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Шановні читачі!

Редакція газети «Макарівські вісті» щиро вдячна 
жителям Макарівщини, які обрали нашу газету в якос-
ті інформаційного ресурсу. Дякуємо, що ви завжди з 
нами! Редакція цінує відгуки, пропозиції та критику, 
яка надходить від вас. Саме ви надихаєте нас робити 
цікаві статті та інтерв’ю,  публікувати корисну інфор-
мацію. Ми прагнемо своєчасно і неупереджено по-

давати новини Макарівщини такими, якими вони є. Висвітлювати події: політичного, 
економічного, соціально-культурного та духовного життя району. 

ПередПлатна вартість на 2018 рік:
для населення (індекс – 61291): 

– на 1 місяць – 20,83 грн.
– на 3 місяці – 62,49 грн.
– на 6 місяців – 124,98 грн.
– на 12 місяців – 249,96 грн.  

для підприємств (індекс – 86501):
– на 1 місяць – 26,25 грн грн.
– на 3 місяці – 78,75 грн.
– на 6 місяців – 157,50 грн.
– на 12 місяців – 315,00 грн.  

Поштові Послуги:
– на 1 місяць – 2,00 грн.
– на 3 місяці – 4,60 грн.

– на 6 місяців – 5,60 грн.
– на 12 місяців – 8,60 грн.

Будьте з нами й надалі!

Шановні сПіввітчизники!
Щороку, в останній тиждень листопада ми з великою скорботою згадуємо 

жертв найбільшої трагедії в історії українського народу – Голодомору 1932–1933 
рр. За підрахунками краєзнавців, Макарівщина у ті страшні дні втратила від 3 000 
до 6 000 мешканців, з них – понад сотня дітей віком до 1 року. 

Свідомість відмовляється сприймати такі цифри, але вони – реальність. Так ді-
яла тодішня влада для того, щоби знищити тих, хто не поділяв її ідеологію, а тих, 
кого не знищено, – залякати.

Але немає нічого закритого, що не відкрилося б, і нічого таємного, що не ста-
ло б явним. Десятиліттями влада старанно приховувала правду про свої злочини, 
заперечуючи сам факт Голодомору. Тільки в незалежній Україні ця правда почала 
звучати на повний голос. 

Нехай у ці скорботні дні піднесеться щира молитва до Бога про збереження на-
шого народу від подібних лихоліть у майбутньому. 

Вічна пам’ять померлим!
Вадим ТОКАР,

Макарівський селищний голова.

вШанУвали Петра сиченка
У понеділок у с. Новосілки Макарівського району відбувся захід, присвячений 

відомому українському поету та письменнику Петру Сиченку.

День був обраний не-
даремно, адже саме 20 
листопада виповнилося 
95 років від дня народжен-
ня нашого талановитого 
земляка.

Учасниками святково-
го заходу були учні 7-го 
класу місцевої школи на 
чолі з вчителем Тетяною 
Крижак, представники 
сільської ради, Макарів-
ського районного істори-
ко-краєзнавчого музею та 
місцеві мешканці.

Учнівська молодь по-
клала квіти до пам’ятника 
Петру Сиченку, який вста-
новлено перед будівлею 
Новосілківської сільської 
ради. Потім Тетяна Федорівна всім при-
сутнім розповіла про Петра Панасовича та 
його твори. 

І насамкінець школярі прочитали кіль-
ка поезій нашого земляка.

Інф. «М.в.».

У 1930 р. в Україні відбулося 
понад 4 тисячі масових виступів, 
у яких взяли участь, за оцінками 
дослідників, 1,2 мільйона осіб. 
Протести були стихійними та 
розрізненими, добре озброєні і 
підготовлені війська порівняно 
швидко придушували їх. Але опір 
все одно змусив комуністів при-
зупинити колективізацію.

І в 1932, і в 1933 роках у різних 
куточках України режим змуше-
ний був придушувати масові ви-
ступи – «волинки» – які ставали 
відчайдушними спробами дове-
дених до межі голоду українських 
селян не стільки відстояти права, 
як просто вижити. За перші 7 мі-
сяців 1932 року органи ҐПУ (глав-
ное политическое управление) 
зафіксували в УРСР 930 масових 
протестів (виступів), що станови-
ло понад 56% усіх антивладних 
виступів в СРСР за цей час.

У першій половині 1932 р. в 
Україні з колгоспів вийшли де-
сятки тисяч селянських госпо-
дарств, які прагнули відновлення 
економічної свободи. Незважаю-

чи на тиск партійних і державних 
органів, майже 500 сільських рад 
ризикували відмовлятися від не-
реальних планів хлібозаготівель.

Цей стихійний спротив окупа-
ційна влада назвала підготовкою 
антикомуністичного повстання, 
яке начебто мало вибухнути на-
весні 1933р. і використала як ви-
правдання вбивства голодом.

Головна ж причина вчинення 
злочину Голодомору полягала у 
тому, що українська нація, друга 
за чисельністю в СРСР, мала ве-
личезний культурно-історичний 
спадок, власні славетні традиції 
державотворення, досвід націо-
нально-визвольної боротьби.

Україна стояла на заваді 
створення тоталітарної комуніс-
тичної імперії. Широкі кола інте-
лектуалів та економічно само-
стійне селянство не сприймали 
політики комуністичного керів-
ництва. Тому режим поставив за 
мету знищити українців як полі-
тичну націю, котра рано чи пізно 
могла поставити питання про 
створення незалежної держави. 

Для досягнення цієї мети був 
обраний жахливий інструмент – 
вбивство голодом.

Голодомор був спеціально 
спланованою і ретельно замас-
кованою каральною операцією. 
Внаслідок умисного створення 
умов, несумісних із життям, за 
менш ніж календарний рік (зима 
1932 – літо 1933) в Україні заги-
нули мільйони людей. На жаль, 
страшні обставини злочину та 
свідома заборона ведення ста-
тистики смертності унеможлив-
люють встановлення точної кіль-
кості й вичерпного поіменного 
списку жертв.

Перші підрахунки загиблих 
з’явилися ще у 1933 р. Вже тоді 
називали цифри: 7 і навіть 9 міль-
йонів померлих від штучно орга-
нізованого голоду. Оцінки сучас-
них дослідників також значно 
різняться – від 1,8 до 7 і навіть 10 
мільйонів жертв. 

Від 2007 року підрахунком 
втрат України у Голодоморі 
1932–1933 років займається Ін-
ститут демографії та соціальних 

досліджень НАН України імені М. 
Птухи. За висновками фахівців Ін-
ституту, через Голодомор в УСРР 
загинуло 3 мільйони 941 тисяча 
осіб. Непрямі втрати (дефіцит 
народжуваності) дорівнюють 600 
тисяч осіб. Ці цифри ввійшли до 
матеріалів кримінальної справи 
за фактом вчинення геноциду в 
Україні 1932–1933 років.

Учені Інституту демографії 
та соціальних досліджень НАН 
України імені М. Птухи створили 
для Гарвардського університету 
карту втрат УСРР у Голодоморі. 
За даними науковців, найбільше 
постраждали лісостепові регіони 
України із давніми козацькими 

традиціями та потужним націо-
нальним рухом під час Україн-
ської революції 1917–1921 років 
– Полтавщина, Черкащина, Кіро-
воградщина, Київщина, Поділля. 
У цих регіонах в окремих районах 
упродовж 1933 року вимерло по-
над половину населення.

Голод став зброєю масового 
біологічного знищення українців. 
Він на довгі десятиліття порушив 
природний та політичний розви-
ток українців як спільноти, призвів 
до морально-психологічних змін у 
свідомості нації, наслідки цієї ка-
тастрофи відчуваємо і понині.

Український інститут 
національної пам’яті.

Про голодоМор 1932–1933 рр.
Форсована індустріалізація та суцільна колективізація кінця 1920-х призвели до невдоволен-

ня людей у різних регіонах СРСР. Найактивніше спротив чинила Україна, яка мала досвід власної 
державності у попередній період. Центром опору більшовицькій політиці стало українське село.

вода – життя,  а чиста 
вода – основа здоров’я!

Скажи мені, скільки ти п’єш води, і я скажу, що в тебе болить, – так можна 
перефразувати відоме прислів’я. Відомо, що організм людини на 70 % склада-
ється з води, і тому він не може жити без рідини більше декількох днів. Хоч і вода 
не володіє живильною властивістю, значення її для людини важко переоцінити. 
Вона необхідна для функціонування кожної з систем організму і обов’язково по-
винна входити в наш щоденний раціон.

Для будь-якої дії, процесу в організмі необхідна вода. Вона виводить шлаки, роз-
чиняє важливі для життєзабезпечення елементи, переносить гормони, кисень у крові і в 
лімфі. Якщо існує брак води в організмі, то вона починає циркулювати по другому колу, 
а організм, накопичуючи вторинну воду, затримує у м’язах, суглобах, кістках шкідливі 
речовини. Звідси, як наслідок, головний біль, інфекції, зниження уваги і т.п.

Якщо ми не відчуваємо спраги, то це ще не означає, що води в нашому організмі  
аж достатньо. Зазвичай людина випиває за день кілька чашок чаю або кави. А в ідеалі в 
організм має надійти в день  як мінімум два літри води, а це вісім склянок!

' стор.  2.
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У районі триває Поточний середній  реМонт автоМобільної дороги т-10-19 
Феневичі–бородянка–Макарів–биШів кМ 51+118 – кМ 53+950, кМ 59+200 – кМ 60+600

Закінчення. поч. на 1 стор.
Важлива не тільки щоденна кількість води, але і її 

якість. Потрібно вибрати фільтр для води, а всю воду з 
водопроводу, яка буде застосована для приготування їжі 
й пиття, піддавати обов’язковій фільтрації. Недоочище-
на вода призводить до виникнення безлічі хвороб. На-
приклад, каміння в нирках, гастритів і виразок, онколо-
гії. Тому перед вживанням воду необхідно очищати. Для 
цього існують різні види фільтрів, а також є методики, як 
це можна робити вдома у побутових умовах.

Редакцію «Макарівських вістей» дуже хвилює питання 
якості води в Макарові та районі. Саме тому ми вирішили 
звернутися з цією проблемою до депутата Макарівської 
селищної ради Людмили Володимирівни Зарицької  та 
її чоловіка Станіслава Васильовича Каплуненка – екс-
керівника Київводоканалу, який уже 10 років займається 
питанням якості води. 

– Для початку розкажіть, яка ситуація з якістю 
води склалася в Макарові.

 – Значною проблемою в селищі є забезпечення на-
селення якісною питною водою  в достатній кількості. По-
стачання питної води в Макарові здійснюється від цен-
тралізованої та індивідуальних систем водопостачання. 
Протяжність водопровідних мереж становить 47 км. 

На території селища знаходяться 10 артезіанських 
свердловин, з них діючих  – 9, та 8 водонапірних башт. 
Потребують заміни водопровідні мережі, обладнання на-
сосних станцій тощо. Необхідно провести реконструкцію 
мереж водопостачання. 

У незадовільному стані перебувають каналізаційні та 
водоочисні споруди. Довготривала експлуатація без ка-
пітальних ремонтів призвела до зниження якості питної 
води, аварійних витоків нечистот і заболоченості терито-
рії, підтоплення підвальних приміщень житлового фонду. 

Очисні споруди знаходяться в аварійному стані. Від-
сутність резервуарів води спричиняє проблеми водопос-
тачання в літній період, коли збільшується потреба у воді. 

Проблеми водопостачання також пов’язані з про-
блемами в каналізаційному господарстві. Існуючі кана-
лізаційні очисні споруди потребують реконструкції. Во-
допровідна вода перевищує майже в 10 разів показник 
по  вмісту заліза. Тільки 5 багатоквартирних будинків об-
ладнані  додатковою системою для зниження рівня залі-
за. Також потребує налагодження контроль за діяльністю 
суб’єктів господарювання, які здійснюють вивезення рід-
ких  і твердих побутових відходів.

– Чи проводилися аналізи води в Макарові та ра-
йоні? якщо так, то за якими критеріями? 

– Так, звичайно. Аналізи зроблені  атестованою ла-
бораторією Міжнародної групи компаній «Ecosoft». Вода 

перевірялася на відповідність  Державним санітарним 
нормам та правилам  «Гігієнічні вимоги до води питної, 
призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-
171-10) за такими показниками: нітрати; залізо; запах; 
колір; мутність; жорсткість; осад.

Тільки  чотири зразки відповідають вимогам, 
встановленим ДСанПіН:

– Макарів, вул. Садова, 1а. (водопровідна вода);
– Фасівочка, Зарічна, 8 (свердловина);
– Макарів, вул. Димитрія Ростовського (Фрунзе), 64 

(водопровідна вода);
– с. Северинівка, вул. Ярослава Мудрого (Леніна) (ко-

лодязь).
Жахлива ситуація склалася в Макарові з водо-

провідною водою у таких місцях:
1. вул. Димитрія Ростовського (Фрунзе), 87 – у 12 ра-

зів перевищення показника вмісту заліза;
2. вул. Проектна  –  у 9 разів перевищення показника 

вмісту заліза.
– У багатьох людей наразі є криниці. тож у який 

період найкраще вживати воду з них?
Можна використовувати воду в усі пори року, окрім 

весни. По-перше, солі, якими посипають дороги взимку 
для комфортної їзди, відразу ж потрапляють до води, яка 
знаходиться в криниці. По-друге, саме весною відбува-
ються масові танення снігів, а тому грунтові води з усіма 
шкідливими речовинами потрапляють до води.

Хочу сказати, що тільки воду з колодязів не можна 
очистити ніякими фільтрами, але звичайно ж люди купу-
ють їх, однак користі їм це не приносить. Макарівчани ма-
ють фільтри, які вимивають не тільки шкідливі солі з води, 
а й корисні. А це дуже погано, тому що це вже «суха» 
вода, яка не приносить користі взагалі.

– на даний момент жителям Макарова здаєть-
ся, що тільки свердловина підходить для вживання 
води. Чи це дійсно так? 

– Безперечно, адже колодязі ми забруднюємо нітра-
тами й хімікатами, які використовуємо у господарстві. 
Але слід  пам’ятати, що навіть перед тим, як пробити 
свердловину, потрібно зробити ретельний аналіз води.

– Щоб уживати чисту воду, населення купує філь-
три. Розкажіть про їх різновид.

– Є фільтри-кувшини. Це найпростіші очисники води, 
які має майже кожна родина. Але проблема в тому, що 
близько 90 % людей не читають інструкцію перед вико-
ристанням і експлуатуванням. Не забуваймо, що фільтр 
повинен постійно бути у воді, а також він має свій термін 
придатності.

Далі йдуть проточні фільтри. Необхідно розуміти, що 
кожен з них має своє завдання. Наприклад, не можна ви-
користовувати один і той самий фільтр і для Києва, і для 
Київської області, тому що в першому випадку він має 
боротися із великим вмістом хлору у воді, а в другому – з 
великою кількістю заліза.

– нітрити й нітрати: у чому їх відмінність, і як вони 
впливають на організм людини?

– Вплив нітратів на організм людини полягає у тому, 
що, надходячи до травного каналу з водою, вони під 
впливом кишкової мікрофлори відновлюються в нітрити. 
Останні потрапляють у кров і блокують гемоглобін шля-
хом утворення метгемоглобіну, що не здатний вступати у 
зворотну реакцію з киснем і переносити його.

Отже, чим більше гемоглобіну перетворилося на мет-
гемоглобін, то менша киснева ємкість крові. Якщо нітра-
ти надходять в організм дорослих у надмірних, але не 
дуже високих дозах, концентрація метгемоглобіну збіль-
шується незначно. Це майже не позначається на стані 
здоров'я, проте у хворих на анемію або серцево-судинні 
захворювання можуть посилитися прояви гіпоксії.

Однак у немовлят та дітей, особливо першого року 
життя, спостерігається дефіцит ферментів, які перетво-
рюють метгемоглобін, що призводить до його накопи-
чення. Саме тому, чим менша дитина, то тяжче перебігає 
хвороба. 

У разі накопичення метгемоглобіну знижується наси-
чення артеріальної крові киснем, виникає кисневе голо-

дування. Якщо кількість метгемоглобіну перевищує 50% 
від загальної кількості гемоглобіну, організм може заги-
нути від гіпоксії центральної нервової системи.

Підвищений вміст нітратів у воді сприяє підвищенню 
ризику щодо онкологічної захворюваності населення.

– До яких хвороб призводить неочищена вода? 
– Погіршення здоров'я у зв'язку із вживанням питної 

води може бути інфекційної і неінфекційної природи. 
Перенесення з водою збудників інфекційних захворю-
вань може призвести до масових і тяжких наслідків для 
здоров'я населення. 

У першу чергу слід рахуватися з небезпекою передачі 
через воду збудників кишкових інфекцій: холери, черев-
ного тифу, паратифів, дизентерії, а також різного роду 
гельмінтів (глистів).

Серйозну небезпеку для здоров'я населення являє 
хімічний склад води. У природі вода ніколи не зустріча-
ється у вигляді хімічно чистої сполуки. Володіючи власти-
востями універсального розчинника, вона постійно несе 
велику кількість різних елементів і сполук. Зниження опо-
рності організму до різних захворювань у результаті за-
гальнотоксичної дії питної води призводить до зростання 
загальної захворюваності, серцево-судинних, кишкових 
неінфекційних, ендокринних та інших захворювань.

 Є відомості про те, що висока мінералізація (сольо-
вий склад) питної води є фактором, що робить певний 
вплив на збільшення захворюваності мешканців хворо-
бами нервової системи та органів чуття, а також частоти 
психічних розладів. 

Підвищений вміст хлоридів у воді може сприяти роз-
витку хвороб системи кровообігу, новоутворень сечоста-
тевих органів; хлоридів і сульфатів – виникнення новоут-
ворень стравоходу, шлунка та інших органів травлення. 

– Чи приділяє влада достатньо уваги цій пробле-
мі, чи проводить роботу, аби вирішити це питання? 

Приділяє, але хотілося б більшого. Було засідання 
«круглого столу» по проблемах води, тому зараз робота 
влади навколо цього завдання покращується завдяки не-
байдужим депутатам. 

Нарешті почали виділятися кошти для проектуван-
ня нових очисних споруд для Макарова й району. Також 
дуже б хотілося, щоб колодязі, з яких у жодному разі не 
можна вживати воду, були оснащені спеціальними та-
бличками, які б попереджали людей про небезпеку.

– Чи можливо поліпшити якість води власноруч? 
– Так, безсумнівно! По-перше, бажано взагалі не 

вживати воду з криниць. По-друге, водопровідну воду 
завжди очищати. По-третє, пам’ятати, що потрібно купу-
вати фільтри для очищення води з підвищеним вмістом 
заліза. По-четверте, необхідно менше використовувати 
прального порошку під час прання, потрібно балансувати 
цей процес. Саме так ми зможемо й чистоту води покра-
щити, і  кошти зекономити. Адже всі шкідливі речовини, 
що потрапили до каналізації, все одно повернуться назад 
до нас. 

Додаткова інформація: якщо хтось зацікавився цією 
темою й хоче детальніше дізнатися про неї або ж бажає 
зробити аналіз води, а згодом обрати правильний фільтр 
для своєї родини, просимо надіслати листа до редакції 
«Макарівських вістей». Ми допоможемо вам зв’язатися 
із пані Зарицькою та паном Каплуненком, які зможуть 
на професійному рівні вирішити будь-яке ваше питання 
щодо якості води. 

Даріна ГЛУЩЕнКО.

вода – життя,  
а чиста вода – основа здоров’я!

Відповідно до розпорядження 
Київської обласної державної адмі-
ністрації від 25.07.2017 року № 379 
«Про затвердження Переліку об'єктів, 
щодо яких проводиться експеримент 
з фінансового забезпечення здій-
снення заходів з розвитку автомобіль-
них доріг загального користування 
в Київській області», в районі триває 
поточний середній ремонт автомо-
більної дороги Т-10-19 Феневичі–Бо-
родянка–Макарів–Бишів км 51+118 
– км 53+950, км 59+200 – км 60+600, 
загальною протяжністю 3,9 км, в тому 
числі в межах смт Макарів – 2,8 км та 
с. Фасова – 1,1 км. 

Замовником робіт є Служба авто-
мобільних доріг у Київській області, 
підрядник – ТОВ «Сервіс-Буд Україна». 

Ремонтні роботи включають: ре-
монт існуючого асфальтобетонного 

покриття проїзної частини, наяв-
них автобусних зупинок та вла-
штування нової зупинки; ремонт 
тротуарів, заміну бортового каме-
ня; ремонт та влаштування водо-
відвідних споруд з проїзної части-
ни; заміну металевого бар'єрного 
огородження  на підходах до р. 
Фоса; укріплення узбіч, улашту-
вання горизонтальної дорожньої 
розмітки та демонтаж і встанов-
лення нових дорожніх знаків.

Згідно з договором ремонтні 
роботи триватимуть і в наступно-
му році.

Наразі існують проблемні ді-
лянки автомобільних доріг, зо-
крема на дорозі загального користу-
вання С101410/Київ–Чоп/Мотижин та 
О101311 Музичі–Грузьке в населених 
пунктах Мостище, Леонівка та Осико-

ве (Р-04), які найближчим часом бу-
дуть відремонтовані. Також вже роз-
почато ремонт дорожнього покриття 
в с. Фасова.

Інформація Макарівської РДА.



”

3Макарівські вістіМакарівські вісті№ 46   24 листопада    2017 р.

