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Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
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БУДЬТЕ З НАМИ – ЧИТАЙТЕ  
«МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ»!

Триває передплата „Макарівських вістей”  
на  2011 рік. 

Якщо ви наш постійний читач, то знаєте, що 
районка ні разу не підводила своїх читачів. Ми 
й надалі оперативно інформуватимемо вас про 
життя Макарівщини та його людей, надаватиме-
мо, враховуючи читацькі пропозиції та побажан-
ня, консультативну допомогу з найрізноманітні-
ших питань, триматимемо в курсі цікавих новин 

області, країни, 
світу, астрологіч-
них прогнозів, 
н а д а в а т и м е м о 
корисні поради 
в господарських 
справах. До вашої 
уваги 7 програм 
телебачення, ре-
клама.

Щоб отримати 
газету уже з 1 січ-
ня 2011 року, заві-
тайте до найближ-
чого відділення 
зв’язку й оформіть 
передплату.

П е р е д п л а т н а  в а р т і с т ь :
н а  о д и н  м і с я ц ь  -  6 . 5 7  г р н . ;
н а  т р и  м і с я ц і  –  1 9 . 7 1  г р н . ;

н а  р і к  -  7 8 . 8 4  г р н .
Н а ш  і н д е к с :  6 1 2 9 1 .

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ УПРАВЛІННЯ 
СТАТИСТИКИ В МАКАРІВСЬКОМУ РАЙОНІ!

Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свя-
та – Дня працівників статистики.

Ваша щоденна відповідальна праця допома-
гає забезпечувати об’єктивний аналіз соціально-
економічного розвитку та приймати правильні управ-
лінські рішення, відкриває доступ до інформації з усіх 
сфер життя нашого району.

В цей святковий день бажаємо міцного здоров’я, 
щастя, сімейного благополуччя. Нехай удача та про-
фесійні успіхи завжди будуть вашими постійними су-
путниками в житті.

ШАНОВНІ ЗАХИСНИКИ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ!

6 грудня - День Збройних Сил України
Незважаючи на досить невелику офіційну історію 

українського війська, справжній вік Української армії 
сягає кількох століть, а її бойові традиції формували-
ся у важких кривавих війнах і конфліктах від Київської 
Русі до Великої Вітчизняної війни. І сьогодні солдати 
і офіцери Збройних Сил України гідно продовжують 
традиції своїх дідів і батьків. 

Щиро вітаємо всіх військовослужбовців з Днем 
Збройних Сил України та бажаємо вам усім незламної 
волі в подоланні труднощів військового буття, надій-
ного родинного тилу, богатирського здоров’я та звер-
шення всіх ваших мрій і побажань.

7 ГРУДНЯ – ДЕНЬ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ!
Щиро вітаємо членів територіальних громад, де-

путатський корпус, сільських і селищних голів та всіх 
працівників органів місцевого самоврядування зі свя-
том! Адже кожен із вас є уособленням людської довіри, 
завдяки вам вирішуються питання місцевого значен-
ня у рамках Конституції та законів України, ви успіш-
но працюєте над реалізацією важливих соціально-
економічних, громадсько-політичних та культурних 
аспектів життєдіяльності району.

З приводу свята прийміть слова вдячності за вашу 
самовіддану працю на благо розвитку територіальних 
громад району. Від усього серця бажаємо вам міцно-
го здоров’я, наснаги, витримки, оптимізму. Хай ніколи 
вас не покидає віра, надія, любов. Нехай ваша профе-
сійність та досвід, а також творче ставлення до вико-
нання своїх обов’язків сприяють розбудові та розвитку 
нашої держави!

МАЙТЕ НА УВАЗІ

ЗИМА ВЖЕ ПРИЙШЛА В УКРАЇНУ, 
але, як завжди, несподівано, тому що до погіршення погодних умов слід готуватися заздалегідь

Віктор ГУДЗЬ,
голова районної ради.

         Проекти рішень 

ПЛАН
підготовки проектів регуляторних актів «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних 
осіб,  які здійснюють підприємницьку діяльність без створення  юридичної особи на 2011 рік» та 

встановлення розміру фіксованого податку на 2011 рік  Макарівської районної ради

№ з/п

1

2

Назва проекту
 регуляторного 

акта

Проект рішен-
ня «Про встанов-
лення  ставок єди-
ного податку для  
фізичних осіб, які 
здійснюють  під-
приємницьку ді-
яльність без ство-
рення  юридичної 
особи на 2011 рік»

Проект рішен-
ня  «Про встанов-
лення розміру фік-
сованого податку»

Ціль  призначення  
регуляторного акта

Встановлення  ставок єдиного 
податку для фізичних осіб, які здій-
снюють підприємницьку  діяльність 
без створення юридичної особи 
відповідно до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
та Указу Президента  України від  28 
червня 1999 року № 746/99 «Про 
внесення змін до Указу Президента 
України від 3 липня 1998 року № 727 
«Про спрощену систему оподатку-
вання, обліку та звітності суб’єктів  
малого підприємництва».

 
Встановлення розміру фіксова-

ного податку  відповідно до Закону  
України  «Про внесення змін до Де-
крету  Кабінету Міністрів України» 
Про прибутковий податок з грома-

дян» № 129/98 від 13.02.98 р.

Термін розробки  
проекту регулятор-
ного акта (квартал)

ІV квартал
2010 року

ІV квартал
2010 року

Найменування  
підрозділу, відпові-

дального за розробку 
проекту акта, 

регуляторного акта, 
№ телефону

Державна 
податкова  інспекція  

у Макарівському 
районі

Тел.: 045-78-521-43,
         045-78-521-63,
         045-78-510-08

Державна 
податкова  інспекція  

у Макарівському районі
Тел.: 045-78-521-43,
         045-78-521-63,
         045-78-510-08

За його словами, зни-
ження температури очі-
кується у північних, захід-
них і частині центральних 
областей  - вночі до 2-6 
градусів морозу, а вдень 
близько 0. Морозна пого-
да тут утримається до 10 
грудня. 

Начальник Гідромет-
центру зазначив, що, 
оскільки Київ розташо-
ваний у північній частині 
України, на його  території  
і території області відбу-
ватимуться такі ж погодні 
процеси,  і протягом усіх 
наступних днів Київ пере-
буватиме під впливом до-
сить складних погодних 
умов, зокрема, при про-
ходженні циклонів і атмос-

ферних фронтів вітер по-
силюватиметься до 15-20 
м/с, а також утвориться 
сніговий покрив.

У  період із 4 по 10 
грудня, за словами Ми-
коли Кульбіди,  на більшій 
частині території Украї-
ни атмосфера “заспоко-
їться”: антициклонічний 
характер погоди перева-
жатиме скрізь, крім пів-
нічних і західних облас-
тей, де слабкі атмосферні 
фронти зумовлять неве-
ликі опади, переважно у 
вигляді снігу.

Головний синоптик кра-
їни акцентував увагу на 
тому, що погодні процеси у 
цей період відрізнятимуть-
ся від попередніх років 

тим, що на території захід-
них, північних областей та 
частини центральних очіку-
ється утворення снігового 
покриву, яке триватиме до 
3 грудня. Висота снігового 
покриву поступово збіль-
шуватиметься і сумарно за 
весь цей період може до-
сягти місцями 10-15 см, а 
подекуди й більше.

Зміна погодних умов 
в Україні, яка почалася з 
26 листопада, супрово-
джуватиметься досить 
великою кількістю не-
безпечних явищ. Зокре-
ма, очікується випадіння 
сильного снігу, налипання 
мокрого снігу на дротах 
і деревах, утворення на 
дорогах ожеледиці і поси-
лення швидкості вітру до 
штормових значень - 15-
22 м/с. А при проходженні 
активного циклону  швид-
кість вітру може зрости до 
22-24 м/с. 

- Комунальним служ-
бам слід бути готовими 

до прибирання снігу для 
безпечного проїзду тран-
спорту на території північ-
них, західних та частини 
центральних областей. 
Надзвичайно обережни-
ми треба бути транспорт-
никам і всім водіям, яким 
необхідно підготуватися і 
оснастити автомобілі зи-
мовою гумою, - наголосив 
Микола Кульбіда.

 Він попередив, що у 
цей період буде багато 
проблем у енергетиків, 
оскільки посилення швид-
кості вітру до штормових 
значень призводить до від-
ключення від енергопоста-
чання багатьох населених 
пунктів. А також порадив 
метеозалежним людям 
підготуватися до надзви-
чайно мінливої погоди і 
вжити профілактичних за-
ходів для покращення сво-
го стану.

Надія ЮРЧЕНКО 
(УКРІНФОРМ).

У найближчі десять діб територією країни переміс-
титься п’ять досить активних циклонів, які принесуть хо-
лодне арктичне повітря та сніг. Найбільш активний з них 
прийшовся на останній день осені.

Про це на прес-конференції поінформував журна-
лістів начальник Українського Гідрометцентру Микола 
КУЛЬБІДА.

У зв’язку з Днем Скорботи в Мака-
рові відбулися жалобні заходи за учас-
тю голови районної ради В.Гудзя, за-
ступника голови райдержадміністрації 
О.Гуменюка, заступника голови ра-
йонної ради О.Майстренка, керуючої 
справами районної ради Л.Забели, 
трудових колективів райдержадміні-
страції та районної ради. Учасники жа-
лобних заходів поклали живі квіти до 
пам’ятника жертвам голодоморів та 
політичних репресій, запалили свічі та 
лампадки в пам’ять загиблих жителів 
району в 1932-1933 роках.

Голова райдержадміністрації 
Я.Добрянський провів нараду з 

керівниками установ і організацій 
району. Розглянуті питання щодо 
зовнішнього освітлення населених 
пунктів району, проекту Програми 
„Охорона довкілля та раціональне 
використання природних ресурсів 
Макарівського району Київської 
області на період до 2015 року”, 
проекту Програми розвитку зе-
леного туризму в районі та стану 
розроблення офіційного сайту 
райдержадміністрації.

Працівники Представництва 
благодійної організації „Надія і 
житло в Україні” для дітей провели 
інформаційно-просвітницький відео-

лекторій на тему: „Стоп СНІД” у За-
буянській та Кодрянській загально-
освітніх школах І-ІІІ ступенів. Учні 
переглянули документальний фільм, 
який висвітлив зазначену тему, а та-
кож проведене анкетування 54 учнів. 
До заходу були залучені працівники 
центральної районної лікарні, лікар-
психолог і медична сестра з кабінету 
„Довіри”.

Цього ж дня працівники благодій-
ної організації здійснили соціальне 
інспектування 4 сімей, які перебува-
ють у складних життєвих обставинах і 
проживають на території Забуянської 
сільської та Кодрянської селищної 
рад.

: : :  ОФІЦІЙНО :: :  ОФІЦІЙНО :: :  ОФІЦІЙНО :: :

* * *
* * *

'СТОР.  7-8.
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Висловлюю вам щиру подяку за підтримку на місцевих вибо-

рах. Засвідчую вам свою повагу і підтверджую свої наміри реалі-

зувати програмні принципи, проголошені мною у передвиборній 

програмі. Зобов’язуюсь використовувати посадові повноважен-

ня для вирішення питань благополуччя та процвітання нашого 

рідного села Гавронщина.

Запрошую всіх до активної співпраці.

Олексій КОБА.

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЖИТЕЛІВ  
СЕЛА ГАВРОНЩИНА!

По завершенню судових процесів 
відбулася перша сесія Макарівської се-
лищної  ради шостого скликання. Голо-
ва територіальної виборчої комісії Оль-
га Гвоздіковська оголосила результати 
виборів селищного голови Олександра 

Миколайовича Іващенка та депутатів 
селищної ради. Олександр Іващенко 
приведений до присяги посадової осо-
би місцевого самоврядування. 

Голова ТВК повідомила про те, що 
відповідно до ст. 80 Закону України 
«Про вибори до місцевих рад» Олек-
сандр Іващенко подав до Макарівської 
селищної виборчої комісії документи 
про звільнення з посади директора ПП 
«Еліт» та витяг з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб підприємців про вихід із засновни-
ків приватного підприємства «Еліт».

Ольга Гвоздіковська вручила се-
лищному голові та депутатам тимчасові 
посвідчення. Виконуюча обов’язки се-

лищного голови Олена Ґедзь привітала 
новообраного голову від імені праців-
ників селищної ради.

На першу сесію Олександр Іващен-
ко запросив усіх колишніх селищних 
голів. На запрошення відгукнулися Ва-
силь Ляшенко, Віктор Стеценко та Ва-
силь Шаравара.

У роботі сесії взяли участь заступ-
ник голови райдержадміністрації Олек-
сандр Гуменюк та заступник голови ра-

йонної ради Олег Майстренко. 
Зі словами подяки до всіх, хто був 

причетний до виборчого процесу, звер-
нувся Олександр Іващенко.

– Дякую своїм колегам-кандидатам 
на посаду селищного голови, які вели 

чесну та достойну бороть-
бу в ході виборчої кампанії. 
Хочу підкреслити, що ми ві-
зьмемо кращі пропозиції з 
усіх програм, які отримали 
схвалення громади. Став-
лю перед собою завдання і 
закликаю до цього депута-
тів: працювати ефективно, 
результативно, послідовно; 
працювати так, щоб у Мака-
рові зросла довіра громадян 
до місцевого самовряду-
вання.

На запитання про най-
ближчі плани в роботі відпо-
вів так:

- Сьогодні ми активно 
формуємо професійний ви-
конавчий комітет, займає-
мося розробкою бюджету 
на 2011 рік, готуємо обгрун-
товані програми  соціально-
економічного, освітньо-
культурного та спортивного 

розвитку Макарова не тільки на даний 
час, а й на перспективу. Актуальною 
проблемою є підготовка до зими. Сьо-
годні ми заключаємо договори з дорож-
німи та комунальними службами, які бу-
дуть обслуговувати селище. 

На фото: під час роботи сесії на 
першому плані праворуч секретар се-
лищної ради Олена Гедзь та селищний 
голова Олександр Іващенко.

7 ГРУДНЯ – ДЕНЬ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ!

ДЕПУТАТИ ПЛАНУЮТЬ ПРАЦЮВАТИ ТАК, 
ЩОБ У МАКАРОВІ ЗРОСЛА ДОВІРА 

ДО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Дізнавшись мету нашого візиту, На-
таля Недашківська розхвилювалась – не 
щодня їхня родина в полі зору преси. 
Троє синів служать в армії, а це досить 
рідкісне явище у наш час. Цього дня, 
коли синочки вітали її по телефону, іме-
нинниця запитувала чи все у них добре, 
чим займаються, що будуть робити за-
втра. Вона переконана, що немає за що 
хвилюватись. 

– Кожен з моїх синів приймав особис-
то рішення піти служити в армію. Ми не 

відмовляли, але й не наполягали, – роз-
повідає Наталя Петрівна. – Вони самі 
несуть відповідальність за свої рішення. 
Дітям ми не забороняємо нічого, зви-
чайно, у рамках можливого, розумного. 
Тому бажання хлопців служити в армії 

сприйняли без хвилювань. Навіть най-
менший Богдан, котрий був на присягах 
у всіх трьох братів, наслухавшись історій 
про цікаву службу та після спілкування з 
ними по телефону, тепер гордо заявляє, 
що не піде ні до дитячого садочка, ні до 
школи, а відразу в армію. Це ніби й сміш-
но, але якщо троє вже служать, то, думаю, 
четвертий і п’ятий хлопчаки також підуть 
стопами старших братів, – продовжувала 
господиня.

А це вже закономірність. Мама Наталя 

спокійна за своїх дітей. Жоден з нинішніх 
солдатів не скаржився на службу, на по-
гане ставлення до себе. Крім того, вони 
з перших днів намагаються не відставати 
від досвідчених армійців, не хочуть бути 
позаду. Для них вступ до лав військових 

важливий, неодмінний етап у житті, який 
просто необхідно пройти. Відслужать, 
а тоді вже й майбутнє плануватимуть. 
Причому, служать хлопці у різних видах 
військ. Відтак, Олександр, котрий вчився 
в Богуславському гуманітарному коледжі 
ім.Н.Левицького, за 
рік до закінчення ви-
рішив, що хоче йти 
служити в армію. Здав 
екстерном всі іспити і 
восени вже був при-
званий. Його частина 
знаходилась у Ново-
Петрівцях. Через сім 
місяців юнак попро-
сив про переведення 
на контракт. Тепер 
Олександр працює в 
«Барсі». Телефону-
ючи цього дня мамі, 
він розповів, що саме 
їх підрозділ збира-
ється на майдан, де 
страйкують приватні 
підприємці. Звісно, 
Наталя Петрівна тур-
бується, однак знає, 
що все буде гаразд. 

А вже Петро та 
Юра, закінчивши Ки-
ївські професійні лі-
цеї та здобувши там 
кваліфікації, виявили цьогоріч бажання 
поповнити лави аеромобільних військ. 
Вони обоє служать в одній частині, що 
на Житомирщині. Щоправда, їх казарми 
знаходяться далеко одна від одної. Петро 
вже спробував себе як водій БТР. Двічі 
брав участь у марш-кидках. Для нього це 
було досить цікаво і незвично. Такій ма-
шині ніщо не стане на заваді – ні дерева, 
ні рівчаки – головне ціль.

Юрію ще немає чим похвалитись, бо 

служить трохи більше місяця. Однак обоє 
очікують на свій перший стрибок з пара-
шутом. А поки що вчаться його складати, 
відпрацьовують стрибки на землі, щоб 
потім, у небі, все пройшло гладенько, без 
нервів, страху і помилок.

Беззаперечно, такі хлопці не сидіти-
муть вдома, склавши руки, в очікуванні 
чогось. Вони знають чого хочуть від жит-
тя ще змалку, зі шкільних лав. І тепер по-
ступово втілюють свої прагнення у реаль-
ність. А це їм неодмінно вдасться, адже 
за спиною у солдатів найміцніша броня 
– любов батьків, родини і ствердне бать-
ківське: «Молодець!».

Ірина ЛЕВЧЕНКО.

6  ГРУДНЯ  –  ДЕНЬ  ЗБРОЙНИХ  СИЛ  УКРАЇНИ

З А  С П И Н О Ю  У  С О Л Д АТ І В  Н А Й М І Ц Н І Ш А  Б Р О Н Я  –  Л Ю Б О В  Б АТ Ь К І В , 
Р О Д И Н И  І  С Т В Е РД Н Е  Б АТ Ь К І В С Ь К Е :  « М О Л О Д Е Ц Ь ! »

Оскільки навколо армійської теми поширюють всілякі чутки та плітки ми вирішили 
дізнатись самі, як насправді служиться солдатам. Для цього вирушили до Ніжилович 
поспілкуватись з родиною Недашківських. Глава сім’ї, Юрій Олександрович, зустрів нас 
на вулиці. Люб’язно запросив до оселі. Родина саме святкувала день народження мами 
– Наталі Петрівни, тож ми прибули якраз в той момент, коли за столом зібралися майже 
всі. Навіть сини, у військовій формі, гордо всміхалися з портретів на стіні. 

Проте, це зовсім не відповідає дійсності, запевняє Ірина 
БЕКЕШКІНА, директор фонду “Демократичні ініціативи” іме-
ні Ілька Кучеріва і наводить переконливі дані опитування. А 
причина хибних думок, переконана вона, через елементарну 
необізнаність. У ході дослідження, з’ясувалося, що кількість 
українців, яким доводилось хоча б раз у житті побувати в кра-
їнах, що сьогодні є членами Європейського Союзу, в США чи 
Канаді, виявилося не більше 16 відсотків від усього населен-
ня держави. Причому по регіонах України ця цифра суттєво 
різниться - 30 відсотків на заході країни і тільки 9 відсотків - 
на сході. Тож і не дивно, що люди, яким довелося побачити, 
так би мовити, “інше життя”, мають дещо інше уявлення, бо 
на заході - чисті вулиці, громадський транспорт, що ходить 
за розкладом, більш високий і цивілізований рівень життя. 
Звичайно, у європейців проблем достатньо, але українцям, 
що подорожують, є з чим зрівнювати. Вони замислюються: а 
чому, скажімо, та ж Польща, Словаччина чи країни Балтії, що 
мали не кращі стартові умови, ніж Україна, живуть сьогодні 
краще?

