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Великі справи починаються з малих. 
Минув уже рік роботи новообраного складу 

парламенту. Переконана, що кожен депутат по-
винен прозвітувати перед виборцями за свою ді-
яльність. 

Багато справедливих нарікань лунає на порож-
ню сесійну залу та прогульників-депутатів. Мені не 
соромно повідомити, що, власне, відпрацювала 
протягом 91 пленарного засідання та відвідала по-
над 90% засідань Комітету з питань прав людини, 
національних меншин та міжнаціональних відно-
син. Моя відсутність була хіба що пов’язана з офі-
ційними відрядженнями у складі делегацій.  

В рамках роботи Комітету депутати розгляда-
ли дуже важливі законопроекти, що стосуються 
посилення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб, встановлення спрощеного порядку прийнят-
тя до громадянства України іноземців, які захища-
ють Україну, працювали та продовжуємо працю-
вати над удосконаленням законодавства України 
про тимчасово окуповані території.

Також приємно, що громадськість визнала 
мене лідером серед жінок-депутатів за кількістю 
депутатських запитів. Двічі визнавалась одним із 
найактивніших депутатів Верховної Ради України 
Громадською мережею ОПОРА. Загалом же спіль-

но з командою помічників ми подали 75 за-
конопроектів, 6 з яких ухвалено, внесено по-
правки до 5 законопроектів. 

Спілкування з людьми – поштовх до 
конкретних дій.

Сотні зустрічей, що були проведені під час 
56-ти поїздок до регіонів України, стали осно-
вою 65 депутатських запитів та понад 1900 
депутатських звернень. Серед проблем, які в 
них піднімались, можна виокремити наступ-
ні: корупційні схеми, незаконні дії та свавілля 
суддів, міліції, прокуратури, органів місцево-
го самоврядування та їх посадових осіб (937), 
соціальний захист громадян (135), земельні 
питання (65), «очищення» влади (68), допо-
мога військовослужбовцям (41), дороги та 
транспортне сполучення (26), захист навко-
лишнього природного середовища (19), інші 
питання - 674 звернення. 

«Пігулка» від корупції.
Найболючіша тема – це боротьба з коруп-

цією. В рамках виступів з трибуни Верховної 
Ради України та десятків брифінгів у парламенті 
мною піднімались питання розслідування проти-
правної діяльності екс- регіоналів та теперішніх 
чиновників, численних корупційних схем на дер-
жавних підприємствах (ДЛГП «Галсільліс», ДП 
НАЕК «Енергоатом», «Укрзалізниця»).

Загалом, мною було ініційовано 28 криміналь-
них проваджень, надіслано депутатські звернення 
щодо належного проведення люстраційної пере-
вірки стосовно 40 працівників правоохоронних та 
судових органів.

На моє глибоке переконання, кожен депутат 
спільно з громадою повинен щоденно тиснути і 
змушувати правоохоронні та судові органи вико-
нувати свої прямі обов’язки. Лише реальне право-
суддя дозволить вилікувати наше суспільство від 
тотальної корупції та хабарництва.

Чітко усвідомлюю: скільки всього ще треба 
встигнути зробити! З Божою допомогою та під-
тримкою людей розумію, що під силу вирішити 
багато добрих справ. Головне – бажання і напо-
леглива праця.

Ірина СуСлова,
народний депутат україни.

ІРИНА СУСЛОВА: КОЖЕН ДЕПУТАТ ПОВИНЕН 
ПРОЗВІТУВАТИ ПЕРЕД ВИБОРЦЯМИ

 Сьогодні стало звичним сварити владу - міні-
стрів, депутатів, уряд, суддів. І для цього, на жаль, 
є чимало підстав. Аби уникнути таких негативних 
оцінок, кожен можновладець зараз повинен що-
денно доводити свою професійність та чесність, 
працювати з громадою і для громади. 

Звіт народного депутата Ірини Суслової – не-
великий, але в ньому – інформація про всю її ро-
боту в парламенті України. За цифрами і фактами 
стоїть діяльність людини, котрій є що сказати сво-
їм виборцям перед закінченням нинішнього, 2015 
року.

ПеРедПЛАтА гАзетИ 
«МАкАРІВСькІ ВІСтІ» НА 2016 РІк

Шановні читачі!
Дякуємо, що ви завжди з нами!

Редакція цінує відгуки, пропозиції та критику, яка над-
ходить від вас. Саме ви надихаєте нас робити цікаві статті, 
інтерв’ю та публікувати корисну інформацію.

Ми прагнемо своєчасно і неупереджено подавати нови-
ни Макарівщини такими, якими вони є. Висвітлювати події: 
політичного, економічного, соціально-культурного, духо-
вного життя району. Будьте з нами!

ПередПлатна вартість:
для фізичних осіб становить 165 грн.

 індекс –61291.
для юридичних осіб –210 грн. 

індекс –86501.
Поштові Послуги – 11.80 грн.

ДОРОгІ ДІТИ!
ШАНОВНІ ДОРОслІ!
Щиро вітаємо вас із Днем Святого Миколая 

– одним з найсвітліших і найрадісніших християн-
ських свят, що защедрує наші оселі радістю, світлом і 
добрими сподіванками. З приходом цього дня кожен 
з нас очікує на маленьке диво, звершити яке під силу 
лише Святому.

Українці люблять Святого Миколая як мудрого по-
кровителя та наставника, що завжди допомагає всім 
добрим людям.

Особливі надії на Миколая покладають діти, а та-
кож ті, кого доля обділила своєю прихильністю, бо 
щиро вірять, що добрий і всесильний покровитель 
допоможе здійснити давню заповітну мрію.

Щиро вітаємо усіх жителів Макарівщини, а пере-
дусім її найменших представників – дітей з наступаю-
чим Днем Святого Миколая!

Бажаємо усім вам міцного здоров’я, добра, щас-
тя, благополуччя і світлої радості в кожній оселі!

Олександр ГУЛАК,
голова Макарівської 

районної ради.

Тетяна СеМенОВА,
голова Макарівської 
райдержадміністрації.

ДОРОгІ ДРУЗІ!
Знову на вулиці, площі і в кожну оселю на ра-

дість усім приходить яскраве і добре, наповнене 

любов’ю свято — День Святого Миколая!

Кожній дитині і кожному дорослому цей день 

приносить радість світлих сподівань і справжніх 

чудес, а найслухняніші отримують довгоочікувані 

подарунки.

Дорослі, які в ніч на 19 грудня зустрічають Свя-

того Миколая, подбають про те, щоб його прихід 

був по-справжньому святковим та запам’ятався 

дітлахам як веселе свято.

Тож вітаю маленьких макарівців і їхніх батьків, 

усіх, хто вірить у справжнє диво. Хай свята будуть 

для вас різноманітними та цікавими, оселі напо-

внені теплом сердець, щастям та любов’ю.

Бажаю всім прихильності та щедрості Святого 

Миколая!

Вадим ТОКАР, 

Макарівський селищний голова.

ВІТАю ВАс ІЗ ДНЕМ 
сВЯТОгО МИКОлАЯ!

 19 грудня українці відзначають День Святого Миколая 
— покровителя і заступника не тільки дітей, а й мандрівни-
ків. Свято вважається одним із найбільш шанованих у пра-
вославному світі та відкриває цикл новорічних і різдвяних 
свят.

Цього дня найбільше очікує саме малеча, адже Святий 
Миколай приносить слухняним діткам довгоочікувані по-
дарунки. Це свято вчить милосердю, щедрості і любові до 
оточуючих людей. Чудесну традицію передають з поколін-
ня в покоління, а вона прищеплює головні цінності нашим 
дітям.

На порозі великого свята хочеться побажати всім вам 
міцного здоров’я, добробуту, злагоди і, звичайно, такого 
цінного миру! Нехай здійсняться всі ваші мрії і бажання, а 
в свято Миколая –Чудотворця перемогу здобуває Добро.

Вітаю найменших жителів району зі світлим, казковим 
святом! Зростайте добрими й щасливими – батькам на ра-
дість, а Україні – в славу! Достатку, затишку й душевного 
родинного тепла. Святий Микола хай освятить вас і благо-
словить на добрі справи.

Роман БеЛЬМеГА, 
голова Макарівської районної в Київській області 

організації партії  «БПП «Солідарність».

ВІТАю 
з професійним святом всіх архівістів району і особливо  з 

10-річним ювілеєм Комунальної установи «Об’єднаний тру-
довий архів сільських та селищних рад Макарівського райо-
ну», що  створена рішенням 24 сесії Макарівської районної ради ІV 
скликання від 28.10.2005 № 274-24-ІV (перейменована в 2014 році), 
працівники якої -  завідувач Микола Олександрович Мельниченко та 
бухгалтер Надія Михайлівна Мойсеєнко чимало зусиль і старання  
доклали  у становленні та діяльності  цієї  установи.

Бажаю усім архівістам  нових здобутків у цій шляхетній справі, 
міцного здоров’я, нових успіхів у праці для збереження та примно-
ження документальної історико-культурної спадщини нашої дер-
жави  в ім’я українського народу!

                                                           Юлія КРавЕцЬ,
начальник архівного відділу райдержадміністрації.         

сьогоднішній день 
в історії району

18 грудня 1985 року утворено районне агропромислове 
об’єднання на базі управління сільського господарства та відповід-
них районних підприємств і організацій, управління сільського гос-
подарства ліквідовано. (Рішення ІV сесії Макарівської районної Ради 
ХІХ скликання).

18 грудня 1995 року зареєстровано Макарівську районну орга-
нізацію Демократичної партії України. (Розпорядження №80 голови 
Макарівської райдержадміністрації).

(Використано інформацію, що міститься в архівних фондах 
№№1, 261).

Юлія КРавЕцЬ,
начальник архівного відділу райдержадміністрації.
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-  Тетяно Миколаївно, Ви нещодавно стали голо-
вою Макарівської районної державної адміністрації, 
з чим ми теж Вас вітаємо. З якими першочерговими 
проблемами зіткнулись, оскільки  всі знають, що 
Макарівщина майже півроку була без очільника ра-
йону?

- Проблем, насправді, є набагато більше, ніж ми мо-
жемо собі уявити! Це,  перш за все, питання, які може 
вирішити на своєму рівні тільки голова  райдержадміні-
страції шляхом прийняття розпоряджень. Наприклад, 
проведення конкурсних комісій, без засідань яких не-
можливо було почати опалювальний сезон  в районі, а, 
значить, призначення субсидій, видачі  розпоряджень 
щодо  приватизації земельних часток (паїв), питання 
фінансування  бюджетних установ, проведення різного 
роду засідань комісій та багато іншого.

- Ви працюєте вже більше місяця. Розкажіть про 
діяльність самого апарату та чи буде оптимізований 
його штат?

- Я очолила вже давно сформовану команду професі-
оналів, які знають та виконують свої обов’язки. Хочу за-
начити, що при відсутності очільника району, протягом 
декількох місяців, апарат достойно забезпечував діяль-
ність адміністрації в межах своїх повноважень. 

Що стосується заступників, то це досить довготрива-
ла процедура погодження та їх призначення. Але запев-
няю, що це будуть достойні, досвідчені та авторитетні в 
нашому районі люди. 

- Чи проводиться робота зі зверненнями гро-
мадян та з якими питаннями звертаються до Вас 
мешканці району найчастіше? Чи буде продовжена  
практика виїзних засідань райдержадміністрації на 
місцях? 

- Звернення громадян завжди було є і буде на осо-
бливому контролі як в адміністрації, так і в сільських ра-
дах та установах в цілому по району. 

Люди приходять вирішувати різні проблеми: від по-
бутових - до надзвичайно важливих та складних. В осно-
вному, до голови адміністрації звертаються, коли про-
блему не вдається вирішити на місці. 

Багато піднімається питань, що стосуються землеко-
ристування, діяльності дитячих садочків, питань добро-
сусідських відносин, освіти, охорони здоров’я, оформ-
лення  субсидій, допомоги бійцям АТО. 

Але хотілося б, щоб люди отримували всі відповіді 
на місцях, тому буде зроблено аналіз роботи за місцем 
звернення. 

Щодо виїзних засідань, то вважаю, що це надзви-
чайно ефективний спосіб прийому громадян, адже при 
цьому створюються умови, коли максимально можливо 
вникнути в проблему людини та разом з очільником гро-
мади села допомогти її вирішити. Наразі складений гра-
фік виїзного прийому громадян головою адміністрації і я 
буду намагатися максимально його дотримуватися. 

- Багатьох мешканців району турбує питання хар-
чування дітей у шкільних та дошкільних закладах. Як 
вирішується це питання на даний час?

- Очоливши район, першим завданням, яке я перед 
собою поставила, – це віднайти можливості для віднов-
лення харчування дітей у навчальних закладах. Прикро, 
але Макарівський район - єдиний район в області, де діти 
не харчуються в школах. Після того, як була припинена 
дія чорнобильської програми по безкоштовному харчу-
ванню, з січня 2015 року, районна влада не змогла від-
найти кошти для вирішення цього питання. 

На зустрічі з освітянами я ще більше переконалася в 
тому, що вирішення даної проблеми є найбільш актуаль-
ною в районі. Чого ми будемо варті, як керівники, якщо 
ми не зможемо захистити найменших членів нашої гро-
мади – наше з вами майбутнє?

Провівши багато консультацій з батьківським акти-
вом, відділом освіти, управлінням фінансів, районною 
радою, ми плануємо відновити з січня 2016 року безко-
штовне харчування для учнів 1-4 класів та дітей пільгових 
категорій. Хоча, не дивлячись на існуючу проблему, є ряд 
шкіл, які змогли разом з батьківськими комітетами орга-
нізувати повноцінне платне харчування дітей. 

- Розкажіть про Ваше бачення розвитку 
Макарівщини. 

- Всі ми мріємо жити за європейськими стандартами, 
очікуємо рішучих швидких змін в державі, в кожному на-
селеному пункті, в кожній родині, мріємо про стабільність 
і комфорт. Але дива не буде, поки ми не змінимося самі, 
поки не відбудеться змін у державі. Ми повинні бути не 
байдужими до всього, що навколо нас відбувається. Не 
повинні бути тільки споглядачами і проживати це життя 
за принципом «моя хата скраю».

Цікаве географічне розташування нашого району дає 
можливість розвитку логістики, «зеленого туризму». А ще 
- Полісся з давніх-давен славиться своїми врожаями, що 
не може залишитися без уваги сільгоспвиробників. 

Сьогодні є цікава практика, започаткована керівником 
«Агрохолдингу МС» Ю.М. Карасиком, коли для власника 
землі створюються такі умови, за яких людина працює на 
власній ділянці і отримує достойну заробітну платню. Хо-

тілося б бачити на макарівських полях не бур’яни, 
а колосисту пшеницю, як було колись. 

Макарівська земля також багата на поклади 
торфу, і сьогодні, в боротьбі за дешевий альтер-
нативний вид палива, ми просто зобов’язані утво-
рити комунальне підприємство по виготовленню 
торфобрикетів. 

Субурбанізація дасть можливість розвиватися 
в приміській Київській зоні котеджним містечкам, 
а, значить, й інфраструктурі. 

Велика роль в розвитку району належить сіль-
ським громадам. Переконана, що «депресивних» 
сіл в районі взагалі не повинно бути. Успіх кожної 
громади залежить від активності як самої грома-
ди, так і її очільника. Не слід чекати чудес, а треба 
використовувати всі можливості у співпраці гро-
мад, по розробленню та реалізації проектів щодо 
їх розвитку.

- Децентралізація. Як вона буде відбува-
тись в нашому районі?

- Власне, я стою на позиції децентралізації 
влади, і ще більше переконалася в її необхідності 
за час роботи в адміністрації. Без децентралізації, 
без ефективного місцевого самоврядування, ми 
ще надовго залишимось з недолікованими хвори-
ми, з розбитими дорогами, занедбаними селами, 
залишимось з усією тією купою проблем, які сьо-
годні маємо.

Насамперед, громади об’єднуються для по-
кращення якості надання адміністративних послуг, 
наближення даних послуг до членів громади. 

Хочу зазначити, що об’єднання громад, - це не 
тільки децентралізація державного впливу на роз-
виток громади. Але й величезна відповідальність.  
Адже дуже багато буде залежати від очільника но-
воутвореної об’єднаної громади, та яким чином 
він організує її діяльність.

Сьогодні є дуже багато людей, котрі виступають про-
ти об’єднання громад. Але я знаю точно, що це не про-
гресивні, не далекоглядні люди, -люди, які бояться втра-
тити свій вплив, та ті, кого влаштовує сьогоднішній стан 
речей.

Для того, щоб жителі нашого району більше розібра-
лися в питанні об’єднання громад, планую з січня 2016 
року проводити семінари - наради, куди будуть запроше-
ні всі бажаючі, де спікерами будуть кваліфіковані фахівці 
з офісу реформ облдержадміністрації. На даних семіна-
рах планую зробити аналіз використання державної суб-
венції на освіту в розрізі сіл та селищ. 

Що стосується громад, які ще не визначилися, то вва-
жаю, що гарним прикладом для них сьогодні є об’єднана 
Калитянська громада Броварського району, яка є спро-
можною та самодостатньою, і вже входить в 2016 рік з 
бюджетом в 12 млн. грн. 

Наразі в нашому районі позитивний висновок юри-
дичного департаменту Київської облдержадміністрації 
по об’єднанню громад отримала громада з центром в 
селі Бишів.

Щодо економічної незалежності громад, то пар-
ламент прийняв зміни до Податкового та Бюджетного 
кодексів, які вже розширили фінансові можливості міс-
цевого самоврядування, а в майбутньому дозволяють 
зробити економічно самодостатніми та спроможними і 
нові об’єднані громади. 

Об’єднані громади отримають весь спектр повнова-
жень та фінансових ресурсів, що їх наразі вже мають міс-
та обласного значення, зокрема зарахування 60% ПДФО 
на власні повноваження, прямі міжбюджетні відносини 
з державним бюджетом, державні субвенції, податок на 
надра та інше.

У нас дуже багато не вирішених проблем, і поки ми 
не візьмемо на себе відповідальність за все, що відбу-
вається навколо нас, поки ми не навчимося економити 
та заробляти кошти громадою, доти ми будемо жити, як 
живемо. 

В Україні дуже популярним є східне прислів’я: «Не дай 
Вам Бог жити у часи змін ...». Але мало хто знає його про-
довження: «…і не скористатися їх можливостями!».

Так, багато цікавого з'являється у світі практично ко-
жен день! Від нових можливостей просто дух захоплює! 
Але для когось ці можливості - джерело натхнення, ідей, 
а для когось - втрата тієї "стабільності", в умовах якої лю-
дина жила довгі роки. 

- Яка передбачена програма дій щодо учасників 
АТО та їх сімей?

- Спілкуючись з учасниками АТО та їх родинами, ви-
яснила, що основною потребою у них, є не стільки зе-
мельні ділянки чи гроші, скільки вирішення повсякденних 
нагальних питань. Це - реєстрація місця проживання, 
оформлення права власності на нерухоме майно, під-
ключення до електропостачання, влаштування дитини в 
дошкільний заклад, оформлення субсидій та багато ін-
шого. Тому, як шлях вирішення цих проблем, було ство-
рено комісію при райдержадміністрації, до якої ввійшли 
всі керівники організацій та установ району. 

- Наразі сформувався новий депутатський склад 
районної ради. Чи готові  депутати до тісної та плід-
ної співпраці з районною адміністрацією заради 
розвитку Макарівщини?

-  Звичайно, сьогодні склалася дуже сильна команда 
з числа молодих,  енергійних депутатів з великою кіль-
кістю ідей та, що дуже важливо, з бажанням вирішувати 
проблеми району, використовуючи свій  депутатський 
мандат. Є також досвідченні депутати, які  протягом сво-
го трудового життя займали різні посади і були депутата-
ми ради кількох скликань.  Тож ініціатива та максималізм 
молоді гармонійно поєднуються з досвідом  і зваженістю 
більш досвідчених депутатів.

Сьогодні настала пора молодих, ініціативних людей  
із  здоровими  амбіціями, з готовністю служити грома-
ді. Особливо хочеться  відзначити очільника  районної 
ради  Олександра Олександровича Гулака. Це молодий 
політик, толерантний, який користується повагою серед 
своїх колег, приймає  зважені управлінські рішення, за-
цікавлений в розвитку Макарівської  громади. Хоч була 
боротьба за посаду голови райради, хотілося б без полі-
тичних гасел і прапорів та без дешевого популізму і без-
відповідальності об’єднатися заради вирішення проблем 
району.

- Цей рік є для Вас знаковим: оскільки Ви стали 
не тільки очільником району, але й обрані депутатом 
обласної ради. Чи готові були до змін у Вашому ді-
ловому житті?

- Не буду кривити душею, були побоювання: чи зможу 
знайти підтримку та розуміння серед жителів району, чи 
створю команду однодумців? 

Проблеми району та шляхи їх вирішення - для мене не 
відкриття. Я розумію, що шлях, на який я стала, нелегкий 
і можливі помилки, тому я налаштована на конструктивну 
співпрацю. Завжди буду рада підтримати нові ідеї, про-
позиції та проекти. 

