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Ö³íà äîãîâ³ðíà

На темному небі
Зіронька сяє.
«Христос народився!»Вона промовляє.
«Христос народився!»Підхоплює місяць
Щоб чутно було
У кожній світлиці.
Щоб кожна хатина,
Щоб кожна родина
Почула про радість,
Почула про диво.
«Христос народився!»
Й настало Різдво.
«Христос народився!»
«Славімо його!»

У Вифлеємі –
В стайні на сіні –
Христос родився
Всім на спасіння!
Люди, радійте,
Христа вітайте,
Божому сину
Славу віддайте!

Ôîòî Íàòàë³¿ ÊÐÀÂÅÖÜ

Слава на небі
Богу Святому,
На землі спокій
Роду людському!

Çâó÷àòü êîëÿäêè ó âèêîíàíí³ «Ð³äíèõ íàñï³â³â» ³ç Ëåîí³âêè

Øàíîâí³ æèòåë³ Êàãàðëè÷÷èíè!
Ùèðî â³òàºìî âàñ ³ç ñâ³òëèì õðèñòèÿíñüêèì ñâÿòîì
- Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!
Íåõàé Ð³çäâÿí³ äçâîíè ïðîáóäÿòü ó âàøèõ ñåðöÿõ
íàéäîáð³ø³ ïðàãíåííÿ ³ ïî÷óòòÿ, íàïîâíÿòü âàø³ äóø³ ëþáîâ’þ äî ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ, äî ñâîº¿ çåìë³, äî óñüîãî íàðîäó. Íåõàé êîæåí äåíü, êîæíà ìèòü ñòàíóòü äëÿ
âàñ ùåäðèìè íà äîáðî ³ óñï³õè, ïîñèëàþòü âàì Ãîñïîäíº áëàãîñëîâåííÿ òà çàõèñò!
Ì³öíîãî âñ³ì çäîðîâ’ÿ, ÷èñòèõ ïîìèñë³â, ãàðíîãî íàñòðîþ!
Â³êòîð ÊÎËßÄÀ,
ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

²âàí ÑÅÌÖÎÂ,
ãîëîâà ðàéîííî¿ ðàäè

Ñâ³òîâà Ðàäà Ñóñï³ëüíî¿ Ñëóæáè Ñâ³òîâîãî Êîí´ðåñó
Óêðà¿íö³â ùèðî â³òàº âàñ ³ âåñü óêðà¿íñüêèé íàð³ä â Óêðà¿í³ ³ ïîçà ¿¿ ìåæàìè, ³ºðàðõ³â ³ äóõîâåíñòâî óêðà¿íñüêèõ
íàö³îíàëüíèõ öåðêîâ, óêðà¿íñüêèé óðÿä ³ â³éñüêî, ïðîâ³ä
óêðà¿íñüêèõ ïàòð³îòè÷íèõ îðãàí³çàö³é ïî âñ³õ ïîñåëåííÿõ
çåìë³ òà âñ³õ äîáðîâîëüö³â ³ âîëîíòåð³â, ÿê³ ç ïîñâÿòîþ
æåðòâóþòü ñâîº æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ äëÿ çäîáóòòÿ ïåðåìîãè íàä ìîñêîâñüêèì àãðåñîðîì. Çè÷èìî Âàì ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, íåçëàìíî¿ â³ðè ó ïåðåìîãó óêðà¿íñüêî¿ ³äå¿, ïåðåìîãó äîáðà ³ ùàñëèâîãî ìàéáóòíüîãî âñ³ì óêðà¿íöÿì, ùî â³äñòîþþòü ñâîº ìàéáóòíº.
Âåñåëèõ ñâÿò, ñìà÷íî¿ êóò³, ïðèâ³òíî¿ äîë³ òà Ãîñïîäíüî¿ äîïîìîãè ó çä³éñíåíí³ íàä³¿ òà ñïîä³âàíü!
Íåõàé ç Âå÷åðåþ Ñâÿòîþ Âåëè÷íî â ä³ì ââ³éäå äîáðî,
Íà ùàñòÿ äèâî-êîëÿäîþ Áëàãîñëîâèòü ñâÿòå Ð³çäâî!
Õðèñòîñ íàðîäèâñÿ! Ñëàâ³ìî Éîãî!
²ðèíà ÂÀÙÓÊ, ãîëîâà ÑÐÑÑ

7 січня - визволення Кагарлика від нацистських загарбників
Íîâîð³÷íî-Ð³çäâÿí³ ñâÿòà äëÿ ìåøêàíö³â íàøîãî ì³ñòà ñï³âïàäàþòü ç îäí³ºþ ³ç íàéâàæëèâ³øèõ
ñòîð³íîê ³ñòîð³¿ êðàþ. Â ö³ äí³ 1944 ðîêó áóëî çâ³ëüíåíî ì³ñòî Êàãàðëèê â³ä í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.
Âî¿íè-âèçâîëèòåë³ ö³íîþ ñâî¿õ æèòò³â ïðèíåñëè
íà íàøó çåìëþ ìèð ³ ñâîáîäó.
Ñâ³òëà ïàì’ÿòü ïðî ¿õí³é ïîäâèã áåðåæå ñó÷àñíå
ïîêîë³ííÿ êàãàðëè÷àí.
Ñõèëÿþ÷è ãîëîâè ïåðåä çàãèáëèìè, çáåðåæåìî â ñåðöÿõ íèí³øí³õ òà ïðèéäåøí³õ ïîêîë³íü
ñâ³òëó ïàì’ÿòü ïðî òèõ, õòî ö³íîþ âèñîêîãî ïîäâèãó ïîäàðóâàâ ðàä³ñòü æèòòÿ íà ð³äí³é çåìë³. Ìè çàâæäè ïàì’ÿòàòèìåìî ïðî âàø ïîäâèã.
Ïðî òå, ÿêîþ ö³íîþ çäîáóâàëîñÿ íàéâàæëèâ³øå
ó öüîìó ñâ³ò³.
Íèçüêèé óêë³í ³ ìåðòâèì, ³ æèâèì çà Áàòüê³âùèíó.
À â³ääàþ÷è øàíó æèâèì âåòåðàíàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, áàæàºìî âñ³ì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî çàòèøêó, ìèðíîãî íåáà íà äîâã³ ðîêè.
Íåõàé ó êîæíîãî ç íàñ ïàíóº ìèð ³ çëàãîäà, íåõàé ðàä³ñòü ïåðåïîâíþº äóø³, íåõàé ñò³ë áóäå áàãàòèé íà ñìà÷í³ ñòðàâè, à õàòà ïîâíèòüñÿ äîáðèìè ãîñòÿìè.
Ìèðó íàì óñ³ì!
Â³êòîð ÊÎËßÄÀ,
ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

²âàí ÑÅÌÖÎÂ,
ãîëîâà ðàéîííî¿ ðàäè

Øàíîâí³ âåòåðàíè!
Äîðîã³ æèòåë³ ì³ñòà Êàãàðëèêà ³ ðàéîíó!
Â³ä ðàäè âåòåðàí³â Êàãàðëèöüêîãî ðàéîíó ïðèéì³òü
íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ ñëàâíî¿ äàòè
- 72-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Êàãàðëè÷÷èíè â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â!
Ñïëèâàþòü ðîêè ³ äåñÿòèð³÷÷ÿ, ïðîòå ìè çàâæäè
ç ãëèáîêîþ øàíîþ ïàì'ÿòàòèìåìî ïðî ìóæí³ñòü òà
ãåðî¿çì ñëàâíèõ âî¿í³â-ïåðåìîæö³â ó íàéá³ëüø³é ³ íàéæàõëèâ³ø³é â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà â³éí³. Äîçåìíèé óêë³í
âàì, òâîðöÿì Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè, çà ð³äíó Óêðà¿íó, çà
õîðîáð³ñòü âàøó, çà ðàíè âàø³, çà â³ðó âàøó âñ³ì, õòî
áîðîâñÿ ç âîðîãîì íà ôðîíòàõ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿,
íà îêóïîâàí³é òåðèòîð³¿, õòî ïðàöþâàâ ó òèëó. Äëÿ
êîæíîãî ç íàñ, øàíîâí³ âåòåðàíè, âè º âç³ðöåì ïîäâèãó, ìóæíîñò³, ëþáîâ³ â ³ì 'ÿ æèòòÿ íà çåìë³.
Ùèðî âêëîíÿºìîñü óñ³ì äîáëåñíèì çàõèñíèêàì Â³ò÷èçíè, ôðîíòîâèêàì-çåìëÿêàì çà íàéäîðîæ÷å, ùî ä³ñòàëîñü íàì ó ñïàäîê, - ÷èñòå íåáî ³ ìèðíó ïðàöþ íà
ñâÿò³é ð³äí³é çåìë³.
Äîðîã³ âåòåðàíè â³éíè!
Øàíîâí³ æèòåë³ êðàþ! Â³ä óñüîãî ñåðöÿ çè÷èìî âàì
äîâãèõ ðîê³â àêòèâíîãî æèòòÿ, çàòèøêó â ðîäèíàõ,
íàñíàãè òà îïòèì³çìó.
Õàé êîæåí âàø äåíü áóäå ðàä³ñíèì, ñîíÿ÷íèì
òà ùàñëèâèì!
Þð³é Ñ²ÄªËÜÍ²ÊÎÂ,
ãîëîâà îðãàí³çàö³¿
âåòåðàí³â Êàãàðëèöüêîãî ðàéîíó
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Øàíîâí³ ÷èòà÷³ «Â³ñíèêà Êàãàðëè÷÷èíè»!
ßê ìè ³ ïîâ³äîìëÿëè, ðàéîíêà òåïåð áóäå âèõîäèòè â ðåæèì³ òèæíåâèêà ùîï’ÿòíèö³ íà 12 ïîëîñàõ. ×åêàºìî âàøèõ ïðîïîçèö³é ùîäî ïîêðàùåííÿ âèäàííÿ.

З повагою - Валентин ВЛАДІМІРОВ
13 ñ ³ ÷ í ÿ ç 12 .0 0 ä î 13 .0 0 áóäå ïðîâåäåíî ïðÿìèé
òåëåôîííèé çâ’ÿçîê æèòåë³â Êàãàðëèöüêîãî ðàéîíó ³ç ãîëîâîþ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Â³êòîðîì Ìèêîëàéîâè÷åì ÊÎËßÄÎÞ.
Ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, ðîáîòè ï³äïðèºìñòâ
æèòòºçàáåçïå÷åííÿ òà æèòòºä³ÿëüíîñò³ ðàéîíó ïðîñèìî çâåðòàòèñÿ çà íîìåðîì 6-14-44.

5 та 6 січня - Дні народження у наших
дорогеньких внучат та племінників

Діаночки МІНДЕР
та Ромчика САУХА
з Яблунівки.
Дорогі наші Діаночка
і Ромчик! Щиро вітаємо
вас і бажаємо, щоб ваше
життя було світлим і
прекрасним.
Рано-вранці до схід
сонця ангел стукнув у віконце, сповістив таку
новину: у Діанки і Романа свято нині. Любі наші, наша втіхо, іскріться здоров’ям, дзвіночками сміху. Щоб радість і щастя вас обняли,
щоб ангели Божі вас берегли.

Ç ëþáîâ’þ - ÷îëîâ³ê, ä³òè, âíóêè, ñåñòðè ç ðîäèíàìè

5 січня відсвяткувала ювілейний День народження дорогенька
дружина, мама, бабуся, прабабуся
Надія Григорівна РОЄНКО
з Черняхова.
Ми Вас вітаємо із великим святом
і від душі бажаємо радості багато. Хай
сміється сонце з неба голубого, і троянда перша зацвіте для тебе. Хай в житті ніколи горя не буває, на устах усмішка маком розцвітає. Хай же буде гарна
кожна Ваша днина, дорогенька наша,
будьте Ви щаслива.

Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ - ÷îëîâ³ê, äî÷êà Ñâ³òëàíà, çÿòü ßðîñëàâ, îíó÷êà Àëëà, îíóê Ñëàâà ³ ïðàâíó÷îê Îëåæêà

8 січня відзначатиме 60-річний ювілей
Василь Іванович ТРИГУБ
з Кагарлика.
Шановний Василь Іванович!
Із гарним ювілеєм Вас, з Новим роком
та Різдвом Христовим вітають родина
Ворони - Юра і Люба та родина Музик Паша, Наташа і Віка.
Вам сьогодні 60! Із вдячністю ми хочемо
вітати Вас за мудрість батьківських порад, за вміння всім завжди допомагати. За
приклад чоловіка й сім’янина, і за могутні
руки золоті. Нехай Господь пошле благословення, нехай здоров’я й сил дарують всі
святі. Нехай на білій скатертині в Вашім домі завжди будуть
хліб і сіль, своїм теплом хай завжди душу сонце гріє, слова подяки линуть звідусіль!
9 січня наша дорога мама, бабуся
Софія Андріївна КАСЬЯН
з Іванівки
святкуватиме 65-річний ювілей.
В ювілей ми бажаєм удачі, ще й великого щастя в додачу. Хай радість і сонце заглянуть у
віконце, відкриються двері для щастя й добра.
Хай сила прибуде, здоров’я міцніє на мирні та
щедрі, на довгі літа. Наснага і щедрість у серці
хай квітне, поки ювілей не настане столітній.
Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ - ä³òè, âíóêè, ïðàâíóê

www.kagavisti.com

НАГАЛЬНЕ

Три дні — на виправлення помилок
Ï

èòàííÿ äîòðèìàííÿ íàëåæíîãî òåìïåðàòóðíîãî
ðåæèìó â çàêëàäàõ ñîö³àëüíî¿
ñôåðè Êàãàðëèöüêîãî ðàéîíó
îáãîâîðþâàëèñÿ ï³ä ÷àñ íàðàäè ãîëîâè ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿
à äì³í³ñòðàö³¿ Â³ê òîðà Êîëÿäè
é ãîëîâè ðàéîííî¿ ðàäè ²âàíà
Ñåìöîâà ç çàñòóïíèêîì ì³ñüêîãî ãîëîâè Îëåãîì Ïóð³ºì, ãîëîâíèì ë³êàðåì Öåíòðà ëüíî¿
ðàéîííî¿ ë³êàðí³ Â³êòîðîì Êóë³í³÷åíêîì, íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó îñâ³òè Íàä³ºþ Îìåëü÷åíêî,
íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòê ó ÐÄ À
Âàëåíòèíîþ Ãîëîâàí÷óê, âèêîíðîáîì Êàãàðëèöüêîãî ÄÐÏ îáëàñíîãî äîðîæíîãî óïðàâë³ííÿ
Êîñòÿíòèíîì Õàìàçä³ðîì ³ ïðåäñòàâíèêàìè îðãàí³çàö³é, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü îïàëåííÿì çàêëàäè
ìåäèöèíè òà îñâ³òè.
Ïðèâîäîì äî çóñòð³÷³ ñòàëè ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðêè î÷³ëü-

íèêàìè ðàéîíó òà ì³ñòà ðîáîòè
êîòåëåíü, çîêðåìà, Öåíòðàëüíî¿
ðàéîííî¿ ë³êàðí³.
- Íåïðèéíÿòíî, - çàçíà÷èâ
Â³êòîð Êîëÿäà, - ùîá òåìïåðàòóðà ó â³ää³ëåííÿõ ë³êàðí³ íå ïåðåâèùóâàëà 13 ãðàäóñ³â, ÿê öå
áóëî ï³ä ÷àñ íàøî¿ ïåðåâ³ðêè, äî
òîãî æ íàëåæíîãî çàïàñó äðîâ ó
êîòåëüí³ òåæ íå âèÿâèëîñÿ.
Íà ä³ÿ Îìåëü÷åíêî äîïîâíèëà, ùî, ñòàíîì íà 4 ñ³÷íÿ, ó
Ñòàéê³âñüê³é øêîë³ ñèòóàö³ÿ íå
êðàùà — òåìïåðàòóðà ó çàêëàä³ êîëèâàºòüñÿ â ìåæàõ 3-5 ãðàäóñ³â.
Ãîëîâíèé ³íæåíåð ÊÏ «Òåïëî³ííîâàö³ÿ» Âîëîäèìèð ×îðíèé
çàïåâíèâ êåð³âíèöòâî ðàéîíó,
ùî îðãàí³çàö³ÿ áåðå íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ ó íàéêîðîòø³ òåðì³íè âèïðàâèòè ñèòóàö³þ. Â³í äîïîâ³â, ùî âïðîäîâæ ïîíåä³ëêà
òåìïåðàòóðà ó â³ää³ëåííÿõ Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ íàáëè-

çèòüñÿ äî íîðìè.
Ç à ð å ç óë üò à ò à ì è í à ð à ä è
Â³êòîð Êîëÿäà âèäàâ äîðó÷åííÿ ñòâîðèòè â òåðì³í äî 7 ñ³÷íÿ
ñòðàòåã³÷íèé òðèäîáîâèé çàïàñ
äðîâ íà âñ³õ êîòåëüíÿõ, ÿê³ îáñëóãîâóº ÊÏ «Òåïëî³ííîâàö³ÿ», à
ãîëîâíîìó ë³êàðþ Öåíòðàëüíî¿
ðàéîííî¿ ë³êàðí³ òà íà÷àëüíèêó
â³ää³ëó îñâ³òè âçÿòè ï³ä îñîáèñòèé êîíòðîëü òåìïåðàòóðíèé
ðåæèì â çàê ëà ä à õ ³ ùîäåííî
ïðî öå ³íôîðìóâàòè ãîëîâó ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
Î÷³ëüíèê ðàéîíó ðåêîìåíäóâàâ
Âîëîäèìèðó ×îðíîìó ó íàéêîðîòø³ òåðì³íè óêëàñòè äîãîâ³ð
ç Êè¿âîáëÄÓ íà êðîíóâàííÿ äåðåâ, ùî ðîñòóòü âçäîâæ àâòîøëÿõ³â, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, äîïîìîæå îðãàí³çàö³¿ çàáåçïå÷èòè
íàëåæíèé çàïàñ äðîâ ó êîòåëüíÿõ, ÿê³ îïàëþþòü çàêëàäè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè.

Інф. «ВК»

ПОДІЯ

Íîâèé ð³ê ó çàòèøí³é îñåë³

Ç ëþáîâ’þ - áàáóñÿ ªâà, ä³äóñü Âàñÿ òà òüîòÿ Ìàð³ÿ

5 січня відзначила славний ювілейний День народження наша
люба дружина, мама, бабуся, сестричка, тьотя
Ганна Петрівна ТАТАРЧУК
з Мирівки.
Найдобріша, найкраща матусю рідненька! В цей
день ми вклоняємось дуже низенько. За сонечко ясне,
за серце прекрасне, за те, що добром зігріваєте нас.
За те, що в щасливу і скрутну хвилину ми можемо всі
прихилитись до Вас. Хай Вас оминають невдачі та
грози, нехай лиш від сміху з’являються сльози, міцного здоров’я з роси і води, бадьорість та настрій хай
будуть завжди.

2

Н

апередодні Новорічних свят у
дитса дку “Теремок” ві д бу лас я
очікувана подія
— після капітального ремонту
двері групи “Кал и н к а” п р и віт но розчинилися
перед міськими
дітлахами. Відтепер тут не лише
я с к р а ві д и т я ч і
меб лі та іграшк и, а й пр о с т о рий, обкладений
керамічною плиткою санвузол, сучасний кухонний
б лок, затишні
спа льня, кімната для ігор та занять. Для потреб
Ó öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ â³äðåìîíòîâàíî¿ ãðóïè âçÿëè ó÷àñòü êåð³âíèêè
діток передбаче- ðàéîíó ³ ì³ñòà, ïðàö³âíèêè ÄÍÇ «Òåðåìîê» òà áàòüêè äîøê³ëüíÿò
но все до наймензвичайно ж, вручили подарунки. тива, можливо, не була б здійсших дрібниць.
Завідувачка “Теремка” Тетя- нена, якби не підтримка членів
Розді лили радість з ма лечею й працівниками дитсадка на Дяченко подякувала міській виконкому, депутатів міської
того дня міський голова Олек- владі та спонсорам за фінансо- ради, які без роздумів заклали
сандр Панюта, голова райдерж- ву допомогу та за увагу й тур- в районнний бюджет необхідну
адміністрації Віктор Коляда, го- боту про наймолодших жите- суму на ремонт. Він подякував
батькам за активність, спонсорам за небайдужість
й б е з к о р и с л ивість, а працівникам підприємства
“Успіх” - за якісно
виконану роботу.
Окрему вдячність
мер міста висловив Благодійному
фонду Олександ р а О н и щен ка
“Родина” за придбання енергозберігаючих вікон.
Після святкового концер т у,
який підготували маленькі вихованці “Теремк а”, б а т ь к и т а
гості із задовоÂèõîâàíö³ ãðóïè «Êàëèíêà» ï³äãîòóâàëè äëÿ ãîñòåé íåâåëè÷êèé êîíöåðò ленням оглянули
відремонтовані
лова райради Іван Семцов, на- лів міста. Висловлювали теплі приміщення. Всі були у захваті
чальник відділу освіти РДА На- слова вдячності міському голо- від побаченого — ремонт продія Омельченко. Вони привітали ві за дотримане слово і батьки ведено не просто якісно, а з душею та любов’ю до наймолоддіток та персонал дошкільного дошкільнят.
У свою чергу Олександр Па- ших кагарличан.
навчального закладу з завершенням ремонтних робіт та, нюта зазначив, що його ініціаОлексій АДАМЕНКО

Ôîòî Îëåêñ²ÿ ÀÄÀÌÅÍÊÀ

К

К
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НАРОДНИЙ ТИЛ

Нехай турбота
повернеться сторицею
Ä

îðîã³ íàø³ âîëîíòåðè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «ÑÒÐÀÓÑ»:
Ëþäìèëà Ãåðàñèìåíêî (ãîëîâà), Ñåðã³é Õìàðà (çàñòóïíèê
ãîëîâè), Ñâ³òëàíà Êîíþõîâà, Îëüãà ²ëüºíêî, Âàëåð³é Ñàì÷èíñüêèé,
Ìèêîëà Êðèæàíîâñüêèé, Ìàð³ÿ Ìàòâ³é÷óê, Îëåêñàíäð Àøòåìà, Àíàòîë³é Ôóðí³ê!
Äÿêóºìî âàì çà òóðáîòó ïðî íàøèõ ñèí³â, ÿê³ â òÿæêèé ÷àñ äëÿ
íàøî¿ Â³ò÷èçíè îáîðîíÿþòü íàø ñïîê³é òà ñîí, Ìèêîëó Äîðîøåíêà,
Âàñèëÿ Øóëüæåíêà, Ä³ìó Ô³íàºâà.
Ñüîãîäí³ íàøà äåðæàâà ïåðåæèâàº ñåðéîçí³ âèïðîáóâàííÿ, òà ç
Áîæîþ äîïîìîãîþ ³ ç ëþáîâ’þ äî ð³äíîãî êðàþ º ëþäè, ÿê³ íåáàéäóæ³ äî ñë³ç, ïåðåæèâàíü ìàòåð³â. Âåëèêà ¿ì ïîäÿêà é óêë³í.
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî âàñ, äîðîã³ íàø³ âîëîíòåðè, ç Íîâèì
ðîêîì òà Ð³çäâîì Õðèñòîâèì! Ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ âàì ³ âàøèì ðîäèíàì, ðàäîñò³ â Íîâîìó ðîö³, ÷èñòîãî ìèðíîãî íåáà.