Цілком закономірно, що в західних регіонах, які розташо-
вані ближче до Європи і де сьогодні люди частіше їздять за 
кордон, набагато більше тих, хто прагне членства в Європей-
ському Союзі. Але перспектива будь-коли просто сісти на по-
тяг, чи автобус і поїхати за кордон, приваблює й жителів інших 
регіонів. Тому ситуація сьогодні поступово змінюється. Згідно 
з опитуваннями кількість громадян, які прагнуть у Європу, вже 
сягає 60 відсотків проти 26-ти відсотків противників. 

Як відомо, нещодавно учасниками саміту Україна-ЄС ухва-
лено План дій щодо візової лібералізації для України. Документ 
визначає технічні умови, які має виконати Україна для забезпе-
чення прогресу в напрямку запровадження безвізового режиму 
як довгострокової перспективи для короткотермінових поїздок 
громадян України в країни Європейського Союзу. 

Слід нагадати, що йдеться про безвізовий режим поїздок, 
ліміт яких не перевищуватиме 90 днів. У разі ж, скажімо, пра-
цевлаштування, віза буде поки що потрібна. Крім того, надан-
ня безвізового режиму ще не є автоматичним квитком Украї-
ни до членства в ЄС. Проте, це вже серйозний крок. 

За словами керівника громадської організації “Європа 
без бар’єрів” Ірини СУШКО, в ухваленому документі, як і пе-
редбачалося, прописано чотири основні пункти, які Україна 
має реалізувати. “В першу чергу, це безпека документів, у 
другу - громадський порядок і безпека, в третю - міграційні 
питання і четверте - фундаментальні права людини”. 

Крім того, у Плані дій регламентовано, що реалізація ви-
мог ЄС має здійснюватись у два етапи. На першому передба-
чено створення відповідної законодавчої бази. Другий етап, 
спрямований на імплементацію законодавства.

Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ.

ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

НАВІЩО УКРАЇНЦЯМ 
БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ?
Сьогодні досить часто доводиться чути висловлення 

не тільки на побутовому рівні, а й з уст деяких політиків, 
мовляв, навіщо нам та Європа? По-перше, Україну там не 
дуже й чекають, по-друге, у нас інші ментальність і тради-
ції, і взагалі - ми люди не європейські. Досить поширений 
міф - якщо скасують візи - це неодмінно призведе до по-
дальшого віддалення нас від Росії. 

Наталя Петрівна з величезним букетом троянд, який 
 щойно подарував чоловік; донька Оксана та «майбутній 
 новобранець» Богданчик.

Петро.Юрій. Олександр.
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Два роки тому в селі Королівка створено 
ТОВ «Сільгоспвиробник «Королівка». Керує 
господарством Оксана Латишева. Допомагає 
їй у цьому виконавчий директор Людмила Ша-
мал. Нове господарство дало нові робочі міс-
ця, що є важливим для села.

У товаристві – 200 голів великої рогатої ху-
доби та стільки ж телят. Людмила Павлівна за-
просила пройтися територією господарства. 
Зайшовши до корівника, відразу впадає у вічі 
чистота та порядок, що свідчить про сумлінну 
роботу працівників. 

Цьогорічна тепла осінь дозволила довше 
випасати стадо на пасовищі. Тож під час мого 
відвідування стійла були порожні. Пастухи піс-
ля вранішнього доїння вигнали стадо у поле.  

Праця у доярок і телятниць - нелегка. Про-
те працівниця ферми Наталія Лупійчук успішно 

справляється з колом своїх обов’язків. І по-
доїть корів, і нагодує телят, прибере у стійлі й 
підстелить чисту тирсу. На думку Наталії Вікто-
рівни тварини, немов люди, відчувають любов 
та добре слово. Тож вона звертається до ко-
рів лагідно, а вони, в свою чергу, відповідають 

слухняністю та гарними на-
доями.

Перевіряє якість молока 
лаборант Ніна Макаренко. 

– Нещодавно керівни-
цтво придбало ультраз-
вуковий аналізатор «Еко-
мілк», – розповідає Ніна 
Олександрівна, – який став 
незамінним помічником 
у моїй справі. Швидко та 
якісно пристрій визначає 
десять показників якості 
молока. Основними для 
його продажу є жирність, 
білок, густина. Поголів’я 
стада дає молоко жирністю 
4 - 4,1 та з вмістом білка не 
менше 3,1, яке реалізуємо 
на сирозаводи. 

Товариство також за-
ймається вирощуванням 
свиней. Для їх вигодову-
вання господарство ви-

користовує звичайні корми. Проте молочним 
поросятам короткий період часу дають вітамі-
нізований комбінований прикорм. Відгодоване 
поголів’я свиней реалізують на м’ясо, а ма-
леньких поросят  продають населенню свого 
та ближніх сіл. 

Господарство має власні та орендовані зем-
лі. На них вирощують трави, пшеницю, жито, 
кукурудзу на органічних добривах. Для зимової 
годівлі великої рогатої худоби заготовляють 
зелену масу, сіно. Товариство також ще й за-
куповує частину кормів у сусідніх сільськогос-

подарських підприємствах 
з тим, щоб стовідсотково 
забезпечити ситу зимівлю 
тварин. 

– Товариство працює, 

немов злагоджений механізм, – розповідає 
керівник господарства Оксана Латишева. – І 
кожна людина тут на своєму місці. Сумлінно 
трудяться у господарстві завідуюча фермою 

Зоя Ващенко, свинарка Надія Войцехівська, 
механізатор Михайло Філатенко, шофери Ми-
кола Булах та Олег Кривенко, пастух Тетяна 
Приходько. На майбутнє маємо плани щодо 
розширення галузі, заміни старого обладнан-
ня на нове. 

Марина ІЛЬЧЕНКО.
На світлинах: доярка-телятниця Наталія 

Лупійчук; лаборант Ніна Макаренко перевіряє 
якість молока; свинарка Надія Войцехівська; 
механізатор Михайло Філатенко доставляє 
солому до корівника.

ТОВАРИСТВО ПРАЦЮЄ, 
НЕМОВ ЗЛАГОДЖЕНИЙ МЕХАНІЗМ

 «Чим мені займатися 
після школи? Куди піти на-
вчатися? За якою спеціаль-
ністю?» - ці питання мало 
не щодня ставлять собі учні 
випускних класів, які стоять 
на порозі у доросле життя. 
Вибір майбутньої професії 
дуже важливий крок у жит-
ті, тому має бути ретельно 
обміркований. Проте шко-
ляру важко самостійно ви-
значитися з тим, чим йому 
хочеться займатися, осо-
бливо зараз, коли ВУЗи 
пропонують найширший 
«асортимент» різноманіт-
них спеціальностей – від 
ліфтера до експортноорі-
єнтованого менеджменту. 
Допомогти майбутньому 
абітурієнту може проце-
дура професійної орієнта-
ції, яка включає в себе не 
тільки цікаве тестування, а 
й спілкування зі спеціаліс-
тами, які допоможуть зорі-
єнтуватися у найбільш за-
требуваних та популярних 
професіях.

У Макарові щороку про-
ходять заходи з профорієн-
тації для учнів 9-11 класів. 
Ось нещодавно у кінотеатрі 
«Ольвія» Центр зайнятості 
зібрав майбутніх абітурієн-
тів та представників вищих 
навчальних закладів. Цього 
року на запрошення відгук-
нулися: Київське профтеху-
чилище №33, Макарівське 
медичне училище, універси-
тет «КРОК», Інститут підго-
товки кадрів промисловості, 
Національний університет 
державної податкової служ-
би, Європейський універси-
тет та інші. Речники розпо-
віли дітям про умови вступу 
до закладів, які представля-
ють спеціальності, за яки-
ми навчають, та про цікаве 
спортивно-культурне життя 
студентів. Діти мали змогу 
поспілкуватися з першо-
курсниками й викладача-
ми, отримати корисні по-
ради про те, як зробити 
правильний вибір у май-
бутньому. 

Рішення, за якою спе-
ціальністю йти навчатися, 
наголошували на заході, 
має бути ретельно про-
думане та головне само-
стійне. Якби солодко не 
розповідали батьки, зна-
йомі чи друзі про ту чи іншу 
професію, обирати має 
лише випускник. Він краще 
інших знає про свої вподо-
бання та схильності до кон-
кретних видів діяльності. 
Досить часто саме батьки 
й дезорієнтують своїх чад, 
бажаючи щоб вони йшли їх 
шляхом, ставали, як мама 
чи тато, лікарями, військо-
вими і т.д. Добре, якщо 
дитині це подобається, а 
якщо ні? Щоб не образити 
рідних, син чи донька йдуть 
вчитися за обраними для 
них спеціальностями. Це 
велика помилка, адже в 
майбутньому така праця 
навряд їм буде в радість, 
а робота має бути цікавою 
і приносити задоволення. 
Чи захоче і чи зможе дов-

го випускник, який, напри-
клад, полюбляє готувати і 
хоче займатися цим про-
фесійно,  «порпатися» у 
мікросхемах комп’ютера і 
навпаки?

Важливо, щоб обрана 
професія була затребу-
ваною на ринку праці. Це 
питання потрібно розгля-
дати найретельніше, адже 
якщо попит на обрану абі-
турієнтом спеціалізацію 
низький, то після закін-
чення навчання працевла-
штуватися буде складно. 
З рішенням цих проблем  
і допомагають на інфор-
маційних заходах праців-
ники служби зайнятості. 
Головне не соромитися, 
а підходити, цікавитися 
і задавати питання, щоб 
не помилитися в майбут-
ньому і вибрати професію 
правильно, щоб робота 
приносила не тільки при-
буток, а й задоволення.

ОКСАНА ІГНАТЮК.

РИНОК ПРАЦІ                                

НА РОЗДОРІЖЖІ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ
Середньомісячна номінальна заробітна плата штат-

ного працівника підприємств району за січень-вересень 
2010 р. становила 2627 грн., що майже  втричі вище про-
житкового мінімуму для працездатної особи (888 грн.). 

Серед районів області за рівнем оплати праці Макарів-
ський займав 4 місце. Заробітна плата на 18,5% була ви-
щою за середній розмір в області (2217 грн.) та на 35,8% 
– меншою за максимальний (4094 грн. у м. Славутич).

ЗА СТАТИСТИЧНИМИ ДАНИМИ

ЗВІЛЬНЕНО НА 207 ОСІБ БІЛЬШЕ, 
НІЖ ПРИЙНЯТО НА РОБОТУ

На підприємствах та відокремлених підрозділах 
із чисельністю найманих працівників 10 і більше, се-
редньооблікова кількість штатних працівників у січні–
вересні 2010 р. становила 7,7 тис. осіб. Упродовж 
зазначеного періоду на роботу було прийнято 1255 чо-
ловік, у той же час звільнено 1462.

Для збереження чисельності працівників адміністрація 
підприємств продовжувала  застосовувати форми виму-
шеної неповної зайнятості. Кількість працівників, які зна-
ходилися у відпустках без збереження заробітної плати (на 
період припинення виконання трудових робіт), становила 
61 (0,8% середньооблікової кількості штатних працівників), 
а кількість працівників, які були переведені з економічних 
причин на неповний робочий день (тиждень), – 633 (8,3%).

За дорученням начальника ГУС
Надія ТАРАСЮК,

начальник відділу статистики у Макарівському 
районі.

НА 18,5 ВІДСОТКА ЗАРПЛАТА 
ВИЩА, НІЖ ПО ОБЛАСТІ

ДО УВАГИ 
КЕРІВНИКІВ 

ПІДПРИЄМСТВ 
РАЙОНУ!

У серпні-вересні 2011 
року відбудеться Між-
народний Ізмірський яр-
марок, де у демонстру-
ванні своїх досягнень 
підприємствами осо-
блива увага буде приді-
лятися продукції галу-
зей машинобудування, 
приладобудування та ін-
формаційних технологій. 
Часткове фінансування 
учасників ярмарку здій-
снюватиметься за раху-
нок обласного бюджету 
в 2011 році.

Бажаючих взяти 
участь у заході просимо 
звертатись до відділу 
економіки райдержад-
міністрації або за теле-
фоном 5-13-08.
Світлана ДІДКІВСЬКА, 

начальник відділу 
економіки 

райдержадміністрації.

ДО УВАГИ 
ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

У зв’язку із затвер-
дженням Міністерством 
регіонального розвитку 
та будівництва України 
додатково трьох неза-
вершених будівництвом 
багатоквартирних жит-
лових будинків з висо-
ким ступенем будівель-
ної готовності, на які 
будуть спрямовані кошти 
державного бюджету в 
2010 році для реалізації 
програми будівництва 
(придбання) доступного 
житла в містах Василь-
ків, Бориспіль та Буча, 
звертаємо увагу жителів 
району, які відповідно до 
рішень виконавчих комі-
тетів сільських, селищ-
них рад району мають 
право на доступне житло 
та виявили бажання на 
його отримання, повинні 
особисто звернутися до 
Іпотечного центру в м. 
Києві та Київській області 
Фонду, що знаходиться 
за адресою: м. Київ, вул. 
Кривоноса, 2А, корпус 3 
(4 поверх). Консультації 
можна отримати за теле-
фоном: (044) 249-36-93, 
контактна особа - Дядю-
ра Галина Федорівна

Відділ житлово-
комунального
господарства 
Макарівської 

районної державної 
адміністрації.
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Чотири роки тому в Мотижинський ліцей при-
йшла після закінчення педколеджу працювати 
вчителем початкових класів Ірина Іванівна Литвин. 
Молодий педагог прижилася в колективі, працю-
вала і водночас продовжувала вчитися, здобува-
ючи вищу освіту в Житомирському педінституті. І 
ось уже перші вихованці вчительки трохи більше 
ніж за півроку стануть першими її випускниками. 
Ірина Іванівна дає учням міцні знання, послідов-
но впроваджуючи інтерактивні технології в про-
цес навчання. А що це так красномовно свідчить 
делегування ліцеєм вчительки для участі у Всеу-
країнському конкурсі «Вчитель року».

•

•

•

•

•

•

•У 1860 році в Мотижині в місцевому храмі свя-
того Георгія Побідоносця для навчання дітей селян 
відкрили школу. В ній навчалося 12 хлопчиків і 10 
дівчаток. Засновником першого в селі навчального 
закладу був настоятель місцевої парафії священик 
Тихон Волков. Пастир належав до числа довгожи-
телів – лише в Мотижині він священствував понад 
сорок років. Обов’язки директора виконував ще й 
тоді, коли йому було за 80 років. Цікаво, що навіть 
у такому поважному віці, у пастиря зберігся над-
звичайно каліграфічний бісерний почерк – мабуть, 
саме такий вимагав і від школярів мотижинського 
навчального закладу. Серед світських вчителів до-
кументи називають Степана і Валентину Богдано-
вичів. 

У 90-х роках у центрі села було збудовано нове 
приміщення школи на три класні кімнати з кварти-
рами для вчителів, відкрито двокласну школу, в якій 
навчалося 120 дітей. Її відвідували й діти з Фасової, 
Людвинівки, Копилова.

На початку ХХ століття у Мотижині починає 
працювати ще й державна школа, підпорядкова-
на міністерству народної освіти. Миряни старанно 
дбали про матеріальне забезпечення школи – на 
початку ХХ ст. вони щороку збирали для потреб на-
вчання своїх дітей до 300 крб. – це при тому, що 
деякі школи Макарівщини не мали й 30 крб. щоріч-
ного забезпечення.

Після громадянської війни в селі функціонувала 
початкова школа. У чотирьох класах у дві зміни на-
вчалося 110 учнів. Завідував школою О. М. Вертій. 

У 1924 р. в країні запроваджують обов’язкове на-
вчання дітей. Виникла потреба в розширенні примі-
щення школи. Загальні збори села ухвалюють рішен-
ня про передачу будинку священика під культосвітні 
установи. У великій світлій кімнаті розміс-
тився 1-й клас. Торгове приміщення, так 
звану «монопольку», пристосували для 
класу. В 1925/1926 навчальному році по-
чалося навчання у двох паралельних пер-
ших класах, у яких налічувалося 60 учнів. 

У 1935-1936 рр. створено середню 
школу й відкрито 8-й клас. Директором 
школи був М.А. Зрайчук, потім його змі-
нив Р.Г. Пилявський.

Напередодні Великої Вітчизняної ві-
йни відбулося чотири випуски учнів з 
атестатами про середню освіту.

В листопаді 1943 р. радянські вій-
ська звільнили Мотижин від фашистів, а 
в грудні педагоги розпочали підготовку 
до навчання в школі. Нелегка це була 
справа. Спершу треба було привести до 
ладу приміщення. Фашисти, відступаю-
чи, підпалили школу, але люди хутко по-

гасили пожежу. Учителі розшукували парти та інші 
шкільні меблі, понаходили підручники, папір, взяли 
на облік дітей шкільного віку. 15 січня 1944 р. учні 
заповнили класи, відновилося навчання. Директо-
ром школи був І.А. Шулькевич, потім - М.М.Джулай. 
В 1946/1947 навчальному році керував школою де-
мобілізований з армії Г. І. Лунько. У тому самому році 
відбувся випуск учнів 7-го класу.

Приміщення школи не відповідало новим ви-
могам, поставленим перед працівниками освіти. 
Школі були потрібні добре обладнані навчальні 
кабінети, спортивна зала, їдальня та інші шкільні 
кімнати, щоб уможливити однозмінне навчання. 
У 1966 р. колгосп розгорнув будівництво нової 
школи, і 1 вересня 1969 р. розпочалося навчання 
в двоповерховому приміщенні, розрахованому 
на 560 учнів.

У 2000 р. Мотижинську середню школу реор-
ганізовано в ліцей. 

Для більшості із 
нас рідна школа – це 
навчальний заклад, в 
якому здобув середню 
освіту. Але для дирек-
тора Мотижинського 
ліцею Анатолія Мико-
лайовича Радченка – це 
місце, де не тільки сво-
го часу вчився, а й куди 
прийшов одразу по за-
кінченню інституту, і ось 
майже тридцять років 
очолює педколектив. 
За цей час навчальний 
заклад невпізнанно змі-
нився. Уже те, що де-
сять років тому на базі 
школи був створений 
перший у районі ліцей, 
аналогів якому тоді ще 
не було на Київщині, 
говорить про колектив. 
Посудіть самі: одним з 
напрямків його роботи був 
сільськогосподарський, і 
готував він кадри для села, 
які отримували до того ж і 
практичні навики, вирощую-
чи урожай на землі, яку самі 
ліцеїсти й обробляли.

Професіоналізм помно-
жений на життєву мудрість 
й наразі дозволяє колек-
тиву не збитися на манівці 
серед проблем. А їх дійсно 
вистачає. Різних. Далеко 
непростих. Всі ці десять ро-
ків ліцею доводилося бути 
першопрохідцем у спра-
ві, за яку взявся, що удвічі 
важче. І все ж заклад зміг 
не просто вистояти, але й 
зберегти кращі традиції на-
вчання й виховання порослі. 

Ліцей дає своїм вихован-
цям добру поглиблену осві-
ту фізико-математичного 
спрямування, про що сис-
тематично засвідчують пе-
ревірки. Майже щороку зі 
стін навчального закладу 
виходять золоті й срібні ме-
далісти. Вихованці ліцею не 
поступаються в знаннях ви-
пускникам навіть столичних 
шкіл. Адже уже з початкової 
школи учні вивчають інфор-
матику, елементи геометрії. 
П’ятикласники освоюють 
ази «Інтелектуальних ігор», 
шестикласники – «Логіки». У 
програмі доліцейних класів 
є такі предмети, як «Оптичні 
системи і прилади», «При-
кладна математика». 

Професійні педагогічні 

кадри – це гордість ліцею. 
Хоч це і сільський навчаль-
ний заклад, тут не в диви-
ну - педагоги-початківці. 
Керівництво ставить за 
мету, спираючись на до-
свідчені кадри, оновити 
колектив за  рахунок моло-
дих. Сама ж атмосфера в 
педколективі вирізняється 
творчим началом. Слова 
видатного педагога Васи-
ля Сухомлинського «Педа-
гогічна ідея – це повітря, 
в якому розправляє крила 
педагогічна творчість» - це 
саме про цей ліцей. Наразі 
більшість вчителів мають 
сертифікати для впрова-
дження інформаційно-
комунікаційних технологій 
при викладанні навчаль-

них предметів відповідно 
до Державних стандартів 
освіти України. 