Що ж стосується мандата депутата обласної ради, то 
це можливість відстоювання інтересів району, залучення 
інвестицій, реалізація різного роду проектів з метою по-
ліпшення соціально-економічного розвитку нашого ра-
йону. Сьогодні склалася унікальна можливість лобіювати 
інтереси Макарівщини в обласній раді, тому що наш ра-
йон представлений в області трьома депутатами.

- Ваші побажання до дня Святого Миколая нашим 
читачам?

- Щиро вітаю всіх з Днем Святого Миколая – одним з 
найсвітліших і найрадісніших свят усього християнсько-
го люду. Це свято віри, світла і добра. З його приходом 
кожен з нас сподівається на якесь маленьке диво, здій-
снення заповітної мрії, котра під силу лише святому. Не-
видимою рукою він здійснює найзаповітніші дитячі мрії, 
приносить у кожну родину щиру втіху і любов.

Подаруймо своє тепло і увагу тим, кого обділила 
доля, адже кожен сьогодні чекає на свято.

Нехай добрий Святий принесе щастя у ваші сім’ї і мир 
та благополуччя рідній Україні!

Спілкувалася Тетяна ЯСИНЕЦЬКА.

Я налаштована 
на конструктивну співпрацю

Більше,як півроку наш район був 
без голови адміністрації. Наразі її 
очолила людина, котра мешкає в на-
шому районі, багато життєвих сил 

віддала служінню Ясногородській 
сільській громаді – Тетяна Миколаїв-
на Семенова. Ми попросили її дати 
інтерв’ю для  «Макарівських вістей».
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Настали холодні дні і у волонтерів до-
далося багато роботи по забезпеченню 
наших воїнів теплими речами. В період з 
28 жовтня по 8 грудня в Центр допомоги 
військовим Макарівського району звер-
нулось 23 бійців з проханням допомогти 
в придбанні зимової форми, бушлатів, 
зимового взуття, продуктів харчування, 
теплого одягу, «розгрузок», бензопил, 
плівки для накриття бліндажів та запчас-
тин для військової техніки.

Ми, разом з громадою Макарівсько-
го району, максимально, наскільки могли, 
задовольнили у цих речах потреби наших 
захисників. Надіслано 8 адресних посилок 
для наших воїнів-земляків. Велика вдяч-
ність голові районної ради ОлександруГула-
ку за придбану бензопилу для Ігоря Смика 
з Липівки та ще учням Королівської школи, 
які зібрали кошти з проведенного благодій-
ного ярмарку і придбали зарядний пристрій 
до акумуляторів для нашого захисника з 
с.Забуяння Романа Коваленка.

Також дякуємо учням Колонщинської 
школи: вони передали тисячу гривень для 
поранених, які лікуються в Київському Цен-
тральному військовому госпіталі – Андрію 
Гуку та Роману Капацій. 

Молодь наша -  небайдужа. Вона 
проявляє свій патріотизм  не тільки на 
словах, а й у справах, допомагаючи 
нашим захисникам та людям, що по-
страждали від російської агресії. Зокре-
ма, Андріївська школа провела акцію 
“Подолаємо зиму разом” по збору   тепло-
го одягу для місцевих жителів Луганської 
та Донецької областей. Волонтери Цен-

тру допомоги військовим зв’язалися  з 
цими людьми, і вони, дізнавшись про цю 
акцію,були дуже раді і плакали, розчулені, 
від радості, що ми тут думаємо про них і 
робимо все можливе, щоб вони прожили 
цю зиму в теплі.

Треба сказати, що Андріївська грома-
да – це одна з тих громад, хто найбільше 
допомагає нашим захисникам, людям, 
по страждалим від війни,  та полоненим, 
котрих під свою опіку взяла  також і ор-
ганізація «Чорний тюльпан», яку очолює  
Ярослав Жилкін. Ці волонтери їздять в До-
нецьку, Луганську області, забирають тіла  
загиблих наших воїнів і раз на місяць, за 
домовленістю,  завозять теплі речі та про-
дукти  тим, хто наразі ще в полоні.                                          

З нами аж до Перемоги люди, котрі 
постійно допомагають нашим військовим. 
Це Галина Очеретюк та Віктор Єськов (Ма-
карів); Ярослав Білоус з агрофірми “Київ-
ська” (Маковище), який передав 10 сіток 
картоплі для полонених. Колектив ТОВ 
«Слобода Ко» - в особі директора Нелі 
Присяжнюк передав продукти, теплі речі, 
ковдри, тушонку, консерви, 4 мішки рису 
по 50 кг кожен для наших полонених. Гро-
мади сіл Кодра, Королівка, Забуяння – те-
плі речі, малюнки для підтримки полоне-
них; Олег Клименко приніс  3 літри меду; 
Григорій Лапенко – ліки для полонених, а 
Лариса Мілевська пошила “кікімору” для 
розвідників. Теплі шкарпетки зв’язали Ва-
лентина Коваленко та Ніна Михайленко. А 
Настя Угольніченко з Ніжилович зробила 
83 упаковки енергетичних наборів.

Настя Кушимова (Макарів) сплела 32 

жовто-сині брас-
лети, Тетяна Ка-
паєвська (Гаврон-
щина) принесла 
два комплекти 
т е р м о б і л и з н и , 
Оксана Мудренко, 
Людмила Пірнач 
(Забуяння), Ва-
лентина Дідків-
ська (Королівка), 
Лариса Мілевська 
(Кодра) зібрали 
посилки для під-
тримки тих, хто 
блокує контрабан-
ду в Крим. Павло 
Сутик приніс ско-
ворідку, Валентина Пастушенко - керівник 
гуртка “Волонтер” (Макарівський ЦТДЮ) 
разом з дітьми написали листи воїнам та 
передали малюнки, Ніна Звєрькова (Ма-
карів) передала 500 грн. для Сергія Дудки 
з Соснівки, Олександр Годенчук (Ситняки) 
приніс 38 пакетів сухих овочевих супів.

 Наприкінці минулого місяця вихован-
ці Центру соціальної підтримки дітей та 
сімей “Промінь надії” розмалювали БТР, 
який стоїть на площі перед районним Бу-
динком культури. Зараз ця військова тех-
ніка буде ще сильніше захищена, бо в ній 
- і любов дітей.

А 5 грудня в Макарові відбулася акція 
“Стань волонтером сьогодні!”, мета якої, 
звернення до людей з тим, щоб кожен 
став уважніший і добріший один до одно-
го. В цей день ми були волонтерами для 
малозабезпечених людей похилого віку.

Що сталося з владою? Чому заганяють 
людей в скруту, людей, які відбудовували 
нашу країну після Великої Вітчизняної ві-
йни, завдяки яким все, що у нас побудо-
вано, - зроблено їх руками?! А наразі ці 
люди рахують копійки і все, що можуть до-
зволити собі  купити, - це трохи ліків, хліб і 
заплатити за комунальні послуги!

Ми хотіли, щоб в цей день вони могли 
замість хліба купити собі ще щось, бо хліб 

ми їм дали безкоштовно. Було дуже важко 
проводити цю акцію, тому що люди плака-
ли, скаржились, що живуть дуже сутужно, 
деякі не мають можливості заплатити за 
газ, купити ліки і їжу. До цієї акції приєд-
нався приватний підприємець Володимир 
Робенко та колектив Макарівського хлібо-
заводу і багато інших підприємців та орга-
нізацій, які в цей день стали волонтерами. 
Потурбувались вони і про безпритульних 
тварин, «братів наших менших», які теж 
потребують допомоги.

 Того дня ми відвідали поранених у 
Київському військовому госпіталі. Дякує-
мо волонтеру Людмилі Бойко за цукерки, 
Олександру Колісному за печиво, Сергію 
Блажевському за 55,5 кг яблук, Антоніні 
Галицькій за сало і печиво. Все це віддали 
пораненим.

 Дякуємо всім небайдужим людям, які 
не стомилися та продовжують наближа-
ти Перемогу не на словах, а конкретни-
ми справами. Все добро, яке є в кожній 
людині, безслідно роздати, вичерпати до 
дна - неможливо, бо воно завжди повер-
тається сторицею.

 Оксана ГерасименкО,
 координатор Центру допомоги 

військовим макарівського району.

Звіт Центру допомоги військовим

ВОЛОНТЕРАМ ДОДАЛОСЯ 
РОБОТИ

З  кожним роком   все більше учасни-
ків  прибувають на змагання  з різних місць 
Київщини. Ось і цьогоріч в чемпіонаті  взя-
ли участь представники міста Біла Церква 
– громадська організація «Спорт для людей 
з інвалідністю, любителів регбі «Мета»  - три 
спортсмени-«візочники», з міста Ірпінь – гро-
мадська організація «Міська Спілка ветера-
нів-учасників АТО міста Ірпінь» 
- п’ять спортсменів-учасни-
ків  АТО,  учасники з Баришів-
ського району, Сквирського, 
Фастівського, міста Переяс-
лав-Хмельницький. Також у 
чемпіонаті взяли участь пред-
ставники Макарівської район-
ної громадської організації 
– спортивний клуб інвалідів 
«Фенікс» (три спортсмени, два 
– учасники АТО).

20  учасникам  змагань, з 
них: чотирьом – з вадами слу-
ху і семи інвалідам-АТОвцям 
треба було  виконати вправу 
№ 9 з малокаліберної гвинтівки в положенні 
«лежачи» на відстані 50 метрів, зробивши 10  
залікових пострілів. 4 «візочники» виконува-
ли цю вправу сидячи.

На урочистому відкритті чемпіонату на-
чальник регіонального Центру «Інваспорт» 
Марія Віниченко проінформувала присутніх 
про досягнення спортсменів Центру, а та-

кож подякувала учасникам АТО за їх 
вклад в оборону України, боротьбу 
за її Незалежність і закликала їх до 
активної участі у фізкультурно-спор-
тивній реабілітації та участі в об-
ласних чемпіонатах і Кубках з різних 
видів спорту, до участі в Паралімпій-
ському і Дефлімпійському русі, який 
діє в Україні.

За тим головний суддя змагань, 
Заслужений тренер України, Заслу-
жений працівник з фізичної культури 
і спорту України Алла Томченко озна-
йомила всіх, як будуть відбуватися 
змагання.

За підсумками чемпіонату меда-
лі переможців та «Дипломи» відпо-

відних ступенів були вручені спортсменам 
– «візочникам» з Білої Церкви та Сквири, 
баришівським спортсменам з вадами слу-
ху. Друге місце серед спортсменів-атовців 
виборов Євгеній Ситенко з результатом 87 
очок (с.Калинівка, Макарівського району). 
Спортивним дебютом нинішній чемпіонат 

став і для наших земляків Віталія Шваба та 
Миколи Омельченка.

Вітаємо переможців та призерів ниніш-
нього чемпіонату з кульової стрільби і споді-
ваємось на розвиток цього виду спорту.

Олександр каУраЙнен, 
директор ДЮсШ інвалідів київського 

регіонального Центру «Інваспорт». 

новини   спорту

ПЕРЕМОЖЦІ ЧЕМПІОНАТУ 
ОБЛАСТІ

Нещодавно, в місті Києві у тирі «Схід»з нагоди Міжнародного Дня інвалідів відбувся від-
критий чемпіонат з кульової стрільби серед  спортсменів  з ураженням опорно-рухового апа-
рату та  з вадами слуху. Вперше до участі в ньому було залучено воїнів АТО. І їх спортивний 
дебют виявився вдалим.

БЛАГОДІЙНИЙ ЯРМАРОК
У цей нелегкий час воїни, котрі перебувають в зоні АТО, потребують нашої під-

тримки та допомоги. Саме тому Королівська ЗОШ І-ІІІ ступенів організувала бла-
годійний ярмарок, на якому зібрано 10010, 75 гривень. Ці кошти є зараз такими 
необхідними! Адже з настанням холодів воїнам потрібні теплі речі, термобілизна, 
медикаменти.

Зараз на Сході України із нашого села перебуває 9 осіб. На зібрані гроші 
кожному придбано новорічний подарунок-комплект: термобілизна, аптечка, у 
якій ліки першої необхідності, захисні капюшони, солодощі та інші речі. А також 
обов’язковими в цих посилках є малюнки та листи від учнів.

Цей захід вкотре доводить, що школярі зі своїми родинами не стоять осторонь 
тих подій, що відбуваються в рідній державі. Сила духу наша – невичерпна, ми 
хочемо жити в мирі, а значить нас не перемогти!

 Ірина миХаЙЛенкО.

Чергова поїздка на Схід України в 
зону АТО  здійснювалась з метою мо-
ральної і матеріальної підтримки наших 
воїнів. Заздалегідь були підготовлені  
вантажі з продуктами, зимовою формою 
і взуттям, куплені на кошти громади та 
депутатського корпусу. В спорядженні 
допомоги взяли участь багато людей.

Наш шлях проліг 
у Гранітне та Ніко-
лаївку, в район Вол-
новахи. Ми стали 
свідками того, що 
слово «перемир’я» 
залишилось тільки 
на папері. 

Насправді, бо-
йові дії тривають. В 
Гранітному, напри-
клад, діють воро-
жі снайпери день і 
ніч. Вони нам дуже 
перешкоджали   зу-
стрічатися  і спілку-
ватися з воїнами. 
Але не дивлячись 
на це, ми встигли  
передати посилки і побажання від ма-
карівців: зміцнювати бойовий дух, вій-
ськову майстерність  і зустріти Пере-
могу живими й неушкодженими. Такі 
ж слова ми передали від - мами Ольги 
Іванівни Смиковської з Копилова си-
нові Павлику разом з посилкою, яку 
вручили йому безпосередньо на пере-
довій. 

Коли приїхали У Волноваху до бійців 
72-ї бригади,  то ще й  потрапили на уро-
чисте  вшанування  воїнів з нагоди Дня 
Сухопутних військ України  і Дня Україн-
ської Армії. Ці свята  представникам най-
чисельнішого виду Збройних Сил нашої 
держави довелося, на жаль, зустрічати  
в умовах виконання бойових завдань по 

захисту Батьківщини від агресорів. Саме  
на долю «сухопутників» випали важкі ви-
пробування, тому що одними з перших 
вони вступили у бій з російсько-терорис-
тичними військами. 

Ми були присутні  на врученні наго-
род бійцям, в числі яких і наші земляки із 

Забуяння, Ясногородки, Грузького, Гав-
ронщини, котрі відзначились в боях за 
Незалежність України, і,  зокрема, нещо-
давно  визволили  особливо важливий, 
стратегічний об’єкт – терикон у Новотро-
їцькому і вийшли під сам  Докучаєвськ.

Наша волонтерська група щиро 
дякує всім, хто допоміг здійснити цю 
поїздку: депутатам районної ради, 
приватним підприємцям, ТОВ СВ «Фе-
нікс», всім небайдужим   громадянам 
Макарівщини.

Володимир ВинОГраДОВ,
голова  громадської організації 

«Учасники аТО «мужність».

пОБуВАЛИ у зЕМЛЯкіВ
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В архівному відділі станом на 
01.12. 2015 зберігаються 34545 
справ 149 архівних фондів, у тому 
числі 34384 справи постійного 
зберігання та 161 справа з особо-
вого складу. Станом на 01.01.2000 
в архіві зберігалося 20467 справ. 
Джерелами комплектування ар-
хівного відділу є 61 юридична осо-
ба району та 39 територіальних 
виборчих комісій, які забезпечу-
ють проведення місцевих виборів 
у районі.

Відомості про роботу відді-
лу за 2015 рік.

На постійне зберігання в ар-
хівний відділ прийнято 942 спра-
ви від 36 установ: 2 селищних, 25 
сільських рад, УДКСУ у Макарів-
ському районі, управління ПФУ у 
Макарівському районі, управління 
агропромислового розвитку Ма-
карівської райдержадміністрації, 
Макарівської дитячої школи мис-
тецтв, Макарівської Центральної 
районної лікарні, редакції газети 
«Макарівські вісті», Мостищен-
ської спеціальної загальноосвіт-
ньої школи-інтернату І-ІІ ступенів 
та інших. 

Оперативно, у встановлені 
строки передали документи – 
Управління Державної казначей-
ської служби України у Макарів-
ському районі, редакція газети 
«Макарівські вісті», Андріївська, 
Лишнянська, Мар’янівська, Опа-
чицька, Ситняківська, Червоно-
слобідська, Чорногородська, 
Юрівська, Яблунівська, Ясного-
родська сільські ради.

З метою забезпечення збере-
женості документів проводилося 
планове перевіряння наявності 
та фізичного стану 6724 справ 31 
архівного фондів, що є частиною 
загальноукраїнської Програми 
перевіряння, виявлено 1 справу, 
що знаходилася в розшуку, скла-
дено ряд актів, проведено ремонт 
ушкоджених аркушів докумен-
тів, підшивання справ, заміну та 
оформлення обкладинок, нуме-
рацію аркушів у справах та інші 
заходи.

Протягом року проведено 
9 комплексних перевірянь та 1 
контрольне перевіряння ста-
ну ведення діловодства, роботи 
експертних комісій та архівних 
підрозділів установ, складено до-
відки, в яких проаналізовано стан 
ведення у них діловодства та ар-

хівної справи, надано рекомен-
дації з покращення такої роботи. 
Працівникам діловодних служб 
надано 100 консультацій з різних 
питань діловодства та архівної 
справи, вносилися зміни та до-
повнення в картки обліку роботи з 
юридичними особами.

На 8 засіданнях експертної 
комісії відділу розглянуто та схва-
лено 200 документів, поданих 
юридичними особами, це – «По-

ложення про архіви та про ЕК 
установ», інструкція з діловодства, 
номенклатури справ, описи справ 
постійного, тривалого зберіган-
ня, з особового складу (кадрових 
питань), акти про вилучення для 
знищення справ, що не підляга-
ють зберіганню, про нестачу до-
кументів.

З 2000 року архівний відділ 
проводить роботу із внесення 
відомостей з архівних документів 
про утворення, реорганізацію, лік-
відацію установ, їх найменування, 
оформлення на них права влас-
ності, землекористування юри-
дичних та фізичних осіб на терито-
рії Макарівської селищної ради до 
предметно-тематичного каталогу. 
На сьогодні каталог архівного від-
ділу нараховує 15968 карток, 1528 
з яких внесено до каталогу в 2015 
році, і наразі він є одним з най-
більших серед каталогів архівних 

відділів адміністрацій в Київській 
області.

З 2012 року архівний відділ 
має власний офіційний веб-
сайт, на якому постійно онов-
люється інформація. В 2014 році 
розпочато роботу зі створення на 
веб-сайті відділу електронного ка-
талогу, електронних описів справ 
та внесення їх в пошукову систему 
на веб-сайті архівного відділу.

Протягом 2015 року цю робо-

ту продовжено, до електронно-
го каталогу введено 1528 карток 
предметно-тематичного каталогу 
(всього введено 15999 карток), 
до пошукової системи введено 39 
електронних описів на 4360 справ 
(всього 41 опис на 4545 справ), всі 
вони мають загальний доступ і ко-
жен громадянин, (і не тільки Украї-
ни), може з ними ознайомитися на 
веб-сайті відділу в Інтернеті. 

З 2014 році розпочато ве-
дення електронних журналів 
реєстрації запитів, вхідних, ви-
хідних документів, консультацій, 
в 2015 році до вказаних журналів 
додався електронний журнал ре-
єстрації запитів на отримання пу-
блічної інформації. 

Кілька слів про докумен-
тальні on-line виставки.

З 2013 року в архівному відділі 
практикується створення на зга-
даному веб-сайті документаль-

них on-line виставок. Протягом 
2013-2015 років на веб-сайті від-
ділу розміщено 5 документальних 
on-line виставок: «Війні немає за-
буття» (2013), «Хроніка подій 1986 
року в Макарівському районі на 
сторінках «Ленінської зорі», «Пишу 
Вам листа з 45-го», «Пам’ять про 
минуле» (2014), «У граніті, в брон-
зі, у серцях» (2015). Загалом на 
on-line виставках, розміщених в 
2013-2015 роках на офіційному 
веб-сайті архівного відділу, експо-
нується 95 фотокопій документів 
18 архівних фондів, серед яких є 
дуже цікаві, навіть унікальні. Ці ви-
ставки є постійно діючими і кожен 
може з ними ознайомитися в ру-
бриці «Новини». 

Цього року, як і в попере-
дні, архівний відділ є одним із 
лідерів в Київській області з ви-
конання запитів громадян і уста-
нов. В 2015 році відділом викона-
но 1065 запитів (для порівняння в 
2014 році – 1020, в 2010 – 1623, 
в 2005 – 428, в 32000 – 214). На 
першому місці традиційно затре-
бувані відомості про землекорис-
тування фізичних та юридичних 
осіб, про реорганізацію радгос-
пів, колгоспів, КСП, про трудовий 
стаж, про встановлений мінімум в 
колгоспах та КСП.

Протягом року відділ відвідали 
31 користувач, яким видавалося в 
користування 298 справ. В пере-
важній більшості  громадяни ці-
кавилися виявленням інформації 
про надання їм земельних ділянок.

Популяризація архівних до-
кументів, співпраця зі ЗМІ.