На порядку денному були опрацьовані питання окре-
мих превентивних антикорупційних механізмів: засади 
антикорупційної політики в Україні, робота уповноваже-
них підрозділів «Осіб з питань запобігання та виявлення 
корупції, спеціальна перевірка» та хід розробки Стратегії 
Макарівського району і перші напрацювання.

Для висвітлення тематики та надання роз'яснень і 
компетентних відповідей із зазначених питань до слова 
були запрошені фахівці Департамента організаційної ро-
боти із запобігання та виявлення корупції Національного 
агентства з питань запобігання корупції – заступник ке-
рівника відділу з питань обробки повідомлень про коруп-
цію Сергій Пивовар та головний спеціаліст зазначеного 
відділу Юрій Дерев'янко, а також виконавчий директор 
Асоціації сільських, селищних рад та об'єднаних громад 
України Наталія Ключник і представники асоціації Іванна 
Коновалова та Наталія Морозюк.

Стосовно першого питання, то організація прове-
дення спеціальної перевірки покладається на керівника  
(заступника керівника) відповідного органу державної 
влади (державного органу) чи органу місцевого само-
врядування, на зайняття посади в якому претендує кан-
дидат, крім  випадків, установлених законом.

Спеціальній перевірці підлягають відомості 
щодо:

–  притягнення особи до кримінальної відповідаль-
ності, у тому числі за корупційні правопорушення, наяв-
ності судимості, її зняття, погашення;

– факту, чи є особа піддана або піддава-
лася раніше адміністративним стягненням 
за корупційні правопорушення;

–  достовірності відомостей, зазначе-
них у декларації про майно, доходи, витра-
ти і зобов'язання фінансового характеру 
за минулий рік;

– наявності в особи корпоративних 
прав;

– стану здоров'я, освіти, наявності на-
укового ступеня, вченого звання, підви-
щення кваліфікації.

Спеціальна перевірка проводиться за 
письмовою згодою кандидата, яка пода-
ється разом із заявою про призначення, а 
в разі конкурсного добору така згода по-
дається протягом трьох днів із дати одер-
жання кандидатом повідомлення про ре-
зультати конкурсу.

У разі ненадання кандидатом згоди 
спеціальна перевірка стосовно нього не 
проводиться і питання щодо його призначення або під-
готовки подання для призначення на відповідну посаду 
не розглядається.

Відповідний орган державної влади (державний ор-
ган), чи орган місцевого самоврядування не пізніше на-
ступного робочого дня після одержання згоди кандида-
та надсилає запит (за винятком кандидатів на зайняття 
посад державних службовців, призначення на які здій-
снюється Президентом України або Кабінетом Міністрів 
України) запит, підготовлений кадровою службою (іншим 
підрозділом) цього органу до територіальних органів чи 
підрозділів тих центральних органів, які визначені Поряд-
ком проведення спецперевірки. 

Запит підписується керівником відповідного органу 
державної влади (державного органу), чи органу місце-
вого самоврядування, а в разі його відсутності – особою, 
яка виконує його обов'язки, або заступником керівника 
цього органу відповідно до розподілу функціональних 
обов'язків.

Кандидат, стосовно якого спецперевірка вже прово-
дилася, при призначенні, переведенні на посаду до іншо-

го органу державної влади, органу місцевого самовряду-
вання письмово повідомляє про це відповідний орган з 
поданням заяви про призначення.

Зазначений орган не пізніше наступного робочого 
дня після одержання повідомлення від кандидата над-
силає за останнім місцем його роботи, де проводилася 
спецперевірка, запит про надання копії довідки про ре-
зультати даної перевірки, після отримання якої розгляда-
ється питання про призначення на посаду.

Сергій Пивовар також зазначив проблемні питання 
в організації проведення спецперевірки, одним з яких є 
подання  запиту на Міністерство юстиції України, одного 
з органів, уповноваженого на здійснення спецперевірки. 
Зокрема необхідно надсилати матеріали щодо перевірки 
наявності в особи корпоративних прав, наявності забо-
рон, передбачених ЗУ «Про очищення влади» та наявнос-
ті відомостей в реєстрі осіб, які вчинили корупційні або 
пов'язані з корупцією правопорушення.

Стосовно подання щорічної електронної декларації, 
роз'яснив Юрій  Дерев'янко. Передбачено 4 типи елек-
тронних форм декларації: щорічна (охоплює попередній 
рік); перед звільненням (охоплює період, який не був 
охоплений раніше поданими деклараціями); після звіль-
нення (охоплює попередній рік, тобто рік, у якому особа 
звільнилася); кандидата на посаду, у разі якщо посада 
належить до переліку суб’єктів декларування або до пе-
реліку посад з підвищеним корупційним ризиком. 

Щорічна декларація складається з 16 розділів, що 
включають в себе відомості про декларанта, членів його 
сім'ї, об’єкти нерухомості, незавершеного будівництва, 
цінне рухоме майно, транспортні засоби, доходи, грошо-
ві активи тощо. Декларація подається  у період з 00 годин 
00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, 
наступного за звітним роком. Така декларація охоплює 
звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що 
передує року, в якому подається декларація, та містить 
інформацію станом на 31 грудня звітного року.

У разі подання завідомо недостовірних відомостей 
стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що 
має вартість, якщо такі відомості відрізняються від до-
стовірних на суму менше 100 МЗП, до суб’єкта декла-
рування може бути застосовано дисциплінарну відпові-
дальність.

Згідно з частиною четвертою статті 45 Закону, суб’єкт 
декларування має право подати, за власною ініціативою, 
виправлену версію своєї декларації упродовж семи ка-
лендарних днів після дня подання відповідної декларації. 
Для цього немає необхідності звертатися до Національ-

ного агентства. Наприклад, якщо декларація була подана 
31 березня (у будь-який час доби), то в суб’єкта декла-
рування є можливість подати виправлену декларацію до 
кінця дня 7 квітня (тобто до 00 годин 00 хвилин 8 квітня).

Після тривалого діалогу залу та доповідачів, що скла-
дався із запитань та відповідей, стосовно нюансів, які 
потрібно враховувати в розділах електронної декларації, 
що суттєво відрізняється від паперової декларації, робо-
та була продовжена з головами сільських, селищних рад 
щодо напрацювань зі стратегії розвитку району.

Дану тематику висвітлили виконавчий директор Асо-
ціації сільських, селищних рад та об'єднаних громад 
України Наталія Ключник і представники асоціації Іванна 
Коновалова та Наталія Морозюк.

Попередньо голови сільських і селищних рад отрима-
ли анкети задля проведення опитування серед жителів 
своїх населених пунктів про особисте ставлення грома-
дян до всього, що відбувається в громадах, їхньої за-
безпеченості та проблемних питань. Відповідно праців-
никами Асоціації були підготовлені аналітичні матеріали 
(близько 100 слайдів), на кожну сільську, селищну раду, 
яка подала свої анкети.

Також було проаналізовано загалом інфраструктуру 
району, його переваги й недоліки, кількість жителів, при-
родні та міграційні процеси, кількість наявних посад і по-
треби у зайнятості населення тощо.

Ще одним з доповідачів заходу був Андрій Кривонос, 
голова дирекції Асоціації франчайзингу, який розповів 
про інвестиційно-привабливі проекти, які можуть бути 
впроваджені на території району і  продемонстрував на 
слайдах варіанти успішних бізнесових проектів, які діють 
в Україні та мають мережу закладів, з надання послуг для 
дорослих і дітей, продажу вуличної їжі та іншого. 

Франчайзинг — це форма співпраці між юридично і 
фінансово незалежними сторонами (компаніями та/або 
фізичними особами), в рамках якої одна сторона, що 
володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, 
репутацією та іншими нематеріальними активами, до-
зволяє іншій стороні користуватися цією системою на 
певних умовах. 

 В такому разі підприємці отримують гарантії у вигля-
ді ефективної бізнес-моделі, відомого бренду, підтримки 
й навчання з боку франчайзера. Саме тому нині фран-
чайзинг залишається одним з небагатьох напрямків, що 
зберігає привабливість для інвестування та продовжує 
активно розвиватися.

І, наостанок заходу, до слова були запрошені пред-
ставники компанії GREEN STYLE, які ознайомили присут-
ніх зі своєю діяльністю.

Інформація Макарівської  РДА.

аПаратна нарада При голові 
Макарівської  райдержадМіністрації

20 листопада в концертному залі Макарівського районного Будинку культури відбулася розширена апа-
ратна нарада з керівниками установ і організацій району, працівниками структурних підрозділів Макарів-
ської райдержадміністрації, головами виконавчих комітетів сільських, селищних рад при голові Макарів-
ської райдержадміністрації Тетяні Семеновій за участю голови Макарівської районної ради Олександра 
Гулака, депутатів сільських, селищних рад.

У Службі зайнятості підкреслили, що з огляду на ак-
тивізацію економічних процесів у державі, в Україні роз-
починається соціальний проект під лозунгом «Живи та 
працюй в Україні», головною метою якого є пожвавлення 
людей на ринку праці України. Організатором проекту 
виступила Служба зайнятості за підтримки органів міс-
цевої влади.

 У рамках проекту по всій Україні будуть відбуватись 
інформаційні активності, спрямовані на якнайшвидший 
пошук роботи для безробітних та підбір вакансій для ро-
ботодавців. Зокрема, в рамках проекту, будуть організо-
вані масштабні ярмарки вакансій на найбільших підпри-
ємствах держави. 

За січень–жовтень 2017 року кількість осіб, працев-
лаштованих за сприяння Державної служби занятості, 
зросла на 38 тисяч або 6% і становила 693 тисячі. При 

цьому, 44% з них були працевлаштовані оперативно до 
надання статусу безробітного. Крім того, 200 тис. осіб 
були залучені до громадських та інших робіт тимчасового 
характеру. 

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного 
рівня шукачів роботи вимогам роботодавців, у січні-жов-
тні 2017 року за сприяння Державної служби зайнятості 
153 тис. безробітних проходили професійне навчання. 
Зокрема, кількість безробітних, які навчалися у Центрах 
професійно-технічної освіти Державної служби зайня-
тості, зросла на 18% та становила 41 тис. осіб. 

Завдяки підвищенню результативності роботи щодо 
оперативного працевлаштування громадян, кількість 
безробітних станом на 1 листопада 2017 року, у порів-
нянні з відповідною датою 2016 року, скоротилася на 
11% (на 34 тис.) та становила 282 тис. 

Зокрема, до Служби зайнятості Київської області 
звернулися 5760 роботодавців, а із заявлених робо-
тодавцями вакансій для укомплектування Державною 
службою зайнятості у базі даних налічувалось 29844 оди-
ниці, що на 14,8% (або 3848 одиниць) більше, ніж за сі-
чень-жовтень 2016 року.

Всього протягом січня-жовтня 2017 року працевла-
штовано за направленням Служби зайнятості Київщини 
17845 осіб (в т.ч. 10911 осіб з числа безробітних).

Протягом січня-жовтня поточного року професійне 
навчання проходили 4 230 безробітних осіб, а 7 698 осіб 
було залучено до участі в громадських та інших роботах 
тимчасового характеру за направленнями базових Цен-
трів зайнятості Київської області.

Станом на 1 листопада 2017 року, на обліку в Ки-
ївській обласній Службі зайнятості перебували 11,0 
тис. осіб, які мали статус безробітних громадян, що на  
12,7 % менше, ніж у минулому році. 

Відділ інформаційної роботи
Київського обласного  центру зайнятості.

живи та Працюй в Україні: з ПочаткУ рокУ 
роботодавці Подали Майже 1 Мільйон вакансій

Протягом січня–жовтня 2017 року до Державної служби зайнятості України звернулось 169 тисяч робо-
тодавців, які подали відомості про 904 тисячі вільних вакансій, що значно більше, ніж у минулому році. Так, 
кількість роботодавців, котрі звернулись до ДСЗ збільшилась у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року 
на 11%, а кількість вакансій – на 12%, інформує прес-служба відомства.
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На початку зустрічі присутні Хвилиною мовчання вша-
нували пам’ять загиблих на Майдані Незалежності зем-
ляків.

Під час зустрічі на обговорення були винесені питан-
ня щодо встановлення Пам’ятного меморіалу біля Київ-
ської обласної державної адміністрації, догляду та благо-
устрію місць захоронень Героїв Небесної Сотні, видання 
Книги Пам’яті, встановлення меморіальних дошок, пере-
йменування вулиць, а також культурно-мистецьких та па-
тріотичних заходів та інші.

За результатами обговорення, Олександр Савченко 
дав низку доручень відповідальним структурним підроз-
ділам облдержадміністрації щодо опрацювання та не-
гайного вирішення питань, які сьогодні турбують членів 
сімей Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гід-
ності. У свою чергу, радник Міністра соціальної політи-
ки України Олексій Ліпіріді та радник Прем’єр-міністра 
України з питань постраждалих на Майдані Павло Сидо-
ренко запевнили про своє сприяння у врегулюванні про-
блемних питань, винесених на обговорення.

ДОВІДКОВО:
У Київській області проживає 11 сімей загиблих осіб, 

смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громад-
ського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 
2013 року по 21 лютого 2014 року та яким указом Прези-
дента України від 21.11.2014 № 860 посмертно присвоє-
но звання Герой України.

У 2017 році 17 членам сімей загиблих осіб, смерть 
яких пов’язана з участю в масових акціях громадського 
протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року 
по 21 лютого 2014 року, виплачено одноразову грошову 
допомогу загальною сумою 3,0 млн гривень.

За період з 2014 по 2017 роки членам сімей загиблих 
допомогу виплачено на загальну суму 6,7 млн гривень.

Також у 2017 році постраждалим під час участі у масо-
вих акціях громадського протесту, що відбулися у період 
з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року випла-
чено грошову допомогу:

– 11 особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження 
на загальну суму 1,8 млн грн. За період з 2014 по 2017 
вказаній категорії осіб виплачено кошти в загальній сумі 
3,7 млн гривень;

– 27 особам, які отримали тілесні ушкодження серед-
ньої тяжкості на загальну суму 2,2 млн грн. За період з 
2015 по 2017 вказаній категорії осіб виплачено кошти в 
загальній сумі 4,1 млн грн. (у 2014 році виплата не перед-
бачена);

– 51 особі (ці громадяни  отримали легкі тілесні ушко-
дження, побої мордування) виплачено допомогу на за-
гальну суму 2,5 млн грн. За період з 2016 по 2017 вка-
заній категорії осіб виплачено кошти в загальній сумі 3,2 
млн грн. (у 2014 і 2015 роках виплата не передбачена).

Обласна влада тримає під особистим конролем реа-
лізацію заходів щодо соціального захисту учасників Ре-
волюції Гідності. 11 жовтня 2017 року голова Київської 
ОДА Олександр Горган підписав розпорядження «Про 
схвалення проекту комплексної програми соціальної під-
тримки Київської області учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих (помер-
лих) учасників антитерористичної операції, а також ро-
дин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності 
на 2018–2020 роки».

У закладах освіти Київської області навчаються 4 ди-
тини, батьки яких загинули під час акцій протесту у лис-
топаді 2013 – лютому 2014 років. Із загальної кількості 
дітей, чиї батьки загинули під час акцій протесту 2013-
2014 років, троє, які були учнями початкових класів, у 
2016/2017 навчальному році були забезпечені безко-
штовним гарячим харчуванням. Влітку 2017 року зазна-
чена категорія дітей мала можливість відпочити в оздо-
ровчих закладах України: у ДОТ «Пролісок» Обухівського 
району, в оздоровчому закладі с. Лазурне Херсонської 
області та в УДЦ «Молода гвардія».

Управлінням культури, національностей та релігій і 
відповідними структурними підрозділами райдержадмі-
ністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) 
проводиться відповідна робота, а саме: підготовлено 
проект розпорядження голови облдержадміністрації 
«Про відзначення у Київській області Дня Гідності та Сво-
боди», підписаний головою облдержадміністрації від 20 
жовтня 2017 року № 544, яким затверджено план захо-
дів із підготовки та відзначення в області Дня Гідності та 
Свободи.

21 листопада 2017 року в закладах культури перед-
бачено проведення урочистих зборів, зустрічей з ак-
тивними учасниками революційних подій та учасниками 
антитерористичної операції в Донецькій і Луганській об-
ластях, культурно-мистецьких заходів, тематичних ви-
ставок, презентацій, Уроків Пам’яті, «круглих столів».

У районах і містах області встановлюються пам’ятні 
знаки, меморіальні дошки, відповідне найменування 
(перейменування) площ, вулиць у населених пунктах об-
ласті, присвоюються в установленому порядку імена за-
гиблих учасників Революції  Гідності навчальним закла-

дам, засновуються іменні премії та стипендії. Зокрема, 
на знак вшанування відваги, сили духу і стійкості грома-
дян, які віддали своє життя під час Революції Гідності, за-
хищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи 
людини, європейське майбутнє України встановлено 
пам`ятники та пам`ятні знаки у Київській області 9 на-
шим землякам: Андрію Саєнку, Михайлу Жизневському, 
Антоніні Дворянець, Ігорю Пехенько, Ігорю Бачинському, 
Володимиру Кіщуку, Володимиру Чаплінському, Віктору 
Швецю та Олександру Царьку, яким посмертно присво-
єно звання Герой України.

У закладах культури, навчальних закладах встановле-
но понад сотню меморіальних дощок, пошани та стенди, 
присвячені пам’яті випускників, які загинули, захищаючи 
незалежність і територіальну цілісність України.

Вживаються заходи з упорядкування об’єктів, 
пов’язаних із подіями Революції Гідності, борців за неза-
лежність України у XX столітті, воїнів, полеглих у боях за 
свободу та територіальну цілісність України під час анти-
терористичної операції у Донецькій та Луганській облас-
тях.

Для забезпечення вирішення проблем пов’язаних із 
здоров’ям членів сімей Героїв Небесної Сотні і учасни-
ків Революції Гідності, отримали тяжкі та середні тілесні 
ушкодження під час участі у громадських акціях протесту 
у Васильківській ЦРЛ працює група спеціалістів, які при 
зверненні членів сімей Героїв Небесної Сотні і учасників 
Революції Гідності, які отримали тяжкі та середні тілесні 
ушкодження під час участі у громадських акціях протесту 
надають безкоштовну консультативну та спеціалізовану 
медичну допомогу. При необхідності проводиться госпі-
талізація в палати з поліпшеними умовами перебування 
членів сімей Героїв Небесної Сотні і учасників Революції 
Гідності, які отримали тяжкі та середні тілесні ушкоджен-
ня під час участі у громадських акціях протесту.

Проблемним питанням залишається фінансове за-
безпечення лікувального процесу. Діагностичне та ла-
бораторне обстеження проводиться безкоштовно. Ста-
ціонарні хворі забезпечуються наявними лікарськими 
засобами.

Інформація Київської ОДА.

У кода відбУлася зУстріч з членаМи сіМей героїв небесної 
сотні та УчасникаМи революції гідності

17 листопада,  за сприяння голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Горгана, під 
керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації Олександра Савченка з нагоди відзначення 
Дня Гідності та Свободи, вшанування пам’яті загиблих на Майдані Незалежності відбулася зустріч з чле-
нами сімей Героїв Небесної Сотні та учасниками Революції Гідності, які отримали тяжкі та середні тілесні 
ушкодження під час участі у громадських акціях протесту. 

Серед учасників зустрічі: голова «Об’єднання родин Героїв Небесної Сотні та активістів Революції Гіднос-
ті» Тамара Швець, радник Міністра соціальної політики України Олексій Ліпіріді, радник Прем’єр-міністра 
України з питань постраждалих на Майдані Павло Сидоренко, заступник голови – керівник апарату Київ-
ської ОДА В’ячеслав Кучер, директор департаменту соціального захисту облдержадміністрації Ігор Мещан 
та інші.

водіяМ на заМіткУ
Нещодавно до Макарівського районного суду  було направлено матеріали стосовно 

двох ДТП, з місця скоєння яких зникли транспортні засоби…
Відповідно до п. 2.11 пДР дозволяється залишити місце пригоди та не повідомляти 

про неї уповноважений підрозділ національної поліції у випадку виконання наступних 
умов:

– стосовно транспортних засобів укладе-
ний та чинний договір обов'язкового страху-
вання цивільно-правової відповідальності; 

– відсутність травмованих (загиблих) людей; 
– досягнення згоди водіїв щодо обставин 

скоєння ДТП;
– відсутність у водіїв ознак алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або перебу-
вання під впливом лікарських препаратів, що 
знижують увагу та швидкість реакції;

– складання водіями спільного повідо-
млення про ДТП відповідно до встановленого 
«Моторним (транспортним) страховим бюро» 
зразка. 

В обох випадках правопорушник, тран-
спортний засіб якого не застрахований, на 
місці події запевняє іншого водія, що компен-
сує всі витрати, пов’язані з ремонтом авто, та 

наполягає на тому, щоб не повідомляти орган 
Національної поліції, однак вже наступного дня 
його наміри змінюються… і тоді потерпіла сто-
рона все ж наважується зафіксувати подію.

У цьому разі обидва учасники вважають-
ся такими, що в порушення п. 2.10 ПДР зали-
шили місце ДТП. Відповідно на кожного з них 
складається протокол про адміністративне 
правопорушення, передбачене ст. 1224 КУпАП, 
санкція статті передбачає накладання штрафу 
у розмірі 255 грн, громадські роботи або ад-
міністративний арешт на строк від десяти до 
п'ятнадцяти днів.

Забезпечте своє право на офіційне та 
повне відшкодування завданих матеріаль-
них збитків, потурбуйтесь про себе одразу!

Макарівське Вп Ірпінського Вп ГУнп 
в Київській області.