Про внутрішні пробле-
ми ліцею в колективі гово-
рять відкрито заради того, 
щоб їх вирішити. Керівни-
цтво навчального закладу 
останнім часом усе більше 
турбує зменшення кон-
тингенту вихованців, бо у 
Мотижині дітей значно по-
меншало, а з сусідніх сіл, 
через вади транспортного 
сполучення, чекати напливу 
школярів ніяк. На жаль, до-
велося ліцею відмовитися і 
від сільськогосподарського 
напрямку в роботі, тому що 
не мають нині техніки, землі 
в оренді.

Якщо відверто, то у по-
рівнянні з рядом сусідніх 
сіл, у ліцеї умови навчання 
цілком задовільні. Тут і про-
сторо,  і затишно, і тепло, і 
чисто, переступаючи поріг, 
одразу відчуваєш, що до по-
рядку доклали руки дбайливі 
господарі. Є в навчальному 
закладі і комп’ютерний клас, 
і необхідне обладнання для 
навчального процесу. Проте 
матеріальна база відстає від 
сучасних вимог, бо по суті з 
90-х років не оновлювалася. 

Як не сумно, проте сьо-
годні ліцей задумується про 
повернення собі статусу 
звичайної школи. І не тому, 
що не в змозі забезпечити 
навчально-виховний про-
цес, а тому, що реалії сьо-
годення боляче ламають 
плани. 

«ПЕДАГОГІЧНА ІДЕЯ – ЦЕ ПОВІТРЯ, В ЯКОМУ 
РОЗПРАВЛЯЄ КРИЛА ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ» 

•

НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР
4 грудня - Введення. Третя Пречиста. Як Введення вимостить мостки, а Микола 

(19 грудня) заб`є гвіздки, то зима люта буде. Як на Введення буде вода, то влітку 
буде молоко.

7 грудня - Катерини. 3 приходом Катерини сподівались на люті морози. Молодь вла-
штовувала катання на санках. На святу Катерину ховайся під перину. Катерина на воді, то 
Різдво на льоді. 

 9 грудня -  Юріїв день. Який день на Юрія, така й зима. 
12 грудня - Парамона. Якщо до цього дня сніг не впав - зима буде тепла, а як з’явився 

- довгою і холодною. Молодь збиралась на калиту (коржі). Калита - праобраз Сонця, закли-
кали його швидше підніматись в небі.

13 грудня - Андрія. На Андрія треба кожуха-добродія. Дівчата ворожили на долю: на 
Андрія сниться дівицям надія.

14 грудня - Наума. 1 грудня, за старим стилем, розпочиналося навчання    сільських ді-
тей. Це була найзручніша пора для здобуття освіти. Наум наставляє на ум. Прийшов Наум 
- пора братись за ум. 

17 грудня - Варвари-Великомучениці. Нічого не можна робити, тільки рукоділлям за-
йматися, вишивати, нитки сукати. Яка погода на Варвари, така і на Різдво. Дерева в інеї 
- урожайний рік. Варвари ночі украли і дня доточили на макове зерня.

У ГРУДНІ СОНЦЕ НА ЛІТО, 
А ЗИМА НА МОРОЗ 

Хоча народне при-
слів`я й стверджує, що 
грудень сумний  у свято  
і в  будень,  цей остан-
ній місяць року  здатний 
зненацька народжувати 
в душі стан такої  безпід-
ставної радості, що не-
наче  в тебе  виростають 
крила за спиною.   

Грудень завершує ка-
лендарний рік, в якому,  спо-
діватимемося, залишиться 
все погане. На 22-е  число 
припадає  день зимового 
сонцестояння. За  кілька 

днів наше денне світило по-
чне  поступово наближати-
ся  до небесного екватора,  
щоб перетнути його 21 бе-
резня. 

Попереду  - найулю-
бленіші свята - Новий рік та 
Різдво з усіма приємностя-
ми, що витікають з цього. 
До того ж  тішать  душу спо-
дівання щастя, бо людині  
взагалі притаманно споді-
ватися на краще.

У давні часи початок зи-
мового літочислення іме-
нувався “студнем”. В Іпаті-

ївському літописі (1118 р.) 
цей місяць називають “гру-
день” - “нерівний, покри-
тий грудками шлях”. У різ-
них регіонах зустрічаються 
назви місяця “хмурень”, 
“стужайло”, “мостовик”, 
“трусим” тощо. Поляки й  
білоруси називають цей 
місяць - “грудзень”, серби 
й хорвати - “грудан”, сло-
ваки - “груден”. На Закар-
патті  називали “мочавець” 
(вологий, мокрий) та ан-
дріїв (від свята Андрія Пер-
возванного - 13 грудня).

ПОГОДА У ДОМІ
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Леся Володимирівна Ясенчук у Мотижинському ліцеї - вчитель англійської 
мови, а Олександр Петрович Савлик викладає інформатику, трудове навчан-
ня і математику. Обоє вони цьогорічні випускники педвузів. Леся приїхала з 
Рівного, Олександр родом з Калинівки нашого району.

Колектив прийняв молодих колег радо, учні полюбили нових педагогів. 
Покликання вчителя, молодість і шкільне життя поєднують колег. У таких 
дружніх зустрічах, як на цьому знімку, і зароджуються нові ідеї в роботі 
молодих педагогів.

У 1937 році С.І. Вітряк 
починає  свій трудовий 
шлях у дитячому будин-
ку  Баришівського району, 
закінчивши Переяславські 
педагогічні курси на базі 
середньої освіти (перед 
цим був робітфак). Зго-
дом повернувся додому і 
почав учителювати у Сит-
няківській школі, потім - у 
Малому Карашині. Викла-
дав  біологію і хімію. Тут 
зустрів своє велике кохан-
ня. Ганна також працювала 
вчителем у школі. Молоді 
побралися, та війна розлу-
чила подружжя майже на 
десять років. 

Закінчилася війна для 
солдата у Чехословаччині. 
Проте не відразу повер-
нувся  додому, 
адже мобілізу-
вали його на 
будівництво за-
лізничної доро-
ги. Серце пере-
ймалося болем 
від думок, як там живуть донька 
й дружина. Тож при першій же 
нагоді залишив будову й повер-
нувся у рідне село.

- У Мотижинській школі не 
було вільної посади, - пригадує. 
-  Став займатися столярством: 
двері, вікна виготовляти. Люди 
відбудовували хати після во-
єнної розрухи, тож замовлень 
було багато. 

Можливо, так би й столяру-
вав до схилу  літ, але  в район-
ному відділі народної освіти  
згадали, що С. І. Вітряк має пе-
дагогічну освіту, запропонували  
роботу в Копилівській школі.

- Кожного дня, і в дощ, і в 
заметіль, - розповідає Степан 
Іванович, - шість кілометрів  на 
роботу, шість кілометрів назад. 
І так впродовж чотирнадцяти 
років.  Це сьогодні добре - авто-
буси курсують. Став відчувати, 
що важко  пішки добиратися, 
тож і попросив, щоб перевели 
у Мотижинську школу. Тут була  
вільною посада вихователя гру-
пи продовженого дня. Дали 5 
клас. А згодом став вести уроки 
трудового навчання.

Учні поважали вчителя за 
те, що з ними він поводився 
як з дорослими, не загравав, 
був вимогливим.   Дехто й досі 
згадує його  уроки, на яких 
вчив  майструвати.  Шкільна 
майстерня мала на той час все 
необхідне для здобуття прак-
тичних навичок. Забезпечував 
інструментами столичний завод 
“Реле і автоматики”, який вів 
шефство над школою. Тісний 

контакт допоміг установити, як 
розповів Степан Іванович, його 
свояк, який працював на ньому 
змінним майстром. Не одному  
знадобилося у повсякденному 
житті здобуті знання на його уро-
ках. Дуже, наприклад, дякував 
йому  колишній учень, коли той 
змушений був зайнятися столяр-
ством, бо, переїхавши з сім’єю 
на нове місце військової служби, 
не мав у квартирі меблів. Тож, як 
навчали у школі, заходився май-
струвати і стільці, і стіл. 

- Моїм меблям, - хвалився 
своєму наставникові Володи-
мир Зименко, -  заздрили сусі-
ди, які також  тоді поселилися у 
нових квартирах.

Зустрічаючись з довгожите-
лями, зазвичай,  стало вже тра-
дицією запитувати, у чому се-
крет їх довголіття? Поцікавилися 
ми й у Степана Івановича, хоча  
заздалегідь були впевнені, що 
порадить вести здоровий спосіб 
життя, не зловживати алкоголем, 
не палити, займатися спортом. 
А натомість почули: “Щоб дов-
го жити, не треба зла робити”. І 
ще додав: “Трудіться. Моліться 
Богу”. Сам цього дотримувався 
завжди і вчив своїх учнів.

- У мене невістка (сестра 
дружини) дуже недобра була, 
- ніби на підтвердження сказа-
ного наводить приклад. - Про 
мене хорошого слова не сказа-
ла, завжди була чимось невдо-
волена. Я все ж таки ніколи не 
відмовив їй у допомозі. 

А ще Степан Іванович поді-
лився досвідом, як з дружиною 

чоловікові ладнати, щоб у сім’ї 
були мир і злагода.

- Коли жінка починає свари-
тися, краще дати їй виговори-
тися. А останнє слово має бути 
за чоловіком. Щоб посварити-
ся, великого розуму  не потріб-
но, а  щоб прожити тихо-мирно 
- треба мати голову на плечах.

У скарбниці його життєвої 
мудрості й поради не зверта-
ти уваги на те, що плещуть злі 
язики; допомагати ближньому; 
з повагою ставитися до дітей, 
в чому  й проявлявся його пе-
дагогічний талант. А ще додав, 
усміхнувшись:

- Не гріх за святковим столом 
чарчину-другу випити, але з ро-
зумом, сусідку, що сидить поруч, 
обійняти, але при цьому не дава-
ти привід дружині ревнувати.

Впродовж усієї розмови 
Степан Іванович не проминув, 
щоб не пожартувати зі сказано-
го ним же.

- Так він же у нас народив-
ся 1 квітня - у день сміху, - каже 
його донька Раїса Степанівна, 
яка, вийшовши на пенсію, за-
лишила столичну квартиру й 
переїхала у село до батька, щоб 
доглянути старенького.

- А що дасть, - на завер-
шення порадив нам господар, 
- якщо печаль у серці носити? 
Жити треба, усміхаючись при 
будь-яких обставинах, тоді усі-
ляки негаразди самі по собі від-
ходитимуть.

НЕ ОДИН ДЕСЯТОК РОКІВ 
ЖИТТЯ ВІДДАНО ШКОЛІ

У навчальному процесі сучасної 
школи важливе місце відводиться ви-
хованню порослі. У всі часи воно було, 
є і буде важливою складовою у ста-
новленні молодої людини. Саме про 
це й ведемо мову з педагогом Моти-
жинського ліцею С.П. Колядою, яка 
вже більше сорока років трудиться на 
освітянській ниві, спочатку вчителем 
початкових класів, а згодом - україн-
ської мови та літератури.

- З досвіду роботи минулих ро-
ків, - говорить Світлана Петрівна, - 
об’єднання школярів  у дитячі громад-
ські організації сприяло вихованню у 
них почуття колективізму, взаємови-
ручки. Девіз “Один за всіх і всі за одно-
го” був не просто порожніми словами, 
а діяв на практиці, проявлявся у згур-
туванні учнів для досягнення спільної 
мети. Це були і дослідницькі роботи 
на пришкільній ділянці (до речі, у сіль-
ській школі надзвичайна увага приді-
лялася прищепленню любові дітей до 
землі саме таким шляхом),  збирання 
металобрухту чи макулатури,   надан-
ня допомоги старим людям тощо. За-
кладені ще в школі риси колективізму, 
доброти, відповідальності за дору-
чену справу позитивно позначилися 
у подальшому дорослому житті при 
адаптації у трудовому колективі, коли 
молоді люди влаштовувалися на ро-
боту.

Ще й сьогодні плодоносить сад 
біля Мотижинського ліцею, посадже-
ний колись школярами з вчителем 
біології Анатолієм Івановичем Коля-
дою, якого, на жаль, вже немає. Але  
пам’ять про нього живе в серцях його 
колишніх учнів. 

- Велика пошукова робота прово-
дилася, - продовжує свою розповідь 
Світлана Петрівна, -  по встановленню 
імен загиблих, котрі поховані в селі у 
братській могилі. Їх рідні щиро дяку-
вали, приїхавшим на наше запрошен-

ня. Ці матеріли зберігаються у ліцеї. І 
сьогодні учні доглядають за братською 
могилою, тримають зв’язок з воїнами-
інтернаціоналістами, матір’ю Василя 
Довгича, який загинув у Афганістані.

Змінюються часи, змінюються й  
підходи до виховного процесу. Нині 
більше наголос зроблено на пропа-
ганду здорового способу життя, на-
вчання відстоювати свої інтереси та 
інтереси держави, орієнтацію у виборі 
майбутньої професії, виявлення обда-
рованих дітей.

- У цьому навчальному році, - при-
єднується до розмови заступник дирек-
тора Мотижинського ліцею з виховної 
роботи С.В. Хижняк, - працюємо за про-
грамами: “Рівний у рівному”, “Здоровий 
спосіб життя”, “Тиждень здоров’я” та 
іншими, відповідно до яких проводимо 
серед учнів тренінги, конкурси, органі-
зовуємо перегляд кінофільмів на тему, 
яку проходимо,  випускаємо стінгазету.

Не менш важливе значення від-
водиться позакласній роботі. У ліцеї 
діють гуртки “Веселі клаптики”, на 
яких навчають рукоділлю, спортивні 
та туристичний, що сприяє фізичному 
загартуванню підлітків, “17 миттєвос-
тей наодинці з математикою” - для 
поглибленого вивчення предмета. До 
речі, минулого навчального року чле-
ни туристичного гуртка вибороли пер-
ше місце на районному туристичному 
зльоті. 

Проте, можливо, у чому переко-
нана ветеран освітянської ниви С.П. 
Коляда, захопившись більш раціо-
нальною методикою навчання й вихо-
вання школярів, сьогодні суспільство 
не зогледілось, як дав тріщину ланцюг 
зв’язку між школою та батьками, між 
батьками та дітьми. Введення високо-
технологічної комп’ютеризації змен-
шило інтерес до читання книги, яка 
споконвіку вважається скарбницею 
знань.

РОЗДУМИ 
З ПРИВОДУ ВИХОВАННЯ

Ветеран освітянської ниви Степан Іванович Вітряк  нині ще й один з найстаріших 
жителів Мотижина. Йому 93.  У  родині його батьків, крім нього, було ще шестеро дівчат 
та два хлопці. По жіночій лінії, як сказав співрозмовник, майже всі довгожителі.

Ще до війни почав працювати Степан Іванович в одній з шкіл Макарівщини. Най-
більший період - у Мотижинській, звідки й на пенсію вийшов. Свою життєву мудрість 
він передає молодим учителям при зустрічах у школі, де завжди бажаний гість. Та хіба 
гість? Школа - його друга домівка, якій віддав не один десяток років життя, виховав не 
одне молоде покоління.   

Знову природа сумує в очікуванні зимових холодів. Саме в цей 
час учні Липівського НВО «ЗОШ І - III ступенів - дитячий садок» че-
кають свій найулюбленіший Всеукраїнський природничий інтерак-
тивний конкурс «Колосок». 

Ось уже 5 років як він заполонив серця наших учнів. Готуючись 
до нього, школярі самостійно відшукують і опрацьовують багато 
цікавої інформації про живу і неживу природу, спостерігають за 
різноманітними явищами, що відбуваються навколо. Вони читають 
про лісові господарства і про астероїди, про кольорових папужок і 
про велетенські снігові айсберги, вивчають скільки в їжака зубів та 
що таке левітація. 

Щороку збільшується кількість учнів, які беруть участь у «Ко-
лоску». Серед переможців його учні 6 класу - Вікторія Семенік та 
Анастасія Негреба, 8 класу - Ніна Шевченко, 9 класу - Дмитро Кли-
менок. У цьому році беруть участь у конкурсі учні 2-10 класів. Хай 
вам щастить, юні знавці!

Оксана КЛИМЕНОК,
 вчитель Липівського НВО.

НАЙУЛЮБЛЕНІШИЙ КОНКУРС

Нещодавно на базі Забуянської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів відбувся семінар-
практикум учителів світової літератури на тему: 
“Групова діяльність на уроках світової літератури 
та в позакласній роботі, як засіб розвитку комуні-
кативної компетентності учнів”.

Забуянська школа - один з кращих сучасних на-
вчальних закладів нашого району, гостинно відчинила 
свої двері учасникам семінару. Директор школи Іван 
Євгенович Кошман познайомив усіх з навчальним за-
кладом, розповів про його досягнення і проблеми.

Головним акордом семінару став майстер-клас 
учительки світової літератури, керівника районного 
методичного об’єднання вчителів світової літера-
тури Олени Степанівни Михайленко. Невичерпна 
енергія, творчий запал цього прекрасного педагога 
співпали з темою уроку в 8 класі - “Вічна іскра вогню 

Прометея”. Олена Степанівна продемонструвала 
не тільки свою майстерність, а й роботу творчо об-
дарованих учнів. Не залишила байдужими присут-
ніх інсценізація учнями 6-го класу байки І.Крилова 
«Вовк і ягня».

Але семінар-практикум - це також і підвищення 
методичного рівня викладачів. Семінар продовжила 
методист методичного кабінету відділу освіти райдер-
жадміністрації Т.М.Дзюба, яка надала консультації пе-
дагогам щодо викладання предмета «Світова літера-
тура». Поділились досвідом роботи вчителі: Н.С.Кохан 
(Копилівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Г.С.Галицька (Кодрянське 
НВО), Л.А.Ткаченко (Макарівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3).

М. ШУЛЬГА,
учитель світової літератури 

Червонослобідської 
ЗОШ І-ІІІ ст.

ВІСТІ  ЗІ  ШКІЛ

ХТО САМ НЕ РУХАЄТЬСЯ ВПЕРЕД, 
ТОМУ ВАЖКО ПІДШТОВХУВАТИ ІНШИХ 

С Т О Р І Н К И  П І Д Г О Т У В А Л И 
А Н Н А  С У Х Е Н К О ,  С В І Т Л А Н А  Т Р И Г У Б .
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Світ наш – оця незбагненна і див-
на безкінечність, де ми народжує-
мось, живемо і, мов пил, розпилю-
ємось, був би глухим і не затишним, 
аби не було в нім відважних людей, 
які залишають по собі чистий і світ-
лий слід. Тож, хоча їх нема серед нас, 
але про них і їхні добрі справи не вар-
то забувати. 

Думаю так, і в моїй пам’яті по-
стає невгамовна, бунтівлива й дещо 
романтична постать поета, газетяра, 
художника і нашого земляка Фло-
ріана Мілевського. Будь він з нами, 
то нинішнього року ми б відзначили 
його 75-літній життєвий шлях. Але 
доля така: уже 16 років він перебуває 
у небесній оселі, звідки, можливо, 
дивиться на нас, як ми у цій колотне-
чі, що зветься життям, побиваємось, 
не бачимо не тільки ближнього, а й 
самих себе. Завжди у нас немає часу 
заглянути собі в душу, поговорити з 
нею і запитати: чому вона так важко 
зітхає?

Флоріан Цезарович Мілевський 
народився 1935 року в селі Мака-
рівська Буда у селянській родині, 
але не став корінним хліборобом, 
хоча любив землю і працю на ній. 
Чуючи в собі іскру Божу, він попри 
всі труднощі повоєнного часу, пі-
шов за покликом серця, шукав себе 
у літературній творчості, у худож-
ньому письмі. Селянській дитині 
у ті часи, коли будували облудний 
комунізм, важко було втілити свою 
мрію у життя. Можливо через це, він 
не рясно засіяв свою творчу ниву 
книгами, а дав життя добірному ва-
гомому зерну.