Æèòåë³ ñ. Î÷åðåòÿíå, âëàñíèêè ïà¿â, âèñëîâëþþòü âäÿ÷í³ñòü
êåð³âíèêó ÒÎÂ «Â²ÊÒÎÐ²ß-ÀÃÐÎ» Âîëîäèìèðó Ñ³í÷åíêó çà äîáðîòó ³
íåáàéäóæ³ñòü, çà ùåäð³ñòü ³ äóøåâíå òåïëî. Ïðî ùîá íå ïîïðîñèëè,
ç ÷èì áè íå çâåðíóëèñÿ äî Âîëîäèìèðà Â³êòîðîâè÷à – í³êîëè íå â³äìîâèòü ³ íå çàëèøèòüñÿ îñòîðîíü.
À òàêîæ õî÷åìî ùèðî ïðèâ³òàòè Âàñ ³ Âàøó ñ³ì’þ ç Íîâèì ðîêîì
òà Ð³çäâîì Õðèñòîâèì.
Âåëèêîïð³öüê³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà âèñëîâëþº ùèðó âäÿ÷í³ñòü
äåïóòàòó îáëàñíî¿ ðàäè Â³òàë³þ Êàðëþêó, äèðåêòîðó ÑÒÎÂ «Êîëîñ»
Âàñèëþ Áàðàíîâñüêîìó, ãîëîâ³ ÔÃ «Â³òåíêî Î.ª.» Îëåãó Â³òåíêó, à
òàêîæ ÔÎÏ «Ñêîð³êîâ» Ñåðã³þ Ñêîð³êîâó çà ìàòåð³àëüíó ³ ô³íàíñîâó
ï³äòðèìêó ä³ÿëüíîñò³ óñòàíîâ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè.
Â³òàºìî âàñ ç Íîâèì ðîêîì ³ Ð³çäâîì Õðèñòîâèì, áàæàºìî ìèðó,
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íàä³¿ íà äîáðî é ùàñëèâå ìàéáóòíº, ÿêå îáîâ’ÿçêîâî íàñòàíå.
Êîëè á³äà ñòóêàº ó äâåð³, çàâæäè øóêàºø äî êîãî çâåðíóòèñü çà
äîïîìîãîþ, ç êèì ïîðàäèòèñÿ, ÿê âèð³øèòè öþ ïðîáëåìó.
Íàøà ñ³ì’ÿ çóñòð³ëà òàêó ëþäèíó - Ãðèãîð³ÿ Çà¿êó, ç âåëèêèì,
ïðîñòèì, ÷óéíèì ñåðöåì, áàãàòîþ ùèðîþ äóøåþ, âì³ëèìè ³ ÷àð³âíèìè ðóêàìè ë³êàðÿ.
Øàíîâíèé Ãðèãîð³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó, ùèðî äÿêóºìî Âàì çà äîïîìîãó, áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîáðîáóòó, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó òà
ùàñëèâî¿ äîë³ Âàì ³ âàøèì ð³äíèì.
Ç ïîâàãîþ - ñ³ì’ÿ Êàðïåíê³â

Д

іти Кагарлицької школи № 2 імені Василя Дашенка знають кому завдячувати за те, що мають змогу
вчитися, відвідувати гуртки та
студії, спокійно засинати у се-

патріотичні браслети із жовто-блакитних стрічок, щиро
помолившись над кожним виробом: «Господи, збережи наших воїнів... Будь ласка, збережи Україну...»

бе вдома.
Тому разом з батьками та
вчителями не перестають допома г ат и в ої на м на ф р онт і : з бир ат и пе р е дачі , п исати зворушливі листи, плести

Х

то ніколи не відмовив
хлопцям на фронт у цигарках і у каві - це Галя Демиденко. Коли б не звернулась,
ніколи не отримала відмови.
Жінка усві дом лює ва ж ливу
істину: кожна сім’я повинна
зробити вклад від себе і все
за лежне, що в ї ї силах, щоб
наблизити Перемогу, щоб полегшити службу українських
бійців.
Галочко, дорога наша, спасибі тобі за все. Хоч я й кажу
там курцям, щоб кидали палити, вони відповідають, що на
війні шкідливо не палити. Знаєш, Галю, може, у кого з хлопців
там це єдина відрада - запалити цигарочку...
Спасибі тобі за постійну
допомогу, за щедрість, за довіру. На фронті твоїм передачам воїни завжди раді. Нехай
твоя добра вдача відгукнеться
твоїй родині усіма життєвими
гараздами.

Ôîòî Íàòàë³¿ ÊÐÀÂÅÖÜ

Àäì³í³ñòðàö³ÿ Ìèð³âñüêî¿ ÇÎØ â³òàº ç Íîâîð³÷íî-Ð³çäâÿíèìè ñâÿòàìè ñïîíñîð³â, ÿê³ ïîñò³éíî äîïîìàãàþòü øêîë³ - «Àãðîìàðñ»
(êåðóþ÷èé Ðîìàí ßí÷åíêî), «Àãðîôîðò» (Ëþäìèëà Îíóêà), ÏÑÏ «Ìèð³âñüêå» (Â³êòîð Âåðãîëÿñ), ÔÑÃ «Ðóô³íà-Àãðî» (Þð³é Áåðåãîâåíêî),
ÑÔÃ «Øàíñ» (Ñåðã³é Øîñòàê), áëàãîä³éíèé ôîíä «Ñâ³òàíîê» ì. Êè¿â, áëàãîä³éíèé ôîíä «Ñâÿòîãî Ïàíòåëåéìîíà», ì. Êè¿â, áëàãîä³éíèé
ôîíä «Ðîäèíà» (Îëåêñàíäð Îíèùåíêî), Â³òàë³ÿ Êàðëþêà, äåïóòàòà
îáëàñíî¿ ðàäè, Ë³ä³þ Ìàçóð ç ðîäèíîþ.
Áàæàºìî íàä³éíèõ ïàðòíåð³â, â³ðíèõ äðóç³â, äîáðîãî çäîðîâ’ÿ òà
íåçãàñàþ÷î¿ åíåðã³¿.

Ôîòî Íàòàë³¿ ÊÐÀÂÅÖÜ

Валентина ДОРОШЕНКО, Ольга ШУЛЬЖЕНКО,
Ольга ФІНАЄВА, с. Гребені

Наталія КРАВЕЦЬ

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Â ªâðîïó – âóëèöåþ ªâðîïåéñüêîþ!
Х

Людмила ДОБРОВОЛЬСЬКА

ÃÐÀÔ²Ê
âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí êåð³âíèöòâîì Êàãàðëèöüêî¿ ÐÄÀ
íà ñ³÷åíü 2016 ðîêó
Êîëÿäà
Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷,
ãîëîâà ÐÄÀ
Êîçåíêî
Ëþäìèëà Â³êòîð³âíà,
êåð³âíèê àïàðàòó ÐÄÀ

14.01
28.01

ñ. Æîâòíåâå
ñ. Ëèïîâåöü

12.01
26.01

ñ. Á.-Ùó÷èíêà
ñ. Ñòàéêè

Ôîòî íàäàíå àâòîðîì ìàòåð³àëó

оч і з запізненням, але продовжують надходити пропозиції кагарличан стосовно нових назв вулиць, які перейменовуються
згідно із законом про декомунізацію. На передноворічній сесії міської
ради депутати почули голос народу і внесли корективи у раніше затверджений перелік старих і нових назв.
Вулицю К.Маркса люди захотіли назвати Столичною (відповідно –
й провулок). Причому деяких наших містян переконав у неминучості
перейменування саме цієї вулиці тільки лист з Інституту національної
пам’яті, в якому науково обґрунтовується та неминучість.
Вулиці 60-річчя СРСР мешканці вирішили дати назву Медова, Кірова – Озерна, Ленінградську хочуть бачити Вознесенською, Карла Лібкнехта – Вишневою, Будьонного – Європейською, а провулок Пролетарський підвищити в статусі і назвати його вулицею Яблуневою.
Серед суперечок, поглядів і думок, коли по деяких вулицях надходило по кілька пропозицій, якось випало «з обойми» ім’я засновника Кагарлицького парку, чия родина причетна і до спорудження цукрозаводу
та кам’яних Слобідської й Горохуватської церков (ХІХ століття) Дмитра Трощинського. Спочатку воно «призначалося» для вулиці 60-річчя
СРСР. Але міський голова Олександр Панюта запевнив, що планування
вулиць в Кагарлику ще не завершене, і при майбутній розмітці нових
вулиць ім’я Трощинського не буде забуте.

17

випуск ник і в С та ві вської школи і два жи-

телі села перебували і перебувають в АТО.

Протягом грудня минулого року учні, вчите лі школи
зібра ли двадц ять дві посилки для воїнів АТО. Кожна посилка обписана, обмальована,
обклеєна побажаннями, іконами. Крім того, зібра ли кошти
на переси лку поси лок (1040
гривень).
Як приємно, коли на другому кінці дроту тобі говорять,
що посилки одержали і щиро
дякують своїм педагогам і учням школи.
Хлопці! Бережіть себе і нашу
неньку-Україну!
У нас горе, Україна у вогні,
горе одне на всіх. У нас війна. І
нам треба вистояти.
Я вірю, що всі ви повернетесь додому до своїх сімей і дітей.
Хай береже вас Господь.

Тамара ШЕПЕЛЯВЕНКО

Òðèâàº ïåðåäïëàòà íà ãàçåòó «Â³ñíèê Êàãàðëè÷÷èíè»!
Вартість передплати:

індекс 61970 - на 1 міс. - 12,30 грн, на 3 міс.- 36,90 грн, на 6 міс. - 73,80 грн;
індекс 41345 (пільговий) - на 1 міс. - 11,34 грн, на 3 міс. - 34,02 грн, 6 місяців - 68,04 грн.

Íå åêîíîìòå íà îá³çíàíîñò³, çàëèøàéòåñü ç íàìè!

К
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ЗИМОВІ СВЯТА

Íîâîð³÷íî-Ð³çäâÿí³ â³òàííÿ
â³ä àìàòîð³â ñöåíè

Ðàéîííèé áþäæåò - 2015
óòî÷íåíî ó á³ê çá³ëüøåííÿ
ãðóäíÿ â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ ÷åòâåðòî¿ ñåñ³¿ ðàéîííî¿ ðàäè
VII ñêëèêàííÿ, ÿêå â³â ãîëîâà ðàéîííî¿ ðàäè ²âàí Ñåìöîâ.
Ó ñåñ³éí³é çàë³ áóëè ïðèñóòí³ 30 äåïóòàò³â ³ç 34.
Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ äåïóòàòàìè áóëî âíåñåíî çì³íè ó ð³øåííÿ ñîðîê ï’ÿòî¿ ñåñ³¿ ðàéîííî¿ ðàäè â³ä 31.12.2014ð. ¹ 583-45-VI «Ïðî
ðàéîííèé áþäæåò Êàãàðëèöüêîãî ðàéîíó íà 2015 ð³ê». Çîêðåìà, áóëî
âèçíà÷åíî íà 2015 ð³ê: äîõîäè ðàéîííîãî áþäæåòó ó ñóì³ 151656,4
òèñ. ãðí, â òîìó ÷èñë³ äîõîäè çàãàëüíîãî ôîíäó ðàéîííîãî áþäæåòó 148844,4 òèñ. ãðí, äîõîäè ñïåö³àëüíîãî ôîíäó ðàéîííîãî áþäæåòó 2812,0 òèñ. ãðí. Âèäàòêè ðàéîííîãî áþäæåòó ó ñóì³ 152105,3
òèñ. ãðí, â òîìó ÷èñë³ âèäàòêè çàãàëüíîãî ôîíäó ðàéîííîãî áþäæåòó 148719,2 òèñ. ãðí, âèäàòêè ñïåö³àëüíîãî ôîíäó ðàéîííîãî áþäæåòó 3386,1 òèñ. ãðí.
Òàêîæ áóëî âñòàíîâëåíî íàäáàâêè ãîëîâ³ ðàéîííî¿ ðàäè ²âàíó
Ñåìöîâó òà çàñòóïíèêó ãîëîâè ðàéîííî¿ ðàäè Íàòàë³¿ Ïàï³æåíêî íà
2016 ð³ê.
Äåïóòàò Ïåòðî Áóðèé çàïðîïîíóâàâ ïðîâåñòè ïî³ìåííå ãîëîñóâàííÿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ íàäáàâîê ãîëîâ³ ðàéðàäè. Â ðåçóëüòàò³
«çà» áóëî â³ääàíî 25 ãîëîñ³â. Ñòîñîâíî íàäáàâîê çàñòóïíèêó ãîëîâè
ðàéðàäè, òî «çà» ïðîãîëîñóâàëî 18 äåïóòàò³â. Òîáòî îáèäâà ð³øåííÿ
áóëè ïðèéíÿò³.
Äåïóòàò ²ãîð Áóäþê ïîâ³äîìèâ ïðèñóòí³õ íà ñåñ³¿, ùî âæå âêîòðå ðàçîì ³ç ãðóïîþ âîëîíòåð³â ïîáóâàâ íà ñõîä³ íàøî¿ êðà¿íè, öüîãî ðàçó - ³ç Íîâîð³÷íî-Ð³çäâÿíèìè ïîäàðóíêàìè äëÿ á³éö³â ÀÒÎ.
Òà ïîäÿêóâàâ óñ³ì ãîñïîäàðíèêàì, ï³äïðèºìöÿì ³ ïðîñòî íåáàéäóæèì ëþäÿì çà äîïîìîãó, ùî ò³ íàäàþòü íàøèì çàõèñíèêàì. Òàêîæ
â³í âèñëîâèâ ñâîº íåâäîâîëåííÿ â³äïîâ³ääþ Íàòàë³¿ Ïàï³æåíêî, ÿê
êåð³âíèêà ðàéîííîãî ïàðò³éíîãî îñåðåäêó Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿ Îëåãà
Ëÿøêà, ï³ä ÷àñ ³íöèäåíòó íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³ç â³äìîâîþ â³ä ìàíäàòà Äìèòðîì Ïàâëèêîì.
À äåïóòàò Ìèêîëà Íàáîê çàæàäàâ ïðèâåñòè ó â³äïîâ³äí³ñòü òåêñò
ð³øåííÿ ïî íàäáàâêàõ ³, âëàñíå, ôîðìóëþâàííÿ ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî, ùî áóëî ï³äòðèìàíî äåïóòàòñüêèì êîðïóñîì.
Òàêîæ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ï³äí³ìàëîñÿ ïèòàííÿ çàêð³ïëåííÿ
äåïóòàò³â ðàéîííî¿ ðàäè çà íàñåëåíèìè ïóíêòàìè Êàãàðëè÷÷èíè. Àäæå íå êîæíà ãðîìàäà ìàº ñâîº ïðåäñòàâíèöòâî â ðàéðàä³. Äåïóòàò
Îëåêñàíäð Øèðîêîñòóï çàïðîïîíóâàâ äåòàëüíî âèâ÷èòè öå ïèòàííÿ,
óçãîäèòè éîãî ³ç ñ³ëüñüêèìè ãîëîâàìè, à âæå ïîò³ì ïðèéíÿòè ð³øåííÿ.
Òàêà ïðîïîçèö³ÿ òåæ çíàéøëà îäíîñòàéíó ï³äòðèìêó ñåðåä äåïóòàò³â.
Ïî çàê³í÷åíí³ ñåñ³¿ óñ³õ ïðèñóòí³õ â çàë³ ³ç íàñòóïàþ÷èì Íîâèì
ðîêîì ïðèâ³òàëè ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³êòîð Êîëÿäà, ãîëîâà ðàéîííî¿ ðàäè ²âàí Ñåìöîâ òà ì³ñüêèé ãîëîâà Îëåêñàíäð Ïàíþòà.

Ò

ð à ä èö ³ éí î
ï³ä ÷àñ Íîâîð³÷íî-Ð³çäâÿíèõ
ñ â ÿ ò æ è ò å ë ³ â Ê àãàðëè÷÷èíè â³òàþòü
êîëåê òèâè àìàòîð³â ñöåíè ðàéîíó.
Â ¿õ âèêîíàíí³ çâó÷àòü êîëÿäêè, ùåäð³âêè, ³íø³ îáðÿä î â ³ ï ³ ñ í ³. Òà êî æ
âáðàí³ â óêðà¿íñüê³
îäíîñòðî¿ òà íàðÿäæåí³ â³äïîâ³äíî äî
ñâÿòêîâèõ «äðåñ êîä³â» õîä ÿòü ã óðòè
ïî ì³ñüêîìó ðèíêó,
ïëîùà õ, çàê ëà äà õ
òà óñòàíîâàõ, äå äîëó÷àþòü çåìëÿê³â äî
ä³éñòâà òà äàðóþòü
ñâÿòêîâèé íàñòð³é.
Îò ³ ìèíóëîãî ïîíåä³ëêà, 4 ñ³÷íÿ, äî âåëèêî¿ çàë è à ä ì ³ í á óä è í ê ó
çàâ³òà ëè êîëåê òè-

Ôîòî Âàëåíòèíà ÂËÀÄ²Ì²ÐÎÂÀ
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âè «Ãîðëèö ÿ»
(íà çí³ìêó âãîð³) ç³ Ñëîáîäè
òà «Áåðåãèíÿ»
ç ³ Ñ ò à â ³ â (í à
ô îò î â í è çó).
Âîíè ïðèâ³òàëè ï ð è ñ ó òí ³ õ íà îïåðàòèâí³é íàðàä³
êåð³âíèê³â ðàéîíó, ïðàö³âíèê³â ï³äðîçä ³ ë³â ÐÄ À ,
ðàéðàäè, áþäæåòíè õ óñ òàíîâ, ãîë³â ñ³ëüñüêèõ ãðîìàä
â ³ í î ÷ êî ì í àð îä íè õ ð³ ç äâÿíèõ ï³ñåíü.

Інф. «ВК»

У МІСЬКІЙ РАДІ

Ïðîåêòè â³äêëàäåí³
é çàòâåðäæåí³
Уряду – не довіряємо, репресії - засуджуємо
Друга сесія Кагарлицької міської ради пройшла 24 грудня. Перед
розглядом питань порядку денного депутат Юрій Бабич зачитав два
проекти – звернення депутатів міськради до Верховної Ради з вимогою
відставки уряду Арсенія Яценюка і заяви про засудження політичних
репресій в сучасній Україні.
Зокрема в зверненні зазначалося, що «Результатом діяльності уряду Арсенія Яценюка, стало шалене зростання комунальних тарифів,
урізання соціальних стандартів, намагання розпродати стратегічні та
прибуткові підприємства і землю сільськогосподарського призначення, а також свавілля репресивно-каральних органів і переслідування
політичних опонентів. Цей уряд лише імітував реформи та лобіював
інтереси олігархів – замість вживати дієві управлінські заходи для реанімації економіки та покращання життя українців <…>». Та, в резюмуючій частині пропонувалося: «вимагаємо від Верховної Ради України розглянути питання про відставку уряду Арсенія Яценюка <…>».
Ще в ході читання проектів окремі депутати півголосом висловлювали своє невдоволення: мовляв, нам нема діла до «високої» політики,
бо вистачає і суто міських проблем. Депутати Юрій Бабич, Марія Вайнблат, Микола Гриценко, Василь Мамій та інші висловлювали різні
думки стосовно почутого. Врешті, вирішено підготувати це питання
на постійній регламентській комісії до постановки в порядок денний
наступної сесії для голосування по суті. Можливо, дискусії з цього
приводу й не виникло б, якби депутати знали, що переважною більшістю (!) голосів Київоблрада днем раніше висловила недовіру уряду
Арсенія Яценюка.

Дубові – статус, заступникам – «зелену вулицю»
За згоди депутатів, ботанічною пам’яткою природи місцевого значення оголошено дуб черешчатий, так званий дуб Гоголя, який росте
на території Кагарлицького парку ближче до входу в нього з вулиці
Червоноармійської від центрального ринку.
Затверджено регламент роботи міськради VІІ скликання і заступників голів постійних комісій. Заступником голови постійної комісії
з гуманітарних питань, соцзахисту, законності, взаємодії з правоохоронними органами, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту затверджено Володимира Швеця. Головою
цієї комісії є, нагадаємо, Сергій Павлик. Також затверджено заступників комісій: планово-бюджетної – Василя Байду (голова – Василь Мамій), з питань будівництва, побутових послуг і надзвичайних ситуацій
– Марію Вайнблат (голова – Віталій М’ясніков), і з питань земельних,
охорони довкілля та адмінустрою – Максима Воловенка (голова – Микола Голованчук).

