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ГАЗЕТА РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ,  РАЙОННОЇ  РАДИ  ТА  ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 
голова 

районної ради.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова 
райдержадміністрації. 

З метою налагоджен-
ня таких ділових стосунків 
було розгорнуто роботу те-
матичних «круглих столів» 
за участю представників 
міністерств, бізнесу, інвес-
тиційних фондів та холдин-
гів, банківських  і страхових 
установ, відомих товарови-
робників. Обговорювалися 
питання розвитку агропро-
мислового комплексу, ме-
дицини, спорту і туризму, 
інформаційних технологій 
і зв’язку, енергозберігаю-
чих технологій. 

Під час форуму було 
укладено надзвичайно 
важливу для розвитку 
освітньої сфери угоду між 
Київською облдержадмі-
ністрацією та компанією 
«Датагруп» щодо підклю-
чення середніх шкіл до 
«всесвітньої павутини».  
Невдовзі Інтернет має 
з’явитися  в кожному за-
гальноосвітньому закладі.  

Серед інших були 
представлені інвестицій-
ні проекти з будівництва 
нової обласної лікарні та 
діагностичного центру 
гемодіалізу, фанзони до 

Євро-2012 у м. Василь-
кові, програма «Зелений 
туризм» у м. Богуславі, 
найбільший кінноспортив-
ний центр у с. Шпитьки 
Києво-Святошинського 
району, освітня програ-
ма з використання су-
часних інформаційно-
комунікаційних технологій, 
програма страхової ме-
дицини, створення і роз-
виток проекту “Парк Ки-
ївська Русь”. Крім того, 
в регіоні впроваджено 
систему «єдиного вікна» 
для підприємців, що дала 
змогу значно спростити 
процедуру реєстрації під-
приємницької діяльності, 
скасувати зайві регуля-
торні акти, забезпечити 
бізнес  фінансовою та ін-
формаційною підтримкою. 
При облдержадміністрації 
функціонує Рада підпри-
ємців, яка представляє ін-
тереси бізнесу. Тобто, все 
робиться задля налаго-
дження взаємовигідних та 
рівноправних зв’язків і цю 
роботу губернатор тримає 
на особистому контролі.  

Свій виступ голова Ки-

ївської обласної держав-
ної адміністрації Анатолій 
Присяжнюк розпочав з 
привітання й інформації 
про те, що перший між-
народний інвестиційний 
форум виявився досить 
численним. Вартість пред-
ставлених інвестиційних 
проектів сягнула $4 млрд. 
«Мені приємно повідоми-
ти, – сказав він, – що робо-
та Міжнародного форуму 
виявилася плідною. Вже 
укладено угоди майже на 
$2 млрд. Отже Київщина 
– інвестиційно дуже при-
ваблива область. Вона 
підтримує зовнішньоеко-
номічні зв’язки із 115 кра-
їнами. Експортний баланс 
склав $1,5 млрд, імпорт-
ний – $2 млрд. Це підтвер-
джує, що бізнес в області 
стабільно працює, і ми 
створюємо хороші умови 
для подальшого його роз-
витку. Напевно не поми-
люсь, якщо назву нинішній 
форум, ще одним свідчен-
ням зростаючої довіри до 
нинішньої влади України й 
зокрема Київщини з боку 
вітчизняних та іноземних 

бізнесових структур. У ро-
боті нашого представниць-
кого зібрання взяли участь 
делегації з понад сорока 
країн світу, в тому числі з 
Мазовецького воєводства 
Республіки Польща, За-
гребської жупанії Респу-
бліки Хорватія, Свердлов-
ської області Російської 
Федерації, з якими у нас 
склалися братерські сто-
сунки». 

Загалом же в Україн-
ському домі було розгор-
нуто експозицію понад 70 
регіональних і міжнарод-
них компаній, які у тому 
числі представляли інвес-
тиційні проекти районів та 
міст Київщини. Зокрема, 
в аграрному секторі були 
представлені вже добре 
відомі підприємства. Це, 
зокрема, ТОВ СП «НІБУ-
ЛОН», Асоціація «Нива Пе-
реяславщини», Миронів-
ський м’ясопереробний 
завод «Легко» та завод з 
виготовлення круп і ком-
бікормів, ЗАТ «Комплекс 
Агромарс», ТОВ НВП 
«БілоцерківМАЗ», ТОВ 
« У к р а в т о з а п ч а с т и н а » , 
представництво компанії 
«Ростсільмаш» в Украї-
ні, ТОВ «Білоцерківський 
молочний комбінат», се-
лекційний центр «Гене-
тичні ресурси», Інститут 
картоплярства НААНУ 
тощо. Відвідувачі вистав-
ки мали змогу не тільки 
побачити продукцію, а й 
спробувати на смак про-
довольчі вироби.

КИЇВЩИНА ОТРИМАЛА
 $ 2 МЛРД. ВІД ІНВЕСТОРІВ

Віктор ЯНУКОВИЧ: «БЮДЖЕТ 
2011 РОКУ ДАСТЬ УКРАЇНІ 
НАДІЮ ТА МОЖЛИВІСТЬ 

РОЗВИВАТИСЯ»
Третє засідання Ради регіонів 

відбулося на Київщині
В містечку Буча, під Києвом, відбулося засідання керівни-

цтва усіх областей України за участі Президента України Ві-
ктора Януковича, Прем’єр-міністра Миколи Азарова та очіль-
ників міністерств. На порядок денний були винесені питання, 
які стосуються відновлення та розвитку найбільш уражених 
економічною кризою та безгосподарністю керівництва країни 
попередніх років напрямки державного будівництва: еконо-
міка, Збройні Сили та безпека життєдіяльності. Серед інших 
було розглянуте й питання організації виборів до місцевих 
рад та сільських, селищних та міських голів так, аби провести 
їх без порушень законодавства, з урахування вимог виборчо-
го права.

– Бюджет має бути прийнятий уже цього року, – за-
явив Віктор Янукович на засіданні Ради регіонів. – Голо-
вний фінансовий документ країни потрібно приймати 
на основі уже нового Податкового кодексу. Саме тоді 
ми зможемо створити в Україні умови для подальшо-
го успішного розвитку всіх сфер економіки. За рахунок 
збалансованості цих документів з’явиться мотивація для 
розвитку країни.

Президент переконаний, що нова версія бюджету – 
це можливість розширення місцевих перспектив. Збіль-
шення кількості видатків на інвестиційний розвиток тери-
торій до 10 млрд. грн. дасть можливість прокласти нові 
автомобільні шляхи та дати поштовх до розвитку нових 
напрямків енергетики, забезпечити всю країну якісною 
питною водою за рахунок оновлення водогонів. 

– Ми зобов’язанні інвестувати кошти в розвиток тран-
спортної інфраструктури країни, – зазначив у своєму ви-
ступі Віктор Янукович. – Це дасть змогу відрегулювати 
транспортні потоки, відновити морські та річкові порти і 
що найголовніше – відновити судноплавство Дунаю.

Всі ці проекти – майданчик реального втілення у жит-
тя реформ, які відповідають усім нагальним потребам, – 
переконаний Президент.

Торкаючись питання майбутніх виборів, Президент Ві-
ктор Янукович заявив, що влада має достатньо сил і мож-
ливостей, аби провести їх чесно і прозоро. Від того, як 
вони будуть проведені, залежатиме майбутнє держави.

– Я хотів би, щоб ми вийшли з чистим обличчям після 
цих виборів, щоб ми зробили черговий крок до розвитку 
демократичної країни, – підкреслив Глава держави. – Не-
має більш зацікавленої в чесності та прозорості майбут-
ніх виборів людини, ніж Президент. У нас достатньо сил 
та підтримки населення для того, щоб після цих виборів 
країна об’єдналася.

Торкаючись розвитку регіонів, Президент зазначив, 
що уже дав доручення щодо відпрацювання всіх про-
блемних питань соціально-економічної сфери Київщини. 
Одним із основних ресурсів, який дозволить приско-
реними темпами вийти з кризи та наростити виробничі 
потужності, - це залучення інвестицій. Наразі Київською 
ОДА підписано угоди більш ніж на півтора мільярда до-
ларів США, що дасть можливість створити нові робочі 
місця, наповнити бюджет та розвинути соціальну місцеву 
інфраструктуру.

За словами Анатолія Присяжнюка, губернатора Ки-
ївщини, наразі у регіоні уже втілюються такі інвестицій-
ні проекти, як будівництво двох річкових терміналів з 
відвантаження зернових (вартість проекту – 470 млн. 
доларів США), когенераційної біогазової установки по-
тужністю 39 МВт (кошторис – 57 млн. Євро), а також най-
більшого в Україні логістичного центру (вартість проекту 
– 400 млн. гривень). 

Потребує інвестицій і розвиток поліських районів Ки-
ївщини, які найбільше постраждали від аварії на Чорно-
бильській АЕС. 

– Це наш біль. Сьогодні там проживають люди, збе-
режені села, інфраструктура, й нам необхідно відновити 
цей регіон, – зазначив Анатолій Присяжнюк. – На терито-
рії Іванківського, Поліського та Макарівського районів є 
близько 100 тис. гектарів сільськогосподарських земель, 
які тривалий час не використовувалися, хоча радіаційний 
фон у цих районах в межах норми. Ці території можуть 
використовуватися для впровадження сучасних аграр-
них технологій з вирощування рослинницької та тварин-
ницької продукції. Хочу запевнити, що ми працюємо й 
працюватимемо так, щоб кожна людина була впевнена 
в завтрашньому дні. А для цього необхідна плідна, ста-
більна та головне рівноправна співпраця між центром та 
регіонами.

Позаминулого четверга у столиці в приміщенні Українського дому відбувся між-
народний інвестиційний форум «Інтеграція та партнерство», організований Київ-
ською обласною державною адміністрацією за участі Прем’єр-міністра Миколи Аза-
рова.  На форум були запрошені вітчизняні підприємці та інвестори, представники 
бізнесових кіл з 15 країн світу, фахівці дипломатичних представництв, народні де-
путати України, лідери громадських організацій, представники ЗМІ. На ньому по-
бувала і наш кореспондент Ірина Левченко. У рамках форуму відбулась презентація 
інноваційно-інвестиційних можливостей та перспектив розвитку Київської області, 
обговорено питання розвитку регіону, механізми та інструменти інвестиційної діяль-
ності, розширення та активізація міжрегіональної та міжнародної співпраці, а також 
встановлено партнерські відносини з приватним капіталом.

СЬОГОДНІ – ДЕНЬ РЯТІВНИКА
Щиро вітаємо усіх рятівників, працівників цивіль-

ного захисту та пожежної охорони району з профе-
сійним святом – Днем рятівника! Відзначення вашого 
професійного свята є державним визнанням неоці-
ненного внеску людей цих мужніх професій – людей 
сильних духом, котрі з честю забезпечують надійний 
захист національного багатства, життя людей від вог-
ню та стихії. Не потрібно доводити наскільки важлива 
є ваша робота і ви завжди готові якнайшвидше допо-
могти тим, хто найбільше потребує невідкладної до-
помоги.

Дозвольте цього святкового дня побажати усім 
вам міцного здоров’я, всіляких гараздів та побільше 
життєвих благ і якомога менше тривожних викликів. 
Нехай мир і злагода панують у ваших домівках, а Гос-
подь Бог оберігає вас від усіх негараздів. Мужні люди 
в мирний час, ви завжди на варті. У святковий час для 
вас нашу прийміть вдячність.

Зі святом вас!

19 ВЕРЕСНЯ – 
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЛІСУ

Ліс - наше найбільше природне багатство, запо-
рука екологічної безпеки, пріоритетна складова на-
родногосподарського комплексу і основа економічної 
стабільності країни. Збереження, примноження, дбай-
ливе і раціональне використання цього безцінного на-
ціонального скарбу - обов’язок не лише лісівників, а й 
громадськості, кожного жителя нашої рідної України. 
Лісу потрібний мудрий, дбайливий і виважений госпо-
дар.

Прийміть найщиріщі вітання з нагоди професійного 
свята - Дня працівника лісу. 

Велике спасибі вам, шановні працівники та ветера-
ни лісового господарства, за невтомну працю і само-
відданість. Сердечно бажаємо вам та вашим родинам 
міцного здоров’я, щастя, добра і достатку.

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 
голова 

районної ради.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова 
райдержадміністрації. 

22 ВЕРЕСНЯ – ДЕНЬ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ

Ш А Н О В Н І  В Е Т Е Р А Н И !
Щиро вітаємо вас з Днем партизанської слави! Відзначення його є державним визнанням неоціненного вне-

ску народних месників у велику Перемогу над фашизмом, відновленням історичної справедливості щодо масової 
участі українського народу у визвольній боротьбі проти гітлерівської навали.

Це свято – свято людей сильних духом та волею, котрі не шкодували життя для перемоги над ворогом. Бажа-
ємо вам міцного здоров’я, щастя, сімейного затишку та добробуту, активної участі у патріотичному вихованні під-
ростаючого покоління. Нехай життя дарує вам спокій та добробут, тепло і щастя в домівках!

