1-3), які побудовані на
принципі «Багаті заплатять за бідних», дозволять привести до паритетної ціни на імпортований російський природний газ мінімум 40%
обсягу, який споживає населення
та комунально-побутова сфера! З

урахуванням різниці собівартості
газу власного видобутку та мінімальної ціни його реалізації населенню та комунальній сфері цей
показник може складати 50-55%.
Які ще є резерви в цьому напрямку?
Мало хто знає, що вітчизняна
газотранспортна система (газоперекачувальні агрегати) використовують природний газ для
своїх потреб до 6 млрд. куб. м. Подібне устаткування виготовляється на профільному підприємстві в
Сумах. Перехід на використання
напряму електроенергії дозволить
ще доволі істотно зменшити залежність від імпортованого природного газу. Крім того, необхідно
провести «ревізію» усіх значних
промислових споживачів на предмет реальної необхідності використання задекларованих обсягів
природного газу. Наприклад, якщо
підприємство, споживаючи значні
обсяги природного газу, має мінімальну кількість працівників та,
дотуючись із Держбюджету, навіть не компенсує цю різницю, то
може краще відмовитись від подібного виробництва? А бюджетні
кошти безпосередньо спрямувати звільненим працівникам та
відкрити нове, більш ефективне
підприємство? Зазначимо, що
переважна більшість української
промисловості перебуває в приватній власності, або власності
іноземних компаній, які протягом
багатьох років не вкладали жодної копійки в їх модернізацію та
енергоефективність. Тепер, спекулюючи на соціальних наслідках,
постійно вимагають пільг, у тому
числі й мінімальних цін на імпортований природний газ, який із бюджету має компенсувати держава.
І можна бути впевненими, що подібне «шантажування» державної
влади буде продовжено. Чи не час
від потакання окремим діячам від
бізнесу додатково нажитись на
Держбюджеті перейти до більш
ефективних методів впливу: від

консультує юрист

Який дохід повинна мати сім’я для того, щоб отримати право на призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям? Як призначається даний вид соціальної допомоги?
Валентин КОНОНЕНКО.
На запитання відповідає Павло Петренко, депутат Київської обласної ради, керівник юридичного департаменту партії «Фронт Змін».
Питання призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям регулюється Законом України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” (далі – Закон).
Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається і виплачується у грошовій формі сім’ям,
які постійно проживають на території України та
мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.
Прожитковий мінімум для сім’ї визначається для кожної сім’ї, залежно від її складу,
як сума прожиткових мінімумів на кожну особу
(розрахованих та затверджених відповідно до
Закону України “Про прожитковий мінімум” та
державного бюджету на відповідний рік).
Наприклад, якщо ваша сім’я складається з
двох дітей віком до 6 років та до 18 років і двох
працездатних дорослих осіб, то прожитковий
мінімум для сім’ї (відповідно до Закону України
“Про державний бюджет України на 2011 рік”) з
1 грудня 2011 року буде розраховуватись так:
870 грн. + 1042 грн. + 1004 грн. + 1004 грн. та
дорівнюватиме 3920 грн. Тобто, у даному випадку сім’я, буде вважатись малозабезпеченою, якщо її сукупний дохід буде меншим від
3920 грн.

При цьому, сукупний дохід сім’ї обчислюється відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї
для всіх видів соціальної допомоги
від 15.11.2001 р. До сукупного доходу входять усі доходи в грошовій та натуральній формі, а також
в іноземній валюті за кордоном з
будь-яких джерел як на території
України, так і за її межами.
Розмір державної соціальної допомоги згідно ст. 5 Закону визначається як різниця між прожитковим
мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не
може бути більшим, ніж 75 % прожиткового мінімуму для сім’ї.
Для кожної дитини (крім дитини-інваліда),
яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї,
рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%. Для кожної дитиниінваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї; для кожної дитини, яка утримується
матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї
дитини провадиться за вказівкою матері (бать-

аналізу виконання інвестиційних
угод до повної націоналізації підприємств без жодних компенсацій?
Крім того, за аналогією з електричною енергією необхідно встановити «міський» (для обласних
центрів) та «сільський» тариф на
природний газ.
Тема українського вугілля не
нова. Перехід промислових і побутових котелень на вугілля не тільки
спричинить покращення роботи
вугільної галузі, але й буде сприяти енергетичній безпеці нашої
держави. Крім того, у нашому розпорядженні є світові запаси уранових руд, використані лише на
7-15% енергетичні запаси малих
річок, на 1,5-2% енергії вітру та
маса інших альтернативних джерел.
Чи не час припинити ходити
на «поклон» за імпортованим природним газом, який іде на задоволення промислових підприємств
окремих приватних власників, а
взятися до наведення «енергетичного» порядку у власному домі?
Запропоновані вище кроки
можна здійснити практично миттєво. Було б бажання…
І саме головне. Україна має
у своєму розпорядженні більше
третини світових чорноземів. Ціни
на продукти харчування у світі будуть безперервно зростати, як
і населення, що їх споживає (за
прогнозами у 2050 році на планеті
буде проживати мінімум 9 млрд.
людей). До того ж відомо, що для
вирощування свинини та великої
рогатої худоби газу та багатьох інших енергоносіїв непотрібно. Там і
свої виробляти можливо...
Віктор БОЙКО,
депутат Київської
обласної ради.

ка); для кожної дитини, в якої один або обоє
батьків є інвалідами I або II групи, - на 20%.
Призначення і виплата соціальної допомоги
здійснюється управліннями праці та соціального
захисту населення за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї.
Пам’ятайте! Для призначення допомоги
представник сім’ї подає органу праці та соціального захисту населення такі документи:
заяву; документ, що посвідчує
особу заявника; довідку про
склад сім’ї; декларацію про
доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про
доходи кожного члена сім’ї);
довідку про наявність та розмір земельної частки (паю).
При цьому орган праці
та соціального захисту населення видає уповноваженому представнику сім’ї повідомлення про прийняття
заяви та документів із зазначенням дати прийняття.
Рішення про призначення такої допомоги або
про відмову в її наданні приймається органом
праці та соціального захисту населення протягом 10 календарних днів.
Соціальна допомога призначається на
шість місяців з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.

Запобігання
тероризму
Тероризм постав як один
з найнебезпечніших викликів людству ще на початку XX
століття і загрожує не лише
безпеці окремих країн, а й,
враховуючи інтеграційні процеси та випадки несанкціонованого розповсюдження
зброї масового ураження,
ставить під загрозу глобальну стабільність і безпеку. Події, що відбуваються у світі,
змушують задуматися, а
чи готова Україна вистояти
в процесі “розбірок” міжнародного тероризму на її
території, якщо раптом таке
станеться? Як бачимо з хроніки трагічних подій Америка
та Росія виявилася до цього
неготовими.
Згідно статті 4 Закону
України «Про боротьбу з
тероризмом»
організація
боротьби з тероризмом
в Україні покладається на
Кабінет міністрів України.
Безпосередньо запобігають
терористичній діяльності:
Служба безпеки України,
Міністерство
внутрішніх
справ України, Міністерство
оборони України, Міністерство з питань надзвичайних
ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державний комітет у справах
охорони державного кордону, Державний департамент
з питань виконання покарань, Управління державної
охорони України. Координацію діяльності суб’єктів, які
залучаються до боротьби
з тероризмом, здійснює
Антитерористичний центр
при Службі безпеки України, який і є на цьому терені
головною установою.
Згідно статті 30 Закону України «Про боротьбу з
тероризмом» контроль за
дотриманням
законодавства у веденні боротьби з
тероризмом здійснює Верховна Рада України в порядку, визначеному Конституцією України (254к/96-ВР),
а от контроль за діяльністю
суб’єктів боротьби з тероризмом здійснює Президент і уряд. Разом з тим
проводять невідкладні та
першочергові заходи оперативні працівники і слідчі
органів на місцях.
На національному та міжнародному рівнях адекватне
протистояння тероризмові
уможливлюється
завдяки
таким передумовам. Поперше, підтримка і довіра з
боку населення і політичних
лідерів антитерористичних
структур. По-друге, тісні та
постійні контакти й співробітництво між військовими, державними службами безпеки і
простими громадянами. Потретє, наявність тісного міжнародного співробітництва
на рівні країн щодо обміну
інформацією про терористичні рухи та їхню діяльність,
про участь держав у них, а
також іншими суттєвими для
боротьби з тероризмом даними.
Згідно Указу Президента України від 02.09.2011
№898 «Про затвердження
Плану заходів з протидії тероризму на 2011-2013 рр.»
затверджено план заходів
щодо протидії тероризму
на 2011 – 2013 роки і склад
Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при Службі
безпеки України. У ньому
передбачено
поглиблення співпраці антитерористичної системи України з
іншими міжнародними організаціями по боротьбі з
тероризмом.
Шановні громадяни, не
будьте байдужими, звертайте увагу на підозрілих осіб,
залишені без нагляду речі
(сумки, ящики, великі предмети). У разі виявлення підозрілого предмета, людей
негайно телефонуйте в чергову частину міліції 5-12-70
або 102.
Роман Яцик,
головний спеціаліст
взаємодії з
правоохоронними
органами, оборонної
та мобілізаційної
роботи апарату
райдержадміністрації.

”
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Без архівів, без історичної пам’яті
немає самого народу
Закінчення. Поч. на 1 стор.
За наслідками перевірок складено акти та
довідки, в яких висвітлено загальний стан ведення діловодства та архівної справи, надано
рекомендації щодо їх удосконалення. Серед
перевірених установ найкращий стан діловодної та архівної справи в Червонослобідській
сільській раді. У відділі статистики Макарівського району усунені майже всі недоліки, які
були виявлені під час комплексної перевірки
відділу. А от ТОВ «Агрофірма «Київська» цьогоріч не забезпечила умов для її проведення. До
речі, це ж підприємство ще й не розпочинало
чергове упорядкування своїх документів, і не
передало їх на зберігання в архівний відділ.
Традиційно актуальним в діяльності архівного відділу є виконання запитів громадян
та юридичних осіб. Протягом року було виконано 1054 запити. На першому місці, як і
в попередні роки, затребувані відомості про
землекористування фізичних та юридичних
осіб (55% від загальної кількості запитів), для
призначення пенсій, інших соціальних пільг
громадянам – про реорганізацію радгоспів,
колгоспів, КСП (11%), про трудовий стаж
(11%). Архівний відділ протягом року постійно
відвідували користувачі, які мали змогу ознайомитися з різними архівними документами.
Найбільше громадян цікавили питання про
підтвердження своїх прав на землю – 91%.
Найцікавішою ж тематикою у користувачів було дослідження відомостей з районної
газети „Макарівські вісті” для написання
магістерської роботи «Макарівщина в роки
Великої Вітчизняної війни (1941-1943рр.)»,
для дослідження історії села Мар’янівка
у повоєнні роки, для створення музею
Макарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –
природничо-математичний ліцей». До речі,
учні 6-Б класу цього НВК відвідали архівний
відділ з оглядовою екскурсією.
2011 рік був багатим на ювілейні та пам’ятні
дати в історії нашої держави. Не залишився у
їх відзначенні осторонь і архівний відділ. До
25-ї річниці Чорнобильської катастрофи підготовлено виставку «Хроніка подій 1986 року
в районі на сторінках «Ленінської зорі», на