В газеті «Макарівські вісті» в 
2011 році започатковано рубрику 
«Сьогоднішній день в історії райо-
ну», яка містить відомості з доку-
ментів архівних фондів відділу, що 
стосуються подій в житті району, 
підприємств, установ і організацій 
того дня, в який виходить газета. 
Протягом 2015 року в рубриці в га-
зеті було 16 публікацій, а всього за 
2011-2015 роки – 112 публікацій. 
В 2004-2008 роках в газеті «Мака-
рівські вісті» архівним відділом ве-
лася рубрика «Пам’ятні події райо-
ну», в якій щомісячно подавалися 
інформації з архівних документів, 
присвячені ювілейним подіям в 
житті району, підприємств, уста-
нов і організацій. Всього за 2004-
2008 роки в зазначеній рубриці 
було 47 публікацій. Також в газеті 

«Макарівські вісті» в 2001, 2004, 
2011 роках були публікації з вико-
ристанням відомостей з архівних 
документів, приурочені 60-річчю 
початку Великої Вітчизняної ві-
йни, 50-річчю освоєння цілини 
(про «цілинників» з Макарівського 
району), 25-річчю Чорнобильської 
трагедії.

Традиційно, з нагоди Дня пра-
цівників архівних установ, щоріч-
но, з 2000 року, готуються статті, 
що публікуються в газеті «Мака-
рівські вісті», в яких підводиться 
підсумок роботи відділу за рік, за-
значаються кращі установи-дже-
рела комплектування архівного 
відділу.   Всього протягом 2000-
2015 років в районній газеті було 
186 публікацій, підготовлених на-
чальником архівного відділу.

Вперше архівним відділом 
в 2004 році підготовлено ви-
ставку за документами архівного 
відділу. Всього в 2004-2015 роках 
підготовлено 6 документальних 
виставок: «Щоб пам’ятали… Дню 
Перемоги присвячується» (2004), 
«Макарів… Погляд на півстоліття 
назад» (2008, 23 фотографії з ви-
дами Макарова 1958 року), «Хро-
ніка подій 1986 року в районі на 
сторінках «Ленінської зорі» (2011, 
до 25-ї річниці Чорнобильської ка-
тастрофи), «1991 рік. Місце подій 
– Макарів» (2011, до 20-ї річниці 
Незалежності України), «Війні не-
має забуття» (2013, до 70-ї річниці 
визволення Макарівського райо-
ну від фашистських загарбників), 
«Навічно в пам’яті народу» (2015, 
до 70-річчя Перемоги над фашиз-
мом у Європі).

В 2009 році начальником від-
ділу підготовлено збірку «Пам’ятні 
події Макарівського району (1943-
2004)», що містить відомості з до-
кументів архівних фондів відділу 
про визначні, пам’ятні, інші зна-
чимі події в житті району, підпри-
ємств, установ і організацій (всьо-
го в збірку внесено 414 події).

В 2012 році начальником від-
ділу до роковин Чорнобильської 
катастрофи підготовлено збірку 
документальних фактів з архівних 
фондів, що зберігаються в архів-
ному відділі, «Хронологія подій 
1986 року в документах архівно-
го відділу Макарівської райдер-
жадміністрації», в якій наведено 
43 документальних свідчення з 2 
травня до 30 грудня 1986 року з 
9 архівних фондів архівного від-
ділу про події, що розгорталися в 
Макарівському, Бородянському, 
Чорнобильському районах Київ-
ської області в зв’язку з аварією 
на Чорнобильській АЕС.

Як бачимо, роботи в архівно-
му відділі доста! Роботи цікавої, 
різнопланової, проте  по-своєму 
творчої,  яку роблять творчі люди 
- Юлія Кравець та її помічниця – 
Любов Зінченко.

Записала 
Тетяна ЯСИНЕЦЬКА.

24 грудня – день працівників архівних установ україни

ТАКА ЦІКАВА ЦЯ АРХІВНА СПРАВА!

Департамент агропромислового розвитку Київської 
облдержадміністрації пропонує керівникам підприємств 
агропромислового виробництва, звернути увагу на стан 
безпечного виконання охоронних робіт. На підприємств 
агропромислового виробництва не створені належні 
безпечні умови праці на робочих місцях сторожів та охо-
ронників.

Підприємства приймають сторожів на роботу без 
оформлення наказу про призначення їх на роботу сто-
рожами, без проведення інструктажів з питань охорони 
праці, на інші об'єкти для сторожування вони перево-
дяться в усній формі. Сторожі і охоронники не забезпе-
чені спецодягом, ліхтарями, незабезпечення зв'язком 
в екстремальних ситуаціях, на підприємствах не при-
значено відповідальних осіб за стан охорони праці при 
виконанні охоронних робіт: На робочих місцях багатьох 
підприємств немає інструкцій з охорони праці, в яких 

сторожі та охоронники ознайомлені з порядком дій на 
випадок виявлення пожежі, правилами користування 
первинними засобами пожежегасіння та прийомами га-
сіння пожеж, діями в інших екстремальних ситуаціях, від-
сутні плани ліквідації аварійних та небезпечних ситуацій. 
Відсутні графіки чергування та маршрути пересування 
сторожів по території підприємств, невідповідність освіт-
лення території вимогам безпеки. Посадовими особами 
підприємств не здійснюється систематичний контроль 
за додержанням сторожами Правил внутрішнього тру-
дового розпорядку та виконання ними охоронних функ-
цій.   Незадовільне обладнання місць для відпочинку та 
паління; застосування     саморобних   електронагріваль-
них   приладів   з   незахищеними електронагрівальними 
елементами. У більшості сільськогосподарських підпри-
ємствах стан електробезпеки на об'єктах сторожування 
не відповідає вимогам Правил безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів. Найбільш типовими по-
рушеннями вимог електробезпеки є: наявність оголених 
електропроводів, відсутність запираючих пристроїв на 
електрошкафах, не проведення замірів контурів зазем-
лення та опору ізоляції електроустановок у встановлені 
терміни, підключення з порушеннями освітлення та елек-
тричних розеток, не проведення зі сторожами та охорон-
цями навчання та перевірки знань і присвоєнням першої 
групи допуску з електробезпеки.

З метою поліпшення стану організаційної роботи по 
забезпеченню безпечних умов праці працівників агро-
промислового комплексу департамент агропромислово-
го розвитку просить кірівників підприємств взяти під осо-
бистий контроль виконання організаційних заходів щодо 
забезпечення безпечних умов праці під час проведення 
охоронних робіт.

Київська обласна державна адміністрація.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОХОРОННИХ РОБІТ

Юлія Кравець. Це ім’я і прізвище знайоме нашим читачам, 
які звертають свою увагу на  рубрику «Сьогоднішній день в істо-
рії району» та тим людям, котрим хоч раз довелося скористати-
ся послугами  архівного відділу Макарівської районної державної 
адміністрації. Біографічні дані розкажуть про те, що в Юлії Воло-
димирівни - освіта вища, в 1986 році закінчила Макарівську се-
редню школу,  в 1990-у  - Богуславське педагогічне училище Ки-
ївської області за спеціальністю «Викладання в початкових класах 
загальноосвітньої школи» та отримала кваліфікацію вчителя по-
чаткових класів. В 1995 році  мала диплом Українського держав-
ного педагогічного університету  імені М.П.Драгоманова (м.Київ) 
за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання» і 
отримала кваліфікацію вчителя початкових класів.  З 1990 по 1991 
рік  працювала в Макарівському дитячому садку «Барвінок» на по-
саді вихователя. З 1991 по 2000 рік – вчителем початкових класів 

в Макарівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 (нині це – 
гімназія).

На посаді начальника архівного відділу районної державної 
адміністрації Юлія Кравець працює з 11 квітня 2000 року. Чесно 
кажучи, нелегко було їй  залишити  гамірливу школу, своїх вихо-
ванців, педагогічний колектив і перейти в оточення архівної тиші, 
яку порушує, хіба що, тільки шелест документів та голоси відвід-
увачів. Але нова робота вимагала цілковитої зосередженості та 
уваги й пильності щодо формування фондів, їх «ревізій», збере-
ження справ та виконання запитів населення й  вирішення інших 
питань. Тож з часом вона  поринула «з головою» в архівні справи і  
наразі має чимало відзнак за роботу. Чим живе нині «скарбниця»  
справ діяльності нашого району? Про це ми поцікавились у Юлії 
Володимирівни Кравець. І ось про що вона розповіла нам.
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У місті Дрогобичі, 4-6 грудня цього 
року, відбувся VІІІ-й  Всеукраїнський від-
критий конкурс баяністів-акордеоністів 
«Візерунки Прикарпаття». Засновники 
конкурсу – Міністерство освіти і науки 
України, Дрогобицький державний педа-
гогічний університет імені Івана Франка  
та кафедра народних музичних інстру-
ментів  і вокалу  музично-педагогічного 
факультету цього закладу,   Національна 
Всеукраїнська музична спілка, Асоціація 
баяністів та акордеоністів України.

Цей конкурс присвячений розвитку 
музичних шкіл, популяризації  баянно-
акордеонного виконавства України. Крім 
того, він спрямований на підтримку моло-
дого покоління виконавців і пошуку нових 
талантів. У складних умовах сьогодення 

- це чи не єдиний засіб збереження 
жанру народно-інструментального 
мистецтва. 

Конкурс проводився в семи ка-
тегоріях, в яких брали участь соліс-
ти, ансамблі та оркестри народних 
інструментів, студенти і викладачі 
вузів,  музичних училищ та музичних 
шкіл з усіх куточків України. Серед 
складу  журі - лауреати Міжнародних 
конкурсів, композитори, народні ар-
тисти  України, професори, канди-
дати мистецтвознавства.

Ось на такому конкурсі наш 
Мар’ян Гушта - учень 4 класу баяна 
Макарівської дитячої школи мис-
тецтв  став лауреатом І премії в ка-
тегорії А.

До цієї перемоги причетні не 
тільки викладачі -  Віктор Садков-
ський,   Борис Кукса,  Вячеслава Те-
рещук, а й батьки, які підтримують і 
заохочують  Мар’яна до занять му-
зикою. Коли тато й мама дізналися 
про цей престижний конкурс, і що 
Мар’ян зможе взяти  в ньому участь, 
то зібрали кошти і поїхали з сином 
до Дрогобича.

І, як бачимо, ця поїздка не була 
марною! Серед восьми конкурсантів  ві-
кової категорії Мар’яна, юний баяніст 
майстерно  виконав «Арію» Й.-С. Баха і 
«Лічилку» білоруського композитора В. 
Грушевського за що й отримав найвищу 
оцінку журі і став переможцем.

До речі, треба сказати, що перемога 
нашого вихованця, -  не перша. В цьому 
році Мар’ян виборов звання лауреата І 
премії на обласному конкурсі «Дебют», ІІ 
місце в минулорічному конкурсі «Карпат-
ські візерунки» та був відзначений дипло-
мом конкурсу юних баяністів, який відбув-
ся в місті Ліда,  Республіки Білорусь. 

Бажаємо Мар’яну та його викладачу 
Віктору Садовському подальших успіхів, 
здоров’я і нових  творчих перемог!

Перемога юного 
баяніста 

12 грудня  року Колонний зал Київської  міської державної  адміністрації гостинно 
відчинив свої двері для учасників  46-го Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Різдвяні 
Зоряні мости». 

Нині  нашу  Дитячу школу мистецтв представляв вокально- хоровий колектив «Джо-
ломія» (сопілочка)  - керівник Світлана Бекназарова, концертмейстер Ганна Котигорош-
ко.

Це був дебютний виступ наших учнів на  престижній  столичній сцені. Готуючись до 
такого творчого змагання, багато старань доклали вони разом з педагогами і  отрима-
ли достойний результат – стали лауреатами ІІ премії. Дирекція школи вітає колектив 
«Джоломія» з успішним виступом і бажає наступних перемог.

Наші талановиті діти демонструють на різних сценах своє вміння,  обдарованість та 
щире бажання подарувати хороший настрій глядачам, особливо в дні  радісних довго-
очікуваних Новорічних та Різдвяних свят!

Ірина САЛЕНКО,
заступник директора з навчальної роботи  

Макарівської дитячої школи мистецтв.

УсПіШнИЙ  Дебют  
У стоЛИЦі

Лев, 5 років:
- Чекаю свята Миколая з нетерпінням, 

цього року я дуже хотів книжку про «тач-
ки», мама сказала, що передасть Микола-
єві! Тож я хочу швидше прокинутися й зна-
йти під подушкою омріяний подарунок! 

Інна, 7 років, школярка:
- Я знаю легенду про святого Миколая, 

який слухняним дітям за добру поведінку 
дарує ласощі й подарунки, а щоб провчи-
ти непослухів, кладе їм різки під подушки. 
Мій маленький братик поводився не дуже 

добре цьогоріч, але я думаю, що він це не-
навмисно. Тому, якщо Миколай принесе 
йому різку, я заберу її і покладу йому під 
подушку цукерку, адже хочу, щоб у цей чу-
довий день на обличчях всієї родини пану-
вала лише усмішка. 

Миколка, 9 років, школяр:
- Діди Морози, дядьки, що кладуть під 

подушку гостинці, літаючі килими і ска-
тертини-самобранки – все це – видумки 
дорослих. У цьому я переконався ще два 
роки тому, коли вночі відчув, як мама по-
клала мені під подушку «конструктор», 
який я напередодні замовив. Та, хоч я й 
знаю про ці вигадки, і досі не перестаю 
писати листи і ніби-то передавати їх че-
рез маму. Таким чином, усе, що я б хотів 
отримати на свята, я знаходжу чи під по-
душкою, чи під ялинкою.

Мирослава, 15 років, школярка:
- В мене залишилися дуже теплі спо-

гади, що пов'язані з цим святом. Я завжди 
намагалася вгадати Святого Миколая по 
кроках, як і всі діти, думала: якщо не буду 
спати цілу ніч,то не тільки почую, але й по-
бачу його, при цьому була впевнена, що 
Миколай постійно поруч. Воно й насправ-
ді так, адже мого тата звуть Миколою. Тож 
коли хтось стверджував, що Миколая не-
має, я заперечувала хибні версії, завжди 
знаючи – він є! Також мені дуже подоба-
ється згадувати те, як мама підтримувала 
тата, коли він казав, що нікого не бачив. 

Потім, ми читали разом лист, в якому я 
писала побажання, і звірялися, чи все, що 
я «замовляла», Миколай поклав під по-
душку? З тих пір минуло більше 7 років, а 
спогади й далі живуть, змушують вірити в 
казку...

Вікторія, 19 років, студентка:
- Новорічні свята, а з ними і День Свя-

того Миколая з дитинства запам’ятовує 
кожен. Для мене це усмішки батьків, шо-
колад з полуницею під подушкою... Саме 
тоді вірилося в казку, у щось неймовірне, 
добре і прекрасне, а дитяча наївність ви-
кликала в дорослих ніжність в очах...Тепер 
я знаю, хто насправді клав під подушку 
іграшки й солодощі,та все ж віра в чарів-
ність цього дня не полишила. Хочеться, 
аби він приніс радісні звістки, країну наре-
шті перестали стрясати битви на Донбасі і 
скрізь запанував мир!

Спілкувалася Юлія ЗВєрьКОВА.

Що малечі під подушку 
приготує миколай?

Новий рік повільно наближається до України. Хоч і не залишає він ще слідів 
на свіжому снігу, та мороз ранками все ж щіпає за щічки малюків, їх батьків, за-
вжди зайнятих студентів з горами конспектів у руках, привітливих бабусь, діду-
сів, що збираються в будень під парадним погомоніти про усіляке... Новий рік 
шле низку свят, казку, саме це – час неймовірних бажань та яскравих усмішок. 
Та першим цикл новорічних свят починає День Святого Миколая. Його з нетер-
пінням чекають слухняні діточки, і лякаються непосидючі:  що, як замість омрі-
яної машини, Миколай підкладе під подушку різку? Що ж очікують від свята ма-
ленькі читачі? Чи вірять у Миколая?

на КИЇВЩИні ВіДКрИто 
«реЗИДенЦію 

сВятого мИКоЛая»

Майже цілий рік усі діти з не-
терпінням очікують зимових свят. 
День Св. Миколая, Новий рік, Різд-
во, Водохреща та інші урочисті дні 
несуть із собою веселощі та розва-
ги, ігри, співи, танці. З особливим 
нетерпінням чекають діти 19 груд-
ня, бо Свято Миколая пов’язане з 
сюрпризами, подарунками та гар-
ним настроєм.

Задля того, щоб діти Київщини 
отримали довгоочікувані подарун-
ки, на базі обласного центру со-
ціально-психологічної реабілітації 

дітей «Отчий дім» служби у справах 

дітей та сім’ї облдержадміністрації, 

відкрито «Резиденцію Святого Ми-

колая», на якій, під керівництвом 

самого Миколая-Чудотворця, по-

мічники Святого комплектують со-

лодкі подарунки з побажаннями та 

привітаннями з наступаючими Но-

ворічними і Різдвяними святами.

Київська обласна 

державна адміністрація.

новини мистецького життя
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середа,  23 грудня

понеділок, 21 грудня

вівторок, 22  грудня

перший 
національний

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10 АгроЕра.
6.20,8.25 Вiд першої особи.
6.45,7.15,8.15 Спорт.
6.50,7.20,8.20 Погода.
6.55,8.40 Ескулап.
7.25 Ера будiвництва.
7.30 На слуху.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.25 Уряд на зв`язку з грома-

дянами.
9.55 Д/с "Мiй новий дiм - Корея".
10.30 Чоловiчий клуб. Спорт.
11.55 Погода.
12.00 "План на завтра" з А. Рiнгiс.
12.30 Зроблено в Європi.
13.00,18.30,21.00,1.30 Новини.
13.15 Вiкно до Америки.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.00 Школа Мерi Поппiнс.
14.20 М/ф.
15.10 Х/ф "Полковнику нiхто 

не пише".
17.35 Книга.ua.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Про головне.
19.30 Реформуючи Україну.

19.45 Етнографiчнi замальов-
ки. Грузiя.

20.00 Перша шпальта.
20.30 Зроблено в Європi.
21.25 Новини. Спорт.
21.50 Подорожнi.
22.50 Погода.
23.00,0.00,1.00 Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.45 Час-Ч.
1.55 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-

старт 12,5 км. Жiнки.
1+1

6.45 Снiданок з "1+1".
7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,
23.15 "ТСН".
7.10,7.45,8.10,9.10 Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
9.30,10.50,12.20 "Мiняю жiнку 9".
13.45 Т/с "Однолюби".
15.50 "Сiмейнi мелодрами 6".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Останнiй москаль".
22.00 "Грошi".
23.30 "Мiнкульт".
0.00 Драма "Викрадений син: 

Iсторiя Тiффанi Рубiн".
1.50 Драма "Побiчний ефект". 

інтер
6.35 М/ф.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,
14.00,16.00,17.40 Новини. 

7.15 "Ранок з Iнтером".
7.35,8.10,8.35 "Ранок з Iнтером".
9.20,12.25 Т/с "Розумниця, 

красуня", 1-3-4 с.
13.45,14.20 "Судовi справи".
15.00,16.15 "Чекай на мене".
18.05,19.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Заради любовi я все 

зможу!"
22.45 Т/с "Двадцять рокiв без 

любовi". (2 категорiя).
0.45 Х/ф "Солдати невдачi".

трк «Україна»
6.50,7.15,8.15 Ранок з Україною.
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00,
1.50,5.00 Подiї.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 "Говорить Україна".
12.15 Реальна мiстика.
13.15,15.30 Т/с "Другий шанс".
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. 

Вiдплата", 15 с.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Анка з Молдавiї", 1 i 2 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф "Особливо небезпеч-

ний". (3 категорiя).
іСтv

6.35 Факти тижня з О. Со-
коловою.

8.35 10 хвилин з Прем`єр-
мiнiстром України.

8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.15 Т/с "Путьова країна".
11.30 Дивитися усiм!
11.50,13.20,16.10 Х/ф "Володар 

персня. Двi вежi".
12.45,15.45 Факти. День.
16.25 Х/ф "Термiнатор 3. По-

встання машин".
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова з А. 

Куликовим.
0.25 Х/ф "Конан-варвар". (2 к.).

Стб
5.50,16.00 "Все буде добре!"
7.45 "Все буде смачно!"
8.40 "Зiркове життя. Правила 

вдалого розлучення".
9.35 "Зiркове життя. Пробачи-

ти зрадника".
10.30 "Битва екстрасенсiв 15".
12.40 "Танцюють всi! 6".
18.00,22.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми вдома".
20.00 "Хата на тата".
22.48 "Хата на тата".
23.18 "Детектор брехнi 7".
1.08 "Один за всiх".
1.30 "Слiдство ведуть екстра-

сенси".

новий канал
6.00,7.10 Kids` Time.
6.05 М/с "Губка Боб Квадратнi 

Штани".
7.15 Т/с "Друзi".
11.05 Х/ф "Iндiана Джонс i 

останнiй хрестовий похiд".
13.40 Х/ф "Iндiана Джонс i 

Королiвство кришталево-
гочерепа".

16.05 Т/с "Не родись вродлива".
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.10 Пристрастi за ревiзором.
23.25 Х/ф "Випробування 

весiллям". (2 категорiя).
1.45 Х/ф "Озеро страху 4". (3 к.).