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 
голова районної ради.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова райдержадміністрації. 
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Олександр КАЧНИЙ: «НА ВІДМІНУ ВІД ПОПЕРЕДНЬОЇ ВЛАДИ, 

ЩО ЗАЙМАЛАСЯ ПОЛІТИЧНИМИ ІНТРИГАМИ ТА КОРУПЦІЙНИМИ 
ОБОРУДКАМИ, МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

Інтерв’ю голови Київської обласної ради Олександра Качного журналістам під час міжнародного інвестиційного форуму

- Які напрацювання щодо інвес-
тиційних проектів уже є на даний мо-
мент?

– У нас в області працює дуже багато 
підприємств із іноземними інвестиціями, 
і нам дуже важливо, щоб потік інвестицій 
не скорочувався. Навпаки, ми робимо все 
для того, аби їхній обсяг лише зростав. 
Адже це сприятиме появі нових місць для 
працевлаштування, збільшенню доходів 
наших співвітчизників.

Я вважаю, що в Київській області роз-
почато дуже важливу роботу, спрямовану 
на повернення довіри інвесторів. Зараз 
вони активно вкладають кошти в підпри-
ємства хімічної та нафтохімічної промис-
ловості, сільське господарство, оптову 
і роздрібну торгівлю. Також ми провели 
переговори з австрійськими компаніями 
щодо інвестиційної території Київської об-
ласті та співробітництва у сфері охорони 
здоров’я. З російськими компаніями узго-
дили інвестиційні проекти в сільському 
господарстві.

Зустрічалися з повноважним пред-
ставником короля Саудівської Аравії щодо 
обговорення інвестування у будівництво 
університетського містечка в Київській об-
ласті. Це має бути комплекс навчальних 
закладів та житлових районів, сфери об-
слуговування, що дасть можливість нашим 
та іноземним студентам навчатися в цих 
університетах і комфортно жити поруч.

Почали співпрацю з французами щодо 
переробки м’ясної продукції, овочів і 
фруктів.

– Кілька місяців тому ви говорили, 
що розпочата робота над створенням 
«єдиного вікна» для інвесторів, яке кар-
динально зменшить корупцію, позба-
вивши потенційного інвестора необ-
хідності спілкуватися з чиновниками. 
Що уже зроблено у цьому напрямку?

– Безумовно, для того, щоб усі ці про-
екти працювали, нам необхідно мати чіткі 
та прозорі правила роботи в Київській об-
ласті, тому у нас започаткована програма 
«єдине вікно».

Ми створили Інвестиційну раду при 

голові Київської облдержадміністрації, 
куди увійшли представники практично всіх 
управлінь дозвільної системи, керівники 
профільних комісій облради, а також фа-
хівці, від яких залежить прийняття рішення 
щодо тих чи інших проектів.

Програма працює таким чином: інвес-
тор пропонує проект, який розглядається 
на Інвестиційній раді, після чого встанов-
люється чесна ціна на землю, надра, що 
будуть використовуватися на тій чи іншій 
території, екологічне навантаження і ви-
значаються завдання, які потрібно буде 
виконати інвестору, аби ми дали згоду. По-
перше, це – будівництво інфраструктури: 
дитячих садків, котелень, очисних споруд.

Усе залежить від того, що це за вироб-
ництво, і скільки воно потребує місцевих 
ресурсів реалізації проекту. Після цього 
документи передаються до комунального 
підприємства «Київська регіональна ін-
вестиційна компанія», що безпосередньо 
займається погодженням проекту з усіма 
дозвільними управліннями. Тобто сам ін-
вестор не ходить кабінетами, не спілку-
ється з чиновниками, які можуть робити 
перешкоди.

І за кілька місяців видаються дозволи 
на будівництво. Проходження одного про-
екту триватиме не більше 2–3 місяців. До-
недавна цей процес тривав від шести мі-
сяців до більше року.

– Якою на даний момент є ситуація 
з розподілом, переоцінкою землі, рів-
нем ставок оренди в області?

– Київська обласна рада ініціювала 
централізовану переоцінку землі по всій 
області. У тих районах, де вже зроблена 
переоцінка, до місцевих бюджетів над-
ходить у 5–6 разів більше коштів, ніж ра-
ніше!

Також ми будемо підвищувати вар-
тість оренди землі для тих підприємств, 
які не використовують її за цільовим при-
значенням. Якщо не будується завод, ло-
гістичний центр, як це було заплановано 
під час підписання договорів оренди, то 
підприємець повинен або платити значно 
більше, ніж зараз, або повертати землю 
державі, або ж починати виконувати свої 
зобов’язання.

– Зростання ціни на газ може боля-
че вдарити по багатьох мешканцях об-
ласті. Які дії планує обласна влада для 
підтримки малозабезпечених?

– Безумовно, ми захистимо усі враз-
ливі верстви населення: пенсіонерів, ма-
лозабезпечені, багатодітні сім’ї. Зараз 
істотно спрощена система отримання 
субсидій, що дозволить 1,5 млн. сімей Ки-
ївщини реалізувати своє право на держав-
ний соціальний захист.

– Ви не тільки голова обласної ради, 
а й заступник голови Київської облас-
ної організації Партії регіонів. Яким чи-
ном зараз проходить процес розбудо-
ви партії в області? Чи існує механізм 
якісного відбору партійців?

– Усе залежить від того, як працює пар-
тійна організація в тому чи іншому районі 
чи місті. Якщо керівництво партії на місці 
є авторитетним і скеровує свою діяльність 
на залучення людей до лав Партії регіонів, 
то, безумовно, там і є бажаючі вступити в 
нашу організацію. Якщо брати Київщину, 
то у порівнянні з іншими областями цей 
регіон вийшов на перше місце за якістю 
партійного будівництва.

Нам дуже приємно, що сьогодні до 
лав нашої організації входить багато ав-
торитетних, досить впливових людей, які 
на своєму прикладі показують іншим, що 
Партія регіонів – це та сила, що здобуває 
високий авторитет працею на благо лю-
дей.

– Політичною діяльністю часто гус-
то займаються люди зрілого віку. Чи 
залучає Партія регіонів молодь?

— Насправді у Партії регіонів на Київ-
щині дуже багато молоді. От, наприклад, у 
місті Фастів за 8 місяців чисельність пар-
тійного осередку зросла з 470 осіб до 3,5 
тисячі. Близько третини партійців – молоді 
люди віком до 28 років. Це приємний по-
казник. Молодь – активна, охоче бере 
участь і в соціальних, і в культурних про-
ектах. В області працює наша організація 
«Молодь регіонів», яка заохочує молодих 
людей до соціальної активності, пропагує 
здоровий спосіб життя.

– Наближаються місцеві вибори. З 
чим Партія регіонів піде до виборців? 

– Люди бачать, що з приходом Партії 
регіонів до влади у країні з’явилася полі-
тична стабільність, яка дозволяє долати 
кризові явища в економіці. Безумовно, 
для початку якісної розбудови нашої кра-
їни потрібно закласти міцний фундамент. 
На сьогодні саме місцеве самоврядування 
є цим фундаментом. Тому Партія регіонів 
працюватиме для того, аби до органів міс-
цевого управління прийшли не балакуни 
та популісти, а люди справи. 

Про діяльність нашої політичної сили 
виборець судитиме за тим, як працює в 
області влада, сформована з представ-
ників Партії регіонів. І в нас сьогодні є ба-
гато здобутків, які не соромно показати 
людям. На відміну від попередньої влади, 
що займалася політичними інтригами та 
корупційними оборудками, ми працюємо 
для людей. Незважаючи на складну еконо-
мічну ситуацію, ми знаходимо можливос-
ті для серйозних проривів у сфері освіти, 
охорони здоров’я. 

– Можете розповісти про здобутки?
– Я не буду говорити про те, що уже зро-

блено, скажу про перспективи. Найближ-
чим часом відкриємо Ірпінську поліклініку, 
передамо медичне обладнання лікарям 
Гостомеля і Ворзеля. У Петропавлівській 
Борщагівці буде завершено реконструкцію 
медичної амбулаторії. У Боярці відкриває-
мо аптеку для людей з обмеженими фізич-
ними можливостями, в Броварах здамо 
приміщення міжрайонної поліклініки. У Су-

холісах відкрили новозбудовану школу. Це 
все те, чим попередня влада категорично 
відмовлялася займатися. 

Також ми активізували ряд соціальних 
програм, зокрема, з відкриття дитячих 
будинків сімейного типу. Все це ми роби-
мо сьогодні за сприяння Партії регіонів, 
це наша програма «Україна для людей», 
з якою йшов на президентські вибори Ві-
ктор Янукович. І ми його програму сьогод-
ні виконуємо.

Через громадські приймальні Партії 
регіонів відслідковуємо проблеми, що ви-
никають у людей, і вирішуємо їх. Щотиж-
ня скарги та листи, які надходять до гро-
мадських приймалень у Київській області, 
опрацьовуються апаратом партії, і ми зна-
ходимо вирішення проблем через відпо-
відні інстанції.

– Ви багато часу проводите у робо-
чих поїздках по області. Складається 
враження, що ви керівник не кабінет-
ного типу. Це необхідність чи стиль ке-
рівництва?

– Я очолюю Київську обласну раду, а це 
– представницький орган усієї Київщини. 
Щоб мати розуміння, чим живе сьогодні 
громада, якими проблемами, здобутками 
чи напрацюваннями, безумовно, необхід-
но проводити свій робочий день не в кабі-
неті, а спілкуватися із людьми на місцях, 
проводити зустрічі, на яких я дізнаюся про 
проблеми, не завжди відомі чиновникам. 
У живому спілкуванні люди більш відкриті, 
ми черпаємо один від одного інформацію. 
Як кажуть, тримаємо руку на пульсі.

– Чи важко громадянам за необхід-
ності особисто поспілкуватися з вами?

– Щосереди я приймаю громадян, ви-
вчаю їх проблеми, намагаюся допомогти 
всім тим, хто звертається. Тобто вирішити 
більшість проблем наших людей цілком 
можливо.

– З якими проблемами найчастіше 
звертаються до вас?

– Проблеми різні, але деякі з них їх 
об’єднує те, що виникли вони через без-
діяльність, халатність та байдужість чинов-
ників на місцях. З таким боремося рішуче 
і жорстко. Чимало питань стосуються охо-
рони здоров’я, люди звертаються з про-
ханнями допомогти ліками або ж підтри-
мати у проведенні необхідної операції. 

– Ви надзвичайно зайнята людина, 
але складається таке враження, що ця 
зайнятість вас не виснажує – ви випро-
мінюєте енергію, часто посміхаєтесь. 
Що допомагає вам триматися у формі?

– По-перше, треба займатись фізкуль-
турою, спортом, по-друге, мати захоплен-
ня, що допомагає відпочивати душею. І 
не тримати зла на людей. Якщо ти йдеш 
із добрим серцем, то і життя веселіше 
та спокійніше, а працювати – легше. Що 
стосується захоплень – люблю рибалку:  
тиша, природа, спокій, є час подумати і 
переосмислити якісь речі, знайти рішення 
і отримати дійсно душевний відпочинок. 

ГРАФІК
проведення особистого прийому громадян керівництвом 

облдержадміністрації (м. Київ, пл. Лесі Українки,1)

№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

  Дні тижня

перший, третій    
понеділок щомісяця
перший, третій  
вівторок щомісяця
другий, четвертий
вівторок щомісяця
перша, третя
середа щомісяця
третя, четверта 
середа щомісяця
перший, третій 
четвер  щомісяця
перша, третя
п’ятниця щомісяця
друга, четверта 
п’ятниця щомісяця
субота

Прізвище, ініціали  
керівника, який 

веде прийом

Подашевська Т.Л.

Шевченко О.О.

Чижмарь Ю.В.

Присяжнюк  А.Й.

Максименко В.М.

Головін Є.А.

Москаленко Я.М.

Спаський А.С.

за окремим графіком

Посада керівника, 
який веде прийом

заступник голови 
облдержадміністрації
заступник голови 
облдержадміністрації
заступник голови 
облдержадміністрації
голова 
облдержадміністрації
заступник голови 
облдержадміністрації
заступник голови 
облдержадміністрації
перший заступник голо-
ви облдержадміністрації
заступник голови - керів-
ник апарату адміністрації

  Години 
прийому

14.00-17.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

14.00-17.00

10.00-13.00

10.00-13.00

 10.00-13.00

 09.00-13.00

ГРАФІК
проведення особистих виїзних прийомів громадян 

керівництвом облдержадміністрації

№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

  Дні тижня

другий, четвертий 
понеділок щомісяця
перший, третій 
вівторок щомісяця
другий, четвертий
вівторок щомісяця
друга, четверта
середа щомісяця
перша, друга 
середа  щомісяця
перша, третя
середа щомісяця
другий, четвертий
четвер щомісяця
друга, четверта 
п’ятниця щомісяця

Прізвище, ініціали  
керівника, який 

веде прийом

Подашевська Т.Л.

Чижмарь Ю.В.

Шевченко О.О.

Присяжнюк А.Й.

Максименко В.М. 

Спаський А.С.

Головін Є.А. 