Перші кроки і визнання його як 
поета розпочалися у 1958 році, коли 
в періодиці почав друкувати вірші. А 
перша збірка поезії з вдалою мета-
морфічною назвою «Камінь цвіте 
іскрами» вийшла у 1966 році у ви-
давництві «Молодь», а друга, «Небо 
криничара», побачила світ у 1973. 
Саме ця книга й здружила нас. У 
мене тоді ще тільки «в’язалося», 
тому на Флоріана дивився, як на 
знаменитість, а те, що ми були діти 
села, колгоспних рабів, то мали 
спільні погляди і на життя, і на літе-
ратуру…

Флоріан, як обдарована особис-
тість, мав гонор – нікому не любив 
прислужувати, догоджати, тому то-
гочасна суспільна атмосфера тисла, 
сковувала його дух і волю. Безчесній 
і брехливій владі він не корився і не 
служив. Цим він собі може й шкодив, 

зате почував себе незалежною лю-
диною. Тож, як до слова, я завдячую 
йому за те, що познайомив мене з 
Григором Тютюнником, з яким пере-
бував у добрих стосунках аж до його 
трагічної кончини.

У кінці 70-тих років, працюючи 
механіком поштового обладнання, 
я часто в обідній час навідувався у 
захаращену майстерню при район-
ному будинку культури, де Флоріан 
Мілевський працював художником – 
оформлювачем. Дивився як він, ніби 
знічев’я, копіював на великому пла-
каті чавунні голови вождів пролетарі-
ату. Потім той плакат пришпилили на 
будівлі кінотеатру з гучним гаслом: 
«Вперед, до комунізму!»

З плином часу моє ставлення до 
Флоріана не змінилося. Навпаки, 
зараз я глибше і зриміше відчуваю 
його самобутній талант і природ-
ну обдарованість. На знак пошани, 
за творами поета було б доречно у 
школах райцентру проводити літе-
ратурні читання або уроки. Адже на 
відміну від своїх сучасників, Флоріан 
не оспівував зловісної більшовиць-
кої ідеології, не славив кремлівських 
сатрапів. Серед 50 віршів із книги 
«Небо криничара» не знайти жодного 
такого, як, наприклад, у Івана Драча 
«Леніним дихаю…». Правда, у деяких 
творах чується пафос того часу – і не 
тільки.

Я бачив, що робота художника 
не влаштовувала Мілевського, він 
не міг зосередитись на ній. Тому 
здебільш розповідав мені про свої 
мандри сибірами, водночас, шану-
ючи родовий корінь, з патріотичним 
пієтетом говорив про Польщу. А при 
гарному настрої читав вірші з нової 
книги «Калинові дрова», яку готував 
до друку. Однак йому було мулько, 
гнітила духовна невлаштованість, 
він шукав та не знаходив себе, сво-
го творчого місця і душа його бунту-
вала. Та не всі його розуміли, через 
це, мабуть, і виникали сімейні нега-
разди.

Наразі скажу, що минуле літе-
ратури і літераторів було сонячним 
лише для тих, хто орієнтувався на 
московські куранти, а хто, мов со-
няшник, звіряв своє життя за сон-

цем, зазнавали гоніння та утисків. У 
пору творчої зрілості, коли хотілося 
вільно дихати й творити, коли одні, 
які «дихали Леніним», видавали кни-
гу за книгою, Мілевський, що інакше 
жив та мислив, відчував тягар непо-
трібності. Його чистий творчий дух, 
пом’ятий і покривджений життям, 
поволі почав згасати…

Все рідше я заставав Флоріана 
на робочому місці, але часто бачив 
у сумнівних компаніях. Коли зустрі-
чалися, він зніяковіло посміхався, 
винувато стинав плечима. Я розумів 
його, але гудив за падіння. 

Не дорікаймо йому. Не він, ма-
буть, ми завинили перед ним. Адже 
народжуються дивні і рідкісні люди, 
котрі можуть, але не дбають про 
себе. Коли Уго Чавес запитав свого 
найвірнішого друга Фіделя Кастро: 
«Чому в тебе тільки один костюм?» 
- «А навіщо мені два», - сказав Фі-
дель. Таку вдачу мав і Флоріан Мі-
левський.

Останній раз ми зустрілися з ним 
у Незалежній Україні. Засмаглий, 
його колись могутня постава трохи 
осунулась, але очі світилися молодо. 
«Де ти пропадаєш?» - запитав його. 
– «Колгоспні телята пасу,» - спокійно 
відказав і почав розповідати про різ-
ні пригоди. Таких людей як він мені 
хотілося слухати, як зараз читати 
його поезії. Роки його твори не зро-
били гіршими - тільки кращими. Пи-
шучи їх, він дослухався до власного 
серця, знаючи, що правдиве слово 
житиме віками.

Кілька віршів Флоріана Мілев-
ського, поданих до друку, гадаю, 
що навіть перебірливий читач, 
який розуміється на поезії, скаже 
– вони справжні. А вірш «Тато», що 
зроблений ритмізованою мовою, 
я перечитував кілька разів. Тонко 
й природно опоетизовано в ньому 
дитяче почуття, а образ батька так 
майстерно змальовано, що зда-
ється ніби він живий, коли, ряту-
ючись від дощу, зайшов до хати у 
мокрому плащі, а потім, як наста-
ло воєнне лихоліття, він пішов... і 
не повернувся.

Іван ЗАХАРЧЕНКО.

СПОГАДИ 
ІЗ КРИНИЦІ ЗАБУТТЯ                           

ВІЛЬХА
… Сам, і коник, і вершник, скакав я у лози –
Дерти лика на віжки, плести нагаї,
І злякали мене чужаки – бомбовози
І загнали під віти ревінням своїм!

О наївні дитячі напружені схови.
Мідний присмак тривоги і туга-печаль!
Там прилиплий до серця листочок вільховий
Залишив на мені свою вічну печать.

Що в дитинстві взяте в душу,
Те довіку не забудеш!
Чи я винен, чи я винен,
Що пригадую і знову:
Батько в хату увіходить,
Батько плащ скидає мокрий.
На плечах у нього сирість
З тої хмари, що закрила
Золоте, веселе сонце.
І тому мені здається,
Що у хмар такий же запах,
Як в промоклого брезенту,
Що сягали плечі тата
Хмар, склубочених у небі…
Рідний, рідний, татів запах!
Чому він якраз, не знаю,
В пам’ять врізався назавше.

Може тому, що маленьким
Я тоді злякався зливи…
Шарудіння за дверима,
Й на порозі… Тато! Тато!
Він промоклий та веселий:
- От линуло, так линуло!...
І скидає плащ дебелий – 
Краплі з каптура сійнулись,
З рукавів…
О, милий, батьку,
Як давно у нашій хаті 
Не було дощу такого!
Як багато пролилося
В ній дощів солоних, тату,
Після того, як пішов ти 
У воєнне гримкотіння… 

 НЕБО 
КРИНИЧАРА

Копаю вглиб –
Треба!
 Часом не бачу
 Неба.
 Та як погляну
 Д’горі –
 Бачу вдень 
 Зорі!..

ТАТ О

Флоріан Мілевський.

ВІЧНИЙ СПОЧИНОК 
СОЛДАТА

Певно, не спроста, з роками земля віддає останки 
солдат, що полягли на полі брані у Велику Вітчизняну 
війну, щоб нині живущі встановили їхні імена і з почес-
тями знову віддати прах на вічний спокій. 

Велику пошукову роботу в цьому плані проводять чле-
ни пошукового клубу «Пам’ять» Бишівського історико-
краєзнавчого музею. Вони встановили 30 імен солдатів, 
похованих у братській могилі біля місцевої лікарні. Ве-
деться переписка з рідними, музей поповнюється ціка-
вими документами про життя і подвиг воїнів, котрі поля-
гли, захищаючи і визволяючи Бишів. 

Під час земляних робіт при будівництві нового при-
міщення лікарні було знайдено останки воїна, поки що 
невідомого. В неділю відбулося урочисте перепоховання 
солдата Червоної Армії. Настоятель Покровської церкви 
отець Петро відслужив панахиду, назвав усіх убієнних по-
іменно. 

- Роки віддаляють нас від тієї кривавої війни, - взяв 
слово керівник Бишівського історико-краєзнавчого му-
зею  Валерій Обухівський, - але й досі кровоточать її 
рани, бо не спочив у шані останній захисник нашої землі. 
Ми вшановуємо пам’ять солдата. Знаємо, що він загинув 
9 липня 1941 року. 

Ворог підходив до села, багато поранених знаходи-
лись у госпіталі. Хто міг тримати зброю, боровся з оку-
пантами. Але цей солдат був у тяжкому стані. Увірвав-
шись у госпіталь, окупанти його розстріляли. Лише через 
кілька днів його поховали місцеві жителі.

Вишикувалася солдатська варта. Лунає тризалповий 
салют. Урна з прахом воїна піддається землі. Похороне-
ний солдат біля братських могил разом з тими, хто поліг 
геройською смертю.

Інф. «М.в.».

ФІКТИВНА ТРИВОГА! 

ЛІКИ, ЯК І КОЛИСЬ, 
ВІДПУСКАТИМУТЬ 

БЕЗ РЕЦЕПТІВ
 - Ніякої революції на території України щодо від-

пуску лікарських засобів не відбудеться, - заявив на 
прес-конференції заступник директора Департаменту 
регуляторної політики в сфері вжитку лікарських засо-
бів і продукції в системі охорони здоров’я Володимир 
Карасик. — Для наших пацієнтів практично нічого не 
змінюється. 

 Все те, що купувалося в аптеці без рецепта, про-
даватиметься без нього й надалі. «Це стосується лі-
карських засобів від застуди, серцевих крапель і так 
далі, що становить приблизно 30% всіх препаратів, 
що продаються на території України», — підкреслив 
він.

А от, що має помінятися, вважають у МОЗ, так це 
ставлення лікарів до рецептів, що виписуються. По-
перше, ескулапам доведеться згадати латину.

По-друге, всі рецептурні лікарські препарати випи-
суватимуться винятково на бланках у двох екземпля-
рах. Перший — для пред’явлення в аптеці, другий  - для 
хворого.  

За реалізацію рецептурних медикаментів без ре-
цепта аптеку можуть позбавити ліценззії. 

В Україні найбільш корумпованими  у результаті  нещодавнього соціологіч-
ного опитування  названі: державні установи - 28%; парламент - 25%; юстиція 
- 21%.

Рівень корумпованості у бізнесі оцінили в 11%, у  медіа - 2%.
За рівнем корупції бали розподілилися наступним чином: державні чи-

новники, юстиція та парламент - 4,5 бала (за 5-бальною системою); політичні 
партії - 4,4 бала; корупція в бізнесі - 4,3 бала; медіа - 3,8 бала.

Згідно з дослідженням, 21 відсоток  опитаних українців або їхніх близьких 
давали протягом останнього року хабара. Неефективною боротьбу україн-
ської влади з корупцією вважають 73 проценти  опитаних українців, ніякою 
- 19  і ефективною - 7 відсотків.

Це  дослідження було проведено  громадською організацією “Майбутнє 
без корупції”.

МАЙБУТНЄ БЕЗ КОРУПЦІЇ? ЗА НЕСПЛАТУ — ЗА ГРАТИ?
Майже 10% тих, хто корис-

тується  житлово-комунальними 
послугами, за них не платять. 
Про це повідомив міністр з пи-
тань ЖКГ Юрій Хіврич. Най-
сумлінніше розраховуються 
пенсіонери і люди передпен-
сійного віку. Серед боржників 
30-40-річні. Притому в полови-
ни з них борги з’явились через 
суб’єктивні причини. А от друга 
половина - заможні люди, які не 
платять з принципу.

2 грудня запропоновано на 
розгляд Верховної Ради в дру-
гому читанні Житловий кодекс. 
У ньому передбачена норма 
щодо нарахування пені боржни-
кам. Окрім цього, міністерство 
розробило і свій проект закону 
про повернення пені.

7 липня прийнято закон про 
судоустрій, в якому чітко розпи-
сано, як відбувається стягнення 
заборгованості за послуги ЖКГ. 
Не більше 15 діб це питання має 

розглядати суд, притому можна 
й без присутності боржника. За 
невиконання судового рішення 
передбачено великі штрафи, і 
навіть до 3-х років позбавлен-
ня волі. На запитання про те, чи 
будуть відбирати квартиру за 
борги, Юрій Хіврич відповів, що 
так питання поки не ставиться. 
Сьогодні не можна відключити 
боржника від надання послуг. 
Тому доводиться шукати шляхи 
впливу.

З  ОГЛЯДУ  НА  ПЕРСПЕКТИВУ
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 ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

“ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАВОК ЄДИНОГО ПОДАТКУ  ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, 
ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ БЕЗ СТВОРЕННЯ 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НА 2011 РІК”
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та на вико-

нання Указу Президента України від 28 червня 1999 року №746/99 “Про внесення змін 
до Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727 “Про спрощену систему опо-
даткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” районна рада

ВИРІШИЛА:
1.   Встановити   ставки   єдиного   податку   для   фізичних   осіб на 2011 рік   в  таких 

розмірах:

Код    Види діяльності                 Ставки
                  податку,
КВЕД                      грн. на
                      місяць

26.62.0 Виробництво виробів з гіпсу для будівництва                                                             150,00
26.66.0 Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу                                         150,00
26.70.0 Оброблення декоративного та будівельного каменю                                         100,00
28 Виробництво готових металевих виробів 
28.11.0 Виробництво будівельних металевих конструкцій                                                            150,00
28.12.0 Виробництво будівельних металевих  виробів                                                              150,00
28.2 Виробництво  металевих резервуарів, радіаторів та котлів 
                    центрального опалення
28.22.0 Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення                                         100,00
28.30.0 Виробництво парових котлів                                                                                                       100,00
28.40.0 Кування, пресування, штампування, профілювання;
                    порошкова металургія                                                                                                       200,00
28.5 Оброблення металів                                                                                                
28.51.0  Оброблення та нанесення покриттів на метали                                          100,00
28.7 Виробництво інших готових металевих виробів   
28.75.0 Виробництво інших готових металевих виробів                                                                   100,00
29 Виробництво машин та устаткування
29.12.2 Ремонт і технічне обслуговування насосів,  компресорів 
                    та гідравлічних систем                                                                                                       100,00
29.22.2 Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підйомно-
                    транспортного устаткування                                                                                                       100,00
30 Виробництво офісного устаткування та електронно-
                    обчислювальних машин
30.01.2 Монтаж  та установлення офісного устаткування                                                              200,00
30.02.2 Монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та 
                    іншого устаткування для оброблення інформації                                                              200,00
36 Виробництво меблів, виробництво іншої продукції 
36.1 Виробництво меблів                                                                                                
36.11.0 Виробництво меблів для сидіння                       200,00
36.14.0 Виробництво інших меблів                        200,00
36.15.0 Виробництво матраців                                                                                                        100,00
36.2 Виробництво монет та медалей, ювелірних  виробів                                      
36.21.0 Виробництво монет та медалей                       200,00
36.22.0 Виробництво ювелірних виробів                                                                                  200,00
36.61.0 Виробництво біжутерії                        100,00
36.62.0 Виробництво мітел та щіток                                             100,00
36.63.0 Виробництво іншої продукції, не віднесеної до інших групувань                    200,00 
37 Оброблення відходів 
37.10.0 Оброблення металевих відходів та брухту                                                              100,00
37.20.0 Оброблення неметалевих відходів та брухту                                                             100,00
40 Виробництво та розподілення електроенергії, газу, 
 пари та гарячої води
40.30.0 Постачання пари та гарячої води                        200,00
45 Будівництво 
45.11.0 Розбирання та знесення будівель; земляні роботи                                                              200,00
45.12.0 Розвідувальне буріння                                                                                                       200,00
45.21.1 Будівництво будівель                                                                                                       200,00
45.21.6 Будівництво інших споруд                                                                                                       200,00
45.21.7 Монтаж і встановлення збірних конструкцій                                                              200,00
45.22.0 Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель                                                              200,00
45.23.0 Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд                 200,00
45.25 Інші будівельні роботи                                                                                                 
45.25.1 Інші спеціалізовані будівельні роботи                       200,00
45.25.4 Монтаж металевих конструкцій                                                                                  200,00
45.31.0 Електромонтажні роботи                                                                                                       200,00
45.32.0 Ізоляційні роботи                                                                                                                           200,00
45.33.1 Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря                    200,00
45.33.2 Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи                                         200,00
45.33.3 Газопровідні роботи                                                                                                       200,00
45.34.0 Інші монтажні роботи                                                                                                       200,00
45.4 Роботи із завершення будівництва                                                                            
45.41.0 Штукатурні роботи                                                                                                                             200,00
45.42.0 Столярні та теслярські роботи                                                                                  200,00
45.43.0 Покриття підлог та облицювання стін                                                                                  200,00
45.44.0 Малярні роботи та скління                                                                                                       200,00
45.45.0 Інші роботи із завершення будівництва                                                                                  200,00 
50 Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне 
                    обслуговування та ремонт 
50.10 Торгівля автомобілями                                                                                                
50.10.1 Оптова торгівля автомобілями                                                                                  200,00
50.10.2 Роздрібна торгівля автомобілями                                                                                   200,00
50.10.3 Посередництво в торгівлі автомобілями                                                                                  200,00
50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів                                                              200,00
50.30 Торгівля автомобільними деталями та приладдям                                                              200,00
50.30.1 Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям                                         200,00
50.30.2 Торгівля автомобільними деталями та приладдям                                                             200,00
50.30.3 Посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладдям                    200,00
50.40 Торгівля мотоциклами та їх ремонт                                                                                  200,00
50.40.1 Оптова торгівля мотоциклами                                                                                                       200,00
50.40.2 Роздрібна торгівля мотоциклами                                                                                  200,00
50.40.3 Посередництво в торгівлі мотоциклами                                                                                  200,00
50.40.4 Технічне обслуговування  та ремонт мотоциклів                                                              200,00
51 Оптова торгівля  і посередництво в оптовій  торгівлі                                         
51.1 Посередництво в оптовій торгівлі                                                                                  200,00
51.11.0 Посередництво в торгівлі с/г сировиною, живими тваринами,
                    текстильною сировиною та напівфабрикатами                                                  200,00
51.13.0 Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами                         200,00
51.15.0 Посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами,
                    залізними та іншими металевими виробами                                                              200,00
51.16.0 Посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, 
                    взуттям та шкіряними виробами                                                                                  200,00
51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту                                         200,00
51.2 Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною 
                    та живими тваринами                                                                                                
51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин                                         200,00
51.31.0 Оптова торгівля фруктами та овочами                                                                                  200,00
51.36.0 Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами                    200,00
51.37.0 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами                                         200,00
51.38.0 Оптова торгівля іншими продуктами харчування                                                              200,00
51.41.0 Оптова торгівля текстильними товарами                                                              200,00
51.42 Оптова торгівля одягом та взуттям                                                                             
51.42.3 Оптова торгівля взуттям                                                                                                       200,00
51.43.1 Оптова торгівля електропобутовими приладами                                                              200,00
51.43.2 Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко-
                    та відеозапису                                                                                                                           200,00
51.44.0 Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки,
                    шпалерами та засобами для чищення                                                                                  200,00
51.45.0 Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами                     200,00
51.46.0 Оптова торгівля фармацевтичними товарами                      200,00
51.47.2 Оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та 
                    канцелярським приладдям                                                                                                      200,00