Людмила ДОБРОВОЛЬСЬКА

АВТОВЛАСНИКАМ

У

Òåðèòîð³àëüí³ ñåðâ³ñí³ öåíòðè ïðàöþþòü
çà ïðèíöèïîì «ºäèíîãî â³êíà»

з в ’я з к у з л і к в і д а ц і є ю
у пра вління Д А І ГУ МВС
України у Київській області та
створенням Регіонального сервісного центру МВС, повідомляємо,
що в Київській області з листопада 2015 року почали функціонувати територіальні сервісні центри
МВС (далі – ТСЦ), які будуть надавати громадянам адміністративні послуги, що стосуються діяльності МВС, а саме: реєстрація,
перереєстрація, зняття з обліку
транспортних засобів, оформлення безкоштовних договорів купівлі-продажу, прийняття іспитів на
право керування транспортними
засобами, здійснення видачі та
обміну посвідчень водія, свідоцтв
про підготовку водіїв ТЗ, що перевозять небезпечні вантажі, та про
допуск ТЗ до перевезення небезпечних вантажів, видача довідок
щодо правового стану транспортних засобів та інше. В подальшому
планується розширення переліку
адміністративних послуг.
Усі центри працюють за принципом «єдиного вікна» і надають
вище перелічені послуги. Кожен
громадянин може звернутися до
будь-якого з центрів, незалежно від місця проживання та реєстрації. Крім того, з 09.11.2015 року юридичні особи також можуть

звертатись до будь-якого ТСЦ.
Нагадаємо, що наразі для підтвердження правомірності придбання ТЗ довідка-рахунок не потрібна. Продавцю і покупцю авто
дос тат ньо прий т и у сервісний
центр МВС та безкоштовно підписати договір купівлі-продажу
у присутності адміністратора, котрий засвідчить особистості клієнтів на підставі їх документів.
Це регламентовано постановою
Кабінету Міністрів України від 18
листопада 2015 року № 941 «Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з
питань реєстрації транспортних
засобів».
Станом на грудень 2015 року
в Київській області функціонує
9 Територіальних сервісних центрів, а саме: ТСЦ 3241 Регіонального сервісного цен т ру М ВС у
Київській області, смт. Баришівка, вул. Польова, 5. ТСЦ 3242 РСЦ
МВС у Київській області, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 18А.
ТСЦ 3243 РСЦ МВС у Київській
області, м. Бровари, вул. Чкалова,
4. ТСЦ 3244 РСЦ МВС у Київській
області, м. Васильків, вул. Чехова,
3. ТСЦ 3245 РСЦ МВС у Київській
області, м. Вишгород, майданчик
ГАЕС. ТСЦ 3246 РСЦ МВС у Київській області, Києво-Святошин-

ський р-н, с. С. Борщагівка, вул.
Льва Толстого, 2. ТСЦ 3247 РСЦ
М ВС у К и ї вськ і й облас т і, см т.
Макарів, вул. Дорожна, 13 А. ТСЦ
3248 РСЦ МВС у Киї вськ і й області, Переяслав-Хмельницький
р-н, с. Гайшин, вул. Жовтнева, 10.
ТСЦ 3249 РСЦ МВС у Київській
о б л а с т і , С т а ви щ а нс ь к и й р -н,
с. Винарівка.
Крім того, жителі Богуславського, Миронівського та інших
районів, що знаходяться ближче до Черкаської області, можуть
звертат ись до Тери торіа л ьного сервісного центру 7144 - місто
Корсунь-Шевченківський, вулиця Енгельса, 4а, код – 7144, тел.:
(04735) 2-42-02;
Розпорядок територіа льних
сервісних центрів МВС:
неділя, понеділок: вихідний.
Вівторок середа, четвер, п’ятниця - 9.00 – 18.00, обі дня перерва: 13.00 – 13.45.
Субота: 9.00 – 16.45, обідня перерва: 13.00 – 13.45.
У передсвяткові дні робочий
час скорочується на 1 годину.

Віталій КАРУК,
в.о. заступника директора
Територіального сервісного
центру МВС 3242

К

6 c³÷íÿ 2016 ðîêó ¹¹ 1-2

ЗУСТРІЧІ
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ç ïåðåìîãîþ»
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www.kagavisti.com

«Ворога здолаємо
обов’язково»

Ôîòî íàäàíå àâòîðîì ìàòåð³àëó

Ôîòî íàäàíå àâòîðîì ìàòåð³àëó

íÿìè, ïåðåáóâàþ÷è ó â³äðÿäæåíí³ ³ç çîíè ÀÒÎ, çà¿õàâ äîäîìó
ó÷àñíèê áîéîâèõ ä³é, íàø çåìëÿê-ñòàâ’ÿíèí Ñåðã³é Íè÷èïîðåíêî. Çàâ³òàâ ³ äî á³áë³îòåêè, äå éîãî ç ìàìîþ Îêñàíîþ ùèðî çóñòð³÷àëè çàïðîøåí³ íà çóñòð³÷.
Ï³ñëÿ îá³éì³â òà ïîö³ëóíê³â, ðîçïèòóâàëè ñîëäàòà ïðî ôðîíòîâ³
áóäí³, óìîâè ïåðåáóâàííÿ, òîâàðèø³â.

5

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç á³éöÿìè ÀÒÎ â Ñóùàíñüê³é øêîë³

П

Îêñàíà òà Ñåðã³é Íè÷èïîðåíêè
Ó÷åíèöÿ 8 êëàñó Âëàäèñëàâà Êîñÿ÷åíêî ïðîâåëà àíêåòóâàííÿ (òàê³
îïèòóâàííÿ ïðîâîäÿòüñÿ ç óñ³ìà çàõèñíèêàìè Â³ò÷èçíè - ñòàâ’ÿíàìè).
Ó÷èòåëü ³ñòîð³¿, âîëîíòåð Òàìàðà Øåïåëÿâåíêî âèãîòîâèëà ³ âðó÷èëà Ñåðã³þ ïðàïîðè Óêðà¿íè, ÿê³ â³í ïîâåçå íà ôðîíò. Òàêîæ òåïë³
øêàðïåòêè. Êîøòè íà «âñ³ëÿê³ äð³áíèö³» ïåðåäàëà âîÿêîâ³ ñ³ëüñüêèé
á³áë³îòåêàð.
Ùèðî áàæàëè Ñåðã³þ ñêîð³øîãî ïîâåðíåííÿ ç ïåðåìîãîþ, îá³öÿëè äîïîìàãàòè âñ³ì íåîáõ³äíèì, àäæå ñòàâ³âñüêà ãðîìàäà îï³êóºòüñÿ âñ³ìà ñâî¿ìè ñîëäàòàìè, çàáåçïå÷óþ÷è ïðîäóêòàìè, îäÿãîì,
îáìóíäèðóâàííÿì òîùî.

Ольга ВАСИЛЬЧУК,
бібліотекар

о-родинному затишно
було в ї да льні школи,
де громада села Сущани проводила зустріч з воїнами АТО
та їх родинами.
На гостину завіта ли Анатолій Литвин, який на даний
час демобілізований, Микола
Сит ник (ві д пуск ник), О льга
Джулай та Віра Шафаренко,
чиї сини зараз на сході, сестра Артема Соколова та дружина Ярослава Шевченка.
Зі с лова ми вд я чно с т і до
вої ні в- од но се льці в звернулися голова громади Василь
Трохименко, директор школи
Галина Сахно, настоятель місцевого храму отець Миколай,

служитель церкви віри євангельської «Відродження» Павло Глушко.
Представник ПрАТ «Агрофорт» Марі я Кова лец ь присутнім воїнам та родинам тих
бійців, які зараз знаход яться на сході країни, вручи ла
пледи.
Колектив художньої самодіяльності сільського Будинку
культури «Червона калина» та
шкі льний ансамбль «Дзвінкі
голосочки» дарували присутнім свої пісні.
Зата мува вши под их , зі
с льозами на очах всі с лухали пісню «Мамо, не плач», яку
виконала Альона Трохименко.

А майбутні захисники Вітчизни, учні школи дек ламува ли
вірші «Я не хочу війни», «Повертайтеся» та інші. У відпові д ь М и ко ла Сит ни к по о біцяв, що він і його побратими
якнайшвидше здолають підступного ворога і живими повернуться додому.
Продовжи лась зустріч за
кавою, чаєм та солодощами,
які люб’язно нада ли сі льські
підприємці Марія Мартиненко та Лариса Петренко. Родина голови села спек ла торт і
пригостила ним всіх учасників зустрічі.

Валентина ШЕВЧЕНКО,
директор Будинку культури

Ëþáèìî âàñ, çàõèñíèêè, ³ øàíóºìî
Â

äèð 1-¿ ðîòè Þð³é Ïåòðè÷åíêî,
ÿêèé ó ñêëàä³ 28-¿ áðèãàäè äèñëîêóºòüñÿ ó Á³ëîâîäñüêó. ×îëîâ³êè áóëè íàäòî ñêóï³ íà ñëîâà,
íà ðîçïîâ³ä³ ïðî ïîä³¿ íà ñõîä³.
ªäèíå, íà ùî âîíè íå ñêóïèëèñÿ,
– öå íà ñâîþ ëþáîâ äî ïîêîë³ííÿ, ùî ï³äðîñòàº, äî ñâîãî ìàéáóòíüîãî, äî ñâîº¿ çì³íè.
Ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ ²âàí ²âàíîâè÷ ðîçïîâ³â, ùî íåàáèÿêó ðà-

«Ìè äóæå ëþáèìî ä³òî÷îê!», âèêëèêàëè ñëüîçè íå ò³ëüêè â äîðîñëèõ, à é ó ä³òåé. ² îñü ö³ëèé
òèæ äåíü ä³òè ïèñàëè ëèñòè é
ìàëþâàëè ìàëþíêè, àáè ïåðåäàòè íà ôðîíò, ùîá âî¿íè çíàëè,
ùî ¿õ òåæ ëþáëÿòü ³ ãëèáîêî ïîâàæàþòü.
Þð³é ²âàíîâè÷ æå ïðèéøîâ
íå ç ïîðîæí³ìè ðóêàìè: ïðèí³ñ
ñïðàâæí³ ðåë³êâ³¿ ç âîºííîãî ïå-

Ôîòîçí³ìêè íàäàí³ àâòîðîì ìàòåð³àëó

Ôîòî íàäàí³ àâòîðîì ìàòåð³àëó

î¿íè ÀÒÎ – áàæàí³ ãîñò³
áóäü-äå, îñîáëèâî â øêîë³, àäæå äëÿ ä³òåé âîíè – ãåðî¿,
ùî çàõèùàþòü ¿õí³é ñïîê³é íà
ñõîä³ íàøî¿ äåðæàâè. Òàêèì ëþäÿì ãîñòèííî â³äêðèâàþòüñÿ ³
äâåð³ Áóðò³âñüêî¿ ÇÎØ, îñîáëèâî æ ÿêùî âîíè – êîëèøí³ âèïóñêíèêè ö³º¿ øêîëè. Îñü ³ íåùîäàâíî äî ó÷í³â çàâ³òàëè ¿õí³
ãåðî¿ – ²âàí Øåâ÷åíêî, ùî ïåðå-

Ïðàïîð ð³äí³é øêîë³. Áàòüêî ó÷àñíèêà ÀÒÎ ²âàí Ïåòðè÷åíêî, áîºöü ÀÒÎ Þð³é Ïåòðè÷åíêî, Íàòàë³ÿ Ïîáî÷³é

Á³éö³ 28-¿ áðèãàäè îòðèìàëè ïîäàðóíêè â³ä ó÷í³â Áóðò³âñüêî¿ øêîëè
áóâàº íèí³ ï³ä Êðàìàòîðñüêîì,
òà ñòàðøèé ëåéòåíàíò, êîìàí-

ä³ñòü ïðèíîñÿòü ñîëäàòàì äèòÿ÷³
ëèñòè ³ ìàëþíêè. À éîãî ñëîâà:

êëà – æîâòî-áëàêèòíèé ïðàïîð
(ïðîïàõëèé ôðîíòîâèì äèìîì

³ ïîñ³÷åíèé ê óëÿìè) ³ îñêîëêè
ñíàðÿä³â, êîæåí ç ÿêèõ ì³ã ñòàòè ñìåðòåëüíèì äëÿ âî¿í³â. Òîìó òàêèõ ðåë³êâ³é ó íàø³é øêîë³ ïîá³ëüøàëî, àäæå âæå º òàê³
ïðàïîðè – â³éñüêîâ³ ñâÿòèí³ â³ä
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ – æèòåë³â ñ. Áóðòè: Ñåðã³ÿ Íàãîðíîãî, Îëåêñ³ÿ
Ïðóäí³êîâà.
Ùî æ çðîáèëè ä³òè, àáè íå
ëèøèòèñÿ â áîðãó ïåðåä ãåðîÿìè? Âîíè ç³áðàëè ãîñòèíö³ – òå-

ïë³ ðå÷³, çàñîáè ã³ã³ºíè, ñîëîäîù³
³ â³äïðàâèëè íà ñõ³ä ÿê ïîäàðóíêè â³ä Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ.
Ð³äí³ íàø³, ìóæí³ ³ áåçñòðàøí³ âî¿íè! Â³òàºìî âàñ ³ âàø³ ðîäèíè ç Íîâèì ðîêîì ³ Ð³çäâîì
Õðèñòîâèì. Çäîðîâ’ÿ óñ³ì, ìèðó ³ äîñòàòêó. Íåõàé óñ³ âàø³ ìð³¿
çä³éñíÿòüñÿ.

Наталія ПОБОЧІЙ,
заступник директора школи
з НВР

К
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Ціла торба втіх і новорічний сміх
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Ôîòî íàäàíå àâòîðîì ìàòåð³àëó

ãðóäíÿ ó Ëèïîâåöüê³é ñ³ëüñüê³é
á³áë³îòåö³ ñï³ëüíî ç ïðàö³âíèêàìè Áóäèíêó êóëüòóðè áóâ ïðîâåäåíèé Íîâîð³÷íèé ðàíîê äëÿ ä³òîê ñåëà.
Á³áë³îòåêà áóëà íîâîð³÷íî ïðèêðàøåíà, à îñîáëèâî ðàäóâàëà âåëèêà ãàðíà
ÿëèíêà. Ä³òëàõ³â â³òàëè Ä³ä Ìîðîç, Ñí³ãóðîíüêà, Áàáà ßãà òà Âîâê. Ä³òè ðîçïîâ³äàëè â³ðø³, âîäèëè õîðîâîäè, áðàëè ó÷àñòü ó ðîçâàæàëüíèõ êîíêóðñàõ òà
ñï³âàëè íîâîð³÷í³ ï³ñí³. Êîæåí îòðèìàâ
â³ä Ä³äà Ìîðîçà ïîäàðóíêè.
Óâå÷åð³ áóâ ïðîâåäåíèé Íîâîð³÷íèé âîãíèê äëÿ ï³äë³òê³â òà ìîëîä³ ñåëà, ï³ä ÷àñ ÿêîãî áóëè âåñåë³ êîíêóðñè
òà ñâÿòêîâà äèñêîòåêà.
Âèñëîâëþºìî ùèðó ïîäÿêó Ìèêîë³ Øèìàíñüêîìó òà Àíàòîë³þ
Ìèãèòêó çà ñïîíñîðñüêó äîïîìîãó â îðãàí³çàö³¿ ñâÿòà.

Тетяна ЛІЩУК,
директор БК

Í

Ôîòî Âàëåíòèíè ËÈÑÅÍÊÎ

îâîð³÷íå ñâÿòî - îñîáëèâèé çàõ³ä. Éîãî ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàþòü
ä³òè ³ äîðîñë³. Ó ñâÿòêîâî ïðèêðàøåíó, òåïëó ³ çàòèøíó çàëó
ç íîâîð³÷íîþ ÿëèíêîþ 31 ãðóäíÿ ïðèéøëè äåì³âùàíè çóñòð³òè Íîâèé ð³ê. Ï³ñíåþ «Ï³ä Íîâèé ð³ê» ðîçïî÷àëà ñâÿòî Êàð³íà Ãîëîâ÷åíêî.
Âñ³õ ïðèñóòí³õ ç Íîâîð³÷íî-Ð³çäâÿíèìè ñâÿòàìè ïðèâ³òàâ ñ³ëüñüêèé
ãîëîâà Îëåêñàíäð Ìîçãîâèé. Íà âå÷³ð çàâ³òàëè õóäîæí³ ïåðñîíàæ³:
Ìàðòèí Áîðóëÿ (Îëåã Ëèñåíêî), Îìåëüêî (Âàëåíòèí Ìàðòèíåíêî),
Òðîõèì (Ðóñëàí Ëèñåíêî), Ëàâð³í ³ Êàðïî ç Êàéäàøåâî¿ ñ³ì’¿ (Ìàê-

Ó÷àñíèêè Íîâîð³÷íîãî ä³éñòâà â Ãîðîõóâàòñüêîìó ñ³ëüñüêîìó êëóá³

Í

àïðèê³íö³ ãðóäíÿ â Ãîðîõóâàòñüêîìó ñ³ëüñüêîìó
êëóá³ áóâ ïðîâåäåíèé Íîâîð³÷íèé ðàíîê, ÿêèé ï³äãîòóâàëè ó÷í³
ì³ñöåâî¿ øêîëè. Âåäó÷èìè ñâÿòà
áóëè ó÷åíèö³ 7 êëàñó Êàòåðèíà
Êîðæ òà Òåòÿíà Ñòóïåíêî. Ñâÿòî
ðîçïî÷àëîñÿ ç³ ñë³â âåäó÷èõ, ÿê³
çàïðîñèëè íà ñâÿòî Ä³äà Ìîðîçà
òà Ñí³ãóðîíüêó. Ó÷í³ ïî÷àòêîâèõ
êëàñ³â ðàçîì ç³ ñâî¿ìè êëàñíèìè
êåð³âíèêàìè Òàìàðîþ Ñàâ÷åíêî, Ëþáîâ’þ ²âàí÷åíêî, Àëëîþ
Õàáðåíêî òà Îëüãîþ ßâîðñüêîþ
ï³äãîòóâàëè ÷óäîâ³, ÿñêðàâ³ íîâîð³÷í³ íîìåðè. Íà çàê³í÷åííÿ ñâî¿õ
âèñòóï³â ó÷í³ ðàçîì ç Ä³äîì Ìîðîçîì òà Ñí³ãóðîíüêîþ âîäèëè

õîðîâîäè á³ëÿ ÿëèíêè. Ñòàðøîêëàñíèêè ïîñòàâèëè íîâîð³÷íó
êàçêó «Ïîïåëþøêà íà ãîðîøèí³»
íà íîâèé ëàä. Ãåðîÿìè êàçêè áóëè ó÷í³ 9 êëàñó: Ìàêñèì ªãîðê³í, Àíòîí³íà Ëóöèøèí, Àíãåë³íà
Êîìàëüò³í, Àëüîíà Ðóäüêîâñüêà,
Äàð’ÿ Çëîáåíêî òà Ìèêîëà Æåðåáöîâ; ó÷í³ 8 êëàñó: Àíòîí³íà Ìàíçèê, Äìèòðî Äåëåä³âêà, Ìèêîëà
Ñåðãåºâ, Ðóñëàíà Ëè÷àê òà Ñåðã³é Êóðáåò; ó÷í³ 7 êëàñó: Îëåñü
Áàáè÷ òà Âëàäèñëàâ Ñÿáðî ³ ó÷í³
6 êëàñó: Àíÿ Ãóëà òà ªâãåí ªãîðê³í. Òàêîæ áóëè ïðîâåäåí³ íîâîð³÷í³ êîíêóðñè òà ³ãðè: «Çèìîâ³
ñëîâà», «Ñì³øèíêà», «Ìîçà¿êà»,
«Õòî ñèëüí³øèé», «Ìèëüíà Áóëü-

áàøêà», «Òàíöþâàëüíèé êîíêóðñ»,
«Äèâí³ ñëîâà», «Çíàéäè ñâîþ
ïàðó». Êîæåí ó÷àñíèê áóâ íàãîðîäæåíèé ïîäàðóíêàìè. Íà çàê³í÷åííÿ ñâÿòà âñ³õ ïðèâ³òàâ äèðåêòîð øêîëè Ñåðã³é Ïðèë³ïêî.
Íîâîð³÷íå ä³éñòâî çàâåðøèëîñÿ
äèñêîòåêîþ, ÿêà áóëà ïðîâåäåíà
â Ãîðîõóâàòñüê³é ÇÎØ.
Êîæåí ó÷åíü øêîëè îòðèìàâ
ïîäàðóíêè äî Äíÿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ òà Íîâîãî ðîêó. Çàáåçïå÷èëè
ä³òåé ïîäàðóíêàìè ÔÃ «Ëîðàê»
(êåð³âíèê - Ïàâëî Êóøí³ð) òà ÏÑÏ
«Ïåðåñåëåíñüêå-Ê» (äèðåêòîð Â³êòîð Âåðãîëÿñ).

Наталія КЛИМЕНКО,
педагог-організатор

À ùî òàì ó òîðáèí³ Ä³äà Ìîðîçà?
ñèì Ãîðâàò òà Ðóñëàí Ëèñåíêî), Ñîëîõà (Âàëåíòèíà Ïåä÷åíêî), âåñåë³ êóìîíüêè (Âàëåíòèíà òà Íàòàë³ÿ Ëèñåíêè), ãóðò êîëÿäíèê³â (ó÷í³
Äåì³âùèíñüêîãî ÍÂÊ). ¯õ ãîñòèííî çóñòð³÷àëè õàçÿéêà âå÷îðà ò³òêà
Ãàííà (Ëþäìèëà Êîíäðàòåíêî) òà ¿¿ êóìà Êàòåðèíà (Îëåíà Ãîëîâ÷åíêî). Ñâî¿ìè ï³ñíÿìè çâåñåëÿâ ãëÿäà÷³â àíñàìáëü «Êàëèíîíüêà» Äåì³âùèíñüêîãî ÁÊ. Ìîëîä³ âèêîíàâö³ ²ëîíà ßêèìåíêî, Òåòÿíà Êàðïåíêî äàðóâàëè âñ³ì õîðîø³ ï³ñí³. Àíÿ Äîâãîïîëà, Òåòÿíà Ãîðâàò, Àëüîíà
Ìàðòèíåíêî ïðîäåìîíñòðóâàëè íîâîð³÷íèé òàíåöü. Ä³ä Ìîðîç òà Ñí³ãóðîíüêà (Âàëåíòèíà Ëèñåíêî ³ Íàòàë³ÿ Ëèñåíêî) â³òàëè âñ³õ ç Íîâèì
ðîêîì òà âîäèëè ç ä³òüìè õîðîâîäè. Â ê³íö³ âå÷îðà áóëà ðîç³ãðàíà
áåçïðîãðàøíà ëîòåðåÿ.
Çà öå ÷óäîâå ³ ïðåêðàñíå ñâÿòî, çà òåïëî â çàë³ ìè äÿêóºìî íàøîìó ñ³ëüñüêîìó ãîëîâ³ Îëåêñàíäðó Ìîçãîâîìó òà ñïîíñîðó Ïàâëó Âîëîùåíêó. Çà íîâîð³÷í³ ïîäàðóíêè ³ ïðèçè äëÿ ä³òåé òà ìîëîä³
äÿêóºìî íàøèì ïîñò³éíèì ñïîíñîðàì: äèðåêòîðó ÏðÀÒ «Àãðîôîðò»
Ëþäìèë³ Îíóö³, ï³äïðèºìöÿì Êàòåðèí³ Ôåäîð³é òà ²ãîðþ Ëèñåíêó.