Москаленко Я.М.

Посада керівника, 
який веде прийом

заступник голови 
облдержадміністрації
заступник голови 
облдержадміністрації
заступник голови
облдержадміністрації
голова 
облдержадміністрації
заступник голови 
облдержадміністрації
заступник голови - керів-
ник апарату адміністрації
заступник голови 
облдержадміністрації
перший заступник голо-
ви облдержадміністрації

  Години 
прийому

13.00-16.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Жінки, яким присвоєно звання „Мати-героїня”, інваліди Великої Вітчизняної війни, Герої Соціалістичної Праці, Герої Радянського Союзу, Герої України приймаються позачергово.
Місце проведення керівництвом облдержадміністрації особистих виїзних прийомів громадян визначається головою облдержадміністрації окремо.
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– Сергію Леонідовичу, хотіло-
ся б почати нашу розмову із за-
питання про те, для кого ця книга? 
Що ви хотіли сказати українським 
громадянам?

– Я хочу, щоб українці і в малих 
селах, і у великих містах пишалися 
своєю країною. Щоб вони на собі від-
чули, що народитися, жити в Україні 
– це справді великий 
талан. Адже ми маємо 
такі багатства, яким інші 
країни можуть тільки 
позаздрити. У нас най-
краща в світі земля, нас 
омивають теплі моря. 
Ми розташовані в само-
му центрі Європи, тож 
нам близький і Захід, і 
Схід. Наша столиця Київ 
– батьківщина однієї з 
найвидатніших культур. 
У нас чудові традиції в 
промисловості і сіль-
ському господарстві, 
науці і техніці, культурі 
та спорті...

– Вибачте, що пе-
ребиваю, але чи не 
занадто райдужні ви 
малюєте перспективи?

– Ні. Я впевнений, що немає жод-
ної об’єктивної причини, яка заважає 
Україні стати успішною демократич-
ною країною, великою європейською 
державою.

– То в чому ж тоді проблема?
– На жаль, головна проблема в 

нас самих. Багато хто з цим не пого-
диться, адже в усіх гріхах у нас тра-
диційно звинувачують владу. Справ-
ді, коли ми сваримо президента, 
уряд, депутатів, мерів, чиновників і 
бізнесменів, ми скрізь маємо рацію. 
Усі вони геть не такі, як хотілося б 
людям. Але при цьому ми забуваємо, 
що кожен із нас відповідає за те, що 
відбувається в країні. У нашій Кон-
ституції записано, що носієм влади 
є народ. І це не порожні слова. Адже 
це ми, громадяни, призначаємо собі 
владу. І ми ж можемо і повинні контр-
олювати, як вона працює. А якщо 
призначили аби кого, якщо не хочемо 
питати з влади за її справи, то й зви-
нувачувати в усьому лише президен-
та або місцевого чиновника не варто. 
Люди повинні реально впливати на 
владу, думати, кого вони обирають, 
а не просто чекати, коли прийде на-
решті «хороший» керівник.

– Якщо брати в цілому, то яких 
головних проблем ви торкнулися 

в книзі «Україна: громадянський 
проект»?

– Я не ставив перед собою за-
вдання виокремити проблеми і по-
критикувати всіх, хто довів країну 
до такого стану. Я описав конкретні 
механізми вирішення проблем на 
місцях: розподілу бюджетних коштів 
між регіонами і центром, ЖКГ, охоро-

ни здоров’я, освіти, малого бізнесу, 
культури і спорту. А щодо того, з чого 
починати, то я вважаю, необхідно по-
силити права органів місцевого са-
моврядування – міських, районних, 
обласних рад, щоб вони служили ін-
тересам громади, а не залежали від 
державних адміністрацій, яким ради 
змушені передавати виконавчі функ-
ції. Це означає, що б не вирішила 
рада, виконання цього рішення зале-
жить від адміністрації. Нам треба по-
будувати сильне місцеве самовряду-
вання, лише тоді у нас буде і сильна 
держава.

– Ви зі своєю командою зна-
єте, як зробити місцеве самовря-
дування насправді сильним, а ме-
рів – господарями, а не простими 
розпорядниками бюджетних ко-
штів?

– Я розумію проблеми місцевого 
самоврядування. В основі книги ле-
жить мій власний управлінський до-
свід. Наприкінці 90-х років я, будучи 
віце-прем’єром, очолював роботу з 
підготовки концепції адміністратив-
ної реформи. Саме тоді була зро-
блена перша спроба організувати 
ефективне місцеве самоврядування 
в незалежній Україні.

– І в чому ж була основна мета 
адміністративної реформи?

– Ми хотіли посилити повнова-
ження місцевих властей. За нашим 
задумом, центральні органи управ-
ління повинні були передати на місця 
частину своїх функцій для того, щоб 
проблеми людей вирішувалися на 
найбільш наближеному до них рівні 
влади – обласному, районному, місь-
кому. Поясню на прикладі: зараз у 
нас влада централізована, тобто все 
вирішується в Києві або узгоджуєть-
ся з центром. Ми ж хотіли, щоб всі 
ключові функції – освіта, охорона 
здоров’я, житлово-комунальні по-
слуги – виконували органи місцевого 
самоврядування, а «нагору» пере-

давалися тільки ті проблеми, 
з якими місцева влада само-
стійно впоратися не в змозі. 
Наприклад, питання оборони 
і безпеки, розвитку науки, бу-
дівництва державних доріг і 
так далі.

– Що ж завадило довес-
ти реформу до логічного за-
вершення?

– На жаль, у 2000-му році, 
на який ми планували початок 
реформи системи самовряду-
вання, в Україні почалося про-
тистояння президента, уряду 
і парламенту. Вони боролися 
одне з одним, владі було не до 
реформ. У кращому випадку, 
вона тільки вдавала, що про-
водить зміни.

– Чому ви думаєте, що 
цього разу вам вдасться втілити 
ваші реформаторські ідеї?

– А просто далі відступати нікуди. 
Що ми маємо? Лікарні без ліків, шко-
ли, в яких узимку діти сидять у верх-
ньому одязі, вічно розбиті дороги і 
місцеву владу, яка не може розчис-
тити вулиці від снігу або відремонту-
вати каналізацію.

Саме так сьогодні виглядають і 
столиця, і будь-яке містечко в гли-
бинці. У селах ситуація ще гірша. А 
все тому, що ми користуємося тим, 
що успадкували від Радянського Со-
юзу, а самі нічого не робимо, щоб об-
лаштувати наші міста й села. Так далі 
не можна.

Ми в «Сильній Україні» готові брати 
на себе відповідальність за реформи 
на місцях. Ми в змозі вирішити про-
блеми. У моїй книзі детально описано, 
як це зробити. І по суті, те, про що я го-
ворю в книзі, – це настанова до дії для 
партії «Сильна Україна» на місцях. Крім 
того, я сподіваюся, що книга підштов-
хне всіх небайдужих громадян до об-
говорення і розв’язання злободенних 
проблем.

Ірина ПАВЛЕНОК.

На фото: голова партії “Силь-
на Україна” презентував свою книгу 
“Україна: громадянський проект”.

Сергій ТІГІПКО: «СИЛЬНА УКРАЇНА» 
ЗМОЖЕ ВИРІШИТИ ПРОБЛЕМИ НА МІСЦЯХ»

Віце-прем’єр-міністр і голова партії «Сильна Україна» Сергій 
Тігіпко представив свою нову книгу «Україна: громадянський  про-
ект». Видання вже надійшло у продаж, і знайти його можна в усіх 
великих книжкових мережах. Напередодні презентації ми зустрі-
лися з автором і розпитали, про що його друга книга.

БІЛЬШ  ЯК НА МІЛЬЙОН 
ГРИВЕНЬ ПРИДБАНО ДЛЯ 
РАЙОНУ НОВЕ МЕДИЧНЕ 

ОБЛАДНАННЯ
 за сприяння депутата, голови постійної комісії 

Київської обласної ради з питань охорони здоров’я 
материнства та дитинства В.В.Єлагіна

Ще погожі дні радують нас своїм осіннім теплом, але 
все ж сьогодні кожен керівник живе підготовкою підпри-
ємств, установ до роботи в зимовий час. Саме про це й 
ведемо нашу розмову з головним лікарем центральної 
районної лікарні П.А.Сидоренком. І нашу бесіду розпоча-
ли з того, що вже зроблено у ході підготовки?

- У ЦРЛ, - говорить Петро Андрійович, – здійснено 
капітальний ремонт частини теплотраси, водогону, замі-
нено частково покрівлю на каналізаційній насосній стан-
ції,  відремонтовано або поставлено нові засувки, крани; 
перевірено системи централізованого опалення; заміне-
но у відділеннях частину вікон на сучасні; підготовлено 
операторів котелень ЦРЛ,  амбулаторій, що опалюються 
газом. 

 У ФАПі с.Колощина та Мотижинській  медамбулато-
рії завершуються капітальні роботи приміщень. Останнє 
не ремонтувалося уже понад 30 років.  Як наслідок, його 
стан  погіршувався все більше і більше. Після проведе-
ного ремонту амбулаторія має сучасний вигляд і тепер 
створено всі можливості для якісного прийому хворих, а 
кількість населення, яке обслуговує Мотижинський ме-
дичний заклад, сягає 2,5 тисячі. На завершальному етапі 
- впорядкування території.

 На даний час в основному підготовлено 45 лікуваль-
них установ району і ця кропітка робота триває.

- Над чим зараз працюєте?
- У жовтні плануємо замінити вікна на пластикові в 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини у 
с.Андріївка. До кінця року завершиться будівництво но-
вого корпусу Бишівської амбулаторії ЗПСМ та житла для 
медичних працівників. Для котелень амбулаторій ЗПСМ 
сіл Забуяння та Мотижин закупили  20 тонн вугілля. У 
серпні розпочали заготівлю овочів для стаціонару ЦРЛ. 
Передбачено заготовити  від населення 34,6 тонни кар-
топлі і станом на 10.09.2010 її маємо 7,7 тонни. Цю ро-
боту продовжуємо. А ще закладемо на зиму цибулю, по-
мідори та огірки.

- Не можна обминути й таке питання, як поліпшення 
матеріально-технічної бази медичних закладів району. 
Маєте придбання?

- У цьому році вже надійшло до медичних закладів ра-
йону, зокрема у ЦРЛ, новітнє обладнання, завдяки якому 
покращиться діагностика, лікування захворювань, скоро-
титься термін лікування і допомогу отримає більша кіль-
кість сільського населення. Це – система ультразвукова 
діагностична HD 7 вартістю 383965 тис. грн., апарат для 
анестезії «Леон» - 261660 тис. грн., апарат штучної вен-
тиляції легенів «Каріна» систем «Дрейгер» - 224214 тис. 
грн. та інше обладнання для лікувально-діагностичного 
процесу. Загальна сума видатків на медичне устатку-
вання склала 1 млн. 210695 тис. грн. Кошти на його при-
дбання виділялися з різних джерел фінансування. Відчут-
ну допомогу надали у цьому Партія регіонів та  депутат, 
голова постійної комісії обласної ради з питань охорони 
здоров’я материнства та дитинства В.В. Єлагін.

- Ви з великою вдячністю згадали депутата обласної 
ради, Заслуженого лікаря України В.В. Єлагіна. Він же є 
головним лікарем комунального закладу облради «Київ-
ська обласна лікарня №2», бригади медиків якої виїздять 
у райони для обстеження населення, у тому числі й на-
шого.

- У цій лікарні є потужна клініко-діагностична лабора-
торія, де здійснюють загально-клінічні аналізи, гематоло-
гічні, біохімічні, мікробіологічні, імунологічні, цитологічні, 
визначають гормони щитовидної залози, статеві гормо-
ни. Робочі місця лікарів-лаборантів оснащені аналізато-
рами, що дає можливість отримувати аналізи швидко та 
з максимальною точністю. Тож допомога цих бригад міс-
цевим медикам надзвичайно вагома.

У вересні вже працюють такі дві виїзні бригади лікарів, 
які побувають у районах з метою надання медичної допо-
моги потерпілим у результаті аварії на ЧАЕС та в жовтні 
до послуг сільського населення сплановано ще 4 виїзди. 
Очікується приїзд лікарів-спеціалістів у наш район, які 
проведуть  ряд діагностичних обстежень – УЗІ, ЕКГ.

- Але й наші медики виїздять  у села, де проводять 
прийом людей.

- Так.  Згідно доручення голови обласної державної 
адміністрації щодо проведення профілактичних оглядів 
населення, яке проживає у сільській місцевості, організо-
вано виїзні бригади лікарів Макарівської ЦРЛ. За останні 
три місяці ними оглянуто 738 осіб сільського населення, 
у тому числі 184 дитини. В зв’язку з високою захворюва-
ністю на туберкульоз у районі впродовж вересня працює 
пересувний флюорограф з обласного протитуберкульоз-
ного диспансеру м. Боярка. Апарат забезпечив огляд на-
селення сіл Забуяння, Королівка, Липівка, Андріївка та 
селища Кодра. Обстежено 367 чоловік.