нтн
5.40 Х/ф "Хочу дитину".
7.35 "Народний кухар".
8.20 "Магiя Крiса Енджела".
9.25 Х/ф "Хитрощi Норбiта".
11.20 Т/с "Удар у вiдповiдь".
13.00 Т/с "Грабуй награбоване".
14.00,19.00,23.15,2.00 "Свiдок".
14.15 Т/с "Грабуй награбоване".
15.10 Т/с "Лiнiя захисту".
19.30 Т/с "Кулагiн та партнери".
21.30 Т/с "Удар у вiдповiдь".
23.45 Т/с "Менталiст 5". (2 к.).
0.35 Т/с "Мертва зона". (2 к.).

тет
7.35 М/с "Чагiнгтон".
8.00 Мультик з Лунтиком.
10.05 М/с "Клуб Вiнкс: Школа 

чарiвниць".

11.00 Х/ф "Рапунцель".
12.10 Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень.
13.50 Панянка-селянка.
14.50 УТЕТа тато!
15.50,21.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00,20.00 Т/с "Кухня".
18.30,20.30 Т/с "Свiтлофор". 
19.00 Панянка-селянка.
22.00 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!
23.55 Т/с "Любить не любить".
0.55 Т/с "Янгол або Демон". 
1.50 УТЕТа в Iнтернетi.

тоніС
8.00 Модний журнал.
9.50 Мiс "Iнтернет-TV".
9.55 Модний журнал.
10.00 "Алло, лiкарю!"
11.00 Перехрестя живої при-

роди.
12.15 Олiмпiйськi надiї 2016.
12.45 Дивовижний свiт.
13.50 Модний журнал.
13.55 Мiс "Iнтернет-TV".
14.00 Дика Пiвденна Африка.
15.00,18.30,21.00 Служба новин 

"Соцiальний пульс".
15.10,21.20 "Погода".
15.40 Олiмпiйськi надiї 2016.
16.00 Дивовижний свiт.
16.50 "Алло, лiкарю!"
17.45 Незвичайнi культури.
18.15 "Цивiлiзацiя Incognita".
18.50 В гостях у Д. Гордона. 

Михайло Саакашвiлi, ч. 1.

20.00 Мiс "Iнтернет-TV".
20.05 Д/ф "Вирiшальнi битви 

Другої свiтової вiйни".
20.55 Модний журнал.
21.35 Дивовижний свiт.
22.00 DW-новини.
22.10 Довiдник дикої природи.
23.10 Тисяча днiв планети.
0.00 Т/с "Латинський коха-

нець". (3 категорiя).
1.10 Мiс "Iнтернет-TV".
1.15 Т/с "Латинський коха-

нець". (3 категорiя).
2+2

6.00 М/ф.
6.30 "Нове Шалене вiдео по-

українськи".
7.00 "Облом.UA".
8.35 "Помста природи".
10.20 Т/с "Мушкетери".
12.30 Х/ф "Острiв МакКiнсi".
14.25 "Вайпаут".
15.20 "Легенди кiкбоксiнгу".
16.30 Top Gear.
17.30,19.00,0.00 "ДжеДАI".
18.30,23.30 Новини "Спецкор".
19.20 "Секретнi матерiали".
20.20 Х/ф "Слiд смертi".
22.30 Т/с "Череп i кiстки".
0.25 Х/ф "Акула-вбивця".
2.15 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу".

четвер, 24 грудня

перший 
національний

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10 АгроЕра.
6.20,8.25 Вiд першої особи.
6.45,7.15,8.15 Спорт.
6.50,7.20,8.20 Погода.
6.55,8.40 Ескулап.
7.25 На слуху.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.25 Про головне.
9.55 Д/с "Мiй новий дiм - 

Корея".
10.30 Чоловiчий клуб. Спорт.
11.45 Погода.
11.50 Перша студiя.
12.35 Д/с "Калiфорнiя наша".
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хочу бути.
14.15 М/ф.
14.55 Фольк-music.
16.10 Подорожнi.
17.00 Д/ф "Чорнi лангури".
17.35 Суспiльний унiверситет. 

18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30,21.00 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 ДебатиPRO.
21.25 Новини. Спорт.
21.50 Вiйна i мир.

22.50 Погода.
23.00,0.00,1.00 Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Час-Ч.
1.55 Д/ф "Чорнi лангури".

1+1
6.00,7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,
19.30,23.15,3.35 "ТСН".
6.45,7.10,7.45,8.10,9.10 

Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
9.30,10.55,12.20 "Мiняю жiнку 9".
13.40 Т/с "Однолюби".
15.45 Т/с "Останнiй москаль".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Останнiй москаль".
22.00 "Новий Iнспектор Фрей-

мут 3".
0.00 Драма "Побiчний ефект".
2.05 Мелодрама "Гiрке кохан-

ня". (2 категорiя).
інтер

5.35 "Подробицi" - "Час".
6.35 М/ф.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,
14.00,16.00,17.40,14.00,16.00, 

Новини.
7.15,7.35,8.10,8.35 "Ранок з 

Iнтером".
9.20 Т/с "Заради любовi я все 

зможу!"

11.15,12.25 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. Каневським".

13.40,14.20 "Судовi справи".
15.45,16.15 "Сiмейний суд".
18.05,19.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Заради любовi я все 

зможу!"
22.45 Т/с "Двадцять рокiв без 

любовi". (2 категорiя).
0.45 Х/ф "Вечеря з дурнями". (2 к.).

трк «Україна»
6.00 Реальна мiстика.
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00, Подiї.
7.15,8.15 Ранок з Україною.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 "Говорить Україна".
12.15 Реальна мiстика.
13.15,15.30 Х/ф "Волошки для 

Василiси".
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. 

Вiдплата", 16 с.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Анка з Молдавiї", 3 i 

4 с. (2 категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "C.S.I.: Мiсце злочину 

Маямi 6", 1 i 2 с. (2 к.).
1.20 Подiї.

іСтv
5.05 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.05 Антизомбi.
11.10 Т/с "Прокурори".
12.05 Х/ф "Битва титанiв".

12.45,15.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Битва титанiв".
14.40 Т/с "Код Костянтина".
15.40,16.25 Патруль. Само-

оборона.
16.40 Т/с "Прокурори".
17.35 Т/с "Путьова країна".
18.45 Факти. Вечiр.
20.20 Громадянська оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Володимирська, 15".
22.30 Т/с "На трьох".
23.30 Х/ф "Апокалiпсис". (2 к.).

Стб
5.55,16.00 "Все буде добре!"
7.50 "Все буде смачно!"
8.45 Х/ф "Дiвчата".
10.40 "Битва екстрасенсiв".
12.05 "Танцюють всi! 6".
18.00,22.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми вдома".
20.00,22.45 "Кохана, ми вбиває-

мо дiтей".
0.00 "Один за всiх".
0.50 "Слiдство ведуть екстра-

сенси".
1.45 Х/ф "Летять журавлi".

новий канал
3.05 Служба розшуку дiтей.
3.10 Абзац!
4.05 Зона ночi.
6.00,7.20 Kids` Time.
6.05 М/с "Губка Боб Квадратнi 

Штани".
7.25 Т/с "Друзi".
10.50 Т/с "Не родись вродлива".
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф "Любов на островi". 

20.40 Х/ф "Турецька для 
початкiвцiв". (2 категорiя).

22.50 Х/ф "Заручини жартома". 
1.00 Х/ф "Випробування 
весiллям". (2 категорiя).

нтн
6.10 Х/ф "Зiрка шерифа".
8.30 Ранковий "Свiдок".
9.00 "Кримiнальнi справи".
9.50 Т/с "Ледi-детектив мiс 

Фрайнi Фiшер".
12.00 Т/с "Удар у вiдповiдь".
13.40 Т/с "Грабуй награбоване".
14.00,19.00,23.15,3.00 "Свiдок".
14.15 Т/с "Грабуй награбоване".
15.35 Т/с "Кулагiн та партнери".
17.15 Т/с "Детективи".
19.30 Т/с "Кулагiн та партнери".
21.30 Т/с "Удар у вiдповiдь".
23.45 Т/с "Менталiст 5". (2 к.).
0.35 Т/с "Мертва зона". (2 к.).
2.05 "Європейський покерний 

турнiр".
тет

6.00 Малята-твiйнята.
6.45 М/с "Пiдлiтки-мутанти 

черепашки-нiндзя".
7.35 М/с "Чагiнгтон".
8.00 Мультик з Лунтиком.
10.05 М/с "Клуб Вiнкс: Школа 

чарiвниць".
11.00 Х/ф "Бременськi музи-

канти".
12.10 Повне перевтiлення. Дiм 

за тиждень.
13.50 Панянка-селянка.
14.50 УТЕТа тато!
15.50 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Т/с "Кухня".
18.30,20.30 Т/с "Свiтлофор".
19.00 Панянка-селянка.

20.00 Т/с "Кухня".
21.00 Вiталька.
22.00 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!
23.55 Т/с "Любить не любить". 

(2 категорiя).
0.55 Т/с "Янгол або Демон". (2 к.).
1.50 УТЕТа в Iнтернетi.

тоніС
5.55,7.30,15.00,18.30,21.00, 

Служба новин 
"Соцiальний пульс".

6.15 Довiдник дикої природи.
7.00 DW-новини.
7.20 Модний журнал.
7.25 Мiс "Iнтернет-TV".
7.50 "Погода".
7.55 Модний журнал.
9.50 Мiс "Iнтернет-TV".
9.55 Модний журнал.
10.00 "Алло, лiкарю!"
11.00 Д/ф "Вирiшальнi битви 

Другої свiтової вiйни".
12.15 Олiмпiйськi надiї 2016.
13.00 Незвичайнi культури.
13.50 Модний журнал.
13.55 Мiс "Iнтернет-TV".
14.00 Тисяча днiв планети.
15.10 "Погода".
15.40 Олiмпiйськi надiї 2016.
16.00 Дивовижний свiт.
16.50 "Алло, лiкарю!"
17.45 "Соцiальний статус: ваша 

пенсiя".
18.20 "Мистецтво i час".
18.50 В гостях у Д. Гордона. 

Михайло Саакашвiлi, ч. 2.
20.00 Мiс "Iнтернет-TV".
20.05 Д/ф "Вирiшальнi битви 

Другої свiтової вiйни".

20.55 Модний журнал.
21.20 "Погода".
21.35 Дивовижний свiт.
22.00 DW-новини.
22.10 Довiдник дикої природи.
23.10 Тисяча днiв планети.
0.00 Т/с "Латинський коха-

нець". (3 категорiя).
1.05 Мiс "Iнтернет-TV".
1.10 Т/с "Латинський коха-

нець". (3 категорiя).
2.10 Т/с "Красивi та амбiцiйнi". 

(3 категорiя).
2+2

6.00 М/ф.
6.35,16.00,17.55 "Нове Шалене 

вiдео по-українськи".
7.35,16.55 "Облом.UA".
8.10 "ДжеДАI".
8.30 Новини "Спецкор".
9.00 "Люстратор 7.62". 

9.10 "Секретнi матерiали".
9.25 Д/ф "Величезнi монстри".
10.25 Д/ф "Загубленi свiти".
11.20 Д/ф "Прихованi мiста".
12.20 Х/ф "800 льє вниз Ама-

зонкою".
14.10 Т/с "Зоряна брама. 

Всесвiт 2".
18.30 Новини "Спецкор".
19.00 "ДжеДАI".
19.20 "Люстратор 7.62".
20.20 Х/ф "Веселi канiкули".
22.30 Т/с "Череп i кiстки".
23.30 Новини "Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.25 Х/ф "Небезпечна зона".
2.20 Х/ф "Ярослав Мудрий".

перший 
національний

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10 АгроЕра.
6.20,8.25 Вiд першої особи.
6.45,7.15,8.15 Спорт.
6.50,7.20,8.20 Погода.
6.55,8.40 Ескулап.
7.25 Ера будiвництва.
7.30 На слуху.
7.50 Код безпеки.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.05 Погода.
9.25 Про головне.
9.55 ДебатиPRO.
11.25 Реформуючи Україну.
11.45 Етнографiчнi замальов-

ки. Грузiя.
12.00 Засiдання Кабiнету 

Мiнiстрiв України.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 М/ф.
15.05 Музичне турне.
16.30 Д/ф "Замки Європи".
17.20 Погода.
17.35 Суспiльний унiверситет. 

18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Т/с "Мафiоза".
20.30 Вересень.
21.00 Новини.

21.25 Новини. Спорт.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
22.50 Погода.
23.00,0.00,1.00 Пiдсумки.
23.20,0.20 Погода.
23.25 На слуху.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Час-Ч.
1.55 Чоловiчий клуб. Спорт.

1+1
6.00,7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,
19.30,23.15,3.25 "ТСН".
6.45,7.10,7.45,8.10,9.10 

Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
9.30,10.55,12.20 "Мiняю жiнку 9".
13.40 Т/с "Однолюби".
15.45 Т/с "Останнiй москаль".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Останнiй москаль".
22.00 "Одруження наослiп".
0.00 Мелодрама "Гiрке кохан-

ня". (2 категорiя).
1.55 Комедiя "День подяки".

інтер
5.35 "Подробицi" - "Час".
6.35 М/ф.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,
14.00,16.00,17.40 Новини.
7.15,7.35,8.10,8.35 "Ранок з 

Iнтером".
9.20 Т/с "Заради любовi я все 

зможу!"

11.15,12.25 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. Каневським".

13.40,14.20 "Судовi справи".
15.45,16.15 "Сiмейний суд".
18.05 "Стосується кожного".
19.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Заради любовi я все 

зможу!"
22.45 Т/с "Двадцять рокiв без 

любовi". (2 категорiя).
0.40 Х/ф "Заводiй". (2 к.).

трк «Україна»
6.00 Реальна мiстика.
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00,1.20 

Подiї.
7.15,8.15 Ранок з Україною.
9.15 Зоряний шлях.
11.00,19.45 "Говорить Україна".
12.15 Реальна мiстика.
13.15,15.20 Т/с "Скринька Пан-

дори". (2 категорiя).
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. 

Вiдплата", 17 с.
21.00 Т/с "Анка з Молдавiї", 5 i 

6 с. (2 категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30,2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце зло-

чину Маямi 6", 3 i 4 с. 
іСтv

4.45 Служба розшуку дiтей.
4.50 Студiя Вашингтон.
4.55 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Антизомбi.
11.15 Т/с "Прокурори".

12.10 Х/ф "Гнiв титанiв".
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф "Гнiв титанiв".
14.45 Т/с "Код Костянтина".
15.45 Факти. День.
16.25 Патруль. Самооборона.
16.45 Т/с "Прокурори".
17.40 Т/с "На трьох".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Володимирська, 15".
22.30 Т/с "На трьох".
23.30 Х/ф "Головний 

пiдозрюваний". (2 к.). 
1.30 Т/с "Морська полiцiя. Лос-

Анджелес".
Стб

5.40 "Все буде добре!"
7.25 "Все буде смачно!"
8.20 "Зiркове життя. Як забува-

ли зiрок 3".
9.20 "Зiркове життя. Весiлля - 

лiки вiд старостi".
10.15 "Битва екстрасенсiв. 

Боротьба континентiв".
12.35 "Танцюють всi! 7".
16.00 "Все буде добре!"
18.00,22.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми вдома".
20.00 "МастерШеф 5. Фiнал".
22.45 "МастерШеф 5. Оголо-

шення переможця".
23.05 "Моя правда. Ектор 

Хiменес-Браво".
0.55 "Слiдство ведуть екстра-

сенси".
1.50 Х/ф "Наречений з того 

свiту".

новий канал
3.55 Зона ночi.
6.00,7.10 Kids` Time.
6.05 М/с "Губка Боб Квадратнi 

Штани".
7.15 Т/с "Друзi". 

11.15 Т/с "Щасливi разом".
16.10 Т/с "Не родись вродлива".
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф "Блакитна лагуна".
21.00 Х/ф "Нецiлована".
23.00 Х/ф "Думай, як чоловiк".
1.25 Х/ф "Заручини жартома". 

нтн
5.15 Х/ф "Заручники страху".
6.50 Х/ф "Стамбульський 

транзит".
8.30 Ранковий "Свiдок".
9.00 "Кримiнальнi справи".
9.55 Т/с "Ледi-детектив мiс 

Фрайнi Фiшер".
12.00 Т/с "Удар у вiдповiдь".
13.40 Т/с "Грабуй награбоване".
14.00 "Свiдок".
14.15 Т/с "Грабуй награбоване".
15.35 Т/с "Кулагiн та партнери".
17.15 Т/с "Детективи".
19.00 "Свiдок".
19.30 Т/с "Кулагiн та партнери".
21.30 Т/с "Удар у вiдповiдь".
23.15 "Свiдок".
23.45 Т/с "Менталiст 5". (2 к.).
0.35 Т/с "Мертва зона". (2 к.).
2.10 "Свiдок".

тет
6.00 Малята-твiйнята.
6.45 М/с "Пiдлiтки-мутанти 

черепашки-нiндзя".
7.35 М/с "Чагiнгтон".
8.00 Мультик з Лунтиком.

10.05 М/с "Клуб Вiнкс: Школа 
чарiвниць".

11.00 Х/ф "Хоробрий кравчик".
12.10 Повне перевтiлення. Дiм 

за тиждень.
13.50 Панянка-селянка.
14.50 УТЕТа тато!
15.50 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Т/с "Кухня".
18.30,20.30 Т/с "Свiтлофор". (2 к.).
19.00 Панянка-селянка.
20.00 Т/с "Кухня".
21.00 Вiталька.
22.00 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!
23.55 Т/с "Любить не любить". 

(2 категорiя).
0.55 Т/с "Янгол або Демон". 
1.50 УТЕТа в Iнтернетi.

тоніС
5.55,7.30,15.00,18.30,21.00, 

Служба новин 
"Соцiальний пульс".

6.15 Довiдник дикої природи.
7.05 DW-новини.
7.20 Модний журнал.
7.25 Мiс "Iнтернет-TV".
7.55 Модний журнал.
9.50 Мiс "Iнтернет-TV".
9.55 Модний журнал.
10.00 "Алло, лiкарю!"
11.00 Д/ф "Вирiшальнi битви 

Другої свiтової вiйни".
12.15 Олiмпiйськi надiї 2016.
13.00 "Соцiальний статус: ваша 

пенсiя".
13.50 Модний журнал.
13.55 Мiс "Iнтернет-TV".
14.00 Тисяча днiв планети.
15.10 "Погода".
15.40 Олiмпiйськi надiї 2016.

16.00 Дивовижний свiт.
16.50 "Алло, лiкарю!"
17.45 Незвичайнi культури.
18.15 "Цивiлiзацiя Incognita".
18.40 "Погода".
18.50 В гостях у Д. Гордона. 

Савiк Шустер, ч. 1.
20.00 Мiс "Iнтернет-TV".
20.05 Д/ф "Вирiшальнi битви 

Другої свiтової вiйни".
20.55 Модний журнал.
21.20 "Погода".
21.30 "Глобал-3000".
22.00 DW-новини.
22.10 Довiдник дикої природи.
23.10 Тисяча днiв планети.
0.00 "Натхнення".
0.10 Т/с "Латинський коха-

нець". (3 категорiя).
1.10 Мiс "Iнтернет-TV".
1.15 Т/с "Латинський коха-

нець". (3 категорiя).
2+2

6.00 М/ф.
6.35,16.00,17.55 "Нове Шалене 

вiдео по-українськи".
7.35,16.55 "Облом.UA".
8.10,19.00,0.00 "ДжеДАI".
8.30,18.30,23.30 Новини "Спецкор".
9.00 "Люстратор 7.62".
9.10 "Секретнi матерiали".
9.25 Д/ф "Величезнi монстри".
10.20 Д/ф "Загубленi свiти".
11.15 Д/ф "Джунглi Атлантиди".
12.15 Х/ф "Небезпечна зона".
14.10 Т/с "Зоряна брама. 

Всесвiт 2".
19.20 "Цiлком таємно".
20.20 Х/ф "Спiймати i вбити".
22.30 Т/с "Череп i кiстки".
0.25 Х/ф "Воронка".
2.15 Х/ф "Захар Беркут".

перший 
національний

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10 АгроЕра.
6.20,8.25 Вiд першої особи.
6.45,7.15,8.15 Спорт.
6.50,7.20,8.20 Погода.
6.55,8.40 Ескулап.
7.25 Тепло.ua.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Погода.
9.20 Про головне.
9.50 Вiкно до Америки.
10.20 Чоловiчий клуб.
10.50 Вiйна i мир.
11.55 Погода.
12.15 Слiдство. Iнфо.
13.00 Новини.
13.15 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 М/ф.
14.35 Спогади.
15.30 Надвечiр`я. Долi.
16.30 Свiтло.
17.15 Погода.
17.30 Д/с "Дорогами Саксонiї".
18.05 Час-Ч. 

18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Т/с "Мафiоза".
20.30 Д/с "Калiфорнiя наша".
21.00 Новини.
21.25 Новини. Спорт.
21.45 "Схеми" з Н. Седлецькою.
22.10 5 баксiв.net.
22.25 Нiчна Меса Рiздва 

Христового за участю 
Святiйшого Отця Фран-
циска в Колiзеї (Рим).

0.30 Пiдсумки.
0.50 Погода.
0.55 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Час-Ч.
1.55 Уряд на зв`язку з грома-

дянами.
1+1

6.00,7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,
19.30,23.15,3.40 "ТСН". 