Людмила КОНДРАТЕНКО,
директор БК

îâèé Ð³ê - öå ñâÿòî-êàçêà,
ÿêå ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàþòü
³ ä³òè, ³ äîðîñë³. Ç íèì ïîâ’ÿçàí³ íàéïîòàºìí³ø³ ìð³¿ ³ áàæàííÿ.
Ãó÷íå, âåñåëå, áàðâèñòå çàâ³òàëî
âîíî ³ â Ï³âåöüêó ÇÎØ.
² êîãî ò ó ò ò³ëüêè íå áóëî: ³
Ñîëîõà (Â³êòîð³ÿ Òàáîòà), ³ ×îðò
(Â³òàë³é Êðàâ÷åíêî), ³ Ïîïåëþøêà (Êàð³íà Ïåòðèê) ³ Ïðîíÿ Ïðîêîï³âíà (Âàëåð³ÿ Áåçêðîâíà), ³
ñó÷àñíà Áàáà ßãà (Àë³íà Ïåñ³ê),
³ Êîù³é (Íèêèòà Òîêàðåâ), ³ Êàéäàøèõà (Äàðèíà Ëþáè÷), ³, çâè÷àéíî æ, Ä³ä Ìîðîç (Ïàâëî Ïåòðóøêî) ³ Ñí³ãóðîíüêà (Ãàëèíà
Òóðê³íüîâà), ³ âåäó÷³ ñâÿòà Îëåêñàíäðà Ðîìàíåíêî òà Ìàðèíà
Ïåòðèê.
À ÿêèìè ÷óäîâèìè êîëÿäêàìè
òà ùåäð³âêàìè ïðèâ³òàâ âñ³õ ïðèñóòí³õ àíñàìáëü «Ìàòåðèíêà» ï³ä
êåð³âíèöòâîì Â³òàë³ÿ Îõîòè! Çàïàëüí³ õîðîâîäè íàâêîëî ÿëèíêè
ö³ëèé ð³ê áóäóòü çãàäóâàòè íàéìîëîäø³ ó÷àñíèêè ñâÿòà – ó÷í³
1–4 êëàñ³â.
À âêëàëè äóøó ³ ñåðöå â öå

Ôîòî íàäàíå àâòîðîì ìàòåð³àëó

Í

Ãó÷íå é áàðâèñòå Íîâîð³÷íå ñâÿòî ó Ï³âåöüê³é ÇÎØ
Íîâîð³÷íå øîó â÷èòåë³: Þë³ÿ Ïîëîâ’ÿí, Îëåíà Ïàñ³÷íà òà Òåòÿíà
Êðàìàðåíêî.
Ç ïîä àðó íê àìè ³ ÿëèíêîþ
äîïîìîãëè ñïîíñîðè: ãîëîâà
ñ å ë à Ï ³ â ö ³ ² ã î ð À â ð à ì å í ê î,
ãîëîâà ñåëà ßáëóí³âêà Ëþáîâ Íåêîâàëü, äèðåê òîð êîì-

ïàí³¿ «Åòàëîí-2007» Þð³é À ëëàçàðîâ.
Ñâÿòî âèä à ëîñÿ íà ñëàâó!

Марія ПРОКОПЕНКО,
вчитель української мови
та літератури

СТИХІЯ

Ø³ñòü ïîæåæ çà ù³ñòü ä³á
У

зв’язку із похолоданням на території району збільшилася кількість пожеж. Вони виникають практично кожного дня.
31 грудня о 4.35 на пункт зв’язку 19 Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в господарчій будівлі в селі Півці по вулиці Леніна.
Вогнем знищено покрівлю споруди на площі 40 м 2. Пожежу було локалізовано о 5.10 та ліквідовано о 5.28. Причина
пожежі встановлюється.
1 січня о 16 годині 20 хвилин надійшло повідомлення
про пожежу в приватному житловому будинку в селі Тернівка по вулиці Шевченка. Дією вогню та високої температури було частково знищено покрівлю будинку та внутрішню стіну. Пожежу було локалізовано о 18.50 та ліквідовано
о 19.35. Причина пожежі встановлюється.
2 січня о 2 годині 55 хвилин надійшло повідомлення
про пожежу в приватному житловому будинку в місті Кагарлик по вулиці Тітова. Пожежею частково знищено покрівлю будинку та внутрішню стіну. Загорання було локалізовано о 3.50 та ліквідовано о 4.10. Причина пожежі
- несправність пічного опалення.

3 січня о 22.00 на пункт зв’язку 20 ДПРЧ м. Ржищів надійшло повідомлення про пожежу в господарчій будівлі в
селі Стайки по вулиці Озерна.
Вогнем знищено покрівлю на площі 18 м 2 та майно господаря. Пожежу було локалізовано о 22.50 та ліквідовано
о 23.20. Причина пожежі встановлюється.
4 січня о 5.55 на пункт зв’язку 19 ДПРЧ надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в
селі Великі Пріцьки по вулиці Харківська.
Вогнем та високою температурою знищено весь будинок, речі домашнього вжитку. Пожежу було локалізовано о 7.28 та ліквідовано о 8.36. Причина пожежі встановлюється.
5 січня о 8 годині 23 хвилини надійшло повідомлення про загорання приватного житлового будинку в селі
Черняхів по вулиці Жовтнева. Прибувши о 8.50 до місця
пожежі, вогнеборцями було встановлено, що на горищі
житлового будинку незначне задимлення, яке вдалося локалізувати о 9.15 та завдяки умілим оперативним діям пожежних успішно ліквідувати. Причина пожежі – несправне пічне опалення.

ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЕЧЕЙ

Не залишайте без нагляду розтоплені печі, не перегрівайте їх, не експлуатуйте їх без протипожежної розділки, не
використовуйте для розпалювання легкозаймисті рідини.
Пічні пожежі діляться на дві групи. По-перше, причиною загоряння може бути порушення правил влаштування
печі. Наприклад, недостатні відстані між димарем і дерев’яними конструкціями перекриттів будинку. Сюди ж можна
віднести відсутність підтопочного листа, в результаті чого
через випад вугілля загоряється підлога.
Інша проблема - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Часто закінчується пожежею
розпалювання печей бензином, гасом та іншими легкозаймистими рідинами. Крім того, не можна топити печі
з відкритими дверцятами, сушити на них одяг, дрова та
інші матеріали, а поверхні опалювальних приладів і димових труб необхідно систематично очищати від пилу і
білити. Виявлені в печі тріщини і неполадки необхідно
своєчасно усувати.
Якщо сталася пожежа, телефонуйте 101. Якнайшвидше
покиньте палаюче приміщення. Не втрачайте часу на порятунок майна, головне - врятувати себе й інших.

Кагарлицький РС ДСНС

К
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КОНКУРС

Надвечірні піснеспіви
в Слободі

Халчанській сільській бібліотеці відбулося визначення переможця конкурсу «Найкращий читач 2015 року» (серед

дітей).
Як і в минулому році, перемогу отримали найкращі. Критеріями оцінювання слугували відвідування бібліотеки, переказ сюжету книги, участь в масових заходах бібліотеки.

Ôîòî íàäàíå àâòîðîì ìàòåð³àëó

äàâíà ïîâ å ë î ñ ÿ,
ùî ç ï³çíüî¿
îñåí³ ³ äî ïî÷àòêó Âåëèêîãî
ïîñòó â Óêðà¿í³
ã óëÿëè âå÷îðí è ö ³, í à ÿ ê è õ
ñ è ï à ëè ä îòå ïàìè, ñï³âàëè
ï³ñåíü, òàíöþâàëè. Îò ò³ëüêè óêðà¿íö³
ñüîãîäí³ çáèðàþòüñÿ íàáàãàòî ð³äøå... Òà
êîëè âñå æ òàêè çãóðòóþòüñÿ
- ñï³âàòèìó òü
î á î â ’ÿ ç ê î â î !
Ñàìå ï³ñíÿ
ñòàëà ïðèâîäîì çóñòð³÷³
êëóáó «Íàäâå÷³ð’ÿ» â Ñëîáîä³
äëÿ ëþäåé ïîÏ³ñåííó íàñîëîäó äàðóº ó÷àñíèêàì «Íàäâå÷³ð’ÿ» «Ãîðëèöÿ»
âàæíîãî â³êó äî
ñâÿò Âàðêè, Ñàâêè òà Ìèêîëè. Íà òà îíóê³â, à äâîþð³äí³ ñåñòðè Âà- âèòèíàíêó – ð³çíîâèä äåêîðàâå÷îðíèöÿõ ðåïåðòóàð ð³çíèâñÿ ëåíòèíà Áóäþê òà Ãàëèíà Áîéêî òèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà. Çà
â³ä òóæëèâèõ äî æàðò³âëèâèõ ï³- íàñï³âàëè äàâíþ ãóìîðíó ï³ñ- äîïîìîãîþ ïðàö³âíèêà ñ³ëüñüêîãî
ñåíü, ³ êîæåí ïðèñóòí³é ñïî÷àòêó íþ «Îé ñ³ÿëà áàðèíÿ ãðå÷óõó», ìóçåþ íà ìàéñòåð-êëàñ³ îõî÷³ ç
í³ÿêîâî, à çãîäîì ñì³ëèâ³øå ïðè- ÿêó ÷óëè â äèòèíñòâ³. Äî ñëîâà, êîëüîðîâîãî òà á³ëîãî ïàïåðó «âèñòàâàâ äî ãóðòîâîãî ñï³âó.
Êàãàðëè÷÷èíà ìàº ïèøàòèñü, òèíàëè» óêâ³ò÷àíå «Äåðåâî æèòòÿ».
Êàæóòü, ðàí³øå Ñëîáîäà áó- îñê³ëüêè ïîäàðóâàëà é ñâî¿ ñî- Ç ê³íöÿ 19 ñòîë³òòÿ óêðà¿íö³ ñàìîëà äóæå ñï³âó÷èì ñåëîì. Â ÿêèé ëîâ’¿í³ ãîëîñè Íàö³îíàëüíîìó ðîáíèìè âèòèíàíêàìè ïðèêðàøàêóòîê íå çàãëÿíåø – âñþäè ëó- õîðó ³ìåí³ Âåðüîâêè. Ó â³äîìîìó ëè â³êíà òà ñò³íè, ïå÷³, áîæíèêè òà
íàëà ï³ñíÿ, îñîáëèâî ñëàâèâñÿ íà âåñü ñâ³ò êîëåêòèâ³ ïðàöþâà- ìèñíèêè. Ìåðåæèâîì âèòèíàíêè
öèì êóòîê Ìàøèðîâêà. Ãàëèíà ëè íàø³ êðàÿíêè Íàä³ÿ Çàìàíà ç ñïîâ³ùàëè ãîñïîäàð³ õàòè îòîÏîòåðÿ ðîçïîâ³ëà, ùî çà ìîëî- «õàë÷àíñüêèõ âèñåëîê» íåïîäà- ÷óþ÷èõ ïðî âåñ³ëëÿ, íàðîäæåííÿ
äîñò³ ¿¿ ìàòåð³ âîç³é, áóâà, áðàâ ë³ê ñåëà Ðàñàâêà òà Îëüãà Êóëèê äèòèíè, íàáëèæåííÿ âåëèêîãî ðåíà ï³äâîäè êîëãîñïíèõ òðóä³â- ç³ Ñëîáîäè.
ë³ã³éíîãî ñâÿòà. Òðàäèö³ÿ âçèìêó
íèöü ç ïîëÿ ëèøå çà óìîâè, ÿêùî
Ó ãðóäí³ âèïîâíèëîñü 120 ðî- âèð³çóâàòè ç ïàïåðó ñí³æèíêè - öå
ò³ çãîäæóâàëèñü çâåñåëÿòè éîãî ê³â â³ä äíÿ íàðîä æåííÿ ìåòðà òàêîæ â³äãîì³í âèòèíàíêè.
ï³ñíÿìè â äîðîç³. ßê³ á çìîðåí³ óêðà¿íñüêîãî õîðîâîãî ñï³âó ÃðèÇ àæóðíèìè ñí³æèíêàìè-âèïðàöåþ æ³íêè íå áóëè, à ñï³âàëè, ãîð³ÿ Âåðüîâêè, òîìó, àáè â³ä- òèíàíêàìè íà øèáêàõ â³êîí ïðèîñê³ëüêè òî ÷è íå ºäèíà ðîçðà- äàòè øàíó, ïðèñóòí³ ïî÷óëè â³ä õîäÿòü â îñåë³ ñâÿòêîâ³ ð³çäâÿäà òîä³øíüîãî ñ³ëüñüêîãî æèòòÿ.
Îëåêñàíäðà Ïîäîëÿíà ðîçïîâ³äü í³ êëîïîòè, à ç íèìè ³ äóøåâíà
Ïîñòóïîâî çàõ³ä ó Ñëîáîä³ ç ïðî æèòòÿ ³ òâîð÷å ñòàíîâëåííÿ óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ, áåç ÿêî¿ íåìîæêîíöåðòó êîëåêòèâó «Ãîðëèöÿ» äèðèãåíòà, ïðîñëóõàëè çàïèñè ëèâî óÿâèòè íàøó ñï³âî÷ó íàö³þ.
ïåðåòâîðèâñÿ íà ñïðàâæíþ åò- óêðà¿íñüêèõ ï³ñåíü ó âèêîíàíí³
Вікторія АНІЩЕНКО,
íîãðàô³÷íó ðîçâ³äêó: ãîñò³ âå- «âåðüîâê³âö³â».
працівник
Слобідського музею
÷îðíèöü ïðèãàäóâàëè êîëèñêîâ³,
Íàîñòàíîê â³äâ³äóâà÷³ çàõî«Пам’ять»
ÿêèìè çàêîëèñóâàëè ñâî¿õ ä³òåé äó ìîãëè âëàñíîðó÷ ñòâîðèòè

Перше місце виборола учениця 4 класу Лілія Бабенко, 2 місце (з невеликим відривом) - учениця 4 класу Анастасія Качан, 3
місце - учень 2 класу Андрійко Черненко. Переможці отримали
призи та грамоти.
Найкращим читаючим класом став клас Раїси Шелудько, за
що їй особисто дякую, адже вона прививає любов до читання
своїм учням.

Тетяна ЛАВРЕНЮК, завідуюча бібліотекою

ВИДАТНІ ЛЮДИ

Одухотворена душа квітів
àòåðèí³ Á³ëîêóð – ëåãåíä³ ³ ä³éñíîñò³ íàøèõ äí³â, òàëàíîâèò³é ³
ïðåêðàñí³é æ³íö³ íàøîãî ÷àñó, ÿêà æèëà ïîðó÷ ³ç íàìè, ìîâ÷êè

ТЕМАТИЧНИЙ ТИЖДЕНЬ

Êàòåðèíà Á³ëîêóð çà ðîáîòîþ
íåñëà ã³ðêî-ñîëîäêèé õðåñò ñâîº¿ äîë³ ³ íå çíàëà, ùî âîíà - êîð³ííÿ íàðîäó - 7 ãðóäíÿ âèïîâíèëîñÿ á 115 ðîê³â. Öèìè äíÿìè â ì³ñüê³é á³áë³îòåö³ äëÿ äîðîñëèõ â³äáóëàñÿ ìèñòåöüêà ãîäèíà «Âèäàòíà
õóäîæíèöÿ Êè¿âùèíè», ÿêó ï³äãîòóâàëè ³ ïðîâåëè á³áë³îòåêàð³ Í³íà
Îñìàëåíà òà Ìàðèíà Âîëîøèí äëÿ ïðèñóòí³õ ó÷í³â ì³ñüêèõ øê³ë. Á³áë³îòåêàð³ ðîçïîâ³äàëè ïðî òðàã³÷íó ³ âàæêó äîëþ âèäàòíî¿ õóäîæíèö³, çà÷èòóâàëèñü â³ðø³, ïðèñâÿ÷åí³ Êàòåðèí³ Á³ëîêóð. Êîðèñòóâà÷³
êíèãîçá³ðí³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ ç êíèæêîâî-³ëþñòðîâàíîþ âèñòàâêîþ «Îäóõîòâîðåíà äóøà êâ³ò³â», ÿêó ï³äãîòóâàëà Í³íà
Îñìàëåíà. Íà í³é ïðåäñòàâëåí³ ìàòåð³àëè ïðî òâîð÷³ñòü õóäîæíèö³
òà ðåïðîäóêö³¿ ¿¿ êàðòèí.

Марина ВОЛОШИН

Ôîòî íàäàíå àâòîðîì ìàòåð³àëó

Òè - ëþäèíà. Îòæå, ìàºø ïðàâî...

В

изначною характеристикою громадської зрілості
є розвинена правосвідомість.
Обізнаність у праві є виявом
елементу загальної культури
людини, сприяє кращому використанню та захисту кожним
своїх прав.
Під час всеукраїнського тижня права в Кагарлицькій міській біб ліотеці д л я дорос лих
було проведено цикл заходів:

книжкова виставка «Держава.
Мо лодь. Право», юридичний
компас «Ти - людина. Отже, маєш право», правовий ринг «Як
започаткувати власну справу», прес-інформина «Юридичні консультації на сторінках
періодичних видань», виставка-перегляд «Джерела правових
знань», зустріч з юристом та
дільничним інспектором «Правопорушення та наслідки».

На один із заходів даного
цик лу були запрошені Наталі я Головко, головний спеціаліст служби у справах дітей
Кагарлицької РДА, Сергій Тесленко, капітан поліції, Микола Мачульський, капітан поліції, учні Кагарлицьких ЗОШ
та вчителі.
Працівники поліції розповідали про злочини, скоєні неповнолітніми, та їх наслідки. Були показані відеоролики про
вплив та наслідки шкідливих
звичок.
Між ведучими та учнями
відбувся веселий та змістовний діалог. Також під час заходу було проведено вікторину,
яку підготувала та провела бібліотекар Олеся Редька, де учасники показали гідні знання з
даної тематики. Переможцями
вікторини стали Марк Щек, Ірина Стеценко, Олександр Мартиненко, Богдан Кагарличенко,
Ігор Токовенко, Богдан Журавський, Анна Павлик. Усі вони
отримали призи, які були придбані за кошти, надані міською
радою.

Марина ВОЛОШИН,
бібліотекар

Ôîòî Ìàêñèìà ªðüîì³íà

Ç

Íàéêðàù³ ÷èòà÷³ 2015 ðîêó Õàë÷àíñüêî¿ á³áë³îòåêè Ë³ëÿ
Áàáåíêî, Àíäð³é ×åðíåíêî òà Àíàñòàñ³ÿ Êà÷àí

Ê

www.kagavisti.com

ДУША НАРОДУ

Ëþáëÿòü ó Õàë÷³ ÷èòàòè
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4 - Ïðï. Àãàôîíà Ïå÷åðñüêîãî.
5 - Ïîìèíàëüíà ñóáîòà.
8 - Îáðåò³ííÿ ãîëîâè ²îàííà
Ïðåäòå÷³.
14 - Ñîáîð Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³
19 - ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³
×åíñòîõîâñüêî¿.
22 - Ñâÿòèõ ñîðîêà ìó÷åíèê³â.
27 - Âñ³õ ïðåïîäîáíèõ ÊèºâîÏå÷åðñüêèõ.
30 - Ïðï. Ïàðôåí³ÿ Êè¿âñüêîãî.
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6 - Ïðï. Çàõàð³ÿ.
7 - ÁËÀÃÎÂ²ÙÅÍÍß ÏÐÅÑÂßÒ²É
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8 - Ñîáîð Àðõàíãåëà Ãàâðè¿ëà.
10 - ²âåðñüêî¿ ³êîíè.
13 - Ïðï. ²ïàò³ÿ.
16 - Ïîõâàëà Ïðåñâÿò³é Áîãîðîäèö³.
18 - Ñâ. ²îâà.
24 - ÂÕ²Ä ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ
Â ²ªÐÓÑÀËÈÌ.
25 - Ïî÷àòîê Ñòðàñíî¿ ñåäìèö³.
27 - Ì÷. Àíòîí³ÿ.
30 - Ïðï. Ïà¿ñ³ÿ Êè¿âñüêîãî.
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1 - ÑÂ²ÒËÅ ÕÐÈÑÒÎÂÅ
ÂÎÑÊÐÅÑ²ÍÍß. ÏÀÑÕÀ.
2 - Ïî÷àòîê Ñâ³òëî¿ ñåäìèö³.
6 - Âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðã³ÿ.
8 - Àïîñòîëà ³ ºâàíãåë³ñòà Ìàðêà.
10 - Ðàäîíèöÿ. Ïîìèíàííÿ ïîìåðëèõ.
16 - Ïðï. Ôåîäîñ³ÿ Ïå÷åðñüêîãî.
18 - Âåëèêîìó÷åíèö³ ²ðèíè.
19 - Ïðàâåäíîãî ²îâà.
21 - Àïîñòîëà ³ ºâàíãåë³ñòà ²îàíà
Áîãîñëîâà.
22 - Ñâÿòèòåëÿ Ìèêîëè ×óäîòâ.
24 - Ð³âíîàï. Ìåôîä³ÿ ³ Êèðèëà.
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6 - Áëæ. Êñåí³¿.
9 - ÂÎÇÍÅÑ²ÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍª.
11 - Ñâÿòîãî Ëóêè.
14 - Ïðåïîäîáíîãî Àãàï³òà.
Ïðàâåäíîãî ²îàííà.
16 - Áëàãîâ³ðíîãî êí. Äèìèòð³ÿ
18 - Òðî¿öüêà áàòüê³âñüêà ñóáîòà.
19 - ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎ¯ ÒÐ²ÉÖ².
20 - ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ.
26 - Âñ³õ ñâÿòèõ.
29 - Ñâ. Ôåîôàíà Çàòâîðíèêà.
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Íä 3 10 17 24
31
6 - Âîëîäèìèðñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿
Ìàòåð³.
7 - Ð³çäâî ²îàííà Õðåñòèòåëÿ.
12 - Ñâ. àï. Ïåòðà ³ Ïàâëà.
13 - Ñîáîð 12-òè àïîñòîë³â.
18 - Ïðï. Ñåðã³ÿ Ðàäîíåçüêîãî.
21 - Êàçàíñüêî¿ ³êîíè Ïðåñâÿòî¿
Áîãîðîäèö³.
23 - Ïðï. Àíòîí³ÿ Ïå÷åðñüêîãî.
24 - Ð³âíîàï. êíÿãèí³ Îëüãè.
26 - Ñîáîð Àðõàíãåëà Ãàâðè¿ëà.
28 - Ñâÿòîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà
Âåëèêîãî.