- Щоб Ви хотіли сказати від себе особисто з приводу 
роботи депутата обласної ради В.В. Єлагіна, зокрема, в 
нашому районі, який знову балотується до обласного ор-
гану влади?

- Наведені приклади щодо його допомоги як в при-
дбанні ЦРЛ медичної апаратури, так і в наданні медично-
го обстеження жителям Макарівського району, говорять 
самі за себе. Вважаю, що саме такі люди мають пред-
ставляти громади у місцевих органах влади.

Інтерв’ю Світлани ТРИГУБ.

 •     ЕКОНОМІКА
КАПІТАЛЬНІ  ІНВЕСТИЦІЇ 

ЗА  СІЧЕНЬ - ЧЕРВЕНЬ  2010  РОКУ
За даними Головного управління статистики в Київській області у розвиток 

економіки Макарівського району суб’єктами господарювання за І півріччя 2010 
року вкладено і освоєно 42,8 млн. грн. капітальних інвестицій, або 1,1% до за-
гальнообласного обсягу.

За І півріччя 2010 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх дже-
рел фінансування освоєно 37,7 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що на 
50,9% менше, ніж у І півріччі 2009 року. За рахунок коштів державного бюджету 
капітальних інвестицій не освоєно.

На одного жителя району припадає 932,9 гривні інвестицій в основний ка-
пітал.

Інвестиції на будівництво житла склали 6,3 млн.грн., що на 85,9% менше, 
ніж за І півріччя 2009 року. Їх частка у загальному обсязі інвестицій в основний 
капітал становила 16,7%. У звітному році введено в експлуатацію 2,7 тис.кв.м 
житла, з них 84,7% житла введено в експлуатацію у сільській місцевості. Обсяг 
введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 1 тис. населення за 2009 рік 
становив 67,1 кв.метра загальної площі житла.

За дорученням начальника ГУСКо - 
Надія ТАРАСЮК, 

начальник відділу статистики 
у Макарівському районі.

ПРОГНОЗУЄТЬСЯ  СУТТЄВЕ  ПОДОРОЖЧАННЯ  ГОРІЛКИ
Збільшення акцизу, вартості спирту і склотари призведе до суттєвого по-

дорожчання лікеро-горілчаних виробів, прогнозує асоціація «Укргорілка».  За її 
даними, за п’ять місяців поточного року імпорт горілки в Україну щодо аналогіч-
ного періоду 2009 року зріс на 79,5% - до 161,4 тис. 

З 1 вересня підвищено ставку акцизного збору до 39,4 грн. за 1 л 100%-го 
етилового спирту, що збільшило податковий тиск на підприємства галузі.

ЗА ПРОГНОЗАМИ ЕКСПЕРТІВ

ПОДАТКОВИЙ 
КОДЕКС, СКОРІШ ЗА 

ВСЕ,  БУДЕ ПРИЙНЯТИЙ
 Інститут Горшеніна провів екс-

пертне опитування про ймовірність 
прийняття Податкового кодек-
су парламентом України, а також 
щодо достоїнств і недоліків цього 
документа.

Президент Центру економічно-
го розвитку Олександр Пасхавер 
вважає, що вірогідність прийнят-
тя Податкового кодексу Верхо-
вною Радою досить висока. “Якщо 
у нас є вертикаль влади, то його 
обов’язково приймуть і відзвітують 
про перемогу. Але проблема поля-
гає в тому, що цей документ може 
виявитися протилежним тому, яким 
він має бути за задумом”, - припус-
тив експерт. До того ж, його турбує 
те, що проведення ліберальних ре-
форм доручено бюрократії.  Олек-
сандр Пасхавер упевнений, що 
верстка такого складного загаль-
ноідеологічного документа за два 
місяці і до того ж  із старих розро-
бок не може привести до якісного 
результату.  
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“ПІЗНАЙКИ” 
СВІТ ЦІКАВИЙ

Вчителі початкових класів Колонщинської ЗОШ дба-
ють про гармонійний розвиток та здоров’я учнів. І тому 
зацікавилися музико-терапевтичною технологією «Піс-
незнайка». Вона допомагає поліпшити стан фізичного 
та психічного здоров’я дитини, попереджує  перевтому і 
стрес; покращує успішність, дає можливість комфортно 
отримати знання про навколишній світ і легко адаптува-
тися до шкільних навантажень, а також активізує  мис-
лення, орієнтує на здоровий спосіб життя, розвиває ду-
ховний світ і творчі здібності і т.д.

  При підтримці методиста районного методкабінету 
відділу освіти райдержадміністрації Н.М.Українець наша 
школа отримала статус дослідно-експериментального 
закладу з впровадження «Пізнайки». А це вимагало до-
даткового оснащення кожного класу. Тож за допомогою 
звернулися до сільського голови Ю.В. Пелешок. І Юлія 
Василівна зробила все можливе, щоб допомогти школі. 
До початку нового навчального року в кабінетах початко-
вих класів встановили нове обладнання. І педагогічний 
колектив, і батьки щиро вдячні Ю.В. Пелешок за постійну 
увагу до навчального закладу й дієву підтримку.

Валентина КУКЛА,
вчителька Колонщинської ЗОШ.

18 ВЕРЕСНЯ - ДЕНЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
У районі майже в кожному населеному пункті при медичних установах є аптеки. 

Проте асортимент ліків у них обмежений. Але на замовлення людей, їх працівники мо-
жуть доставити необхідні медикаменти з Макарова. У райцентрі, крім державної аптеки 
№10, ще функціонують три приватні. Працює також аптека і в Бишеві – одному з най-
більших сіл району.

На фото: фармацевт Тамара Титаренко відпускає ліки черговому відвідувачу ап-
теки СПД «Бурдій О.О.». У цьому закладі діє накопичувальна система знижок. Постійні 
покупці аптеки, ветерани Великої Вітчизняної війни, пенсіонери, а також батьки дітей-
інвалідів отримують електронні картки з початковою знижкою у розмірі 5 %. Надалі від-
соток росте в залежності від суми на накопичувальному рахунку. Тож відвідувачі можуть 
отримати і 10 % знижку.

Партія регіонів під час 
нинішньої виборчої кампа-
нії стартувала під гаслом: 
„Будуємо нову країну!”. Це 
як дороговказ для кожного 
члена цієї потужної, впли-
вової політичної сили. Про 
це, зокрема, наголошували 
у своїх виступах Юрій Бой-
ко - Герой України, міністр 
з питань палива та енер-
гетики – голова Київської 
обласної організації Партії 
регіонів, голова Київської 
обласної облдержадмі-
ністрації Анатолій При-
сяжнюк, голова Київської 
обласної ради Олександр 
Качний та інші виступаючі, 
котрі минулої п’ятниці зі-
бралися на обласну пар-
тійну конференцію, яка 
проходила в Будинку офі-
церів м. Києва. І від нашого 
району прибула делегація 
на чолі з головою райдер-
жадміністрації Ярославом 
Добрянським, заступни-
ком голови райдержадміні-
страції, головою районної 
партійної організації Партії 

регіонів Віктором Гудзем. 
Наразі стоїть завдання 

провести вибори чесно, 
демократично, присікати 
спроби політичних опо-
нентів до фальсифікації їх. 
Велика робота проведена 
по підбору членів партії: 
авторитетних, поважних, 
котрі можуть донести до 
виборців програму партії, 
повести за собою народ. І 
дуже важливо, не пересва-
ритися у команді зі своїми 
прихильниками, коаліціян-
тами. Бо від цих виборів 
залежить подальша доля 
кожного села, селища, 
міста, Київщини, в цілому 
України. Кожного дня по-
винен бути поступ вперед, 
щоб люди відчули, що ця 
політична сила прийшла 
працювати заради їхнього 
благополуччя.

- Нам вдалося за ці мі-
сяці при владі зменшити 
заборгованість із заро-
бітної плати, - наголосив 
губернатор Київщини Ана-
толій Присяжнюк. - Відно-

вили фінансування соці-
альних програм, наводимо 
порядок у земельній сфері. 
Вивели область з еконо-
мічної кризи. Нам повірив 
інвестор.

Супротив на виборах до 
місцевих рад буде великий. 
Опоненти будь-що нама-
гатимуться взяти реванш. 
На Партію регіонів будуть 
лити бруд, бо самі звикли 
жити у тому беззаконні, їм 
чітка програма Президента 
Віктора Януковича по на-
веденню порядку в країні 
не до душі. Краще гудити, 
ніж допомагати розбудо-
вувати країну. Саме Партія 
регіонів налаштована на 
розчищення тих завалів, 
що залишила попередня 
влада. А це можна зробити 
лише завдяки згуртова-
ності народу, віри у краще 
майбуття. А в Партію регі-
онів виборці вірять, бо за 
останніми даними опиту-
вань готові віддати голоси 
третина виборців.

Інф. „М. в.”. 

НАЛАШТОВАНІ 
НА ПЕРМОГУ НА ВИБОРАХ

ГРАФІК 
проведення “прямого телефонного зв’язку” з населенням 

області керівництвом Київської облдержадміністрації 
у другому півріччі 2010 року

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Прізвище, ім’я, 
по батькові
 Присяжнюк А.Й.
Москаленко Я.М.
Шевченко О.О.
Подашевська Т.Л.
Максименко В.М.
 Головін Є.А.
Чижмарь Ю.В.
Спаський А.С.

вересень   жовтень    листопад   грудень
  
       20.10          17.11           15.12
17.09      15.10          19.11           17.12
21.09      19.10          16.11           21.12
20.09      18.10          15.11           20.12
22.09       27.10          24.11           22.12
16.09       21.10          18.11          16.12
28.09       26.10          23.11           28.12
24.09       22.10          26.11           24.12

„Прямий телефонний зв’язок” проводиться у приймальні гро-
мадян облдержадміністрації (каб. № 36) з 10.00 до 12.00, Пода-
шевською Т.Л., Максименком В.М. - з 14.00 до 16.00. 

Контактні телефони: 286-84-11; 286-10-06.

РОЗПОРЯДОК РОБОТИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Початок роботи апарату, інших структурних підрозділів облас-

ної державної адміністрації, незалежно від місця розташування, 
- о 9.00, закінчення роботи – о 18.00, у п’ятницю  –  о 16 годині 45 
хвилин; обідня перерва – з 13.00 до 13 години 45 хвилин. 

З  Р Е Д А К Ц І Й Н О Ї   П О Ш Т И

Сьогоднішній спорт потребує гро-
шей для придбання форми, організації 
і проведення зустрічей з суперниками, 
а також на оплату за оренду примі-
щень, полів для тренувань. Сюди ж до-
даються призові та премії. Держава ж 
опікується спортсменами тільки коли 
вони мають визнання, хоча б республі-
канського рівня, коли за плечима пе-
ремоги над іменитими суперниками. 
А як же бути з початківцями чи тими, 
котрі показують не гірші результати, 
проте проживають в сільській місце-
вості? Ось тут вже виручають місцеві 
спонсори.

Саме завдяки фінансо-
вій підтримці Миколи Нечая 
і сформувалася макарівська 
футбольна команда «НК-
сервіс». 

Кілька років тому футбо-
лісти звернулись за допо-
могою до цього бізнесмена. 
Ознайомивши його з ідеєю 
створення футбольної ко-
манди і перспективами її 
розвитку, ініціатори отри-
мали згоду на підтримку. 
Микола Нечай забезпечив 
гравців формою, м’ячами, 
виділяє кошти на інші потре-
би. Завдяки йому є у складі 
команди і легіонери з м. 
Житомир. Тож «НК- сервіс» 
бере участь у чемпіонатах 
та турнірах району з фут-
болу, як цілком конкуренто-
спроможна команда. 

На сьогоднішній день на рахунку 
футболістів перемоги у півфіналі Кубку 
району 2010 року, фіналі Кубку Неза-
лежності. «НК – сервіс» займає друге 
місце серед команд вищої ліги.

З кожним сезоном покращується 
техніка гри, її рівень, удосконалюється 
майстерність. Це досягається завдя-
ки бажанню грати і перемагати. А таке 
прагнення у спортсменів є. Кожна гра 
для них не лише безцінний досвід, а 
й привід для зустрічей, жвавого спіл-
кування, обговорення. Приємно, що з 
кожним матчем у неї стає все більше і 
більше вболівальників. 

До «НК – сервіс» тягнеться молодь. 
Вона не тільки спостерігає за грою, а й 
дехто став безпосереднім її учасником. 
Тепер у складі команди вже більше 20 
гравців, тож у випадку необхідності за-
міни є кого виставити на поле. Та не було 
б такого вливання нових сил, якби не 
бачили гравці майбутнього у команди. А 
майбутнє, як відомо, починається сьо-
годні, а безхмарним у певній мірі робить 
його фінансова підтримка М.Нечая.

Колектив футбольної 
команди «НК – сервіс».