якій представлені фотокопії статей, заміток,
фотографій тощо, розміщених на шпальтах
районної газети «Ленінська зоря» (колишня
назва районки) за травень-вересень 1986
року. До 20-ї річниці Незалежності України
підготовлено виставку «1991 рік. Місце подій
– Макарів», де розміщені фотокопії повідомлень, інтерв’ю, звернень тощо, розміщених
на сторінках районної газети за серпеньгрудень 1991 року та копії протоколу, рішень
сесій Макарівської районної Ради народних
депутатів за вересень-жовтень 1991 року, що
є документальним підтвердженням подій, які
відбулися в Макарові у зв’язку з державним
переворотом в СРСР та проголошенням незалежності України. В районну газету „Макарівські вісті” до 25-ї річниці Чорнобильської
катастрофи було надано відомості з документів архівних фондів архівного відділу, що стосуються подій, які відбувалися на Макарівщині після аварії на Чорнобильській АЕС до кінця
1986 року. До речі, у нас з районною газетою
протягом всього 2011 року була тісна співпраця, оскільки, з січня в газеті започатковано
рубрику «Один день в історії району», в якій
публікуються відомості з документів архівних фондів, що стосуються пам’ятних подій
в житті району, підприємств, установ і організацій того дня, коли виходить газета.
Заслуговує на увагу і діяльність комунальної установи «Макарівський районний Трудовий архів». Адже в ній сьогодні зберігається
22209 справ з особового складу 146 ліквідованих підприємств району. Він виконав 805
запитів, необхідних громадянам для їх пенсійного та соціального забезпечення. До речі, ці
показники є одними з найвищих в області.
З нагоди професійного свята вітаю всіх
архівістів району та відповідальних за роботу архівних підрозділів підприємств, установ і організацій. Бажаю життєвої сили та
наснаги, невичерпної енергії, плідної творчої праці на архівній ниві, нових творчих
успіхів та досягнень!
Юлія Кравець,
начальник архівного відділу
райдержадміністрації.
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ГРА, ЩО ЗМІЦНЮЄ ЗДОРОВ’Я

Гра, яку започаткував
викладач анатомії Спрінгфілдського коледжу Джеймс
Нейсміт, має досить солідний вік -120 років. З точки
зору медицини, вона удосконалює координацію рухів, тренує органи дихання
і кровообігу, поліпшує регуляторну функцію нервової
системи, розвиває мускулатуру, сприяє поліпшенню
глибинного і периферичного зору. Крім того, виконання великої кількості стрибків
при передачах м’яча, допомагає зміцнити кісткову
систему організму, суглоби
стають більш рухливими.
Мова йде про баскетбол –
один з видів спорту, який
впевнено крокує по планеті
з країни в країну, здобуваючи все більше прихильників,
адже він доступний всім.
Хоч в програмах занять
з фізкультури у навчальних
закладах нашого району
баскетбол не є профілюючим предметом, проте його
люблять і вчителі, і учні.
Педагоги знають, що правильна організація роботи
з навчання баскетболом і

проведення змагань мають
велике виховне значення: ігри сприяють розвитку
сили волі, дисципліни, витримки, виховують почуття
товариськості і взаємодопомоги, розвивають творчу
ініціативу окремих гравців і
колективу команди в цілому. Для учнів баскетбол – це
гра, яка викликає позитивні емоції, життєрадісність,
бадьорість, дає можливість
навчитися швидко бігати,
миттєво змінюючи напрямок руху, високо стрибати,
бути спритним й ініціативним.
З метою популяризації
цього виду спорту і залучення підростаючого покоління
до здорового способу життя
та активного відпочинку, і
відбулися районні змагання на першість відділу освіти серед учнів 9-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів.
У змаганнях взяли участь
старшокласники з 15 загальноосвітніх шкіл району.
За результатами змагань
призові місця розподілилися наступним чином: І місце

посіла команда Макарівської
ЗОШ №3 ( смт Макарів-1), ІІ
місце – Пашківської ЗОШ,
ІІІ дісталося команді з Макарівського НВК “загальноосвітня школа І ступеня
– районна гімназія”. Треба
зазначити, що спортсмени Макарівської школи №3
ось уже третій рік поспіль
виборюють першість у змаганнях. Це свідчить, перш
за все, про високу професійну майстерність вчителя
фізкультури В.М.Бахмута та
активність членів команди.
Порівнюючи з минулими
роками, прихильників баскетболу серед учнівської
молоді побільшало. Але, на
жаль, ще не всі школи активно працюють в цьому напрямку. А даремно, тому що
ця гра не потребує особливих фінансових затрат, проте користі від неї багато і, в
першу чергу, – це зміцнення
здоров’я наших дітей.
Сергій ВДОВИЧЕНКО,
начальник відділу
з питань фізичної
культури і спорту
райдержадміністрації.

„Автомоболіст” - володар Кубка

В суботу в Макарівській ДЮСШ відбувся черговий турнір з волейболу – Кубок
пам’яті Миколи Федоровича М’якшила. У
турнірі взяли участь шість команд: «Автомобіліст» з Макарова, «Зоря» з Королівки,
дві команди із Бишева, «Музичі» та з Макарівського медичного училища, які своєю
грою приємно вразили присутніх. Граючи з
такою досвідченою командою, як «Автомобіліст», медики показали характер, нервували суперника. Хоча вони програли, проте, враховуючи те, що виступають у турнірі
вперше, продемонстрували, що є гідними

суперниками будь-якої команди. «Музичі»
в свою чергу обіграли «Бишів-2» та «Зорю»
і дійшли до фіналу. «Автомобіліст» виграв
у «Бишева-1» і в котре зустрівся у фіналі з
командою з Музич. Гра була напружена,
видовищна. Проте перевага у всіх моментах гри «Автомобіліста» була відчутна, і макарівці святкували перемогу, отримавши
перехідний Кубок. Спонсорами, як завжди,
виступили дочка та зять Миколи Федоровича.

Анатолій ПРОЦЕНКО,
голова РСТ „Колос”.

Наукова конференція в Бишеві

кожен населений пункт - це часточка історії нашої держави
Наш рідний край багатий славною минувшиною, яке нараховує не одне століття, як і прикладами героїчної боротьби
його мешканців за своє визволення. Наукова історико-краєзнавча конференція готувалась ще весною, та попри бажання більш детального висвітлення питань, що виносились на неї, залучення спеціалістів з деяких наукових галузей, вона
відбулась щойно. Вже стало вимогою часу і традицією повертатись до нашої регіональної історії, дослідження та висвітлення її подій. Адже це надає можливість для пізнання та розуміння історичного минулого, побачити своїх земляків
його творцями. Тому, виходячи із завдань відродження історичної пам’яті, збереження духовної та культурної спадщини
народу, Національна спілка краєзнавців, зокрема, її обласна організація і провели цю наукову конференцію.
Вже за кількістю учасників вона
стала представницькою, адже свої
дослідження готували і познайомили з ними всіх присутніх фахівці в
історичній науці. Окрім Cпілки краєзнавців, були представлені Національний університет ім.
Т.Г.Шевченка,
Інститут
історії НАН України, Інститут джерелознавства
і археографії, Товариство
охорони пам’яток історії
та культури. Та й назва
історико-краєзнавчої конференції говорить сама за
себе: „Магдебурзьке право на Київщині. Історія та
люди”. Присвячена вона
була 430-річчю надання
Магдебурзького
права
містечку Бишів.
З привітальним словом перед гостями, запрошеними жителями і
вчителями історії нашого району виступили заступник голови держадміністрації О.М.Гуменюк та виконуюча обов’язки начальника відділу
освіти В.М.Савченко, які побажали
плідної роботи конференції. Сільський голова О.О.Мірошкін від імені
бишівської громади адресував теплі
слова почесним гостям та подякував членам оргкомітету за організацію такого краєзнавчого заходу.
Вчителі, учні Бишівської загальноосвітньої школи радо приймали
учасників наукової конференції.
Присутні могли ознайомитись з матеріалами краєзнавчої роботи, яка
проводиться в нашій школі, а також
виставкою літератури з історії рідного краю, на якій можна було побачити з фондів шкільної та сільської
бібліотек люб’язно предоставлені
путівники, довідники, книги, фотоальбоми.
Лейтмотивом не тільки початку, а й усієї конференції стала пісня
про Бишів, вже затверджена як гімн,
у чудовому виконанні його автора,
Людмили Мірошкіної на музику Юрія
Кромбета.

Звернення, чи, скоріше повернення до забутих, маловідомих сторінок нашого буття і дає нам ту наснагу, аби відчути себе достойними
серед інших народів. А збереження її пам’яток, то наш синівський

обов’язок перед прийдешніми. Про
що і говорила у своєму виступі голова Товариства охорони пам’яток
історії та культури Н.І.Булаєвська.
Розпочав конференцію, як і вів
усю її роботу, професор Національного університету ім. Т.Г.Шевченка, голова обласної організації краєзнавців
Г.П.Савченко, стараннями якого вона
була організована й проведена.
Треба сказати кілька слів і про
тему конференції. Адже науковці досліджували деякі аспекти, пов’язані з
впровадженням цього права в Київському регіоні. Магдебурзьке право
виникло в Німеччині у 12 ст. і давало
містам, містечкам певне самоврядування, власний суд, земельну
власність, збереження її за містом та
звільнення від деяких феодальних повинностей. Неабияку роль відігравав
і той факт, що таке управління враховувало місцеві звичаї і традиції, що
не могло не позначитись і послужити
економічному і культурному розвитку
регіонів. Міста, яким було надано це
право, вже мали певну вигоду хоча б
у тому, що отримували вони і свого
владного захисника. Хоча й покла-

дали на себе певні обов’язки перед
державними органами, як то, своєчасна сплата податків чи військові
зобов’язання. З часом, з деякими
видозмінами, Магдебурзьке право
поширилось і на землі ЦентральноСхідної Європи.
Тому цікавим з
цього приводу був
виступ кандидата
історичних
наук
Наталії Білоус, яка
конкретно займається дослідженням історії Київщини 16-17 ст.,
зокрема, й Магдебурзьким правом.
Вона
зазначила,
зокрема, що приватновласницькі
міста, які отримали
це право, окрім дозволу на створення
органів місцевого самоврядування,
мали змогу будувати ще й деякі
містечкові споруди. На жаль, дуже
мало таких містечок (очевидно й
Бишів), які не отримали права мати
міську печатку та герб. Стосовно
самого Магдебурзького права в Бишеві, пані Наталія константувала,
що Бишеву «пощастило», оскільки
містечко одне з перших у Києвському воєводстві два рази отримувало
такі привілеї. 13 лютого 1581 року
польський король Стефан Баторій
на сеймі у Варшаві надав Магдебурзьке право, а 1 червня 1616 р.
король Зигмунт III підтвердив його.
Ці привілеї отримані завдяки власникам Бишева Харлінським (родом
з Любельського воєводства, Польща).Ось власне, з документу: «Иж
мы на причину некоторых Пановъ
Рад наших на сойме нинешнем
при нась будучих, а особливо маючи бачєньє на заслуги урожоного
Щастного Харлинського, подкоторого земли Киевсъкое в именью
его власном в повете Киевском
лежачом местечьку Бышеве, которое он там ново осажати почал для