2 - Ïðåïîäîáíî¿ Îëåêñàíäðè.
4 - Êàçàíñüêî¿ ³êîíè Ïðåñâÿòî¿
Áîãîðîäèö³.
5 - Ïîìèíàëüíà áàòüê³âñüêà
ñóáîòà.
8 - Âåëèêîìó÷åíèêà Äèìèòð³ÿ.
14 - ×óäîòâîðö³â Êîñüìè ³ Äàì³àíà.
21 - Ñîáîð Àðõèñòðàòèãà Ìèõà¿ëà.
24 - Ïðï. Ôåîäîðà Ñòóäèòà.
26 - Ñâ. ²îàííà Çîëîòîóñòîãî.
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×ÅÐÂÅÍÜ
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4 - Ñâ. Äèìèòð³ÿ Ðîñòîâñüêîãî.
8 - Ïðåïîäîáíîãî Ñåðã³ÿ
Ðàäîíåçüêîãî.
9 - Àïîñòîëà ³ ºâàíãåë³ñòà
²îàííà Áîãîñëîâà.
13 - Ñâ. Ìèõà¿ëà Êè¿âñüêîãî.
14 - Ïîêðîâà Ïðåñâÿòî¿
Áîãîðîäèö².
24 - Ñîáîð ïðï. Îïòèíñüêèõ
ñòàðö³â.
31 - Àïîñòîëà ³ ºâàíãåë³ñòà Ëóêè.

ÁÅÐÅÇÅÍÜ
1
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3
4
5
6

12
13
14
15
16
17
18

ÆÎÂÒÅÍÜ

1 - Ïðåïîäîáíîãî Ìàêàð³ÿ.
6 - Ïðåïîäîáíî¿ Êñåí³¿.
7 - Ñîáîð íîâîìó÷åíèê³â òà
ñïîâ³äíèê³â.
12 - Ñîáîð ñâÿòèõ Âàñèë³ÿ
Âåëèêîãî, Ãðèãîð³ÿ Áîãîñëîâà
òà ²îàííà Çëàòîóñòîãî.
15 - ÑÒÐ²ÒÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍª.
18 - Ñâ. Ôåîäîñ³ÿ.
23 - Ïðï. Ïðîõîðà Ïå÷åðñüêîãî.
25 - ²âåðñüêî¿ ³êîíè.
27 - Ð³âíîàïîñòîëüíîãî Êèðèëà.
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8 - Âîëîäèìèðñüêî¿ ³êîíè
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³.
10 - Ïðï. ²îâà Ïî÷à¿âñüêîãî.
11 - Óñ³êíîâåííÿ ãîëîâè ñâÿòîãî
²îàííà Õðåñòèòåëÿ.
19 - ×óäî Àðõèñòðàòèãà Ìèõà¿ëà.
21 - Ð²ÇÄÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎ¯
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ².
27 - ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÍß ÕÐÅÑÒÀ
ÃÎÑÏÎÄÍÜÎÃÎ.
30 - Ìó÷åíèöü Â³ðè, Íàä³¿, Ëþáîâ³
òà ìàòåð³ ¿õíüî¿ Ñîô³¿.

ËÞÒÈÉ
1
2
3
4
5
6
7

2016
ÂÅÐÅÑÅÍÜ

1 - Ïðï. Àìô³ëîõ³ÿ Ïî÷à¿âñüêîãî.
7 - Ð²ÇÄÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÅ.
8 - Ñîáîð Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³.
14 - Îáð³çàííÿ Ãîñïîäíº.
Ñâ. Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî.
15 - Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà.
19 - ÁÎÃÎßÂËÅÍÍß. ÕÐÅÙÅÍÍß
ÃÎÑÏÎÄÍª.
25 - Ìö. Òåòÿíè.
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1 - Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà.
2 - Ïðîðîêà ²ëë³.
4 - Ð³âíîàï. Ìàð³¿ Ìàãäàëèíè.
5 - Ïî÷à¿âñüêî¿ ³êîíè.
9 - Âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåéìîíà.
11 - Ñâ. Ìèêîëè ×óäîòâîðöÿ.
14 - Âèíåñåííÿ äåðåâà Õðåñòà.
19 - ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍª.
28 - ÓÑÏ²ÍÍß ÏÐÅÑÂßÒÎ¯
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ².
31 - ²êîíè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³
“Âñåöàðèöÿ”.
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4 - ÂÂÅÄÅÍÍß Â ÕÐÀÌ
ÏÐÅÑÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ².
6 - Áëàãîâ³ðíîãî Îëåêñàíäðà.
7 - Âåëèêîìó÷åíèö³ Êàòåðèíè.
13 - Àï. Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî.
17 - Âåëèêîìó÷åíèö³ Âàðâàðè.
18 - Ïðåïîäîáíîãî Ñàâè.
19 - Ñâÿòèòåëÿ Ìèêîëè
×óäîòâîðöÿ.
25 - Ñâÿòèòåëÿ Ñïèðèäîíà.
30 - Ïðîðîêà Äàíè¿ëà.
31 - Ìó÷åíèêà Ñåâàñò³àíà.
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ФЕСТИВАЛЬ

Ï³ñíÿ - äóøà íàðîäó «Мелодії гармоніки та життя»
Щ

ойно у Буртівській ЗОШ минув тиждень англійської мови, як настав тиждень образотворчого мистецтва. На зміну йому прийшов тиждень музики. І що ж то за тиждень був! Суцільна музика!

Ôîòî íàäàíå àâòîðîì ìàòåð³àëó

ãðóäíÿ â ïðèì³ùåíí³
Øêîëè ìèñòåöòâ â³äáóëîñÿ òðàäèö³éíå êóëüòóðíî-ìèñòåöüêå ñâÿòî «Ìåëîä³¿ ãàðìîí³êè
³ æèò òÿ». Çàçíà÷ó, ùî öå âæå
âï’ÿòå ãàðìîí³êà êëè÷å äî òàêîãî
ìàñîâîãî ñï³ëêóâàííÿ ñâî¿õ ïðèõèëüíèê³â. Àêòîâà çàëà íå âì³ùàëà âñ³õ áàæàþ÷èõ, òàê ùî äîâåëîñÿ ùå äîñòàâëÿòè ñò³ëü÷èêè.
Ðîçïî÷àëîñÿ ä³éñòâî âèñòóïîì ëàóðåàòà Âñåóêðà¿íñüêîãî
êîíêóðñó-ôåñòèâàëþ áàÿííîãî
ìèñòåöòâà «Êóáîê Íàäðîññÿ» çðàçêîâîãî àíñàìáëþ áàÿí³ñò³â
«Ãàðìîí³ÿ» Êàãàðëèöüêî¿ øêîëè
ìèñòåöòâ. Äàë³ íà àäðåñó ãàðìîí³ñò³â ðàéîíó ëóíàëè ìóçè÷í³
â³òàííÿ â³ä ó÷í³â òà âèêëàäà÷³â
Øêîëè ìèñòåöòâ.
Íà ñâÿòî çàâ³òàëè ãîëîâà ðàéîííî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³êòîð
Êîëÿäà, íà÷àëüíèê â³ää³ëó êóëüòóðè ³ òóðèçìó, íàö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é Â³òàë³é Ïîëîçîâ,
çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Îëåã
Ïóð³é.
Ñïðàâæíüîþ îêðàñîþ öüîãîð³÷íîãî ôåñòèâàëþ ñòàâ âèñòóï
àíñàìáëþ ëîæêàð³â - âèõîâàíö³â Öåíòðó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿

Òèæäåíü îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà â Áóðò³âñüê³é øêîë³
çàö³êàâèâ ³ ó÷í³â, ³ â÷èòåë³â
На перервах лунали музичні композиції - спочатку танці народів світу, далі - класична музика, потім - естрадна. Учні, у класах яких вивчається музичне мистецтво, довідалися багато цікавого і захоплюючого з життя композиторів, виконавців, хорів і
ансамблів.
Було цікаво спостерігати за конкурсами і змаганнями у молодших класах на кращого знавця пісні чи на кращого виконавця музичного твору.
Заключним акордом музичного тижня стало свято «Лийся, пісне українська».
Це дійство захопило всіх - і малих, і старших учнів, і вчителів. Дітвора одягла вишиванки і з такою насолодою виконувала
жартівливі пісні, що, здавалося, вони самі переживали всі події.
А старшокласники своїм співом доторкнулися до душ і сердець
всіх присутніх.
Співочий настрій охопив усіх. До учнів приєдналися і вчителі. Вони так виконали українську народну пісню «Ой, чий то кінь
стоїть», що малеча аж роти порозкривала від захоплення.
Що не виступ - то оплески, що не пісня - то роздуми: жива
пісня - живий народ. Тож бережімо свою пісню - у ній душа нашого народу.

Ôîòî äî ìàòåð³àëó Âàëåíòèíà ÂËÀÄ²Ì²ÐÎÂÀ
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Ëàóðåàò âñåóêðà¿íñüêèõ òà ì³æíàðîäíèõ êîíê óðñ³â ãàðìîí³ñò Îëåêñàíäð Êàëåí÷óê ç Óìàí³
«Ìàëüâè» òà â³ðòóîç-ãàðìîí³ñò,
äîöåíò Ïåðåÿñëàâ–Õìåëüíèöüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî

Â³êòîð Êîëÿäà ïðèâ³òàâ ïðèñóòí³õ íà ôåñòèâàë³ ç Íîâîð³÷íî–
Ð³çäâÿíèìè ñâÿòàìè òà ïîáàæàâ

Людмила НЕСТЕРУК,
учитель музичного мистецтва

ВИХОВНА ГОДИНА

²ñòîð³ÿ
îäí³º¿ ðîäèíè
Ôîòî íàäàíå àâòîðîì ìàòåð³àëó

Ùå ìèòü - ³ áóäå äàíî ñòàðò V ðàéîííîìó ôåñòèâàëþ «Ìåëîä³¿ ãàðìîí³êè ³ æèòòÿ»

Ó÷í³ 10 êëàñó Ñòàâ³âññüêî¿ ÇÎØ ï³ä ÷àñ âèõîâíî¿ ãîäèíè

В

иповнилося 100 років з трагічних подій геноциду понтійських еллінів, здійсненого турками в 1915 р. Тоді були знищені сотні жінок і дітей, чоловіків - половина офіційно зареєстрованих греків у районі м. Керазунт (Мала Азія).
Вони були християнами і еллінами, тому їх потрібно було знищити. Беззбройний грецький народ, відрізаний від цивілізованого
світу, героїчно протистояв геноциду варварів. Ті, кому вдалося врятуватися, втікали в різні країни: європейські, Росію, США, залишаючи рідну землю, міста, тисячолітні храми.
Наш класний керівник, учитель Ставівської ЗОШ Тамара Шепелявенко розповіла про долю своїх предків – греків за національністю, які пережили той страшний час. Історія ХХ століття
ще раз пройшлася по долі родини Тамари Григорівни репресіями
1937-1938 рр. тепер уже в СРСР. Одного з її дядьків розстріляли,
другому дали 10 років тюремного ув’язнення за антирадянщину.
Виховна година, яку провела Тамара Шепелявенко, була своєрідним творчим звітом жінки, чутливе серце якої відгукується на
красу і вірність, на біль і розпач, на радість і прагнення нести у
світ добро.

Ярослава ШКЛЯР,
учениця 10 класу

ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, òâîð÷îãî íàòõíåííÿ, ìèðó ³ äîñòàòêó.
Â³òàë³é Ïîëîçîâ ðàçîì ³ç â³òàííÿìè âðó÷èâ âñ³ì ó÷àñíèêàì
ñâÿòà ãðàìîòè.
Çàâåðøèëîñü ñâÿòî âèñòóïàìè ãàðìîí³ñò³â íàøîãî ðàéîíó. À
öå: êàãàðëè÷àíè Òåòÿíà Ïîãðåáíÿê, Àíàòîë³é Äÿ÷åíêî, Ãàëèíà
Òîïîðèíñüêà, Îëåêñ³é Êàáàíîâ,
Â³êòîð Óñèê, Îëåã Ëèñåíêî. Ìèð³â÷àíè Âàñèëü Í³íüêî òà ²âàí Ñàïàê. Ñòàâ’ÿíè Âîëîäèìèð Ëèñåíêî
³ Âàñ è ëü Ëè÷ àê.
Æèòåë³ Ñëîáîäè Âàñèëü Äåìèäåíêî òà Ñåðã³é
Êàòðþê. À ùå –
Ïåòðî Ñàðàïèí
³ç Ïåðåñåëåííÿ,
Äìèòðî Ëèòâèí ³ç
Õàë÷³ òà ï³â÷àíèí
Ìèêîëà Äóáîãð³é.
Âåëà ä³éñòâî
Íàòàë³ÿ Â³çüîíîê.
Íà çàâåðøåííÿ ñâÿòà, ÿê ïîâåëîñÿ, âñ³ éîãî
Ëàóðåàò Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-ôåñòèâàëþ áàÿííîãî ìèñòåöòâà ó÷àñíèêè ñôîòîãðàôóâà ëèñÿ íà
«Êóáîê Íàäðîññÿ» - çðàçêîâèé àíñàìáëü áàÿí³ñò³â «Ãàðìîí³ÿ»
ïàì’ÿòü.
ãîñò³ ç Ïåðåÿñëàâ–Õìåëüíèöüêî- ãàðìîí³ñòè Ïåòðî Ãðèãîðåíêî òà
Микола ГРОМИКО,
ãî ðàéîíó - âîêàëüíèé êîëåêòèâ Îëåêñàíäð Êàëåí÷óê.
директор Школи мистецтв
òâîð÷îñò³ ì³ñòà Ìèðîí³âêà ï³ä
êåð³âíèöòâîì Îëåêñàíäðà Ãóñà÷åíêà. Ó âèêîíàíí³ àíñàìáëþ
ïðîçâó÷àëè òðè òâîðè, à ìàíåðà
âèêîíàííÿ þíèõ ëîæêàð³â âðàçèëà ãëÿäà÷³â òà âèêëèêàëà øêâàë
àïëîäèñìåíò³â òà âèãóêè «Áðàâî!» Òà é ñàì Îëåêñàíäð Ãóñà÷åíêî ïîðàäóâàâ ïðèñóòí³õ ñîëüíîþ
ãðîþ íà ãàðìîí³ö³.
Ñâî¿ ìóçè÷íî-òàíöþâàëüí³
íàäáàííÿ ãëÿäà÷àì ïîäàðóâàëè

óí³âåðñèòåòó ³ì. Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè Ìèêîëà Ãóáàð.
Òðàäèö³éíèé ã³ñòü ñâÿòà Âîëîäèìèð Á³ëîóñ ç Áîðèñï³ëüñüêîãî ðàéîíó ïîäàðóâ íàøèì ãàðìîí³ñòàì ñâî¿ ìóçè÷í³ â³òàííÿ òà
ïðîäåìîíñòðóâàâ ìàéñòåðí³ñòü
ãðè íà ãàðìîí³ö³.
Âïåðøå íà íàøîìó ñâÿò³ áóëè ãîñò³ ç ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³ - ç
ì³ñòà Óìàí³: ëàóðåàòè âñåóêðà¿íñüêèõ òà ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â -

К
11 січня

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÈ

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 11
ÓÒ-1

6.00, 7.00, 8.00, 18.30, 21.00,
1.30, 5.10 Íîâèíè
6.10, 7.10 ÀãðîÅðà
6.20, 0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè
6.45, 7.15, 8.15 Ñïîðò
7.25 Åðà áóä³âíèöòâà
7.35, 23.25 Íà ñëóõó
7.50, 8.35 Ñìàêîòà
8.25 Ì³ãðàö³éíèé âåêòîð
8.45 Êîðèñí³ ïîðàäè
9.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ ÏÅÐØÎÃÎ ÊÀÍÀËÓ
15.05 Â³êíî â Àìåðèêó
15.50, 3.30 Ä/ñ «Ïðî ÍüþÉîðê ³ç ëþáîâ’þ»
17.30 Êíèãà ua
18.05, 5.00 ×àñ-×
18.15, 1.20 Íîâèíè. Ñâ³ò
18.55 Ïðî ãîëîâíå

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 12
ÓÒ-1

6.00, 7.00, 8.00, 18.30, 21.00,
1.30, 5.10 Íîâèíè
6.10, 7.10 ÀãðîÅðà
6.20, 0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè
6.45, 7.15, 8.15 Ñïîðò
7.25, 23.25 Íà ñëóõó
7.50, 8.35 Ñìàêîòà
8.30 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ
8.45 Êîðèñí³ ïîðàäè
9.00, 5.45 Â³÷íå
9.25 Ïðî ãîëîâíå
9.55 Ä/ñ «Ì³é íîâèé ä³ì Êîðåÿ»
10.40 ×îëîâ³÷èé êëóá
12.30 Çðîáëåíî â ªâðîï³
13.15, 18.05, 1.45, 5.00 ×àñ-×
13.40 Êàçêè Ë³ðíèêà Ñàøêà
13.55 Õî÷ó áóòè
14.20 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè
15.05 Ôîëüê-music
16.25 Ïîäîðîæí³

ÑÅÐÅÄÀ, 13
ÓÒ-1

6.00, 7.00, 8.00, 18.30, 21.00,
1.30, 5.20 Íîâèíè
6.10, 7.10 ÀãðîÅðà
6.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè
6.45, 7.15, 8.15 Ñïîðò
7.25 Åðà áóä³âíèöòâà
7.35, 23.35 Íà ñëóõó
7.50, 8.35 Ñìàêîòà
8.30 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ
8.45 Êîðèñí³ ïîðàäè
9.00, 5.45 Â³÷íå
9.25 Ä/ô «Öèâ³ë³çàö³ÿ Æîâòî¿
ð³êè»
9.55 Ä/ñ «Ì³é íîâèé ä³ì Êîðåÿ»
10.40 ×îëîâ³÷èé êëóá
11.35 ÐÅ:ÔÎÐÌÀ
12.00 Çàñ³äàííÿ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
13.15, 18.05 ×àñ-×
13.40 Êàçêè Ë³ðíèêà Ñàøêà
13.55 Øêîëà Ìåð³ Ïîïï³íñ
14.20 Ñïîãàäè

×ÅÒÂÅÐ, 14
ÓÒ-1

6.00, 7.00, 8.00, 21.00, 23.00,
0.00, 1.30, 5.10 Íîâèíè
6.10, 7.10 ÀãðîÅðà
6.20, 0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè
6.45, 7.15, 8.15 Ñïîðò
7.25 Òåïëî. Ua
7.35, 23.25 Íà ñëóõó
7.50, 8.35 Ñìàêîòà
8.30 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ
8.45 Êîðèñí³ ïîðàäè
9.00 Â³÷íå
9.25 Ïðî ãîëîâíå
9.55 Ä/ñ «Ì³é íîâèé ä³ì Êîðåÿ»
10.40 Â³êíî â Àìåðèêó
11.30 Â³éíà ³ ìèð
12.20 Ñë³äñòâî. ²íôî
13.15, 18.05, 5.00 ×àñ-×
13.40 Êàçêè Ë³ðíèêà Ñàøêà
13.55 Íàäâå÷³ð’ÿ. Äîë³
15.10 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
²íäèâ³äóàëüíà ãîíêà 15
êì. Æ³íêè
17.15 Ñâ³òëî

Ï’ßÒÍÈÖß, 15
ÓÒ-1
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6.00, 7.00, 8.00, 21.00, 23.00,
0.00, 1.00, 5.30 Íîâèíè
6.10, 7.10 ÀãðîÅðà
6.20, 0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè
6.45, 7.15, 8.15 Ñïîðò
7.25 Åðà áóä³âíèöòâà
7.35 Íà ñëóõó
7.50, 8.35 Ñìàêîòà
8.25 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó
8.30 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ
8.45 Êîðèñí³ ïîðàäè
9.00, 5.45 Â³÷íå
9.25, 18.55 Ïðî ãîëîâíå
9.55 Ä/ñ «Ì³é íîâèé ä³ì Êîðåÿ»
10.40 Áîãàòèðñüê³ ³ãðè
11.55 Âåðåñåíü
12.25 «Ñõåìè»
13.15, 5.00 ×àñ-×
13.40 Êàçêè Ë³ðíèêà Ñàøêà
13.55 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?
14.25 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè
15.15 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ

19.30 ÐÅ:ÔÎÐÌÀ
20.00 Çðîáëåíî â ªâðîï³
21.30, 5.35 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 Ïîäîðîæí³
23.00, 0.00, 1.00 Ï³äñóìêè
1.45 Áàñêåòáîë. ×åìï³îíàò
Óêðà¿íè. ÁÊ «Äèíàìî»
- ÁÊ «Á²ÏÀ»

1+1

6.00, 1.35 «Ø³ñòü êàäð³â»
7.15 «Ìàøà ³ âåäì³äü»
8.00, 19.30 ÒÑÍ
8.50, 10.10 «Ì³íÿþ æ³íêó - 3»
11.40, 12.40 «Ðîçñì³øè
êîì³êà 6»
13.35 Òðèëåð «Íà ìåæ³»
15.25 Êîìåä³ÿ «Ïðèãîäè
Ïàää³íãòîíà»
17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà»
20.15 Ì/ô «Ëüîäîâèêîâèé
17.20 Ä/ô «Öèâ³ë³çàö³ÿ Æîâòî¿
ð³êè»
18.15, 1.20 Íîâèíè. Ñâ³ò
18.55 Ò/ñ «Ìàô³îçà»
21.30, 5.35 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 Â³éíà ³ ìèð
22.35 Ç ïåðøèõ âóñò
23.00, 0.00, 1.00 Ï³äñóìêè
1.55 Õîêåé. ×åìï³îíàò
Óêðà¿íè. ÕÊ «Äîíáàñ»
- ÕÊ «Äæåíåðàëñ»
4.00 Ä/ô «Âàñèëü Ñòóñ. Ôåíîìåí ñóòîê»