6.45 Снiданок з "1+1".
7.10,7.45,8.10,9.10 Снiданок з 

"1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
9.30,10.50 "Мiняю жiнку 9".
12.20 Т/с "Однолюби".
15.45 Т/с "Останнiй москаль".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Останнiй москаль".
22.00 "Право на владу".
23.30 "Право на владу".
0.20 Комедiя "День подяки".

інтер
5.35 "Подробицi" - "Час".
6.35 М/ф.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,
14.00,16.00,17.40 Новини.
7.15,7.35,8.10,8.35 "Ранок з 

Iнтером".
9.20 Т/с "Заради любовi я все 

зможу!"
11.15,12.25 Д/с "Слiдство 

вели..." з Л. Каневським".
13.40,14.20 "Судовi справи".
15.45,16.15 "Сiмейний суд".
18.05 "Стосується кожного".
19.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".

21.00 Т/с "Заради любовi я все 
зможу!"

22.45 Т/с "Двадцять рокiв без 
любовi". (2 категорiя).

0.50 Х/ф "Дорослi дiти розлу-
чення". (2 категорiя).

2.50 Д/с "Вiйна всерединi нас".
трк «Україна»

6.00 Реальна мiстика.
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00,1.20 Подiї.
7.15 Ранок з Україною.
8.15 Ранок з Україною.
9.15 Зоряний шлях.
11.00 "Говорить Україна".
12.15 Реальна мiстика.
13.15 Т/с "Скринька Пандори". 
15.20 Т/с "Скринька Пандори". 
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. 

Вiдплата", 18 с.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Анка з Молдавiї", 7 i 

8 с. (2 категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30,2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце зло-

чину Маямi 6", 5 i 6 с. 
іСтv

4.55 Студiя Вашингтон.
5.00 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
9.55 Антизомбi.
10.55 Т/с "Прокурори".
11.50,13.20 Х/ф "Пригоди 

Плуто Неша".
12.45,15.45 Факти. День.
14.20 Т/с "Код Костянтина".
15.20 Патруль. Самооборона.
16.25 Патруль. Самооборона.
16.45 Т/с "Прокурори".
17.40 Т/с "На трьох".

18.45 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Володимирська, 15".
22.30 Т/с "На трьох".
23.30 Х/ф "Найманець". (2 к.).
1.55 Т/с "Морська полiцiя. Лос-

Анджелес".
Стб

5.45 "Все буде добре!"
7.30 "Все буде смачно!"
8.25 "Зiркове життя. Помилки 

молодостi".
9.15 "Зiркове життя. Слава в 

обмiн на родину".
10.15 "Битва екстрасенсiв. 

Боротьба континентiв".
12.35 "Танцюють всi! 7".
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини".
18.30 Т/с "Коли ми вдома".
20.00 "Зваженi та щасливi 5. 

Фiнал".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Зваженi та щасливi 5. 

Оголошення переможця".
23.15 "Один за всiх".
0.30 "Слiдство ведуть екстра-

сенси".
1.30 Х/ф "Почни спочатку".

новий канал
3.00 Абзац!
3.55 Служба розшуку дiтей.
4.00 Зона ночi.
6.00 Kids` Time.
6.05 М/с "Губка Боб Квадратнi 

Штани".
7.10 Kids` Time.
7.15 Т/с "Друзi".
11.05 Т/с "Моя прекрасна няня".
16.10 Т/с "Не родись вродлива". 

18.00 Абзац!
19.00 Х/ф "Повернення до 

Блакитної лагуни".

20.55 Х/ф "Лапочка".
22.50 Х/ф "Щасливчик". (2 к.).
0.50 Х/ф "Думай, як чоловiк". 

нтн
5.40 Х/ф "Дивна жiнка".
8.30 Ранковий "Свiдок".
9.00 "Кримiнальнi справи".
9.55 Т/с "Ледi-детектив мiс 

Фрайнi Фiшер".
12.00 Т/с "Удар у вiдповiдь".
13.40 Т/с "Грабуй награбоване".
14.00 "Свiдок".
14.15 Т/с "Грабуй награбоване".
15.35 Т/с "Кулагiн та партнери".
17.15 Т/с "Детективи".
19.00 "Свiдок".
19.30 Т/с "Кулагiн та партнери".
21.30 Т/с "Удар у вiдповiдь".
23.15 "Свiдок".
23.45 Т/с "Менталiст 5". (2 к.).
0.35 Т/с "Мертва зона". (2 к.).
2.05 "Покер. Велика гра".

тет
6.00 Малята-твiйнята.
6.45 М/с "Пiдлiтки-мутанти 

черепашки-нiндзя".
7.35 М/с "Чагiнгтон".
8.00 Мультик з Лунтиком.
10.05 М/с "Клуб Вiнкс: Школа 

чарiвниць".
11.00 Х/ф "Король Дроздобород".
12.10 Повне перевтiлення. Дiм 

за тиждень.
13.50 Панянка-селянка.
14.50 УТЕТа тато!
15.50,21.00 Вiталька.
17.00,22.00 Країна У.
18.00,20.00 Т/с "Кухня".
18.30,20.30 Т/с "Свiтлофор".
19.00 Панянка-селянка.
23.00 Дайош молодьож!
23.55 Т/с "Любить не любить".
0.55 Т/с "Янгол або Демон". 
1.50 УТЕТа в Iнтернетi.

тоніС
5.55 Служба новин 

"Соцiальний пульс".
6.15 Довiдник дикої природи.
7.05 Модний журнал.
7.10 DW-новини.
7.30 "Зцiлення теплом".
7.55 Мiс "Iнтернет-TV".
8.00 Модний журнал.
9.50 Мiс "Iнтернет-TV".
9.55 Модний журнал.
10.00 "Алло, лiкарю!"
11.00 Д/ф "Вирiшальнi битви 

Другої свiтової вiйни".
12.15 Олiмпiйськi надiї 2016.
13.00 Незвичайнi культури.
13.50 Модний журнал.
13.55 Мiс "Iнтернет-TV".
14.00 Тисяча днiв планети.
15.00 Служба новин 

"Соцiальний пульс".
15.10 "Погода".
15.40 Олiмпiйськi надiї 2016.
16.00 Дивовижний свiт.
16.50 "Алло, лiкарю!"
17.45 "Соцiальний статус".
18.20 "Цивiлiзацiя Incognita".
18.30 Служба новин 

"Соцiальний пульс".
18.40 "Погода".
18.50 В гостях у Д. Гордона. 

Савiк Шустер, ч. 2.
20.00 Мiс "Iнтернет-TV". 

20.05 Д/ф "Вирiшальнi 
битви Другої свiтової 
вiйни".

20.55 Модний журнал.
21.00 Служба новин 

"Соцiальний пульс".
21.20 "Погода".
21.30 Вiдлуння.
22.00 DW-новини.
22.10 Довiдник дикої природи.
23.10 Тисяча днiв планети.
0.00 Т/с "Латинський коха-

нець". (3 категорiя).
1.00 Мiс "Iнтернет-TV".
1.10 Т/с "Латинський коха-

нець". (3 категорiя).
2.05 Т/с "Красивi та амбiцiйнi". 

(3 категорiя).
2.45 "Вихiдний, пiсля опiвночi".
3.45 Мiс "Iнтернет-TV".
3.50 Модний журнал.
3.55 "Будь в курсi!"

2+2
6.00 М/ф.
6.35 "Нове Шалене вiдео по-

українськи".
7.35 "Облом.UA".
8.10 "ДжеДАI".
8.30 Новини "Спецкор".
9.00 "Люстратор 7.62".
9.10 "Секретнi матерiали". 

9.25 Д/ф "Вiдродження 
клинка".

10.20 Д/ф "Загубленi свiти".
11.15 Д/ф "Джунглi Атлан-

тиди".
12.15 Х/ф "Воронка".
14.10 Т/с "Зоряна брама. 

Всесвiт 2".
16.00 "Нове Шалене вiдео по-

українськи".
16.55 "Облом.UA".
17.55 "Нове Шалене вiдео по-

українськи".
18.30 Новини "Спецкор".
19.00 "ДжеДАI".
19.20 "Люстратор 7.62".
20.20 "Хоробрi серця".
21.20 Х/ф "Небезпечне за-

нурення".
23.30 Новини "Спецкор".
0.00 "ДжеДАI".
0.25 Х/ф "Вогняний бiй".
2.15 Х/ф "Богдан-Зиновiй 

Хмельницький".
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п’ятниця, 25 грудня

перший 
національний

6.00,7.00,8.00 Новини.
6.10,7.10 АгроЕра.
6.20,8.25 Вiд першої особи.
6.45,7.15,8.15 Спорт.
6.50,7.20,8.20 Погода.
6.55,8.40 Ескулап.
7.25 Ера будiвництва.
7.35 На слуху.
7.50 Код безпеки.
8.35 Паспортний сервiс.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Вiчне.
9.10 Погода.
9.25 Нiчна Меса Рiздва 

Христового за участю 
Святiйшого Отця Фран-
циска в Колiзеї (Рим).

11.45 Вересень.
12.15 "Схеми" з Н. Седлецькою.
12.50 Новини.
13.00 Рiздвяне послання та 

Апостольське Благосло-
вення для Риму i цiлого 
свiту Святiйшого Отця

Франциска з пл. Св. Петра в 
Римi.

13.35 Погода.
13.40 Час-Ч.
14.05 Казки Лiрника Сашка.
14.20 М/ф.
14.50 Театральнi сезони.
15.40 Вiра. Надiя. Любов.
16.40 Погода.

16.50 Д/ф "Кардинал Мар`ян 
Яворський". 
17.45 Як це?

18.15 Новини. Свiт.
18.30 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Intermarium.
20.30 "План на завтра" з А. 

Рiнгiс.
21.00 Новини.
21.25 Новини. Спорт.
21.50 Перша студiя.
22.50 Погода.
23.00,0.00,1.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.
0.20 Погода.
0.25 Вiд першої особи.
1.20 Новини. Свiт.
1.30 Новини.
1.45 Час-Ч.
1.55 Музичне турне.

1+1
6.00,7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,
19.30, "ТСН".
6.45,7.10,7.45,8.10,9.10 

Снiданок з "1+1".
7.35 "Маша i ведмiдь".
9.30,10.50 "Мiняю жiнку 9".
12.20 Т/с "Однолюби".
15.45 Т/с "Останнiй москаль".
17.15 Т/с "Заборонене кохання".
20.20 "Вечiрнiй Київ".
22.45 "Свiтське життя".
23.45 Комедiя "Куди подiлися 

Моргани?" (2 категорiя).

1.45 Комедiя "Подорож у свiт 
Джейн Остiн".

інтер
5.35 "Подробицi" - "Час".
6.35 М/ф.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,
14.00,16.00,17.40 Новини.
7.15,7.35,8.10,8.35 "Ранок з 

Iнтером".
9.20 Т/с "Заради любовi я все 

зможу!"
11.15,12.25 Д/с "Слiдство 

вели..." з Л. Каневським".
13.40,14.20 "Судовi справи".
15.45,16.15 "Сiмейний суд".
18.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 "Чорне дзеркало".
23.30 Х/ф "Кейт i Лео".
2.00 Х/ф "Ночi Гарлема".

трК «УКраЇна»
6.00 Реальна мiстика.
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00,1.20 Подiї.
7.15,8.15 Ранок з Україною.
9.15 Зоряний шлях.
10.50 "Говорить Україна".
12.00 Реальна мiстика.
13.0,15.30 Х/ф "Снiговий янгол".
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с "Клан ювелiрiв. 

Вiдплата", 19 с.
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Анка з Молдавiї". 
23.00 Подiї дня.
23.30,2.15 Т/с "C.S.I.: Мiсце зло-

чину Маямi 6", 7 i 8 с. 
іСтv

5.00 Служба розшуку дiтей.
5.05 Студiя Вашингтон.

5.10 Провокатор.
5.55 Факти.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.00 Антизомбi.
10.20 Х/ф "Ейр Америка".
12.45 Факти. День.
13.05,16.20 Т/с "Без права на 

помилку".
15.45 Факти. День.
17.40 Т/с "На трьох".
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.25 Т/с "Володимирська, 15".
22.30 Дизель-шоу.
23.50 Х/ф "Зрада". (2 категорiя).
1.35 Т/с "Морська полiцiя. Лос-

Анджелес".
Стб 

5.45 Х/ф "Прощавай, шпана 
замоскворецька".

7.45 "Зiркове життя. Зiрки iз 
небайдужим серцем".

8.45 "Зiркове життя. Фатальне 
кохання холостякiв".

9.40 Х/ф "Молода дружина".
11.40 Х/ф "Ой, ма-моч-ки!"
18.00 "Вiкна-Новини". 

18.30 Т/с "Коли ми вдома".
20.00 "Танцюють всi! 8. Фiнал".
22.00 "Вiкна-Новини".
22.45 "Танцюють всi! 8. Оголо-

шення переможця".
0.30 Т/с "Коли ми вдома".
1.40 "Слiдство ведуть екстра-

сенси".
2.35 Х/ф "Молода дружина".

новий Канал
3.30 Служба розшуку дiтей.
3.35 Зона ночi.
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Kids` Time.
6.05 М/с "Губка Боб Квадратнi 

Штани".
7.10 Kids` Time.
7.15 Т/с "Друзi".
11.05 Т/с "Щасливi разом".
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф "Блакитна лагуна 3".
20.45 Х/ф "З 13 в 30".
22.40 Х/ф "Кiнозiрка в погонах".
0.40 Х/ф "Щасливчик".

нтн
5.05 Х/ф "Двоє".
6.50 Х/ф "Женя, Женєчка та 

"Катюша".
8.30 Ранковий "Свiдок".
9.00 "Кримiнальнi справи".
9.55 Т/с "Ледi-детектив мiс 

Фрайнi Фiшер".
12.00 Т/с "Удар у вiдповiдь".
13.40 Т/с "Грабуй награбоване".
14.00,19.00,23.15 "Свiдок".
14.15 Т/с "Грабуй награбоване".
15.40 Т/с "Кулагiн та партнери".
17.20 Т/с "Детективи".
19.30 Т/с "Кулагiн та партнери".
21.30 Т/с "Удар у вiдповiдь".
23.45 Т/с "Менталiст 5". (2 к.).
0.35 Т/с "Мертва зона". (2 к.).

тет
6.00 Малята-твiйнята.
6.45 М/с "Пiдлiтки-мутанти 

черепашки-нiндзя".
7.35 М/с "Чагiнгтон".

8.00 Мультик з Лунтиком.
10.05 М/с "Клуб Вiнкс: Школа 

чарiвниць".
11.00 Х/ф "Столику, накрийся".
12.10 Повне перевтiлення. Дiм 

за тиждень.
13.50 Панянка-селянка.
14.50 УТЕТа тато!
15.50 Вiталька.
17.15 Країна У.
18.15 М/ф "Атлантида: Загубле-

на iмперiя".
20.00 М/ф "Унiверситет монстрiв".
21.50 Х/ф "Один плюс один".
23.55 Х/ф "Дуже страшне кiно". 
1.20 Т/с "Янгол або Демон".
2.15 УТЕТа в Iнтернетi.

тоніС
5.50,15.00,18.30,21.00 Служба 

новин "Соцiальний пульс".
6.10 Довiдник дикої природи.
6.50 "Калинове здоров`я".
7.10 DW-новини.
7.30 Вiдлуння.
7.55,9.50 Мiс "Iнтернет-TV".
8.00,9.55 Модний журнал.
10.00 "Алло, лiкарю!"
11.00 Д/ф "Вирiшальнi битви 

Другої свiтової вiйни". 
12.15 Олiмпiйськi надiї 2016.
13.00 "Соцiальний статус".
13.50 Модний журнал.
13.55 Мiс "Iнтернет-TV".
14.00 Тисяча днiв планети.
15.10 "Погода".
15.40 Олiмпiйськi надiї 2016.
16.00 Дивовижний свiт.
16.50 "Алло, лiкарю!"
17.45 Незвичайнi культури.
18.15 "Цивiлiзацiя Incognita".

18.40,21.20 "Погода".
18.50 В гостях у Д. Гордона. 

Савiк Шустер, ч. 3.
20.00 Мiс "Iнтернет-TV".
20.05 Д/ф "Вирiшальнi битви 

Другої свiтової вiйни".
20.55 Модний журнал.
21.35 Дивовижний свiт.
22.00 DW-новини.
22.10 Довiдник дикої природи.
23.10 Тисяча днiв планети.
0.00 Т/с "Латинський коха-

нець". (3 категорiя).
0.55 Мiс "Iнтернет-TV".
1.00 "Вихiдний, пiсля опiвночi".
2.10 Т/с "Красивi та амбiцiйнi". 

2+2
6.00 М/ф.
6.35,16.00 "Нове Шалене вiдео 

по-українськи".
7.35,16.55 "Облом.UA".
8.10,19.00 "ДжеДАI".
8.30,18.30 Новини "Спецкор".
9.00 "Люстратор 7.62".
9.10 "Секретнi матерiали".
9.25 Д/ф "101 страва, що 

змiнила свiт".
11.15 Д/ф "Зiткнення з асте-

роїдом. 24 години, що 
змiнили свiт".

12.15 Х/ф "Небезпечне за-
нурення".

14.10 Т/с "Зоряна брама. 
Всесвiт 2".

17.55 "Новое Сумасшедшее 
вiдео по-украински".

19.20 Х/ф "Вежа".
21.50 Х/ф "Напролом".
0.00 Х/ф "Палаючий острiв".
2.00 Х/ф "Чорна рада".

Проект розпорядження голови 
Макарівської районної державної ад-
міністрації «Про Перелік адміністра-
тивних послуг, які надаються через 
Центр надання адміністративних по-
слуг при Макарівській районній дер-
жавній адміністрації».

Розробник – Відділ адміністративних 
та дозвільних процедур Макарівської ра-
йонної державної адміністрації.

Зазначений проект розроблено від-
повідно до ст. 4, 8 Закону України «Про 
засади регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності». Методики 
проведення аналізу впливу регуляторно-
го акта, затвердженої Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 11.03.2004 № 
308, Закону України «Про дозвільну сис-
тему у сфері господарської діяльності», 
Закону України «Про перелік документів 

дозвільного характеру у сфері господар-
ської діяльності», Закону України «Про 
адміністративні послуги», на виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни від 16.05.2014 № 523-р «Деякі пи-
тання надання адміністративних послуг 
органів виконавчої влади через центри 
надання адміністративних послуг», з ме-
тою спрощення процедур надання ад-
міністративних послуг та поліпшення їх 
якості в районі, створення зручних умов 
для громадян і суб’єктів господарської 
діяльності при отриманні адміністратив-
них послуг, забезпечення відкритості та 
прозорості діяльності органів державної 
влади.

З метою отримання зауважень та 
пропозицій до проекту розпорядження 
голови Макарівської районної державної 
адміністрації «Про Перелік адміністра-

тивних послуг, які надаються через Центр 
надання адміністративних послуг при 
Макарівській районній державній адміні-
страції» та аналізу регуляторного впливу 
зазначеного проекту, Макарівська рай-
держадміністрація  оголошує про його 
оприлюднення з 18 грудня 2015 року в 
мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 
Макарівської райдержадміністрації: 
http//www.admmakariv.gov.ua  в розділі 
«Регуляторна діяльність». В даному роз-
ділі розміщено повний пакет документів 
до проекту розпорядження.

Строк приймання пропозицій та за-
уважень до проекту регуляторного акта  
та аналізу його регуляторного впливу 
становить 1 місяць з дня оприлюднення 
проекту регуляторного акта та аналізу 
регуляторного впливу.

Пропозиції і зауваження до проекту 

регуляторного акта та аналізу його ре-
гуляторного впливу просимо надавати в 
письмовій формі:

- поштою, за адресою: 08000, Київ-
ська область, Макарівський район, смт 
Макарів, вул. Фрунзе, 30, відділ адміні-
стративних та дозвільних процедур Ма-
карівської районної державної адміні-
страції;

- факсом – (04578) 5-29-88;
- електронною поштою за адресою: 
cnap_makariv@ukr.net
Пропозиції та зауваження також 

можна надсилати на адресу Дер-
жавної служби України з питань ре-
гуляторної політики та розвитку під-
приємництва: 01011, м. Київ, вул. 
Арсенальна, 9/11 або на електронну 
адресу – E-mail: inform@dkrp.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ 
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

ПРОДАЮ земельну  ділянку ОСГ 
у Копилові (18,59 сотки біля траси).  

ВАРТІСТЬ - 2 400 грн. за сотку. 
ТЕЛЕФОН: 097-008-08-75.

РЕМОНТ холодильників, пральних машин. 
(без вихідних та святкових). 

Тел.: 096-550-85-85.

П А Л И В Н І   
Б Р И К Е Т И

для опалювання домівок 
в печах, камінах, котлах.

1 тонна брикетів 
= 1тонна вугілля = 3 кубоМетри дров

теплотвоРні  як  вУГілля
чИСті як дРова

телефон  063-037-98-38     
Сайт: brikety.kiev.ua

зАГубЛЕНий державний акт на право приватної власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ №415309, виданий управлінням земельних ресур-
сів у Макарівському районі на підставі договору купівлі-продажу від 
15.01.2008 року №101, кадастровий номер 3222782300:05:017:0010, 
зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів за 
№010833000196 на ім’я – ШуТуН Олександр Миколайович, вва-
жати недійсним. 