лацвийшого и лепшого запоможеня
подданных его мещанъ там в том
мєстечку оседаючих, з ласки нашоє
королєвскоє надаемы и установямы
право майдеборское тым способом и обычаем, яко в месте нашом
Киевском».Саме під час правління
та володарювання цих шляхтичів,
Бишів почав зростати економічно,
бо привілеями встановлювались на
рік - два ярмарки, звільненими від
усіляких на те податків, і недільні
торги.
В ході цієї конференції були підняті й інші, не менш актуальні питання минувшини нашої місцевості,
досліджені й опрацьовані вченими
із залученням великої джерельної та
архівної бази. Серед таких заняття київського населення у другій половині
XVII століття, діяльність київського
магістрату та проблеми початкового
датування населених пунктів нашого
району. Значущим з цього приводу
є і висвітлення методологічних підходів до проблеми управління територіями в контексті регіоналістики.
В ході конференції цікавими й пізнавальними для її учасників були також
дослідження з історії Магдебурзького права Василькова, Білої Церкви
та інших міст Київщини. Про історію
реставрації чи не єдиного в Україні
пам’ятника, колони магдебурзького права, якому нараховується вже
більше двохсот років, поділилась
відомий
архітектор-реставратор
І.М.Малакова.
Несподіванкою для всіх присутніх був виступ художнього колективу місцевого будинку культури,
народного самодіяльного ансамблю «Любисток». Гості були вражені
майстерним виконанням українських пісень.
В рамках історико-краєзнавчої
конференції проведені й інші заходи. В першу чергу, зустріч зі старшокласниками. Викладачі університету
ім. Т.Г.Шевченка познайомили майбутніх абітурієнтів про один з найстаріших вищих навчальних закладів
нашої країни, коротко розповіли історію його створення більше 170-ти
років тому та про традиції ВУЗу, зі
стін якого вийшли відомі вчені, політики, діячі культури, і запросили
після закінчення середньої школи
поступати і продовжувати навчання в
столичному університеті. Думаю,такі
і подібні зустрічі допоможуть молоді

у виборі своєї життєвої дороги, майбутньої професії.
Захоплюючою була зустріч з
головою фонду імені Івана Гончара Роландом Франком. У своєму
виступі внук великого Каменяра
хвилююче розповів учнівській молоді про трьох синів та дочку Івана
Яковича, своїх дядьків, їх непросту
долю, особливо періоду репресій.
Поділився своїми планами щодо
створення музею Івана Франка в м.
Києві, жваво спілкувався з учнями.
Такі зустрічі, безумовно, залишаться в душі, адже молодій людині не
менш важливо дізнатись, як складається життєвий шлях і як його в
майбутньому їм же торувати.
По закінченні краєзнавчих читань гостям, як і учасникам конференції, було запропоновано відвідати експозиції історико-краєзнавчого
музею, що створений і діє при Бишівській школі ось уже більш, як
двадцять років, де представлені
важливі віхи не тільки з історії рідного краю, а мабуть, і всієї України.
Учасники конференції подякували
всім, хто вніс і свою частку в його
створення, збирання експонатів та
матеріалів, оформлення експозицій
музею, як і за ту велику пошуководослідницьку, краєзнавчу роботу,
що проводиться в ньому. Зауваживши при цьому, що його експозиції
значно поповнилися і приміщення
музею має бути розширене в більш
новій, пристосованій для цього споруді. Директор школи і сільський голова з розумінням поставились до
цієї пропозиції.
Всі, хто організовував цю наукову конференцію і приймав гостей, одностайно висловили надію
на подальшу співпрацю зі Спілкою
краєзнавців України, що, без сумніву, допоможе в усвідомленні нашої
історичної минувшини, відповідальності за себе, людей, що тебе оточують, а заодно і тієї місцевості, в
якій живем. Адже кожен населений
пункт – це частина нашої біографії, історії нашої жержави. Треба й
необхідно знати свій рідний край,
його минуле. У зв’язку з потребою
знати і була проведена в Бишеві
історико-краєзнавча конференція.
Валерій Обухівський,
вчитель-методист Бишівської
загально-освітньої школи,
краєзнавець.
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понеділок, 26 грудня
УТ -І

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.40 Точка зору.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.15,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.30 Право на захист.
12.50 Армiя.
13.00 Х/ф “Фанат”.
14.25 Вiкно до Америки.
14.45,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
14.50 Euronews.
15.05 Фольк-music. Пiдсумкова
програма.
16.00 Х/ф “Не стрiляйте в бiлих
лебедiв”.
18.20 Новини.
19.05 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
19.25 Атака магiї.
19.50 Караоке для дорослих.
20.40 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30,221. Екстрений виклик.
21.45 Рiздвянi пiснi Нiни
Матвiєнко.

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.
1.20 Ближче до народу.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.50 Х/ф “Нога Бога”.
4.25 Про головне.
5.55 Гiмн України.

1+1

6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.00 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп i Дейл: бурундукирятiвники”.
9.25 “Смакуємо”.
9.55 “Шiсть кадрiв”.
10.30 “Краса по-українськи”.
12.30 Комедiя “Весiльний переполох”.
14.20 Комедiя “Ялинки”.
15.50 “Пекельна кухня”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Голос країни. Своїми
словами”.
17.30 “Холостячки. Нове кохання”.
20.15,20.50,1.55 Т/с “Iнтерни”.
(2 к).

* * *
УТ-1.

1.20 Ближче до народу.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.10 Х/ф “Молодiсть без
молодостi”. (2 к).
4.20 Магiя цирку.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.20,2.50
“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп i Дейл: бурундукирятiвники”.
10.20,17.45 “Сiмейнi мелодрами”.
11.15,18.35 “Не бреши менi 2”.
12.10 “Чесно”.
13.05 “Iлюзiя безпеки. Таблетка
для термiнатора”.
13. 45,5.50 “Дискотека 80-х”.
15.45 “Пекельна кухня”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Голос країни. Своїми
словами”.
17.30 “Шiсть кадрiв”.
20.15,2.25 Т/с “Iнтерни”. (2 к).
21.15 “Мiняю жiнку 4”.
22.25 “Грошi”.

середа, 28 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.30 Обережно, модерн!
10.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.15,21.35 Дiловий свiт.
12.30 Кордон держави.
12.50 Х/ф “Весна на Одерi”.
14.45 Дiловий свiт. Агросектор.
14.50 Euronews.
15.05 Богатирськi iгри.
15.45 Шустер-Live.
16.30 Точка зору.
16.55 Хокей. Вища хокейна
лiга Росiї. “Локомотив”
(Ярославль) - “Донбас”
(Донецьк). У перервi Дiловий свiт, Новини.
19.30 “Легко бути жiнкою”.
Пiдсумки року.
20.25 Глибинне бурiння.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 221. Екстрений виклик.
21.45 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.

23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Ближче до народу.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Темно-синiй, майже
чорний”. (2 к).
4.25 Так просто.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.45,3.15
“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп i Дейл: бурундукирятiвники”.
10.20,17.45 “Сiмейнi мелодрами”.
11.15,18.35 “Не бреши менi 2”.
12.15 “Чесно”.
13.05 “Мiняю жiнку 4”.
14.15,5.20 “Новорiчне диско 80”.
15.50 “Пекельна кухня”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Голос країни. Своїми
словами”.

четвер, 29 грудня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Обережно, модерн!
10.10 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
11.20 Здоров`я.
12.15,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.35 Х/ф “Вибiр цiлi”.
15.20 Euronews.
15.35,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Крок до зiрок. Євробачення.
16.35 Х/ф “Душа”.
18.20 Новини.
19.00 Про головне.
19.30 “Это было недавно, это
было давно...” Г. Хазанов.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Плюс-мiнус.
21.25 221. Екстрений виклик.
21.40 Богатирськi iгри.
22.30 Д/ф “На шляху до Лондона”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 На олiмпiйський Лондон.
23.40 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.

Інтер

5.25 Х/ф “Приїжджi”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00
Новини.
7.10 З новим ранком.
9.10, 12.45, 20.35 Т/с “Життя i
пригоди Мишка Япончика”.
14.05 Х/ф “Гараж”.
16.10 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
23.00 “Бенефiс “Л. Сенчiна.
1.10 “Позаочi”.
2.00 Х/ф “Аппалуза”.
3.45 “Подробицi” - “Час”.
4.25 Д/ф “Михайло Пуговкiн.
Житiє моє...”

ТРК «Україна»

6.25 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.15,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”
8.25,14.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Дикий 2”

10.00 Х/ф “Спасибi за любов”.
12.10,4.30 “Хай говорять. Крiстiна
Орбакайте: Все ще буде”.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”
21.15 Т/с “Гонитва за тiнню”
22.15 Х/ф “Люди в чорному”. (2 к).
0.10 Х/ф “Та, що вбила бiль”. (2 к).
2.00 Х/ф “Заручники”.

ІСТУ

5.15 Служба розшуку дiтей.
5.25 Свiтанок.
6.15,7.35 Дiловi факти.
6.25,9.10,12.55,19.20,1.10 Спорт.
6.35 Т/с “Таксi”.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Море по колiно.
10.10 Т/с “Помста”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Помста”.
14.45 Х/ф “Операцiя “Горгона”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,1.20 Надзвичайнi новини.
20.25 Т/с “Морськi дияволи”.
22.15 Т/с “Таксi”.
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
23.10 Велика рiзниця.
2.15 Т/с “Термiнатор: хронiки
Сари Коннор 2”.

3.00 Факти.
3.35 Х/ф “Грiм у тропiках”. (2 к).

СТБ

6.10, 3.05 “Бiзнес +”.
6.15,1.15 Т/с “Адвокат”.
7.55, 14.40 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.40 Х/ф “Янгол пролетiв”.
13.40 “Зоряне життя. Зорянi
схуднення”.
15.40 “Битва екстрасенсiв.
Третя свiтова”.
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.
19.50 “Зоряне життя. Нелюблячi
дiти”.
20.50 “Куб”.
22.25 Х/ф “Вдалий обмiн”.
0.20 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к).
2.55 “Вiкна-спорт”.
3.10 Т/с “Я все вирiшу сама 2”.
4.40 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.55 Т/с “Курсанти”.
5.40,6.30 Kids` Time.
5.45 М/с “Назад у майбутнє”.
6.10 М/с “Джуманджi”.
6.35 “Пiдйом”.
6.40,14.25 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

вівторок, 27 грудня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Обережно, модерн!
10.10 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
11.25 В гостях у Д. Гордона.
12.15,18.45,21.50 Дiловий свiт.
12.30 Хай щастить.
12.50 Темний силует.
13.05 Х/ф “Фанат 2”.
14.35 Дiловий свiт. Агросектор.
14.40 Euronews.
14.55 Д/ф “Орбiта М. Поплавського”.
15.35 Х/ф “Ярослав Мудрий”.
18.20 Новини.
19.10 Чоловiчий клуб. Бокс.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Плюс-мiнус.
21.25 Свiт спорту. Пiдсумки року.
21.45,22.00 221. Екстрений
виклик.
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.