1+1

6.00, 1.25 «Ø³ñòü êàäð³â»
7.15 «Ìàøà ³ âåäì³äü»
8.00, 19.30 ÒÑÍ
8.50 «Ì³íÿþ æ³íêó - 3»,
10.00 «Ì³íÿþ æ³íêó - 4»
11.10 «Ðîçñì³øè êîì³êà 6»
12.10 «Ðîçñì³øè êîì³êà 6»
13.05 Áîéîâèê «Ì³öíèé
ãîð³øîê - 1»
15.10 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
²íäèâ³äóàëüíà ãîíêà 20
êì. ×îëîâ³êè
17.25 Ä/ô «Â³çèò äî Êîðå¿»
18.15 Íîâèíè. Ñâ³ò
18.55 Ïðî ãîëîâíå
19.30 Ò/ñ «Ìàô³îçà»
20.30 Âåðåñåíü
21.30 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 Ñë³äñòâî. ²íôî
22.40 Ìåãàëîò
23.00, 0.00, 1.00 Ï³äñóìêè
23.25 Òåïëî. Ua
0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè
1.20 Ôîëüê-music. Ç Íîâèì
ðîêîì!
3.40 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
²íäèâ³äóàëüíà ãîíêà 15
êì. Æ³íêè

1+1

6.00, 1.30 «Ø³ñòü êàäð³â»
7.15 «Ìàøà ³ âåäì³äü»
8.00, 19.30 ÒÑÍ
8.50 «Ì³íÿþ æ³íêó - 4»
10.00 «Ì³íÿþ æ³íêó - 4»
11.10 «Ðîçñì³øè êîì³êà 6»
18.15, 1.20 Íîâèíè. Ñâ³ò
18.55 Ïðî ãîëîâíå
19.25 Ò/ñ «Ìàô³îçà»
20.25 Ä/ô «Â³òåð ï³ä êðèëàìè
- ï³ëîò «Àåðîáóñà»
21.30, 5.35 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 «Ñõåìè» ç Íàòàë³ºþ
Ñåäëåöüêîþ
22.15 5 áàêñ³â.net. Ô³ëüì ïðî
ô³ëüì
22.40 Ç ïåðøèõ âóñò
23.00, 0.00, 1.00 Ï³äñóìêè
1.45 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
²íäèâ³äóàëüíà ãîíêà 20
êì. ×îëîâ³êè
3.40 Íàäâå÷³ð’ÿ. Äîë³
4.30 Ä/ô «Â³çèò äî Êîðå¿»
5.55 Ã³ìí Óêðà¿íè

1+1

6.00 «Ø³ñòü êàäð³â»
7.15 «Ìàøà ³ âåäì³äü»
7.50, 19.30 ÒÑÍ
8.45, 9.55 «Ì³íÿþ æ³íêó - 4»
11.05 «Ðîçñì³øè êîì³êà 6»
12.05 «Ðîçñì³øè êîì³êà 6»
13.00 Áîéîâèê «Ì³öíèé
16.25 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
Åñòàôåòà 4õ7, 5 êì.
×îëîâ³êè
18.15, 1.20 Íîâèíè. Ñâ³ò
19.30 INTERMARIUM
20.30 «Ïëàí íà çàâòðà» ç
Àíàñòàñ³ºþ Ð³íã³ñ
21.30, 5.35 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 Ïåðøà ñòóä³ÿ
23.00, 0.00, 1.00 Ï³äñóìêè
23.20 Âåðòèêàëü âëàäè
1.45 Ìóçè÷íå òóðíå
2.55 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
Åñòàôåòà 4õ7, 5 êì.
×îëîâ³êè
4.20 Ñâ³òëî

1+1

6.00, 1.35 «Ø³ñòü êàäð³â»
7.15 «Ìàøà ³ âåäì³äü»
7.55 ÒÑÍ, 19.30
8.45, 9.55 «Ì³íÿþ æ³íêó - 4»
11.05 «Ðîçñì³øè êîì³êà 6»
12.05 «Ðîçñì³øè êîì³êà 6»
13.00 Áîéîâèê «Ì³öíèé
ãîð³øîê - 4»

ïåð³îä»
22.00 Áîéîâèê «Ì³öíèé
ãîð³øîê - 1»
0.30 Ò/ñ «Ìóøêåòåðè»

²ÍÒÅÐ

5.40 Õ/ô «Øóêàéòå æ³íêó»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
14.00, 16.00, 17.40
Íîâèíè
7.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Ðàíîê
ç ²ÍÒÅÐîì»
9.20 Õ/ô «Êîõàííÿ ç âèïðîáóâàëüíèì òåðì³íîì»
13.50, 14.20 «Ñóäîâ³ ñïðàâè»
15.00, 16.15 «Æäè ìåíÿ»
18.05 Òîê-øîó «Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî»
20.00 «Ïîäðîáèö³»
21.00 Ò/ñ «Îäíó òåáå êîõàþ»
23.05 Ò/ñ «Äèõàé ç³ ìíîþ 2.
Ùàñòÿ â áîðã» (2)

15 січня

0.55 Õ/ô «48 ãîäèí» (2)
2.55 «Ïîäðîáèö³»
3.40 Ò/ñ «Îäíó òåáå êîõàþ»

ICTV

5.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé
5.20 Ì/ñ «Ìîëîäà Ë³ãà
Ñïðàâåäëèâîñò³»
6.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò
7.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
7.55 Ôàêòè
8.35 10 õâèëèí ç Ïðåì’ºðì³í³ñòðîì Óêðà¿íè
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê
9.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè
10.05 Ñêåò÷êîì «Íà òðüîõ»
11.40 Äèâèòèñü óñ³ì!
12.45 Ôàêòè. Äåíü
13.15 Äèâèòèñü óñ³ì!
13.30 Õ/ô «Çàâòðà íå ïîìðå
í³êîëè»

15.35 Ì/ô «Ëüîäîâèêîâèé
ïåð³îä»
17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà»
20.15 Ì/ô «Ëüîäîâèêîâèé
ïåð³îä - 2: ãëîáàëüíå
ïîòåïë³ííÿ»
22.00 Áîéîâèê «Ì³öíèé
ãîð³øîê- 2»
0.20 Ò/ñ «Ìóøêåòåðè»

13.40, 14.20 «Ñóäîâ³ ñïðàâè»
15.50, 16.15 «Ñ³ìåéíèé ñóä»
18.05 Òîê-øîó «Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî»
21.00 Ò/ñ «Îäíó òåáå êîõàþ»
23.05 Ò/ñ «Äèõàé ç³ ìíîþ 2.
Ùàñòÿ â áîðã» (2)
1.00 Õ/ô «²íø³ 48 ãîäèí» (2)
3.40 Ò/ñ «Îäíó òåáå êîõàþ»

²ÍÒÅÐ

6.00 Ôàêòè
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê
9.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
10.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò
11.55, 13.20, 21.25 Ò/ñ
«Øòðàôáàò»
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
14.25, 16.20 Õ/ô «Äîêòîð Íîó»
16.55 Ò/ñ «Ïðîêóðîðè»
17.50 Ò/ñ «Â³ää³ë 44»
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè

5.20, 20.00, 2.50 «Ïîäðîáèö³»
6.10 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
14.00, 16.00, 17.40
Íîâèíè
7.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Ðàíîê
ç ²ÍÒÅÐîì»
9.20 Ò/ñ «Áàíê³ðø³»
11.20, 12.25 Ä/ñ «Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì»
12.10 «Ðîçñì³øè êîì³êà 6»
13.05 Áîéîâèê «Ì³öíèé
ãîð³øîê- 2»
15.25 Ì/ô «Ëüîäîâèêîâèé
ïåð³îä - 2: ãëîáàëüíå
ïîòåïë³ííÿ»
17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà»
20.15 Ì/ô³ «Ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä - 3. Åðà
äèíîçàâð³â»
22.00 Áîéîâèê «Ì³öíèé
ãîð³øîê - 3: â³äïëàòà»
0.25 Ò/ñ «Ìóøêåòåðè»

²ÍÒÅÐ

5.20, 20.00, 2.40 «Ïîäðîáèö³»
6.10 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
14.00, 16.00, 17.40
Íîâèíè
7.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Ðàíîê
ç ²ÍÒÅÐîì»
9.20 Ò/ñ «Áàíê³ðø³»
11.20, 12.25 Ä/ñ «Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàãîð³øîê - 3: â³äïëàòà»
15.25 Ì/ô «Ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä - 3. Åðà
äèíîçàâð³â»
17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà»
20.15 Ì/ô «Ëüîäîâèêîâèé
ïåð³îä 4: êîíòèíåíòàëüíèé äðåéô»
22.00 Áîéîâèê «Ì³öíèé
ãîð³øîê - 4»
0.25 Ò/ñ «Ìóøêåòåðè»
1.30 «Ø³ñòü êàäð³â»

²ÍÒÅÐ

5.20 «Ïîäðîáèö³»
6.05 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
14.00, 16.00, 17.40
Íîâèíè
7.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Ðàíîê
ç ²ÍÒÅÐîì»
9.20 Ò/ñ «Áàíê³ðø³»
11.20, 12.25 Ä/ñ «Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì»
15.25 Ì/ô «Ëüîäîâèêîâèé
ïåð³îä 4: êîíòèíåíòàëüíèé äðåéô»
17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà»
20.15 «Âå÷³ðí³é Êè¿â 2015»
22.25 «Ñâ³òñüêå æèòòÿ»
23.25 Áîéîâèê «Ëåòþ÷èé çàã³í
Ñêîòëàíä - ßðäó»

IÍÒÅÐ

5.10 «Ïîäðîáèö³»
6.10 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
14.00, 16.00, 17.40
Íîâèíè
7.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Ðàíîê
ç ²ÍÒÅÐîì»
9.20 Ò/ñ «Áàíê³ðø³»
11.20, 12.25 Ä/ñ «Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì»
13.40, 14.20 «Ñóäîâ³ ñïðàâè»
15.50, 16.15 «Ñ³ìåéíèé ñóä»
18.05 Òîê-øîó «Ñòîñóºòüñÿ

ICTV

íåâñüêèì»
13.40, 14.20 «Ñóäîâ³ ñïðàâè»
15.50, 16.15 «Ñ³ìåéíèé ñóä»
18.05 Òîê-øîó «Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî»
21.00 «Íîâîð³÷íèé âîãíèê.
Ïîâ³ð ó ìð³þ»
0.50 Õ/ô «ßê óêðàñòè ä³àìàíò»
(2)
3.30 Õ/ô «Äóæå íîâîði÷íå
êiíî»

ICTV

5.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé
5.55 Ñòóä³ÿ Âàøèí´òîí
6.00 Ôàêòè
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê
9.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
10.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò
12.00, 13.20 Ò/ñ «Øòðàôáàò»
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
14.20 Õ/ô «²ç Ðîñ³¿ ç ëþáîâ’þ»
16.20 Õ/ô «²ç Ðîñ³¿ ç ëþáîâ’þ»
16.55 Ò/ñ «Ïðîêóðîðè»
17.50 Ò/ñ «Â³ää³ë 44»
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð
13.40, 14.20 «Ñóäîâ³ ñïðàâè»
15.50, 16.15 «Ñ³ìåéíèé ñóä»
18.05 Òîê-øîó «Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî»
20.00 «Ïîäðîáèö³»
21.00 Ò/ñ «Îäíó òåáå êîõàþ»
23.05 Ò/ñ «Äèõàé ç³ ìíîþ 2.
Ùàñòÿ â áîðã» (2)
1.00 Õ/ô «Âèä çãîðè êðàùå»
2.40 «Ïîäðîáèö³»
3.30 Ò/ñ «Îäíó òåáå êîõàþ»

ICTV

10
15.45 Ôàêòè. Äåíü
16.15 Õ/ô «² ö³ëîãî ñâ³òó çàìàëî»
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
20.20 Ä³ñòàëî!
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð
21.25 Ò/ñ «Øòðàôáàò»
23.15 Õ/ô «Çîëîòå îêî»
1.40 Õ/ô «Â³ëëàðä» (2)
3.15 Ñòîï-10
4.35 Ò/ñ «Ðåâîëþö³ÿ»

CTÁ

6.45 «Âñå áóäå äîáðå!»
8.45 «Ìîÿ ïðàâäà. Îðíåëëà Ìóò³. Ïðèáîðêàííÿ
íîðîâëèâî¿»
9.40 «Ç³ðêîâå æèòòÿ»
12.20 Õ/ô «Ë³ä ó êàâîâ³é
ãóù³» (1)
14.10 «Áèòâà åêñòðàñåíñ³â»
16.00 «Âñå áóäå äîáðå!»
18.00 «Â³êíà-Íîâèíè»
18.20 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà» (1)
20.00 «Õ-Ôàêòîð-6»
20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
23.10 Õ/ô «Ðåë³êò» (2)
1.10 Õ/ô «Äîêòîð Íîó»
2.55 Ñòîï-10
4.30 Ò/ñ «Ðåâîëþö³ÿ»

ÑÒÁ

7.05, 16.00 «Âñå áóäå äîáðå!»
9.05 «Ìîÿ ïðàâäà. Îðíåëëà Ìóò³. Ïðèáîðêàííÿ
íîðîâëèâî¿»
9.55 «Ç³ðêîâå æèòòÿ»
10.50 Õ/ô «²ñòîð³ÿ êîõàííÿ, àáî Íîâîð³÷íèé
ðîç³ãðàø» (1)
12.25 «Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
Áîðîòüáà êîíòèíåíò³â»
14.15 Õ/ô «Ìîÿ ìàìàÑí³ãóðîíüêà!» (1)
18.00, 22.00 «Â³êíà-Íîâèíè»
18.20 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà» (1)
20.00, 22.25 «Õ-Ôàêòîð-6»
23.30 «Íàö³îíàëüíå òàëàíòøîó «Òàíöþþòü âñ³!-8»
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò
21.25 Ò/ñ «Øòðàôáàò»
23.10 Õ/ô «Ïîêàðàííÿ» (2)
0.55 Õ/ô «²ç Ðîñ³¿ ç ëþáîâ’þ»
2.45 Ñòîï-10
4.35 Ò/ñ «Ðåâîëþö³ÿ»

ÑÒÁ

7.05 «Âñå áóäå äîáðå!»
9.05 «Ìîÿ ïðàâäà. Àëüáàíî.
Ï³äñòóïíà Ôåë³÷³òà»
10.00 «Ç³ðêîâå æèòòÿ»
11.45 «Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
Áîðîòüáà êîíòèíåíò³â»
16.00 «Âñå áóäå äîáðå!»
18.00 «Â³êíà-Íîâèíè»
18.20 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà»
(1)
20.00 «Õ-Ôàêòîð-6»
22.00 «Â³êíà-Íîâèíè»
22.25 «Õ-Ôàêòîð-6»
23.45 «Íàö³îíàëüíå òàëàíòøîó «Òàíöþþòü âñ³!-8»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ

6.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà
16.55 Ò/ñ «Ïðîêóðîðè»
17.50 Ò/ñ «Â³ää³ë 44»
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
20.20 ²íñàéäåð
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð
21.25 Ò/ñ «Øòðàôáàò»
23.15 Õ/ô «Çì³¿íà áèòâà» (2)
1.00 Õ/ô «Æèâåø ò³ëüêè äâ³÷³»
2.55 Ñòîï-10
4.30 Ò/ñ «Ðåâîëþö³ÿ»

ÑÒÁ

5.55 Ñòóä³ÿ Âàøèí´òîí
6.00 Ôàêòè
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê
9.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
10.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò
12.00 Ò/ñ «Øòðàôáàò»
12.45 Ôàêòè. Äåíü
13.20 Ò/ñ «Øòðàôáàò»
14.20 Õ/ô «Æèâåø ò³ëüêè
äâ³÷³»
15.45 Ôàêòè. Äåíü
16.20 Õ/ô «Æèâåø ò³ëüêè
äâ³÷³»

6.45 «Âñå áóäå äîáðå!»
8.45 «Ìîÿ ïðàâäà. Òîòî
Êóòóíüî. Ëþáîâíèé
òðèêóòíèê»
9.40 «Ç³ðêîâå æèòòÿ»
12.10 «Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
Áîðîòüáà êîíòèíåíò³â»
16.00 «Âñå áóäå äîáðå!»
18.00 «Â³êíà-Íîâèíè»
18.20 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà» (1)
20.00 «Õ-Ôàêòîð-6»
22.00 «Â³êíà-Íîâèíè»
22.25 «Õ-Ôàêòîð-6»
23.45 «Íàö³îíàëüíå òàëàíò-

êîæíîãî»
20.00 «Ïîäðîáèö³»
21.00 Ò/ñ «Îäíó òåáå êîõàþ»
23.05 Ò/ñ «Äèõàé ç³ ìíîþ 2.
Ùàñòÿ â áîðã» (2)
1.00 Õ/ô «Ñ³ì äí³â äî âåñ³ëëÿ»
(2)
3.00 Ò/ñ «Îäíó òåáå êîõàþ»
4.40 Õ/ô «Ìàìî, ÿ ëüîò÷èêà
ëþáëþ»

ñëóæá³ ¯¿ Âåëè÷íîñò³»
16.55 Ò/ñ «Ïðîêóðîðè»
17.50 Ò/ñ «Â³ää³ë 44»
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
20.20 Àíòèçîìá³
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð
21.25 Ò/ñ «Øòðàôáàò»
0.10 Õ/ô «Ïðèíö ï³ñòîëåò³â»
(2)
1.50 Ò/ñ «Ïîñë³äîâíèêè»
3.15 Ò/ñ «Ðåâîëþö³ÿ»

ICTV

5.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé
5.55 Ñòóä³ÿ Âàøèí´òîí
6.00 Ôàêòè
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê
9.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
9.45 Ñåêðåòíèé ôðîíò
11.35 Ò/ñ «Øòðàôáàò»
12.45 Ôàêòè. Äåíü
13.05 Ò/ñ «Øòðàôáàò»
13.50 Õ/ô «Íà ñåêðåòí³é
ñëóæá³ ¯¿ Âåëè÷íîñò³»
15.45 Ôàêòè. Äåíü
16.15 Õ/ô «Íà ñåêðåòí³é

ÑÒÁ

7.15 «Ç³ðêîâå æèòòÿ»
8.55 Õ/ô «Ïîäàðóíîê äîë³» (1)
18.00 «Â³êíà-Íîâèíè»
18.20 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà» (1)
20.00 «Õ-Ôàêòîð-6»
22.00 «Â³êíà-Íîâèíè»
22.25 «Õ-Ôàêòîð-6»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ

6.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà
7.00, 8.00, 9.00, 15.00 Ïîä³¿
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ

www.kagavisti.com
22.00 «Â³êíà-Íîâèíè»
22.25 «Õ-Ôàêòîð-6»
23.30 «Íàö³îíàëüíå òàëàíòøîó «Òàíöþþòü âñ³!-8»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 1.30 Ïîä³¿
6.50, 7.15, 8.15 Ðàíîê ç
Óêðà¿íîþ
9.15 Çîðÿíèé øëÿõ
10.00, 19.45, 2.20 Òîê-øîó
«Ãîâîðèòü Óêðà¿íà»
11.15 Ðåàëüíà ì³ñòèêà
13.15 Ò/ñ «Øêîëà ïðîæèâàííÿ» (2)
15.30 Ò/ñ «Øêîëà ïðîæèâàííÿ» (2)
18.00 Ò/ñ «Íå çàð³êàéñÿ» 1
ñ. (1)
21.00 Ò/ñ «Çàòüìàðåííÿ» 1,
2 ñ. (2)
23.00 Ïîä³¿ äíÿ
23.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíà ãîíêà» (2)
3.30 Çîðÿíèé øëÿõ
4.30 Ò/ñ «Íå çàð³êàéñÿ» 1 ñ. (1)

ÓÊÐÀ¯ÍÀ

6.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
1.20, 5.15 Ïîä³¿
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ
9.15 Çîðÿíèé øëÿõ
11.00 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà»
12.15 Ðåàëüíà ì³ñòèêà
14.10 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè áîñà»
1 ñ. (1)
15.30 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè áîñà»
2, 3 ñ. (1)
18.00 Ò/ñ «Íå çàð³êàéñÿ» 2
ñ. (1)
19.45 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà»
21.00 Ò/ñ «Çàòüìàðåííÿ» 3,
4 ñ. (2)
23.00 Ïîä³¿ äíÿ
23.30 Ò/ñ «C. S. I.: Ì³ñöå çëî÷èíó Ìàéàì³» 9, 10 ñ. (2)
2.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíà ãîíêà» (2)
7.00, 8.00, 9.00, 15.00 Ïîä³¿
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ
9.15 Çîðÿíèé øëÿõ
11.00 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà»
12.15 Ðåàëüíà ì³ñòèêà
14.10 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè áîñà»
4 ñ. (1)
15.30 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè áîñà»
5, 6 ñ. (1)
18.00 Ò/ñ «Íå çàð³êàéñÿ» 3
ñ. (1)
19.00, 5.15 Ïîä³¿
19.45 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà»
21.00 Ò/ñ «Çàòüìàðåííÿ» 5,
6 ñ. (2)
23.00 Ïîä³¿ äíÿ
23.30 Ò/ñ «C. S. I.: Ì³ñöå
çëî÷èíó Ìàéàì³» 11,
12 ñ. (2)
1.20 Ïîä³¿
2.15 Ò/ñ «C. S. I.: Ì³ñöå çëî÷èíó Ìàéàì³» (2)
3.30 Çîðÿíèé øëÿõ
4.30 Ò/ñ «Íå çàð³êàéñÿ» 3 ñ. (1)
øîó «Òàíöþþòü âñ³!-8»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ

6.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà
7.00, 8.00, 9.00, 15.00 Ïîä³¿
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ
9.15, 3.30 Çîðÿíèé øëÿõ
11.00 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà»
12.15 Ðåàëüíà ì³ñòèêà
14.10 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè áîñà»
7 ñ. (1)
15.30 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè áîñà»
8, 9 ñ. (1)
18.00 Ò/ñ «Íå çàð³êàéñÿ» 4
ñ. (1)
19.00, 1.20, 5.15 Ïîä³¿
19.45 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà»
21.00 Ò/ñ «Çàòüìàðåííÿ» (2)
23.00 Ïîä³¿ äíÿ
23.30 Ò/ñ «C. S. I.: Ì³ñöå
çëî÷èíó Ìàéàì³» 13,
14 ñ. (2)
2.15 Ò/ñ «C. S. I.: Ì³ñöå çëî÷èíó Ìàéàì³» (2)
4.30 Ò/ñ «Íå çàð³êàéñÿ» 4 ñ.
9.15 Çîðÿíèé øëÿõ
11.00 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà»
12.15 Ðåàëüíà ì³ñòèêà
14.10 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè áîñà»
10 ñ. (1)
15.30 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè áîñà»
11, 12 ñ. (1)
18.00 Ò/ñ «Íå çàð³êàéñÿ» 5
ñ. (1)
19.00 Ïîä³¿
19.45 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà»
21.00 Õ/ô «Ñð³áëÿñòèé äçâ³í
ñòðóìêà» (2)
23.00 Ïîä³¿ äíÿ
23.30 Ò/ñ «C. S. I.: Ì³ñöå
çëî÷èíó Ìàéàì³» 15,
16 ñ. (2)
1.20 Ïîä³¿
2.15 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè áîñà» 1,
5 ñ. (1)
3.30 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà»
6.10 Ò/ñ «Íå çàð³êàéñÿ» 5 ñ.
(1)

К

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÈ

16 січня

ÑÓÁÎÒÀ, 16
ÓÒ-1

6.00 Ï³äñóìêè
6.25 Ó ïðîñòîð³ áóòòÿ
7.00 Øåô-êóõàð êðà¿íè
8.10 ÀãðîÅðà. Ï³äñóìêè
8.25 Ñâ³ò on line
8.40 Çîëîòèé ãóñàê
9.15 Êàçêè Ë³ðíèêà Ñàøêà
9.30 Ìóëüòô³ëüìè
9.55 Øêîëà Ìåð³ Ïîïï³íñ
10.10 Õî÷ó áóòè
10.40 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?
11.50 Ïîë³ö³ÿ
12.40 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
Ìàñ-ñòàðò 12, 5 êì.
Æ³íêè
13.50 ×îëîâ³÷èé êëóá. Ñïîðò
14.55 Áàñêåòáîë. Êóáîê
Óêðà¿íè 1/16 ô³íàëó
17.05 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.