дтП в андріївці
20 листопада, приблизно о 8.00, на виїзді із с. Андріївка в бік с. Липівка сталася ава-

рія. Зі слів водія мікроавтобуса, водій на автомобілі «Hyundai Accent» йшла на обгін, при 
цьому не врахувала, що на дорозі ожеледиця і виїхала на зустрічну смугу.

Водію мікроавтобуса не було 
куди діватись, а тому він почав 
звертати на обочину. Однак уникну-
ти зіткнення не вдалось. У результа-
ті мікроавтобус перекинувся.

Внаслідок зіткнення автомобілі 
отримали значних ушкоджень. На 
щастя, обійшлося без постраждалих. 

Закликаємо водіїв бути уваж-
ними, особливо під час здійснення 
маневрів та під час ожеледиці на 
дорогах!

Джерело: makariv.news

:::служБа Порятунку «101» 

інформує:::
18 листопада о 18.35 до опе-

ративно-диспетчерської служби 
Макарівського району надійшло по-
відомлення про пожежу недіючої 
господарчої будівлі за адресою: с. 
Горобіївка, вул. Горького. На місце 
виклику  терміново було направлено 
черговий караул 50-ДПРП с. Бишів та 
32-ї ДПРЧ смт Макарів.

По прибутті на місце виклику та 
провівши розвідку, рятувальники 
встановили, що вогнем охоплено 
приміщення цегляної недіючої будівлі 
розмірами 10х15 м2, дах шиферний, 
перекриття дерев’яне, опалення та 
освітлення відсутнє. 

Внаслідок пожежі вогнем знище-
но дах та перекриття на площі 70 м2 
і пошкоджено стіни на площі 70 м2. 
Пожежу було локалізовано о 20.45 та 
о 21.55  повністю ліквідовано за  до-
помогою  двох одиниць техніки та  6 
чоловіків  особового складу. 

Причина загорання наразі вста-
новлюється

19 листопада  о 12.14  надійшло 
повідомлення про пожежу квартири, 
яка знаходиться в 5-поверховому па-
нельному будинку за адресою: смт 
Макарів, вул. Проектна 1, кв. 102. На 
місце виклику  терміново виїхав чер-
говий караул 32-ї ДПРЧ смт Макарів 
та 33-ї ДПРЧ м. Боярка.

По прибутті на місце виклику та 
провівши розвідку, рятувальники 
встановили, що вогнем охоплено 
приміщення 3-кімнатної квартири 
площею 50 м2, опалення індивіду-
альне газове, освітлення електричне, 
стіни панельні, перегородки цегляні, 
перекриття з/б, балкон 1,1х3 м2, з се-
редини утеплений пінопластом. 

Внаслідок пожежі вогнем пошко-
джено 0,3 м2 підлоги балкона квар-
тири. Пожежу було ліквідовано до 
прибуття чергового караулу. Причина 
загорання наразі встановлюється.
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З ГЛИБИН ІСТОРІЇ:

25 листопада в Україні будуть згадувати про страшні події 85-річної дав-
нини – Голодомор 1932–1933 рр. Це лихо не обминуло Макарівщину. За да-
ними місцевих краєзнавців, кількість жертв у районі від голоду становить по-
над 5000 осіб. 

Події осені 1932 р. 
за МатеріалаМи газети 

«за соціалістичні теМПи»

Петро Бачинський у своїй статті 
«Голодний рік на Київщині», спи-

раючись на архівні дані, подає наступну 
статистику по Макарівщині у роки Голо-
домору: кількість населення – 51005, на-
роджень – 766, смертей – 3450, померло 
дітей до 1 року – 99, зареєстровано шлю-
бів – 367, розлучень – 126.

 Про перипетії подій 1932–1933 рр. на 
сторінках газети «Макарівські вісті» писа-
ли уже неодноразово тематики. А тому 
сьогодні мова піде про те, як у 1932 р. ра-
йонна газета «За соціалістичні темпи» ви-

світлювала процес хлібоздачі селянами, 
який і став однією з причин Голодомору.

Нагадаємо, що районна газета «За 
соціалістичні темпи» почала виходити з 
10 січня 1932 р., тобто це був перший рік 
її існування. Створив та очолив редакцію 
Іван Бурдений. Проте уже в листопаді він 
перейшов на іншу роботу, а головним ре-
дактором став Березницький. І саме за 
його керівництва на шпальтах районної 
газети починають з’являтися матеріали, 
які розповідають про хід хлібоздачі в селах 
Макарівщини.

У листопаді 1932 р. районний часо-
пис матеріалів про хлібоздачі май-

же не подавав, а от у грудні майже кожно-
го номера подається ця тематика. 

Це і не дивно, адже у листі секретаря 
Київського обкому партії М.М. Демченка в 
ЦК КП(б)У «Про стан хлібозаготівель в об-
ласті» від 27 листопада 1932 р. зазнача-
ється, що у Макарівському районі річний 
план хлібозаготівель виконано на 56%.

Для виконання плану хлі-
бозаготівлі в усі хліборобні 
області України були розісла-
ні партійно-урядово-енкаве-
дистські наглядачі і «штовхачі» 
з Москви та тодішньої столиці 
України – Харкова. На Київ-
щині таким уповноваженим 
ЦК КП(б)У з хлібозаготівель у 
Київській області з практично 
необмеженими повноважен-
нями був голова Центральної 
Контрольної комісії  КП(б)У 
і народний комісар робітни-
чо-селянської інспекції УСРР 
В.П. Затонський. 23 листопа-
да 1932 р., звітуючи про свою 
поїздку в Макарів секретареві 
ЦК КП(б)У С.В. Косіору, В.П. 
Затонський говорить про не-
обхідність репресій щодо ра-
йонного активу Макарова: 

«Молния. Из Киева. Харь-
ков                                                                                                             

ЦК КП(б)У Косиору
Вчера был в Макаро-

ве. Пришлось исключить 
из партии Райплана, Рай-
зема, Райосвиту. Считаю 
необходимым чистку всей ра-
йонной организации. 

23. ХІ – 32 г. Затонский».
І саме тому газета у грудні 

почала активно висвітлювати 
хід хлібоздачі в районі та роз-
повідати про покарання тих, 
хто нібито її зриває. 

Всі матеріали цитувати та коменту-
вати не буду, а зупинюсь на двох 

найбільш інформативних 
випусках від 25 та 28 грудня.

25 грудня 1932 р, неді-
ля. Випуск газети має номер 
111. Уже на першій же сто-
рінці великими літерами за-
значається: «Керівництво с. 
Макарова провалює хлібоз-
дачу. Розгромити куркуль-
ський саботаж хлібоздачі».

У статті під заголовком 
«Макарів в ганебному про-
риві!» розповідається, що 
у колгоспних бригад Мака-
рова зріс борг по хлібозда-
чі перед державою. Автор 
розповідає у деталях, яка 
бригада і скільки не здала 
хліба, а в кінці зазначає, що 
всіх, хто не виконує норми, 

прикриває сільський 
голова Захарченко. 
За твердженням не-
відомого дописувача 
сільського голову за 
її дії потрібно вилу-
чити з партії та змі-
нити на посаді. 

Також на першій 
сторінці розповіда-
ється про виїзну се-
сію Київського об-
лсуду у Бучі. Під час 
судового засідання 
голова колгоспу 
Максим Грищенко 
та член колгоспу Іван 
Журавель за зрив 
хлібоздачі були засу-
джені до розстрілу.

Поруч подано лист від неві-
домої бригади з калинівського 
колгоспу «Вільна праця». У ньому 
колгоспники просять не обмеж-
уватися з колишнім головою Ду-
брівським лише зняттям його з 
посади, але й вимагають його за-
судити за зриви хлібоздачі.

А ситняківські колгоспники у 
випуску від 25 грудня звітують, що 
вже виконали норму хлібоздачі на 
всі 100 відсотків. Але свій хліб вони 
продовжують здавати. І вже здали 

140 пудів понад норму. Також закли-
кають слідувати їхньому прикладу 
колгоспників Людвинівки, Копилова 
та Личанки.

Значну частину другої сторін-
ки випуску газети від 25 грудня за-
ймає повідомлення «Про складан-
ня виробничо-фінансових планів 
у колгоспах». У ньому йдеться про 
завдання на 1933 р. серед великої 
кількості пунктів хотілося б виділи 
наступний: «план роботи колгоспу 
на 1933 рік треба будувати, маючи 
перед собою головним завдання 
піднесення врожайності».

Випуск газети від 28 грудня 
має загальний заголовок 

«Наливайківка, Фасова, Людвинівка, 
Мотижин, В. Карашин та Макарів са-
ботують хлібозаготівлі».

Трішки нижче вміщено постанову 
ЦК КП(б)У від 15 грудня 1932 р. за 
підписом С. В. Косіора, у якій зазна-
чено, що, хто саботує хлібозаготівлі, 
той немає права отримати від дер-
жави промисловий крам. 

Поруч знову замітка від ситняків-
ських колгоспників, яка є точною ко-
пією тією, що публікувалася у номе-
рі від 25 грудня, лише тепер заклик 
слідувати їхньому прикладу зверне-
ний до сіл Рожів та Небелиця.

На цій же сторінці у статті секретаря 
Макарівського районного партійного ко-
мітету Гетманця зазначено, що за зрив 
хлібоздачі були зняті голови колгоспу у 
Людвинівці, Небелиці, Озірщині, Личанці. 
Також автор вказує, що їхні справи пере-
дано до суду. 

Поруч – повідомлення про те, що меш-
канців Калинівки М. Черниша, А. Черниша 
та С. Крамаренка за зрив хлібоздачі в кол-
госпі «Вільна праця» засуджено вислан-
ням за межі України на 5 років.

Ну, і також невідомі сільські кореспон-
денти у невеличких замітках розповідають, 
що у Фасовій за зрив хлібоздачі заарешту-
вали голову колгоспу Григоренка та комір-
ника Нагорного. Вони чекають на суд. А в 
Небелиці з’ясували, що норми хлібоздачі 
не виконували із-за голови колгоспу Якова 
Гулака. І невідомий автор вимагав негайно 
арештувати голову колгоспу.

Центральне місце на першій сторін-
ці газети від 28 грудня займають 

статистичні дані. Вони розповідають на 
скільки відсотків у окремих селах Макарів-
щини виконана хлібоздача. Дані на кінець 
грудня 1932 р. були наступними: Копилів 
– 87 %; Макарів –74 %; В. Карашин, Мо-
тижин – 72 %; Людвинівка – 63 %; Небе-
лиця – 62 %; Фасова – 59%; Наливайківка 
– 40%.

І саме про наливайківський колгосп 
вміщено матеріал на другій сторінці газе-
ти. 

У замітці про виїзну сесію Київського 
облсуду розповідається, що до позбав-
лення волі на 5 років були засуджені на-
ступні мешканці Наливайківки: А.Г. Кри-
вушенко, П. Пархоменко, С. Пархоменко, 
А.Л. Кривушенко, Г. Ніщенко, І. Булах, Г. 
Пархоменко, І. Підсуха, Я. Черниш, П. Го-
ловатий, В. Клименко та Г. Соломенко.

Поруч автор Табакмахер розповідає 
про чистку в комсольських рядах 

Наливайківки. Зокрема, він говорить про 
арешт та засудження В. Коваленка, М. 
Булаха, К. Зузанського, М. Романенка та 
трьох молодих комсомольців Соломенко, 
Глазман й Токар.

І в останній статті автор Міграс закли-
кає на хлібоздачу підключати вчителів та 
учнів місцевої школи. А щоб вони працю-
вали добросовісно, має прослідкувати, за 
словами автора, профгрупа «Робос».

Таке негативне висвітлення хлібоздачі 
в Наливайківці мало негативні наслідки. 
У грудні 1932 р. село було занесене на 
«Чорну дошку».

Як результат, за підрахунками краєз-
навців від голоду в Наливайківці помер 
кожен третій мешканець.

Ось таким було висвітлення хлібоз-
дачі на сторінках районної газети 

«За соціалістичні темпи» у грудні 1932 р. 
Як бачимо, іноді матеріали газети ставали 
основою для радикальних дій по відно-
шенню до окремих сіл Макарівщини.

Віталій ГЕДЗ,
кандидат історичних наук, 

директор Макарівського районного 
історико-краєзнавчого музею.

«Чорна дошка» – це статус села, 
який передбачав блокаду та посилений 
терор голодом цивільного населення 
під час геноциду українського народу 
1932–1933 рр. Присвоювався комуніс-
тичним режимом населеним пунктам, 
які чинили опір примусовій колективі-
зації, масовим актам беззаконня вла-
ди, зокрема повного вилучення хар-
чових продуктів у мешканців села, що 
призводило до голодної смерті грома-
дян.

Статус «Чорної дошки» присвою-
вався на рівні обласних центрів ЦК КПУ 
за поданням районних та сільських ор-
ганів комуністичного управління. Його 
«надання» чи «зняття» слугувало ін-
струментом упокорення цивільного на-
селення, створення умов для масового 
та глибокого голодування всіх мешкан-
ців регіону.
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примітка: Цифрові позначки у програмах 
вказують на класифікацію:
(1к.) 1 категорія – без обмеження.
(2к.) 2 категорія  («12+» або «16+») – передачу 

або фільм можна дивитися дітям лише  у присутності 
батьків;

(3к.) 3 категорія  («18+»)  – можна дивитися 
особам, яким виповнилося 18 років.

•
•

•

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

понеділок, 27 листопада

вівторок, 28 листопада

середа,  29 листопада

четвер,  30 листопада

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Легенда про 

Бiлоснiжку"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 
1.55 Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.30, 16.35, 23.20 Погода
9.40 Д/ф "Євробачення: 

цiлком безпечно"
10.30 т/с "Дiвчата вiйни"
12.20 Перший на селi
13.10, 14.30 радiо. День
13.55 Перша шпальта
15.15, 23.30, 2.55 розсекре-

чена iсторiя
16.45 Хто в домi хазяїн?
17.20, 5.35 Вiкно до Америки
17.50, 1.10 Новини. свiт
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 тема дня
18.35, 1.40 Новини. Куль-

тура
19.00 До справи
19.30 Програма з Майклом 

Щуром
20.15 Вiйна i мир
21.50, 2.35 Новини. спорт
22.15 роздягалка
22.50 Д/с "Дикi тварини"
0.20 Д/с "столика Японiя"

0.40 Д/с "орегонський путiвник"
3.50 т/с "Чорна рада"

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

снiданок з "1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.00, 5.20 тсН
9.30 Чотири весiлля
10.50, 12.20, 12.50 Мiняю 

жiнку
13.45, 14.45 т/с "свати 6"
15.45 т/с "Я знову тебе 

кохаю". (12+)
17.10 т/с "Нескiнченне 

кохання". (12+)
20.30 секретнi матерiали
21.00 т/с "село на мiльйон 

2". (12+)
22.00 Грошi
23.15, 0.10 Голос. Дiти 4
2.05 т/с "таємниця 

твердинi шифрiв"
IНТЕР

6.00 М/ф
6.20, 0.20 "слiдство вели..." 

з Л. Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 ранок з 

Iнтером

10.20 Х/ф "БЕРЕЖIТЬ 
ЧОЛОВIКIВ!"

12.25 Х/ф "ЛЮБОВ З ВИ-
ПРОБУВАЛЬНИМ 
ТЕРМIНОМ"

16.10 Чекай на мене
18.00, 19.00, 4.20 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
20.40 т/с "Доярка з 

Хацапетiвки 3"
1.15 Х/ф "ОСIННIЙ МА-

РАФОН"
2.55, 5.05 "Подробицi" - "Час"
3.40 речдок

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 1.55 Зона ночi
5.00 Абзац
6.45, 9.05 Kids` Time
6.50 М/с "Iсторiї тома i Джерi"
7.10 М/ф "Хранителi снiв"
9.10 Х/ф "ВТОРГНЕННЯ: 

БИТВА ЗА РАЙ". (16+)
11.15 Х/ф "ГОЛОДНI 

IГРИ: СОЙКА-
ПЕРЕСМIШНИЦЯ. 
ЧАСТИНА 1". (16+)

14.10 Х/ф "ГОЛОДНI 
IГРИ: СОЙКА-
ПЕРЕСМIШНИЦЯ. 
ЧАСТИНА 2". (16+)

17.00 Хто зверху?
19.00 ревiзор
21.15 Пристрастi за ревiзором

23.50 Вар`яти
1.50 служба розшуку дiтей

СТБ
6.15, 15.30 Все буде добре!
8.15 Все буде смачно!
10.10 Зваженi та щасливi 7
13.00 Битва екстрасенсiв 17
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
19.55, 22.35 Хата на тата
2.40 Найкраще на тБ

ICTV
4.30 скарб нацiї
4.40 Еврика!
4.50 служба розшуку дiтей
4.55 т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.40, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм
6.25 Факти тижня. 100 хви-

лин з о. соколовою
8.45 Факти. ранок
9.10 спорт
9.15 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. стогнiєм
10.15 Антизомбi
11.15, 13.25 секретний 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
13.40, 16.15 Х/ф "ЗОРЯНА 

БРАМА". (16+)
16.50 Х/ф "ХIТМЕН". (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр

20.20 Бiльше нiж правда
21.25 т/с "Нюхач 3". (16+)
22.30 свобода слова
0.55 т/с "Морська полiцiя. 

Лос-Анджелес". (16+)
2.40 т/с "слiдчi". (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00, 11.05 Вiн, Вона i телевiзор
10.00, 18.15 спецкор
10.40, 18.40 ДжеДАI
12.05, 17.20 Загублений свiт
13.05 т/с "Ментiвськi вiйни. 

одеса". (16+)
19.15, 20.20 т/с "Ментiвськi 

вiйни. Київ". (16+)
21.25, 23.00 т/с "Кiстки 2". (16+)
0.50 Помста природи
2.25 Х/ф "КАМIННА ДУША"
4.00 облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 1.30 сьогоднi
9.30, 2.30 Зоряний шлях
11.45 Х/ф "ГЕРОЇНЯ СВО-

ГО РОМАНУ". (16+)
13.40, 15.30 т/с "Королева 

Марго"
18.00 т/с "Лiкар Ковальчук". 

(12+)
19.45 Говорить Україна

21.00 т/с "Бiле-чорне"
23.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНI 

ПЕРЕГОНИ 2: 
ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВИЙ". (18+)

3.15 реальна мiстика
4.45 Агенти справедливостi. 

(16+)
ТЕТ

6.00 Байдикiвка
6.30 Казка з татом
6.50, 5.30 Кориснi пiдказки
7.10 Це наше - це твоє
7.15 Мультмiкс
10.45 Х/ф "СПЛЯЧА КРА-

СУНЯ"
12.00 Панянка-селянка. 

Мiжконтинентальний 
сезон

13.00 Готель Галiцiя
14.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30, 2.50 Вiталька
16.50 Країна У
18.25, 23.00 Казки У Кiно

19.00, 22.00 танька i Володька
21.00 одного разу пiд Полтавою
0.00 т/с "Баффi - винищу-

вачка вампiрiв". (16+)
2.00 Панянка-селянка

НТН
5.25, 19.30 т/с "Кулагiн та 

партнери". (12+)
7.00 Х/ф "ДАЧНА ПОДО-

РОЖ СЕРЖАНТА 
ЦИБУЛI"

8.30 т/с "Черговий янгол 
2". (16+)

12.00 Кримiнальнi справи
13.20, 15.05, 21.20 т/с "Ду-

ель пiд сонцем". (16+)
14.45, 19.00, 23.15, 3.40 свiдок
15.30 т/с "Я - охоронець". (16+)
23.45 т/с "Кримiналiст". (16+)
2.00 т/с "суто англiйськi 

вбивства"
4.10 речДоК
4.35 Легенди бандитської 

одеси

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Легенда про 

Бiлоснiжку"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 
1.55 Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.30 т/с "оповiдання ХIХ 
столiття"

10.55, 20.20, 23.20 Погода
11.10 т/с "Дiвчата вiйни"
13.10, 14.30 радiо. День
13.55, 22.15 складна роз-

мова
15.15 Фольк-music
16.45 Хто в домi хазяїн?
17.15 М/с "Чорний Джек"
17.50, 1.10 Новини. свiт
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 тема 

дня
18.35, 1.40 Новини. Куль-

тура
19.00 Перший на селi
19.25, 0.20 Д/с "столика 

Японiя"
20.25 Нашi грошi
21.50, 2.35 Новини. спорт
22.50 Д/с "Дикi тварини"

23.30, 2.55 розсекречена 
iсторiя

0.40 Д/с "орегонський 
путiвник"

3.50 т/с "Чорна рада"
5.30 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
КАНАЛ "1+1"

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 
снiданок з "1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.00, 5.20 тсН

9.30 Чотири весiлля
11.00, 12.20, 13.00 Мiняю 

жiнку
14.45 т/с "свати 6"
15.45 т/с "Я знову тебе 

кохаю". (12+)
17.10 т/с "Нескiнченне 

кохання". (12+)
20.30 секретнi матерiали
21.00 т/с "село на мiльйон 

2". (12+)
22.00 Модель XL
23.45, 0.10 Х/ф "ФАНТАС-

ТИЧНА ЧЕТВIРКА". 
(16+)

2.10 т/с "Пончик Люся". 
(16+)

IНТЕР
5.45 М/ф
6.20, 0.15 "слiдство вели..." 