21.15,4.35 Комедiя “Доросла
дочка, або Тест на...” (2 к).
23.15 Трилер “Дорiан Грей”. (3 к).
1.00 “Мама в законi”.
2.45 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к).
5.55 “Чесно”.

1.20 Ближче до народу.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.55 Х/ф “Мiсто закоханих 2”. (2 к).
4.20 Магiя цирку.
5.55 Гiмн України.

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.20 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп i Дейл: бурундукирятiвники”.
10.25,17.45 “Сiмейнi мелодрами”.
11.20,18.35 “Не бреши менi 2”.
12.20 “Чесно”.
13.15 “Iлюзiя безпеки. Домомучительки”.
14.00,5.15 “Мiж небом i
землею. Концерт Стаса
Михайлова у Кремлi”.
15.50 “Пекельна кухня”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Голос країни. Своїми
словами”.
17.30 “Шiсть кадрiв”.
20.15,20.50 Т/с “Iнтерни”. (2 к).
21.15 “Чотири весiлля”.
22.25 “Iлюзiя безпеки. Обережно, дверi зачиняються”.

23.40 Х/ф “Могутнiй Джо Янг”. (2 к).
1.30 “Мама в законi”.
3.05 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к).

Інтер

5.20 Т/с “Танго з янголом”.
6.10 Д/с “Найнебезпечнiшi
тварини свiту”.
7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
18.00 Новини.
7.10 З новим ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10,20.35 Т/с “Життя i пригоди
Мишка Япончика”.
11.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.15 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
15.05 Д/с “Судовi справи”.
16.00 Т/с “Дар”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
23.00 “Бенефiс. Ж. Агузарова”.
1.10 “Моя країна”.
1.30 Д/ф “Зорянi захоплення.
Чоловiчi задоволення”.
2.30 Х/ф “I прийшов павук”.
4.05 Подробицi.
4.35 “Служба Розшуку дiтей”.
4.40 “Знак якостi”.
17.30 “Шiсть кадрiв”.
20.15,2.25 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.45 “Краса по-українськи”.
0.00 Комедiя “Весiлля на Рiздво”.
1.30 “Мама в законi”.
3.30 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к).

Iнтер

5.15 Т/с “Танго з янголом”.
6.05 Д/с “Найнебезпечнiшi
тварини свiту”.
7.00, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00,18.00 Новини.
7.10 З новим ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Життя i пригоди
Мишка Япончика”.
11.20 Т/с “Зрозумiти. Пробачити”.
12.15 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
15.05 “Судовi справи”.
16.00 Т/с “Дар”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Життя i пригоди
Мишка Япончика”.
23.00 “Бенефiс С. Пенкин”.
1.00 Д/ф “Секретнi територiї”.
1.55 Х/ф “Дракула Брема Стокера”.
3.55 “Подробицi” - “Час”.
23.40 Комедiя “Сексдрайв”. (3 к).
1.25 “Мама в законi”.
2.20 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к).
3.50 Комедiя “Весiлля на Рiздво”.

Iнтер

5.15 Т/с “Танго з янголом”.
6.05 Д/с “Найнебезпечнiшi
тварини свiту”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00
Новини.
7.10 З новим ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
7.35 З новим ранком.
9.10,20.35 Т/с “Життя i пригоди
Мишка Япончика”.
11.20 Т/с “Зрозумiти. Пробачити”.
12.15 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
15.05 “Судовi справи”.
16.00 Т/с “Дар”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
23.00 “Бенефiс С. Михайлов”.
0.50 Д/ф “Жадiбнiсть”.
1.55 Х/ф “Вогненна стiна”.
3.40 “Подробицi” - “Час”.
4.10 “Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.
4.25 Д/ф “Вiктор Степанов.
Вирок Єрмака”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00, 3.40 Подiї.
7.15,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.25,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Дикий 2”.
10.00,21.15 Т/с “Гонитва за тiнню”,
11.00 Т/с “Прощай, Макаров”,
12.00 Т/с “Ментовськi вiйни 5”,
13.00 “Хай говорять. Пам`ятi
Людмили Гурченко”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”,
23.50 Т/с “Мiй особистий
ворог”. (2 к).
0.45 Х/ф “Люди в чорному”. (2 к).
2.15 Пiсня року-2010. Краще.
4.40 “Хай говорять”.
5.30 Срiбний апельсин.

ІСТУ

5.15,3.00 Факти.
5.30 Свiтанок.
6.25,7.40 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.20,1.10 Спорт.
6.40 Т/с “Таксi”.
7.50 Ти не повiриш!
8.45 Факти. Ранок.
4.25 “Служба Розшуку дiтей”.
4.35 Д/ф “Скелет Остапа”.

ТРК “Україна”

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00 Подiї.
7.15,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.25,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Дикий 2”.
10.00,21.15 Т/с “Гонитва за тiнню”.
11.00 Т/с “Прощай, Макаров”.
12.00 Т/с “Ментовськi вiйни 5”.
13.00,4.30 “Хай говорять. Висоцький. Спасибi, що живий”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
23.50 Т/с “Мiй особистий ворог”(2 к).
0.45 Х/ф “Унiверсальний солдат
2: Повернення”. (2 к).
2.10 Х/ф “Iнфант”.
5.20 Д/с “Пункт призначення правда. Третiй сезон”.

ICTV

5.05 Служба розшуку дiтей.
5.15,2.55 Факти.
5.30 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.30,12.55,19.20,1.05 Спорт.

ТРК “Україна”

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.15,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.25,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Дикий 2”.
10.00,21.15 Т/с “Гонитва за
тiнню”.
11.00 Т/с “Прощай, Макаров”.
12.00 Т/с “Ментовськi вiйни 5”.
13.00,4.30 “Хай говорять. Мiсце
зустрiчi змiнити можна”.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”
23.50 Т/с “Мiй особистий
ворог”. (2 к).
0.45 Х/ф “Не спiйманий - не
злодiй”. (2 к).
2.45 Т/с “Безмовний свiдок 3”. (2 к).
5.20 Д/с “Пункт призначення правда. Третiй сезон”.

ICTV

5.05,3.05 Факти.
5.20 Свiтанок.
6.10 Дiловi факти.
6.20,9.25,12.55,19.20,1.15 Спорт.

9.30 Надзвичайнi новини.
10.30 Велика рiзниця.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Помста”.
14.10,20.25 Т/с “Морськi дияволи”.
16.25 Т/с “Десантура”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,1.20 Надзвичайнi новини.
22.10 Т/с “Таксi”.
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
23.10 Велика рiзниця.
2.15 Т/с “Термiнатор: хронiки
Сари Коннор 2”.
3.35 Жiноча логiка.

СТБ

6.10, 2.25 “Бiзнес +”.
6.15, 0.20 Т/с “Адвокат”.
7.55, 14.50 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00, 18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
10.40 “ВусоЛапоХвiст”.
11.40 Х/ф “Повернення блудного тата”.
13.45 “Зоряне життя. Нелюблячi
дiти”.
15.50 “Битва екстрасенсiв.
Протистояння шкiл”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
6.35,9.20 Т/с “Таксi”.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25,1.15 Надзвичайнi новини.
10.30 Велика рiзниця.
12.35,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Помста”.
14.10,20.25 Т/с “Морськi дияволи”.
16.30 Т/с “Десантура”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.10 Т/с “Таксi”.
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
23.10 Велика рiзниця по-українськи.
2.10 Т/с “Термiнатор: хронiки
Сари Коннор 2”.
3.30 Жiноча логiка.

СТБ

6.10, 2.25 “Бiзнес +”.
6.15, 0.40 Т/с “Адвокат”.
7.55, 14.50 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 “Куб”.
11.55 “Весiльнi битви”.
13.45 “Зоряне життя. Топ розлучень 2011 року”.
15.50 “Битва екстрасенсiв.
Протистояння шкiл”.
6.30 Т/с “Таксi”.
7.35 Дiловi факти.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25,1.25 Надзвичайнi новини.
10.30,3.10 Велика рiзниця поукраїнськи.
12.35,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Помста”.
14.10,20.25 Т/с “Морськi дияволи”.
16.25 Т/с “Десантура”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.15 Т/с “Таксi”.
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
2.20 Т/с “Термiнатор: хронiки
Сари Коннор 2”.
3.40 Жiноча логiка.

СТБ

6.10,2.50 “Бiзнес +”.
6.15,1.05 Т/с “Адвокат”.
7.55,14.50 “Нез`ясовно, але факт”.
9.0018.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.50 Х/ф “Вдалий обмiн”.
13.45 “Зоряне життя. Життя
пiсля слави”.
15.50 “Битва екстрасенсiв.
Протистояння шкiл”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
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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.
6.55 М/с “Барбоскiни”.
7.30,9.00,19.00,0.30 Репортер.
9.10 Т/с “Щасливi разом”.
10.05,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
11.55 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
12.55 М/с “Фiнес i Ферб”.
13.30 М/с “Бетмен”.
13.50 М/с “Маска”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Кадети”.
17.55,22.15 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.45 Спортрепортер.
20.10 Аферисти.
21.10 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
23.20 Т/с “Щоденники вампiра”.
(2 к).
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Т/с “Грань”. (2 к).
1.50 Т/с “Шина”.
3.15 Т/с “Плiткарка”.

3.55 Т/с “Привiлеї багатих
дiвчаток”.
4.35 Шоу Бiла Енгвала.

19.05 “Зоряне життя. Топ розлучень 2011 року”.
20.10 “Весiльнi битви”.
22.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к).
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.30 Т/с “Я все вирiшу сама 2”.
4.05 Нiчний ефiр.

20.10 Топ-100.
23.20 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 к).
0.40 Т/с “Грань”. (2 к).
1.45 Т/с “Шина”.
3.10 Т/с “Привiлеї багатих дiвчаток”.
4.30 Шоу Бiла Енгвала.

НТН

6.05 “Легенди бандитського Києва”.
6.35 Х/ф “Дума про Ковпака”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Правда життя”. Шукачi скарбiв.
9.10 Т/с “Детективи”.
9.50 Т/с “Штрафбат”.
18.30, 3.25 “Агенти впливу”.
19.00, 21.30, 0.00, 2.05, 5.05
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Замах”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 Х/ф “Вправний стрiлець”. (2 к).
2.30 “Речовий доказ”.
4.30 “Правда життя”.
5.25 “Уроки тiтоньки Сови”.