01 Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги
01.1 Рослинництво                                                                                                                   
01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур                                                              100,00
01.12.0 Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції  
                    розсадників                                                                                                                                  100,00
01.13.0 Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв 
                    і прянощів                                                                                                                             100,00
01.2 Тваринництво                                                                                                                   
01.24.0 Розведення птиці                                                                                                                            100,00
01.25.0 Розведення  інших тварин                                                                                                        100,00
01.30.0 Змішане сільське господарство                                                                                   100,00
01.4 Надання послуг у рослинництві; обладнання ландшафту:
01.41.0 Надання послуг у  рослинництві; облаштування ландшафту                                         100,00
01.42.0 Надання послуг  у   тваринництві                                                                                  100,00
01.5 Мисливство
01.50.0 Мисливство                                                                                                                            100,00
02 Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 
02.01.1 Лісівництво та лісозаготівлі                                                                                                       200,00
02.01.2 Одержання продукції лісового господарства                                                              200,00
02.02.0 Надання послуг у лісовому господарстві                                                              200,00
05 Рибальство, рибництво та пов’язані з ним послуги  
05. 01.0 Рибальство; надання послуг у рибальстві                                                              100,00
05.02.0 Рибництво; надання послуг у рибництві                                                                                  100,00
14 Інші галузі добувної промисловості 
14.11.0 Добування декоративного  та будівельного каменю                                         200,00
15 Виробництво харчових продуктів, напоїв 
15.13.0 Виробництво м’ясних продуктів                                                                                  100,00
15.20.0 Виробництво рибних продуктів                                                                                  100,00
15.3 Перероблення та консервування овочів та фруктів                                      
15.32.0 Виробництво фруктових та овочевих соків                                                              100,00
15.5 Виробництво молочних продуктів та морозива                                                         
15.52.0 Виробництво морозива                        100,00
15.6 Виробництво продуктів борошно-мельно-круп’яної промисловості, 
 крохмалю та крохмальних продуктів 
15.61.0 Виробництво продуктів борошно-мельно-круп’яної промисловості                          100,00
15.62.0 Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів                                                             100,00
15.7 Виробництво готових кормів для тварин                                                         
15.71.0 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах                      100,00
15.72.0 Виробництво готових кормів для домашніх тварин                                         100,00
15.8 Виробництво інших харчових продуктів                                                           
15.81.0 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів                                                              100,00
15.82.0 Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання                        100,00
15.85.0 Виробництво  макаронних виробів                                                                                   100,00
15.89.0 Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань                         100,00
17 Текстильне виробництво 
17.40.0 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу                                         100,00
18 Виробництво  одягу; виробництво хутра та виробів з хутра 
18.10.0 Виробництво одягу зі шкіри                                                                                                       100,00
18.2 Виробництво  одягу з текстилю                                                                                   
18.21.0 Виробництво робочого одягу                                                                                                       100,00
18.22.0 Виробництво верхнього одягу                                                                                   100,00
18.23.0 Виробництво спіднього одягу                                                                                                       100,00
18.24.0     Виробництво іншого одягу та аксесуарів                                                              100,00
18.30.0 Виробництво  хутра та виробів з  хутра                                                                                  150,00
19 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
19.10.0 Виробництво шкіри                                                                                                                             200,00
19.20.0 Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та 
                     інших матеріалів                                                                                                                           200,00
19.30.0 Виробництво взуття                                                                                                      200,00
20 Оброблення деревини та виробництво виробів 
 з деревини, крім меблів 
20.10.0 Лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини                     200,00
20.20.0 Виробництво фанери, плит та панелей, шпону                                                                   100,00
20.30.0 Виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів                 150,00
20.40.0 Виробництво  дерев’яної тари                                                                                   100,00
20.51.0 Виробництво інших виробів з деревини                                                                                  100,00
20.52.0 Виробництво виробів з корку, соломи та матеріалів для плетіння                    100,00
22 Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування 
                    записаних носіїв інформації 
22.1 Видавнича діяльність                                                                                                 
22.11.0 Видання книг                                                                                                                             200,00
22.12.0 Видання газет                                                                                                                           200,00
22.13.0 Видання журналів та періодичних публікацій                                                              200,00
22.14.0 Видання звукозаписів                                                                                                       200,00
22.15.0 Інші види видавничої діяльності                                                                                   200,00
22.2 Поліграфічна діяльність та пов’язані з нею послуги                                       
22.21.0 Друкування газет                                                                                                                            200,00
22.22.0 Інша поліграфічна діяльність                                                                                                       200,00
22.23.0 Брошувально-палітурна та оздоблювальна діяльність                                         200,00
22.24.0 Виготовлення друкованих форм                                                                                   200,00
22.25.0 Надання інших послуг у поліграфічній діяльності                                                              200,00
22.3 Тиражування записаних  носіїв інформаціїї                                                         
22.31.0 Тиражування звукозаписів                                                                                                       200,00
22.32.0 Тиражування відеозаписів                                                                                                              200,00
22.33.0 Тиражування програмного забезпечення                                                              200,00
25 Виробництво гумових та пластмасових виробів 
25.12.0 Відновлення протектора гумових шин та покришок                                                            200,00
26 Виробництво  іншої неметалевої мінеральної продукції 
26.1 Виробництво  скла та  виробів зі скла                                                                             
26.12.0 Формування та оброблення листового скла                                                             100,00
26.2 Виробництво керамічних виробів не для будівництва                                      
26.21.0 Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів                    100,00
26.6 Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу
26.61.0 Виробництво виробів з бетону для будівництва                                                          150,00
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2. Вказані ставки застосовуються до доходів від підприємницької діяльності, яка буде про-
водитись, починаючи з 1 січня 2011 року.

Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб їх об’єднань приймають-
ся за телефоном та в письмовому вигляді за адресою: 08000, Київська обл., смт Мака-
рів, вул. Гагаріна, 7, Державна податкова інспекція у Макарівському районі.

Віктор ГУДЗЬ,
 голова районної ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
“ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ФІКСОВАНОГО ПОДАТКУ”

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України 
“Про прибутковий податок з громадян” №129/98 від 13.02.98 р. районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити розміри фіксованого податку в таких сумах: торгівля на ринках сіл району 

– 100 грн. за календарний місяць; торгівля на ринках районного центру: з продажем промис-
лових та інших товарів, продовольчих (крім м’яса та сала) –100 грн. за календарний місяць; з 
продажем  продовольчих товарів (крім м’яса та сала) – 100 грн. за календарний місяць; з про-
дажем м’яса та сала – 100 грн. за календарний місяць.

2. Вказані розміри фіксованого податку застосовуються до доходів від діяльності, яка буде 
проводитись з 1 січня 2011 року.

Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб їх об’єднань приймають-
ся за телефоном та в письмовому вигляді за адресою: 08000, Київська обл., смт Мака-
рів, вул. Гагаріна, 7, Державна податкова інспекція у Макарівському районі.

51.53.1 Оптова торгівля деревиною                                                                                                        200,00
51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами                                                               200,00
51.54.0 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним 
                    та опалювальним  устаткуванням                                                                                    200,00
51.84.0 Оптова торгівля комп’ютерами, периферійними пристроями 
                    та програмним забезпеченням                                                                                    200,00
51.85.0 Оптова торгівля офісною технікою та устаткуванням                                                          200,00
51.90.0 Інші види оптової торгівлі                                                                                                         200,00
52 Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів 
                    особистого вжитку                                                                 
52.1 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах                                     
52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою 
                    продовольчого асортименту                                                                                                           200,00
52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги 
                    продовольчого асортименту                                                                                                            200,00
52.2 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах 
 продовольчими товарами  
52.21.0 Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю                      150,00
52.22.0 Роздрібна торгівля м’ясом та м’ясними продуктами                      200,00
52.23.0  Роздрібна торгівля рибою та морепродуктами                                            200,00
52.24.0 Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами              150,00
52.27.1 Роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями                     150,00
52.27.2 Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами                                          150,00
52.31.0 Роздрібна торгівля  фармацевтичними товарами                                                               200,00
52.33.0 Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами                     200,00
52.4 Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах 
                    непродовольчими товарами                                                                             
52.41.0 Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами                     200,00
52.42.0 Роздрібна торгівля одягом                                                                                                        200,00
52.43.0 Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами                                          200,00
52.44.1 Роздрібна торгівля меблями                                                                                                        200,00
52.44.9 Роздрібна торгівля іншими товарами для дому                                                               200,00
52.45.0 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та 
                   телеапаратурою                                                                                                                             200,00
52.46.0 Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом                                          200,00
52.47.0 Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами                     200,00
52.48.1 Роздрібна торгівля офісним та комп’ютерним устаткуванням                     200,00
52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, 
                    не віднесеними до інших групувань                                                                                   200,00
52.50.0  Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах                      150,00
52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та  на ринках                                                               150,00
52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами, не віднесена до інших групувань                    200,00
52.7 Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 
52.71 Ремонт взуття та інших виробів зі шкіри
52.71.1 Ремонт взуття                                                                                                                             200,00
52.72 Ремонт побутових електричних товарів                                                        
52.72.1 Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури                                          100,00
52.72.2 Ремонт інших побутових електричних товарів                                                               100,00
52.73.1 Ремонт годинників                                                                                                                             100,00
52.73.2 Ремонт ювелірних виробів                                                                                                        200,00
52.74 Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку                   
52.74.1 Ремонт і перероблення одягу                                                                                                         100,00
55 Діяльність готелів та ресторанів 
55.10.0 Діяльність готелів                                                                                                                             200,00
55.30.1 Діяльність ресторанів                                                                                                        200,00
55.30.2 Діяльність кафе                                                                                                                             200,00
55.40.0 Діяльність барів                                                                                                                             200,00
55.5 Діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі                                       
55.51.0 Діяльність їдалень                                                                                                                             200,00
55.52.0 Послуги з постачання готової їжі                                                                                    200,00
60 Діяльність наземного транспорту 
60.2 Діяльність іншого наземного транспорту
60.22.0 Діяльність таксі                                                                                                                             200,00
60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту                                          200,00
60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту                                          200,00
63 Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 
63.11.0 Транспортне   оброблення вантажів                                                                                    200,00
63.12.0 Складське господарство                                                                                                        200,00
63.21.2 Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту                 200,00
63.30.0 Послуги з організації подорожувань                                                                                    200,00
63.40.0 Організація перевезення вантажів                                                                                    200,00
64 Діяльність пошти та зв’язку
64.12.0  Кур’єрська діяльність                         150,00
64.20.0  Діяльність зв’язку                          200,00
67 Допоміжні послуги  у сфері фінансового посередництва 
                    та страхування 
67.1 Допоміжні послуги у  сфері фінансового посередництва                                     
67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва                     200,00
67.20.0 Допоміжна  діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення                   200,00
70 Операції з нерухомим майном 
70.1 Операції з власним нерухомим майном                                                      
70.11.0 Організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду               200,00
70.12.0 Купівля та продаж власного нерухомого майна                                                               200,00
70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна                                                               200,00
70.31.0 Діяльність агентств нерухомості                                                                                   200,00
70.32.0 Управління нерухомим майном                                                                                   200,00
71 Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів 
                    і предметів особистого вжитку 
71.1 Оренда автомобілів
71.10.0 Оренда автомобілів                                                                                                                              200,00
71.21.0 Оренда інших наземних транспотних засобів та устаткування                     200,00
71.33.0 Оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку                  200,00
71.34.0 Оренда інших машин та устаткування                                                                                   200,00
71.40.0 Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку                                            200,00
72 Діяльність у сфері інформатизації 
72.1 Консультування з питань інформатизації
72.10.0 Консультування з питань інформатизації                                                               200,00
72.2 Розроблення програмного забезпечення та консультації в цій сфері                                                                                                                  
72.20.0 Створення програмного забезпечення                                                                                   200,00
72.21.0 Розроблення стандартного програмного забезпечення                                          200,00
72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення                     200,00
72.30.0 Оброблення даних                                                                                                                            200,00
72.40.0 Діяльність, пов’язана з банками даних                                                                                    200,00
72.50.1 Ремонт і технічне обслуговування  офісної техніки                                                               200,00
72.50.2 Ремонт і технічне обслуговування   електронно-обчислювальної техніки                  200,00
72.60.0 Інша діяльність у сфері інформатизації                                                                                   200,00
74 Діяльність у сферах права бухгалтерського обліку, 
                    інжинірингу; надання послуг підприємцям: 
74.1 Діяльність у сферах права бухгалтерського обліку та аудиту;
                    консультування з питань комерційної діяльності та управління                  
74.11 Діяльність у сфері права                                                                                                        200,00

74.12 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
74.12.0 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту                                          200,00
74.13.0 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки                     200,00
74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління                     200,00
74.20 Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії                                       
74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу                                                                                    200,00
74.20.3 Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології                                          200,00
74.40.0 Рекламна діяльність                                                                                                        200,00
74.50.0 Підбір та забезпечення персоналом                                                                                    200,00
74.60.0 Проведення розслідуваннь та забезпечення безпеки                      200,00
74.70.0 Прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування 
                    та транспортних засобів                                                                                                        200,00
74.81.0 Діяльність у сфері фотографії                                                                                                         200,00
74.82.0 Пакування                                                                                                                             100,00
74.85.0 Надання секретарських послуг та послуг з перекладу                                            100,00
74.87.0 Надання інших комерційних послуг                                                                                   200,00
80 Освіта 
80.2 Середня освіта
80.10.1 Дошкільна освіта                          100,00
80.21.1 Загальна середня освіта                                                                                                        100,00
80.21.3 Позашкільна освіта                                              100,00
80.30.0 Вища освіта                                                                                                                             100,00
80.4 Інші види діяльності у сфері освіти                                                                             
80.41.0 Школи підготування водіїв транспортних засобів                                           200,00
80.42.0 Освіта дорослих та інші види освіти                        150,00
85.1 Діяльність у сфері охорони здоров’я людини                                                             
85.12.0 Медична практика                                                                                                                         200,00
85.13.0 Стоматологічна практика                                                                                                        200,00
85.20.0 Ветеринарна діяльність                                                                                                        200,00
90 Санітарні послуги,прибирання сміття та знищення відходів 
90.02.0 Збирання та знищення інших відходів                                                                                        200,00
90.03.0 Прибирання сміття,боротьба з забрудненням та подібні види діяльності                 200,00
92 Діяльність у сфері  культури та спорту, відпочинку та розваг 
92.11.0 Виробництво фільмів                                                                                                        200,00
92.20.0 Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення                                                               200,00
92.31 Діяльність у сфері  мистецтва та літератури                                                         
92.31.1 Театральна та інша мистецька діяльність                                                               100,00
92.32.0 Діяльність концертних та театральних залів                                                               200,00
92.34.0 Інша видовищно-розважальна діяльність                                                               200,00
92.5 Інша діяльність у сфері культури, не віднесена до інших групувань: 
92.51.1 Діяльність архівів                                                                                                                             100,00
92.6 Діяльність у сфері спорту                                                                                               
92.62.0 Інша діяльність у сфері спорту                                                                                    100,00
92.7 Діяльність у сфері відпочинку та розваг                                                         
92.72.0 Інші види рекреаційної діяльності                        200,00
93 Надання індивідуальних послуг 
93.0 Надання індивідуальних послуг                                                                             
93.01.0 Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів                                             200,00
93.01.2 Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів                                           200,00
93.02.0 Надання послуг перукарнями та салонами краси                                                               200,00
93.03.0 Організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг                                          200,00
93.04.0 Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту                                                               200,00
93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг                                                                                    200,00
99.9 Інші види діяльності: 
 Живопис                                                                                                                                                 100,00
 Виготовлення наочної агітації                                                                                                        100,00
 Декоративно-прикладне мистецтво                                                                                    100,00
 Послуги ксерокопіювання                                                                                                        100,00
 Надання послуг трактором                                                                                                        100,00
 Надання послуг комбайном                                                                                                        100,00
 Робота з дітьми в хореографічному жанрі                                                               100,00
 Заготівля у населення і реалізація м’яса                                                                                   200,00
 Заготівля у населення овочів та фруктів                                                                                   200,00
 Комп’ютерні ігри                                                                                                                                 200,00
 Зварювальні роботи (крім кузовів автомобілів)                                                               200,00
 Прийом і реалізація макулатури і склотари                                                               200,00
 Прибирання території                                                                                                        200,00
 Виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів                                          200,00
 Ремонт електрообладнання і трансмісії автомобілів                                          200,00
 Шиномонтаж і балансування коліс                                                                                    200,00
 Інша юридична діяльність                                                                                                        200,00
 Діяльність у сфері кабельного телебачення                                                               200,00
 Виготовлення та реалізація блоків для будівництва                                          200,00
 Виготовлення, реалізація та монтаж залізобетонних кругів                                          200,00
 Маркетингові послуги                                                                                                        200,00
 Виготовлення та реалізація штучних квітів та похоронних вінків                     150,00
 Виготовлення та реалізація надмогильних пам’ятників                      200,00
 Художні твори на надмогильних пам’ятниках та їх реставрація                      200,00
 Землевпорядні, землеоцінюючі та топографогеодезичні роботи                     200,00
 Надання ринкових послуг                                                                                                        200,00
 Шліфовка колінвала і розточка блока циліндра                                                               200,00
 Вирощування та реалізація шампіньйонів                                                               200,00
 Торгівля  лісом                                                                                                                             200,00
 Парковка автомобілів                                                                                                        200,00
 Здійснення будь-якого виду діяльності, при якому відбувається 
                    експорт товарів, робіт, послуг, ставка податку                                                               200,00
 Здійснення підприємницької діяльності за межами України                                          200,00
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УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.20,8.15 Погода.
6.10 Талантам вхiд без черги.
6.50 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.25 Акваторiя бiзнесу.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля-моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Як це? Друге життя смiття.
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50 Х/ф “Про бiдного гусара 

замовте слово”.
14.30 Д/ф “Скарби Норвегiї”. 
14.55 В гостях у Д. Гордона. М. 

Задорнов.
15.45 Ближче до народу.
16.10 Бiатлон. Кубок свiту. 

Переслiдування (жiн.)
17.05 Бiатлон. Кубок свiту. 

Переслiдування (чол.)
18.00 Євробачення-2011. 

Нацiональний вiдбiр.
19.55 Дiловий свiт. Тиждень.
20.30 Точка зору.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Футбол. Чемпiонат 

Iталiї. Серiя А. “Катанья” - 
“Ювентус”.

22.35 В перервi - Трiйка, Кено, 
Максима, Погода.

23.40 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
0.10 Автодрайв.
0.30 Оперативний об`єктив.
0.50 DW. Новини Європи.
Профiлактика.

“1+1”
6.35 М/ф “Г`юго з джунглiв”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Шiсть кадрiв”.
10.50 “Смакуємо”.
11.30 “Без мандата”.
13.05 “Мiняю жiнку 2”.
14.45 Мелодрама “Ще один 

шанс”.

18.30 “Особиста справа”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 Комедiя “На море!”
22.15 Т/с “Iнтерни”.
23.25 “Свiтське життя”.
0.15 “ГПУ”.
1.10 Драма “Втомленi сонцем”.
3.50  Х/ф  “Iнтердiвчинка”.

ІНТЕР
5.45 Вечiр професiйного боксу. 

Заурбек Байсангуров - 
Рiчард Гутьєре.

6.45 “Найрозумнiший”.
8.20 Д/ф “Гладiатори юрського 

перiоду”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 “Поки всi вдома”.
11.25 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
13.10 Х/ф “Гараж”.
15.10 “Вечiрнiй квартал. 

Бенефiс”.
17.00 “БУМ-2. Битва слов`ян”.
18.00 Х/ф “Хлопчик i дiвчинка”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 “Детально з Г. Вiвденко. 

Понедiлок для Сандея”.

21.10 Х/ф “Громадянка начальник”.
23.10 Х/ф “Останнiй бойскаут”. 
1.20 “Подробицi тижня”.
2.15 “Детально з Г. Вiвденко. 

Понедiлок для Сандея”.
2.30 Т/с “До смерті 2”.
2.50 Знак якостi.
3.20 “Позаочi”.
4.00 Формула кохання.
4.45 “Гладiатори юрського 

перiоду”.
ICTV

5.10 Факти.
5.30 Т/с “Довiрся менi”.
6.15 Уральськi пельменi.
7.45 “Смак”.
8.30 Анекдоти по-українськи.
8.50 Прожекторперiсхiлтон.
9.35 Квартирне питання.
10.35 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Стоп-10.
13.30 Пiвденне Бутово.
14.30 Наша Russia.
15.35 Велика рiзниця.
16.55 Море по колiно.
17.35 Х/ф “Грозовi ворота”.

18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Грозовi ворота”.
22.50 Українська мрiя.
23.55 Голi i смiшнi.
1.15 Тиша в бiблiотецi.
1.50 Iнтерактив. Тижневик.
2.05 Х/ф “Хутро. Уявний портрет 

Дiани Арбус”.
СТБ

5.35 М/ф: “Пластилiнова 
ворона”, “Крокодил Гена i 
Чебурашка”.

6.50 Х/ф “Iван Бровкiн на цiлинi”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-фактор”.
15.50 “Лiд i полум`я”.
19.05 “Битва екстрасенсiв. 

Вiйна свiтiв”.
21.05 Т/с “Доктор Хаус”. 
1.10 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
2.05 Х/ф “Три днi у Москвi”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.10 Х/ф “Мiський коммандо”.
7.45 Церква Христова.