з Л. Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 ранок з 

Iнтером
10.30, 12.25, 20.40 т/с "До-

ярка з Хацапетiвки 3"
14.00 Життя на межi
14.50, 15.50, 16.45, 3.30 

речдок
18.00, 19.00, 4.15 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
1.10 Х/ф "НЕ ЖУРИСЬ!"
2.50, 5.00 "Подробицi" - "Час"

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночi
4.40 Абзац
6.30, 7.00 М/с "Iсторiї тома 

i Джерi"
6.55, 8.05 Kids` Time
8.10 т/с "Друзi"
11.15 т/с "Вiдчайдушнi до-

могосподарки". (16+)
15.45, 22.00 Пацанки. Нове 

життя
17.00 Хто зверху?
19.00 Кохання на вижи-

вання

21.00 Київ вдень i вночi
23.10 Вар`яти

СТБ
6.35, 15.30 Все буде добре!
8.35 сюрприз, сюрприз!
10.35 Битва екстрасенсiв 13
12.45 МастерШеф 6
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
19.55, 22.45 МастерШеф 7
23.25 один за всiх

ICTV
4.05 скарб нацiї
4.15 Еврика!
4.25 Факти
4.45 т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.30, 20.20 Громадянська 

оборона
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм
10.05 Бiльше нiж правда
11.00, 17.25, 21.25 т/с "Ню-

хач 3". (16+)
12.05, 13.25 Х/ф "ЖАГА 

ЗОЛОТА"
12.45, 15.45 Факти. День
14.25 На трьох
15.00, 16.15 т/с "Майор i 

магiя". (16+)

18.45, 21.05 Факти. Вечiр
22.30, 1.25 т/с "Винищувачi. 

останнiй бiй". (16+)
23.40 Х/ф "КОБРА". (16+)
2.50 т/с "слiдчi". (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00, 13.05 Вiн, Вона i 

телевiзор
10.00, 18.15 спецкор
10.40, 18.40 ДжеДАI
11.05, 17.20 Загублений свiт
15.20 Х/ф "ГРА НА ВИЖИ-

ВАННЯ". (16+)
19.15, 20.20 т/с "Ментiвськi 

вiйни. Київ". (16+)
21.30, 23.05 т/с "Кiстки 2". 

(16+)
22.10 т/с "Кiстки 3". 
 (16+)
0.55 Помста природи
2.25 Х/ф "СТРАЧЕНI 

СВIТАНКИ"
3.55 облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 сьогоднi
9.30 Зоряний шлях
11.30, 4.05 реальна мiстика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливостi. (16+)
16.00 Iсторiя одного зло-

чину. (16+)
18.00 т/с "Лiкар Коваль-

чук". (12+)
19.45 Говорить Україна
21.00 т/с "Бiле-чорне"
23.30 т/с "CSI. Мiсце зло-

чину". (16+)
1.20 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНI 

ПЕРЕГОНИ 2: 
ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВИЙ". (18+)

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 Казка з татом
6.50, 5.30 Кориснi пiдказки
7.10 Це наше - це твоє
7.15 Мультмiкс
10.45 Х/ф "ЩОДЕННИК 

СЛАБАКА 2: ПРАВИ-
ЛА РОДРIКА"

12.00 Панянка-селянка. 
Мiжконтинентальний 
сезон

13.00 Готель Галiцiя
14.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30, 2.50 Вiталька
16.50 Країна У
18.25, 23.00 Казки У Кiно
19.00, 22.00 танька i Во-

лодька

21.00 одного разу пiд 
Полтавою

0.00 т/с "Баффi - винищу-
вачка вампiрiв". (16+)

2.00 Панянка-селянка
НТН

5.00, 19.30 т/с "Кулагiн та 
партнери". (12+)

6.35 Х/ф "ЗАГАДКА ЕНД-
ХАУЗА"

8.30 ранковий "свiдок"
9.00 Х/ф "НIЧНИЙ 

МОТОЦИКЛIСТ"
10.25 Кримiнальнi справи
12.15 страх у твоєму домi
13.55, 15.05, 1.55 т/с "Еле-

ментарно 4". (16+)
14.45, 19.00, 23.15, 2.40 

свiдок
15.10 т/с "Дуель пiд сон-

цем". (16+)
17.10 т/с "суто англiйськi 

вбивства"
21.30 т/с "Грейспойнт". 

(16+)
23.45 т/с "Кримiналiст". (16+)
3.10 Випадковий свiдок
3.20 речДоК
3.50 Легенди бандитської 

одеси
4.15 Правда життя. 

Професiї

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Легенда про 

Бiлоснiжку"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 17.50, 21.00, 
1.10 Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.30 т/с "оповiдання ХIХ 
столiття"

10.55, 16.35, 23.15 Погода
11.10 т/с "Дiвчата вiйни"
13.10 радiо. День
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.15 До справи
15.50 твiй дiм
16.45 М/с "Чорний Джек"
18.10, 2.10 Бiатлон. Кубок свiту. 

I етап. Iндивiдуальнi пере-
гони. Жiнки. 15 км

20.00, 23.30 Культурна 
афiша здорової людини

20.25 слiдство. Iнфо
21.30, 1.35 тема дня
21.50, 1.50 Новини. спорт

22.15 свiтло
23.25 Мегалот
0.00 розсекречена iсторiя
3.50 т/с "Чорна рада"
5.30 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
КАНАЛ "1+1"

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 
снiданок з "1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.00, 5.20 тсН

9.30 Чотири весiлля
11.00, 12.20, 13.00 Мiняю жiнку
14.40 т/с "свати 6"
15.45 т/с "Я знову тебе 

кохаю". (12+)
17.10 т/с "Нескiнченне 

кохання". (12+)
20.30 секретнi матерiали
21.00 т/с "село на мiльйон 

2". (12+)
22.00 Мiняю жiнку 12
23.35, 0.10 Х/ф "ФАНТАСТИЧ-

НА ЧЕТВIРКА 2". (16+)
1.50 т/с "Пончик Люся". (16+)

IНТЕР
5.40 М/ф
6.20, 0.15 "слiдство вели..." 

з Л. Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 ранок з Iнтером
10.30, 12.25, 20.40 т/с "До-

ярка з Хацапетiвки 3"
14.00 Життя на межi
14.50, 15.50, 16.45, 3.30 речдок
18.00, 19.00, 4.10 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
1.10 Х/ф "КОЛИ НАСТАЄ 

ВЕРЕСЕНЬ..."
2.50, 5.00 "Подробицi" - "Час"

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночi
4.40 Абзац
6.35, 7.00 М/с "Iсторiї тома 

i Джерi"
6.55, 8.10 Kids` Time
8.15 т/с "Друзi"
11.20 т/с "Вiдчайдушнi до-

могосподарки". (16+)
15.50, 22.00 Пацанки. Нове 

життя
17.00 Хто зверху?

19.00 Вар`яти
21.00 Київ вдень i вночi
23.10 Зорянi яйця
2.55 служба розшуку дiтей

СТБ
7.05, 15.30 Все буде добре!
9.10 Все буде смачно!
10.05 Битва екстрасенсiв 13
12.25 МастерШеф 6
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
19.55, 22.45 МастерШеф 7
0.05 один за всiх

ICTV
3.55 скарб нацiї
4.00 Еврика!
4.10 служба розшуку дiтей
4.15 студiя Вашингтон
4.20 Факти
4.40 т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.30, 10.00 Громадянська 

оборона
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм
11.00, 17.25, 21.25 т/с "Ню-

хач 3". (16+)

12.05, 13.25 Х/ф "КОБРА". (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.25 На трьох
15.00, 16.15 т/с "Майор i 

магiя". (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 секретний фронт
22.30, 1.45 т/с "Винищувачi. 

останнiй бiй". (16+)
23.45 Х/ф "ТАНГО I КЕШ". 

(16+)
2.35 т/с "Морська полiцiя. 

Лос-Анджелес". (16+)
3.15 т/с "слiдчi". (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00, 13.05 Вiн, Вона i телевiзор
10.00, 18.15 спецкор
10.40 ДжеДАI
11.05, 17.20 Загублений свiт
14.30 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-

КРIСТО"
18.55 Кубок України з 

футболу. 1/4 фiналу. 
"Десна" - "Динамо"

21.00 т/с "Кiстки 3". (16+)
22.35 т/с "Кiстки 2". (16+)
0.25 Помста природи
2.30 Х/ф "ЗАХАР БЕРКУТ"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.00 сьогоднi
9.30 Зоряний шлях
11.30, 3.50 реальна мiстика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливостi. (16+)
16.00 Iсторiя одного зло-

чину. (16+)
18.00 т/с "Лiкар Коваль-

чук". (12+)
19.45 Говорить Україна
21.00 т/с "Бiле-чорне"
23.30 т/с "CSI. Мiсце зло-

чину". (16+)
ТЕТ

6.00 Байдикiвка
6.30 Казка з татом
6.50, 5.30 Кориснi пiдказки
7.10 Це наше - це твоє
7.15 Мультмiкс
10.45 Х/ф "ПАНI МЕТЕЛИЦЯ"
12.00 Панянка-селянка. 

Мiжконтинентальний 
сезон

13.00 Готель Галiцiя
14.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30, 2.50 Вiталька

16.50 Країна У
18.25, 23.00 Казки У Кiно
19.00, 22.00 танька i Володька
21.00 одного разу пiд 

Полтавою
0.00 т/с "Баффi - винищу-

вачка вампiрiв". (16+)
2.00 Панянка-селянка

НТН
4.45, 19.30 т/с "Кулагiн та 

партнери". (12+)
6.40 Х/ф "ЗАГУБЛЕНЕ 

МIСТО"
8.30 ранковий "свiдок"
9.00 Х/ф "34-Й ШВИДКИЙ"
10.35 Кримiнальнi справи
12.25 страх у твоєму домi
14.15, 15.05, 2.00 т/с "Еле-

ментарно 4". (16+)
14.45, 19.00, 23.15, 2.40 свiдок
15.20, 21.30 т/с "Грей-

спойнт". (16+)
17.10 т/с "суто англiйськi 

вбивства"
23.45 т/с "Кримiналiст". (16+)
3.10 Випадковий свiдок
3.25 речДоК
3.55 Легенди бандитської 

одеси

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Легенда про 

Бiлоснiжку"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 17.50, 21.00, 
1.10 Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.30 т/с "оповiдання ХIХ 
столiття"

10.55, 16.35, 23.20 Погода
11.10 т/с "Дiвчата вiйни"
13.10, 14.30 радiо. День
13.55 слiдство.Iнфо
15.15 Надвечiр`я. Долi
16.45 М/с "Чорний Джек"
18.10, 2.10 Бiатлон. 

Кубок свiту. I етап. 
Iндивiдуальнi перего-
ни. Чоловiки. 20 км

20.05, 0.20 Д/с "столика Японiя"
20.25 "схеми" з Н. седлець-

кою
21.30, 1.35 тема дня
21.50, 1.50 Новини. спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Д/с "Дика планета"

23.30 розсекречена iсторiя
3.50 т/с "Чорна рада"
5.30 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
КАНАЛ "1+1"

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 
снiданок з "1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.30, 5.20 тсН

9.30, 10.50 Чотири весiлля
12.20, 13.45 Мiняю жiнку
15.00 т/с "Я знову тебе 

кохаю". (12+)
17.10 т/с "Нескiнченне 

кохання". (12+)
20.30 секретнi матерiали
21.00 т/с "село на мiльйон 

2". (12+)
22.00 свiт навиворiт 9
23.00 Право на владу
0.40 Х/ф "ШВИДКIСТЬ". (16+)
4.35 т/с "Пончик Люся". (16+)

IНТЕР
5.40 М/ф
6.20, 0.00 "слiдство вели..." 

з Л. Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

7.10, 8.10, 9.20 ранок з 
Iнтером

10.40, 12.25, 20.40 т/с "До-
ярка з Хацапетiвки 3"

14.00 Життя на межi
14.50, 15.50, 16.45, 3.30 

речдок
18.00, 19.00, 4.10 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
0.50 Х/ф "МIЙ ЛАСКА-

ВИЙ I НIЖНИЙ 
ЗВIР"

2.50, 5.00 "Подробицi" - "Час"
НОВИЙ КАНАЛ

3.00, 2.55 Зона ночi
4.40 Абзац
6.35, 7.00 М/с "Iсторiї тома 

i Джерi"
6.55, 8.10 Kids` Time
8.15 т/с "Друзi"
11.20 т/с "Вiдчайдушнi до-

могосподарки". (16+)
15.50, 22.05 Пацанки. Нове 

життя
17.00 Хто зверху?
19.00 Зорянi яйця
21.00 Київ вдень i вночi

23.00 суперiнтуїцiя
2.50 служба розшуку дiтей

СТБ
7.05, 15.30 Все буде добре!
9.05 Все буде смачно!
10.05 Битва екстрасенсiв 13
12.20 МастерШеф 6
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
19.55, 22.45 Зваженi та 

щасливi 7
23.05 один за всiх

ICTV
4.00 скарб нацiї
4.10 Еврика!
4.20 студiя Вашингтон
4.25 Факти
4.45 т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.30 Громадянська оборона
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм
10.10 секретний фронт
11.10, 17.25, 21.25 т/с "Ню-

хач 3". (16+)
12.10, 13.25 Х/ф "ТАНГО I 

КЕШ". (16+)

12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.15 т/с "Майор i 

магiя". (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
22.30, 2.15 т/с "Винищувачi. 

останнiй бiй". (16+)
23.45 Х/ф "НАЙМАНI 

ВБИВЦI". (16+)
3.05 т/с "Морська полiцiя. 

Лос-Анджелес". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00, 13.05 Вiн, Вона i 

телевiзор
10.00, 18.15 спецкор
10.40, 0.45 Помста природи
11.05, 17.20 Загублений свiт
14.35 Х/ф "РОСОМАХА: 

БЕЗСМЕРТНИЙ". 
(16+)

18.40 ДжеДАI
19.15 Х/ф "ТАЄМНИЙ 

ПЛАН". (16+)
21.20 т/с "Кiстки 3". 
 (16+)
22.55 т/с "Кiстки 2". (16+)
2.20 Х/ф "ЧОРНА ДО-

ЛИНА"
3.50 облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.00 сьогоднi
9.30 Зоряний шлях
11.30, 3.50 реальна мiстика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливостi. (16+)
16.00 Iсторiя одного зло-

чину. (16+)
18.00 т/с "Лiкар Коваль-

чук". (12+)
19.45 Говорить Україна
21.00 т/с "Бiле-чорне"
23.30 т/с "CSI. Мiсце зло-

чину". (16+)
ТЕТ

6.00 Байдикiвка
6.30 Казка з татом
6.50, 5.30 Кориснi пiдказки
7.10 Це наше - це твоє
7.15 Мультмiкс
10.45 Х/ф "КОРОЛЬ ДРОЗ-

ДОБОРОД"
12.00 Панянка-селянка. 

Мiжконтинентальний 
сезон

13.00 Готель Галiцiя
14.00, 19.30 ЛавЛавCar 2

15.30, 2.50 Вiталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кiно
19.00, 22.00 танька i Володька
21.00 одного разу пiд Полтавою
23.00 Казки У
0.00 т/с "Баффi - винищу-

вачка вампiрiв". (16+)
2.00 Панянка-селянка

НТН
4.50, 19.30 т/с "Кулагiн та 

партнери". (12+)
6.50 Х/ф "БАЛАДА ПРО 

СОЛДАТА"
8.30 ранковий "свiдок"
9.00 Х/ф "МЕРСЕДЕС" 

ТIКАЄ ВIД ПОГОНI"
10.35 Кримiнальнi справи
12.25 страх у твоєму домi
14.15, 15.05, 1.55 т/с "Еле-

ментарно 4". (16+)
14.45, 19.00, 23.15, 2.40 свiдок
15.20, 21.30 т/с "Грей-

спойнт". (16+)
17.05 т/с "суто англiйськi 

вбивства"
23.45 т/с "Кримiналiст". (16+)
3.10 речДоК
3.40 Легенди бандитської 

одеси
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UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Легенда про 

Бiлоснiжку"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 
1.40 Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.30 т/с "оповiдання ХIХ 
столiття"

10.55, 16.35 Погода
11.10 т/с "Дiвчата вiйни"
13.10, 14.30 радiо. День
13.55 "схеми" з Н. седлецькою
15.15 свiтло
16.45 М/с "Чорний Джек"
17.50, 1.10 Новини. свiт
18.20, 21.30, 1.25, 2.05 тема дня
18.40, 2.35 Бiатлон. Кубок 

свiту. I етап. спринт. 
Жiнки. 7,5 км

20.00 твiй дiм
20.25 Перша шпальта
21.50, 2.20 Новини. спорт
22.15 ЧереЩур (Late night 

show)

22.50 Як дивитися кiно
23.20 Д/ф "Головна роль"
0.30 Д/с "орегонський 

путiвник"
3.45 т/с "Чорна рада"
4.35 розсекречена iсторiя
5.30 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
КАНАЛ "1+1"

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 
снiданок з "1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30 тсН

9.30, 10.50 Чотири весiлля
12.20, 13.50 Мiняю жiнку
15.00 т/с "Я знову тебе 

кохаю". (12+)
17.10 т/с "Нескiнченне 

кохання". (12+)
20.15 Лiга смiху
22.20 Вечiрнiй Київ
0.15 Х/ф "ШВИДКIСТЬ 2: 

КРУЇЗ ПIД КОНТР-
ОЛЕМ". (16+)

4.15 М/ф "Пригоди капiтана 
Врунгеля"

IНТЕР
5.40 М/ф
6.20 "слiдство вели..." з Л. 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 ранок з Iнтером
10.40, 12.25 т/с "Доярка з 

Хацапетiвки 3"
14.00 Життя на межi
14.50, 15.50, 16.45 речдок
18.00 стосується кожного
20.00, 4.10 Подробицi тижня
22.00 т/с "Бюро легенд". (16+)
1.15 Х/ф "СКРИНЬКА 

МАРIЇ МЕДIЧI"
2.55 Х/ф "ЛЮДИНА 

НIЗВIДКИ"
НОВИЙ КАНАЛ

3.00, 2.45 Зона ночi
4.45 Абзац
6.35, 7.55 Kids` Time
6.40 М/с "Iсторiї тома i 

Джерi"
8.00, 22.45 Кохання на ви-

живання
11.55, 21.40 Київ вдень i вночi
16.30, 19.00 топ-модель по-

українськи

0.45 Зорянi яйця
2.40 служба розшуку дiтей

СТБ
6.50 Х/ф "БЕРЕЖIТЬ 

ЧОЛОВIКIВ!"
8.35, 23.05 Х/ф "ОСIННIЙ 

ВАЛЬС". (16+)
10.40 Х/ф "ЗАКОХАНI 

ЖIНКИ". (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
19.55, 22.45 сюрприз, 

сюрприз!
ICTV

3.55 скарб нацiї
4.05 Еврика!
4.10 служба розшуку дiтей
4.15 студiя Вашингтон
4.20, 2.15 Факти
4.25 т/с "слiдчi". (16+)
4.40 т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.30 Громадянська оборона
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм
10.00 Iнсайдер
11.00, 17.25 т/с "Нюхач 3". (16+)

12.05, 13.25 Х/ф "НАЙМАНI 
ВБИВЦI". (16+)

12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.15 На трьох
16.30 т/с "Майор i магiя". (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25 Дизель-шоу
0.05, 2.35 Комiк на мiльйон

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00, 13.05 Вiн, Вона i 

телевiзор
10.00, 18.15 спецкор
10.40, 18.40 ДжеДАI
11.05, 17.20 Загублений свiт
15.15 Х/ф "ТАЄМНИЙ 

ПЛАН". (16+)
19.15 Х/ф "МIЧЕНИЙ". (16+)
21.15 Х/ф "ЗАКОН 

ДОБЛЕСТI". (16+)
23.15 Змiшанi єдинобор-

ства. UFC 184
2.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА ПРО 

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ"
3.35 облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 ранок з 

Україною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.40 сьогоднi

9.30, 5.40 Зоряний шлях
11.30, 3.20 реальна мiстика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливостi. (16+)
16.00 Iсторiя одного зло-

чину. (16+)
18.00 т/с "Лiкар Ковальчук". (12+)
19.45 Говорить Україна
21.00 т/с "Бiле-чорне"
23.20 По слiдах
0.00 т/с "CSI. Мiсце зло-

чину". (16+)
ТЕТ

6.00 Байдикiвка
6.30 Казка з татом
6.50, 5.30 Кориснi пiдказки
7.10 Це наше - це твоє
7.15 Мультмiкс
10.45 Х/ф "КАШТАНЧИК: 

ГЕРОЙ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО ПАРКУ"

12.00 Панянка-селянка. 
Мiжконтинентальний 
сезон

13.00 Готель Галiцiя
14.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30, 2.50 Вiталька

16.50 Країна У
18.25 Казки У Кiно
19.00 танька i Володька
21.00 Х/ф "ГАРФIЛД"
22.30 Х/ф "ЯК Я ТЕПЕР 

ЖИВУ". (16+)
0.00 т/с "Баффi - винищу-

вачка вампiрiв". (16+)
2.00 Панянка-селянка

НТН
5.00 т/с "Кулагiн та партне-

ри". (12+)
6.55 Х/ф "РОЗВIДНИКИ"
8.30 ранковий "свiдок"
9.00 Х/ф "КОРПУС ГЕНЕ-

РАЛА ШУБНIКОВА"
10.40 Кримiнальнi справи
12.25 страх у твоєму домi
14.15, 15.05, 2.00 т/с "Еле-

ментарно 4". (16+)
14.45, 19.00, 23.15, 2.45 свiдок
15.20, 21.30 т/с "Грей-

спойнт". (16+)
17.10 т/с "суто англiйськi 

вбивства"
19.30 т/с "Кулагiн та партнери"
23.45 т/с "Кримiналiст". (16+)
3.10 Випадковий свiдок
3.20 речДоК

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.10, 8.05, 9.10 
 Доброго ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини
9.30, 17.25, 20.20, 23.30 

Погода
9.45 М/с "Легенда про 

Бiлоснiжку"
10.30 Поколiння Z
11.00 Фольк-music. Дiти
11.50 Лайфхак українською
12.05 Хто в домi хазяїн?
12.50 Дитячий пiсенний 

конкурс Євробачен-
ня-2017.  Фiнал

15.40, 1.35 Бiатлон. Кубок 
свiту. I етап. спринт. 
Чоловiки. 10 км

17.40 Д/с "столика Японiя"
18.05 Д/с "смак Дзяннаня"
18.40 Як дивитися кiно
19.10 Д/ф "Головна роль"
20.25 роздягалка

21.35, 4.40 розсекречена 
iсторiя

22.35 Вiйна i мир
23.25 Мегалот
23.35 Д/ф "Легiон. Хронiка 

Української Галицької 
армiї 1918-1919"

0.30 Д/с "орегонський путiвник"
2.55 Надвечiр`я. Долi
3.45 свiтло
5.30 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
КАНАЛ "1+1"

6.00, 19.30 тсН
6.45 Грошi
8.00 снiданок. Вихiдний
9.45, 23.10 свiтське життя
10.20 Голос. Дiти 4
12.35 т/с "село на мiльйон 

2". (12+)
16.30, 21.15 Вечiрнiй квартал
18.30 розсмiши комiка
20.15 Українськi сенсацiї
0.10 Модель XL
2.00 Лiга смiху

IНТЕР
5.50 М/ф
6.30 Чекай на мене
8.00 Х/ф "ЖИВЕ ТАКИЙ 

ХЛОПЕЦЬ"
10.00 Х/ф "БУДЬТЕ МОЇМ 

ЧОЛОВIКОМ"
11.50, 2.30 Х/ф "БАЛАМУТ"
13.40 Х/ф "ПРАВО НА 

НАДIЮ". (16+)
15.40 Х/ф "АРФА ДЛЯ 

КОХАНОЇ". (16+)
17.30 Шоу "Каролiна. 20 

рокiв на сценi"
20.00 Подробицi
20.30 Час будувати
22.00 т/с "своя правда"
2.00, 5.25 "Подробицi" - "Час"
4.00 Х/ф "МIМIНО"

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночi
5.55, 7.00 М/с "Лунтiк i його 

друзi"
6.55, 8.20 Kids` Time
8.25 Дешево i сердито
9.50 ревiзор
12.00 Пристрастi за ревiзором
14.45 Вар`яти

16.45 Зорянi яйця
18.40 Х/ф "ЛЮДИНА-ПАВУК"
21.00 Х/ф "ЛЮДИНА-ПА-

ВУК 2"
23.30 Х/ф "АРАХНОФОБIЯ". 