* * *

Новий канал

4.55 Т/с “Курсанти”.
5.40,6.30 Kids` Time.
5.45 М/с “Назад у майбутнє”.
6.10 М/с “Джуманджi”.
6.35 “Пiдйом”.
6.40,14.25 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
6.55 М/с “Барбоскiни”.
7.30,9.00,19.00,0.15 Репортер.
9.10 Т/с “Щасливi разом”.
10.10,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
11.55,21.10 Т/с “Третя планета
вiд Сонця”.
12.55 М/с “Фiнес i Ферб”.
13.30 М/с “Бетмен”.
13.50 М/с “Маска”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Кадети”.
17.55,22.15 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.30 Спортрепортер.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
19.05 “Зоряне життя”.
20.10 “МастерШеф. Невiдома
версiя”.
22.40 “МастерШеф”.
23.40 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.30 Т/с “Я все вирiшу сама 2”.
4.05 Нiчний ефiр.

Новий канал

5.00 Т/с “Курсанти”.
5.40,6.30 Kids` Time.
5.45 М/с “Джуманджi”.
6.35 “Пiдйом”.
6.40,14.25 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
6.55 М/с “Барбоскiни”.
7.30,9.00,19.00,0.30 Репортер.
9.10 Т/с “Щасливi разом”.
10.10,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
11.50,21.10 Т/с “Третя планета
вiд Сонця”.
12.55 М/с “Фiнес i Ферб”.
13.30 М/с “Бетмен”.
13.50 М/с “Маска”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Кадети”.
17.55,22.15 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.45 Спортрепортер.

НТН

6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.30 Х/ф “Дума про Ковпака”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.30,5.20
“Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
10.00, 23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00, 20.30 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Т/с “Замах”.
13.40 Т/с “Марш Турецького”.
15.30 Х/ф “Сiльський детектив”.
17.15 Х/ф “Анiскiн i Фантомас”.
18.30 “Речовий доказ”. Пригоди
податкiвця.
19.20 Т/с “Замах”.
0.20 Х/ф “Замiна”. (2 к).
2.55 “Речовий доказ”.
3.50 “Правда життя”.
4.55 “Агенти впливу”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.
20.10 Ревiзор.
23.20 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 к).
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Т/с “Грань”. (2 к).
1.50 Т/с “Шина”.
3.15 Т/с “Привiлеї багатих дiвчаток”.
4.35 Шоу Бiла Енгвала.

НТН

6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.50 Х/ф “Дума про Ковпака”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,1.50 “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”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40,19.20 Т/с “Замах”.
13.45 Т/с “Марш Турецького 2”.
15.35 Х/ф “Анiскiн i Фантомас”.
17.10 Х/ф “I знову Анiскiн”.
18.30,3.20 “Правда життя”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.25 “Полiттерор”.
2.15 “Речовий доказ”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
4.25 “Агенти впливу”.
5.25 “Свiдок”.
5.45 “Уроки тiтоньки Сови”.

19.10 “Зоряне життя. Поверненi
до життя”.
20.10 “Зваженi i щасливi. Фiнал”.
22.40 “Зваженi i щасливi. Оголошення переможця”.
0.05 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к).
2.40 “Вiкна-спорт”.
2.55 Х/ф “Шукайте жiнку”.

23.20 Т/с “Щоденники
вампiра”. (2 к).
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Т/с “Грань”. (2 к).
1.50 Т/с “Шина”.
3.15 Т/с “Привiлеї багатих дiвчаток”.
4.35 Шоу Бiла Енгвала.

Новий канал

6.00 Легенди бандитського
Києва.
7.05 Х/ф “Дума про Ковпака”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.40,5.00
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00, 20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Замах”.
13.45 Т/с “Марш Турецького 2”.
15.35 Х/ф “I знову Анiскiн”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Кат КДБ.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Легенди карного розшуку”.
3.05 “Речовий доказ”.
3.30 “Правда життя”.
4.00 “Агенти впливу”.
5.20 “Уроки тiтоньки Сови”.

5.00 Т/с “Курсанти”.
5.40,6.30 Kids` Time.
5.50 М/с “Джуманджi”.
6.35 “Пiдйом”.
6.40,14.25 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
6.55 М/с “Барбоскiни”.
7.30,9.00,19.00,0.30 Репортер.
9.10 Т/с “Щасливi разом”.
10.10,19.35 Т/с “Татусевi
дочки”.
11.50,21.10 Т/с “Третя планета
вiд Сонця”.
12.55 М/с “Фiнес i Ферб”.
13.30 М/с “Бетмен”.
13.50 М/с “Маска”.
14.45 15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Кадети”.
17.55,22.15 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.45 Спортрепортер.
20.10 Кухня на двох.

НТН

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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захисник руської землі

В 2011 році відзначається 860-річчя від дня народження Ігоря Святославича

У фондах центральної районної
бібліотеки знаходяться цікаві книги про видатного князя новгородсіверського Ігоря Святославича. Про
його мужній життєвий шлях читачі
можуть дізнатися з довідкових та енциклопедичних видань. А також зможуть ознайомитися з найвидатнішою
пам’яткою літератури Київської Русі
— «Слово о полку Ігоревім».
Для тих, хто цікавиться історією
України, в читальній залі організовано книжкову виставку.
Ігор Святославич (1151 — 1202 рр.)
— новгород-сіверський князь (з 1178
р.) і князь чернігівський (1198 р.), син
чернігівського князя Святослава Ольговича, з роду Ольговичів (внук Олега I Святославича).В 1169 році взяв
участь у поході Андрія Боголюбського на Київ. У 1174 р. розбив орди половецьких ханів Кончака і Коб’яка під
Переяславом. Після смерті брата Олега княжив у Новгороді-Сіверському.
Брав участь у міжусобній боротьбі за
великокнязівський престол. В 1183 р.
здійснив вдалий похід проти половців.
У 1185 р. організував спільно з братом
Всеволодом, путивльським князем
Володимиром і князем рильським
Святославом Ольговичем новий похід
проти половців. Княжі дружини зазнали поразки від орди половецьких ханів
Гзи і Кончака, а сам Ігор Святославич

потрапив у полон, з якого потім зумів
утекти. Похід Ігоря Святославича на
половців послужив сюжетною основою «Слова о полку Ігоревім».
Сюжетний зміст «Слова...» —
змалювання походу князя Ігоря Святославича проти половців 1185 року,
що був одним з епізодів тривалої боротьби проти степових кочівників.
Про цей похід розповідають також і
літописи, додаючи подробиці, яких бракує в поемі. Але, як справжній художній
твір, «Слово о полку Ігоревім» вирізняється тим, що не просто розповідає
про перебіг подій походу, а має чітку,
продуману побудову, що дозволяє невідомому авторові передати головну
ідею і висловити власне ставлення до
фактів. Він обмірковує цю ідею ще у
вступі, а пізніше відверто звертається до найсильніших володарів Руської
землі із закликом об’єднатися.
Оборона Руської землі від половців була важливим завданням ХІ-ХІІ
століть. Але вирішити його князі не
змогли. І не тому, що їм бракувало хоробрості, а тому, що не було між ними
узгодженості в діях. Доля князя Ігоря,
центральної постаті «Слова...», є чудовою ілюстрацією цього твердження.
Князь Ігор у «Слові...» зображений хороброю та благородною людиною. Для нього характерні сувора,
спокійна відвага та рішучість. Він не-

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на право
оренди комунального майна
Комунальне підприємство Київської обласної
ради «Макарівтепломережа» оголошує конкурс на
право оренди частини приміщення котельні площею
20 кв.м, що знаходиться на балансі КП КОР «Макарівтепломережа» (ідентифікаційний код 24879244, р/р
2600900130315 в ПАТКБ Правексбанк, МФО 321983) та
розташоване за адресою: Київська обл., Макарівський
р-н., смт Макарів, вул. Гагаріна, 1, для встановлення додаткового котла, працюючого на пелетах.
Умови конкурсу: ефективне використання об’єкта
оренди за цільовим призначенням; дотримання вимог експлуатації об’єкта, в т.ч. екологічних, санітарноепідеміологічних, протипожежних норм, здійснення
заходів пожежної безпеки, проведення капітального
ремонту, реконструкції орендованих основних фондів,
своєчасна сплата орендної плати та експлуатаційних
витрат, компенсація переможцем конкурсу витрат на
здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди.
Перелік матеріалів, які подають учасники конкурсу: заяву про участь у конкурсі, зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу; додаткові пропозиції
до договору оренди (варіанти поліпшення орендованого
майна); пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати
(завдаток, гарантія тощо - відображаються в проекті договору оренди). Крім того, юридичними особами до заяви
додаються засвідчені належним чином копії установчих
документів; копія виписки з ЄДР; документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи (у
разі необхідності); фізичними особами-підприємцями –
копія документа, що посвідчує особу – учасника конкурсу або належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи; копія виписки з ЄДР. Документи подаються засвідченими печаткою заявника, а у
разі її відсутності – особистим підписом.
Місце прийняття заяв на участь у конкурсі: відділ економіки Макарівської райдержадміністрації (кім.
№9; Київська обл., Макарівський р-н, смт Макарів, вул.
Фрунзе, 30). Кінцевий термін прийняття пропозицій на участь у конкурсі: 6 січня 2012 року до 16:00.
Дата та час проведення конкурсу: 12 січня 2012 року
о 11:00. Місце проведення конкурсу: зал засідань
Макарівської райдержадміністрації (Київська обл., Макарівський р-н., смт Макарів, вул. Фрунзе, 30). Інша
інформація: Додатково оголошення про проведення
конкурсу на право оренди розміщено на сайті Макарівської райдержадміністрації www.adm-makariv.gov.ua.
Контактна особа: Самусенко Олексій Миколайович,
тел.: (04578) 5-27-86, тел./факс (04578) 5-24-65.

Повідомлення про оприлюднення
регуляторного акта
Згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою одержання зауважень і пропозицій
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань в газеті
„Макарівські вісті” буде оприлюднено проект рішення
„Про заборону та призупинення вже прийнятих рішень
про перепрофілювання, передачу в оренду дитячих дошкільних навчальних закладів для впровадження діяльності, не пов’язаних із здобуттям дошкільної освіти”.
З текстом проекту, рішенням та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися
також у приміщенні Колонщинської сільської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі
приймаються за телефоном 4-22-31 (факс) протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта за адресаю: вул. Леніна, 6, с. Колонщина Макарівського району Київської області.