БЕЗ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ НІКУДИ

ЄВРО 2012

ХУДОЖНЬО-
ДОКУМЕНТАЛЬНА 

ВИСТАВКА 
У столичному парку ім. Тараса Шевченка з 

16 вересня Національна спілка фотохудожників 
експонуватиме художньо-документальну ви-
ставку, присвячену підготовці до чемпіонату Єв-
ропи з футболу 2012 року. Головне завдання ви-
ставки - фотографічними засобами відобразити 
хід підготовки спортивних арен Києва, Харкова, 
Львова, Донецька до проведення матчів Євро-
2012. Основу експозиції складають велико-
форматні фотографії, що відображають процес 
реконструкції і будівництва стадіонів та інфра-
структур, а також роль у цих процесах керівників 
держави і спорту, архітекторів та будівельників.

Виставка створена на основі фотозйомок, 
проведених фотохудожниками: Олександром 
Задиракою і Андрієм Мосієнком (Київ), Олек-
сандром Мазуренком, Маркіяном Лисейком і 
Юрієм Дячишиним (Львів), Іриною Горбасєвою 
і Сергієм Вагановим (Донецьк), Максимом Су-
качовим (Харків). У виставці також використані 
фотоматеріали з особистого архіву Юрія Гро-
та (Харків). Низку фотоматеріалів було надано 
Центральним кінофотофоноархівом України ім. 
Г. С. Пшеничного і Харківською обласною Феде-
рацією футболу.

На фотографіях зафіксовані різні етапи бу-
дівництва і реконструкції спортивних арен, ві-
зити урядовців, членів Місцевого оргкомітету, 
керівництва УЄФА, спортивні змагання, презен-
тація логотипу Євро-2012, ветерани українсько-
го футболу і молодь, яка щойно стала на шлях 
опанування футбольної майстерності. Важли-
вою складовою тематики виставки є демонстра-
ція архівних матеріалів, присвячених видатним 
спортивним подіям минулого та історії відомих 
українських стадіонів.

ВІДБУЛИСЯ 
АНТИТЕРОРИСТИЧНІ 

НАВЧАННЯ 
На стадіоні “Легія” у Варшаві у рамках підго-

товки до Євро-2012 відбулися антитерористичні 
навчання. За задумом, спеціальні підрозділи по-
ліції, агенції внутрішньої безпеки і загону “Гром” 
звільняли захоплених терористами заручників 
і нейтралізовували загрозу приведення в дію 
“брудної бомби”.  

“Терористи, які в’їхали на територію Польщі, 
спробували здійснити терористичну атаку. Вони 
захопили заручників й намагалися застосувати 
вибуховий пристрій. Завдяки рішучим діям усіх 
підрозділів вдалося ліквідувати загрозу”, - роз-
повів про перебіг навчань відповідальний за 
безпекову складову підготовки до ЧЄ-2012, за-
ступник міністра внутрішніх справ і адміністрації 
(MSWiA) РП Адам Рапацький.  Він підкреслив, 
що метою цих навчань була координація діяль-
ності усіх служб в Польщі, які відповідають за 
протидію терористичним загрозам. Під час опе-
рації відпрацьовувалися усі процедури кризово-
го реагування, задіювалася відповідна урядова 
група.

УКРІНФОРМ.
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Історія – це наше коріння, і чим 
глибше сягає воно у віки, тим міцні-
ший стовбур нації, тим впевненіше 
почуваються на його розлогій кро-
ні нащадки, які бережуть традиції 
і славу своїх предків. Народ, який 
забув свою історію чи був насиль-
но позбавлений знання про неї, 
подібний до перекотиполя: навіть 
найменший політичний вітер зри-
ває його з місця і без найменшого 
опору несе, куди заманеться. Ось 
чому завойовники всіх часів на-
магаються позбавити підкорений 
народ його історії: нищать культові 
споруди, палять книги, руйнують 
архітектурні шедеври, забороня-
ють мову, як це робив царський 
уряд Росії стосовно України, бо-
ровся з українською мовою кому-
ністичний режим, непереливки їй і 
сьогодні.

Правдива історія міст і сіл – ті 
джерела, які живлять історію кра-
їни. І дуже добре, що група ен-
тузіастів, любителів ясногород-
ської минувшини, в числі перших 
узялися за цю справу. Матеріали, 
представлені в цій невеликій за 
обсягом книжці, достатньою мі-
рою відображають багатовікову іс-
торію Ясногородки, доводячи її аж 
до наших днів. Це заохочує читача 
шукати й усвідомлювати роль і міс-
це своєї родини (чимало прізвищ 
із давніх реєстрів зустрічаються і в 
сьогоднішній Ясногородці) в літо-

писі краю, пробуджують любов до 
землі, де народились, гордість за 
своїх предків.

Добре вчинили ініціатори й 
автори видання, відвівши місце 
не тільки для опису перебігу зна-
чних історичних подій, а й для 
окремих особистостей, які на 
тому чи іншому етапі буття села 
втілювали в собі кращі риси його 
мешканців, слугували прикладом 
подвижницького життя, тобто 
творили його історію. Таким був, 
зокрема, вчитель і священик Ле-
онід Дмитрович Петрушевський 
– людина високого духу, непо-
хитних моральних засад. Живучи 
матеріально надзвичайно скром-
но, часто буквально голодуючи, 
він у той же час пропонує, звісно 
без матеріальної винагороди, 
музеєві села, де народився, ве-
ликі мистецькі й історичні ціннос-
ті, розуміючи їх велике значення 
для майбутнього. Саме на таких 
людях тримається світ, його не-
знищений дух.

Ми часто думаємо, що людей 
талановитих, які можуть бути взі-
рцем для наслідування, потрібно 
шукати десь чи не за тридев’ять 
земель. А, виявляється, це не так. 
Ось і приклад – дивовижний фе-
номен родини Сиченків, два по-
важні представники якої – Петро 
Панасович Сиченко і Володимир 
Кирилович Малик (Сиченко) – ма-

ють безпосереднє відношення до 
Ясногородки, розвитку її культур-
ного й духовного життя. Від зга-
даних братів Сиченків не можна 
відокремити і їхнього родича Ві-
талія Михайловича Кулаковського. 
Всі троє вони були педагогами, 
всі троє стали широко знаними 
письменниками. Залюблені в істо-
рію рідного краю, вони черпали в 
ній теми й натхнення для багатьох 
творів, у яких оспівали звитягу 
своїх предків-земляків, їхню висо-
ку моральність і незбориму любов 
до України в цілому. 

До згаданої трійці слід без най-
менших вагань причислити й дру-
жину Петра Панасовича – Лідію 
Андріївну Міщенко. Людина гли-
боких знань, виняткової пам’яті, 
вона була педагогом за покли-
канням і завжди намагалася дати 
своїм вихованцям більше, ніж 
того вимагала шкільна програма. 
Працюючи в Ясногородці, вона зі-
брала велику кількість прислів’їв, 
приказок, інших зразків оригіналь-
ного місцевого фольклору, які ніде 
більше не зустрічалися. Своє ба-
гаторічне надбання вона передала 
в Український науково-дослідний 
інститут ім. Максима Рильського, 
поповнивши духовну скарбницю 
України часткою надбань багатьох 
поколінь ясногородців.

Мені пощастило впродовж ба-
гатьох років спілкуватися з цими 
шляхетними, мудрими й допит-
ними людьми, які високо тримали 
небо нашої духовності, народної 
моралі і традицій. Доля не стелила 
перед ними барвистих рушників, 
вони жили, як і герої їхніх творів: 
скрутно, але правдиво й чесно. Не-
даремно ж до них тягнулися знані 
колеги по перу: Микола Олійник, 

Анатолій Давидов, Василь Шевчук, 
Микола Сорока, Олекса Мусієнко, 
Віктор Пологий та багато інших 
письменників, для яких гостинна 
господа Петра Панасовича часто 
ставала дискусійним клубом, де 
можна було, не криючись, обгово-
рювати найболючіші проблеми то-
гочасної комуністичної дійсності.

Чомусь мене не полишає 
думка, що ентузіасти, які від-
дали чимало сил і часу для ви-
дання «Нарисів…», зроблять і 
другий крок – започаткують кра-
єзнавчий музей Ясногородки, 
де неодмінно знайдеться місце 
і для родини Сиченків, Леоні-
да Петрушевського та багатьох 
інших. Цій невеликій книжечці, 
здається мені, судилася до-
вга дорога. Вона може успішно 
прислужитися для проведення в 
школі уроків історії села, а мож-
ливо, й для створення гуртка 
юних істориків, які продовжу-
ватимуть поглиблювати зна-
ння минувшини свого славного 
села, повертаючи таким чином 
своїх односельців на шлях па-
тріотизму, національного само-
усвідомлення. Зацікавить вона, 
без сумніву, й дорослих читачів, 
і багатьох змусить задуматися 
не тільки над минулим, а й над 
сучасним життям Ясногородки, 
адже історія твориться й сьо-
годні. В цьому вбачається мені 
неабияке пізнавальне і виховне 
значення «Нарисів з історії Яс-
ногородки».

Іван ВЛАСЕНКО, 
журналіст, член Національ-

ної спілки письменників
 України, лауреат літератур-

ної премії ім. Андрія Головка.

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

Незабаром побачать світ «Нариси з історії Ясногородки», 
на мою думку, - явище для села знаменне. Вони є свідченням 
того, що в нашого народу нарешті пробуджується прагнення 
до пізнання правдивої історії своєї землі, історії не затумане-
ної меркантильними мудруваннями різночасових правлячих 
кіл, плутократією партій та вірних їм апологетів. 

Щ О  Б  Ц Е  О З Н АЧ А Л О ? 
( В і д п о в і д і  м о ж е т е  н а д с и л а т и  д о  р е д а к ц і ї ) .

П О С М І Х Н І Т Ь С Я !

БИЛА ЖІНКА ЧОЛОВІКА
(за мотивами закарпатської коломийки)
Била жінка чоловіка 
З вечора до рана, 
Не боялась, що дасть здачі, 
Бо був дуже п’яним. 
Зрештою сховавсь під ліжко, 
Й каже так дружині: 
— Порушуєш Конвенцію 
Про права людини. 
Як подам тебе до суду 
Будеш тоді знати, 
Як на немічну людину 
Руку підіймати.
 

БУВАЄ, ЩО Й МАКІТРИ Б’ЮТЬ
- То скільки нас мирить ще будуть?
Питає чоловік у суду, -
Хіба так важко зрозуміти 
Сім’ї нема, горшки побито. 
І чує він слова такі:
— Для нас не аргумент горшки.
Буває, що й макітри б’ють
Й сім’єю цілий вік живуть.

ПРИ ЧОМУ ТУТ КАБАН?
— Чому одна я маю пам’ятати
Про наші всі родинні гарні свята?
Ось через тиждень сповниться
чверть віку,
Як став мені ти любим чоловіком. 
Покличем родичів моїх й твоїх, мій милий, 
І кабана зарізати б годилось.
— При чому тут кабан? — їй муж відповідає, 
—  У тім, що сталося, його ж вини немає.

“ДОБРИЙ СЛІД НА ЗЕМЛІ”
Анатолій Адольфович УРБАН – уродженець Чер-

нігівщини. Своє трудове життя розпочав у Новоселиць-
кій восьмирічній школі, у якій навчався. Працював учи-
телем російської мови та літератури, згодом все ж таки 
повністю присвятив себе журналістиці. Це й не дивно, 
бо ж ні на мить, образно кажучи, не переставав писати 
вірші. Його творчі доробки стали надбанням шкільного 
музею у Новоселиці. 

Журналістські стежки привели його на терени Київ-
ської області. Деякий час Анатолій Адольфович працю-
вав і в Макарівській районній газеті „Ленінська зоря”. 
Колишнім колегам нещодавно і презентував А.А.Урбан 
свою збірку поезій „Добрий слід на землі”. Гадаємо, із 
задоволенням їх прочитають ті макарівчани, які були 
знайомі з ним, і їм сподобаються вірші Анатолія Урба-
на. Серед них – поезії про кохання та такі вічні цінності, 
як сім’я, рідний край.

Вірші з народного гумору, впевнені, викличуть добру 
усмішку.

ТА Й В МОЛОДОСТІ БУВ ТАКИМ
Йде вранці дід. 
І раптом бачить 
Він будівельний рівчачок.
— Чи обійти? Вузький неначе...       
Отож наваживсь на стрибок.
Впав у рівчак.
— Біда та й годі,
Не ті вже сили, став старим. 
Та роздививсь, нема народу, 
Подумав і сказав дід згодом:
- Та й в молодості був таким.

ОТАК РИЗИКУВАТИ Б НЕ ГОДИЛОСЬ
Вітрина з одягом весільним 
Подружжя раптом зупинила.
— Яке все гарне! — каже жінка.
— В нас не таке було, мій милий!
Давай розлучимось, й потому
Весілля справим по-новому. 
Задумався, та за хвилину 
Сказав своїй він половині:
— А на твоєму місці, мила,
Отак ризикувати б не годилось.

РУШНИК
Дивлюсь з любов’ю 

на рушник,

Що мати вишивала.

Ось сірі гуси зняли 

крик,

Зозуля закувала.

Знов чорнобривці 

зацвіли, 

Їх мати доглядала.

Барвінок зеленню 

все вкрив,

Розлився запах м’яти

І пісня ніжно 

зазвучала

Та, що співала мати.