8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.20 М/с “Дональд Дак”.
9.45 Даєш молодь.
10.25 Фабрика зiрок 3. Концерт.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.15 Info-шок.
16.20 Т/с “Щасливi разом”.
18.20 Х/ф “Таксi 2”.
20.10 Х/ф “Таксi 3”.
22.00 Файна Юкрайна.
22.40 Х/ф “Монстро”.
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Найкращий фiльм”.
2.15 Студiя Зона ночi. Культура.
2.20 Четверта хвиля.
3.35 Студiя Зона ночi. Культура.
3.40 Тарас Шевченко. Надiї.
4.05 Тарас Шевченко. Спад-

щина.
4.30 Студiя Зона ночi.
4.35 Свiт Юрiя Дрогобiча.
4.50 Унiверситети милосердя.
5.05 Вiн врятував нас вiд чуми.
5.20 Зона ночi.

НТН
6.00 “Самооборона”.
6.25 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.20 М/ф “Ми з Шерлоком 

Холмсом”.
8.30 М/ф “Повернення блудного 

папуги”.
9.10 Т/с “Слiдчi”.
11.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Штрафбат. Нi кроку 
назад.

12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
15.05 Х/ф “Бiла ведмедиця”.
17.00 Х/ф “Добра подружка для 

всiх”.
19.00 Х/ф “Хто я?”
21.15 Х/ф “Ромео повинен 

померти”.
23.50 Х/ф “Королiвська кобра”.
1.40 Х/ф “Останнiй воїн”. 
3.25 “Речовий доказ”.
4.05 “Агенти впливу”.
5.05 “Правда життя”.

субота, 4  грудня

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.55 Фольк-music.
11.05 Шеф-кухар країни.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Точка зору.
13.00 Право на захист.
13.20 Золотий гусак.
13.50 Х/ф “Про бiдного гусара 

замовте слово”.
15.00 Новини.
15.10 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
16.35 Х/ф “Поцiлунок”.
18.00 Вiкно до Америки.
18.20 Новини.
18.35 Збройнi Сили України: 

iсторiя i сучаснiсть.
19.00 Про головне.
19.25 Дiловий свiт.
19.50 Чоловiчий клуб. Бокс.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Слово регiонам.

21.30 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.50 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
„1+1”

6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 Снiданок з “1+1”.
7.25 М/ф “Страшна iсторiя”.
7.50 Снiданок з “1+1”.
9.25 “Смакуємо”.
10.10 “Велике перевтiлення”.
11.15 “Ремонт +”.
12.05 Комедiя “Доктор Дулiттл”.

13.55 Комедiя “На море”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00 “ТСН”.
17.25 Т/с “Доктор Тирса”.
18.25 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Зiрка+зiрка”.
22.50 “Що ти робив минулої 

п`ятницi”.
0.00 “ТСН”.
0.15 Драма “Втомленi сонцем”.
3.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР
6.05 “Докопатися до правди. 

Справжнiй храм долi”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 “Кримiнальнi справи”.
15.00 “Розбiр польотiв”.
15.45 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Свати 4”.
19.10 Т/с “Жiнки в грi без правил”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати 4”.
22.35 Т/с “Летючий загiн”.
0.30 Х/ф “Роллербол”.
2.20 “Подробицi” - “Час”.
2.50 Т/с “До смертi 2”. 
3.15 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Докопатися до правди. 

Справжнiй храм долi”.
ІСТV

5.15 Служба розшуку дiтей.
5.25 Українська мрiя.
6.15 Спорт.
6.20 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.35 Погода.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Спорт.
9.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 8”.
10.35 Т/с “Солдати 15”.
11.35 Анекдоти по-українськи.
12.05 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 Х/ф “Грозовi ворота”.

17.35 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти 8”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.00 Х/ф “Мiсце зустрiчi 

змiнити не можна”.
21.50 Т/с “Угро”.
23.00 Свобода слова.
1.10 Надзвичайнi новини.
1.45 Спорт.
2.00 300 сек/год.
2.05 Провокатор.
3.25 Факти.

СТБ
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Д/ф.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 “Лiд i полум`я”.
12.55 “Битва екстрасенсiв. 

Вiйна свiтiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Люби 

мене, моя голубка!”
19.10 “Україна має талант! 

Краще”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”. 

23.25 Т/с “Клiнiка”. 
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Два квитки на денний 

сеанс”.
НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Очевидець.
10.00 Iнтуїцiя.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.20 Т/с “Татусевi дочки”.
13.35 М/с “Полiцейська академiя”.
14.15 М/с “Бетмен”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Плiткарка”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Новий погляд.
23.05 Т/с “Загубленi 5”.
0.00 Репортер.
0.30 Служба розшуку дiтей.
0.35 Т/с “Солдати 16”.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 Кузня бiдних.

3.00 Країна людей.
3.25 Студiя Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
6.55 Х/ф “Територiя апачiв”.
8.20 “Правда життя”. Розплата 

за довiрливiсть.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 “Карнi справи”.
12.50 “Правда життя”.
13.20 Т/с “Батькiвщина чекає”.
14.25 Т/с “Next 3”.
15.25 Т/с “Пуаро”.
17.10 Х/ф “Розслiдування”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Батькiвщина чекає”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.20 “Речовий доказ”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 Т/с “Прибульцi в Америцi”.
2.35 “Свiдок”.
3.00 “Легенди бандитської Одеси”.

неділя, 5  грудня

УТ-1
6.05,7.10,8.15 Погода.
6.10 Ера здоров`я.
6.40 Крок до зiрок.
7.15 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.45 Створи себе.
8.00 Ера здоров`я.
8.20 Ноосфера.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Погода.
9.05 Доки батьки сплять.
9.30 Так просто.
10.00 Хай так.
10.25 Коло Олiмпiади.
11.00 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
11.55 Погода.
12.00 Х/ф “Бiг”.
15.15 Погода.
15.20 Наша пiсня.
15.55 В гостях у Д. Гордона. 

М. Задорнов.
17.00 “Аншлаг, аншлаг”.
18.20 Золотий гусак.
18.45 Погода.
18.50 Ревiзор.
19.15 Бiатлон. Кубок свiту. 

Спринт (чол.)
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Футбол. Чемпiонат 

Iталiї. Серiя А. “Мiлан” - 
“Брешiа”.

22.30 В перервi - Мегалот, 
Суперлото, Трiйка, Кено.

23.40 Акваторiя бiзнесу.
0.00 Погода.
0.05 Ера здоров`я.
0.30 Талантам вхiд без черги.
1.20 Пiдсумки дня.
2.00 Дурейтер.
2.20 Д/ф “Московський цирк 

на прогулянцi”.
3.10 Х/ф “Свiт прекрасний”.

“1+1”
6.10 “Цiлющi святинi”.
6.55 “Справжнi лiкарi”.
7.55 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Шiсть кадрiв”.
11.10 “Велике перевтiлення”.
12.00 “Анатомiя слави”.
13.00 “Вiд пацанки до 

панянки”.

14.30 Т/с “Татусевi дочки”.
15.30 “Що ти робив минулої 

п`ятницi”.
16.45 Комедiя “Доктор Дулiттл”.
18.35 “Грошi”.
19.35 “ТСН”.
20.05 Мелодрама “Ще один 

шанс”.
23.50 Мелодрама 

“Iнтердiвчинка”.
2.30 “Зiрка+зiрка”.
4.30 Х/ф “Рiкер”.
5.55 “Справжнi лiкарi”.

ІНТЕР
5.50 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
7.55 “Шукачi”. Золотi ворота 

Володимира.
8.50 “Формула кохання”.
9.50 Мiстечко.
10.50 “Чисто NEWS”.
11.00 “Сiмейний розмiр”.
12.10 “Найрозумнiший”.
14.00 “Позаочi”.
14.55 Т/с “Сильнiше за вогонь”.
19.00 Концерт “День наро-

дження Iнтера”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “День наро-

дження Iнтера”.

22.10 Х/ф “13 друзiв Оуше-
на”.

0.35 Вечiр професiйного бок-
су. Заурбек Байсангуров 
- Рiчард Гутьєре.

1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Т/с “До смерті 2”.
2.40 М/ф “Дамський догiдник”.
3.55 “Формула кохання”.
4.40 “Шукачi”. Золотi ворота 

Володимира.
5.15 Т/с “До сметри 2”.

ICTV
5.20 Факти.
5.45 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
6.20 Погода.
6.25 Real Comedy.
6.50 Козирне життя.
7.30 Х/ф “Острiв головорiзiв”.
10.00 “Смак”.
10.30 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.25 Квартирне питання.
12.25 Х/ф “На грi”.
14.50 Ти не повiриш!
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.

18.55 Велика рiзниця.
20.00 Наша Russia.
20.50 Пiвденне Бутово.
21.50 Уральськi пельменi.
23.35 Прожекторперiсхiлтон.
0.05 Х/ф “Апокалiпсис”.
2.55 Х/ф “Дракула 2000”.

СТБ
5.00 М/ф: “Раз ковбой, 

два ковбой”, “Коник-
Горбоконик”.

6.20 Х/ф “Трактир на 
П`ятницькiй”.

8.00 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.35 М/ф “Губка Боб”.
12.35 “Танцюють всi! 3”.
16.45 Х/ф “Любов i голуби”.
19.00 “Х-фактор”.
21.40 “Смiшнi люди”.
22.40 “Х-фактор. Пiдсумки 

голосування”.
23.45 “ВусоЛапоХвiст”.
0.45 “Моя правда. Iрина 

Аллегрова. Вiрте в любов, 
дiвчатка...”

1.35 “Зоряне життя. 
Найбажанiшi нареченi i 
нареченi свiту”.

2.20 Х/ф “Трактир на 
П`ятницькiй”.

3.45 “Мобiльна скринька”.
НОВИЙ  КАНАЛ

6.00 Х/ф “Людина, яка дуже 
мало знала”.

7.25 Аналiз кровi.
8.05 Ексклюзив.
9.00 М/с “Доброго ранку, 

Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Україна сльозам не 

вiрить.
12.50 Файна Юкрайна.
14.05 Даєш молодь.
15.10 Т/с “Моя прекрасна 

няня”.
18.20 Х/ф “Пiрати Карибського 

моря. На краю свiту”.
22.00 Х/ф “Найкращий фiльм”.
0.10 Спортрепортер.
0.15 Х/ф “Любов у великому 

мiстi”.
2.00 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
2.05 Де ти, Україна?
3.00 Гiркi фарби зони.
3.05 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
3.10 Українцi Любов.

4.05 Студiя Зона ночi.
4.10 Невiдома Україна.
5.05 Студiя Зона ночi.
5.10 Медицина Київської Русi.
5.25 Слово i зiлля.
5.40 Хто лiкував рани козакам?
5.45 Рiднi стiни.
5.55 Зона ночi.

НТН
6.00 “Самооборона”.
6.25 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.25 “Вайп Аут”.
9.30 Т/с “Термiново в номер 

2”.
11.30 “Речовий доказ”. 

Ананьївськi рiзники.
12.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
14.45 Х/ф “Самотнiй гравець”.
16.40 Т/с “Слiдчi”.
19.00 Х/ф “Бiла ведмедиця”.
21.00 Х/ф “Добра подружка 

для всiх”.
23.00 Х/ф “У лiжку з убивцею”.
0.50 Х/ф “Територiя апачiв”.
2.10 “Речовий доказ”.
2.55 “Агенти впливу”.
4.20 “Правда життя”.
5.15 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.20 Слово регiонам.
9.35 Х/ф “Поцiлунок”.
11.00 В гостях у Д. Гордона. 

М.Задорнов.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.50 Д/ф “Скарби Норвегiї”.
13.15 Хай так.
13.40 Х/ф “Про бiдного гусара 

замовте слово”.
15.00 Новини.
15.10 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
16.35 Х/ф “Анна Каренiна”.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.35 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.35 Д/ф “Три таємницi Шум-

ського”.
20.25 Чоловiчий клуб. Змiшанi 

єдиноборства.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Слово регiонам.

21.30 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
21.55 Х/ф “Людина з бульвару 

Капуцинiв”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Х/ф “Людина з бульвару 

Капуцинiв”.
23.40 Пiдсумки.
23.55 Вертикаль влади.
0.10 Пiдсумки.
0.15 Вертикаль влади.
0.35 Спорт.
0.40 Шоу Бiз.
0.45 Вiд першої особи.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 ТелеАкадемiя.
2.40 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
„1+1”

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 Снiданок з “1+1”.
7.25 М/ф “Вiннi Пух та день 

турбот”.
7.45 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.10 Снiданок з “1+1”.

10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Не бреши менi”.
12.25 “Зiрка+зiрка”.
15.00 Т/с “Доктор Тирса”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00 “ТСН”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”. “Мати 

втрачає взаєморозумiння з 
дочкою”.

19.30 “ТСН”.
20.10 “Мiняю жiнку 2”.
21.35 Т/с “Iнтерни”. 
22.40 Т/с “Теорiя брехнi”. 
23.35 “ТСН”.
0.05 Бойовик “Чорний пояс”.
1.50 Т/с “Унiвер”.
2.15 Т/с “Iнтерни”. 
3.05 Бойовик “Чорний пояс”.

ІНТЕР
6.05 “Докопатися до правди. 

Роанок: втрачена колонiя”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 “Розбiр польотiв”.
15.45 Т/с “Таке звичайне життя”.

16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Свати 4”.
19.10 Т/с “Жiнки в грi без 

правил”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати 4”.
22.35 Т/с “Летючий загiн”.
0.30 Х/ф “Близькi контакти 

третього ступеня”.
3.00 “Подробицi” - “Час”.
3.30 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
3.35 Т/с “До смертi 2”. 
4.00 Т/с “Сусiди”.
4.25 “Докопатися до правди. 

Ринок: втрачена колонiя”.
ІСТV

5.50 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.45 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 8”.
11.05 Т/с “Солдати 15”.
12.10 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.

14.35 Т/с “Угро”.
15.45 Х/ф “Мiсце зустрiчi 

змiнити не можна”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 8”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
21.50 Т/с “Угро”.
22.55 Х/ф “Сфера”.
1.40 Факти. Пiдсумок дня.
2.05 300 сек/год.
2.10 Т/с “Герої 3”.
2.55 Факти.
3.30 Надзвичайнi новини.

СТБ
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Китайський сервiз”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Моя правда. Iрина 

Аллегрова. Вiрте в любов, 
дiвчатка...”

15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Вороши-

ловський стрiлець”.
19.10 “Правила життя. Краса 

вимагає жертви”.

20.10 “У пошуках 
iстини. Кремлiвськi 
гомосексуалiсти”.

21.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”. 
23.25 Т/с “Клiнiка”. 
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Закоханий за власним 

бажанням”.
НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.15 “Пiдйом”.
9.00 Очевидець.
10.00 Новий погляд.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.15 Т/с “Татусевi дочки”.
13.35 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.10 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Плiткарка”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Здрастуйте, я - ваша мама!

23.10 Т/с “Загубленi 5”. 
0.05 Репортер.
0.35 Т/с “Солдати 16”.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/с “Звiрятка в домi Теза”.
6.45 М/ф “Весела карусель”.
7.20 Х/ф “Розслiдування”.
8.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 “Карнi справи”.
12.50 “Правда життя”.
13.25 Т/с “Батькiвщина чекає”.
14.25 Т/с “Next 3”.
15.25 Т/с “Пуаро”.
17.15 Х/ф “Рись повертається”.
18.30 “Речовий доказ”. Нiчний 

патруль.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Батькiвщина чекає”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.20 “Речовий доказ”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.45 Т/с “Прибульцi в Америцi”.
2.30 “Свiдок”.
2.55 “Легенди бандитської Одеси”.

понеділок, 6  грудня

Вівторок,  7   грудня
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ПРОЕКТ НОВИХ ТАРИФІВ 
КП КОР ”МАКАРІВТЕПЛОМЕРЕЖА” 

НА ПОСЛУГИ З ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
Тарифи на послуги за спожиту теплову енергію:

1. Для бюджетних установ вартість теплової 
енергії за 1 Гкал - 1304,98грн;

2. Для госпрозрахункових організацій вартість 
теплової енергії за 1 Гкал - 1381,81 грн.

Адміністрація КП КОР “Макарівтепломережа”.

ДО УВАГИ ПЕНСІОНЕРІВ 
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ!

В магазині «ДІМ, САД, ГОРОД» приватного під-
приємця Ляшка П.Г., що знаходиться в Макарові 
по вул.Б.Хмельницького, 27-А (біля стадіону) для 
пенсіонерів району в грудні 2010 р. та січні 2011 
р. проводиться реалізація насіння, засобів захис-
ту рослин та міндобрив з 10-ти процентною зниж-
кою. З собою мати пенсійне посвідчення.

середа, 8 грудня 

четвер,  9  грудня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.20 Про головне.
10.00 Слово регiонам.
10.15 “Аншлаг, аншлаг”.
11.00 В гостях у Д.Гордона. 

М.Задорнов.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Наша пiсня.
13.05 Темний силует.
13.20 Х/ф “Людина з бульвару 

Капуцинiв”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
16.50 Х/ф “Анна Каренiна”.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.35 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.35 Чоловiчий клуб. Бокс.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Слово регiонам.
21.30 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
21.55 Х/ф “Табiр iде в небо”.

23.40,0.10 Пiдсумки.
23.55,0.15 Вертикаль влади.
0.35 Спорт.
0.40 Шоу Бiз.
0.45 Вiд першої особи.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.30 Пiдсумки дня.
1.50 Погода.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.00 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
4.10 Х/ф “Анна Каренiна”.
5.25 М/с “Вампiрятко”.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.45,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Вiннi Пух iде у гостi”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Шiсть кадрiв”.
12.00 “Не бреши менi”.
13.00 Комедiя “Не може бути!”
15.00 Т/с “Теорiя брехнi”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,23.30,4.35 “ТСН”.
17.30 “Сiмейнi драми”.

18.25 “Не бреши менi”. “Водiя 
таксi звинувачують у 
згвалтуваннi”.

20.10 “Вiд пацанки до панянки”.
21.30 Т/с “Iнтерни”.
22.35 Т/с “Теорiя брехнi”. 
0.00 Комедiя “Не може бути!”
1.50 Т/с “Унiвер”.
2.15 Т/с “Iнтерни”.
3.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
4.50 “Сiмейнi драми”.

ІНТЕР 
6.05 “Мiста пiдземного свiту. 

Каїр. Єгипет. Поховання 
останньої мумiї”.

6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40,9.10 “Ранок 

з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 “Розбiр польотiв”.
15.45 Т/с “Таке звичайне життя”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Свати 4”.
19.10 Т/с “Жiнки в грi без правил”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати 4”.
22.35 Т/с “Летючий загiн”.
0.30 Х/ф “Космiчнi ковбої”.
2.50 “Подробицi” - “Час”.
3.20 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
3.25,5.00 Т/с “До смертi 2”.
3.50 Т/с “Сусiди”.
4.15 “Мiста пiдземного свiту. 

Каїр. Єгипет. Поховання 
останньої мумiї”.

5.20 “Знак якостi”.
ICTV

5.50 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.20,7.30 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00,17.40 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 8”.
11.00 Т/с “Солдати 15”.
12.05 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Провокатор.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.20 Т/с “Угро”.
15.30 Т/с “Лiквiдацiя”.
18.45 Факти. Вечiр.

19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
21.50 Т/с “Угро”.
22.50 Х/ф “Крiзь обрiй”.
0.55 Факти. Пiдсумок дня.
1.20 300 сек/год.
1.25 Т/с “Герої 3”.
2.20 Факти.
2.50 Надзвичайнi новини.
3.20 Т/с “Бостонське правосуд-

дя”, 5”.
4.05 Х/ф “За межею лiсу”.

СТБ
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Вперше замiжня”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Правила життя. Краса 

вимагає жертви”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Таємниця 

вбивства в Севастополi”.
19.10 “Зоряне життя. Перше 

кохання зiрок”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. 

Любити зiрку”.
21.15 Т/с “Кулагiн i партнери”.

22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Єдина”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30 Репортер.
9.00 Очевидець.
10.00 Здрастуйте, я - ваша мама!
11.05 Т/с “Щасливi разом”.
12.15 Т/с “Татусевi дочки”.
13.35 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.10 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Плiткарка”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.00 Репортер.
19.15,0.15 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.05 Т/с “Воронiни”.
22.05 Зроби менi смiшно.
23.00 Т/с “Загубленi 5”.
0.25 Служба розшуку дiтей.
0.30 Т/с “Солдати 16”.