хтує «знаменнями» так само, як будьякою небезпекою взагалі. Головні
рушії його поведінки — честь, і слава. Він має усі риси ідеалізованого,
справжнього оборонця рідної землі
— вірність, відданість Батьківщині,
стійкість, хоробрість, енергійність,
мужність. Але попри все, на нього чекає поразка. «Краще ж би порубаним
бути, ніж полоненим бути», — говорить він, та саме це йому і судилося:
із золотого сідла він «пересів у сідло
кощійове» (рабське). «А Ігорового
хороброго полку не воскресити», — з
болем повідомляє автор.
Образ Ігоря уособлює героїчний
дух усього народу, сповнений патріотизму і почуття воїнської честі, а
цей дух неможливо знищити однією
поразкою чи забути про нього через
окремі помилки.
Головним задумом автора було
закликати Київську Русь до єдності, особливо перед загрозою з боку
давніх ворогів — половців. Образ головного героя теж слугує цій меті.
Саме в цьому високому патріотизмі полягає найбільша цінність
високохудожньої
найвидатнішої
пам’ятки давньоруської літератури
— «Слова о полку Ігоревім».
О. Цілепа,
провідний бібліотекар
центральної районної бібліотеки.

ПРОДАЮ телевізор “SONY“,
плаский екран, 51 см, стерео, д/у, телетекст,
2006 року випуску, відмінний стан.
Ціна - 800 грн.
Телефон - 096-837-84-61.
Повідомлення про оприлюднення
проекту регуляторного акта
Відповідно до вимог Законів України „Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” , “Про житлово-комунальні послуги”,
ТОВ „Слобода КО” подано на розгляд та погодження
виконавчому комітету Червонослобідської сільської
ради розрахунки та проект нових тарифів на послуги
водопостачання , водовідведення для населення , бюджетних організацій та на послуги по постачанню теплової енергії іншим споживачам.
Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу буде опубліковано в наступному номері
районної газети „ Макарівські вісті” та сайті Червонослобідської сільської ради.
З текстами проектів рішень та аналізом їх регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися
також у приміщенні Червонослобідської сільської
Ради.
Зауваження і пропозиції від юридичних та фізичних осіб в письмовій формі або за телефоном
90-150 приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта за адресами: с. Червона Слобода, Червонослобідська
сільска рада, тел. 90-150, ТОВ “Слобода КО“ вул.
Заводська, 1, тел. 90-103.
МОСТИЩАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

про встановлення місцевих зборів на 2012 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5
статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 розділу XIX
“Прикінцеві положення” Податкового кодексу України
сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за провадження деяких видів підприємницької діяльності згідно з додатком до даного рішення.
2. До отримання в податковому органі торгових
патентів, у тому числі пільгових і короткотермінових,
сплата збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється за ставками, встановленими у додатку 1 даного рішення.
3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність рішення Мостищанської сільської ради від 26.05.2011 р. №
62 «Про встановлення місцевих зборів» зі змінами з
31.12.2011 р.
5. Копію даного рішення надіслати до державної
податкової інспекції у Макарівському районі.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету і фінансів та
соціально-економічного розвитку.
Сільський голова
В.І.Цисаренко.
с. Мостище
№130-15-VI
14 грудня 2011 року

№ 56

23 грудня 2011 р.

сонячні вітання
Президія районної організації ради ветеранів
України вітає від щирого серця дорогих ветеранів
району з нагоди ювілейної дати – 80-річчя від Дня народження:
Михайленка Степана Сергійовича з Королівки,
Середу Віру Улянівну та
Кириченко Катерину Феофілівну з Мотижина.
Шановні іменинники! Щиро бажаємо вам
здоров’я, довгого віку, любові та щирості від
рідних. Нехай вам завжди усміхається життя і
буде кращим майбуття!

*****

Трудовий колектив Макарівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничоматематичний ліцей» вітає з нагоди ювілейної дати
вчителя української мови та літератури
Тюхтій Ганну Миколаївну.
Міцного здоров’я сердечно бажаєм,
Хай радістю в серці весна розцвітає,
А щастя барвінком дорогу встеляє.
Хай доля дарує надію й тепло.
На многії літа – безмежне добро!

*****

Дорогого зятя, кума, дядька
Снігира Миколу Васильвича
з с. Мотижина, вітаємо з ювілейною датою –
50-річчям від дня народження.
У день ювілею хай щастя Вам сяє,
Що зайвим ніколи в житті не буває.
У колі сім’ї і у дружньому колі
Хай настрою буде в Вас завжди доволі!
Зичим добра на життєвій стежині,
Щастя і радості Вам у житті,
Хай буде все, що потрібно людині,
Тільки все добре на Вашім путі.
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі інші діла.
В здоров’ї багатство і радість, і сила,
І більшого щастя на світі нема.
З повагою теща, тесть, сім’ї Шаменків
та Садолінських і їхні діти.

*****

Бухгалтера Чорногородської сільської ради
Колошу Анну Олександрівну
вітаємо з ювілейною датою від дня народження.
Від щирого серця у день ювілею
Бажаємо миру в душі й над землею,
Щастя тобі у будні і в свято,
Хай дні лиш хороші приходять до хати!
Хай будуть з тобою здоров’я і сила,
Щоб доля була багата й щаслива!
Колектив Чорногородської сільської ради.

*****

Липівське НВО вітає помічника вихователя дитячого садка
Ревуцьку Наталію Петрівну,
яка 22 грудня відсвяткувала своє 50-річчя.
Бажаємо міцного здоров’я, життєвого доброботу
та особистого щастя.
Щоб радістю очі Ваші світились,
Щоб обминали Вас тривоги злі,
Щоб сили і надії додавалось Від друзів, від родини, від землі.
22 грудня відсвяткували золоте весілля
Анатолій Іванович та
Анастасія Іванівна Кондратенки.
Живіть нам, рідненькі, живіть нам на світі,
І будемо всі ми любов’ю зігріті.
Бо поки є мама – доти є сонце,
Доти пташиний є спів під віконцем.
А поки є батько, доти є рада,
Доти є поміч, любов і розрада.
Живіть у парі, будьте щасливі.
На радість дітям, онукам, родині.
Ми дякуєм Богу, що ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь вам дає!
З любов’ю і повагою ваша дочка Наталка,
зять Олексій, онуки Яна та Тетянка,
свати Катя та Михайло.

Макаров, Бородянка, Дымер, Иванков.
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Казкова ніч –
з подарунками від Фонду

Цього року, як і в минулі роки, допомагатиме Дідусеві Морозу Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Така місія для Фонду дуже приємна, але мало хто знає,
який великий обсяг копіткої роботи потрібно виконати, скільки
сили та енергії потрібно витратити до того моменту, коли новорічні подарунки потраплять до дітей застрахованих осіб.
Фахівці робочих органів Фонду проводять систематичне
інформування страхувальників на семінарах, зі сторінок та в
ефірі засобів масової інформації, на інформаційних стендах
у приміщеннях виконавчих дирекцій про порядок надання заявок і отримання подарунків. Задля ефективності та якості цієї
роботи не повинні залишатись осторонь і самі страхувальники. Своєчасне подання заявок на отримання дитячих новорічних подарунків – це те, що вони повинні зробити.
В 2011 році для дітей застрахованих осіб Бородянського
та Макарівського районів буде виділено новорічних подарунків на загальну суму більше 180 тисяч гривень.
Видаємо їх на підставі доручення за накладною у відповідності до поданої заявки. Отримують подарунки застраховані особи за
рішенням комісій (уповноваженого) із соціального страхування
підприємств, установ, організацій, прийнятих на підставі складеної відомості із зазначенням прізвища, ініціалів застрахованих осіб
та їхніх дітей, а також числа, місяця та року народження дітей. Застрахована особа (батько, мати, усиновлювач, опікун/піклувальник) за основним місцем роботи має право отримати в поточному
році на дитину один новорічний подарунок за кошти Фонду. Фізичній особі – суб’єкту підприємницької діяльності, застрахованій на
добровільних засадах, дитячі новорічні подарунки видаються за
місцем обліку згідно з наказом директора міжрайонної виконавчої
дирекції відділення Фонду на підставі особистої заяви і копії свідоцтва про народження дитини.
Кожного року грудень стає завершальним відповідальним
періодом у важливому передноворічному завданні Фонду:
проводяться поставки подарунків по усіх куточках України. І
цьогоріч усе відбудеться за планом, тож у найчарівнішу й найказковішу ніч діти обов’язково знайдуть під ялинкою солодкий
пакуночок від Святого Миколая і Діда Мороза.
За довідками звертатись: смт Макарів, вул. Фрунзе,
30, тел.: 5-15-51

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

запрошує на роботу
бухгалтера, кореспондента
та до співпраці молодь, яка
пов’язала чи мріє пов’язати
своє життя із журналістикою.
Звертатись за телефонами: 5-13-44, 5-15-30.

ОГОЛОШЕННЯ
Макарівський районний центр зайнятості
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу надання соціальних послуг.
Професійні та кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду: повна вища економічна освіта за спеціальністю бухгалтер, економіст, знання
комп’ютера. Звертатись за адресою : смт. Макарів,
вул. Проектна, 5 , районний центр зайнятості.
Довідки за телефоном 5 - 23-77.

Перетяжка та ремонт меблів:
Ш в и д к о . Як і с н о . Н а д і й н о .
063-568-28-34;

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

Шановні жителі смт Макарів
та Макарівського району!
Запрошуємо Вас, у вівторок 27 грудня 2011 року на 15.00 год. в районний
будинок культури на зустріч із народним
депутатом України Олегом Ляшком
На зустрічі відбудеться обговорення таких питань:
Про взаємодію і спільні дії народного депутата
України Олега Ляшка і громадян України
- по недопущенню прийняття депутатами Верховної Ради України проекту Закону України за № 9127
та ряду проектів постанов Кабінету Міністрів України.
Цими документами планується значно зменшити
права на отримання пенсійних і соціальних виплат та
заробітної плати для чорнобильців, афганців, дітей війни, інвалідів і ветеранів війни, військовослужбовців,
працівників МВС, сиріт та інших категорій громадян.
- по забезпеченню отримання кожним мешканцем
селища і району щомісячно 1160 гривень доплат до
пенсії чи заробітної плати.
- по забезпеченню жителів селища і району роботою, житлом та земельними ділянками за рахунок земель, що в даний час не використовуються.
Координатор зустрічі Володимир Опанасович
Тимофієв, контактний телефон 098-750-75-95.

•

•
•

Приватні
оголошення

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

Виконуємо будь-яку домашню роботу.

Прибирання, прання, приготування їжі і т.д.

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

Телефон: 067-102-96-69.

А К Ц ІЯ
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Куплю ВРХ, коней та молодняк.
Телефон - 067-410-54-71.
ПродаМ терміново Форзу ЗАЗ. Можливо на
виплату. Страховка КАСКО в подарунок. Телефони - 097-814-65-19, 066-825-81-31.

КУПЛЮ дорого корів,
коней та молодняк ВРХ.
Телефони: 067-173-92-92,
098-921-12-31.

МОСТИЩАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

про встановлення місцевих податків на 2012 рік
житлових будинків, житлова площа
1.2. Об’єкти оподаткування
Керуючись статтею 143 КонстиОб’єктом оподаткування є об’єкт яких не перевищує 500 кв. метрів, 1
туції України, пунктом 24 частини
першої статті 26 Закону України «Про житлової нерухомості. Не є об’єктом відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1
місцеве самоврядування в Україні», оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомос- січня звітного (податкового) року;
відповідно до пункту 8.3 статті 8,
2) для квартир, житлова площа
статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 ті, які перебувають у власності дерстатті 12, статей 265, розділу XIX жави або територіальних громад (їх яких перевищує 240 кв. метрів, та
житлових будинків, житлова пло«Прикінцеві положення» Податково- спільній власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, ща яких перевищує 500 кв. метрів,
го кодексу України, з метою уникнення втрат місцевих бюджетів та зміц- які розташовані в зонах відчуження ставка податку становить 2,7 віднення матеріальної фінансової бази та безумовного (обов’язково) відсе- сотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом
місцевого самоврядування, а також лення, визначені законом;
в) будівлі дитячих будинків сі- на 1 січня звітного (податкового)
сприяння соціально-економічному
року.
розвитку села, враховуючи пропо- мейного типу;
1.5. Податковий період
г) садовий або дачний будинок,
зиції та рекомендації державної поБазовий податковий (звітний)
даткової інспекції у Макарівському але не більше одного такого об’єкта
період дорівнює календарному
на одного платника податку;
районі, сільська рада ВИРІШИЛА:
д) об’єкти житлової нерухомості, року.
1. Встановити місцеві податки на
1.6. Порядок сплати податку
2012 рік в частині справляння подат- які належать багатодітним сім’ям та
Податок сплачується за місцем
прийомним сім’ям, у яких виховуєтьку на нерухоме майно,
ся троє та більше дітей, але не біль- розташування об’єкта оподаткуванвідмінне від земельної ділянки:
ня і зараховується до відповідного
ше одного такого об’єкта на сім’ю;
1.1. Платники податку
бюджету згідно з положеннями Бюе) гуртожитки.
Платниками податку є фізичні та
джетного кодексу України.
1.3. Пільги із сплати податку
юридичні особи, в тому числі нере1.7. Строки сплати податку
База оподаткування об’єкта житзиденти, які є власниками об’єктів
Податкове зобов’язання за звітлової нерухомості, що перебуває у
житлової нерухомості.
Визначення платників податку в разі власності фізичної особи-платника ний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протяперебування об’єктів житлової нерухо- податку, зменшується:
а) для квартири - на 120 гом 60 днів з дня вручення податкомості у спільній частковій або спільній
вого повідомлення - рішення;
кв.метрів;
сумісній власності кількох осіб:
б) юридичними особами - аванб) для житлового будинку - на
а) якщо об’єкт житлової нерухосовими внесками щокварталу до 30
мості перебуває у спільній частковій 250 кв. метрів.
Таке зменшення надається один числа місяця, що наступає за звітвласності кількох осіб, платником
податку є кожна з цих осіб за належ- раз на базовий податковий (звітний) ним кварталом, які відображають в
період і застосування до об’єкта річній податковій декларації.
ну їй частку;
2. Ввести в дію дане рішення з
б) якщо об’єкт житлової нерухо- житлової нерухомості, у якій фізична
мості перебуває у спільній сумісній особа - платник податку зареєстро- 1.01.2012 року.
3. Копію даного рішення надіславласності кількох осіб, але не поді- вана в установленому законом полений в натурі, платником податку\ рядку, або за вибором такого плат- ти до державної податкової інспекції
одна з таких осіб-власників, ви- ника до будь-якого іншого об’єкта у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням дазначена за їх згодою, якщо інше не житлової нерухомості, який перебуного рішення покласти на постійну
ває в його власності.
встановлено судом;
1.4. Ставки податку встановлю- комісію з бюджету, фінансів і цін та
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній ються в наступних розмірах за 1 кв. соціально-економічного розвитку.
власності кількох осіб і поділений метр житлової площі об’єкта житло- Сільський голова В.І.Цисаренко.
с. Мостище
між ними в натурі, платником подат- вої нерухомості:
№129-15-VI
1) для квартир, житлова площа
ку є кожна з цих осіб за належну їй
14 грудня 2011 року
яких не перевищує 240 кв. метрів, та
частку.

Продаю ракушняк М-25 вищого ґатунку. Телефон: 067-472-42-73.
Куплю ділянку в Макарові під забудову від
5-ти соток біля дороги з твердим покриттям та
комунікаціями. Недорого. Звертатись за тел.:
050-445-45-04.
Продається корова з третім телям, 7,5 місяців
тільності. Тел..: 095-614-02-31.
Куплю бензопилу недорого. Тел.:067-30480-29.
ПРОДАЮ котедж 2008 р., 140 кв.м., з ремонтом, 15 соток землі. ТЕРМІНОВО. 79 тис. 900
у.о. Телефон - 097-500-11-13.