(16+)
1.30 Х/ф "ВНИЗУ". (18+)

СТБ
6.00 Х/ф "ЗА СIРНИКАМИ"
8.00 Караоке на Майдан
9.00 Все буде смачно!
10.10, 21.25, 23.35 т/с "Коли 

ми вдома. Нова iсторiя"
11.10 сюрприз, сюрприз!
14.00 Зваженi та щасливi 7
16.55 Хата на тата
19.00 Х-Фактор 8
22.35 Х-Фактор 8. Пiдсумки 

голосування
ICTV

5.00 скарб нацiї
5.10 Еврика!
5.15 Факти
5.35 Бiльше нiж правда
7.20 Я зняв!
9.15, 13.15 Дизель-шоу
10.45, 11.45 особливостi 

нацiональної роботи

12.45 Факти. День
13.00 На трьох
16.15 Х/ф "ГРАНД РЕ-

ВАНШ". (16+)
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. стогнiєм
20.05 Х/ф "РОЗЛОМ САН-

АНДРЕАС". (16+)
22.30 Х/ф "ГЛОБАЛЬ-

НЕ ВТОРГНЕННЯ: 
БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС". (16+)

0.45 Х/ф "ДИЛЕР". (18+)
2.35 Провокатор

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
7.50 Цiлком таємно
8.50 Загублений свiт
9.50 т/с "Ментiвськi вiйни. 

одеса". (16+)
13.50 18 тур ЧУ з футболу. 

"Чорноморець" - "Зоря"
16.00 Х/ф "РОСОМАХА: 

БЕЗСМЕРТНИЙ". 
(16+)

18.35 Х/ф "ЗАКОН 
ДОБЛЕСТI". (16+)

20.30 Х/ф "ВТЕЧА". (16+)

22.45 Х/ф "ПОЦIЛУНОК 
ДРАКОНА". (18+)

0.40 Помста природи
2.15 Х/ф "ЛЕГЕНДА ПРО 

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ"
3.25 облом.UA
5.00 "Змiшанi єдиноборства. 

UFC 218". титульний бiй: 
Макс Холловей vs Жозе 
Алдо. Пряма трансляцiя 
з Детройта (сША)

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00, 15.00, 19.00, 3.10 

сьогоднi
7.15, 15.20 т/с "Бiле-чорне"
18.10, 19.40 т/с "На краю 

любовi"
23.00 т/с "Герократiя". (16+)
0.20 реальна мiстика
3.50 т/с "CSI. Мiсце зло-

чину". (16+)
5.50 Зоряний шлях

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 Казка з татом
6.50, 5.30 Кориснi пiдказки
7.10 Це наше - це твоє
7.15 Мультмiкс

10.50 М/с "Дора i друзi. 
Пригоди в мiстi"

11.20 М/ф "Барбi Дрiмтопiя"
12.20 Х/ф "БРУДНI ТАНЦI 2"
14.00 Готель Галiцiя
19.00 Х/ф "ГАРФIЛД"
20.30 танька i Володька
0.00 т/с "Баффi - винищу-

вачка вампiрiв". (16+)
2.00 Панянка-селянка
2.50 Вiталька

НТН
4.15 Х/ф "ДВА КАПIТАНИ"
12.20 Легенди шансону
13.15, 3.00 речДоК
15.05 свiдок. Агенти
15.40 склад злочину
17.05 Переломнi 80-тi
18.00 таємницi радянського 

дефiциту
19.00, 2.15 свiдок
19.30 Х/ф "НЕВЛОВИМI 

МЕСНИКИ"
21.00 Х/ф "ПIД ПРИЦIЛОМ 

КОХАННЯ". (16+)
23.05 Х/ф "ЖIНКА З П`ЯТОГО 

ОКРУГУ". (16+)
0.45 Мисливцi за привидами
2.45 Випадковий свiдок

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Легенда про 

Бiлоснiжку"
6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини
9.30, 23.20 Погода
9.40 Х/ф "МАРIЯ-

АНТУАНЕТТА"
11.35 Д/с "смак Дзяннаня"
12.10 Перший на селi
12.50 Фольк-music. Дiти
14.10, 1.35 Бiатлон. 

Кубок свiту. I етап. 
Переслiдування. 
Жiнки. 10 км

15.00 Фольк-music
16.10, 2.20 Бiатлон. Кубок свiту. 

I етап. Переслiдування. 
Чоловiки. 12,5 км

17.00 т/с "серце океану"
21.35 Програма з Майклом 

Щуром
22.15 ЧереЩур (Late night 

show)
22.40 Лайфхак українською

22.50 Книга.ua
23.30 Богатирськi iгри
0.15 роздягалка
0.40 Д/с "орегонський 

путiвник"
3.00 Надвечiр`я. Долi
3.55 розсекречена iсторiя
4.55 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
КАНАЛ "1+1"

6.05 тсН
7.00 Українськi сенсацiї
8.00 снiданок. Вихiдний
9.00 Лото-Забава
9.40 М/ф "Маша i ведмiдь"
9.50 розсмiши комiка
10.50 свiт навиворiт 9
11.55 свiт навиворiт 6
12.45, 13.45, 14.50, 15.55 т/с 

"свати 6"
17.05 Лiга смiху
19.30, 5.00 тсН-тиждень
21.00 Голос. Дiти 4
23.10 Вечiрнiй Київ
1.00 Аргумент Кiно
1.40 свiтське життя
4.25 М/ф "Як козаки..."

IНТЕР
6.00 М/ф
6.20 Х/ф "КОХАНА 

ЖIНКА МЕХАНIКА 
ГАВРИЛОВА"

8.00 Вдалий проект
9.00 Готуємо разом
10.00 орел i решка. рай i пекло
11.00 орел i решка. Переза-

вантаження
12.00 орел i решка. 

Ювiлейний
13.00 Х/ф "ОСКАР"
14.45 Концерт "Мiсце зустрiчi"
16.10 Час будувати
18.00, 20.30 т/с "Домогосподар"
20.00 Подробицi
22.20 Х/ф "ЕГОЇСТ". (16+)
0.15 Х/ф "ДВIЧI В ОДНУ 

РIЧКУ". (16+)
2.05 "Подробицi" - "Час"

НОВИЙ КАНАЛ
3.05 Зона ночi
6.05 т/с "татусевi дочки"
6.45 топ-модель по-українськи
9.10, 11.10 Kids` Time
9.15 М/ф "Атлантида: За-

гублена iмперiя"
11.15 Х/ф "ШКОЛА АВАЛОН"
13.10 Х/ф "ЛЮДИНА-ПАВУК"

15.45 Х/ф "ЛЮДИНА-ПА-
ВУК 2"

18.10 Х/ф "ЛЮДИНА-ПА-
ВУК: ВОРОГ В ТIНI"

21.00 Х/ф "МАКС СТIЛ". 
(12+)

23.10 Х/ф 
"ПОНIВЕЧЕНИЙ". 
(18+)

1.10 Х/ф "АРАХНОФОБIЯ". 
(16+)

СТБ
6.55 Хата на тата
8.55 Все буде смачно!
10.50 Караоке на Майданi
11.50 т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
12.50 МастерШеф 7
19.00 Битва екстрасенсiв 17
21.15 один за всiх
22.30 Х-Фактор 8

ICTV
4.45 скарб нацiї
4.55 Еврика!
5.00 Факти
5.25 Бiльше нiж правда
7.10 т/с "слiдчi". (16+)
9.15 т/с "Вiддiл 44". (16+)
12.10, 13.00 На трьох
12.45 Факти. День

14.05 Х/ф "ГЛОБАЛЬ-
НЕ ВТОРГНЕННЯ: 
БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС". (16+)

16.30 Х/ф "РОЗЛОМ САН-
АНДРЕАС". (16+)

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин з о. соколовою

20.35 Х/ф "КОМАНДА "А". 
(16+)

23.10 Комiк на мiльйон
1.30 Х/ф "ДИЛЕР". (18+)
3.15 Провокатор

КАНАЛ "2+2"
6.00 "Змiшанi єдинобор-

ства. UFC 218". титуль-
ний бiй: Макс Холловей 
vs Жозе Алдо. Пряма 
трансляцiя з Детройта 
(сША)

9.00 Бушидо
10.00 Бандерлоги
11.00 Помста природи
12.00 Х/ф "БIЛИЙ ШКВАЛ"
14.40 Х/ф "МIЧЕНИЙ". (16+)
16.40 Х/ф "КОНАН-ВАР-

ВАР". (16+)
19.20 18 тур ЧУ з футболу. 

"Динамо" - "Марiуполь"
21.25 ПроФутбол

23.15 "Змiшанi єдиноборства. 
UFC 218". титульний 
бiй: Макс Холловей vs 
Жозе Алдо. трансляцiя з 
Детройта (сША)

2.30 Х/ф "ЧОТИРИ ЛИС-
ТИ ФАНЕРИ"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.50 сьогоднi
7.45 Зоряний шлях
9.00 Х/ф "ЇЇ СЕРЦЕ"
11.00 т/с "На краю любовi"
15.00 Х/ф "СУСIДИ ПО 

РОЗЛУЧЕННЮ"
17.00 т/с "теща-командир"
19.00, 4.00 Подiї тижня з 

олегом Панютою
20.00 Головна тема
21.00 т/с "теща-командир". 

(12+)
23.00 т/с "Андрiйко". (12+)
2.30 Iсторiя одного злочину. (16+)

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 Казка з татом
6.50, 5.30 Кориснi пiдказки
7.10 Це наше - це твоє
7.15 Мультмiкс
11.00 Х/ф "КОРОЛЬ ДРОЗ-

ДОБОРОД"

12.20 Х/ф "КАШТАНЧИК: 
ГЕРОЙ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО ПАРКУ"

14.00 Готель Галiцiя
19.00 одного разу пiд 

Полтавою
23.30 Х/ф "ЯК Я ТЕПЕР 

ЖИВУ". (16+)
1.00 т/с "Баффi - винищу-

вачка вампiрiв". (16+)
2.00 Панянка-селянка
2.50 Вiталька

НТН
4.25 Х/ф "ДIЛОВI ЛЮДИ"
5.45 Х/ф "ПIД ПРИЦIЛОМ 

КОХАННЯ". (16+)
7.45 т/с "Дiти Арбата". (16+)
11.35 Х/ф "НЕВЛОВИМI 

МЕСНИКИ"
13.00 Х/ф "БАЛАМУТ"
14.40 Легенди карного розшуку
16.55 склад злочину
18.30 свiдок. Агенти
19.00 т/с "Анна-детективъ". 

(12+)
22.50 Х/ф "АЗIАТ". (16+)
0.45 Х/ф "ЖIНКА З П`ЯТОГО 

ОКРУГУ". (16+)
2.15 таємницi 

кримiнального свiту

Дітлахи Калинівки (від колишнього молокозаводу до 
колишнього спортивного комплексу), щоб покататися на 
гірках, змушенні були просити батьків їх везти до Мака-
рова. Проте ситуацію змінено, завдяки ініціативі місце-
вих депутатів Галини Коваль й Олени Гедз та допомоги 
Макарівського селищного голови Вадима Токаря.

13 листопада на території ОСББ «Калина» відбулося 
відкриття нового дитячого майданчика, за участю за-

ступника Макарівського селищного голо-
ви з питань діяльності виконавчих органів 
влади Олександра Савенка та керуючого 
справами виконавчого комітету Сергія 
Вовкули.

Дуже красиве свято було організова-
не і проведене головою ОСББ «Калина» 
Тетяною Микитиною. Під час заходу ді-
тлахи прочитали гостям вірші про май-
данчик, а батьки та бабусі висловили 
подяку представникам Макарівської се-
лищної ради за придбання та встанов-
лення майданчика. У свою чергу маленькі 
учасники відкриття не залишилися без солодких пода-
рунків та повітряних кульок.

Також дитячий майданчик  встановлено в Калинівці на 
території щойно створеного ОБББ «Єдність КС» по вул. 
Спортивна.

«Макарівські вісті» через інформаційний сайт prozorro.
gov.ua з’ясували, що Макарівською селищною радою у 
серпні 2017 р. було оголошено конкурс на купівлю 4 дитя-
чих майданчиків. На це виділили 300 000 грн. Документи 
на конкурс подали дві фірми. Переможцем обрано ФОП 

«Костомарова Тамара Яківна». 11 жовтня підписано до-
говір на суму 294 000 грн. 30 жовтня розпочато монтаж 
дитячих майданчиків. Як повідомили нам у Макарівський 
селищній раді, крім Калинівки ще два майданчики вста-
новлено у Макарові по вул. Садовій.

У свою чергу батьки та дітлахи, які тепер матимуть май-
данчики поблизу своїх будинків, висловлюють велику  вдяч-
ність Макарівському селищному голові Вадиму Токарю та 
депутатському корпусу селищної ради за виконану роботу.

Інф. «М.в.».

дитячиХ Майданчиків стає більШе
Приємно зазначити, що кількість дітлахів на теренах Макарівської громади постійно зрос-

тає. Але, як відомо, великою проблемою в Макарові та його околицях була відсутність дитячих 
майданчиків. На території Макарівської селищної ради, починаючи з 2015 р., майданчики по-
ступово встановлюються в усіх куточках, де потрібно.
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«У МУзиці Моцарта Можна 
Побачити всесвіт»

(А. ЄйНШТейН)
Слухаємо Моцарта і … оздоровлюємось.
Що залишив нам Моцарт, окрім естетичної насолоди своїми шедеврами? В 

усьому світі вчені вважають, що музика Моцарта підвищує можливості інтелекту 
та зміцнює здоров’я. До неї небайдужі навіть рослини й тварини!

нетрадиційний ПідХід 
до  Шкільного заХодУ

доброчинність та Милосердя – 
це По-євроПейськи!

Сьогодні, як ніколи, часто ми чуємо такі слова як «доброчинність», «милосер-
дя», «співчуття», «допомога», розуміємо, яку величезну відповідальність ми бе-
ремо на себе стосовно тих людей, кому ці слова адресовані…

танцю, до тебе Прагне серце і дУШа!
Танець – це нестримний потік енергії, який дарує радість. Він відкриває нові 

можливості, спонукає до вдосконалення та надає впевненості в собі. Мистецтво 
танцю нікого не залишає байдужим, воно притягує і зачаровує неповторністю, 
красою, залишаючи після себе шлейф позитивних емоцій.

Макарівський районний сУд  
київської області Провів 
«день відкритиХ дверей»

16 листопада 2017 року, в рамках проведення «Дня відкритих дверей» до 
Макарівського районного суду завітали учні 9-А класу Макарівського навчаль-
но-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – районна гімназія» в 
супроводі вчителя правознавства Ольги Сергіївни Фіялко.

Даний за-
хід розпочала 
помічник судді 
Катерина Вікто-
рівна Ілюшенко, 
котра провела 
для учнів неве-
личку екскурсію 
п р и м і щ е н н я м 
суду, під час якої  
діти оглянули 
робочі кабінети, 
зали судових 
засідань, інфор-
маційні стенди,  
ознайомилися 
з організацією 
роботи суду, порядком розгляду судових 
справ, фіксування судового процесу, ро-
ботою та обов’язками працівників апара-
ту суду.

У доступній для учнів формі було 
роз’яснено порядок звернення до суду, 
порядок  надання  та  отримання інфор-
мації, правила поведінки у суді, а також 
як поводити себе у судовому засіданні та 
які існують негативні  наслідки порушення 
правил поведінки в  суді.

Крім того, школярі  були  присутніми 
в залі  судового засідання  і особисто по-
спілкувалися із суддею Наталією Броніс-
лавівною Мазкою.

Школярі дізнались, хто є учасниками 
судового процесу, яку функцію в судово-
му засіданні виконує адвокат, а яку – про-
курор, чому суддя  здійснює правосуддя в 

мантії та з нагрудним знаком, довідались 
про основні принципи судочинства.

Завершенням екскурсії стала фото-
сесія. 

Сповнені  вражень від побаченого й  
почутого, за проведення цікавого для них 
заходу діти подякували його організато-
рам, а ті, у свою чергу, побажали успіхів у 
навчанні та виваженого підходу у виборі 
майбутньої професії.

Сподіваємось, що проведення такого 
заходу як «День відкритих дверей у суді», 
що дає змогу  ознайомитись із роботою 
суду зсередини, сприятиме  відкритос-
ті судової системи, формуванню довіри 
суспільства до влади, зокрема судової, а 
також формуванню правової культури та 
правової свідомості.

прес-секретар суду. 

Вольфганг Амадей Моцарт – відомий 
австрійський композитор. За своє трид-
цятип’ятирічне життя він написав 40 симфо-
ній,  22 опери, і більше ніж 500 інших сольних 
і оркестрових творів. Багато письменників, 
композиторів і відомих людей дуже захоплю-
валися його музичною творчістю. Але як його 
ім’я пов’язане з так званим явищем – «ефект 
Моцарта»? Що це таке?

«Ефект Моцарта, або лікувальна музика 
для вашого здоров’я» – цей термін був впер-
ше введений у 1995 році вченими Каліфор-
нійського університету. Вони виявили, що 
протестовані на просторове мислення сту-
денти, демонстрували вищий IQ після про-
слуховування музики Моцарта. Вчені Гордон 
Шоу, Кетрін Кай і Франсіс Роше з Центру не-
йробіології навчання і пам’яті у своєму звіті 
зазначили, що «36 студентів протягом 10 
хвилин слухали «Сонату для фортепіано» Мо-
царта, К. 448. Як наслідок, IQ на просторове 
мислення вони набрали за шкалою інтелекту 
Стенфорда – Біне на 9 балів більше,ніж ті, що 
були у повній тиші».

Були й інші дослідження, що показали 
«реакцію кори мозку на музику, можливо, є 
«Розеттським каменем» для «коду» або мови 
вищої функції мозку».

Твори Моцарта відрізняються від творів 
інших композиторів своєю незвичайністю. 
Вони  і не швидкі, і не повільні, а плавні, чару-
ючі. Музика  чиста і світла, а її творця назива-
ють «сонячним композитором».

Ще в ті роки вчених зацікавило питання: в 
чому ж унікальність і привабливість музичних 
творів цього композитора? В результаті до-
сліджень вони прийшли до висновку, що му-
зика має лікувальний ефект. Вона лікує душу 
й тіло.

Американські вчені дослідили, що у лю-
дей, які слухали музику Моцарта, під час екс-
перименту активізувалися майже всі ділянки 
головного мозку, що давало  дуже потужний 
заряд енергії для організму. Хоч цей фено-
мен до кінця не можуть пояснити, але його 
назвали «ефект Моцарта».

Музика цього композитора особливо 
дуже позитивно діє на маленьких дітей. Вона 
має величезний вплив і на психологічний 
розвиток дитини, і її інтелект.