2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 “Культурна спадщина”.
2.55 Вiртуози Нiжина.
3.20 Студiя Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/с “Звiрятка в домi Теза”.
6.45 М/ф “Весела карусель”.
7.15 Х/ф “Рись повертається”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.35,5.15 

“Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 “Карнi справи”.
12.50 “Правда життя”.
13.25 Т/с “Батькiвщина чекає”.
14.25 Т/с “Next 3”.
15.20 Т/с “Пуаро”.
17.10 Х/ф “Добре сидимо!”
18.30 “Правда життя”. Тату: на 

вiстрi голки.
19.20 Т/с “Оперативний псевдонiм”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 “Речовий доказ”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 Т/с “Прибульцi в Америцi”.
3.00 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.20 Про головне.
10.00 Т/с “Пiд дахами великого 

мiста”.
11.00 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,8.20 Новини.
12.05 Дiловий свiт.
12.15 “Надвечiр`я”.
12.55 Околиця.
13.15 Х/ф “Мiй лагiдний i 

нiжний звiр”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
17.00 Т/с “Пiд дахами великого 

мiста”.
18.00 Дурейтер.
18.35 Магiстраль.
19.00 Бiатлон. Кубок свiту. 

Спринт (чол.), (жiн.).
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Слово регiонам.
21.30 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено.

23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.50 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
4.00 Д/ф “Фiлiпп Нуаре”.
4.55 Д/ф “Два життя Iрини 

Вiльде”.
5.25 М/с “Вампiрятко”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.45,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “День народження 

бабусi”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Шiсть кадрiв”.
12.00 “Не бреши менi”.
13.00 Т/с “Пелагiя та бiлий 

бульдог”.
14.00 “Анатомiя слави”.
15.00 Т/с “Теорiя брехнi”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.

17.00,19.30 “ТСН”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”. 

“Чоловiки-сектанти”.
20.00 “Без мандата”.
21.30 Х/ф  “Морський пiхотинець”.
23.20 “ГПУ”.
0.15 Трилер “Крижанi павуки”.
1.55 Комедiя “Хрещенi батьки”.
3.35 Т/с “Пелагiя та бiлий 

бульдог”.
4.20 Т/с “Унiвер”.
4.45 “Сiмейнi драми”.

ІНТЕР
6.05 “Мiста пiдземного свiту. 

Сицилiя. Пiдземелля 
мафiї”.

6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в 

мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 “Розбiр польотiв”.
15.45 Т/с “Таке звичайне життя”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Свати 4”.

19.10 Т/с “Жiнки в грi без 
правил”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 “Чисто NEWS”.
20.50 Т/с “Обручка”.
21.50 “Велика полiтика з Є. 

Кисельовим”.
0.20 “Таємниця єгипетських 

пiрамiд”.
1.20 Х/ф “Помутнiння розуму”.
3.00 “Подробицi” - “Час”.
3.30,5.05 Т/с “До смертi 2”.
3.50 Т/с “Сусiди”.
4.20 “Мiста пiдземного свiту. 

Сицилiя. Пiдземелля мафiї”.
ICTV

5.50 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.15,9.25,12.55,1.05 Спорт.
6.20,7.30 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.40 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 8”.
11.10 Т/с “Солдати 15”.
12.15 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Стоп-10.
14.10 Анекдоти по-українськи.
14.45 Т/с “Угро”.

15.45 Т/с “Лiквiдацiя”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 8”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “На грi 2. Новий 

рiвень”.
21.00 Х/ф “Мiраж”.
23.40 Голi i смiшнi.
0.30 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
1.15 Х/ф “Дракула 2000”.
3.00 Факти.
3.30 Т/с “Бостонське право-

суддя”, 5”.
4.15 Х/ф “Замiна 4. Без права 

на поразку”.
СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.10 Х/ф “Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ватсона”.
18.25 “Вiкна-новини”.
18.35 Х/ф “Вечори на хуторi 

поблизу Диканьки”.
20.00 “Танцюють всi! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “Танцюють всi! 3”. 

Пiдсумки голосування”.
0.45 “ВусоЛапоХвiст”.
1.35 “Вiкна-спорт”.
1.45 “Бiзнес +”.
1.50 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.15 Руйнiвники мiфiв.
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30 Репортер.
9.00 Очевидець.
10.00 Свiтлi голови.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
12.10 Т/с “Татусевi дочки”.
13.30 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.05 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.25,15.45 Teen Time.
14.30 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Плiткарка”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.15 Репортер.
19.15,0.30 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Щасливi разом”.
21.00 Iнтуїцiя.
22.10 Т/с “Воронiни”.
23.15 Т/с “Загубленi 5”.
0.40 Т/с “Солдати 16”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Втрачений рай.
3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Невiдома Україна.
4.30 Студiя Зона ночi.
4.35 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
4.55 Невiдома Україна.

5.00 Студiя Зона ночi. Культура.
НТН

6.00 “Легенди бандитського 
Києва”.

6.25 М/с “Звiрятка в домi Теза”.
6.45 М/ф “Весела карусель”.
7.15 Х/ф “Тести для справжнiх 

чоловiкiв”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.10,5.15 

“Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 “Карнi справи”.
12.50 “Правда життя”.
13.25 Т/с “Оперативний 

псевдонiм”.
14.20 Т/с “Next 3”.
15.20 Х/ф “Легке життя”.
17.05 Х/ф “Бiлий ворон”.
19.20 Т/с “Оперативний 

псевдонiм”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 “Речовий доказ”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.40 Т/с “Прибульцi в Америцi”.
2.30 “Легенди бандитської Одеси”.
3.25 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.20 Про головне.
9.50 Х/ф “Анна Каренiна”.
11.05 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Крок до зiрок. Євробачення.
13.20 Х/ф “Табiр iде в небо”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
17.00 Т/с “Пiд дахами великого 

мiста”.
18.05 Шеф-кухар. Вечеря.
18.35 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.35 Чоловiчий клуб. Бокс.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Слово регiонам.
21.30 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
21.55 Х/ф “Мiй лагiдний i нiжний 

звiр”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.

23.00 Х/ф “Мiй лагiдний i нiжний 
звiр”.

23.50,0.20 Пiдсумки.
0.05,0.25 Вертикаль влади.
0.45 Спорт.
0.50 Шоу Бiз.
0.55 Вiд першої особи.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 ТелеАкадемiя.
2.40 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
3.55 Євробачення-2011. 

Нацiональний вiдбiр.
1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.45,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Вiннi Пух”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 “Шiсть кадрiв”.
12.00 “Не бреши менi”.
13.00 Т/с “Пелагiя та бiлий бульдог”.
14.00 “Особиста справа”.
15.00 Т/с “Теорiя брехнi”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,23.35,4.35 “ТСН”.

17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”. “Вийти 

замiж за негiдника”.
20.10 “Гламурнi штучки та заучки”.
21.20 Т/с “Iнтерни”.
22.30 Т/с “Теорiя брехнi”.
23.55 Комедiя “Хрещенi батьки”.
1.50 Т/с “Унiвер”.
2.15 Т/с “Iнтерни”.
3.05 Т/с “Пелагiя та бiлий бульдог”.
3.50 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.

ІНТЕР 
6.05 “Мiста пiдземного свiту. 

Рим. Iталiя. Гладiатори: 
кривавий спорт”.

6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Детективи”.
14.00 “Кримiнальнi справи”.
15.00 “Розбiр польотiв”.
15.45 Т/с “Таке звичайне життя”.
16.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10,21.30 Т/с “Свати 4”.
19.10 Т/с “Жiнки в грi без правил”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
22.35 Т/с “Летючий загiн”.
0.30 Х/ф “Розвiдка 2023: 

Iнцидент Меццо”.
2.20 “Подробицi” - “Час”.
2.50 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
2.55,4.35 Т/с “До смертi 2”.
3.15 Т/с “Сусiди”.
3.45 “Мiста пiдземного свiту. 

Рим. Iталiя. Гладiатори: 
кривавий спорт”.

ICTV
6.00 Факти.
6.20,7.30 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.40 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.25,12.55,19.20,1.05 Спорт.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00,17.30 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 8”.
11.00 Т/с “Солдати 15”.
12.05 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.10 Т/с “Угро”.
14.20 Т/с “Лiквiдацiя”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
21.50 Т/с “Угро”.
22.50 Х/ф “Дракула 2000”.
0.50 Факти. Пiдсумок дня.
1.15 300 сек/год.
1.20 Т/с “Герої 3”.
2.15 Факти.
2.45 Надзвичайнi новини.

СТБ
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.00 Х/ф “Формула кохання”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Зоряне життя. Перше 

кохання зiрок”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Таємниця 

вбивства в Севастополi”.
19.10 “Моя правда. Валерiя”.
20.10 “Мiстичнi iсторiї 2 з 

Павлом Костiциним”.
21.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.

22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Особистої безпеки не 

гарантую”.
НОВИЙ  КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.15,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30 Репортер.
9.00 Очевидець.
10.00 Зроби менi смiшно.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
12.05 Т/с “Татусевi дочки”.
13.25 М/с “Полiцейська академiя”.
14.00 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.20,15.40 Teen Time.
14.25 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Плiткарка”.
16.45 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,23.55 Репортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Свiтлi голови.
23.00 Т/с “Загубленi 5”.
0.25 Служба розшуку дiтей.
0.30 Т/с “Солдати 16”.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.

2.25 Георгiй Нарбут. Живi картини.
2.45 Знак божої iскри.
3.05 Саша Путря.
3.20 Студiя Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.25 М/с “Звiрятка в домi Теза”.
6.45 М/ф “Весела карусель”.
7.15 Х/ф “Добре сидимо!”
8.40,19.00,21.30,0.00,2.35,5.20 

“Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 “Карнi справи”.
12.50 “Правда життя”.
13.20 Т/с “Оперативний псевдонiм”.
14.15 Т/с “Next 3”.
15.15 Т/с “Пуаро”.
17.10 Х/ф “Тести для справжнiх 

чоловiкiв”.
18.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Слiд перевертня.
19.20 Т/с “Оперативний псевдонiм”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.25 “Речовий доказ”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 Т/с “Прибульцi в Америцi”.
3.00 “Легенди бандитської Одеси”.

п’ятниця,  10  грудня

КОЛОНЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ 

ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА.
Професійні та кваліфікаційні вимоги до претен-

дентів: вища освіта відповідно професійного спряму-
вання за освітньо-кваліфікаційним рівнем; стаж роботи 
за фахом не менше 3-х років, знання комп’ютера.    

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода-
ють на ім’я голови конкурсної комісії заяву про участь 
у конкурсі.

 ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ - 4-22-31.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво 
№478 на право особис-
тої власності на житло 
- будинок, який знахо-
диться в селі Макови-
ще по вулиці 40-річчя 
Перемоги, 18, видане 
24 березня 1994 року 
згідно розпорядження 
Макарівської райдер-
жадміністрації від 23 
березня 1994 року №44 
на ім’я: ГОРДІНСЬКОЇ 
Валентини Микола-
ївни, ГОРДІНСЬКОГО 
Олександра Микола-
йовича, ГОРДІНСЬКОЇ 
Ганни Олександрівни, 
ГОРДІНСЬКОЇ Ксе-
нії Олександрівни, 
ГОРДІНСЬКОЇ Іванни 
Олександрівни, вва-
жати недійсним.

О Г О Л О Ш Е Н Н Я  : : :   О Г О Л О Ш Е Н Н Я

ПРОХАННЯ ДОПОМОГТИ
Я, Верховець Марія Олексіївна, звертаюся за до-

помогою до всіх небайдужих людей до чужої біди. 
Моїй сестрі Верховець Євгенії потрібно робити опе-
рацію на серці, для цього потрібно 3500 грн. Моє ве-
лике прохання до всіх, хто може допомогти коштами, 
які можна переслати на рахунок №80654 у філії Ма-
карівського відділення №3033 ВАТ “Ощадбанк”, або 
дзвонити за телефоном 6-02-48.

Щиро вдячні всім небайдужим людям за 
допомогу.

ЗАГУБЛЕНУ ДОВІДКУ 

ФОРМИ №4 ОПП про 

взяття на облік плат-

ника податків №90, 

видану Державною 

податковою інспек-

цією  у Макарівсько-

му районі 5 червня 

1995 року Відкри-

тому акціонерному 

товариству «Потен-

ціал», вважати не-

дійсною.
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Щ И Р О С Е Р Д Н І 
П О З Д О Р О В Л Е Н Н Я

КУПЛЮ касетний відеомагнітофон в робочо-
му стані. Можна б/у. Село Грузьке. 
Тел. 097-262-21-82, Вадим Тимофійович.

З ніжністю та повагою, щедрістю і любов’ю, теплотою 
наших сердець щиро поздоровляємо із 85-річчям від 
Дня народження рідну, дорогу, милу ювілярку
НЕГРІШНУ Любов Андріївну з Фасової.

Низький уклін від дітей, від родини, здоров’я міцного 
з роси і води, нехай Ваші руки тепло нам дарують за-

вжди. Спасибі за ніжну турботу, за поміч, 
за ласку й добро. Сердечно бажаємо ра-
дісних днів, блакитного неба, квітучих са-
дів, сімейного щастя й удачі без ліку, до-
статку, здоров’я та довгого віку!

Дочки, зяті, внуки та правнуки.

Президія районної організації ветеранів України 
адресує найщиріші та найсердечніші поздоровлення з 
нагоди поважної дати – ювілейного 80-річчя від Дня на-
родження нашим славним ветеранам:

ЛУТАК Ніні Григорівні та
КРУК Ганні Іванівні з Комарівки,
РАДЧЕНКО Ганні Дем’янівні з Червоної Слободи.
Ювілей схиляється до Вас, шановні іменин-

ники, квітами, пошаною, теплом та любов’ю 
рідних і близьких людей. Тож хай Ваш вік буде 
повний радісних днів, без горя та сліз. Міц-
ного здоров’я Вам, миру, злагоди, сімейного 
щастя, достатку, радощів, надії і нехай збува-
ються усі Ваші мрії.

Колектив зубопротезної лабораторії Макарів-
ської ЦРЛ адресує найщиріші привітання з нагоди юві-
лейної дати від Дня народження лікарю-ортопеду

ЯРЕСЬКУ Олексію Григоровичу
та зубному техніку

РАЛЬЧУК Інні Віталіївні
і сердечно зичить їм міцного здоров’я, достатку, благо-

получчя, злагоди, любові та щастя.
У дорогий для Вас цей день
Бажаєм квітів і пісень,
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань,
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була.
І не спинити часу лік –
Нехай щастить Вам довгий вік!

Адміністрація, профком та колектив відділення 
швидкої допомоги ЦРЛ щиро поздоровляють з 55-
річчям від Дня народження водія

Василя Петровича ТИТАРЕНКА
і сердечно йому бажають:

Хай молодо й щасливо серце б’ється,
Щоб Ви не знали смутку та тривоги,
Хай на добро та радощі ведеться
І буде довгою життя дорога!
Міцного вам здоров’я, світла й радості у душі, сімей-

ної злагоди, достатку та довголіття.

Сьогодні святкує свою ювілейну дату - 55-річчя від 
Дня народження наша шановна іменинниця, колишній 
сільський голова села Нові Опачичі

ДИШЛЮК Віра Петрівна.
Тож з такої прекрасної нагоди колектив Опачицької 

сільської ради сердечно поздоровляє її і бажає: хай 
доля дарує Вам ще не один світлий ювілей, хай при-

хильною буде вона до Вас і до Вашої 
родини. Доброго Вам здоров’я і щедрот 
від землі-матінки. Хай радість, мир, зла-
года, успіхи й удачі та добрі люди супро-
воджують Вас все життя. Щастя Вам, до-
статку, усмішок без ліку та довгого віку!

З нагоди 55-річчя від Дня народження приєднуємось 
до сердечних вітань і щирих побажань нашому шанов-
ному імениннику, вчителю історії

МУСІ Володимиру Івановичу.
Зичимо Вам ще багато щасливих літ і добрих справ. 

Хай благополуччя та радість довіку живуть у Вашій сім’ї. 
І надалі Вам великого натхнення, все 
нових творчих здобутків, незгасної 
вдячності учнів. А ще Вам:

Миру, тепла і доброго слова,
Усюди удачі, міцного здоров’я,
Хорошої пісні, прекрасного свята,
Безмежної радості в серці і в хаті!

Колектив Мотижинського ліцею.

Щиросердно поздоровляємо із золотою датою – 50-
річчям від Дня народження

ШВЕДА Олександра Васильовича
і від усього серця бажаємо міцного здоров’я, сімейного 
щастя, кохання, тепла, добра і всього сповна.

Молодість – не календарна дата,
Молодість – це вічний стан душі,
Й поки хата друзями багата
І душа у пісні ще крилата,
Доти й молодість не згасять осені дощі!

З повагою куми.

Шануємо, любимо та від душі поздоровляємо із зо-
лотим 50-річчям від Дня народження нашого дорогого 
ювіляра

БУГАЙЧУКА Степана Радіоновича з Мотижина.
З роси і з води на добру сотню літ зичимо Тобі, шановний 

імениннику, міцного здоров’я, сімейного благополуччя, 
безмірної людської вдячності, любові і поваги від родини 
та усіляких життєвих гараздів. Щоб сила і наснага завжди 
супроводжували Тебе, щоб доля була милостивою і ще-
дрою на добро, тепло, достаток, мир і злагоду.

Хай сонце Тобі світить 
І калина цвіте щовесни,
Серце в грудях рівненько хай б’ється,
Хай щастить і таланить в житті.
Хай добро не минає оселі,
Кожен день світлу радість несе,
І пісні хай лунають веселі,
Що ж задумане – здійсниться все!
Щоб нестатків, прикрощів і горя
На віку ніколи не було!

Сестра Віра та брати Павло, 
Віктор і Микола з сім’ями.

Зі словами вітання з нагоди поважної дати - золотого 
ювілею від Дня народження звертаємось до 

БУГАЙЧУКА Степана Радіоновича з Мотижина.
Рідний наш і найдорожчий!
Нехай доля Тобі сяє сонячно-золота, як 

ця дата, хай буде в Твоєму житті мир, зла-
года, добро, тепло, любов та ласка.

50! Хіба це вік! Треба два таких прожить! 
Тож бажаєм днів щасливих, вдалих, золо-
тих. Щоб родило щастя рясно, все в житті 
було прекрасно, щоб усе моглось і вмілось, 
квітувало і рясніло, в домі ріднім щоб було: і 

повага, і тепло! Будь здоровий, як дуб, і багатий, як осінь, 
будь веселий, як сонце, і крилатий, як птах, дорогим будь, 
як і був для нас досі, щастя й долі Тобі і усіх земних  благ!

Що задумав Ти, нехай збудеться,
А печалі всі хай забудуться,
Хай сила буде в Тебе до старості.
Ми ж Тобі зичимо тільки радості!

З любов’ю дружина, діти Максим та Оксана.

Колектив Колонщинської  ЗОШ щиро здоровить із 
ювілеєм від Дня народження бухгалтера централізова-
ної бухгалтерії відділу освіти райдержадміністрації

ЯРЕМЕНКО Тетяну Дмитрівну.
Міцного Вам здоров’я, благополуччя, достатку та до-

бра у житті, довголіття, миру та злагоди у родині.
Хай дарує красу грудневий світанок
І радість несе перший сніг у саду...
Хай у домі для Вас щастя 
й радість танцюють у парі,
А настрій чудовий поманить
 в красуню-весну! 

Олександра Сергійовича МАКАРЦЯ
від душі вітаємо всією нашою сім’єю з 20-ю зимою, що 
постукала сьогодні йому в двері, і щиро зичимо:

Кохання, щастя і добра,
Хороших друзів і тепла,
Веселих днів, хороших снів,
Співать, сміятись і любить,
Хай радість у душі дзвенить!
Щоб легко все в житті давалось,
Щоб гривні гналися услід,
Автомобіль ніколи не ламався,
Міцне здоров’я мав до сотні літ!

Хай майбутнє Твоє буде сонячним і світлим, як ма-
мина любов, надійним і міцним, як батькове плече, а 
чистим і безхмарним, як небо погожої днини. Хай щас-
тить Тобі на всіх життєвих дорогах.

Сім’я Йовенків та хрещеник Богданчик.

УВАГА!  УВАГА! УВАГА!
Відкрито магазин торгової марки 

“Мультигейн” за адресою: Макарів, 
вул. Кірова, 27. Придбайте у нас за 
цінами виробника комбікорм, бо-
рошно, макарони, крупи! Візьміть 
участь в акціях! Поспішайте!