Загублене свідоцтво на право власності на будинок серії
САА № 338692, видане 05.05.2005 року на підставі рішення
виконкому Андріївської сільської ради від 11.02.1994 на ім’я
Марченко Євдокії Карпівни, вважати недійсним.
Загублений сертифікат на право на земельну
частку(пай) серії КВ № 0265745, виданий на підставі рішення Макарівської райдержадміністрації від 30 грудня
1996 року №557 на ім’я Сич Ніни Григорівни та переданий на підставі свідоцтва про право на спадщину за
заповітом від 18 листопада 2003 року на ім’я Богуцькій
А.Г., Лебедєвій О.Г., Сич В.Г. вважати недійсним.
Загублене посвідчення водія серії КХС № 313330 від 1
січня 2004 року, видане Макарівським МРЕВ на ім’я Мазильникова Павла Владиславовича, вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво на право власності на житловий будинок, що знаходиться за адресою: Макарів, вул. Ілліча,
36, видане на підставі рішення виконкому Макарівскої селищної ради від 17.02.1967 року №3 на ім’я Яременко
Ірини Олексіївни вважати недійсним.
Зіпсований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 918373, виданий15 листопада
2005 року на ім’я Самоцького Олександра Івановича, вважати недійсним.
Зіпсований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 918372, виданий15 листопада
2005 року на ім’я Самоцького Олександра Івановича, вважати недійсним.
ЗІПСОВАНИЙ державний акт на право приватної власності на землю серії ІІ-КВ №086379, виданий на підставі
рішення виконкому Колонщинської сільської ради від 29
грудня 1997 року і зареєстрований у книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за
№2612 на ім’я ЯРЕМЕНКО Валерії Володимирівни,
вважати недійсним.
Колектив споживчого товариства «Громхарч» висловлює глибокі співчуття Віговській Марії Михайлівні з приводу передчасної смерті її чоловіка –
Віговського Василя Степановича.
Колектив Макарівського відділення НАСК «Оранта» висловлює глибоке співчуття страховому агенту Друкаренко Надії Олександрівні з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка
Друкаренка Сергія Петровича.
Відділ культури і туризму, колектив Макарівської дитячої школи мистецтв та профспілкова організація висловлюють щирі співчуття дитектору дитячої школи мистецтв
Савенку Михайлу Михайловичу та його дружині з приводу
тяжкої втрати - смерті матері
Наталії Кирилівни.
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ОВЕН (21.03-20.04). Переходьте до рiшучих дiй, здiйснюйте свої
плани i реалiзуйте мрiї. Планети, об`єднавши свiй вплив, збiльшать
вашi сили i розбудять ентузiазм. Iдеальний час для початку ремонту в
будинку - ви швидко впораєтеся з поставленими завданнями. Любов зiгрiє
ваше серце, але може поставити перед вибором. Зустрiчi i знайомства цього тижня доленоснi, а укладенi союзи мають хорошi перспективи. Намагайтеся себе добре проявити, а в недiлю вiдсвяткуйте успiх з близькими.
Сприятливi днi: 28, 30; несприятливi: 26.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Кращих успiхiв ви досягнете в переговорних процесах. Тiльки будь-яку справу або розмову прагнiть доводити до кiнця. Вдалий час для укладання контрактів, вiдкривання
рахунків. Особливу увагу придiлiть рiшенню фiнансових питань. У цiй сферi
ви проявите свої кращi якостi - далекогляднiсть i прагматизм. Складнiше
в коханнi. Можливо, вам доведеться переглянути свої взаємовiдносини.
Новi серцевi прихильностi - надовго.
Сприятливi днi: 29, 30; несприятливi: 31.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Цього тижня ви продемонструєте
глибоку захопленiсть своїми справами i зацiкавленiсть результатами. Майже дивовижним чином можуть вирiшитися проблеми. Душевні розмови зроблять великий вплив на розвиток вiдносин з близькою
людиною. Смiливо ухвалюйте рiшення, давайте початок новим проектам.
Можете довiряти своїм вiдчуттям та iнтуїцiї там, де зустрiчi або розставання схиляють вас навести лад в своєму особистому життi. Кризовi ситуацiї,
суперечки i сварки послужать хорошим стимулом для самоствердження.
Сприятливi днi: 31; несприятливi: 27.
РАК (22.06-22.07). Залиште позаду сумнiви, якщо на щось
зважилися. Немає обмежень для прояву активностi. Можна смiливо
брати на себе органiзаторськi i адмiнiстративнi обов`язки. Якщо вас
бiльше надихають домашнi справи, то i тут будуйте наполеонiвськi плани,
не обмежуйтеся поверхневим наведенням порядку. З понедiлка по середу
можна все в будинку вимити i провiтрити. Результати довго радуватимуть.
У вихiднi дозвольте собi марнотратнiсть i винагородiть себе хорошим
вiдпочинком, влаштуйте сюрпризи для близьких.
Сприятливi днi: 31; несприятливi: 29.
ЛЕВ (23.07-23.08). У першу половину тижня ретельно виконуйте свої обов`язки, допомагайте оточуючим i наводьте лад там, де
це потрiбно. Намагайтеся розiбратися, що вам необхiдно закiнчити,
щоб звiльнити поле для нових завдань. З четверга робiть те, що вважаєте
потрiбним. Якщо вам буде потрiбна самотнiсть, щоб розiбратися в своїх
вiдчуттях, вiдкладiть всi зустрiчi i прислухайтеся до голосу свого серця.
Можливо, нове романтичне захоплення - це те, що вам зараз необхiдно.
Вихiднi будуть особливо пам`ятними. Розважайтеся по повнiй програмi.
Сприятливi днi: 30, 31; несприятливi: 1.
ДIВА (24.08-23.09). Тиждень обiцяє бути продуктивним. Не
обмежуйте свої можливостi, прагнiть знаходитися у вирi подiй. Але
врахуйте, все, що вiдбувається зараз, серйозно може вiдкоректувати
вашi плани. Угоди i союзи, укладенi на цьому тижнi, на довгий час стануть
визначальними у вашому життi i роботi. У разi потреби звертайтеся за
порадою до друзiв. Вони можуть надати i дiєвiшу допомогу. Складнощi в
особистих стосунках теж не випадковi. Вам краще почекати, поки змiни не
стануть очевиднi, i ви зрозумiєте, як краще дiяти.
Сприятливi днi: 28; несприятливi: 30.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Активнiсть планет пророкуватиме вам
напружений тиждень. Вам вдасться досягти успiху в укладаннi нових
домовленостей i контрактiв, завести кориснi знайомства i обговорити з родичами важливi для всiх питання. Зв`язки набувають великого значення, але доведеться вiдiйти вiд практики тривалий час зважувати всi «за»
i «проти», розглядаючи пропозицiї. Має сенс розставити, де це необхiдно,
крапки над «i» й ухвалити остаточнi рiшення.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 26.
СКОРПIОН (24.10-22.11). Цього тижня стануть очевиднi результати ваших попереднiх зусиль i, одночасно, закладаються перспективи на майбутнє. Можуть серйозно змiнитися економiчнi i партнерськi
прiоритети. Багато визначено i не залежить вiд вашого бажання або активностi.
Але успiх буде очевиднiший, якщо в контактах, розмовах ви уважнiше поставитеся до точки зору спiвбесiдника, ще краще - якщо поступитеся, вiзьмете на
себе серйознiше навантаження. Втрачаючи в одному, ви виграєте в іншому. Не
виключено, що i в коханні, ви можете стати перед вибором.
Сприятливi днi: 26, 31; несприятливi: немає.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Поставтесь серйозно до планiв
на цей тиждень. Ви зможете зробити багато помiтних справ, якi
пiдвищать ваш авторитет в очах оточуючих, а з часом одержите i дивiденди. Головне - берiться за наступну справу, коли зробили все
необхiдне з попередньою. У переговорах теж прагнiть дiйти остаточної
визначеностi. По можливостi, фiксуйте домовленостi документально. У четвер i п`ятницю стримуйте емоцiї в контактах з партнерами i начальством. У
вихiднi ви вже будете в полоні романтики, яка входить у ваше життя.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 28.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Iнтенсивний взаємообмiн очiкується в
партнерських вiдносинах. Ви будете настроєнi рiшуче переглянути
навантаження i обов`язки. Є всi шанси пiдвищити свiй рейтинг, проявити мудрiсть i далекогляднiсть. В середу може вiдбутися важлива розмова, яка допоможе вам багато чого зрозумiти. Рiшення краще вiдкласти
на iнший тиждень.
Сприятливi днi: 1; несприятливi: 27.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Цей тиждень зажадає зiбраностi,
хорошої реакцiї i здатностi зробити правильний вибiр. Можуть
вiдбуватися рiзнi несподiванi i цiкавi подiї, можлива зустрiч i розмова,
яка запам`ятається, із вже знайомою або новою у вашому життi людиною.
Якщо зближення вiдбудеться в бiльш iнтимному планi, то наслiдки можуть
мати для вас бiльше значення, нiж це здасться спочатку. У професiйному
життi цiнними виявляться оригiнальнi iдеї, можливiсть розширити партнерську взаємодiю.
Сприятливi днi: 27; несприятливi: 1.
РИБИ (20.02-20.03). Вiзьмiть на озброєння правило - у всiх
ситуацiях вибору прислухатися до себе. Iнтуїцiя вас не пiдведе,
навiть якщо вiдразу ви не зрозумiєте, чому поступаєте тим або
iншим чином. Знаки подiй, сни, передчуття на цьому тижнi набувають великого значення. Особливо звертайте увагу на сюжети, що повторюються.
Реальнi подiї можуть перебудувати ваше ставлення до якоїсь iз значущих
персон. Несподiвано ви самi можете одержати вищi повноваження. Не
вiдмовляйтеся вiд пiдвищення i починайте смiливо освоювати новi ролi.
Сприятливi днi: 30, 1; несприятливi: 28.
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Рік планети Венера
«Сім`я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає...»
/ Тарас Шевченко, 1847 р./
Відмітною особливістю 2012 року стануть винятково сприятливі для наших широт умови видимості планети Венера, що повторюються через кожні 8 років. Протягом перших п`яти місяців
нового року планета стане окрасою нашого вечірнього неба,
а всю другу його половину – неба ранкового. Завдяки великому блиску Венеру буде легко помітити після заходу або перед
сходом Сонця. Вже на теперішній час за відсутності хмарності її можна спостерігати понад дві години ввечері у південнозахідній частині неба.
Венера є одним із найкрасивіших світил небосхилу нашої
планети. Впевнено посідаючи
за яскравістю третє місце після
Сонця та Місяця, вона була відома людям з найдавніших часів і
займала одне з головних місць у
їхній міфології. У багатьох народів
планета була уособленням жінки,
свою ж теперішню назву отримала на честь римської богині кохання і краси. Древніх спостерігачів Венера часто вводила в оману.
Скажімо, античні греки вважали
її двома різними
світилами, одне з
яких періодично
з`являлося на вечірньому, а друге –
на ранковому небі.
Справа в тім, що
Венера, на відміну від інших «мандрівних»
світил
(Юпітера, Марса,
Сатурна), ніколи
не перебуває на
небосхилі всю ніч,
а завжди «слухняно» супроводжує
Сонце,
неначе
його вірний слуга.
До
нашого
часу дійшли прадавні
українські
назви найяскравішої з планет. Наші пращури називали її Зоря (відповідно Вечірня
чи Ранкова) або Вістунка. Зоря в
українському фольклорі є символом дівчини-красуні, парубка
ж уособлював Місяць. Зоря начебто розсипає по ланах і садах
срібну росу, яку бачить Місяць, а
краде Сонце, яке Зоря й випускає
вранці на небо, відмикаючи ключем небесні ворота. Стародавнє
зображення серпа Місяця поряд
із яскравою зіркою (Венерою),
що символізує цю пару, у наш
час можна бачити на державних
прапорах низки мусульманських
країн (Туреччини, Азербайджану,
Тунісу та інших).
Велика яскравість Венери на
нашому небі зумовлена кількома причинами. По-перше, вона
– найближча від Землі велика
планета; по-друге, знаходиться
близько від Сонця (і отримує від
нього вдвічі більше, порівняно з
нашою планетою, світла); нарешті, Венера дуже добре відбиває
сонячні промені.
Серед всіх планет Сонячної
системи Венера посідає особливе місце насамперед тому, що
вона дуже схожа на нашу Землю
за розмірами, масою, а також за
віддаленістю від Сонця. Крім цього, найяскравіша планета огорнута потужною атмосферою з
постійним суцільним шаром хмар
(що, до речі, унеможливлює спостереження її поверхні за допомогою оптичних засобів). Все це ще
у середині минулого століття надихало частину науковців, а особливо – письменників-фантастів,
бачити у Венері «сестру Землі» з

«райським» теплим достатньо вологим кліматом, схожим на той,
що панував практично на всій нашій планеті у Мезозойській і першій половині нинішньої Кайнозойської ери. Та дійсність, як це
нерідко буває, виявилась несхожою на очікувану «з точністю до
навпаки». Як засвідчили результати досліджень Венери за допомогою космічних апаратів у 60-х
– 80-х роках минулого століття,
умови на поверхні цієї планети насправді «пекельні»: атмосферний

тиск майже у 100 разів більший
за земний, температура сягає
близько 500 градусів за Цельсієм. Така приголомшлива відмінність станів двох майже однакових планет наштовхує на думку,
що еволюція Землі ймовірно могла піти зовсім іншим шляхом – з
усіма, як кажуть, наслідками, що з
цього випливають…
Венеру здавна влучно називали «планетою загадок». Не
дивлячись на більш ніж вагомі
успіхи науки у вивченні її природи, багато в чому загадковою
вона залишається дотепер. Наведу лише два цікавих приклади.
За допомогою точних радіолокаційних вимірювань було
встановлено, що під час кожного
проходження між Землею і Сонцем, Венера обернена до нашої
планети однією й тією ж своєю
півкулею. Причину такої дивної
синхронізації двох планет пояснити не вдається, адже через
велику віддаль гравітаційна взаємодія між ними дуже слабка і
явно недостатня для підтримування такого «вальсування».
Наступну
загадку
може
спостерігати власними очима
кожний охочий, у чиєму розпорядженні є хоча б невеликий
телескоп. Венеру за його допомогою можна бачити у вигляді
не повністю освітленого Сонцем
диска (причому, чим ближче планета знаходиться від Землі, тим
менша його частина освітлена),
що змінює свої фази аналогічно
супутнику нашої планети Місяцю. До речі, першим фази Венери спостерігав італійський вче-

ний Галілео Галілей близько 400
років тому. Так ось, у періоди,
коли планета має вигляд вузького серпа, за гарних атмосферних
умов уважному спостерігачеві
досить легко зауважити, що нічна частина її диска ледь помітно
світиться. Це явище називають
«попелястим світлом» Венери.
Загальновизнаного пояснення
його природи на сьогодні немає.
Венера буде доступною для
спостережень майже весь 2012
рік. До 6 червня вона з кожним
днем наближатиметься до Землі.
Найкращі умови видимості Венери настануть весною: з третьої
декади березня по другу декаду
квітня включно вона щоденно сяятиме яскравим «діамантом» на
вечірньому небі протягом максимально можливих для наших
широт чотирьох з половиною годин після заходу Сонця. Перед
цим, 14 березня,
відбудеться дуже
красиве
явище:
зближення на небесній сфері двох
найяскравіших
планет – Венери і
Юпітера. Власне,
оскільки пересуватимуться ці планети небосхилом
одна відносно іншої досить повільно, то вони знаходитимуться поряд
весь березень. 29
березня у телескоп
можна буде бачити
рівно наполовину
освітлений Сонцем
диск Венери (тобто вона матиме
вигляд Місяця у першій чверті).
Найбільшої яскравості планета
досягне в останній декаді квітня
– першій декаді травня. Протягом
другої половини травня вузький
серп Венери можна буде спробувати розгледіти навіть за допомогою сильного бінокля або зорової
труби.
Вранці 6 червня Венера знаходитиметься у просторі точно
між нашою планетою та Сонцем
і пройде перед його диском. Це
астрономічне явище належить
до найбільш рідкісних; наступне
відбудеться лише у ХХІІ столітті.
З кінця червня і до кінця року
планету можна буде бачити на
ранковому небі. Тепер вона поступово віддалятиметься від
нашої планети. Найбільш яскравою Венера постане перед нами
у середині липня, 15 серпня її
диск знову буде освітленим рівно наполовину. З третьої декади серпня і аж до кінця вересня
тривалість її ранкової видимості
сягне чотирьох годин, після чого
повільно зменшуватиметься.
Для мене Венера є особливою
планетою. Так само, як і у 2012
році, вона сяяла на небі у рік мого
народження. Такими ж були умови
її видимості у вже досить далекому від нас 1980 році, коли неймовірно яскрава Зоря на квітневому
вечірньому небосхилі мене просто
вразила, спонукавши до спостережень небесних об`єктів «озброєним» оком. Це стало захопленням на все моє життя…
Володимир Безуглий,
аматор астрономії.
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