ÍÅÄ²Ëß, 17
ÓÒ-1

6.05 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ’ÿ
6.35 Êðîê äî ç³ðîê
7.40 Ñâ³ò on line
8.15 Ñìàêîòà
8.40 Òåïëî.Ua
9.20 Õ/ô «Ñ³ñ³ - íåïîê³ðíà
³ìïåðàòðèöÿ»
11.10 Òâ³é ä³ì
11.55 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
Åñòàôåòà 4õ6 êì. Æ³íêè
13.45 ×îëîâ³÷èé êëóá
14.20 Ôîëüê-music
15.40 Ä/ñ «Ðèçèêîâàíèé
á³çíåñ»
18.40 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè
19.10 Õ/ô «Ñåêðåò îçåðà
Åððîó»
21.00 Íîâèíè
21.30 Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè
À.ßöåíþê ïðî ðåôîðìè
21.40 Ïåðøà øïàëüòà
22.15 Êíèãà ua
23.00 Äåíü ßíãîëà
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Ìàñ-ñòàðò 15 êì.
×îëîâ³êè
17.55 Ä/ô «Ä³ì ùàñòÿ ³
ëþáîâ³» ³ç öèêëó
«Êè¿âñüêà ñòàðîâèíà.
Ñâ³ò ìèñòåöòâà»
18.40 Õ/ô «Ñìàê ðîìàíòèêè»
20.25 Íà ïàì’ÿòü
21.00 Íîâèíè
21.30 Ïîë³ö³ÿ
22.15 ²íøà ìóçèêà ç Îëåêñ³ºì
Êîãàíîì
22.40 Ìåãàëîò
23.00 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó
23.20 Äåíü ßíãîëà
0.20 Êîíöåðò «Onuka. Live
in Kiev»
1.20 Ìóçè÷íå òóðíå
2.20 Áàñêåòáîë. Êóáîê Óêðà¿íè
1/16 ô³íàëó
4.05 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ
4.55 Ïðî ãîëîâíå

5.30 Íîâèíè

0.05 Íà ñëóõó. Ï³äñóìêè
1.20 Ìóçè÷íå òóðíå
2.25 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
Ìàñ-ñòàðò 12, 5 êì.
Æ³íêè
3.15 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
Ìàñ-ñòàðò 15 êì.
×îëîâ³êè
4.05 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
Åñòàôåòà 4õ6 êì. Æ³íêè
5.30 Íîâèíè

14.45 «Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4:
Â’ºòíàì»
15.45 «Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4:
Â’ºòíàì»
16.35 «Ðîçñì³øè êîì³êà 6»
17.35 Ìåëîäðàìà «Øóêàéòå
ìàìó»
19.30 «ÒÑÍ-òèæäåíü»
21.00
Ìåëîäðàìà
«Íîâîð³÷íèé ðåéñ»
0.50 Ìåëîäðàìà «Ïîïåëþøêà
ç ðàéñüêîãî îñòðîâà»
2.20 Äðàìà «Ñòàðøà äðóæèíà»
4.15 «Ø³ñòü êàäð³â»
5.10 «ÒÑÍ-òèæäåíü»

17.55 Ò/ñ «Îñîáèñò³ îáñòàâèíè»
20.00 «Ïîäðîáèö³»
20.30 10 õâèëèí ç Ïðåì`ºðì³í³ñòðîì
20.40 Ò/ñ «Îñîáèñò³ îáñòàâèíè»
22.40 Õ/ô «Äâ³÷³ â îäíó ð³êó»
(2)
0.35 Õ/ô «Êàçêà ïðî æ³íêó òà
÷îëîâ³êà»
2.25 «Ïîäðîáèö³»
3.00 Ä/ô «Òàºìíèö³ ï³ðàì³ä»
3.40 Õ/ô «Ñ³ì äí³â äî âåñ³ëëÿ»
5.25 «Ïîäðîáèö³»

²ÍÒÅÐ

5.30 Ôàêòè
5.55 Ì/ñ «Ìîëîäà Ë³ãà
Ñïðàâåäëèâîñò³»
6.50 Õ/ô «Ëþäèíà ç çîëîòèì
ï³ñòîëåòîì»
9.10 Ç³ðêà YouTube
10.10 Çíàé íàøèõ!
11.10 Áåç ãàëüì
11.50 Ì ³ Æ
12.20 Äèâèòèñü óñ³ì!

1+1

6.00 «Ø³ñòü êàäð³â»
8.00 «Ùî? Äå? Êîëè? 2015»
9.00 Ëîòåðåÿ «Ëîòî-çàáàâà»
9.45 Ì/ô
9.55 «Ìàøà ³ âåäì³äü»
10.10 ÒÑÍ
11.00 «Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4:
Â’ºòíàì»
12.00 «Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4:
Â’ºòíàì»
13.00 «Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4:
Â’ºòíàì»
13.50 «Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4:
Â’ºòíàì»

²ÍÒÅÐ

1+1

6.00 «Ø³ñòü êàäð³â»
8.50 ÒÑÍ
9.35 «Ñâ³òñüêå æèòòÿ»
10.35 Äðàìà «Ñòàðøà äðóæèíà»
12.30 Ìåëîäðàìà «Ïîïåëþøêà ç ðàéñüêîãî
îñòðîâà»
14.10 «Âå÷³ðí³é Êè¿â 2015»
16.35 «Âå÷³ðí³é êâàðòàë»
18.30 «Ðîçñì³øè êîì³êà 6»
19.30 ÒÑÍ
20.15 «Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿»
21.15 «Âå÷³ðí³é êâàðòàë»
23.10 «Ùî? Äå? Êîëè? 2015»
0.15 Òðèëåð «Çíàìåííÿ»
2.25 Áîéîâèê «Ëåòþ÷èé çàã³í
Ñêîòëàíä - ßðäó»
4.10 «Ø³ñòü êàäð³â»

5.40 Õ/ô «Ê³í-äçà-äçà!»
8.15 «óÄà÷íèé ïðîåêò»
9.05 «Ãîòóºìî ðàçîì»
10.00 «Îðåë ³ Ðåøêà.
Þâ³ëåéíèé ñåçîí»
11.00 «Îðåë ³ Ðåøêà.
Þâ³ëåéíèé ñåçîí»
12.00 Õ/ô «Îñ³íí³é ìàðàôîí»
13.55 Ò/ñ «ßíãîë ó ñåðö³»

6.20 «Ïîäðîáèö³»
7.05 «Æäè ìåíÿ»
9.30 Õ/ô «Â³ðí³ äðóç³»
11.30 Õ/ô «Ê³í-äçà-äçà!»
14.05 «Íîâîð³÷íèé âîãíèê.
Ïîâ³ð ó ìð³þ»
17.55 Ò/ñ «Îñîáèñò³ îáñòàâèíè»
20.00 «Ïîäðîáèö³»
20.30 Ò/ñ «Îñîáèñò³ îáñòàâèíè»
22.35 Ò/ñ «ßíãîë ó ñåðö³»
3.05 Õ/ô «Â³ðí³ äðóç³»
4.45 «Ïîäðîáèö³»

ICTV

5.10 Ôàêòè
5.30 Ì/ñ «Ìîëîäà Ë³ãà
Ñïðàâåäëèâîñò³»
6.15 Õ/ô «Íà ñåêðåòí³é ñëóæá³
¯¿ Âåëè÷íîñò³»

ICTV

8.55 Ñåêðåòíèé ôðîíò
9.55 Àíòèçîìá³
10.50 Ä³ñòàëî!
11.45 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
12.45 Ôàêòè. Äåíü
13.00 ²íñàéäåð
13.55 Õ/ô «Ëþäèíà ç çîëîòèì
ï³ñòîëåòîì»
16.15 Õ/ô «Âîñüìèí³æêà»
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè
20.10 Õ/ô «Ïðèñòðåëü ¿õ!»
21.45 Õ/ô «Îñòàíí³é áîéñêàóò» (2)
23.45 Õ/ô «Ïîõìóð³ ò³í³» (2)
1.40 Õ/ô «Çì³¿íà áèòâà» (2)
3.05 Ò/ñ «Ðåâîëþö³ÿ»

CTÁ

6.05 «ÂóñîËàïîÕâ³ñò»
8.05 «Êàðàîêå íà Ìàéäàí³»
9.00 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»
10.05 «ÂóñîËàïîÕâ³ñò»
12.15 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà»
(1)
12.45
13.00
14.00
15.45

Ôàêòè. Äåíü
Äèâèòèñü óñ³ì!
Õ/ô «Êëóá øïèãóí³â»
Õ/ô «Ðîçá³ðêè ó ìàëîìó Òîê³î»
17.05 Õ/ô «Ïðèñòðåëü ¿õ!»
18.45 Ôàêòè òèæíÿ
20.20 10 õâèëèí ç Ïðåì’ºðì³í³ñòðîì Óêðà¿íè
20.30 Õ/ô «Ïîìðè, àëå íå
çàðàç»
23.05 Õ/ô «Îñòàíí³é áîéñêàóò» (2)
1.00 Õ/ô «Ïîêàðàííÿ» (2)
2.30 Ò/ñ «Ðåâîëþö³ÿ»
3.50 Ò/ñ «Êîä Êîñòÿíòèíà»

ÑÒÁ

7.10 «Âñå áóäå äîáðå!»
9.00 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»
9.50 «Êàðàîêå íà Ìàéäàí³»
11.40 «Ïîäîðîæ Åêòîðà ³ éîãî
íàðå÷åíî¿ Êîëóìá³ºþ»
15.00 Õ/ô «Áåçö³ííå êîõàííÿ»
19.00 «Áèòâà åêñòðàñåíñ³â»
20.55 Õ/ô «Ñïðàâæíº êîõàííÿ»
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13.10 «Êóë³íàðí³ áèòâè»
17.05 Õ/ô «Òåðì³íîâî, øóêàþ
÷îëîâ³êà» (1)
19.00 Õ/ô «Áåçö³ííå
êîõàííÿ»
22.55 Õ/ô «ß ùàñëèâà!» (2)
0.45 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà»
(1)

ÓÊÐÀ¯ÍÀ

7.00 Ïîä³¿
7.10 Çîðÿíèé øëÿõ
9.00 Ò/ñ «Çàòüìàðåííÿ» 1,
6 ñ. (2)
15.00 Ïîä³¿
15.20 Ò/ñ «Çàòüìàðåííÿ»
(2)
17.20 Ò/ñ «Ïîùàñòèòü ó
êîõàíí³» 1, 2 ñ. (2)
19.00 Ïîä³¿
19.40 Ò/ñ «Ïîâåçå â ëþáîâ³»
(2)
21.45 Õ/ô «ß áóäó æèòè» (2)
1.15 Ïîä³¿
2.10 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè áîñà» 7,
11 ñ. (1)
23.00 Õ/ô «Òåðì³íîâî, øóêàþ
÷îëîâ³êà» (1)
0.50 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà» (1)

ÓÊÐÀ¯ÍÀ

7.00 Ïîä³¿
7.50 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà
9.30 Õ/ô «ß áóäó æèòè» (2)
13.20 Ò/ñ «Ïîâåçå â ëþáîâ³»
(2)
17.10 Ò/ñ «ßêáè ÿ áóëà öàðèöÿ...» 1, 2 ñ. (2)
19.00 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
Ïàíþòîþ
19.40 10 õâèëèí ç Ïðåì’ºðì³í³ñòðîì Óêðà¿íè
20.00 Ò/ñ «ßêáè ÿ áóëà öàðèöÿ...» (2)
22.00 Ò/ñ «Ñð³áëÿñòèé äçâ³í
ñòðóìêà» (2)
0.00 Ò/ñ «Íå çàð³êàéñÿ» 1, 5
ñ. (1)
4.30 Çîðÿíèé øëÿõ
5.50 10 õâèëèí ç Ïðåì’ºðì³í³ñòðîì Óêðà¿íè
6.00 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
Ïàíþòîþ

Ïðèì³òêà. Êëàñèô³êàö³ÿ ó ïðîãðàìàõ: (1) - ïåðåãëÿä áåç îáìåæåíü; (2) - ìîæíà äèâèòèñÿ ä³òÿì ëèøå çà ïðèñóòíîñò³ áàòüê³â; (3) - ìîæíà äèâèòèñÿ îñîáàì, ÿêèì âèïîâíèëîñÿ 21 ð³ê.

«ÒÁ ÊÀÃÀÐËÈÊ»
×ÅÒÂÅÐ, 7 Ñ²×Íß

20.00 Àíîíñ. ÒÁ-ÏÀÐÊ. 20.05 Äèòÿ÷à ñòîð³íêà. 20.15
²íôîðì-êàäð. 20.20 Óêðà¿íà êîëÿäóº-2012. 1 ÷. 21.20 «×åáóðàøêà» çóñòð³÷àº Íîâèé ð³ê. 21.55 ²íôîðì-êàäð. 22.00
ÌÅÃÀ.

Ï’ßÒÍÈÖß, 8 Ñ²×Íß

20.00 Àíîíñ. ÒÁ-ÏÀÐÊ. 20.05 Äèòÿ÷à ñòîð³íêà. 20.15 ²íôîðì-êàäð. 20.20 Óêðà¿íà êîëÿäóº. 2 ÷. 21.20 Íîâèé ð³ê ó
«Ãíîìèêó». 21.55 ²íôîðì-êàäð. 22.00 ÌÅÃÀ.

ÑÓÁÎÒÀ, 9 Ñ²×Íß

20.00 Àíîíñ. ÒÁ-ÏÀÐÊ. 20.05 Äèòÿ÷à ñòîð³íêà. 20.30
Òèæíåâèê «Êàãàðëè÷÷èíà». 21.00 Êîëåñî ³ñòîð³¿. 21.10
Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð. Ñ³÷åíü. 22.00 ÌÅÃÀ.

ÍÅÄ²Ëß, 10 Ñ²×Íß

20.00 Àíîíñ. ÒÁ-ÏÀÐÊ. 20.05 Âå÷³ðí³é ìóëüòèê. 20.30
Òèæíåâèê «Êàãàðëè÷÷èíà». 21.00 Êîëåñî ³ñòîð³¿. 21.10 Ó
ïîøóêàõ Ä³äà Ìîðîçà é Ñí³ãóðîíüêè. Íîâîð³÷íà êàçêà.
22.00. ÌÅÃÀ.

×ÅÒÂÅÐ, 14 Ñ²×Íß

20.00 Àíîíñ. ÒÁ-ÏÀÐÊ. 20.05 Äèòÿ÷à ñòîð³íêà. 20.25
²íôîðì-êàäð. 20.30 Óêðà¿íà êîëÿäóº-2013. 1 ÷. 21.55 ²íôîðì-êàäð. 22.00 ÌÅÃÀ.

ПОСЛУХАЙТЕ!

ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ СВОБОДІ
1 січня минула 107-а річниця
з дня народження Степана Бандери
В історії України Х Х ст. важко відшукати постать, на
яку упродовж десятиліть було б вилито таку кількість бруду, зведено стільки наклепів, і все «успішно» відклалося в
мізках і душах кількох поколінь, і не тільки українців. Хоча
особа, про яку піде мова, до побудови незалежної соборної
України доклалася, як мало хто. А на вівтар омріяної державності свої життя поклала майже ВСЯ численна родина
… так, Степана Бандери! Врешті, в СРСР його так боялися,
що аж через півтора десятка літ після війни вчинили, як і
завжди з політичними опонентами: вбили.
Тому й запрошуємо вас послухати передачу районного радіо «Життя, віддане свободі» в неділю, 10 січня, о
14-й год.
У досвідченого вчителя-історика Петра Ляшенка принагідно поцікавились, чи міг він уявити ще якихось 20-25
літ тому, що таку от передачу він готуватиме з нашими
студійцями?
– Та що ви! – співрозмовник аж розсміявся.– В ті часи жорсткої цензури й політичної несвободи вільна думка
переслідувалася владою. Йти – тільки в ногу з компартією! Відійшов від неї – кримінал. Але! Ще й зараз деякі люди ностальгують за радянським минулим. Та подумаймо:
символи нашої держави – синьо-жовтий прапор, Герб Тризуб, Гімн «Ще не вмерла…» Під цими символами Бандера й
УПА боролися на вільну Україну! То про що сперечатися?!
А популярне вітання «Слава Україні!» - «Героям слава!» нам
теж подарували бандерівці, в середовищі яких воно вкорінилося ще із 40-х років.
Незнання історії не звільняє від відповідальності за
долю країни.

Людмила ДОБРОВОЛЬСЬКА,
оглядач районного радіо і ТБ

ÀÑÒÐÎËÎÃI×ÍÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ

НА 11-17 СІЧНЯ

ОВЕН (21.03-20.04). Не загубіть важливу інформацію, що дозволяє розширити ваші можливості. Не розпорошуйтеся на дрібне та швидкоплинне, пам’ятайте, що вам потрібно багато
чого встигну ти. Навіть незначна думка про
плани на майбутнє може з успіхом втілитися в
життя. У вихідні не будьте занадто вразливі. Сприятливий
день - середа, несприятливий день - п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05). Ваша рішучість, активність і діловитість не залишаться непоміченими, якщо, звичайно, ви не полінуєтеся їх
виявити. Гарний період для кар’єрного росту.
Але пам’ятайте, що в якийсь момент потрібно
забути про роботу і присвятити час своїй родині. У вихідні
постарайтеся виявити увагу та поблажливість до близьких людей, пробачте їм їхні маленькі недоліки і слабості,
і не кривдьте їх. Сприятливий день - вівторок, несприятливий день - субота.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Удалий тиждень. Можливо скороминуще, але приємне знайомство. Але майте на увазі, що імпульсивність
і впертість можуть посварити вас з близькими
людьми. Поїздки можуть виявитися результативними, і принесуть вигоду і нові враження. Вихідні гарні для відпочинку в компанії близьких друзів. Сприятливий день - п’ятниця, несприятливий день - вівторок.
РАК (22.06-23.07). У деяких питаннях по
роботі вам зараз буде нелегко прийти до загальної думки з колегами. Однак постарайтеся
об’єктивно оцінити ситуацію, що створилася.
Відсуньте тривожність убік, відкиньте страхи,
і ви побачите реальний вихід зі сформованого положення, він дозволить вам домогтися швидкого
успіху. Сприятливий день - четвер, несприятливий день
- п’ятниця.
ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтеся бути мудрим, умійте промовчати, хоч це й важко, однак
необережне слово може мати погані наслідки.
Фортуна посміхнеться вам у несподіваний момент, а це обіцяє виконання давніх, вже майже
забутих бажань. Вихідні обіцяють бути емоційно насиченими і багатими подіями. Сприятливий день - вівторок, несприятливий день - середа.
ДІВА (24.08-23.09). Будьте особливо уважні до нової інформа ції і стежите за своїми
висловленнями. Не варто приймати скоропальних рішень, небажано різко що-небудь
змінювати у своєму житті. Самотність вам

зараз прот ипоказа на. Вас мож у т ь ві дві дат и незва ні
гості, постара йтеся виявити щедрість і привітність.
С п ри я тл и ви й ден ь - че т вер, не с п ри я тл и ви й ден ь п’ятниця.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Фортуна посміхається і захищає вас у багатьох справах. Втілюйте
в життя давні проекти, вони можуть принести
удачу. Але не звалюйте на свої плечі занадто
багато проблем і турбот. Вихідні проведіть з
близькими і друзями. Сприятливий день - понеділок, несприятливий день - п’ятниця.
СКОРПІОН (24.10-22.11). На роботі можливі зміни на вашу користь, причому не останню
роль зіграє особиста чарівність. Приймайте
рішення виважено, не кваптеся хапати те, що
доступніше, і це стосується як покупок, ділових рішень, так і відносин з людьми. У вихідні
чекайте на приємні сюрпризи.Сприятливий день - понеділок, несприятливий день - середа.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12). Бажано поводитися
скромніше, не варто тягти ковдру на себе і вимагати загальної уваги. Будьте добріше до своїх близьких, покажіть їм на ділі, а не тільки на
словах, як ви їх цінуєте і любите. Сприятливий
день - п’ятниця, несприятливий день - субота.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01). Ваші успіхи в професійній діяльності вражають. Бажано постаратися чітко розпланувати цей тиждень, інакше
він буде надмірно хаотичним. Але тому що ви
захоплені роботою, кохана людина може відчути, що їй бракує вашої уваги. Будьте м’якішими з близькими, проведіть разом побільше часу. Сприятливий день - четвер, несприятливий день - субота.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02). Вас можу ть у буквальному значенні розтаскувати вроздріб, настільки ви зараз необхідні і на роботі, і вдома.
Приємно, звичайно, почувати себе незамінним,
але згодом будуть проблеми. Так що варто розставити пріоритети. У вихідні побільше часу
проведіть з родиною. Сприятливий день - середа, несприятливий день - понеділок.
РИБИ (20.02-20.03). Не виключено, що ваше життя кру то зміниться. Для вас триває
сприятлива смуга, ви зможете насолодитися
плодами своєї діяльності. Вихідні можуть порадувати несподіваними враженнями і зустрічами. Сприятливий день - п’ятниця, несприятливий день - середа.