А на калині тьохнув 

соловей,

На тій, що мати 

посадила,

А біля неї недалечко

Всміхнулась мамина 

жоржина.

І біль із серця раптом 

зник,

Так тепло-тепло 

стало.

Цілую ніжно той 

рушник,

 Що мати вишивала.

Марія ДАНИЛЕНКО,

 с. Лишня.
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Парк гумору.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Точка зору.
13.00 Право на захист.
13.20 Ревiзор.
13.45 Х/ф “Жiнка, яка спiває”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Дурейтер.
15.55 “Нащадки”.
17.00 Шеф-кухар країни.
18.00 Вiкно до Америки.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Змiшанi 

єдиноборства.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.

21.55 Футбольний код.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.

“1+1”
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Т/с “Унiвер”.
8.35 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.10 Снiданок з “1+1”.
9.25 “Смакуємо”.
10.10 Х/ф “Заслiпленi любов`ю”.
13.50 Мелодрама “Герцогиня”.
16.00 “Анатомiя слави”.
17.00 “ТСН”.
17.25 Т/с “Доктор Тирса”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Мiняю жiнку 2”.

21.20 “Зiрка+зiрка”.
0.00 “ТСН”.
0.15 Трилер “Синiй оксамит”. 
2.25 “ТСН”.

ІНТЕР
5.45 “Всесвiтнiй мандрiвник”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.10 Т/с “Невидимки”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Каменська”.
14.05 “Детективи”.
14.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.40 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Пропонованi обставини”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.35 Т/с “Вiдкричать журавлi”.
0.05 “Є. Леонов. А сльози 

капали...”
1.10 “Неймовiрнi подорожi”.

2.20 “Подробицi” - “Час”.
2.50 Т/с “Росiйський шоколад”.
3.40 Т/с “Теорiя великого вибуху”.

ІСТV
5.50 Служба розшуку дiтей.
6.00 Спорт.
6.05 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.35 Дiловi факти.
7.45 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.20 Спорт.
9.25 Море по колiно.
9.55 Шури-мури.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Провокатор.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.40 Х/ф “Непереможний”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Десант є десант”.
21.55 Т/с “Мент в законi”.
23.00 Свобода слова.

1.05 Надзвичайнi новини.
1.35 Спорт.
1.50 Т/с “Сопрано”.
2.50 Факти.

СТБ
6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Д/ф.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.45 “Лiд i полум`я”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “У пошуках iстини. Воло-

димир Великий. Святий 
варвар”.

20.10 “Чужi помилки. Повернен-
ня Кацмана”.

21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Адвокат”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Дорога додому”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.30 Т/с “Колишня”.
6.15 М/с “Майстер Меннi”.
6.35 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть 2”.

7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Ранетки”.
11.05 Т/с “Курсанти”.
12.10 “Все для вас”.
12.30 Т/с “Татусевi дочки”.
13.50 Велике мультиплiкацiйне 

шоу.
14.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.35 М/с “Зорянi Вiйни: Вiйни 

Клонiв”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55, 23.25 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.25 Т/с “Воронiни”.
22.25 Новий погляд.
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Т/с “Чотири життя Тари”.
1.40 Студiя Зона ночi. Культура.
1.45 Кузня бiдних.
2.10 Країна людей.
2.35 Студiя Зона ночi.

НТН
6.00 М/с “Спайдермен”.
6.20 Х/ф “Таємниця Бургунд-

ського двору”.
8.20 “Правда життя”. 

Наркореальнiсть.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Детективи”.
11.40 “Карнi справи”.
12.45 Т/с “Бригада”.
13.55 Т/с “Алмази на десерт”.
15.00 Х/ф “Тактика бiгу на довгу 

дистанцiю”.
16.35 Х/ф “Тiнi зникають 

опiвднi”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.15 Т/с “Останнiй секрет майстра”.
20.20 Т/с “Знахар”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити 

як злочинець”.
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 “Свiдок”.
2.10 Х/ф “Крутi хлопцi”. 

понеділок,  20  вересня

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

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується 
розв’язати шляхом державного регулювання господар-
ських відносин

Проблемою, на вирішення якої спрямована дія даного рі-
шення виконкому Макарівської селищної ради, є невідповід-
ність чинних тарифів фактичним затратам на виробництво 
послуг з централізованого водопостачання  та з вивезення 
твердих побутових відходів, рідких нечистот, які надає Мака-
рівське районне виробниче управління житлово-комунального 
господарства різним категоріям споживачів.

У чинних тарифах не враховано зміни цін на їх складові, які 
сталися протягом 2009 року. В зв’язку з цим збитки підприєм-
ства, пов’язані з наданням зазначених послуг у 2009 році та І 
кварталі 2010 року, склали відповідно:

- з централізованого водопостачання – 25,1 тис. грн.  та 
53,5 тис.грн;

- з вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот 
– 217,0 тис. грн. та 51,7 тис.грн.

Незмінність тарифів спричинило погіршення фінансово-
економічного стану підприємства, зростання дебіторської та 
кредиторської заборгованості підприємства. Незадовільний 
фінансовий стан підприємства негативно впливає на якість та 
рівень надання житлово-комунальних послуг, на матеріальне 
становище працівників.Так, заборгованість з виплати заробіт-
ної плати станом на 1.04.2010 р. становила  219,6 тис.грн.

Основна категорія споживачів - населення. Затвердження 
тарифів у розмірі, що покриватиме 100 % затрати комунально-
го підприємства на їх виробництво, не вплине на фінансовий 
стан соціально-незахищених верств населення.

Держава шляхом надання субсидій громадянам цієї кате-
горії та пільг відшкодовує затрати виконавцям комунальних по-
слуг.

Дотримання вимог законодавства щодо процесу встанов-
лення тарифів на житлово-комунальні послуги, а саме - прозо-
рість усіх його складових з визначенням вартості кожної з них 
та обов’язковим економічним обґрунтуванням забезпечить 
цільове використання коштів державного бюджету на надання 
пільг населенню на оплату зазначених послуг, які здійснюються 
з місцевих бюджетів за рахунок відповідних субвенцій з дер-
жавного бюджету.

Відповідно до чинного законодавства органи місцевого 
самоврядування відповідають за стале функціонування підпри-
ємств житлово-комунального господарства і мають можливість 
під час формування тарифів враховувати місцеві особливос-
ті виробництва та надання житлово-комунальних послуг. При 
цьому має ураховуватися платоспроможність населення та 
можливості місцевого бюджету щодо компенсації різниці між 
витратами на виробництво та надання послуг і тарифами для 
населення, як це передбачено статтею  191  Господарського 
кодексу України та статтею 31 Закону України “Про житлово-
комунальні послуги”.

2. Визначення цілі державного регулювання
Ціллю прийняття регуляторного акта є приведення та-

рифів на послуги з централізованого водопостачання та з 
вивезення твердих побутових відходів, рідких нечистот, які 
надає Макарівське районне виробниче управління житлово-
комунального господарства, до рівня економічно обґрунто-
ваних витрат.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів до-
сягнення зазначеної цілі

Альтернативним способом досягнення зазначеної цілі у 
разі затвердження тарифів нижчими від розміру затрат на їх ви-
робництво є відшкодування виконкомом Макарівської селищ-
ної ради з бюджету ради різниці між діючим розміром тарифів 
та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих 
послуг відповідно до статті 31 Закону України “Про житлово-
комунальні послуги” та статті 191 Господарського кодексу 
України.

4. Описання механізму, який пропонується застосува-
ти для розв’язання проблеми і відповідних заходів

З метою забезпечення належного функціонування Макарів-
ського райВУЖКГ по наданню житлово-комунальних послуг не-
обхідного рівня та якості виконком Макарівської селищної ради 
відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» та інших нормативно-правових актів, 
за зверненням підприємства - виконавця житлово-комунальних 
послуг при наявності висновків Державної інспекції з контролю 
за цінами в Київській області щодо розрахунків економічно 
обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних 
послуг, погоджує тарифи на послуги з централізованого водо-
постачання та з вивезення твердих побутових відходів, рідких 
нечистот. Відповідно до проекту рішення Макарівське районне 
ВУЖКГ визначено виконавцем послуг з централізованого водо-
постачання  та з вивезення твердих побутових відходів, рідких 
нечистот.

Формування тарифів на житлово-комунальні послуги вико-
навцем відбувається відповідно до постанов Кабінету Міністрів 
України.

Для отримання висновків щодо розрахунків економічно об-
ґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних по-
слуг підприємство провело економічний аналіз фактичних ви-
трат на виробництво послуг щодо їх відповідності економічно 
обґрунтованому рівню витрат та розміру тарифів, що діють.

Під час проведення економічного аналізу проведено до-
слідження відповідності фактичних якісних та кількісних показ-
ників, що характеризують виробництво житлово-комунальних 
послуг, нормативним показникам, а також вартісних показників 
(за визначеними в установленому порядку статтями витрат) - 
економічно обґрунтованим витратам. 

Перед прийняттям рішення щодо зміни тарифу проводить-
ся оприлюднення проекту регуляторного акта для одержання 
зауважень і пропозицій від громадськості.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначеної 
цілі у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта зробить виробництво ви-
щезазначених послуг беззбитковим, дозволить підприємству 
збільшити обсяги робіт з поточного ремонту та профілактичних 
робіт, впровадження енергозберігаючих заходів для належного 
утримання об’єктів водопровідного господарства, створити за-
пас комплектувальних деталей та матеріалів для оперативнішої 
ліквідації аварій. Також дасть можливість акумулювати кошти 
для розрахунків за послуги сторонніх підприємств і організацій, 
необхідних для забезпечення безперервності технологічних 
процесів, своєчасне вивезення твердих побутових відходів та 
рідких нечистот.

Головним зовнішнім фактором, який негативно може впли-
нути на дію акта, залишається інфляція, ріст вартості енергоно-
сіїв, паливно-мастильних матеріалів, постійна не стовідсоткова 
сплата частини населення за спожиті житлово-комунальні по-
слуги, що унеможливлює ліквідацію кредиторської заборгова-
ності підприємства.

На підприємстві проводиться щомісячний моніторинг від-
шкодування тарифів фактичним затратам на виробництво по-
слуг для різних категорій споживачів.

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта

Вигоду отримують три основних макро-групи: і держава, і 
підприємство (суб’єкт господарювання), і населення.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності 
регуляторного акта

Строк дії акта - один рік. У разі зміни протягом установлено-
го строку дії тарифів на вищезазначені послуги вартості їх скла-
дових, підприємство здійснить коригування тарифів відповідно 
до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності регуля-
торного акта.

Прийняття    даного    регуляторного    акта    дозволить    під-
приємству виробляти вищезазначені житлово-комунальні по-
слуги без збитків, забезпечити належне утримання об’єктів 
водопровідно - каналізаційного господарства та санітарну 
очистку населених пунктів.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійсню-
ватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження акта здійснювалося з 1 жовтня 2009 р. 
по 1березня  2010 року.

Строки проведення періодичного (щомісячного) відстежен-
ня з 01 березня 2010 року до слідуючого коригування тарифів.

Відстеження результативності акта буде здійснюватися 
шляхом аналізу облікових документів та статистичної звітності 
підприємства.

Денис СТЕШЕНКО,
начальник Макарівського РВУЖКГ.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ МАКАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ПРО ПОГОДЖЕННЯ МАКАРІВСЬКОМУ РАЙОННОМУ 

ВИРОБНИЧОМУ УПРАВЛІННЮ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТАРИФІВ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ»

Держава

Макарівське 
райВУЖКГ

Населення

Вигоди
Збільшення    при-
бутку    державного 
підприємства
Збільшення обсягів      
вільних оборотних 
коштів

Покращення рівня 
та якості послуг.
Покращення   ста-
ну   навколишнього 
природного сере-
довища

Витрати
Компенсації, що випла-
чуються з бюджетів

Витрати на оборот-
ні активи (матеріали 
тощо) та документа-
цію, які необхідні для 
підготовки та виконан-
ня регуляторного акта.
Штрафні санкції, внески 
до різних «фондів» тощо
Збільшення ціни на по-
слуги

Законом України „Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України з 
питань соціального захисту багатодітних 
сімей”, який набрав чинності 1 січня 2010 
року, передбачено надання багатодітним 
сім’ям пільг, зокрема щодо плати за корис-
тування житлом, комунальними послугами 
та телефоном. Відповідно до статті 1 За-
кону України „Про охорону дитинства” ба-
гатодітною сім’єю є сім’я, що складається 
з батьків (або одного з батьків) і трьох та 
більше дітей.

Документами, що підтверджують статус 
багатодітної сім’ї і дітей з такої сім’ї та їх 
право на отримання пільг згідно із Законом 
України „Про охорону дитинства” та інши-
ми актами законодавства, є посвідчення, 
зразок яких затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 2.06.2010 р. 
№395.