зАГубЛЕНий державний акт на право приватної власності на зе-
мельну ділянку серії ЯЖ №415308, виданий управлінням земель-
них ресурсів у Макарівському районі на підставі договору купівлі-
продажу від 15.01.2008 року №98,104,107,95 кадастровий номер 
3222782300:05:017:0074, зареєстрований в Книзі записів реєстрації 
державних актів за №010833000195 на ім’я – ШуТуН Олександр 
Миколайович, вважати недійсним.

Відповідно до п. 4 статті 46 Закону Укра-
їни “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Скликати четверту сесію Макарів-
ської районної ради VII скликання 25 груд-
ня 2015 року в смт Макарів.

2. Засідання провести 25 грудня 2015 
о 10-й годині за адресою: вул. Фрунзе, 30 
(зала засідань районної ради).

На розгляд засідання четвертої сесії 
районної ради передбачається винести 
питання: 

1. Про внесення змін до рішення сесії 
районної ради від 29.12.2014 № 975 - 36 - 
VІ „Про районний бюджет Макарівського 
району на 2015 рік”.

2. Про Програму відзначення держав-

них та професійних свят, ювілейних дат, за-
охочення за заслуги перед Макарівським 
районом, здійснення представницьких та 
інших заходів на 2016 рік.

3. Про районну Програму «Матеріальна 
допомога» на 2016 рік.

4. Про Програму щодо запобігання і 
протидії корупції у Макарівському районі 
на 2015-2017 роки «Макарівщина без ко-
рупції – «стоп» корупції».

5. Про внесення змін до районної 
комплексної Програми подолання дитячої 
бездоглядності, підтримки сімей з дітьми 
та реформування інтернатних закладів 
для дітей «Назустріч дітям» на 2010 – 2017 
роки на 2016 рік.

6. Про Програму проведення приписки 
до призовної дільниці та призову громадян 
на строкову військову службу на території 
району в 2016 році.

7. Про Програму забезпечення діяль-
ності Макарівського районного військово-
го комісаріату при підготовці та проведен-
ні часткової мобілізації на 2016 рік.

8. Про Програму правової освіти насе-
лення Макарівского району на 2015-2018 
роки.

9. Про районну комплексну Програму 
«Турбота» на 2016-2020 роки.

10. Про Програму висвітлення діяль-
ності структурних підрозділів Макарівської 
районної державної адміністрації та Мака-

рівської районної ради в районній газеті 
«Макарівські вісті» на 2016 рік.

11. Про районний бюджет Макарів-
ського району на 2016 рік.

12. Про делегування повноважень Ма-
карівської районної ради VІІ скликання Ма-
карівській районній державній адміністрації.

13. Про план роботи Макарівської ра-
йонної ради на 2016 рік.

14. Про затвердження структури апа-
рату Макарівської районної ради та витрат 
на її утримання.

15. Різне.
3. Контроль за виконанням даного роз-

порядження залишаю за собою.
Голова районної ради      О.О. ГуЛАК.

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА VII СКЛИКАННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
     15.12.2015           № 34

Про скликання четвертої сесії Макарівської районної ради VіI скликання
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З усіх свят річного календарного ци-
клу день Андрія Первозванного є одним 

з найтаємничіших, найвеселіших та 
найочікуванічих.

Ось і у Лишнянській ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів 11 грудня 2015 року відбулися 
«Андріївські вечорниці». Підготували 
свято учасники гуртка «Українознав-
ство» разом зі своїм керівником Ісако-
вою Юлією Василівною.

Розпочалося свято з пісні госпо-
дині, у ролі якої була учениця 7 класу 
Шевчук Єлизаветта. Вона дуже душев-
но виконала пісню «Ой у гаю при ду-
наю». Потім до господині завітали ді-
вчата та хлопці, які в жартівливій формі 
залицялися один до одного. Було дуже 
весело та цікаво. Хлопці та дівчата спі-
вали пісні, розказували прислів’я та 
скоромовки, ворожили, грали в ігри, 
а також не обійшлося і без танців. Ди-

ректор школи, яка також є керівником 

танцювального ансамб-
лю «Усмішка» Шевчук 
Оксана Василівна, допо-
могла учасникам гуртка 
підготувати польку «Ой 
мамо люблю Гриця». У 
самому розпалі танцю у 
хату до господині ввірва-
лися з криками та свис-
том три чорти. Вони на-
магалися завадити святу 
та перемастити всіх при-
сутніх сажею. Але госпо-
диня гостинно запроси-
ла чортів залишитися і святкувати разом 
з ними, а мастити сажею запропонувала 
їм лише тих дітей, які кусаючи калиту смі-
ятимуться. За традицією, кусання калити 
розпочалося із Андрія.

Всі бажаючі мали змогу прийняти участь 
у кусанні калити. На нашому святі навіть 
чорти мали змогу покуштувати калиту.

Серед гостей на вечорницях був при-

сутній і батюшка Філарет, який пригостив 

усіх гостей та учасників гостинцями. За-

кінчилося свято частуванням всіх присут-

ніх варениками.

Олена Шевчук,

учениця 9 класу.

По-правді кажучи, в Ясногородському Будинку 
культури на рівні села Андріївські вечорниці відбулися 
вперше. Ініціатори  їх намагалися зібрати всю молодь, 
котра мешкає тут чи гостює, щоб в нашому затишному 
осередку  можна було гарно й цікаво  провести це пер-
ше зимове свято.

І молоді люди на запрошення відгукнулись, тож до Бу-
динку культури прийшли відпочити, поспівати й потанцю-
вати, пожартувати й скуштувати вареників та узвару.

Все дійство почалось з «ворожінь»  в компанії з ама-
торським колективом «Такі Мальви». Хоч  ворожба ця 
була чисто символічною, але «за всіма правилами», тому  
й  весело, з цікавістю сприймалась глядачами.

Згодом прийшли й хлопці, і залунали зі сцени пісні, 
такі темпераментні, що ноги не змогли встояти на місці:  
перед тим, як вкусити «калиту», один за одним пішли в 
танок «Зайчик».

... А тут як тут вже на «панів Коцюбинських» чекав Пи-

сар – розмальовував молоді обличчя. 
Сміху було на всю залу!  До дійства 
приєднались  навіть сільський голова  
Сергій Кононенко з секретарем сіль-
ської ради Тетяною Пилипчук. Всі учас-
ники й глядачі по черзі кусали «калиту» 
під оплески присутніх дітей, яким теж 
дісталося  її по  частинці.

Отож,   веселі Андріївські вечорниці, 
дякуючи активістам, чиї починання  під-
тримав наш сільський голова, вдались 
на славу і додали кожному учаснику до-
брого настрою.

Наталія ГЕРАСИМЕНКО,
директор Ясногородського 

Будинку культури.

В ЯСНОГОРОДЦІ:

В лишНІ:
ОХ, ЦІ ВЕСЕЛІ ВЕЧОРНИЦІ!

В пашкІВЦІ:

В ЦЕНТРІ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ Та ЮНаЦТВа 
імені Данила Туптала:

Який величний, одухотворенний, талановитий, пра-
цьовитий, з багатою  на доброту і щедрою душею наш 
український народ!!! Коріння  його сягає у сиву давнину. З 
історії, з творів древніх літописців  та сучасних письмен-
ників ми маємо можливість пізнати, як жили наші предки, 
про культуру їх, творчість народну, звичаї. Про все,  чим 
жив наш народ, що схвалював, що засуджував. 

На жаль, сучасна техніка: телевізори, комп’ютери, 
планшети та інше все більше поглинають увагу як дорос-
лих так і дітей з найменшого віку і, певною мірою,  від-
волікають від справжніх цінностей людського життя, від 
інтересу до історії та звичаїв, моралі наших предків і сьо-
годнішні діти мають неясні уявлення про давнину. Дуже 
жаль!

З свого дитинства пам’ятаю, як святкували наші ще 
бабусі, батьки різні свята: Новий рік, Різдво Христове, 
Пасху, Андрія, Обжинки, перший виїзд у поле навесні і т.д. 
Як це було велично,  гарно й цікаво! І нам, дітям,у цьому 
святкуванні знаходилось місце. Та і батьки, бабусі  допо-
магали, підказували молодим, як треба святкувати. Ми 
були активними учасниками цих дійств. 

 Сягнувши думкою в минуле, зауважую, що ми мали 
багате на враження, на радість і дитячий сміх дитинство, 
хоч часто і голодне, і холодне. Адже, голод 1947 року не 
обминув наше покоління, та й післявоєнні часи були дуже 
нелегкими. Проте ми в тих  організованих святах завжди 
почували себе частиною великого українського народу. 

Нам, людям похилого та літнього віку, особливо при-
ємно бачити та чути «вісточки» з свого дитинства. Такою 
вісточкою було театралізоване свято Андрія в ЦТДЮ 

імені Данила Туптала. Очолив свято теа-
тралізоване Олексій Заєць, член Спілки 
краєзнавців України, фольклорист, мис-
тецтвознавець, переможець багатьох 
конкурсів, керівник  нового гуртка - ав-
тентичної пісні і художньої вишивки, ініці-
атор створення музею  народного побуту 
України. У святі  взяли участь макарівські 
і фасівські  гуртківці віком  від 7 до 15-16 
років, та дорослі – батьки, бабусі й праба-
бусі цих дітей.

У своєму дійстві учасники відобрази-
ли вечорниці, дівочі ворожіння, кусання 
калити. Це було неперевершене видови-
ще! Народні пісні акапельно наповнили 
його. Слухаючи, дивлячись на це дійство, 
я поринула у далеке дитинства, у спогади 
про рідних, близьких, ще молодих бать-
ків, про трудову діяльність нас дітей на 
колгоспних ланах, про повноту почуттів, 
які ми відчували, огорнуті щирою україн-
ською піснею...

Бажаю кожній дитинці мати такі  від-
чуття і зберегти їх на все життя! Хочу по-
дякувати за  працю по збереженню на-
родних звичаїв усім працівникам  ЦТДЮ за їх любов до 
дітей. Тому що тільки з великою любов’ю до цих хлопчиків 
і дівчаток  можна розвивати дитячу творчість, знайомити 
їх з життям, талантами, звичаями свого народу, підтри-
мувати нерозривний зв'язок між поколіннями. 

Наснаги вам, сили, допомоги від усіх, хто причетний 
до діяльності цього чудового позашкільного закладу. 
Світлого неба, радості  і вдячності від  ваших вихованців  
та їх родин! 

Раїса  ПРИЩЕПА,
пенсіонер, відмінник освіти України.

Свято Андрія Первозванного вва-
жається найбільшим передноворічним 
святом, яке відзначається ще з часів Русі 
13 грудня. Напередодні цієї дати при-
йнято збиратися на  вечорниці, з якими 
пов’язано безліч неординарних звичаїв.

Відбулося це святкове календарно-
обрядове дійство і в Пашківський ЗОШ 
І- ІІІ ступенів, організаторами та учасни-
ками якого були  класний керівник 5 кла-
су,  вчитель зарубіжної літератури Галина 
Кудименко та учні 5, 7 і 11 класів.

Господинею вечорниць  обрали дбай-
ливу Ярину Морозиху (учениця 11 класу 
Катерина Коваленко). Як і годиться, пер-
шими до вечері завітали дівчата із дзвін-
кими піснями. Очікуючи  парубків-одно-
сельців, вони взялися до приготування 
та випікання головного атрибуту свята 

–  Калити – символу Сонця, щастя, до-
статку.

Не забули дівчата і про ворожіння, яке 
перейняли від своїх бабусь та матерів: на 
чоботах, на тарілках, на тину.    

З гучними піснями на вечорниці заві-
тали  й парубки, які неабияк розвеселили 
дівчат. Родзинкою свята був кумедний 
Стецько, куми та кумасі.

Насамкінець, учасники цікавого дій-
ства  урочисто виконали пісню « Україна 
колядує», у якій переплелися національ-
не й патріотичне єднання поколінь, обря-
довість та автентичність народу.

Лідія ПАВЛЕНКО,
директор Пашківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів.
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народний календар

смачного!

1. Спочатку слід підготувати ци-
булини до пророщування. Відберіть 
кілька штук, діаметром приблизно 
3-4см. Вибирайте тільки цілі, не-
ушкоджені цибулини, міцні і тверді. 
Перед тим, як помістити їх в ємність з 
водою, занурте в розчин попелу або 
марганцівки, промийте в холодній 
воді і зніміть верхні листочки луш-
пиння. Для пророщування цибулі вам 
знадобиться ємність, використовуй-
те відповідні маленькі скляні баноч-
ки, склянки, кухлі. 

Щоб цибуля не загнила, води на-
лийте невелику кількість. Також ще є  
спосіб, що перешкоджає загниванню 

— з використанням шкарпетки. Роз-
містіть один край шкарпетки на цибу-
лину, а другий опустіть у воду. Підні-
маючись вгору, волога буде досягати 
цибулі і сприяти проростанню.

2. Якщо ви хочете виростити ба-
гато цибулі, то підберіть більш великі 
контейнери або пластикові коробки 
для салатів. Вам знадобиться щіль-
ний картон, в якому виріжте отвори 
для цибулин потрібного діаметру. 
Контейнер з чистою водою накрий-
те картоном і «посадіть» цибулинки 
в отвори, слідкуйте, щоб вони лише 
злегка торкалися до води. Також для 
проростання цибулі підходить зви-
чайна глибока тарілка з водою. Вер-
тикально помістіть в неї цибулини, 
щільно одну до одної, і чекайте про-
ростання. Швидко вигнати цибулю на 
перо допоможуть спеціальні «проро-
щуващі», що працюють за принципом 
гідропоніки: пристрій має отвори для 
цибулин, які безпосередньо не кон-
тактують з водою, а охолоджуються 
водною суспензією, що створюється 
компресором. Такий метод дозволяє 
швидко і якісно проростити перо.

3. Всі ці способи дадуть перше 
пір’ячко цибулі приблизно через два 

тижні. Домогтися більш швидкого 
врожаю можна з допомогою піджив-
лення. Використовуйте звичайні мі-
неральні добрива для рослин — 2 ч. 
л. на літр води або деревний попіл — 
5 г на літр води. Вносити підживлен-
ня слід, коли вже почалося наростан-
ня зелені, пустила коріння й цибуля.

4. Виростити рясну цибульну зе-
лень допоможуть кілька правил. Пе-
ред використанням продезинфікуйте 
ємності для цибулі слабким розчи-
ном марганцівки, це позбавить від 
гнильних бактерій. Не можна повніс-
тю занурювати цибулю у воду, вона 
загниє і зіпсується. Поки не відрос-
ло коріння, бажано тримати в про-
холодному місці і міняти воду 2 рази 
на добу. Після появи коренів воду 
слід міняти 1 раз на добу. Виймайте 
цибулю щодня з води і тримайте на 
повітрі 3-4 години. Іноді промивайте 
коріння під краном. Щоб у вас на сто-
лі завжди була цибуля, кожні 2 тижні 
ставте на проростання нову партію.

Вирощування цибулі в домашніх 
умовах — захоплююче заняття, яке 
забезпечить вас свіжою зеленню на-
віть у зимовий час.
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25 грудня – Спиридона – Сон-
цеворота (Преподобного Спири-
дона Чудотворця). За довголітнім 
прогнозуванням, це найхолодніший 
день грудня, бо «сонце переходе на 
другий бік». У давнину намагалися 
не працювати, щоб миші не їли соло-
ми, а тому обкурювали димом оселі, 
бо «Святий Спиридон всю нечисть з 
хати вон». Найбільше остерігалися 
свердлити, бо будуть черв’яки напа-
дати. Спиридон–Сонцеворот небо 
плечима підпирає – дня добавляє.

В цей день прогнозували погоду 
на весь наступний рік.

Кожен день від Спиридона-Сон-
цеворота повинен відповідати пого-
ді чергового місяця: 26 грудня про-
гнозували січень, 27 – лютий, і так аж 
до Різдва. Тому протягом дванадця-
ти днів запам’ятовували всі примхи 
погоди, щоб визначити, яким буде 
рік:

Сніг у грудні глибокий – урожай 
буде високий.

Сумний грудень у свято і в бу-
день.

Грудень землю трудить, а хату 
студить.

26 грудня – Євстрата. Почина-

ють різати птицю та колоти свиней, 
готуючись до Різдвяних свят. Вважа-
ється, що з Євстрата день прибави-
ло на п’ядь (п’ядь – народна одини-
ця вимірювання пальцями рук).

29 грудня – Аггея. За спостере-
женнями, це холодний день з лютим 
морозом. 

Якщо сніг привалив впритул до 
парканів на Аггея – невдале літо, 
якщо залишається проміжок – на 
врожайне. На Аггея сильний мороз 
– буде він аж до Хрещення (19 січня), 
рясний іній – свята будуть теплими.

Як виростити вдома зелену цибулю
У зимовий та осінній період в нашому меню часто не вистачає свіжої зелені. Під час холодів збагатити ра-

ціон вітамінами допоможе зелена цибуля. Вона володіє рядом корисних властивостей, захистить від застуди, 
знищить віруси. Щоб прикрашати страви зеленим пір’ям цибулі, необов’язково купувати її в магазинах: зелена 
цибуля легко вирощується в домашніх умовах. Існує кілька способів виростити цибулю, найпростіший і найпо-
ширеніший — вигонка на перо у воді.

Чим харчуватися, щоб пережити зиму?
Оскільки більшість вітамінів людський ор-

ганізм черпає з продуктів харчування, раціону 
слід приділити особливо пильну увагу. 

Щоб отримати вітамін С, потрібно часті-
ше їсти капусту, картоплю (особливо печену), 
а також актуальні в зимовий час цитрусові: 
апельсини, лимони, мандарини, грейпфрути. 
Міститься вітамін С і в томатах, але оскільки 
взимку вони представлені на прилавках мага-
зину тільки в тепличному варіанті і містять міні-
мальну кількість корисних речовин, фахівці ре-
комендують «налягати» на натуральні томатні 
соки. Їх, до речі, можна зробити самостійно, 
розчинивши у воді томатну пасту. 

Не менш корисні при боротьбі з дефіцитом 
вітаміну С яблука, заморожена чорна смороди-
на або журавлина, а також відвари шипшини. 

Для того щоб організм не відчував неста-
чі вітаміна А, слід ввести у свій раціон більше 
яєць, печінки, а також вершків і молока.

Що ж стосується вітаміну Р, він теж в до-
статній кількості присутній в цитрусових, яблу-
ках і навіть в капусті, буряках і часнику.

Однак, далеко не в усіх і не завжди вихо-
дить харчуватися правильно, і в даному випад-
ку на допомогу приходять вітаміни, створені 
синтетично.

Вітамінні препарати в зимовий період.
Ознаками зимового гіповітамінозу є сонли-

вість, стомлюваність, підвищена дратівливість.
Крім того, шкіра стає надмірно сухою, а 

волосся ламким і тьмяним. Якщо ви виявили у 
себе хоча б один з перерахованих вище три-
вожних симптомів, то є ймовірність, що віта-

мінів, які ваш організм одержує з продуктами 
харчування, йому не вистачає і прийшов час 
«важкої» артилерії. 

Мова йде про вітамінні препарати. Неза-
лежно від того, яку конкретно марку та ви-
робника ви виберете, важливо, щоб вітамінні 
комплекси містили вітаміни групи В, а також 
вітаміни С, Р, А.

Але до вибору синтетичних вітамінів слід 
підійти дуже уважно. Ідеальний варіант — це, 
звичайно, полівітаміни, які дозволяють «вбити 
декількох зайців» одним пострілом. Але майте 
на увазі, якщо у таблетці препарату присутні 
більше 15 різних інгредієнтів, краще його не 
купувати. Навіть якщо ви і не завдасте шкоди 
своєму організму, велика ймовірність того, що 
половина витрачених вами грошових коштів 
виявиться використаною даремно.

Справа в тому, що в таких препаратах ви-
робники з’єднують воєдино абсолютно несу-
місні між собою вітаміни.  Так, наприклад, якщо 
ви бачите, що в таблетці одночасно присутні 
вітаміни В1 і В6 або 31 D — то краще утримати-
ся від такої покупки.

Ідеальним варіантом полівітамінного пре-
парату є таблетка, до складу якої входить від 3 
до 5 складових.

З дозуванням спеціалісти теж рекоменду-
ють проявляти особливу обережність. При-
пустимо, що переборщити з вітамінами вкрай 
важко, а от допустити передозування вітамінів 
груп D і А дуже просто. Вітамін В6 і зовсім яв-
ляє собою досить потужний алерген, який по-
требує обережного застосування.
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Краса і здоров'я

Вітаміни Взимку — 
найкраща підтримка 

організму
Вітаміни взимку — підтримка організму, якою ні в якому разі не слід нехтувати. Справа в 

тому, що зимовий період часу — справжній стрес для організму. Адже в цей час немає свіжих 
ягід, зелені, так і різноманіття овочів і фруктів не спостерігається. Взимку особливо гостро 
відчувається нестача вітамінів С, Р, А і ряду вітамінів групи В. Ними треба поповнюватись в 
першу чергу.