* * * * *

* * * * *

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ТИНИ.
ВИГОТОВЛЕННЯ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ.

КОПАЄМО КРИНИЦІ.
ТЕЛЕФОНИ: 097-994-64-55, 093-073-11-66.

* * * * *

Підприємство, що 
розташоване в с. Копи-
лів Макарівського р-ну, 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ РІЗНОРОБОЧОГО. 
Вимоги: чоловік віком від 25 років, досвід роботи в 

господарській сфері, без шкідливих звичок.
Забезпечуємо харчуванням та доставкою до місця 

роботи.  Заробітна плата - за домовленістю.  
Т Е Л Е Ф О Н  ( 0 9 8 )  3 0 3 - 3 8 - 5 9 . 

ГАЗОБЛОК, ПІНОБЛОК (ОБУХІВ, ХАРКІВ).
Ц Е Г Л А  С И Л І К А Т Н А ,  Ч Е Р В О Н А .
Д О С Т А В К А ,  В И В А Н Т А Ж Е Н Н Я .

Т Е Л Е Ф О Н  0 6 7 - 2 3 5 - 4 2 - 9 9 .

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
КУР’ЄРИ З ДОСТАВКИ ТА МЕНЕДЖЕРИ 

ДЛЯ РОБОТИ З КУР’ЄРАМИ.
Тел.: 063-976-74-14; 067-877-69-53;  094-927-38-49.

М Е Т А Л О П Л А С Т И К О В І  В І К Н А 
В І Д  Ф І Р М И  “ П Р О К “  У  М А К А Р О В І 

Профіль тільки “Rehau“. Якість - відмінна. Ціна - 
помірна. Штори, жалюзі, ролети, протимоскітні сітки.
ТЕЛЕФОНИ :  5 -28 -69 ;  050 -441 -35 -75 .

Р О Б О Т А  В Д О М А
ВИСОКА ЗАРПЛАТА; ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ.

Вимоги: приватний двір (приміщення, 
гараж, сарай).  Гарантуємо постійний дохід!

ТЕЛ: 097–027–92–32;  096–250–76-60.

* * * * *

* * * * *
* * * * *

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
Макарівська селищна рада просить вас нада-

ти пропозиції про стан пасажирських перевезень 
на приміських та внутрішньорайонних автобусних 
маршрутах загального користування.

Пропозиції надсилати за адресою: 
смт Макарів, вул. Фрунзе, 30. 
Телефони: 6-08-64, 5-28-43.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ СЕЛИЩА МАКАРІВ, 
СІЛ ФАСІВОЧКА, КАЛИНІВКА ТА ЗУРІВКА!

Дякую всім, хто прийшов 31 жовтня  на вибори до 
місцевих органів влади, зробивши свій свідомий вибір 
та своє волевиявлення.  В першу чергу  вдячна тим, хто 
віддав за мене свій голос. Оцінив те, що зроблене мною 
в селищі за два роки роботи на посаді заступника селищ-
ного голови та повірив у мою передвиборчу програму. Я 
поважаю голос кожного, за кого б він не був відданий! 

Дуже вдячна за фінансову допомогу та підтримку 
районній організації політичної партії «Фронт змін» і 
людям, які весь цей час були поряд, допомагали та під-
тримували мене. 

Бажаю всім міцного здоров’я, щастя, родинного 
благополуччя, достатку, миру та віри в процвітання се-
лища Макарів, рідної України!

Хочу побажати новообраному селищному голові плід-
ної праці у створенні  гідних умов життя кожної родини 
громади, втілити намічені плани з новоствореним вико-
навчим комітетом та апаратом селищної ради, успішного 
вирішення проблем, котрі хвилюють населення.

З повагою  Олена ГАЙДАМАЧЕНКО, 
кандидат на посаду Макарівського 

селищного голови.

* * * * *

* * * * *

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

Телефони: 098-921-12-31, 
067-173-92-92, 097-742-20-80.

П О З И К А  Н А : 
нерухомість, земельні ділянки, авто 
та с/г техніку.  063-434-34-44, 096-647-82-07.

ПП  “Філоненко” м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

ТЕЛ.:  067-412-26-61;  067-538-19-86;  0412-44-97-01.

ЗОЛОТО. СРІБЛО (ОБМІН)
Завітайте до ювелірного магазину “Лунный свет“ у Мака-
рові по вул. Фрунзе, 31-Б (будинок побуту, 2-й поверх).

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ПОМІРНІ ЦІНИ.

ПРИВАТНІ   ОГОЛОШЕННЯ ЗАГУБЛЕНІ: свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ 
№13910635 на бланку серії НБ №103930, видане 28 
січня 2002 року та довідку форми 4 ОПП, видану в 2010 
році товариству “Бумеранг” смт Макарів Держав-
ною податковою інспекцією в Макарівському районі, 
вважати недійсними.
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6-12 ГРУДНЯГОРОСКОП
ОВЕН. Пiсля цього тижня ви або вiдчуєте, що таке смак пере-

моги, або вам доведеться якийсь час витратити на виправлення 
прорахункiв i помилок. Щоб звести до мiнiмуму ризик втрат, не 
ухвалюйте поспiшних рiшень. Але головне - не наполягайте на своїй 

думцi в кабiнетi начальства або в суперечцi зi своєю половиною. До середи 
краще займатися наведенням ладу скрiзь, де це потрiбно. Легше руйнува-
ти, нiж будувати i домовлятися. З четверга ваш запал дещо зменшиться, 
зате вдасться одержати вiд життя бiльше задоволень.

Сприятливi днi: 7, 10; несприятливi: 12.

ТIЛЕЦЬ. Цей тиждень принесе для вас чимало сюрпризiв. При-
готуйтеся зробити несподiванi вiдкриття, почути вiдвертi вислови 
або одержати пропозицiї. Головне - залишити позаду нерiшучiсть 
i спробувати вийти на новий рiвень. Iнакше шанс буде упущений. 

Грунтовнiше пiдiйти до рiшення важливих питань ви зможете у четвер. 
Зважуйтесь на змiни в особистому життi, давайте початок новим темам 
i проектам, експериментуйте. У вихiднi друзi не дадуть вам нудьгувати. 
Знайдiть час пiдготуватися до нового тижня - на вас чекає багато роботи.

Сприятливi днi: 6, 10; несприятливi: 8.

БЛИЗНЮКИ. Весь тиждень вiдчуватимете непереборне ба-
жання дiяти. Але якраз iнiцiатива може погубити деякi вашi плани. 
Краще перечекати i зосередитися на тих проектах, вiд яких вiддача 
очiкується в майбутньому. З четверга можна вести переговори, ви-

правляти помилки, якщо зрозумiєте, що це потрiбне для справи або ду-
шевного спокою. Менше думайте про себе, бiльше - про тих, хто вас ото-
чує. Розберiться з безладом у шафах або пiдвалах. У вихiднi берiть активну 
участь в заходах, на якi вас запросять друзi, але не пiддайтеся спокусам.

Сприятливi днi: 9, 12; несприятливi: немає.

РАК. Стримуйтеся, якщо вiдчуваєте, що оточуючi пiдбурюють 
вас до з`ясування стосункiв. Незначного приводу буде досить, щоб 
назовнi вирвалися образи, що накопичилися, або роздратування. 
Зараз вам буде складно упоратися з почуттями. Але результати 

словесних баталiй не обов`язково будуть деструктивними - вiдвертiсть до-
поможе вирiшити деякi питання, якi ви довгий час вiдкладали. Другу поло-
вину тижня присвятiть нововведенням - робiть покупки, мiняйте особистий 
iмiдж або починайте ремонт у будинку.

Сприятливi днi: 11; несприятливi: 6.

ЛЕВ. Намагайтеся правильно розставити прiоритети. У першу 
половину тижня ви вiдчуватимете, що маєте право втручатися в 
хiд подiй, та iз задоволенням проявите лiдерськi якостi в складних 
ситуацiях. Буде краще, якщо ваша активнiсть не розсiється i ви по-

клопочетеся про довготривалi перспективи - як для себе, так i для колек-
тиву. Друга половина тижня поставить серйознiшi питання, рiшення яких 
може iстотно змiнити ваш соцiальний статус. В особистому життi спробуй-
те не опинитися перед складною проблемою вибору.

Сприятливi днi: 6, 7; несприятливi: 9.

ДIВА. Найголовнiше цього тижня - не вiдволiкатися на дрiбницi, 
не ухвалювати поспiшних рiшень i контролювати емоцiї. Тодi, не 
дивлячись на труднощi, вам вдасться не тiльки уникнути непри-
ємностей, але й придбати нових друзiв у боротьбi за вiдстоювання 

iнтересiв справи. З четверга можете пiдводити пiдсумки. Тепер бiльше 
часу залишатиметься на особистi справи. Романтичнi настрої розширять 
коло ваших iнтересiв i викличуть бажання вкласти деякi кошти в змiну осо-
бистого iмiджу. За покупками краще всього вiдправлятися у четвер.

Сприятливi днi: 10, 11; несприятливi: 7.

ТЕРЕЗИ. На роботi вас чекають новини, якi примусять змiнити 
плани. Цiлком вiрогiдний вибiр нових орiєнтирiв або доведеться за-
йнятися виправленням помилок, допущених ранiше, що не викли-
че у вас великого ентузiазму. Вдома може виникнути несподiване 

рiшення розправитися з безладом. I в цьому ви досягнете успiху, тим са-
мим звiльнивши мiсце для нових придбань, якими краще зайнятися у чет-
вер або недiлю. В особистому життi  цього тижня ви можете i зав`язати, i 
розiрвати стосунки. Наперед оцiнiть перспективи.

Сприятливi днi: 11; несприятливi: 9.

СКОРПIОН. Пiсля невеликого передиху ви знову на передовiй. 
Цiннi поради i допомога можуть прийти здалеку. Ви вiдчуєте, що 
вам не вистачає знань, щоб просунути якийсь iз своїх проектiв. I 
потрiбно буде видiлити час на роботу з iнформацiєю, щоб виробити 

цiлiсне розумiння питання i мати зваженi аргументи для вiдстоювання сво-
єї позицiї. У любовi чекайте несподiваних змiн. Ви готовi творчо пiдiйти до 
розвитку стосункiв, але може трапитися, що пiсля цього тижня ви будете 
самi собi дивуватися. I краще не поспiшати.

Сприятливi днi: 8, 12; несприятливi: 9.

СТРIЛЕЦЬ. Як i ранiше ставте сiмейнi цiнностi i благополуччя 
на перше мiсце. Якщо близькi вiзьмуть на себе рiшення домашнiх 
питань, то ви зможете просунути свої дiловi iнтереси. Вiдрядження 
або можливiсть пiдвищити квалiфiкацiю теж можуть розширити вашi 

перспективи в майбутньому. А заняття в клубах або спортивних секцiях 
наситять ваше життя новими враженнями. Тиждень має бути активним i 
краще не розпилюватися на дрiбницi, а вибрати декiлька найцiкавiших 
напрямiв i спробувати досягти вражаючих результатiв.

Сприятливi днi: 9; несприятливi: 11.

КОЗЕРIГ. Спробуйте щиро виявляти свої емоцiї у стосунках з 
колегами i близькими. Але не нав`язуйте свою точку зору i не квапте 
iнших бути такими ж вiдвертими. Можливо, для вас прийшов час пе-
регорнути нову сторiнку в своєму життi. I ви можете собi дозволити 

спонтаннi рiшення та вчинки. Природна стриманiсть допоможе вiдчути ту 
грань, яку краще не переходити, але змiна стилю або напряму дiяльностi 
може вiдкрити перед вами абсолютно новi перспективи. I лише в особис-
тих стосунках поки краще нiчого не мiняти.

Сприятливi днi: 11, 12; несприятливi: 6.

ВОДОЛIЙ. Розслабтеся i довiртеся iнтуїцiї. Вам належить ба-
гато чому здивуватися, але подiї цього тижня призведуть до за-
вершення деяких тем, якi довгий час не давали вам спокою. Тепер 
ви одержите яснi вiдповiдi на свої питання i зробите вибiр на свiй 

розсуд. Хвиля почуттiв може винести вас в океан блаженства, але зали-
ште собi можливiсть повернутися на колишнi позицiї. Вашi бажання i цiлi 
зараз цiлком у владi настрою. У вихiднi задумайтеся про те, що зараз є 
найголовнiшим, i починайте коректувати свої плани.

Сприятливi днi: 12; несприятливi: 7.

РИБИ. Зараз ви тримаєте в руках нитки своєї долi. Любов i 
добробут, участь у справах сiм`ї i новi напрями дiяльностi - все це 
може одержати розвиток. Але вiд вас буде потрiбна обережнiсть в 
просуваннi своїх намiрiв, оскiльки дiяти доведеться в напруженiй 

атмосферi. Нiкого не критикуйте, не вимагайте i не поспiшайте. Ухвалюйте 
тiльки зваженi рiшення. У любовi це зробити буде складнiше. Щоб жадан-
ня пригод не вiдвело вас далеко вiд дому, спробуйте внести оновлення i 
радiсть у стосунки з постiйним партнером.

Сприятливi днi: 8, 9; несприятливi: 11.

Свою насичену спортив-
ну кар’єру Тетяна Рудків-
ська розпочала у 14 років. 
На одних зі змагань дівчині 
запропонували вступати в 
Дніпропетровський дер-
жавний інститут фізкульту-
ри і спорту. Новоспечена 
спортсменка стояла перед 
вибором, адже вона вирі-
шила для себе, що осно-
вним видом спорту для неї 
буде теніс. Однак такого напрям-
ку не було, тому й пішла на легку 
атлетику.

Навчаючись на третьому кур-
сі, готується до Паралімпіади в 
Сіднеї. І вже у 2000 році австра-
лійський дебют виявився вда-
лим. Тетяна на дистанції 400 м 
зайняла 6 місце. Такий вдалий 
старт багато обіцяв.

З кожними новими змагання-
ми набувала досвіду і покращу-
вала власні результати. 

Відтепер Таня тренується на 
рівні зі здоровими. Для неї це 
своєрідний стимул досягти біль-
шого ніж може. На її рахунку пе-
ремоги у чемпіонатах Європи та 
Світу.

Плануючи стати матір’ю, наша 

землячка повернулась у Макарів. 
Але вже через 6 місяців після на-
родження синочків, бере участь у 
зимовому чемпіонаті України і на 
дистанції 60 і 100 метрів здобу-
ває другі місця. Ще через півроку 
їй дісталися на 100 і 200 метрів-
ках бажані перші місця.

Сьогодні вона їздить на тре-
нування до Києва, за синочками 
доглядає бабуся та чоловік, який 
працює вихователем фізкуль-
тури у Центрі розвитку дитини 
„Пролісок”.

Призерка багатьох змагань 
розуміє, що кар’єра спортсмен-
ки не вічна, тому в подальшому 
вона планує теж стати тренером 
і хтось з її вихованців неодмінно 
покращить її результати.

Ірина РОЖНЯТОВСЬКА.

3 ГРУДНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ІНВАЛІДІВ

ВОНИ ВІДВАЖУЮТЬСЯ НА НЕМОЖЛИВЕ
Цей день є важливим для всієї світової спільно-

ти, адже цінність та гуманізм будь-якого суспіль-
ства визначаються тим, як держава ставиться до 
дітей, людей похилого віку та інвалідів.

У 1993 році з ініціативи Олександра Каурайнена 
в районі сформувався спортивний рух для людей з 
особливими потребами. З кожним днем бажаючих 
спробувати себе у спорті ставало дедалі більше. 
Дебютували вони у кульовій стрільбі на обласних 

змаганнях і зайняли друге місце. А вже наступного 
року був чемпіонат України з настільного тенісу. 

В 1996 році, залучившись підтримкою одно-
думців та підопічних, Олександр Іванович реєструє 

клуб як громадську організацію. 
Нині серед клубівців інваліди з різними за-

хворюваннями. Кожен з них за можливістю ви-
бирає для себе цікавий йому вид спорту і на-
віть кілька.

Відтак з кожним роком зростає кількість 
членів клубу. Щоправда для цього Олександр 
Іванович докладає чимало зусиль. Немає та-
кого населеного пункту в районі, куди б не 
приїздив тренер. Він спілкується з сільськи-
ми головами, директорами шкіл, закликає як 
школярів, так і дорослих людей з особливими 
потребами не сидіти закрившись у чотирьох 
стінах.

На рахунку клубу перемоги не лише на 
районних чи обласних змаганнях, а й на чем-
піонатах України, міжнародних і навіть мають 
клубівці призові місця на Паралімпіадах. На 
сьогодні для підопічних Олександра Каурайне-
на вибороти перше місце у міжнародних зма-

ганнях не надто важке завдання, за його словами 
- це вже легше легшого. Саме звідси розпочинали 
свої спортивні кар’єри дівчата, імена яких тепер 
знає весь світ. Зокрема, відомі своїми досягнення-
ми Олена Юрковська і Тетяна Рудківська.

СПОРТИВНЕ  
ЗАГАРТУВАННЯ 

ДОПОМАГАЄ 
І  В  ЖИТТІ

ОПІКУЮТЬСЯ 
ВЕТЕРАНАМИ

Жодне свято не обходиться 
без привітань, поздоровлень і 
подарунків. Не став виключен-
ням і Міжнародний день інва-
лідів, з нагоди якого приватні 
підприємці М.Нечай, В.Робенко 
та Ю.Легенький, О.Іващенко 
та інші надали фінансову до-
помогу Макарівській районній 
організації Української спілки 
ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів) та інвалідам 
війни. Відрадно, що підприємці 
опікуються цією категорією насе-
лення не лише на великі державні 
свята, а й всіляко підтримують їх 
протягом року, допомагають ор-
ганізовувати заходи, проводять 
благодійні акції.

Завдяки їх підтримці, ця враз-
лива категорія людей не лиша-
ється без уваги, тепла і підтрим-
ки. А для них сьогодні це чи не 
найголовніше.

Петро КИРИЛЕНКО, 
голова районної 

громадської організації 
інвалідів війни та Збройних 

Сил України.

МАЙТЕ НА УВАЗІ

ПЕРЕЛІК СМЕРТНИХ ГРІХІВ РОЗШИРЕНО...
Ватикан уперше за півтори 

тисячі років переглянув їх список, 
і до існуючих семи гріхів додано 
ще сім, що відображають реаль-
ність сучасної епохи. Оновлений 
список опублікований в офіцій-
ній газеті Ватикану LOsservatore 
Romano.

Згідно з новою концепцією, 
вічні муки загрожують тепер і 
за “біоетичні” порушення (на-
приклад, народжуваності, тобто 
аборти), “сумнівні з моральної 
точки зору” експерименти (такі, 
як дослідження стовбурових 
клітин), вживання наркотиків, 
забруднення навколишнього 
середовища, збільшення май-
нового розшарування, надмірне 
багатство і дії, що призводять до 

зростання числа бідних.
Католицька церква розділяє 

гріхи на прості і смертні, які мож-
на спокутувати тільки сповіддю і 
покаянням. Чіткого визначення 
семи смертних гріхів не існує, 
але, як правило, такими вважа-
ються порушення “Десяти запо-
відей” і дев’яти євангельських 
заповідей блаженства. 

У VI столітті Папа Григорій I 
Великий виклав концепцію семи 
смертних гріхів, яку пізніше, у се-
редні віки популяризував Данте 
Алігьєрі у розділі “Пекло” “Боже-
ственної комедії”. 

Згідно з цим трактуванням, 
до гріхів, за які непрощенна і 
нерозкаяна людина потрапляє 
після смерті прямо у пекло, на-

лежать - гординя, заздрість, об-
жерливість, похітливість, гнів, 
пожадливість і смуток (замість 
якого дехто пропонує лінь).

Біблія, хоч і не наводить точ-
ного переліку гріхів, але застері-
гає від їх здійснення у староза-
вітних Десяти Заповідях, даних 
Богом Мойсею на горі Синай. 
Список став загальноприйнятим 
з часів середньовічного схоласта 
Святого Фоми Аквінського.

У православ’ї відсутнє чіт-
ке розділення між смертними і 
простимими гріхами. Крім того, 
православ’я не передбачає, що 
людина, яка померла у стані грі-
ха, автоматично засуджена на ві-
чні муки.

Ярослав ШЛАПАК.