Посвідчення будуть видаватися відді-
лом у справах сім’ї та молоді одному з 
батьків за місцем його реєстрації про-
тягом одного місяця після подання необ-
хідного пакету документів:

- заяви батька або матері про видачу по-
свідчень;

- копій свідоцтв про народження дітей;
- копій сторінок паспорта батька та мате-

рі з даними про прізвище, ім’я, по батькові, 
дату його видачі та місце реєстрації;

- довідок про склад сім’ї (ф.3);
- фотокарток (батьків та дітей, старших 6 

років) розміром 30 х 40 міліметрів;
- довідок про те, що за місцем реєстрації 

батька або матері структурним підрозділом 
посвідчення не видавалися (у разі реєстрації 
батьків за різним місцем проживання).

Крім того, для поновлення особистих 
даних у картці обліку багатодітної сім’ї 
необхідно надати такі документи:

- копії свідоцтва про одруження (або роз-
лучення), а в разі смерті одного з батьків - 
копії свідоцтва про смерть.

Прийом документів та видача посвідчень 
буде здійснюватись кожну середу з 9-00 
до 13-00 у відділі у справах сім’ї та молоді 
райдержадміністрації (вул.Фрунзе, 30, смт 
Макарів).

Для отримання посвідчень необхідно мати 
оригінали свідоцтв про народження дітей та 
паспортів батьків.

Законом України „Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України з питань 
соціального захисту багатодітних сімей”, 
який набрав чинності 1 січня 2010 року, пе-
редбачено надання багатодітним сім’ям 
пільг, а саме:

1. 50-відсоткова знижка плати за корис-
тування житлом (квартирна плата) в межах 
норм, передбачених чинним законодав-
ством (21 кв. метр загальної площі житла на 
кожного члена сім’ї, який постійно проживає 
в жилому приміщенні (будинку), та додатко-
во 10,5 кв. метра на сім’ю);

2. 50-відсоткова знижка плати за користу-
вання комунальними послугами (газопоста-
чання, електропостачання та інші послуги) 
та вартості скрапленого балонного газу для 
побутових потреб у межах норм, визначених 
законодавством.

Площа житла, на яку надається знижка 
при розрахунках плати за опалення, стано-
вить 21 кв. метр опалюваної площі на кож-
ного члена сім’ї, який постійно проживає в 
жилому приміщенні (будинку), та додатково 
10,5 кв. метра на сім’ю;

3. 50-відсоткова знижка вартості палива, у 
тому числі рідкого, в межах норм, визначе-
них законодавством, у разі якщо відповідні 
будинки не мають центрального опалення;

4. Позачергове встановлення квартирних 
телефонів. Абонентна плата за користуван-
ня квартирним телефоном встановлюється 
у розмірі 50-ти відсотків від затверджених 
тарифів.

Пільги щодо плати за користування жит-

лом (квартирної плати), комунальними по-
слугами та вартості палива надаються бага-
тодітним сім’ям незалежно від виду житла та 
форми власності на нього.

Дітям з багатодітних сімей надаються 
такі пільги:

- безоплатне одержання ліків за рецепта-
ми лікарів;

- щорічне медичне обстеження і диспан-
серизація в державних та комунальних за-
кладах охорони здоров’я із залученням не-
обхідних спеціалістів, а також компенсація 
витрат на зубопротезування;

- першочергове обслуговування в 
лікувально-профілактичних закладах, апте-
ках та першочергова госпіталізація;

- безоплатний проїзд усіма видами місь-
кого пасажирського транспорту (крім таксі), 
автомобільним транспортом загального ко-
ристування в сільській місцевості, а також 
залізничним і водним транспортом примісь-
кого сполучення та автобусами приміських і 
міжміських маршрутів, у тому числі внутріра-
йонних, внутрі- та міжобласних незалежно 
від відстані та місця проживання;

- безоплатне одержання послуг з оздо-
ровлення та відпочинку відповідно до Зако-
ну України “Про оздоровлення та відпочинок 
дітей”.

Д О  В І Д О М А  Г Р О М А Д Я Н !
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четвер,  23  вересня

п’ятниця,  24  вересня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Парк гумору.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Кордон держави.
13.05 Сiльрада.
13.30 Х/ф “Гори, гори, моя зiрко”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Парламентськi слухання 

у Верховнiй радi України.
18.00 Новини.
18.10 Футбол. Кубок України. 

1/16 фiналу. “Кримте-
плиця” (Молодiжне) - 
“Динамо” (Київ).

20.00 Чоловiчий клуб. Змiшанi 
єдиноборства.

20.55 “EuroVoice”. Трейлер.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Футбол. Кубок свiту 

FIFA-2010. Ретроспектива. 
Нiмеччина - Англiя.

23.40 Пiдсумки.

23.50 Вертикаль влади.
0.10 Пiдсумки.
0.20 Вертикаль влади.
0.40 Вiд першої особи.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Прес-анонс.
1.55 ТелеАкадемiя.
2.55 “EuroVoice”. Трейлер.
3.00 Сiльрада.

„1+1”
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.10 Т/с “Детективне агент-

ство “Iван-да-Мар`я”.
11.20 “Шiсть кадрiв”.
11.45 Т/с “Вогнi великого мiста”.
12.45 “Сiмейнi драми”.
13.45 Т/с “Маргоша 3”.
14.45 Т/с “Банди. Кохання пiд 

забороною”.
15.55 “У центрi серця. 

Кардiохiрурги”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.25 Т/с “Детективне агент-

ство “Iван-да-Мар`я”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Банди. Кохання пiд 

забороною”.

21.15 Т/с “Маргоша 3”. 
22.20 Т/с “Iнтерни”.
23.25 “ТСН”.
23.45 Х/ф “Мисливець за кiстками”. 
1.45 “У центрi серця. 

Кардiохiрурги”.
2.35 “ТСН”.
3.20 Т/с “Вогнi великого мiста”.

ІНТЕР
5.45 “Всесвiтнiй мандрiвник”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.10 Т/с “Невидимки”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Каменська”.
14.15 “Детективи”.
15.00 “Судовi справи”.
16.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Пропонованi об-

ставини”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циган-

ська пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.35 Т/с “Вiдкричать журавлi”.
0.05 “Кавказький полонений 

Сергiй Бодров”.
1.10 “Неймовiрнi подорожi”.
2.25 “Подробицi” - “Час”.
2.55 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
3.00 Т/с “Росiйський шоколад”.
3.45 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
4.05 Т/с “Сусiди”.
4.35 “Неймовiрнi подорожi”.

ІСТV
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Факти.
5.55 Спорт.
6.00 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.20 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Т/с “Мент в законi”.
8.45 Факти. Ранок.
9.20 Спорт.
9.25 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати”.
11.30, 17.35 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв. Менти 6”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Провокатор.
14.05 Анекдоти по-українськи.
14.20 Comedy Club.
15.20 Т/с “Морськi дияволи 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.

19.55 Т/с “Морськi дияволи 4”.
21.55 Т/с “Мент в законi”.
22.55 Х/ф “Кулевидна блискавка”. 
1.35 Факти. Пiдсумок дня.
2.00 Т/с “Сопрано”.
3.00 Факти.
3.15 Надзвичайнi новини.
3.50 Х/ф “Голдфiнгер”. 

СТБ
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.35 Х/ф “Смокiнг по-

рязанськи”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Чужi помилки. Картина 

кров`ю”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Зоряне життя. Б`є зна-

чить любить?”
20.15 “Росiйськi сенсацiї. Хто 

смiється останнiм?”
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Адвокат”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Сплячий i красуня”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.30 Т/с “Колишня”.
6.15 М/с “Майстер Меннi”.

6.35 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть 2”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Ранетки”.
11.05 Т/с “Курсанти”.
12.10 “Все для вас”.
12.30 Т/с “Татусевi дочки”.
13.50 Велике мультиплiкацiйне 

шоу.
14.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.35 М/с “Зорянi Вiйни: Вiйни 

Клонiв”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55, 23.25 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Татусевi дочки”.
21.25 Т/с “Воронiни”.
22.25 Зроби менi смiшно.
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Т/с “Чотири життя Тари”. 
1.35 Студiя Зона ночi. Культура.
1.40 Репресована культура. 

Незнищуване суспiльство 
№1, №2,№3.

2.25 Кубло.
2.40 Студiя Зона ночi.

НТН
6.00 М/с “Спайдермен”.
7.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Детективи”.
11.40 “Карнi справи”.
12.40, 19.15 Т/с “Останнiй 

секрет майстра”.
13.45 Т/с “Знахар”.
14.50 Х/ф “Фронт без 

флангiв”.
16.45 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.30 “Правда життя”. Сивина 

в бороду.
19.00 “Свiдок”.
20.20 Т/с “Знахар”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
1.00 “Покер Дуель”.
2.00 “Свiдок”.
2.15 Х/ф “Вiдверта розмова”. 
3.45 “Свiдок”.
4.05 “Речовий доказ”.

вівторок,  21  вересня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.00 Здоров`я.
11.50 Слово регiонам.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Ближче до народу.
12.55 “Надвечiр`я”.
13.25 Х/ф “Двi стрiли”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Книга. ua.
16.00 “Нащадки”.
17.00 Крок до зiрок. Євробачення.
18.00 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Змiшанi 

єдиноборства.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 “EuroVoice”.
23.10 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.
23.40 Пiдсумки.
23.45 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.20 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.

1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Пiдсумки дня.
1.30 Прес-анонс.
1.35 ТелеАкадемiя.
2.35 Х/ф “Гори, гори, моя зiрко”.

«1+1»
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 Снiданок з “1+1”.
7.25 М/ф “Пригоди Васi Куро-

лесова”.
7.45 Снiданок з “1+1”.
10.10 Т/с “Детективне агентство 

“Iван-да-Мар`я”.
11.20 “Шiсть кадрiв”.
11.45 Т/с “Вогнi великого мiста”.
12.45 “Сiмейнi драми”.
13.45 Т/с “Маргоша 3”.
14.45 Т/с “Банди. Кохання пiд 

забороною”.
15.55 “У центрi серця. 

Кардiохiрурги”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.25 Т/с “Детективне агентство 

“Iван-да-Мар`я”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Банди. Кохання пiд 

забороною”.

21.15 Т/с “Маргоша 3”. 
22.20 Т/с “Iнтерни”.
23.25 “ТСН”.
23.45 Х/ф “Сокира вiйни”.
1.45 “У центрi серця. 

Кардiохiрурги”.
2.35 “ТСН”.

ІНТЕР
5.45 “Всесвiтнiй мандрiвник”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 

2”.
11.10 Т/с “Невидимки”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Каменська”.
14.15 “Детективи”.
15.00 “Судовi справи”.
16.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Пропонованi об-

ставини”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.35 Т/с “Вiдкричать журавлi”.
0.05 “А. Пугачова. Чоловiки її 

величностi”.
1.20 “Неймовiрнi подорожi”.

2.30 “Подробицi” - “Час”.
3.00 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
3.05 Т/с “Росiйський шоколад”.
3.55 Т/с “Теорiя великого вибуху”. 

ІСТV
5.45 Факти.
5.55 Спорт.
6.00 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.35 Дiловi факти.
7.45 Т/с “Мент в законi”.
8.45 Факти. Ранок.
9.20 Спорт.
9.25 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати”.
11.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 6”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Максимум в Українi.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.25 Comedy Club.
15.25 Т/с “Морськi дияволи 4”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Морськi дияволи 4”.
21.55 Т/с “Мент в законi”.
22.55 Х/ф “Живеш тiльки двiчi”.
1.25 Факти. Пiдсумок дня.

1.40 Спорт.
1.50 Т/с “Сопрано”.
2.30 Факти.
2.50 Надзвичайнi новини.

СТБ
6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Вам i не снилося”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Росiйськi сенсацiї. Хто 

смiється останнiм?”
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Моя правда. Iгор Петрен-

ко. Життя пiсля смертi”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї. Зорянi 

безпритульники”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Адвокат”. 
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Охоронниця”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.30 Т/с “Колишня”.
6.15 М/с “Майстер Меннi”.
6.35 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть 2”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Ранетки”.
11.05 Т/с “Курсанти”.

12.10 “Все для вас”.
12.25 Т/с “Татусевi дочки”.
13.50 Велике мультиплiкацiйне 

шоу.
14.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.35 М/с “Зорянi Вiйни: Вiйни 

Клонiв”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Татусевi дочки”.
21.25 Т/с “Воронiни”.
22.25 Свiтлi голови.
23.25 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Т/с “Чотири життя Тари”.
1.40 Студiя Зона ночi. Культура.
1.45 Тарас Шевченко. Надiї.
2.10 Тарас Шевченко. Спадщина.
2.35 Студiя Зона ночi.
2.40 Невiдома Україна.
3.35 Студiя Зона ночi.
3.40 Пристрастi навколо 

символiки.
4.00 Справа про возз`єднання.
4.25 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 М/с “Спайдермен”.
7.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Детективи”.
11.40 “Карнi справи”.
12.45, 19.15 Т/с “Останнiй 

секрет майстра”.
13.50 Т/с “Знахар”.
14.50 Х/ф “Фронт за лiнiєю 

фронту”.
16.35 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Вантаж особливого 
призначення.