лІсова красунЯ
Щоб з радістю і веселим настроєм зустріти Новий рік 

та з надією, що принесе він в оселі, сім’ї, трудові колек-
тиви щастя, здоров’я, радість, по традиції в переддень 
свята прикрашають новорічну ялинку.Ця красуня весе-
лить всіх: коханих, друзів, родичів, колег по роботі, ма-
лечу, і всі побіля неї ми вітаємо один одного та бажаємою 
в Новому році всього найкращого, а ялинка надає святу 
більшої урочистості і прикрашає наше дозвілля, особли-
во радує дітей.

Жителі району зелену красуню дістають різними шля-
хами. Одні йдуть на ринок, щоб купити, другі (є, на жаль, 

й такі!) займаються самовільними рубками в лісі: часто 
зрізають вершини багатолітніх дерев, внаслідок чого 
вони припиняють свій ріст, або знищують молоді наса-
дження. Цими діями лісовому господарству завдається 
значних збитків.

Згідно з діючим законодавством за самовільну ви-
рубку ялинки при затриманні порушник притягується до 
адміністративної відповідальності - штрафу, який сягає 
333 гривні за одне деревце.

Хочу нагадати, що в нинішньому році ціни на новорічні 
ялинки, висотою від 1 до 3 метрів, становлять в серед-
ньому від 75-и до 85 гривень.

Придбати їх ви зможете в Забуянському, Бишівсько-
му, Небелицькому, Ніжиловицькому, Комарівському, Ма-
карівському лісництвах та на території лісгоспу за адре-
сою: смт Макарів, вул.Ярослава Мудрого (Леніна) 17/1, 
тел. 6-01-36.

Бажаю всім зустріти Новий рік у хорошому настрої, 
біля яскраво прикрашеної лісової красуні!

Іван ГОЛОВЧЕНКО,
провідний інженер з лісових культур 

ДП „Макарівський лісгосп”.

домашнІй майонез без Яєць
 Інгредієнти: 70 мл молока; 150 мл рослинної олії; 

1/4 ч. л. солі; 2 ч. л. гірчиці; 2 ч. л. лимонного соку.
Відміряти молоко. Вилити його у високий келих, де 

збираєтесь збивати майонез. Додайте до нього олію. 
Краще, якщо олія і молоко будуть холодними. Блендер, 
опустіть на дно келиха і перемішайте масу. Вона  мо-
ментально почне загустати. Кілька секунд - і готово! До-
дайте інші інгредієнти - сіль, гірчицю, лимонний сік. Ось 

саме це поєднання здавалося неприйнятним - молоко і кислота. Адже якщо влити 
лимонний сік в молоко, воно відразу «згорнеться». Але ніяких ознак згортання не 
виявлено, мабуть, білок молока вже зв'язався з олією, утворивши при цьому щось 
нове.

Розмішайте ложкою, і домашній майонез готовий. Можна додати рубаний 
кріп, часник або ваші улюблені спеції і змінювати смак домашнього соусу.

запІканка з картоплІ та фаршу
Інгредієнти: фарш - 500 г., картопля - 1 кг., цибуля - 

2 шт., сир - 400 г., сіль - 1 щіпка, паприка - 1 щіпка.
Почистити і нарізати півкільцями цибулю. Обсма-

жити в невеликій кількості олії до прозорості. Поки сма-
житься цибуля, вимити і почистити картоплю. Нарізати 
її тонкими скибочками. На дно форми для запікання ви-
класти готову цибулю, а зверху трохи картоплі. Посоли-
ти за смаком і додати паприку.

Пропустити м'ясо через м'ясорубку. На сковороду налити трохи олії і покласти  
фарш. Постійно помішувати, щоб не утворилися грудочки. Посолити і поперчи-
ти за смаком. Частину готового фаршу викласти зверху картоплі. Далі знову шар 
картоплі, який посолити і приправити паприкою. При бажанні також можна додати 
подрібнений часник. Накрити рештою фаршу. Також при бажанні запіканка в духо-
вці у домашніх умовах може бути з помідорами або просто з томатним соусом.

Сир натерти на тертці і викласти верхнім шаром. Основна особливість цього 
рецепту в тому, що не потрібно додавати сметану або воду. Страва буде соковитою 
і без них. Тепер потрібно поставити форму для запікання в заздалегідь розігріту ду-
ховку. Температуру не слід робити занадто велику, 170 градусів буде цілком достат-
ньо. Приблизно через 1 годину запіканка буде готова і її можна подавати до столу.

салат «сонЯшник»
Інгредієнти: куряче філе — 250 грамів; консерво-

вана кукурудза — 1 банка; варені яйця — 3 шт.; морква 
— 2 шт. середнього розміру; печериці (консервовані або 
мариновані) — 200 грамів; цибуля — 1 шт.; маслини — 10 
шт.; великі чіпси — 1 банка; майонез, сіль — за смаком.

Куряче філе і моркву відварити, нарізати маленькими 
кубиками. Подрібнити цибулю, шампіньйони і яйця. При-

готувати широке салатне блюдо, адже салат буде викладатися шарами. Перший 
шар — куряче філе, другий — морква, третій — печериці з цибулею, четвертий — 
яйця, п’ятий — консервована кукурудза. Кожен шар промащується майонезом. 
Маслини розрізати вздовж і укласти зверху, оформивши верхівку салату, як «на-
сіння соняшника». Чіпси викласти по колу у вигляді пелюсток. Все, страва готова. 
У  цьому рецепті всі інгредієнти прекрасно доповнюють один одного і можуть за-
довольнити смак найвибагливішого гурмана. Смачного!
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ВІЛЬНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА СЬОМОГО 
СКЛИКАННЯ МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
«11» грудня 2015 р. № 8

Про Перейменування назв вулиць в селі 
вільно та селі Юрівка на території 

вільнянської сільської ради
Провівши громадське обговорення щодо пере-

йменування вулиць та відповідно до Закону України від 
09.04.2015р. №317-VII «Про засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символі-
ки» і п.41 ст.26 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні»:

1. Перейменувати назви вулиць в селі Вільно Макарів-
ського району Київської області: вулицю Ілліча на вулицю 
Миру, вулицю Чапаєва на вулицю Свободи.

2. Перейменувати назви вулиць в селі Юрівка Макарів-
ського району Київської області: вулицю Щорса на вулицю 
Київська, вулицю Чапаєва на вулицю Лесі Українки.

3. Подати клопотання до Державного підприємства 
«Інформаційний центр» Містерства юстиції України Київ-
ської обласної філії про внесення в Єдиний реєстр пере-
йменованих вулиць на території Вільнянської сільської 
ради Макарівського району Київської області.

4. Вважати правочинними назви вулиць Ілліча, Чапає-
ва (с.Вільно) та Щорса, Чапаєва (с.Юрівка) в правовста-
новлюючих документах на вже затверджених чинних та 
виданих.

5. Секретарю Вільнянської сільської ради Захарчук І.І. 
провести зміни в погосподарських книгах на 2016 рік.

6. Сільському голові Лагерчук І.М. повідомити насе-
лення сіл Вільно та Юрівка Вільнянської сільської ради 
Макарівського району Київської області щодо зміни назв 
вулиць в засобах масової інформації, а саме - в газеті «Ма-
карівські вісті».

7. Контроль за виконанням даного розпорядження за-
лишаю за собою.

Сільський голова   І.М. Лагерчук.

ПЛАХТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА СЬОМОГО 
СКЛИКАННЯ МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про Перейменування Провулка 

ЧаПаєва в селі Плахтянка макарівського 
району київської області.

 Відповідно до Закону України від 09.04.2015 № 
317-УІІІ «Про засудження комуністичного та націо-
нал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їх симво-
ліки», заслухавши пропозиції жителів провулка Чапа-
єва с.Плахтянка, п.41 ст.26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

 ВИРІШИЛА:
1.Перейменувати провулок Чапаєва в с.Плахтянка 

Макарівського району Київської області на провулок 
Михайлівський.

2.Внести зміни до реєстру ДП «Інформаційний 
центр» Міністерства юстиції України, а саме - змінити 
назву провулка «Чапаєва» на перейменовану «Михай-
лівський» села Плахтянка Макарівського району Київ-
ської області.

3. Доручити виконавчому комітету сільської ради 
та сільському голові Сорочану О.О. провести органі-
заційну роботу по виконанню даного рішення згідно з 
чинним законодавством.

4. Дане рішення вводиться в дію з моменту опри-
люднення його в засобах масової інформації, а саме 
– в газеті «Макарівські вісті».

5. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію з питань соціально-еконо-
мічного розвитку.

Сільський голова   О.О.Сорочан.
с.Плахтянка
09 грудня 2015р.
№ 023-04-УІІ

МЕДИчНИЙ цЕНТР 
«БЕРЕГИНЯ - М» 

пропонує послуги лікарів:
 кардіолога, офтальмолога, 

гінеколога, педіатра, дерматолога, 
терапевта, стоматолога.

УЗ діагностику внутрішніх органів, УЗ діа-
гностику судин голови та шиї.

УЗ діагностику тазостегнових суглобів, не-
йросонографію у дітей.

Електрокардіографію, аналізи.
Адреса: смт Макарів, вул. Ілліча, 3/1.
телефони: 6-06-55 , 096-700-73-00.

ремонт квартир
З Н И Ж К И  н а  р о б о т и + м а т е р і а л и . 

Ремонтні послуги будь-якої складності. Перепла-
нування, підвісні стелі, гіпсокартон. Опалення, тепла 
підлога, водогін, каналізація. Плитка, «стяжка», штука-
турка, шпаклівка, сантехніка, електрика. Балкони «під 
ключ». Доставка матеріалів. Сайт: vash-prorab.com.ua 

телефони: 096-972-15-14, 066-839-34-83.

ПРОДАЮ "НИВУ" ВАЗ-2121,
1989 р.в., білого кольору, 

повний кап.ремонт. 
ціна договірна.

ТЕл. 067-296-72-12.

будівельні послуги
З Н И Ж К И  н а  р о б о т и + м а т е р і а л и . 
Покрівельні роботи «під ключ». Мансардні дахи, 

кроквяні системи. М’яка покрівля, металева, бітумна, 
полімерна, керамічна черепиця. Облицювання, уте-
плення будинків, квартир. Сайдинг, фактурна штука-
турка, короїд, термопанелі. 

Будівництво будинків, прибудов, павільйонів, гара-
жів, навісів, альтанок. Лазні, басейни. Ворота рухомі, 
розгорнуті, секційні, паркани будь-якої складності. До-
ставка матеріалів. Сайт: vash-prorab.com.ua 

телефони: 096-972-15-14, 066-839-34-83.

оголошення
Яблунівська сільська рада повідомляє про те, що 

на засіданні сесії від 10 грудня 2015 року прийнято 
проект рішення №23-04-VII «Про затвердження Плану 
підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік».

З даним рішенням можна ознайомитись у при-
міщенні Яблунівської сільської ради за адресою: 
с. Яблунівка, вул. Радянська 3. 

телефон:  2-24-31.

Рожівська сільська рада сьомого скликання 
Київської області Макарівського району

№02-31-206 від 11.12.2015 
Відповідно до ст. 40, 42, 59 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої 
символіки» сесія сільської ради Вирішила:

1. Перейменувати вулиці:
Вулиця Радянська - вул. Миру; вулиця Леніна - вул. 

Центральна; вулиця Червона Площа - вул. Соборна; вулиця 
Котовського - вул. Дружби; вулиця Щорса - вул. Весняна; 
вулиця Комсомольська – вул. Прирічна.

Сільський голова   М.В.Чапік.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО НАМІРИ

ТОВ „Слобода КО" має намір здійснити кори-
гування тарифів на послуги з постачання холодної 
води та водовідведення для населення, бюджетних 
установ та інших (комерційних) споживачів, в зв'язку 
з підвищенням вартості електроенергії на 15,1% та 
зростанням мінімальної заробітної плати на 13,1%.

Постачання холодної води:
- для населення (при наявності лічильника) 
- 5,40 грн. (з ПДВ) за 1 м3;
- для населення (при відсутності лічильника) 
- 34,02 грн. (з ПДВ) за 1 людину;
- для бюджетних установ 
- 5,70 грн. (з ПДВ) за 1 м3;
- інших (комерційних) споживачів 
- 5,76 грн. (з ПДВ) за 1 м3;
Водовідведення:
- для населення (при наявності лічильника) 
- 4,80 грн. (з ПДВ) за 1 м3;
- для населення (при відсутності лічильника) 
- 30,24 грн. (з ПДВ) за 1 людину;
- для бюджетних установ 
- 5,10 грн. (з ПДВ) за 1 м3;
- інших (комерційних) споживачів 
- 5,10 грн. (з ПДВ) за 1 м3.

РЕмОНТ ПРальНих машиН 
Та ПОбуТОвОї ТЕхНіки 

(КРІМ хОЛОДИЛЬНИКІВ).
телефон: 097-929-00-01.

ГРУЖЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА СЬОМОГО 
СКЛИКАННЯ МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РішЕННЯ
 Про Перейменування вулиць 

в селах грузьке та весела слобода 
гружЧанської сільської ради

 Провівши громадське обговорення щодо пере-
йменування вулиць, відповідно до Закону України від 
09.04.2015 року № 317-УІІІ «Про засудження комуніс-
тичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаган-
ди їхньої символіки», пункту 41 статті 26 Закону Укра-
їни „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська 
рада

ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати назви вулиць в селі Грузьке, Ма-

карівського району Київської області, а саме: «Леніна» 
на «Брусилівська», «Пролетарська» на «Обирська», 
«Червоноармійська» на «Берегова», «Фрунзе» на 
«Новоселиця»,«Піонерська» на «Шевченка»,провулок 
«Піонерський» на провулок «Слобідський». В селі Ве-
села Слобода Макарівського району Київської облас-
ті, перейменувати назви вулиць: «Леніна» на «Київ-
ська», «Щорса» на «Шулявська», «Комсомольська» на 
«Л.Українки», «Кірова» на «Польова», провулок «Кіро-
ва» на провулок «Шевченка».

 2. Внести зміни до реєстру ДП «Національні ін-
формаційні системи», а саме: змінити назви вулиць в 
селі Грузьке, Макарівського району Київської області 
«Леніна» на «Брусилівська», «Пролетарська» на «Обир-
ська», «Червоноармійська» на «Берегова», «Фрунзе» на 
«Новоселиця»,«Піонерська» на «Шевченка»,«провул. 
Піонерський» на «провулок Слобідський». В селі Ве-
села Слобода Макарівського району Київської облас-
ті: «Леніна» на «Київська», «Щорса» на «Шулявська», 
«Комсомольська» на «Л.Українки», «Кірова» на «Польо-
ва», пров. «Кірова» на « провулок Шевченка».

 3. Доручити виконавчому комітету та сільському 
голові Гружчанської сільської ради провести органі-
заційну роботу по виконанню даного розпорядження 
згідно з чинним законодавством.

4. Дане розпорядження вводити в дію із моменту 
оприлюднення його в засобах масової інформації, а 
саме - в газеті «Макарівські вісті».

 5. Контроль за виконанням цього рішення поклас-
ти на постійну комісію Гружчанської сільської ради з 
питань соціально-економічного та культурного розви-
тку.

Сільський голова   Л.Б. Каран.
с. Грузьке
20 листопада 2015 року
№ 12-02- VIІ

макарівська районна державна 
адміністрація

ОГОЛОШУє КОНКУРС
на заміщення тимчасово вакантної посади 

завідувача сектору взаємодії з правоохоронними 
органами, оборонної та мобілізаційної роботи, 

запобігання та боротьби з корупцією апарату 
Макарівської райдержадміністрації

Професійні та кваліфікаційні вимоги до претенден-
та на посаду: освіта повна вища відповідного профе-
сійного спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом не 
менше трьох років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода-
ють на ім’я голови конкурсної комісії райдержадмі-
ністрації заяву про участь у конкурсі, особову картку 
(форма П-2 ДС) з відповідними додатками, дві фото-
картки розміром 4х6, копії документів про освіту, підви-
щення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або 
вченого звання, відомості про майно, доходи, витрати, 
зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за 
кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпора-
тивних прав за попередній рік, копію першої, другої 
сторінок паспорта громадянина України, довідку про 
стан здоров’я, письмову згоду на проведення спеці-
альної перевірки.

 Заяви приймаються протягом місяця з дня опу-
блікування оголошення за адресою: смт Макарів, вул. 
Фрунзе, 30, райдержадміністрація, 2-й поверх, відділ 
організаційно - кадрової роботи апарату райдержадмі-
ністрації.

 Особи, документи яких відповідають встанов-
леним вимогам, складають іспит.

 довідки за телефонами: 5-15-64, 5-10-77.

к у п л ю  к о р о в и , 
б и ч к и  та  к о н і .
Тел.: 098-40-28-886.

ЗАКУПІВлЯ ВРХ:
КоРІВ,  Коней,  

 бичКІВ ТА доРІЗІВ.
тел.: 096-915-30-48 (Микола Іванович).

0 6 7 - 9 5 0 - 3 3 - 4 8  ( в а д и М ) .

дорого купуєМо
корови, коні та Молодняк.
т е л е ф о н и :  0 6 7 - 7 7 6 - 9 5 - 9 4 ; 

0 9 5 - 7 5 5 - 2 1 - 2 8 ;  0 6 3 - 5 8 2 - 5 6 - 9 5 .

Д О с Т а в к а 
б у Р Я к О в О г О  Ж О м у .  

т е л е ф о н  0 6 3  - 1 3 6 -  5 8  - 4 8 .

куплю корови, коні, молодняк. 
тел.: 067-410-54-71; 093-001-29-69.

продаю теличку (9 місяців), с. козичанка.
Телефон 066-015-93-26 (Людмила).

РОбОТа 
потрібні працівники на сезонні роботи

 з березня по листопад на збір ягід та догляд 
за рослинами.

Оплата погодинна та від виробітку.
Можлива розвозка для бригад від 6 чоловіків.
Годуємо обідом.
Для попереднього запису звертатись за тел.:

(050) 462-56-86, (097) 784-47-03, (066) 096-85-19.
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”

щирі 
вітання

АКЦІЯ!
Ювелірний магазин «лунный свет»

(побуткомбінат, 2 поверх)

з 29 по 31 грудня
кожному покупцЮ

шампанське в подарунок.
завітайте за новорічними 

подарунками.

18 грудня 2015 року минає рік, як обірвалося жит-
тя турботливого, життєрадісного чоловіка, батька, ді-
дуся, прадідуся 

ШЕВЧЕНКА Михайла Пилиповича.
Не вистачає слів, щоб передати наш біль і скорботу. 

Ти ішов по життю, усміхаючись, і пішов із життя, не про-
щаючись. Вибач, що ми не змогли тебе вберегти. Горбок 
землі мовчить як усе довкола, огортає суму тихий жаль, 
що не побачимо ніколи ні твою радість, ні твою печаль. 
Нема тебе, хоч, скільки хочеш, клич, сама печаль повисла 
над землею. У світі серед безлічі облич вже не зустріти по-
смішки твоєї. Не заросте ніколи та стежина, що провела 
тебе в останню путь, похилиться зажурена калина і до-
брим словом люди пам’януть... 

Просимо всіх, хто знав нашого Пилиповича, будь лас-
ка, згадайте його добрим словом і помоліться за його світ-
лу і добру душу.

Вічно сумуючі: дружина, дочка Наташа, син Віталій 
з дружиною Вікторією, онуки Світлана з чоловіком Сер-
гієм, Валерій з дружиною Ірою та правнучок Назарчик.

Колектив Комарівського НВО висловлює щиро-
сердечні співчуття директору школи СИЧЕВСЬКОМУ 
Анатолію Григоровичу та його родиніи з приводу пе-
редчасної смерті його матері

Марії Миколаївни.

Лишнянська сіЛьська 
рада повідомЛяє

25 листопада 2015 року на засіданні сесії Лишнян-
ської сільської ради було прийнято рішення № 09-02-
VІІ «Про встановлення місцевого податку на майно на 
2016 рік».

З прийнятим рішенням всі бажаючі можуть 
ознайомитись у приміщенні Лишнянської сільської 
ради за адресою: с. Лишня, вул. Київська, 1-А.

ТериТоріаЛьний 
сервісний ценТр №3247 

інформує
Купівля транспортного засобу – річ непроста.
Навпаки – навколо цього процесу крутиться чи-

мало шахраїв і аферистів, які обманним шляхом мо-
жуть ошукати покупця, продати йому автомобіль, що 
має кримінальне минуле чи незаконно ввезений на 
територію України. Однак, трапляються непоодинокі 
випадки, коли ошукані власники невдовзі залиша-
ються і без грошей, і без жаданого транспортного 
засобу. Або ж роблять малоприємне відкриття – його 
автомобіль має підроблені (сфальсифіковані) реє-
страційні документи, номерні знаки, ідентифікацій-
ні номери агрегатів. Злочинці використовують різні 
новітні технології так, що пересічний громадянин не 
може запідозрити підробку, тому без відповідного 
фахового досвіду виявити це просто неможливо. Ре-
комендуємо скористатися послугами фахівців 
комплексного дослідження транспортних засо-
бів експертної служби.