Ñåðåäà, 6 ñ³÷íÿ. Äîðå÷íèé äåíü äëÿ ïî÷àòêó
äîâãîñòðîêîâèõ ïðîåêò³â,
ÿê³ íàïðÿìó íå ïîâ'ÿçàí³ ç
ãð³øìè. Çàâäÿêè âëàñí³é
³í³ö³àòèâ³ ìîæíà îïèíèòèñÿ
â íàéá³ëüø âèã³äíîìó ñòàíîâèù³. Âçàºìèíè ðîçâèâàòèìóòüñÿ íà êðàùå.
×åòâåð, 7 ñ³÷íÿ. Ãåí³àëüí³ñòü ìîæå ïîãàíî ïîçíà÷èòèñÿ íà çäîðîâ'¿. Öå
÷àñ òâîð÷èõ îñÿÿíü, à òàêîæ

çâàæàòèìóòü.
Ñóáîòà, 9 ñ³÷íÿ. ßêùî âè íå õî÷åòå, ùîá âàì
ïðîòèñòîÿëè îáñòàâèíè,
íå áåð³òüñÿ çà íîâ³ ñïðàâè.
Ó âçàºìèíàõ ìîæëèâ³ ðîçá³æíîñò³. Êîíôë³êòè ìîæóòü
ðîçâèâàòèñÿ íå íà âàøó
êîðèñòü, òîìó ¿õ êðàùå íå
ïðîâîê óâàòè. Íåñïðèÿòëèâèé ÷àñ äëÿ âàæëèâèõ
ñïðàâ, àëå ìîæíà çàéíÿòèñÿ íàâåäåííÿì ïîðÿäêó

óäà÷³ â ïîøóêàõ ïðåêðàñíîãî, àëå íåïðàêòè÷íîãî. Ñë³ä
ïîáåðåãòè çäîðîâ'ÿ, îñê³ëüêè çíèæåíèé ³ìóí³òåò. Òèì÷àñîâî áóäå â³äñóòíÿ ô³íàíñîâà óäà÷à.
Ï'ÿò í è ö ÿ, 8 ñ ³ ÷ í ÿ.
Â³äì³ííî ïðîñóâàòèìóòüñÿ
ðîáîòè, ÿê³ íå ïîòðåáóþòü
æîðñòêîãî ãðàô³êà òà âåëèêî¿ òî÷íîñò³ âèêîíàííÿ.
Çàòå ó âçàºìèíàõ áóäå ðîçóì³ííÿ, à íà âàøó äóìêó

â áóäèíêó, ùîá ïîçáóòèñÿ
òîãî, ùî âàì çàâàæàº.
Íåä³ëÿ, 10 ñ³÷íÿ. Ç³ðêè îá³öÿþòü ìîæ ëèâîñò³
âïðèòóë íàáëèçèòèñÿ äî
ñóìè, ùî â ê³ëüêà ðàç³â ïåðåâèùóº âàø ùîì³ñÿ÷íèé
çàðîá³òîê. Óñ³ ïðîïîçèö³¿
öüîãî äíÿ áóäó òü ïðèÿòëèâèìè, òîìó íå âòðà÷àéòå æîäíî¿ ìîæëèâîñò³, øóêàéòå íîâ³ øëÿõè äî ñâî¿õ
ö³ëåé.
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БЕЗПЕКА

Щоб свята були без «пригод»
Í

îâîð³÷í³ ñâÿòà íåñóòü ó êîæíèé ä³ì ðàä³ñòü òà íàä³¿
íà êðàù³ çì³íè â æèòò³. Òîæ çàáåçïå÷åííÿ ïðîòèïîæåæíîãî ñòàíó ïðèì³ùåíü, â ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ ïðîâå-

Ä

åïàðòàìåíòîì ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ÎÄÀ 4.01.2016 ð. îòðèìàíî áëàíêè
«ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè êàòåãîð³¿ 1» (äàë³ - ïîñâ³ä÷åííÿ) òà «âêëàäêà äî ïîñâ³ä÷åííÿ ãðîìàäÿíèíà (êè),
ÿêèé (ÿêà) ïîñòðàæäàâ (ëà) âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿
êàòàñòðîôè».
Äëÿ çàì³íè äîâ³äêè îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, íà ïîñâ³ä÷åííÿ ³ç
âêëàäêîþ äî íüîãî, ïðîñèìî ïîäàâàòè äî äåïàðòàìåíòó íàñòóïí³ äîêóìåíòè çàÿâíèêà: ðåºñòð; îðèã³íàë äîâ³äêè îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿
êàòàñòðîôè; çàâ³ðåíó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó êîï³þ
ïàñïîðòà çàÿâíèêà; ôîòî ðîçì³ðîì 3x4 ñì, âèãîòîâëåíå
íà ìàòîâîìó ôîòîïàïåð³ (2 øò.).
Äëÿ çàì³íè òèì÷àñîâî¿ âêëàäêè äî ïîñâ³ä÷åííÿ ãðîìàäÿíèíà (êè), ÿêèé (ÿêà) ïîñòðàæäàâ (ëà) âíàñë³äîê
×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, íà âêëàäêó, ïðîñèìî ïîäàâàòè íàñòóïí³ äîêóìåíòè: ðåºñòð; îðèã³íàë òèì÷àñîâî¿ âêëàäêè äî ïîñâ³ä÷åííÿ ãðîìàäÿíèíà (êè), ÿêèé (ÿêà)
ïîñòðàæäàâ (ëà) âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè; çàâ³ðåíó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó êîï³þ ïàñïîðòà çàÿâíèêà.
ÏÎÒÐ²ÁÅÍ ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí.
Òåë.: 066-121-72-05, 097-771-60-04.

Øàíîâí³ ðåêëàìîäàâö³!
Çàïðîøóºìî âàñ äî ñï³âïðàö³.
Íà öüîìó ì³ñö³ ìîãëà á áóòè âæå
ñüîãîäí³ âàøà ðåêëàìà.
Çäàì â îðåíäó
ïåðóêàðíþ â Êàãàðëèêó.
Òåë.: 067-94-86-946.

ÄÐÎÂÀ òâåðäèõ ïîð³ä.
Òåë.: 068-321-83-06.

ÃÐÓÁÈ. ÊÀÌ²ÍÈ.

‘

Âñå âèäû ñâàðî÷íûõ ðàáîò.

10 ñ³÷íÿ ìèíå ð³ê, ÿê ï³øîâ ç æèòòÿ íàø ëþáëÿ÷èé
÷îëîâ³ê, äîðîãèé áàòüêî, ÷óéíèé ä³äóñü ³ ïðàä³äóñü

Îòîïèòåëüíûå, ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû.

Ï²ÕÀËÎ Ìèêîëà ²âàíîâè÷.
Ìèíóâ ð³ê, ÿê òåáå, ð³äíèé
íàø, íåìàº. Â òóç³ ³ ñêîðáîò³
íàø³ ñåðöÿ. Òàê íå âèñòà÷àº
íàì óñ³ì òåáå, ð³äíåíüêèé.
Í³áè ñîíå÷êî çãàñëî äëÿ íàñ,
íåìàº ðàäîñò³ â íàø³é îñåë³.
Ñóìíî ³ âàæêî æèòè áåç òåáå.
×àñ íå ìîæå ç³òåðòè ç ïàì’ÿò³
äîðîãèé íàì îáðàç.
Öàðñòâî Íåáåñíå òâî¿é äóø³. Ìè í³êîëè íå çàáóäåìî
òåáå.
Ñóìóþ÷³ - äðóæèíà, äî÷êà, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè

ÇÀÊÓÏÎÂÓªÌÎ ÄÎÐÎÃÎ (íà çàá³é)
êîð³â, êîíåé, ìîëî÷íèõ òåëÿò.
Òåëåôîíè: 096-488-12-82, 050-923-37-14.
ÄÎÁÎÂ²: áðîéëåðè, Ðåäáðî, Ìàñòåð, êà÷êè.
Òåëåôîí: 067-608-09-08.
ÏÐÎÄÀÌ òåëè÷êó (5 ì³ñÿö³â) íà äåðæàííÿ.
Òåë.: 096-763-55-84, 099-134-95-00.

Ï Î Ì’ ß Í ² Ì Î

ÍÈÆÍÈÊÀ Ìèêîëà Êóçüìîâè÷à
ç Õàë÷³.

ÁÀÙÅÍÊÀ Îëåêñ³ÿ ßêîâè÷à
ç³ Øïåíä³âêè.

Ìè âòðàòèëè òåáå, ³ ñåðöå
ïëà÷å, ãîëîñèòü ³ òðåìòèòü äóøà, áî ñê³ëüêè íå øóêàþòü î÷³ ëþäèíè ð³äíî¿ ó õàò³ âæå íåìà.
Ìèíàþòü ðîêè, àëå íå ãî¿òüñÿ
ðàíà, ³ íå ãàñíå â ïàì’ÿò³ òâ³é
ñâ³òëèé îáðàç, òâîÿ äîáðîòà,
ùèð³ñòü, ëþäÿí³ñòü.
Ñïè ñïîê³éíî, íàø ð³äíåíüêèé. Íåõàé çåìëÿ òîá³ áóäå
ïóõîì ³ Öàðñòâî Íåáåñíå òâî¿é äóø³.
Ñ óìóþ÷³ - äðó æèíà, ä³òè, âíóêè

Ìè íå ìîæåìî çâèêíóòè, ùî
òè á³ëüøå íå ïåðåñòóïèø ïîðîãà íàøî¿ õàòè, ùî òâîº ñåðöå íå
â³ä÷óº æèòòÿ. Äóæå ñóìóºìî çà
òîáîþ. Âîðîòòÿ íåìàº, àëå êîæåí äåíü, êîæíó ìèòü òâîº äîáðå ñåðöå áóäå ç íàìè.
Çåìëÿ òîá³ ïóõîì, â³÷íèé ñïîê³é ó Öàðñòâ³ Íåáåñí³ì.
Õòî çí àâ í àø ó ð ³ ä í ó ëþ ä èíó, ïîì’ÿí³òü ³ çãàäàéòå äîáðèì
ñëîâîì ³ ùèðîþ ìîëèòâîþ.
Ñóìóþ÷³ - äðóæèíà, ä³òè

áè÷ê³â;

Ï Î Ì’ ß Í ² Ì Î

Òåë.: 066-193-84-66, 067-582-85-62. sàntåõ.org.ua

7 ñ³÷íÿ ìèíå ð³ê, ÿê íåâáëàãàííà ñìåðòü çàáðàëà
â³ä íàñ äîðîãîãî ÷îëîâ³êà, áàòüêà

Òåë.: 067-772-76-81,
066-039-31-64.

ÇÀ ÂÈÃIÄÍÈÌÈ ÖIÍÀÌÈ.
Òåë.: 095-814-02-77 - Âàäèì,
096-915-30-48 - Ìèêîëà.

Óñòàíîâêà òâåðäîòîïëèâíûõ êîòëîâ.

5 ñ³÷íÿ ìèíóëî 7 ðîê³â, ÿê íåìàº ç íàìè íàøîãî ÷îëîâ³êà, áàòüêà, ä³äóñÿ

ÊÎÐ²Â, ÊÎÍÅÉ.

Äîð³çè ö³ëîäîáîâî.

ÑÂÈÍÅÉ ÒÀ ÌÎËÎÄÍßÊÓ

íèõ îáñòàâèíàõ, âèð³øåííÿ øëþáíèõ â³äíîñèí, ïîçáàâëåííÿ â³ä àëêîãîëþ òà ³íøèõ ïðîáëåì.
Òåë.: 096-150-36-62.

Òåë.: 099-214-08-22, 095-400-51-04.

ÏÏ ÇÀÊÓÏÎÂÓª

ÇÀÊÓÏ²ÂËß ÂÐÕ: êîð³â,

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß òà ÄÎÏÎÌÎÃÀ ó ñêëàäíèõ ñ³ìåé-

‘

Ï Î Ì’ ß Í ² Ì Î

Управління соціального захисту населення

ÏÀÍ² ÓËßÍÀ

- çí³ìàº â³íåöü áåçøëþáíîñò³;
- ðîäîâå ïðîêëÿòòÿ;
- ïîâåðòàº êîõàíó ÷è êîõàíîãî;
- çí³ìàº çãëàç, ïîð÷ó;
- ðîçãëÿíå âàøå æèòòÿ íà ÒÀÐÎ;
- ïîñòàâèòü çàõèñò ñòàðîâèííèìè ìîëèòâàìè íà
âñå æèòòÿ.
Òåë.: 063-507-82-24, 096-834-90-06.

Олександр РАСНЮК,
провідний фахівець РС ДСНС

‘

Верховною Радою України 24 грудня 2015 року схвалено
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України» (реєстраційний номер 3628 від 11.12.2015 року), яким передбачається змінити умови надання окремих
видів соціальної допомоги.
Законом передбачається, що тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,
надаватиметься з урахуванням матеріального стану сім'ї,
в якій виховується дитина.
Допомога на дітей одиноким матерям - у розмірі, що
дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним
сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
З метою реалізації норм Закону, Міністерством соціальної політики України підготовлено відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України, який буде прийнятий
найближчим часом.
При цьому звертаємо увагу, що для громадян, які звернуться у період січня-березня 2016 року за призначенням
зазначених видів допомоги за новими умовами, планується зазначені допомоги призначити та виплачувати з 1 січня 2016 року.

ØÈÐÎÊÎ ÂIÄÎÌÀ Ó×ÀÑÍÈÖß
«ÁÈÒÂÈ ÅÊÑÒÐÀÑÅÍÑIÂ»

äåííÿ ñâÿò, òà äîòðèìàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïðàâèë áåçïåêè
íàáóâàº ïåðøî÷åðãîâîãî çíà÷åííÿ.
Òàê, ïðàö³âíèêàìè Êàãàðëèöüêîãî ðàéîííîãî ñåêòîðó
ÄÑÍÑ áóëà ïðîâåäåíà çóñòð³÷ ³ç âèõîâàíöÿìè òà ïðàö³âíèêàìè äèòÿ÷îãî ñàäêà «Òåðåìîê».
Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ä³òüìè, âèõîâàòåëÿìè ðÿòóâàëüíèêè íàãàäàëè ïðàâèëà áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ó
çèìîâèé ïåð³îä, çîêðåìà ³ ïîæåæíî¿ áåçïåêè ó ïîáóò³,
áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ Íîâîð³÷íèõ òà
Ð³çäâÿíèõ ñâÿò. Òàêîæ ðîçïîâ³ëè, ÿê ïîâîäèòèñÿ ç ï³ðîòåõí³÷íèìè âèðîáàìè òà ÿê ïðàâèëüíî îáëàøòóâàòè òà
âñòàíîâèòè ÿëèíêó.

Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Êàãàðëèöüêèé
öóêðîâèé çàâîä» ïîâ³äîìëÿº, ùî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî ñåð³¿ ÑÀÑ ¹ 673695
â³ä 30.07.2012 ð. íà êîìïëåêñ íåæèòëîâèõ áóä³âåëü
çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Êàãàðëèöüêèé ðàéîí,
ì. Êàãàðëèê, âóë. Âîðîâñüêîãî, 16, âèäàíå Êàãàðëèöüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ; ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà
íåðóõîìå ìàéíî ñåð³¿ ÑÀÑ ¹ 673696 â³ä 30.07.2012 ð.
íà íåæèòëîâó áóä³âëþ çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü,
Êàãàðëèöüêèé ðàéîí, ì. Êàãàðëèê, âóë. Íàðîäíà, 19à,
âèäàíå Êàãàðëèöüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ; ñâ³äîöòâî ïðî
ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî ñåð³¿ ÑÀÑ ¹ 673698
â³ä 30.07.2012 ð. íà íåæèòëîâó áóä³âëþ çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Êàãàðëèöüêèé ðàéîí, ì. Êàãàðëèê, âóë.
Êàãàòíà, 13, âèäàíå Êàãàðëèöüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ; ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî ñåð³¿
ÑÀÑ ¹ 673697 â³ä 30.07.2012 ð. íà íåæèòëîâó áóä³âëþ çà
àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Êàãàðëèöüêèé ðàéîí, ì. Êàãàðëèê, âóë. Ùîðñà, 14à, âèäàíå Êàãàðëèöüêîþ ì³ñüêîþ
ðàäîþ, ó çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ, ââàæàòè âèùåçàçíà÷åí³
ïðàâîâñòàíîâëþþ÷³ äîêóìåíòè íåä³éñíèìè.

Ïðî ïðîâåäåííÿ
âèïëàò ó 2016 ðîö³

Ðàäà âåòåðàí³â Êàãàðëèöüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿
Îáóõ³âñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ãëèáîêî ñóìóº ç
ïðèâîäó ñìåðò³ êîëèøíüîãî íà÷àëüíèêà ÂÄÑÎ, ïîëêîâíèêà ì³ë³ö³¿, ë³êâ³äàòîðà àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ
Ì²ÍßÉËÅÍÊÀ Âàëåíòèíà ²âàíîâè÷à
³ ùèðî ñï³â÷óâàº ðîäèí³ ³ áëèçüêèì ïîê³éíîãî.
Â³÷íèé ñïîê³é ³ Áîæà áëàãîäàòü éîãî äóø³.
Æèòåë³ áóäèíêó ¹ 2 âóëèö³ Á³ëîöåðê³âñüêî¿ ãëèáîêî
ñóìóþòü ç ïðèâîäó ñìåðò³ æèòåëÿ áóäèíêó, äîáðîçè÷ëèâîãî ³ õîðîøîãî ñóñ³äà
Ì²ÍßÉËÅÍÊÀ Âàëåíòèíà ²âàíîâè÷à
³ âèñëîâëþþòü ùèð³ ñï³â÷óòòÿ äðóæèí³ Ëþäìèë³ Ãðèãîð³âí³ òà ð³äíèì.
Öàðñòâî Íåáåñíå ³ â³÷íèé ñïîê³é éîãî äóø³.

Ðåäàêö³ÿ çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî ïðàâèòè, ñêîðî÷óâàòè ìàòåð³àëè ³ â³äáèðàòè ¿õ äî äðóêó. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº ïîçèö³þ àâòîð³â ïóáë³êàö³é. Çà òî÷í³ñòü âèêëàäåíèõ ôàêò³â
â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå àâòîð (ðåêëàìîäàâåöü), çà ÿê³ñòü äðóêó - äðóêàðíÿ, çà äîñòàâêó ãàçåòè - ïîøòà. Ëèñòóâàííÿ ç ÷èòà÷àìè- íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ìàòåð³àëè, ðîçì³ùåí³ ï³ä çíàêîì ,і
ðóáðèêàìè “Ïîë³òèêóì”, “Ñüîãîäåííÿ”, äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè, ³ì³äæ-³íôîðìàö³¿ òà ïîë³òè÷íî¿ ðåêëàìè, “Íàø êàíäèäàò”,- ïåðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿.

«Â²ÑÍÈÊ ÊÀÃÀÐËÈ××ÈÍÈ»
-Êàãàðëèöüêà ðàéîííà ãàçåòà.
Âèäàºòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ,
âèõîäèòü äâ³÷³ íà òèæäåíü:
â³âòîðîê ³ ï’ÿòíèöþ.
Свідоцтво про реєстрацію
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ - Ê² ¹ 1568 ÏÐ
â³ä 27.11. 2013 ð.
Ðåäàêòîð Â. ÂËÀÄ²Ì²ÐÎÂ.

09200
ì. Êàãàðëèê
Київської області,
вул. Незалежності, 1

Ãàçåòà âèõîäèòü ç
12 êâ³òíÿ 1930 ðîêó.
Çàñíîâíèêè:Êàãàðëèöüê³
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, ðàéðàäà,
òðóäîâèé êîëåêòèâ ðåäàêö³¿.

ÒÅËÅÔÎÍÈ:

Ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê
ðåäàêö³¿ 26006006328001
â ÏÀÒ «Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê»,
ÌÔÎ 300614,
êîä 02473381



ðåäàêòîðà - 5-13-44;
çàñòóïíèêà ðåäàêòîðà,
çàâ³äóþ÷èõ â³ää³ëàìè ³
áóõãàëòåðà - 5-16-72.
å-ma³l: info@kagavisti.com
êàgàv³st³@gmà³l.com

Íàá³ð òà âåðñòêà çä³éñíåí³ â êîìï’þòåðíîìó öåíòð³ ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Â³ñíèê Êàãàðëè÷÷èíè».
Äðóê - ÒÎÂ «Ïîë³ãðàô³÷íà êîìïàí³ÿ “²ÍÒÅÐÅÊÑÏÐÅÑÄÐÓÊ»: ì. Êè¿â, âóë. Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ, 3.
Çàìîâëåííÿ 45436. Òèðàæ 2910. ²íäåêñ 61970, ï³ëüãîâèé - 41345.
Äðóê îôñåòíèé. Îáñÿã 3 äðóêîâàí³ àðêóø³.