У швейцарських клініках  породіллям ра-
дять слухати музику Моцарта, так як переко-
налися, що вона благодійно впливає на май-
бутніх мам. А якщо слухати під час пологів, то 
вони проходять значно легше.

Вчені переконані, що раннє знайомство 
з музикою (прослуховування, рух під музику, 
спів) не тільки відкривають доступ до тих від-
ділів мозку, що відповідають за сприйняття і 
розуміння музики, а й разом сприяє розви-
тку вищих функцій мозку, що відповідають за 
творчість.

Музика Моцарта у малюків підсилює моз-
кову активність (три перші роки життя дитини  

визначають  його майбутній інтелект); допо-
магає їм заспокоїтись, зняти напругу і дозво-
ляє зосередитись на чомусь; покращує мову 
і слух дитини; дозволяє уникнути проблем із 
травленням (слухати потрібно її під час їжі); 
активізує розвиток творчого мислення. При 
цьому не слід напружувати дитину. Макси-
мальний ефект дає музика, що приносить за-
доволення.

Коли людина слухає музику цього компо-
зитора, то вона ніби «забирає» її кудись пода-
лі від клопотів і приносить відчуття спокою на 
серці, а в душу – чистоту. Дає прилив енергії і 
сил для того, щоб з’явилося бажання домог-
тися чогось більшого в житті.

Так, музика Моцарта необхідна для 
здоров’я. Вона має універсальну оздоровчу, 
зцілюючу енергетику. Слухаючи музичні тво-
ри цього композитора, людський організм  
ніби сам по собі лікується від різних захворю-
вань.

Випробував «ефект Моцарта» на собі ві-
домий французький актор Жерар Депардьє. 
Коли він тільки-но приїхав підкорювати Па-
риж, то, незважаючи на  прекрасні акторські 
здібності, були деякі недоліки. Жерар дуже  
заїкався, інколи підводила пам'ять. Лікар 
йому порекомендував кілька місяців кожен 
день слухати по декілька годин музику Мо-
царта. В результаті такої музичної терапії, ак-
тор подолав  фізичні проблеми і наразі нікому 
навіть не спаде на думку, що у нього вони ко-
лись були.

Як вчені не намагалися, але до кінця ви-
вчити всі таємниці музики Моцарта не змо-
гли. Звичайно, дещо їм вдалося, але решта, 
швидше за все, так і залишиться незбагнен-
ною і неймовірною загадкою. Проте всі згодні 
в одному: в незалежності від музичних смаків 
слухача, твори великого композитора одна-
ково діють на всіх заспокійливо, просторове 
сприйняття набагато покращується. Людина 
починає більш чітко і ясно висловлювати свої 
думки і почуття.

Все це завдяки тому, що музика Моцарта 
своїми ритмами, мелодіями і високими час-
тотами стимулює і позитивно «завантажує» 
головний мозок. Музику для прослухову-
вання творів В.-А. Моцарта  можна знайти в 
Інтернеті на сайті «Ефект Моцарта»: «Музи-
ка для зняття негативних емоцій», «Музика 
для навчання, концентрації уваги»,  «Музика 
для читання, заспокійлива», «Музика кла-
сична для роботи», «Класики для батьків та 
дітей,ефект музики Моцарта». Перевірте й на 
собі «ефект Моцарта», шановні читачі. Мож-
ливо, для когось із вас це стане в пригоді!

Алла ВІтКОВСЬКА,
вчитель музичного мистецтва

 Макарівського нВК «ЗОШ I-III ст. – 
природничо-математичний ліцей». 

18 листопада  
у Києві відбувся 
Міжнародний фес-
т и в а л ь - к о н к у р с 
творчих колекти-
вів «Калейдоскоп 
талантів», в якому 
взяли участь най-
кращі хореогра-
фічні колективи з 
різних областей 
України.

Макарівщину  
представляв на 
конкурсі хорео-
графічний колек-
тив «Калинонька» Копилівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. Його учасники  під керівництвом 
хореографа  Ірини Євгеніївни Петришиної 
винесли на глядацький  суд дві  хореогра-
фічні композиції: «Барбі», за яку отримали 
І місце, та «Калина», виборовши ІІІ місце.

«Калинонька» – це країна танцю, гар-
монії, щастя, любові та позитивних емо-
цій. Діти завдяки мистецтву танцю вчаться 
бути добрими, чуйними, працелюбними, 
дисциплінованими, відповідальними, 
прекрасними душею і тілом особистостя-

ми. Завдяки наполегливій праці таланови-
того хореографа Ірини Євгеніївни «Кали-
нонька» стала великою родиною.

Без віри у свої здібності, у свої сили не 
можна братися за жодну справу. Активно 
діяти, працювати – ось шлях, на якому зді-
бності дадуть змогу кожній дитині реалізу-
вати себе.

Олена  КОнДРАтЕнКО,
директор Копилівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів.

У Козичанському НВО в 5 
класі навчається Вікторія Мар-
тиненко – дитина-інвалід, ди-
тина з особливими освітніми 
потребами. Вона ще з 1  класу 
навчається індивідуально і пе-
ребуває під постійною увагою 
як директора  навчально-вихов-
ного об'єднання Світлани Сергі-
ївни Петровської, так і вчителів, 
що працюють з нею. 

Педагогічний колектив дбає 
про те, аби ця дитина не відчува-
ла себе обмеженою. Спільними 
зусиллями директора та вчитель-
ки Марія Григорівна Івахненко, 
яка працює індивідуально з Вікою, було 
придбано інвалідного візка. Адміністрація 
Козичанського НВО висловлює щиру вдяч-
ність Місії Християнської церкви «Шлях на-
дії», що знаходиться в с. Плесецьке Василь-
ківського району, а особливо Олександру 
Миколайовичу Юрчуку за те, що посприяв 
передачі інвалідного візка для Вікторії.

Ось уже другий рік поспіль в рамках 
співпраці між Плахтянським НВО та Ко-
зичанським НВО проводиться акція «До-
брі справи». Нещодавно в  Плахтянському 
НВО відбувся благодійний ярмарок. На зі-
брані кошти, за рішенням учнів та батьків 
школи, були придбані канцтовари, соло-

дощі, теплий одяг для Вікторії. Директор 
Плахтянського НВО Софія Семенівна Сі-
мороз та педагог-організатор Ірина Ста-
ніславівна Копа разом із учнями  Ярос-
лавою Сохацькою, кошовим отаманом 
школи Максимом Снігірем нещодавно 
відвідали Вікторію.

Того дня дівчинка була приємно враже-
на, адже отримала  і інвалідний візок, і ще-
дрі подарунки від гостей із Плахтянського 
НВО. Радощам дитини не було меж! Ось у 
такі миті ми всі розуміємо, як мало потріб-
но для щастя і як багато ми отримуємо від 
того, що робимо добрі справи для інших!

Людмила СтУпАЧЕнКО,
педагог-організатор Козичанського нВО.

Нещодавно  у 
нашій  школі про-
ходив «Тиждень 
історії та права». 
Ми вирішили 
трохи відійти від 
традицій і пори-
нути у світ твор-
чості. Протягом 
тижня наша ма-
леча дізналась 
багато цікавого 
про Україну. На 
уроках фізкуль-
тури  спробували 
себе у якості ви-
конавців бойово-
го гопака, на уроках образотворчого мис-
тецтва – творили Герб у техніці малюнка 
по солі, на літературному читанні обгово-
рювали тему «Що означає любити Бать-
ківщину».

Підсумком тижня були заняття в літе-
ратурній студії та створення українського 
коміксів «Хто є справжнім українцем» . 

Вікторія ЧЕРняВКА, 
директор Маковищанського нВО.
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андріївка
Зайченко Олександр Михайлович 1991 р.н.
Царик Василь Вікторович 1991 р.н.
Рудь Олександр  Валерійович 1992 р.н.
Рудь Віталій Валерійович 1994 р.н.
Воробей Олександр Михайлович 1995 р.н.
Зайченко Олексій Олегович 1995 р.н.
Кормільцев Валерій Сергійович 1995 р.н.
Левченко Євгеній Андрійович 1995 р.н.
Савчук Микола Миколайович 1995 р.н.
Сидоренко Олександр Вячеславович 1995 р.н.
Литвиненко Захар Сергійович 1996 р.н.
Зайцевський Григорій Костянтинович 1997 р.н.
Соломенко Дмитро Андрійович 1997 р.н.

Бишів
Грибовський Олексій Сергійович 1990 р.н.
Грибовський Олексій Валерійович 1991 р.н.
Гозюнь Олександр Володимирович 1991 р.н.
Коба Андрій Вікторович 1991 р.н.
Дідушко Андрій  Олександрович 1993 р.н.
Козиренко Микола Андрійович 1994 р.н.
Рябовіл Роман  Вікторович 1994 р.н.
Фам Куок Тхао 1994 р.н.
Щербина Олександр Олександрович 1994 р.н.
Мамчур Анатолій  Михайлович 1995 р.н.
Тетерев Святослав  Сергійович 1995 р.н.
Андрійко Олександр Миколайович 1996 р.н.
Обухівський Олександр Володимирович 1996 р.н.
Сніжко Владислав Вікторович 1996 р.н.
Сулим Гліб Володимирович 1996 р.н.
Біліновський Олександр Валерійович 1997 р.н.
Демченко Максим Андрійович 1997 р.н.
Годенко Олександр Сергійович 1997 р.н.

Борівка
Лиштва Василь  Васильович 1991 р.н.
Грама Сергій Михайлович 1992 р.н.
Єскін Євгеній  Сергійович 1992 р.н.
Клімук Віктор Васильович 1992 р.н.
Кузьмич Юрій  Леонідович 1992 р.н.
Санаєв Денис  Віталійович 1992 р.н.
Лиштва Павло Миколайович 1993 р.н.
Грама Андрій Михайлович 1995 р.н.
Жарков Анатолій Олександрович 1996 р.н.
Саворона Юрій  Анатолійович 1996 р.н.

вільно
Скрипник Едуард Володимирович 1991 р.н.
Рябоконь Артем  Федорович 1992 р.н.
Маркін Олександр Анатолійович 1993 р.н.
Тюрменко Олександр Юрійович 1993 р.н.
Єрмаков Микола  Валентинович 1994 р.н.
Кот Олександр Леонідович 1994 р.н.
Піхур Євгеній Петрович 1994 р.н.
Потьомкін Максим  Романович 1994 р.н.
Новохатній Микола Володимирович 1996 р.н.
Артемчук Артем Вікторович 1997 р.н.

в. карашин
Старовойт Олександр Васильович 1991 р.н.
Байло Дмитро Миколайович 1993 р.н.
Мельниченко Віталій Васильович 1993 р.н.
Островський Вадим Вадимович 1993 р.н.
Ребрик Володимир Анатолійович 1993 р.н.
Шинкаренко Олександр Олександрович 1993 р.н.
Баранський Микола Миколайович 1994 р.н.
Гордієнко Анатолій Віталійович 1994 р.н.
Лук’янчук Євгеній Геннадійович 1996 р.н.
Тишкун Олексій Вікторович 1997 р.н.

гавронщина
Данильченко Вадим Костянтинович 1991 р.н.
Амосов Сергій Володимирович 1991 р.н.
Чумак Микола  Володимирович 1991 р.н.
Андрієнко Володимир Юрійович 1993 р.н.
Коцюба Ростислав Васильович 1994 р.н.

грузьке
Коновалов Олександр Віталійович 1991 р.н.
Пітатєлєв Ілля Григорович 1991 р.н.
Лісовий Яніс Вадимович 1991 р.н.
Абідов Сабір  Мірбаба Огли 1993 р.н.
Олійник Олександр Вікторович 1993 р.н.
Волковнюк Ярослав Юрійович 1994 р.н.
Гумматов Туран Ровсат Огли 1994 р.н.
Абідов Емін Мірбаба Огли 1995 р.н.
Святненко Вадим Вікторович 1995 р.н.
Гумматов Джейхун  Ровсат Огли 1997 р.н.

заБуяння
Клименко Сергій  Миколайович 1994 р.н.
Горбенко Петро Леонідович 1995 р.н.
Палій Олег Сергійович 1995 р.н.
Брацейко Володимир Вадимович 1996 р.н.
Федотов Броніслав Андрійович 1997 р.н.

кодра
Завориченко Артур Володимирович 1990 р.н.
Баранов Анатолій Станіславович 1991 р.н.
Барановський Олександр Олександрович 1991 р.н.
Грицак Олег Леонідович 1991 р.н.
Ласкаржевський Олексій Олегович 1991 р.н.
Коцюба Михайло Володимирович 1992 р.н.
Кравчук Артем  Сергійович 1992 р.н.
Семененко Олександр Сергійович 1992 р.н.
Морозко Євгеній  Георгійович 1993 р.н.
Матвієнко Олександр Дмитрович 1995 р.н.
Волосовський Ігор Олександрович 1996 р.н.
Гайдук Станіслав Анатолійович 1996 р.н.
Гриневич Вадим  Сергійович 1996 р.н.
Пірожок Олександр Олександрович 1996 р.н.
Панчук Ілля Романович 1997 р.н.

королівка
Гриценко Юрій  Васильович 1991 р.н.
Євтушок Володимир Юрійович 1992 р.н.

Синяченко Максим Миколайович 1993 р.н.
Черепанинець Іван Іванович 1993 р.н.
Бах Данило Вячеславович 1994 р.н.
Гомон Володимир Віталійович 1994 р.н.
Заєць Василь Валерійович 1994 р.н.
Оксенюк Олександр Валерійович 1994 р.н.
Підкалюк Віктор  Юрійович 1994 р.н.
Гомон Михайло Віталійович 1995 р.н.
Литвин Денис Валерійович 1996 р.н.
Гомон Антон Віталійович 1997 р.н.
Оксенюк Микола Валерійович 1997 р.н.

козичанка
Фесенко Максим Миколайович 1991 р.н.
Степанюк Станіслав Володимирович 1996 р.н.

колонщина
Маркар’янц Микита Георгійович 1991 р.н.
Слюсаренко Олександр Сергійович 1992 р.н.
Циринський Олександр Сергійович 1993 р.н.
Бондар Богдан Олегович 1994 р.н.
Винар Назар Романович 1994 р.н.
Лебех Іван Ігорович 1994 р.н.
Євтушенко Дмитро Сергійович 1995 р.н.
Олійник Анатолій Віталійович 1996 р.н.
Хоменко Роман Олександрович 1996 р.н.
Григор’єв Владислав Миколайович 1997 р.н.

комарівка
Лопуга Ігор Віталійович 1992 р.н.
Литвиненко Володимир Валерійович 1993 р.н.

коПилів
Кос Володимир Вікторович 1991 р.н.
Кохан Володимир Володимирович 1991 р.н.
Петричук Дмитро Сергійович 1991 р.н.
Пурхало Сергій  Васильович 1991 р.н.
Шипулін Віталій Сергійович 1991 р.н.
Коновалов Дмитро Борисович 1993 р.н.
Кос Олександр Юрійович 1994 р.н.
Петричук Ігор Сергійович 1993 р.н.
Фаріон Руслан Валентинович 1993 р.н.
Головко Артем Ігорович 1994 р.н.
Процюк  Сергій  Олександрович 1994 р.н.
Сидоров Олександр Ігорович 1994 р.н.
Сметана Ігор Сергійович 1994 р.н.
Шуляківський Ярослав Миколайович 1994 р.н.
Вігура Володимир Анатолійович 1995 р.н.
Корінчук Дмитро Сергійович 1995 р.н.
Лимаренко Іван Володимирович 1995 р.н.
Мозговий Дмитро Ігорович 1996 р.н.
Райсян Гарік  Арзуманович 1996 р.н.
Сидоров Олексій Ігорович 1997 р.н.

лиПівка
Добрянський Олексій Олексійович 1993 р.н.
Омельчук Анатолій  Сергійович 1993 р.н.
Чубуков Денис Валерійович 1993 р.н.
Буян Ігор Вячеславович 1994 р.н.
Прокопенко Роман Сергійович 1994 р.н.
Кураченко Олексій Петрович 1995 р.н.
Кузьменко Максим Анатолійович 1996 р.н.
Сімороз Володимир Юрійович 1996 р.н.
Зінченко Артем Олексійович 1997 р.н.

лишня
Козицький Павло Вікторович 1991 р.н.
Савицький Сергій Валерійович 1991 р.н.
Кашуба Олександр Олексійович 1992 р.н.
Ісаков Дмитро Валерійович 1997 р.н.
Кашуба Дмитро Костянтинович 1997 р.н.
Лозовенко Олексій Сергійович 1997 р.н.
Мельник Юрій Олександрович 1997 р.н.

людвинівка
Шевчук Роман  Миколайович 1991 р.н.
Захарченко Сергій Миколайович 1993 р.н.
Павленко Максим Леонідович 1993 р.н.
Євсеєнко Олексій Володимирович 1994 р.н.
Горбецький Олександр Сергійович 1995 р.н.

маковище
Терещук Володимир Петрович 1991 р.н.
Мороз Олександр Віталійович 1992 р.н.
Павленко Олег Володимирович 1992 р.н.
Хавченко Валерій Володимирович 1992 р.н.
Кот Сергій Олексійович 1994 р.н.
Матченко Юрій Вячеславович 1995 р.н.
Авраменко Денис Олегович 1996 р.н.
Боримський Юрій Петрович 1996 р.н. 
Данішевський Давид Геннадійович 1996 р.н.

мар’янівка
Забояк Олександр  Михайлович 1992 р.н.
Бесовський Дмитро Володимирович 1994 р.н.
Гебізов Денис Ілліч 1994 р.н.
Земітіс Василь Андрісович 1994 р.н.
Кирилюк Павло Вікторович 1994 р.н.
Оніщук Ігор Ігорович 1994 р.н.
Волохонський Євгеній Петрович 1996 р.н.
Смірнов Владислав Вікторович 1996 р.н.

мостище
Смірнов Олександр Петрович 1990 р.н.
Аксентьєв Олександр Васильович 1991 р.н.
Вернигора Юрій В’ячеславович 1991 р.н.
Круковський Роман Валентинович 1991 р.н.
Фомченко Максим Сергійович 1991 р.н.
Смердін Сергій Євгенович 1992 р.н.

мотижин
Непийвода Дмитро Валерійович 1993 р.н.
Голик Ярослав Миколайович 1994 р.н.
Соломенко Сергій Сергійович 1995 р.н.
Мкртчян Артур Генрікович 1996 р.н.
Довгич Руслан Миколайович 1997 р.н.
Петрина Олександр Григорович 1997 р.н. 

наливайківка
Кущенко Вадим Юрійович 1990 р.н.
Рябчук Микола Васильович 1992 р.н.
Мартиненко Олександр Олександрович 1992 р.н.
Грицай Сергій Володимирович 1995 р.н.
Булах Денис Юрійович 1997 р.н.

новосілки
Очкуренко Юрій  Євгенович 1991 р.н.
Степаненко Олег  Олегович 1991 р.н.
Будяк Олександр Віталійович 1992 р.н.
Курочкін Павло Святославович 1992 р.н.
Ситенко Сергій Сергійович 1992 р.н.
Семенченко Микола Миколайович 1993 р.н.
Ситенко Юрій Сергійович 1995 р.н.

неБелиця
Смагітель Євген  Володимирович 1990 р.н.
Гулак Степан  Володимирович 1991 р.н.
Єрошов Іван  Сергійович 1991 р.н.
Поливач Сергій  Олександрович 1992 р.н.
Чорний Андрій Володимирович 1994 р.н.
Лащевський Євген Сергійович 1996 р.н.
Новиченко Андрій Миколайович 1996 р.н.

ніжиловичі
Вінницький Олександр Вячеславович 1992 р.н.
Кущенко Олександр Олександрович 1991 р.н.
Радченко Євгеній Петрович 1991 р.н.
Семененко Юрій Юрійович 1991 р.н.
Крутько Олександр Олександрович 1992 р.н.
Люшенко Віталій Григорович 1995 р.н.
Яковенко Михайло Вікторович 1992 р.н.
Хруленко Сергій Васильович 1997 р.н.

н.оПачичі
1. Кращенко Микола  Юрійович 1992 р.н.
2. Лукін Василь Анатолійович 1992р.н.
4. Кращенко Олексій Юрійович 1995 р.н.
5. Парфенюк Андрій  Михайлович 1995 р.н.

Пашківка
Науменко Максим Олександрович 1991 р.н.
Черствов Юрій Ігорович 1991 р.н.
Ванькевич Роман Анатолійович 1992 р.н.
Лісніченко Владислав Анатолійович 1992 р.н.
Ольшанівський Микола Юрійович 1992 р.н.
Вионг Хоанг Нгіа 1994 р.н.
Карпович Сергій  Анатолійович 1994 р.н.
Ворівський Сергій Олександрович 1995 р.н.
Ольшанівський Руслан Іванович 1995 р.н.
Третяк Володимир Володимирович 1995 р.н.
Матвійчук Максим Володимирович 1996 р.н.
Полозюк Юрій Іванович 1997 р.н.

Плахтянка
Гапієнко Максим Олександрович 1992 р.н.
Савенок Сергій Іванович 1991 р.н.
Кабанець Денис  Валерійович 1994 р.н.
Васильчук Олександр Анатолійович 1995 р.н.
Гасратов Теймур Акіфович 1995 р.н.
Ісмоілов Павло Шокірджонович 1995 р.н.
Щербатюк Ярослав Анатолійович 1995 р.н.
Курдиш Ігор Миколайович 1996 р.н.
Мальований Богдан Андрійович 1996 р.н.
Мартиненко Дмитро Володимирович 1996 р.н.