 Пам’ятайте, що транспортний засіб, в якого змі-
нені номери за рішенням суду, має бути знятий з реє-
страції. Тобто, документи на нього анулюються, хоча 
сам транспортний засіб мають повернути власнику, 
як його майно. На жаль, після цього автівку можна 
хіба що продати на запчастини. Отже, при купівлі ав-
томобіля ніколи не поспішайте оформити документи 
на придбання, зверніться до спеціалістів територі-
ального сервісного центру – нехай вони всебічно пе-
ревірять машину. Тільки за результатами перевірки 
транспортного засобу спеціалістами територіально-
го сервісного центру та фахівцями експертної служби 
можливо не допустити помилки при купівлі автомо-
біля.

Валентин БАЧиНСьКий,
в.о. начальника ТСЦ №3247.

ЛипівСЬка СіЛЬСЬка рада СЬомоГ о 
СкЛиканнЯ макарівСЬкоГо району 

киЇвСЬкоЇ обЛаСті

 РІШЕННЯ
про перейменуваннЯ назв вуЛицЬ 

в селі Липівка
 Провівши громадські слухання щодо перейме-

нування вулиць та відповідно до Закону України від 
09.04.2015 року №317-VIII “Про засудження комуніс-
тичного та націонал-соціалістичного(нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаган-
ди їхньої символіки”, п.41 ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні” сільська рада

Вирішила:
 1. Перейменувати назви вулиць в селі Липівка Ма-

карівського району Київської області, а саме:
Вулицю Леніна – на вулицю Київську;
Вулицю Фрунзе- на вулицю Дружби;
Вулицю Радянську- на вулицю Миру;
Вулицю Щорса- на вулицю Покровську.
2. Внести зміни до реєстру ДП “Інформаційний 

центр” Міністерства юстиції України, а саме – змінити 
назви вулиць:

Вулицю Леніна – на вулицю Київську;
Вулицю Фрунзе- на вулицю Дружби;
Вулицю Радянську- на вулицю Миру;
Вулицю Щорса - на вулицю Покровську.
 3. Доручити виконавчому комітету Липівської сіль-

ської ради та сільському голові Петренко О.В. провес-
ти організаційну роботу по виконанню даного рішення 
згідно з чинним законодавством.

 4. Дане рішення вводиться в дію з моменту опри-
люднення його в засобах масової інформації, а саме 
– в газеті “Макарівські вісті”.

 5. Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну комісію з питань благоустрою,законності 
та земельних відносин.

Сільський голова   О.В.Петренко.
 с.Липівка
03 грудня 2015 року
№12 – 02 -VII

РІШЕННЯ
про вСтановЛеннЯ Ставок 

міСцевих податків та зборів
З метою реалізації державної політики з питань 

розвитку та підтримки малого підприємства, відповід-
но до Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII 
„Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України щодо податкової 
реформи”, керуючись пунктом 293.2 ст. 293 Податко-
вого кодексу України, п. 1, п. 4 р. ІІ Прикінцевих та пе-
рехідних положень Закону України від 04.11.2011 року 
№ 4014-VІ, ст. 26 п. 24 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, сільська рада ВиРІШиЛА:

1. Встановити з 01.01.2016 року на території Сит-
няківської сільської ради ставки місцевих податків та 
зборів і затвердити Положення про них.

Місцеві податки:
- Ставки єдиного податку для фізичних осіб – під-

приємців: для першої групи платників єдиного подат-
ку - 10 % від розміру мінімальної заробітної плати; для 
другої групи платників єдиного податку - 20 % від роз-
міру мінімальної заробітної плати.

- Встановити ставку акцизного податку з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підак-
цизних товарів у відсотках від вартості (з податком на 
додану вартість) у розмірі 5 % та затвердити положен-
ня про акцизний податок згідно з додатком № 1;

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки згідно з додатком № 2;

- Положення про транспортний податок згідно з 
додатком № 3;

- Положення про плату за землю згідно з додатком 
№ 4.

Місцеві збори:
- Туристичний збір згідно з додатком № 5.
2. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2016 

року.
3. Копію даного рішення надіслати до Макарівсько-

го відділення Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській об-
ласті.

4. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті 
Ситняківської сільської ради в мережі Інтернет.

5. Організацію виконання даного рішення покласти 
на постійну комісію з питань планування, бюджету та 
фінансів.

З додатками до даного рішення та аналізом його 
регуляторного впливу можна ознайомитися на сай-
ті Ситняківської сільської ради http://sytnyaky.at.ua 
та в адмінприміщенні сільської ради за адресою: 
с.Ситняки, вул. Миру, 125.

Сільський голова   О.О.Романенко.
с. Ситняки
09 грудня 2015 рік
№ 14-03-VII

Президія районної організації ветеранів України 
щиросердно поздоровляє ювілярів:

із 90-річчям від Дня народження -
МІСЮРУ Марію Михайлівну з с. Грузьке.
БІЛОУС Парасковію Микитівну 
з с. Забуяння.
БОГДАН Агафію Демидівну з  с. Копилів.
ШОВКУН Антоніну Федорівну з с. Копилів.
 та із 80-річчям від Дня народження
ЄФІМЧУКА Миколу Петровича 
з с. Козичанка
Зичимо вам від душі міцного здоров’я та щас-

тя. Хай любить вас родина і шанують люди. Нехай 
подальші роки несуть вам тільки радість, мир, зла-
году, повагу, достаток, тепло, добро і задоволення 
від прожитого дня. Усіляких вам життєвих гараздів, 
шановні ювіляри, на довгі-довгі роки!

допоможіТь 
вряТуваТи диТину! 
У Ані БЕЗКОРАВАйНОЇ виявили дві злоякіс-

ні пухлини. Дитину прооперували, необхідна 
хіміотерапія, на яку потрібні великі кошти. Крім 
того, дівчинку чекає друга операція. Просимо 
небайдужих допомогти матеріально.

Номер рахунку  мами: 
5168757283809483  (Приват банк) 

Безкоравайна Ольга Сергіївна.
Контактний телефон: 063-568-11-42.

запрошуємо 
на робоТу 

в еко маркеТ:
- обробЛювачів риби, 
охоронців;

- прибираЛЬницЬ, продавців, каСирів;
- обваЛюваЛЬників м’ЯСа, вантажників. 

розвозка персоналу 
безкоштовно з макарова.

ТЕл.: 067-219-24-31, 067-434-51-89.

ЗАГУБЛЕНий атестат серії КХ №30955278 реєстра-
ційний №1073, виданий Відокремленим структурним 
підрозділом Національного аграрного Університету «Не-
мішаєвський агротехнічний коледж» виданий 26.06.2007 
року на ім’я ПОПиКи Катерини Сергіївни, вважати 
недійсним.

ЗАГУБЛЕЛий свідоцтво про право власності на неру-
хоме майно (будинок по вулиці Нова, 5 с. Липівка), серія 
САА №065587, дата 17.11.2003 року №95 Макарівською 
районною державною адміністрацією, ДЕМ’яНЧУК Ана-
толій Володимирович вважати недійсним.

повідомЛення
Повідомлення про врахування громадських 

інтересів під час розроблення містобудівної до-
кументації «Детального плану території для роз-
міщення об’єктів птахоферми, площею 2.000 га, 
яка розташована в адміністративних межах Коро-
лівської сільської ради Макарівського району Ки-
ївської області», опублікуване в №49 від 11 грудня 
2015 року, вважати недійсним.

дату проведення громадських 
слухань скасувати.



12 № 50  18 грудня  2015 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

”

Êîìàíäà 
êîíþ

Ãóñòèíà Ðîñ.
àâòî

Îòðóéíà
æàáà

Õ³ì³÷.
ïîñóä

Ðîñ.
ñï³âà÷êà

Ð³÷êà  â
Ðîñ³¿

Çàòîêà

Ñâîáîäà

...
Ìàðêñ

Ìàõîâå,
ïóõîâå  ...

3,14

...
Òàáà÷íèê

Ð³÷êà  â
Ôðàíö³¿

Ã³ðñüêà
ñèñ-ìà
â  Àç³¿

Âåðáëþä

Ð³êà  ó
Ôðàíö³¿

Êîìàíäà
ñîáàö³

...-Ïëàòà

Âèä
â³ðøîâàíî¿

ñòðîôè

Öåðêîâ.
ñîþç

Êîëåêòèâ
ìóçèêàíò³â

Ïðîäóêò
ïåðåðîáêè

íàôòè

Äð.  ì³ñòî
Ìåæèð³÷÷ÿ

Óêð.
ïèñüìåí-

íèê

Âèãóê
â³ä  áîëþ

Ðîìàí
Â.  Ñêîòòà

Êàçêà
Ì.Êîöþáèí.

Õ³ì.
åëåìåíò

Øòàò  â
ÑØÀ

Ïðèðîäíà
ôàðáà

...
Ëîðàê

×àñòèíà
òåí³ñíî¿
ïàðò³¿

Äîðîæíå
ïîêðèòòÿ

Íàäïàëóáíà
ïðèáóäîâà

Áðþñ
...

Ëóæíèé
ìåòàë

Ïåðåãîíè
Ñóïóòíèê
Þï³òåðà

Îðãàí
äèõàëüíî¿

ñèñ-ìè

Íîøà

Ëåòþ÷à
ìèøà

Ñëîâî
êîðîâè

Ñ³ëüïî

Ñêàíâîðä ¹51-2015

Æîâòà
ôàðáà

Êàòîä
Ãîðîäèíà

Ìîíåòà
Ëàîñó

Êîðîëü
ôóòáîëó

Ôóðóíêóë

Åäãàð  ...

Ì³ñòî-
ïîðò  â
Ãðóç³¿

Ðåéêè  ³
øïàëè

Ïðèòîêà
Ãàðîíè

Ãîðùèê
äëÿ

êâ³ò³â

Â³òåð
ðóéí³âíî¿

ñèëè

Ðèáà-
õèæàê

...
Ä³àíà

Ãîâåðëà

Çàñ³á  äëÿ
âîëîññÿ

Ñóì÷àòèé
âåäì³äü

Êóë³íàð.
âèð³á  ç
á³ëê³â

Àâñòðàë.
òâàðèíà

Ð³÷êà  ó
Ôðàíö³¿

Ð³÷êà  â
Ðîñ³¿

Çàõîïëåííÿ
êîðàáëÿ

Çàïåðå÷íà
÷àñòêà

Òðîï³÷.
ïë³ä

Ïðÿíèé
êîð³íü

Êîðîòêèé
âèñë³â

Áäæîë.
ïðîäóêò

"Ï'ÿòè-
êíèææÿ"

Æèòëî
åâåíê³â

Ï³ñòîëåò

...  Äåëîí

...-Áàáà

Ñïëàâ
çàë³çà  ³

âóãëåöþ

Öàð
²óäå¿

Øïàãà

Êðîê  â
òàíöÿõ

«Макарівські  вісті»
- громадсько-політична газета.

Засновники - Макарівська районна рада, 
Макарівська районна державна адміністрація,

трудовий колектив редакції.
Адреси: 08000, смт. Макарів Київської обл., 

вул. Фрунзе, 30, вул. Пушкіна, 3.

Свідоцтво про реєстрацію №203, серії КІ від 24.03.1997 року.
Індекс видання 61291. День виходу газети - п’ятниця.

Газету набрано і зверстано в редакції газети  «Макарівські вісті».
Верстка - Вероніки ЧУМАК.

Віддруковано у друкарні «Інтерекспресдрук». 
03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 3. 

Тираж: 1700,  зам.   

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

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

з питань реклами  та оголошень - 5-14-98 (факс).
E-mail: super.makariv_visti@ukr.net

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

- на правах реклами/політ. реклами.
Редактор   Максим КРАВЧЕНя.

ПPP

Гороскоп

18 гРудНя
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19 гРудНя

+3;   +6

20 гРудНя

+4; +6
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         +2; +6

22 гРудНя
+2; +8

23 гРудНя
+3; +9

24 гРудНя
+2; +8

     25 гРудНя 

                0;  +6

погода

на 21-27  грудня

Цитата тижня: «Той, хто сміє змарнувати одну годину часу, не зрозумів цінності життя». 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Чарльз	Дарвін.

посміхніться

* * * 

* * * 
* * * 

* * * 

сКАНВоРд

* * * 

* * * 

ОВЕН (21.03-20.04). тиж-
день пов`язаний iз засвоєн-
ням космiчної енергiї. Поси-

люються аура, життєвий потенцiал, 
особиста чарiвнiсть. Овни можуть 
вiдчути себе здатними "звернути 
гори". Час отримання внутрiшньої 
волi, душевної рiвноваги. життєвий 
потенцiал на високому рiвнi i дозво-
лить багатьом без зусиль впоратися 
з будь-якою справою. Сприятливi 
укладення шлюбу, зачаття.
Сприятливi	днi:	24;	
несприятливi:	22.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). 
Сприятливий тиждень. Вiн 
обiцяє бути насиченим 

цiкавими подiями в особисто-
му i громадському життi, сприят-
ливий для придбань.  життєвий 
потенцiал може знаходитися «на 
висотi».  Бiльшiсть як особистих, 
так i суспiльних справ можуть бути 
пов`язанi з фiнансами. Сприятлива 
купiвля-продаж рухомого i нерухо-
мого майна.
Сприятливi	днi:	21,	27;	
несприятливi:	26.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)/ 
Зiрки попереджають про 
можливi ускладнення у сто-

сунках з друзями або родичами. 
Близнюки можуть бути залученi 
в сумнiвнi справи, що близькi до 
злочину. Вплив планет ослабле-
ний. Важкий i небезпечний тиж-
день. Зростає вiрогiднiсть помилок 
в роботi i некоректної поведiнки у 
спiлкуваннi з оточуючими. новi iдеї i 
плани приреченi на провал.
Сприятливi	днi:	22,	25;	
несприятливi:	21.

РАК (22.06-22.07). Енер-
гетично могутнiй тиждень, 
сприятливий для контактiв, 

укладення договорiв, шлюбiв. 
Цей перiод може бути позначе-
ний взаєморозумiнням з оточу-
ючими, пiдвищеною чутливiстю, 
свiжiстю думки. Спокiйний, яс-
ний i чистий тиждень, сприятли-
вий для вiдпочинку, зустрiчей, за-
тишних сiмейних свят. Оптимiзм i 
проникливiсть Ракiв не перестануть 
дивувати близьких.
Сприятливi	днi:	27;	
несприятливi:	26.

ЛЕВ (23.07-23.08). тиждень 
проходить пiд знаком пере-
творення космiчної енергiї, 

пiзнання себе, вiчних iстин. Бага-
то Левiв вiдчуватимуть себе «на 
висотi». Можливi рiзнi пригоди, 
несподiванi повороти долi, цiкавi 
зустрiчi. тиждень сприятливий для 
любовi, сiмейних стосунків, за-
чаття. Сприятливий перiод для 
комерцiйних операцiй, покупок, 
торгових операцiй. Можуть бути 
досягнутi результати, про якi ранiше 
ви тiльки мрiяли.
Сприятливi	днi:	23;	
несприятливi:	25.

ДIВА (24.08-23.09). Здоров`я 
i працездатнiсть багатьох Дiв 
знаходитимуться «на висотi», 

не дивлячись на те, що нервовi наван-
таження значно збiльшаться. Вдалий 
тиждень для кар`єри, встановлення 
дiлових вiдносин з впливовими людь-
ми, звернення до начальства. Ваша 
активнiсть на роботi неодмiнно при-
несе вагомi результати. Ви здатнi 
пiдкорити найнедоступнiшi вершини.
Сприятливi	днi:	22;	
несприятливi:	21.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). 
Сприятливий тиждень для 
спiлкування, нових знайомств, 

вiдновлення старих зв`язкiв. Вашi 
особиста чарiвнiсть, м`якiсть i 
неординарнiсть думок можуть за-
класти основи майбутнього успiху. 
тиждень припускає вiдновлення ро-
динних зв`язкiв, виникнення триво-
ги, неспокою. Ймовiрне надходжен-
ня тривожної iнформацiї. Можливе 
погiршення здоров`я ваших близь-
ких i знайомих людей.
Сприятливi	днi:	22;	
несприятливi:	24.

СКОРПIОН (24.10-22.11). 
Цей тиждень може дати 
Скорпiонам декiлька важли-

вих життєвих урокiв. Багатьох можна 
буде побачити в украй рiзношерстiй 
компанiї. Їхнє хороше ставлення до 
друзiв i партнерiв носитиме "влас-
ницький" характер, тобто залежа-
тиме вiд того, якою мiрою люди 
приймають їхню систему цiнностей. 
Можливi страждання через етичну i 
моральну неохайнiсть оточуючих.
Сприятливi	днi:	27;	
несприятливi:	25.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). 
небезпечнi перевантажен-
ня, невиправданий ризик. 

негативний досвiд життя деяких 
Стрiльцiв не дозволить їм почати 
життя в новiй якостi, наблизити до 
себе високоморальних людей. тиж-
день припускає самотнiсть i зосе-
редження на духовних проблемах. 
Душевна рiвновага може бути пору-
шена через помилки i прорахунки у 
сферi професiйної дiяльностi. 
Сприятливi	днi:	24,	27;	
несприятливi:	26.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01). 
тиждень пов`язаний з пере-
творенням чоловiчої енергiї. 

Бiльшiсть Козерогiв буде схильна 
тiльки до виконання повсякденних 
обов`язкiв. Сприятливий тиждень 
для духовного прозрiння, подолан-
ня сумнiвiв. Холоднiсть i стриманiсть 
в проявi вiдчуттiв створить смугу 
вiдчуження в особистих стосунках 
Козерогiв-чоловiкiв.
Сприятливi	днi:	21;	
несприятливi:	25.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). 
Початок тижня може озна-
менуватися рiзкими змiнами. 

Причиною цього можуть бути не-
приємна звiстка, обман або зрада. 
Друга половина тижня розкриє новi 
можливостi i додасть iмпульсу для 
подальшої дiяльностi. Успiх Водолiїв 
залежатиме вiд їхньої гнучкостi i 
умiння пристосовуватися до нових 
умов. Представники цього знаку мо-
жуть одержати вигiдне замовлення 
або цiкаву пропозицiю про участь у 
вигiдному проектi.
Сприятливi	днi:	22;	
несприятливi:	21.

РИБИ (20.02-20.03). Риби 
ризикують упустити щось 
важливе в своєму життi. 
Вiрогiднi втрати, розставан-

ня, розбiжностi з близькими людь-
ми. тиждень сприятливий для 
об`єднання людей, проведення 
конкурсiв i змагань. Керуючись iдеєю 
добра i справедливостi, Риби можуть 
об`єднати навколо себе однодумцiв. 
Проте, iснує небезпека того, що 
вони помилятимуться.
Сприятливi	днi:	23;	
несприятливi:	26.

Чоловік	 приходить	 додому,	
п'яний,	 все	 обличчя	 у	 помаді,	
на	одязі	довге	руде	волосся	...

Дружина:
-	Ну	 і	що	ти	на	цей	раз	ви-

гадаєш?	!!
-	Ти	не	повіриш,	з	клоуном	

побився	...

Я	 молилася	 Богу,	 щоб	 він	
дав	 мені	 хорошого	 чоловіка.	 І	
Бог	дав	мені	хорошого	чолові-
ка.	А	ось	мій	чоловік	не	молив-
ся.	Йому	дісталося	те,	що	діс-
талося.

Найкращий	 натюрморт,	
який	я	бачив	у	своєму	житті	-	це	
вид	 на	 відкритий	 передново-
річний	холодильник.

Вчора	 наш	 начальник	 на	
роботі	 проводив	 змагання	 се-
ред	 працівників	 офісу	 по	 па-
сьянсу	"Косинка".

-	Ну,	 і	які	ж	були	призи,	хто	
виграв?	

-	 Переможця	 звільнили	 з	
роботи.

Сусіди	 зовсім	 очманіли!	
Три	години	ночі,	по	батареї	до-
вбають!	 Добре	 я	 не	 сплю,	 на	
гармошці	граю!

На	допиті:	
-	 Розкажіть,	 де	 ви	 купили	

такий	якісний	диплом	про	вищу	
освіту?	

-	Знайшов	на	дорозі!	
-	 Ви	 стверджуєте,	що	 зна-

йшли	на	дорозі	диплом	на	своє	
ім'я?	

-	Абсолютно	вірно!	
-	І	як	ви	поясните	такий	збіг?	
-	Це	не	збіг.	Просто	паспорт	

на	своє	ім'я	я	купив	пізніше	..

-	Мила,	чим	це	від	тебе	так	
чудово	пахне?	

-	Духами,	які	 ти	мені	вчора	
подарував!	

-	Я	 тобі	не	дарував	парфу-
ми!	

-	Дарував,	дарував!	Зазир-
ни	у	свій	гаманець!

Дружина	 -	 чоловіку:	 "Чому	
шкарпетки	 по	 всій	 квартирі	
розкидані?"	 Чоловік:	 "Це	 нова	
рекламна	 акція	 -	 «Збери	 де-
сять	 пар	 і	 отримай	 гроші	 на	
туш!»

Розмовляють	двоє	кумів...	
-	 Купив	 я	 собі	 вчора	 дола-

ри...	
-	А	чого	ж	не	євро?	
-	Та	ти	шо,	долари	ж	дешев-

ші!

«Влився»	 в	 новий	 колек-
тив.	 Особливо	 сподобалася	 їх	
традиція:	будь-яке	зауваження	
шефа	-	вважається	тостом.

* * * 
* * * 

* * * 