рожів
Галка Євген Станіславович 1992 р.н.
Руденко Ігор Валерійович 1991 р.н.
Білий Богдан Іванович 1992 р.н.
Кузьмін Віктор Олександрович 1993 р.н.
Беленок Ігор Вікторович 1997 р.н.

соснівка
Панюхно Ігор Петрович 1991 р.н.
Кордун Андрій  Вікторович 1992 р.н.
Ноздрин Дмитро Юрійович 1994 р.н.
Остренок Олександр Володимирович 1994 р.н.
Андрієнко Віктор Іванович 1995 р.н.
Ноздрин Володимир Юрійович 1995 р.н.
Крисан Григорій  Миколайович 1995 р.н.
Сидоренко Тарас Петрович 1995 р.н.

ситняки
Ференс Віктор Володимирович 1991 р.н.
Здольник Андрій Анатолійович 1992 р.н.
Ільченко Роман Олегович 1992 р.н.
Назаренко Володимир Миколайович 1992 р.н.
Струтинський Руслан Олександрович 1991 р.н.
Здольник Василь Васильович 1994 р.н.
Копил Андрій Юрійович 1994 р.н.
Саченко Володимир Володимирович 1997 р.н.

фасова
Гудзеватий Михайло Васильович 1992 р.н.
Заставний Анатолій Євгенійович 1992 р.н.
Мотрущенко Євген Олександрович 1992 р.н.
Костюченко Олександр Володимирович 1993 р.н.
Морозов Денис Владиславович 1994 р.н.
Вовченко Юрій  Валерійович 1995 р.н.
Костюченко Сергій Володимирович 1995 р.н.

ч. слоБода
Руденко Олександр Олександрович 1991 р.н.

чорногородка
Герасименко Сергій Віталійович 1991 р.н.
Левицький Валентин Бернадович 1992 р.н.
Кос Михайло Вікторович 1993 р.н.
Діденко Іван Михайлович 1993 р.н
Іванченко Андрій Володимирович 1994 р.н.
Ющенко Микола Вікторович 1997 р.н.

юрів
Савченко Сергій Олександрович 1991 р.н.
Шайблер Олександр  Ігорович 1991 р.н.
Конуш Андрій Леонідович 1992 р.н.
Прус Ігор  Олександрович 1992 р.н.
Силко Андрій  Іванович 1994 р.н.

яБлунівка
Котяш Олександр Романович 1992 р.н.
Мудрик Олександр Олександрович 1992 р.н.
Гладиш Денис Олександрович 1993 р.н.
Ікавець Володимир  Тарасович 1993 р.н.
Кириленко Іван  Іванович 1993 р.н.
Лисенко Богдан  Михайлович 1993 р.н.
Лисенко Руслан  Михайлович 1993 р.н.
Чима  Ашраф Шахзад Ахмад 1995 р.н.
Гида Владислав Олегович 1996 р.н.
Чима Аджаз Шахзад Ахмад 1993 р.н.
Бойко Володимир Вікторович 1995 р.н.
Слівінський Максим  Ігорович 1994 р.н.

ясногородка
Бородавка Ярослав  Сергійович 1990 р.н.
Мельник Тарас Іванович 1993 р.н.
Чечко Євгеній Євгенійович 1993 р.н.
Мельник Олег Іванович 1994 р.н.
Свєчніков Артем Іванович 1994 р.н.
Станекзай Сергій Васильович 1994 р.н.
Максютенко Валерій  Володимирович 1995 р.н.
Малишенко Вячеслав Юрійович 1995 р.н.

макарів
Адаменко Владислав Володимирович 1996 р.н.
Алтухов Максим Олександрович 1994 р.н.
Артеменко Олексій Миколайович 1994 р.н.
Біленко Олексій Сергійович 1996 р.н.
Бойко Олексій Вікторович 1991 р.н.
Божок Олександр Сергійович 1991 р.н.
Васильєв Олексій Ігорович 1990 р.н.
Гарбуз Роман Юрійович 1997 р.н.
Гаркушин Артем Олександрович 1997 р.н.
Гречаний Ігор Олександрович 1997 р.н.
Довнич Петро Дмитрович 1991 р.н.
Дорожинець Ігор Вікторович 1993 р.н.
Дорошенко Іван Вікторович 1994 р.н.
Доценко Костянтин Олександрович 1997 р.н.
Дорошенко Ілля Сергійович 1992 р.н.
Древаль Вячеслав Ігорович 1991 р.н.
Дзюба Сергій Олександрович 1991 р.н.
Довнич Петро Дмитрович 1991 р.н.
Добрийвечір Олексій Олександрович 1993 р.н.
Довбиш Олексій Костянтинович 1995 р.н.
Дубась Максим Вікторович 1996 р.н.
Казмірчук Андрій Ігорович 1993 р.н.
Канашук Руслан Олександрович 1996 р.н.
Кириленко Руслан  Валерійович 1992 р.н.
Кириченко Михайло Петрович 1996 р.н.
Коба Олександр  Олександрович 1996 р.н.
Коваль Андрій Олегович 1994 р.н.
Ковальчук  Антон Юрійович 1994 р.н.
Корчевський Денис Петрович 1996 р.н.
Котигорошко Максим Валентинович 1991 р.н.
Катерленко Володимир Валентинович 1991 р.н.
Кузьменко Олександр Олегович 1994 р.н.
Кудінов Максим  Васильович 1993 р.н.
Кульган Максим Сергійович 1992 р.н.
Крисан Олексій Вікторович 1997 р.н.
Лазаренко Ярослав  Олегович 1992 р.н.
Латушко Олександр  Вікторович 1992 р.н.
Лінкевич Єгор Олегович 1997 р.н.
Левченко Руслан Леонідович 1995 р.н.
Лисенко Максим Анатолійович 1991 р.н.
Литвин Олександр  Вячеславович 1992 р.н.
Литвин Олександр  Сергійович 1996 р.н.
Локоть Єгор Русланович 1996 р.н.
Матійко Антон  Володимирович 1994 р.н.
Матійко Олександр Володимирович 1992 р.н.
Мельниченко Микола Олександрович 1992 р.н.
Мирополець Олександр Григорович 1997 р.н.
Михайловський Петро Аркадійович 1991 р.н.
Мілевський Павло Леонідович 1991 р.н.
Мотрущенко Олександр Олександрович 1995 р.н.
Мудренко Олександр Олександрович 1992 р.н.
Нищенко Владислав В’ячеславович 1996 р.н.
Нищенко Максим Анатолійович 1990 р.н.
Оніщенко Володимир Русланович1996 р.н.
Онопрійчук Микола Васильович 1997 р.н.
Педяш Максим  Андрійович 1990 р.н.
Пендрак Ярослав Васильович 1997 р.н.
Підорін Роман Олександрович 1994 р.н.
Пивоваров Богдан Русланович 1994 р.н.
Подобєд Євгеній Олегович 1993 р.н.
Потапенко Владислав  Юрійович 1993 р.н.
Приходько Олександр Олександрович 1992 р.н.
Прокопчук Владислав Ігорович 1996 р.н.
Прокопенко Максим Вікторович 1997 р.н.
Рибальченко Святослав Леонідович 1994 р.н.
Романович Роман Іванович 1991 р.н.
Руденко Богдан Олегович 1993 р.н.
Савін Руслан Юрійович 1996 р.н.
Семенченко Віктор  Васильович 1991 р.н.
Сінельник Вадим  Сергійович 1994 р.н.
Сіроштан Сергій  Дмитрович 1996 р.н.
Смоленський Роман Вячеславович 1991 р.н.
Стахорний Микола Олексійович 1994 р.н.
Стеценко Руслан Валерійович 1996 р.н.
Степанян Армен Георгійович 1991 р.н.
Таран Олексій Юрійович 1990 р.н.
Токар Денис  Русланович 1992 р.н.
Третяк Ярослав Олександрович 1993 р.н.
Фещенко Богдан Анатолійович 1995 р.н.
Халіманчук Богдан Васильович 1995 р.н.
Харчук Олег Анатолійович 1991 р.н.
Худолій Максим Миколайович 1994 р.н.
Целованський Роман Олександрович 1997 р.н.
Шуляк Андрій Олександрович 1995 р.н.
Шевченко Ігор Васильович 1996 р.н.
Юданов Богдан Ігорович 1994 р.н.
Яковенко Богдан  Валерійович1992 р.н.

Іван Юрійович РОЗнАй,
голова районної призовної комісії – 

заступник голови Макарівської районної 
державної адміністрації.

С.В.ЄФРЕМОВ,
військовий комісар Макарівського

 районного військового комісаріату майор.

Макарівський районний військовий коМісар, 
голова Макарівської районної Призовної коМісії

викликають на засідання районної Призовної комісії до 30 листоПада 2017 року 
за адресою: смт макарів, вул. димитрія ростовського, 22.

У зв’язку з порушенням вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», невиконання Указу Президента України від від 24 лютого 2017 року №44/2017  «Про звільнення в за-
пас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році», Наказу військового комісара від 
15.08.2017 р.  № 99 30 листопада 2017 р. відбудеться засідання районної призовної комісії з розгляду справ про адміністративні правопорушення у зв’язку з неявкою громадян на засідання районної 
призовної комісії. У разі неявки на засідання районної призовної комісії зазначені громадяни будуть оголошені в розшук та занесені до єдиного реєстру адміністративних правопорушень.
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пРОДАЮ АВтОМОбІЛЬнІ МАСЛА
як фасовані, так і на розлив; акумулятори, 

автохімію, автоаксесуари. 
Широкий асортимент, 

як у наявності, так і під замовлення. 
нАйниЖЧІ цІни В РАйОнІ. 

Атомагазин TIR с. Калинівка, заправка PATRON
телефон 097-961-01-85 (Олександр).

ОГОЛОШЕння 
про проведення конкурсу 

на право оренди комунального майна
Фонд комунального майна Макарівського району ого-

лошує конкурс на право оренди частини нежитлового при-
міщення Копилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, площею 2  м2, що 
знаходиться за адресою: вул. Жовтнева, 84, с. Копилів, Ма-
карівський р-н, Київська обл.

Дане приміщення перебуває на балансі відділу освіти, 
фізичної культури та спорту Макарівської РДА (ЄДРПОУ 
02143712, р/р 31557206345270 в ГУДКСУ в Київській обл., 
МФО 821018 адреса: Київська обл., Макарівський р-н., смт 
Макарів, вул. Піонерська, 15).

Умови конкурсу: використання об’єктів оренди для 
розміщення буфету.

перелік матеріалів, які подають учасники конкур-
су: заяву про участь у конкурсі, зобов’язання (пропозиції) 
щодо виконання умов конкурсу; проект договору оренди, 
додаткові пропозиції до договору оренди (варіанти по-
ліпшення орендованого майна); пропозиції щодо гарантій 
сплати орендної плати (завдаток, гарантія тощо – відобра-
жаються в проекті договору оренди).

Крім того, юридичними особами до заяви додаються 
засвідчені належним чином копії установчих документів; 
копія виписки з ЄДРПОУ; документи, що посвідчують по-
вноваження представника юридичної особи (у разі необхід-
ності); фізичними особами-підприємцями – копія докумен-
та, що посвідчує особу – учасника конкурсу або належним 
чином оформлену довіреність, видану представнику фізич-
ної особи; копія виписки з ЄДРПОУ.

Документи подаються завірені належним чином.
Місце прийняття заяв на участь у конкурсі: Фонд 

комунального майна Макарівського району (кім. №6, Ки-
ївська обл., Макарівський р-н, смт Макарів, вул. Димитрія 
Ростовського, 30).

Кінцевий термін прийняття пропозицій на участь у 
конкурсі: 01.12.2017 року до 13.00.

Дата та час проведення конкурсу: 13.12.2017 р. о 10.00.
Місце проведення конкурсу: зал засідань Макарів-

ської районної ради (Київська обл., Макарівський р-н., смт 
Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 30).

Контактний телефон (04578) 5-29-55.

Колектив Макарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – при-
родничо-математичний ліцей» висловлює найширіші 
співчуття працівнику кухні – Марії Романівні Чумак з 
приводу тяжкої втрати – смерті матері.

10 років світлої Пам’яті

пам’янемо
Леоніда Васильовича 

титАРЕнКА
(24.12.1958 р. – 25.11.2007 р.)

Як сумно, що не сон, а справ-
жнє горе. Як сумно, що не повер-
нути час. Не усміхнешся більше 
Ти, не поговориш. Десять років 
ми вже без Тебе, Ти – без нас. 
Коли пішов востаннє з дому, хто 
знав, що йдеш Ти в небуття. Несила вірити нікому, 
що згасла мить Твого життя. Пробач, що квіти відцві-
тають, пробач, що плачем по ночах, і вірні друзі при-
гадають лиш із сльозами на очах. Сумує осінь разом 
з нами, не вірять рідні, Тебе ждуть... Та ні в молитві, ні 
сльозами Тебе, на жаль, не повернуть.

Нехай земля для Тебе буде пухом, нехай душа 
царює у раю. Таких, як Ти, не забувають, а добрими 
словами поминають.

У вічній скорботі твої рідні.

МАКАРІВСЬКА РАйОннА РАДА СЬОМОГО СКЛиКАння
КиЇВСЬКОЇ ОбЛАСтІ 

РІШЕння
про затвердження звіту про виконання

 районного бюджету Макарівського району
за 9 місяців 2017 року

Заслухавши та обговоривши звіт управління фі-
нансів районної державної адміністрації про вико-
нання районного бюджету Макарівського району за  
9 місяців 2017 року, відповідно до частини 4 статті 80 Бю-
джетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з 
питань бюджету та фінансів, районна рада ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання район-
ного бюджету Макарівського району за  
9 місяців 2017 року по доходах у сумі триста тридцять 
дев’ять мільйонів сімсот шістдесят дев’ять тисяч дев’ять 
(339 769 009) гривень і по видатках у сумі двісті дев’яносто 
вісім мільйонів сто чотири тисячі п’ятсот сорок п’ять 
(298 104 545) гривень з перевищенням доходів над видат-
ками у сумі сорок один мільйон шістсот шістдесят чотири 
тисячі чотириста шістдесят чотири (41 664 464) гривні у 
тому числі:

1.1. По загальному фонду районного бюджету по до-
ходах у сумі триста двадцять чотири мільйона дев’ятсот 
сорок три тисячі вісімсот десять (324 943 810) гривень і по 
видатках у сумі двісті вісімдесят дев’ять мільйонів  трид-
цять вісім тисяч тридцять вісім (289 038 038) гривень з пе-
ревищенням доходів над видатками у сумі тридцять п’ять 
мільйонів дев’ятсот п’ять тисяч сімсот сімдесят дві (35 905 
772) гривні.

1.2. По спеціальному фонду районного бюджету по до-
ходах у чотирнадцять мільйонів вісімсот двадцять п’ять ти-
сяч сто дев’яносто дев’ять (14 825 199) гривень і по видат-
ках  у сумі  дев’ять мільйонів шістдесят шість тисяч п’ятсот 
сім (9 066 507) гривень з перевищенням доходів над ви-
датками у сумі п’ять мільйонів сімсот п’ятдесят вісім тисяч 
шістсот дев’яносто дві (5 758 692) гривні. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

Голова ради   О.О. Гулак
смт Макарів     03 листопада 2017 року   № 306 – 18 – VIІ

пОВІДОМЛЕння 
У  районній газеті «Макарівські вісті» № 28 від 21 

липня 2017 р. в оголошенні «Про проведення конкурсу 
на право оренди комунального майна» була допущена 
помилка в адресі, а саме: с. В. Карашин, вул. Шкільна, 
2 (правильна назва – вул. Перемоги, 2).

начальник відділу                           В.М. тарнавський.

: : :   р е к л а м а : : :

пОВІДОМЛЕння
Дп «Київський інститут землеустрою» 1 грудня 2017 

року з 10 години виконує  роботи з відновлення   в  натурі  та 
закріплення межовими   знаками меж земельних ділянок за-
гальною площею 84.0 га КСП «Осиківське» для іншого сіль-
ськогосподарського призначення (сільськогосподарського 
виробництва), в межах  Лишнянської сільської ради Мака-
рівського р-ну згідно з державним актом на право колектив-
ної власності землею серії КВ 000021 від 24 листопада 1995 
року. Власників (користувачів) суміжних земельних ділянок  
забезпечити  свою  присутність за вказаним  місцем  вико-
нання  робіт,  або направити своїх представників.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну 
ділянку серії ЯГ №166354, виданий 14 квітня 2006 року Ма-
карівським РВЗР на підставі рішення Копилівської сільської 
ради від 3 грудня 2004 року №152-17-ХХІV, кадастровий но-
мер 3222783201:01:008:0006, зареєстрований в Книзі запи-
сів реєстрації державних актів за №205 на ім’я – КОСтянА 
Валентина Миколаївна, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ атестат  серії Н №764820, виданий Моти-
жинською середньою школою 12 червня 1977 року на ім’я 
ШАМЕнКА Івана Миколайовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯГ №166353, виданий 14 квітня 
2006 року Макарівським РВЗР на підставі рішення Копи-
лівської сільської ради від 3 грудня 2004 року №152-17-
ХХІV, кадастровий номер 3222783201:01:008:0005, заре-
єстрований в Книзі записів реєстрації державних актів за 
№206 на ім’я – КОСтянА Валентина Миколаївна, вва-
жати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ пенсійне посвідчення ААИ №174769, вида-
не 19 червня 2014 року управлінням Пенсійного фонду 
України у Макарівському районі  на ім’я МОтРУЩЕнКО 
Валентини петрівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНУ трудову книжку, видану на ім’я КРиВЕнКА 
Олександра Володимировича (03.07.1984 р.н), вва-
жати недійсною.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво про право власності № 1702, ви-
дане 11 листопада 1997 року відділом управління майном
району Макарівської райдержадміністрації згідно з роз-
порядженням №108 від 11 листопада 1997 року (майно 
– квартира № 24 по вул. Проектна, 10 в смт Макарів Ки-
ївської області, зареєстроване на праві спільної сумісної
власності за Токарем Леонідом Дмитровичем, Токар Ка-
териною Іванівною, Токарем Дмитром Леонідовичем та 
Токарем Андрієм Леонідовичем), вважати недійсним.

Ініціатором мистецької акції виступив наш земляк, за-
служений художник України Анатолій Марчук. Співоргані-
затором  – Оксана Герасименко, волонтер, координатор 
Центру допомоги військовим Макарівського району. 

На аукціон виставлено сорок робіт у техніках олійного 
живопису, акварелі, ліногравюри, літографії. Ці картини 
були люб’язно надані Анатолієм Марчуком з тих робіт, що 
були написані учасниками пленерів «Козичанка – пер-
лина Полісся» і «Макарів та околиці»,  роботи народно-
го художника України Миколи Гроха,  заслужених діячів 
мистецтв України Віталія Мітченка та Михайла Шелеста, 
заслужених  художників України Миколи Кочубея, Ана-
толія Марчука, членів Національної спілки художників 
України Наталі Анікіної, Олексія Іванюка, Геннадія По-
льового, Тетяни Тараненко, Володимира Черватюка, 

У благодійній акції взяли участь кращі представники 
макарівської інтелігенції  –  шанувальники образотвор-
чого мистецтва. Зі словами благословення неординар-
ної події виступили Благочинний Макарівського району 
Української православної церкви Київського патріарха-
ту протоієрей Віталій Чорний та отець Павло Найденов.  

Відкрила аукціон  ведуча цього дійства – директор 
районного Будинку культури Людмила Колос.  Вона роз-
повіла присутнім про благородну мету події,  новизну 
для району та, власне, унікальність для серед культуро-
логічних заходів міст і сіл Київської області. 

Наступними до слова були запрошені гості з Києва 
відомий мистецтвознавець Станіслав Бушак та пись-
менник, сценарист Владислав Таранюк. З їхніх виступів 
особливо запам’яталась фраза благодійника ХІХ сто-
річчя, мецената української культури  Євгена Чикаленка 
про те, що «Україну треба любити не лише до глибини 
душі, а й до глибини власної кишені», яка, як ніколи рані-
ше, була актуальною  і в ті часи, і на нинішньому аукціоні.

Від імені організаторів  заходу слово надали Оксані 
Герасименко. Вона назвала всіх присутніх «людьми світ-
ла і добра», подякувала учасникам аукціону за їхню не-
байдужість та намагання допомогти в такій непростій 
справі, як добродійність.

Анатолій Марчук розповів слухачам про картини та 
авторів , які представлені на аукціоні, про історію ство-

рення деяких з них, що були написані в Макарівському 
районі, про цікавинки рідного краю, які полонили митців. 
Це і пам’ятник Димитрію Ростовському, і Замковище,  і 
мальовничі краєвиди річок Ірпеня, Здвижа та Сивки, і  
замок фон Мекка в Копилові, і старовинні вулички Мака-
рова – деякі з них  зараз залишились лиш на полотнах 
майстрів. 

Знаменно те, що перший лот аукціону придб сам іні-
ціатор події – Анатолій Марчук, завдавши загальний тон 
перебігу торгів. Цю картину художниці Тетяни Тараненко 
«Макарівський районний Будинок культури» Анатолій Пе-
трович шляхетно подарував… Макарівському районному 
Будинку культури.

Щоправда, сам аукціон починався повільно, але з 
кожним лотом розкручувався все активніше: майстерно 

проварила «торги» пані Людмила. Їй активно допомагав 
із залу пан Анатолій, чим робив обстановку на аукціоні 
невимушеною та по-сімейному щирою.

Несміливо, але дедалі вправніше освоювали тонкощі 
аукціонних правил і потенційні благодійники  – наступ-
ні володарі запропонованих картин. Врешті решт було 
продано п'ятнадцять картин, зібрані одинадцять тисяч 
п’ятсот гривень – сума солідна, як для першого початку. 
Ці гроші тут таки привселюдно  перерахували, озвучили 
загальну суму і передали пораненому бійцю в камуфляж-
ній формі. Високий, стрункий, справжній сучасний козак 
– і лиш пластикові милиці нагадували про поранення, 
операції, лікування. Нічого! Слава Богу, все позаду. Він 
удома. А з такими земляками – точно все буде добре!

Особливою, і абсолютно несподіваною родзинкою 
виявилась незапланована організаторами подія. До по-

раненого бійця мама підвела маленьку, 
зо три рочки,  дівчинку. Вона подарува-
ла звитяжцю свою картину – на малень-
кому листку із зошита – хатка і блакит-
не небо. Промовисто й по- дитячому 
пронизливо. Шал оплесків, схвальних 
вигуків, посмішок, а, подекуди, і сльо-
зу викликав цей несподіваний крок ма-
ленької українки, яка виросте, тепер ми 
в цьому впевнені, справжньою патріот-
кою рідної країни. 

Так пройшов перший Благодійний 
мистецький аукціон у Макарові. Ціка-
вим є його продовження – так званий 
«тихий аукціон». Тобто, не продані ще 
картини і далі експонуються в район-
ному Будинку культури. Кожен з небай-
дужих людей, хто не зміг потрапити на 
аукціон 16 листопада, має можливість 
прийти, оглянути картини, вибрати 
«свою» і придбати її. Кошти від реаліза-
ції цих картин будуть передані на ліку-
вання поранених бійців. 

Сподіваємося на продовження цієї 
новонародженої традиції в нашому районі. Адже нашим 
молодим ветеранам  АТО так потрібна допомога, увага 
земляків, справжніх «людей світла»  і добра. А їх серед 
нашого щирого українського народу таких дуже багато!

Владислав тАРАнЮК,
Член національної спілки журналістів, 

член національної спілки кінематографістів України.

«ПосПіШайМо, братове, робити 

добро, доки Ми іще в зМозі!»
Ці слова відомого поета-пісняра Вадима Крищенка звучали серед небайдужих людей Макарівської гро-

мади, які  16 листопада цього року зібралися в районному Будинку культури. Саме там відкрився Благодій-
ний мистецький аукціон. Вперше в Макарівському районі, а дехто з виступаючих з вітальним словом ствер-
джували, що взагалі перший в усій Київській області. Отримані кошти від цього аукціону були направлені на 
лікування пораненого добровольця Олександра Овчаренка із с. Грузьке – учасника сучасної війни за терито-
ріальну цілісність та Незалежність України. 
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Шлемо щирі вітання іменинникам з нагоди:

90-річчя з Дня народження –
Мотроні Степанівні ШВЕД із наливайківки;

80-річчя з Дня народження –
надії Василівні САВЕнОК із Гавронщини;
Ользі тихонівні ГЛУШМАн із Колонщини;
Михайлу Юхимовичу ЛОпАтІ з Юрова;
Антоніні трохимівні ШЕВЧУК із Лишні;
Ганні Романівні нАГОРнІй із Фасової;
ніні Іванівні ЛитВин та
Лідії Олексіївні ЗАЄцЬ з Королівки.
Шановні іменинники! Прийміть наші теплі вітання:

Міцного здоров’я, доброї надії,
Щоб завжди збувались усі Ваші мрії,
Щоб у всьому Вам щастило,
Щоби жити було мило.
Велике щастя на все майбуття,
Щоб дарувало Вам життя.
Бажаємо достатку, поваги,
Всіх благ і всякого добра
На щодень, на многії літа!

Президія Макарівської районної організації 
ветеранів України.

к у п у є М о    Д о Р о Г о
коРів, коней та МолоДняк.
т е л е ф о н и :  0 9 8 - 4 6 7 - 5 2 - 2 2 ; 

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

куПлю корів, коней, молодняк. 
тел.: 067-410-54-71; 093-001-29-69.

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

закуповуємо у населення дорого

врХ, молодняк Та коней. 
Телефон 067-173-92-92.

на виробництво 
дерев’яних гранул 

терміново потрібні 
оПератори та вантажники. 
тел.: 067-231-39-58; 096-646-96-96.

щирі вітання

* * * * *

закУПівля МедУ, воскУ, Мерви. 
обМін вощини. 

 Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ 
  ТА БДЖОЛОІНВЕНТАРЯ. 
тел.:  068-877-92-52; 095-453-22-60.

Консультація та допомога на відстані 
в складному сімейному житті. 

повернення  коханої людини. позбавлення 
алкогольної залежності та різних недуг.  

телефон 068-938-91-99.

СМт МАКАРІВ,  ВУЛ. ШЛяХЕтСЬКА (ІЛЛІЧА), 69 СМт МАКАРІВ,  ВУЛ. ШЛяХЕтСЬКА (ІЛЛІЧА), 69

житомирські вікна «теПлаПласт»
МеТАЛОПЛАСТиКОВІ ВІКНА ТА ДВеРІ, 

БАЛКОНи, ЛОДЖІї, БРОНьОВАНІ ДВеРІ.  
тЕЛ.: 067-847-88-80; 063-953-02-63.

Прийом всіх видів металоБрухту:
смт Макарів, вул. Заводська (біля м-ну «БудЦентр») –
тел. 098-817-72-91 та c. Бишів, вул. Першотрав-

нева, 7.  тел. 096-410-74-52.  високі ціни.  

ювелірний магазин 
«золото. сріБло»

(ПоБуткомБінат, 2 Поверх)
пропонує великий вибір золотих, 
позолочених та срібних виробів.

Робимо ОбМІн ЗОЛОтА на нові 
ювелірні вироби з доплатою за роботу.

: : :   р е к л а м а : : :

ФАСтІВСЬКЕ М’яСОпЕРЕРОбнЕ пІДпРиЄМСтВО 
закуповує ВРХ, коней та свиней за високими цінами. 

тел.: 067-803-58-62; 066-081-53-47. 

на територію 
лц «комодор» 

Макарівський р-н, 
с. Калинівка (51 км) 

терміново ПотріБний:
 двірник- тракторист.

Графік роботи: 3/1. 
Заробітна плата: 5000 грн.

Офіційне працевлаштування.
тел.: 098-522-33-78; 

066-245-43-05 (ЛюдмиЛа).

23 листопада зустрів свій ювілейний День народження 
Микола Леонідович ЗАЄцЬ із Королівки.

60 – не привід для печалі,
60 – це зрілість золота.
Хай до ста, а може, ще і далі
Йдуть, не оглядаючись, літа.
Хоч було в житті тривог багато,
Та не будем згадувать сумне,
Бо горить в душі іще багаття,
Ще вогонь горить – це головне!
Хай дорогу не встеляють хмари
І хода пружиниться міцна!
Ми за Вас сьогодні, ювіляре,
Всю горілку вип’ємо до дна!

З повагою: брат Володя із сім’єю,
та сестра Олена із сім’єю.

6 грудня
куПуємо натуральне

Адреса: смт Макарів, 
вул. б.Хмельницького, 9 (тц «Ста-
тус»), 2 поверх, 25 каб. – перукарня 
«Каприз». тел. 098-406-21-38.

* * * * *

23 листопада зустріла прекрасний життєвий ювілей – 
70-річчя з Дня народження 

добра, чуйна, мудра і просто дивовижна людина
надія Іванівна МАРЧЕнКО.

Дорога подруго! Ми з Тобою знайомі давно і зна-
ємо, скільки прекрасних людей Тебе оточує. Хочемо 
побажати Тобі, щоб цей зв’язок ніколи не губився. У 
кожного – своя доля і з часом ми все рідше бачимося зі 
своїми друзями. Однак так хочеться зустрічатися хоча 
б іноді, адже у нас є багато спільних інтересів і світлих 
спогадів. Якщо Тобі захочеться поділитися переживан-
нями або щастям – ми завжди будемо поруч. Ми дуже 
поважаємо Тебе – щиру, добру і веселу подругу. 

Нехай цей ювілей принесе у Твоє життя найважли-
віші в світі коштовності: здоров’я, благополуччя, щас-

тя, життєві сили, затишок та радість на 
багато-багато років. Щоб у Твоєму жит-
ті було якомога більше щасливих днів і 
якомога менше смутку.

Нехай у Твоїх задумах завжди буде 
мудрість, від дітей – увага й підтримка, 
у серці – світло від людської вдячності. 
Нехай завжди, аж до сторіччя, тебе су-
проводжує щаслива зоря удачі та Боже 
благословення!

З повагою друзі: ТиТАРеНКи, 
СОЛОВ’ї, МАКАРеЦь.

Щиро вітаємо вірну дружину, дорогу матусю, 
доброзичливу свекруху, безцінну тещу, 

турботливу бабусю та прабабусю
наталію Миколаївну КЛиМЕнКО з Мотижина

із 70-річчям з Дня народження, 
яке вона святкуватиме 27 листопада.

Нестримною ходою йдуть літа,
Вже мудрий 70-тий на порозі!
В очах ще молодість, хоч в скронях сивина,
Набутки й втрати на важкій дорозі!
Хай доля піднесе іще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я!
Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю!

З повагою: чоловік Петро, син Сергій, дочка Валя, 
зять Коля, невістки Таня та Маша, онуки та правнуки.

* * * * *

ФАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
оголошує конкурс на заміщення 
посади державного реєстратора.

Вимоги: вища освіта за спе-
ціальністю правознавство, що від-
повідає кваліфікаційним вимогам, 
встановленим Міністерством юс-
тиції України, вільне володіння дер-
жавною мовою, стаж роботи за фа-
хом на державній службі на посаді 
не нижче провідного спеціаліста 
не менше 1 року або стаж роботи в 
інших сферах управління не менше 
3 років.

Заяви, щодо участі в конкур-
сі приймаються з 24.11.2017 р. 
по 1.12.2017 р. в сільській раді 
за адресою: с. Фасова, вул. Іва-
на Франка,  2. тел. 3-14-42.

27 листопада святкуватиме свій ювілей – 
50-річчя з Дня народження дорогий синочок, 

люблячий братик та добрий дядько
Сергій Гаврилович КиРиЛКО з бишева.

З Днем народження вітаєм,
Від всього серця ми бажаєм
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку!
Хай посміхається життя,
Та буде кращим майбуття!

Твої рідні: мати, батько, сестра Валентина із 
сім’єю та братова Марія із сім’єю з Мотижина.

* * * * *

Колектив Управління казначейської служби у 
Макарівському районі з нагоди ювілейного Дня на-
родження щиро вітає першого керівника казначейства 

надію Іванівну МАРЧЕнКО.
Спинити час ніхто не в змозі,
І грає ліс, і квітне сад.
На вашім сонячнім порозі
З’явилось мудрих 70!
Ваш ювілей – поважна дата,
Про це нагадувать не слід,
А краще щиро побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ!
Щоб завжди Ви жили у мирі,
У колі рідної сім’ї,
І хай пісні веселі й щирі
Вам заспівають солов’ї!

д о с т а в л ю :  ч о р н о з е М ,   д о Ш к и ,
П і с о к ,  щ е б і н ь ,  г н і й ,  г р У н т ,  б р У с , 

д У б о в і  с т о в П ч и к и . 
т е л . :  0 9 7 - 2 3 0 - 5 1 - 7 8 ;  0 9 9 - 2 4 0 - 4 3 - 3 9 .

Щиро вітаємо з 55-річчям з Дня народження коха-
ного чоловіка, турботливого батька, доброго дідуся

Ігоря Кузьмича нОСЕнКА з ясногородки.
Шановний імениннику! В святковий день прийми ві-

тання та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все в сім’ї  гаразд!
Хай мрія Тебе окриляє,
Радість душу звеселяє,
Хай достаток буде в домі,
Серце хай не знає втоми.
Весело життя вирує,
Щастя, успіхи дарує
І оточує любов’ю.
Миру, злагоди, здоров’я!

З любов’ю, дружина, діти та онуки.

ЗАГУБЛЕНЕ тимчасове посвідчен-
ня №203422, видане 16 липня 2013 
року Військовим комісаріатом  По-
дільського району м. Київ на ім’я  
ФОнІцЬКОГО Євгена Олексан-
дровича, вважати недійсним.

: : :   р е к л а м а : : :

терміново ПотріБен 

к У Х а р
у приватний дитячий садок у Северинівці. 

З/плата: від 8000 грн.
Графік роботи: з 8.00 до 18.00. Є розвозка.

Вихідні: субота, неділя. 
тел.: 099-923-97-68; 067-561-10-21. 

пРОДАЮ добре випоєну молоком 6-місячну 
теличку для утримання на корову. 

телефон 050-804-04-34.

: : :   р е к л а м а : : :
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«Працювати потрібно не 12 годин на добу, а головою». 
            Стів ДЖОБС.

ОВЕн (21.03–20.04). Енер- 
гетичний потенцiал Овнiв без- 
межний. Можливе прагнення 
реалiзувати творчi й органi-
заторськi здiбностi. У багатьох 
Овнiв може з`явитися 

прагнення до популярностi, до 
свiтських розваг, до веселостi. Тиждень 
проходить пiд знаком перетворення 
космiчної енергiї. Можливi рiзнi пригоди, 
несподiванi повороти долi, цiкавi зустрiчi. 
Цей тиждень сприятливий для любовi, 
змiцнення сiмейних стосунків.
Сприятливi днi: 1; несприятливi: 30.

тIЛЕцЬ (21.04–21.05). Ймовi- 
рно, що на цьому тижнi вкла-
дання грошей у ризикованi обо- 
рудки буде вдалим i принесе 
Тiльцям прибуток. У другiй по- 
ловинi тижня ви, можливо, 
одержите погану звiстку або у 

вас значно погiршиться самопочуття. 
Зiрки попереджають, що можуть вини-
кнути серйознi проблеми зi здоров`ям. 
Не виключено, що доведеться навiть 
звернутися до «швидкої медичної 
допомоги».
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 3.

бЛиЗнЮКи (22.05–21.06). 
Напружений тиждень у планi 
здоров`я. Ймовiрне загостре-
ння хронiчних захворювань. У 
сiм`ях Близнюкiв росте неза-
доволення їхньою поведiнкою. 

Можливi повне нерозумiння, розбiжностi 
при складаннi сiмейного бюджету. Це 
найбiльш невдалий тиждень для початку 
нової справи, довготривалого планува- 
ння, вирiшення житейських питань. 
Можливо, товариство малознайо-
мої людини вiдволiкне Близ- 
нюкiв вiд iнтелектуальної роботи, обдуму- 
вання важливих крокiв у дiловiй сферi 
життя.
Сприятливi днi: 2; несприятливi: 28.

РАК (22.06–22.07). Тиждень 
пов`язаний з пробудженням 
бажань, побудовою грандiо-
зних планiв, широким спiл- 
куванням. Ймовiрне пiдви-

щення вимогливостi Ракiв до людей із 
близького оточення. В результатi цього 
зростуть i обов`язки самих Ракiв. Їх буде 
так багато, що важко буде видiлити 
головне. У першiй половинi тижня нiщо 
не повинно Ракiв потривожити. Тиждень  
сприяє  спогляданню, мисленню, аналiзу 
того, що вiдбувається.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 1.

ЛЕВ (23.07–23.08). Ваша 
пiдвищена працездатнiсть 
примусить товаришiв по 
службi здивуватися тому, як 
швидко ви набули потрiбної 
форми. Тиждень може 

бути повний рiзного роду несподiванок. 
Сприятливий він для укладання шлюбу, 
сiмейних стосунків i найповнiшого 
розкриття багатства вашої особистостi. 
Розташування планет застерiгає вiд 
невдач в iнтимному життi або сварки 
з близькою людиною. Багатьох Левiв 
закрутить домашнiй клопiт. Можливо, 
нагадають про себе невирiшенi проблеми 
останнiх днiв. Ймовiрно, що спiлкування з 
дiтьми не принесе вам особливої радостi.
Сприятливi днi: 1; несприятливi: 3.

ДIВА (24.08–23.09). Черго-
вий цикл вашої життєвої 
активностi буде позначений 
вiдчуттям вiдстороненостi 
вiд зовнiшньої суєти. Це доз- 
волить вам спрямувати своє  

життя в потрiбне русло i вiдновити втра-
чену рiвновагу. Украй неблагополучний 
тиждень, пов`язаний з обманами, 
наклепом. Мабуть, близькi люди 
поводяться не зовсiм так, як ви цього 
хотiли. На жаль, вплинути на них або 
перевиховати їх вам навряд чи вдасться.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 27.

тЕРЕЗи (24.09–23.10). Крити- 
чний тиждень. Для нього харак-
тернi зваблення, грiхопадiння, 
вiдплата. Велика можливiсть 
невдачi, у результатi якої 
ваше становище погiршає. 

Пасивний, спокiйний тиждень. Слiд 
почекати з реалiзацiєю серйозних планiв. 
Скоро ви можете одержати пiдтримку 
вiд партнерiв i колег. Єдина можлива 
неприємнiсть  – загострення хронiчних 
захворювань.
Сприятливi днi: 1; несприятливi: 29.

СКОРпIОн (24.10–22.11). Па- 
сивний тиждень, несприя- 
тливий для нововведень, змiн, 
подорожей. У другiй половинi 
тижня вiрогiднi подiї, в резу-
льтатi яких поганий настрiй 

може покинути Скорпiонiв. Любов i 
мир знову ввiйдуть до їхнього будинку. 
Тиждень припускає зростання творчого 
потенцiалу Скорпiонiв. Вiн обiцяє бути 
вдалим. Змiни в мате-рiальному життi 
сприйматимуться Скорпiонами як 
належне.
Сприятливi днi: 30, 3; несприятливi: 29.

СтРIЛЕцЬ (23.11–21.12). Цей 
тиждень може виявитися дуже 
важливим в життi бiльшостi 
Стрiльцiв. Початок тижня 
зажадає вiд багатьох ухвалення 

важливих рiшень. Особливе це стосується 
Стрiльцiв-чоловiкiв: для них можуть 
вiдкритися цiкавi службовi перспективи. 
Тиждень затверджує непорушнiсть свiто-
вих законiв, припускає досягнення мети, 
вивчення ремесел. Необхiдна охорона 
будинку. Тиждень несприятливий для 
подорожей. Великi запити, прагнення 
видiлитися за будь-яку цiну можуть 
призвести до небажаних результатiв.
Сприятливi днi: 1; несприятливi: 2.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01). Тиж- 
день припускає накопче- 
ння життєвих сил, пере-
оцiнку цiнностей. Зiрки реко- 
мендують Козерогам уникати 
галасливих компанiй i гуляння. 

Сни можуть бути вiщими. Цей тиждень 
пройде пiд знаком милосердя, любовi i 
прощення. Енергiя, що б`є ключем, дасть 
Козерогам можливiсть закiнчити всю 
намiчену на тиждень роботу. Начальство 
буде задоволене її результатом, а 
Козероги зможуть розраховувати на 
пiдвищення рiвня життя.
Сприятливi днi: 28, 2; несприятливi: 29.

ВОДОЛIй (21.01–19.02). 
Вир подiй поглине Водолiїв 
цiлком. Вони можуть зайня-
тися улюбленою справою, 
впорядкуванням свого 

будинку, квартири, налагодити охорону 
житла. Можливий успiх у фiнансових 
операцiях. Сприятливий тиждень для 
ведення судових справ, укладення 
шлюбiв i договорiв. Водолiям буде 
легко концентруватися на головному, 
проникнути в суть речей, втiлити задумане 
в реальнiсть. Вони зможуть легко об`єднати 
в собi i урiвноважити бажання оновлення з 
тверезим, розсудливим поглядом на подiї.
Сприятливi днi: 3; несприятливi: 30.

Риби (20.02–20.03). Цей 
тиждень припускає душев-
ний дискомфорт. Бiльшi-
сть Риб зiткнуться з необо-
ротними наслiдками своїх 
помилок i «веселкових» надiй. 

Нерозумiння мети своєї дiяльностi, 
бажання взяти на себе всю вiдповi-
дальнiсть за спiльну справу, iлюзiї з 
приводу «перевиховання» близької 
людини приведуть Риб на межу 
нервового зриву. Позитивнi тенденцiї 
тижня знайдуть своє вираження. Зiрки 
розташованi настiльки добре, що будь-
якi справи вам вдаватимуться з першого 
разу. Ви на висотi, все вам пiд силу!
Сприятливi днi: 30; несприятливi: 29.

Тамада: 
– Дорогi друзi! Сьогоднi на цьому 
весiллi зiбралися лише найближчi 
i найрiднiшi люди. Буде дуже важ-
ко спровокувати бiйку, але я – 
професiонал!

Якщо жiнка пiсля сварки несподiвано 
швидко вас пробачила, то це означає, 
що вона вже придумала, як пом сти-
тися.

– Тату, ну чому ти думаєш, що якщо 
я була на днi народження, то вiдразу 
пила?
– Я… мама!

Купила шалено гарнi босонiжки... Ка-
блук 15 см... Краса неймовiрна... У них 
дуже зручно! Сидiти...

Ось дивлюся на себе в дзеркало i 
думаю: «Адже є щось у мене україн-
ське... Хм... може сало?»…

– Чому ти не хочеш бути зi мною, Оле-
но?
– Ти повинен спочатку завоювати 
мене!
– А мирним шляхом з тобою нiяк?

Обiцянка повернути грошi через тиж-
день, означає тiльки прохання – тиж-
день не приставати з цим питанням.

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 