19.00 “Свiдок”.
20.20 Т/с “Знахар”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити 

як злочинець”. 
1.00 “Покер Дуель”.
1.55 “Свiдок”.
2.10 Х/ф “Легенди Дикого 

Заходу”.
3.45 “Свiдок”.
4.05 “Речовий доказ”.
4.35 “Правда життя”.

   середа,  22  вересня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Наша пiсня.
11.50 Темний силует.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Х/ф “Звiробiй”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Золотий гусак.
16.00 “Нащадки”.
16.50 Концертна програма 

“День знань”.
18.00 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Аудiєнцiя. Спецвипуск до 

Дня Незалежностi Вiрменiї.
19.40 Чоловiчий клуб. Змiшанi 

єдиноборства.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.

21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Футбол. Кубок свiту 

FIFA-2010. Ретроспектива. 
Словаччина - Iталiя.

23.40 Пiдсумки.
23.50 Вертикаль влади.
0.10 Пiдсумки.

„1+1”
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.10 Т/с “Детективне агентство 

“Iван-да-Мар`я”.
11.20 “Шiсть кадрiв”.
12.00 Т/с “Вогнi великого мiста”.
13.00 “Сiмейнi драми”.
14.00 Т/с “Доктор Тирса”.
15.55 “У центрi серця. 

Кардiохiрурги”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.25 Т/с “Детективне агентство 

“Iван-да-Мар`я”.

19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Банди. Кохання пiд 

забороною”.
21.15 Т/с “Маргоша 3”. 
22.20 Т/с “Iнтерни”.
23.25 “ТСН”.
23.45 Х/ф “Воїн зими”. 

ІНТЕР
5.45 “Всесвiтнiй мандрiвник”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.10 Т/с “Невидимки”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Каменська”.
14.15 “Детективи”.
15.00 “Судовi справи”.
16.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Пропонованi обставини”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Обручка”.
21.35 Т/с “Вiдкричать журавлi”.
0.05 “Старi-розбiйники”.
1.15 “Неймовiрнi подорожi”.
2.25 “Подробицi” - “Час”.

ІСТV
6.10 300 сек/год.
6.20 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Т/с “Мент в законi”.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати”.
11.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 6”.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.05 Анекдоти по-українськи.
14.15 Comedy Club.
15.15 Т/с “Десант є десант”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Морськi дияволи 4”.
21.55 Т/с “Мент в законi”.
22.55 Х/ф “Голдфiнгер”. 

1.15 Факти. Пiдсумок дня.
1.40 Т/с “Сопрано”.

СТБ
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.35 Х/ф “Бруднi танцi”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.40 “Битва екстрасенсiв”.
13.45 “Чужi помилки. Повер-

нення Кацмана”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.05 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Правила життя. Диво-

прилади: розтин покаже”.
20.15 “Чужi помилки. Картина 

кров`ю”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Адвокат”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.30 Т/с “Колишня”.
6.15 М/с “Майстер Меннi”.

6.40 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть 2”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Ранетки”.
11.05 Т/с “Курсанти”.
12.10 “Все для вас”.
12.30 Т/с “Татусевi дочки”.
13.50 Велике мультиплiкацiйне 

шоу.
14.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.35 М/с “Зорянi Вiйни: Вiйни 

Клонiв”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”. 
21.00 Т/с “Татусевi дочки”.
21.25 Т/с “Воронiни”.
22.25 Здрастуйте, я - ваша мама!
23.25 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
0.40 Репортер.
1.05 Т/с “Чотири життя Тари”.

1.35 Студiя Зона ночi. Культура.
НТН

6.00 М/с “Спайдермен”.
7.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
8.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Детективи”.
11.40 “Карнi справи”.
12.40, 19.15 Т/с “Останнiй 

секрет майстра”.
13.40 Т/с “Знахар”.
14.45 Х/ф “Фронт без флангiв”.
16.35 Х/ф “Тiнi зникають 

опiвднi”.
18.30 “Речовий доказ”. Таємни-

ця конвою.
19.00 “Свiдок”.
20.20 Т/с “Знахар”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити 

як злочинець”. 
1.00 “Покер Дуель”.
1.50 “Свiдок”.
2.05 Х/ф “Таємниця Аляски”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Як це?
13.00 “Eurovoice”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Околиця.
16.00 “Нащадки”.
16.55 Парк гумору.
18.00 Дурейтер.
18.20 Новини.
18.45 Магiстраль.
19.10 Парк гумору.
20.55 Пiдсумки дня.
21.00 “Eurovoice”.
23.15 Пiдсумки.
23.25 Вертикаль влади.
23.40 Пiдсумки.
23.45 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.20 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.15 Трiйка, Кено.
1.20 Пiдсумки дня.

1.25 Питання.
1.45 Прес-анонс.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Х/ф “Двi стрiли”.
4.25 “Надвечiр`я”.
4.55 Д/с “Мистецтво i мiф”.

„1+1”
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 Снiданок з “1+1”.
7.25 М/ф “Сiрий вовк & Червона 

шапочка”.
7.45 Снiданок з “1+1”.
10.10 Т/с “Детективне агентство 

“Iван-да-Мар`я”.
11.20 “Шiсть кадрiв”.
11.45 Т/с “Вогнi великого мiста”.
12.45 “Сiмейнi драми”.
13.45 Т/с “Маргоша 3”.
14.45 Т/с “Банди. Кохання пiд 

забороною”.
15.55 “У центрi серця. 

Кардiохiрурги”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.25 Т/с “Детективне агентство 

“Iван-да-Мар`я”.
19.30 “ТСН”.

20.10 “Без мандата”.
22.10 “ГПУ”.
23.15 Трилер “Доки її не було”.
1.05 “У центрi серця. 

Кардiохiрурги”.
1.55 Д/ф “Дисиденти”.
5.15 Т/с “Вогнi великого мiста”.

ІНТЕР
5.45 “Походи в дикий свiт”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.10 Т/с “Невидимки”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Каменська”.
14.15 “Детективи”.
15.00 “Судовi справи”.
16.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Пропонованi об-

ставини”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
22.00 Велика полiтика.
0.55 “НЛО. Вторгнення на 

Землю”.
2.05 “Подробицi” - “Час”.

2.40 Т/с “Росiйський шоколад”.
4.15 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
4.30 Т/с “Сусiди”.
5.00 “Походи в дикий свiт”.

ІСТV
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Факти.
5.55 Спорт.
6.00 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.20 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Т/с “Мент в законi”.
8.45 Факти. Ранок.
9.20 Спорт.
9.25 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати”.
11.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 6”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Стоп-10.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.20 Comedy Club.
15.20 Т/с “Морськi дияволи 4”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Добрi новини з Є.Фроляк.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Велика рiзниця. Одеський 

фестиваль.
21.50 Наша Russia.
22.10 Comedy Club.
23.10 Real Comedy.
23.50 Голi i смiшнi.
0.30 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.25 Спорт.
1.35 Погода.
1.40 Т/с “Сопрано”.
3.35 Х/ф “Живеш тiльки двiчi”. 

СТБ
6.35 “Бiзнес +”.
6.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.10 Х/ф “Коли її зовсiм не чекаєш”.
17.50 “Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф “Самотнiм надається 

гуртожиток”.
20.00 “Танцюють всi! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Танцюють всi! 3”.
23.25 Х/ф “Блеф”.
1.50 “Вiкна-спорт”.
2.00 “Бiзнес +”.
2.05 Х/ф “Тривожна недiля”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.25 Т/с “Колишня”.
6.10 Служба розшуку дiтей.
6.15 М/с “Майстер Меннi”.
6.35 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть 2”.

7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Ранетки”.
11.05 Т/с “Курсанти”.
12.10 “Все для вас”.
12.30 Т/с “Татусевi дочки”.
13.50 Велике мультиплiкацiйне 

шоу.
14.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.35 М/с “Зорянi Вiйни: Вiйни 

Клонiв”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Татусевi дочки”.
21.40 Т/с “Воронiни”.
22.05 Iнтуїцiя.
23.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
0.35 Репортер.
1.00 Х/ф “Буу!”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Моя адреса - Соловки. Не 

вдарте жiнку навiть квiткою.
2.50 Моя адреса - Соловки. 

Пастка.
3.15 Знак божої iскри.
3.30 Студiя Зона ночi.

3.35 Невiдома Україна.
4.20 Студiя Зона ночi.

НТН
6.00 М/с “Спайдермен”.
6.45 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Детективи”.
11.40 “Карнi справи”.
12.35 Т/с “Останнiй секрет 

майстра”.
13.40 Т/с “Знахар”.
14.45 Х/ф “Фронт за лiнiєю 

фронту”.
16.35 Т/с “Адвокатеси”.
19.00 “Свiдок”.
19.15 Т/с “Останнiй секрет 

майстра”.
20.20 Т/с “Знахар”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити 

як злочинець”. 
1.00 “Покер Дуель”.
1.55 “Свiдок”.
2.15 Х/ф “Рапсодiя Маямi”. 
3.45 “Свiдок”.
4.05 “Речовий доказ”.
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Так, згідно Закону України „Про дер-
жавну контрольно-ревізійну службу в 
Україні” та Порядку проведення інспекту-
вання державною контрольно – ревізій-
ною службою, затвердженого постано-
вою КМУ від 20.04.2009 №550  результати 
ревізії оформлюються актом, який скла-
дається у трьох примірниках: перший – 
для органу служби, другий – для об’єкта 
контролю, третій – для правоохоронного 
органу, у встановлених законом випад-
ках. 

Вищезгаданими нормативно-право-
вими актами встановлено чіткі строки та 
способи передачі акта ревізії для підпи-
сання, повернення його структурним під-
розділам КРУ в Київській області, строки 
надання заперечень на акти ревізій та їх 
розгляду.

В міру виявлення ревізією порушень 
законодавства посадові особи служби, не 
чекаючи закінчення ревізії, мають право 
усно рекомендувати керівникам об’єкта 
контролю невідкладно вжити заходів для 
їх усунення та запобігання у подальшому.

Якщо вжитими в період  ревізії  за-
ходами  не  забезпечено повне усунення 
виявлених порушень, органом служби у 
строк не пізніше ніж 10 робочих днів після 
реєстрації акта ревізії, а у разі надходжен-
ня заперечень (зауважень) до нього - не 
пізніше ніж 3 робочих дні після надіслання 
висновків на такі заперечення (зауважен-
ня) надсилається об’єкту контролю пись-
мова вимога щодо усунення виявлених 
ревізією порушень законодавства із за-
значенням строку зворотного інформу-
вання.

     Про усунення виявлених ревізією 
фактів порушення законодавства  об’єкт 
контролю у строк, визначений вимогою 
про їх  усунення, повинен інформувати 
відповідний орган служби з поданням за-
вірених копій первинних, розпорядчих та 
інших документів, що підтверджують усу-
нення порушень.

У   разі   проведення   ревізії   на  підста-
ві  звернення правоохоронних органів, а 
також коли ревізією, проведеною з інших 
підстав, виявлено порушення, за які пе-
редбачено кримінальну відповідальність 
або які містять ознаки корупційних діянь, 
матеріали таких ревізій передаються до 
правоохоронних органів.

Якщо виявлено порушення законо-
давства,  за які не передбачено кримі-
нальну відповідальність або які не містять 
ознаки корупційних діянь, орган служби 
письмово інформує про такі порушення 
правоохоронні органи.

Крім того, до повноважень органів 
контрольно-ревізійної служби, які спря-
мовані на вжиття заходів за результатами 
проведених ревізій та аудитів відносяться:

- інформування органів управлін-
ня об’єкта контролю та за  необхідності 
відповідних органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування про  
результати ревізії,  якою виявлено по-
рушення законів та інших нормативно-
правових актів;

- у разі, коли діями чи  бездіяльністю  
працівників  об’єкта контролю державі 
або підконтрольній установі заподіяна 
матеріальна шкода, орган служби ставить 
вимоги перед керівником об’єкта контр-
олю та органом його управління щодо 
пред’явлення цивільних позовів до ви-
нних осіб або ініціює подання таких позо-
вів перед органами прокуратури;

- здійснювати контроль за усуненням  
об’єктами контролю порушень законодав-
ства за результатами аналізу їх зворотного 
інформування про вжиті заходи, а також під 
час наступних ревізій цих об’єктів контр-
олю, систематично вивчати матеріали 
ревізій і на підставі їх узагальнення вноси-
ти відповідним органам державної влади 
та органам місцевого самоврядування 
пропозиції щодо перегляду нормативно-
правових актів, усунення причин і умов, що 
сприяли порушенням законодавства;

- у  судовому  порядку  стягувати  у  до-
хід  держави  кошти, одержані підконтр-
ольними установами, за незаконними 
угодами, без встановлених законом під-
став та з порушенням чинного законо-
давства; 

- накладати  у випадках, передбаче-
них законодавчими актами, на  керівників 
та інших службових осіб підконтрольних 
установ адміністративні  стягнення;

- звертатися   до   суду   в   інтересах   
держави,  якщо підконтрольною уста-
новою не забезпечено виконання вимог 
щодо усунення виявлених ревізією пору-
шень законодавства з питань збереження 
і використання активів;

- вносити центральним та місцевим 
органам виконавчої влади пропозицій 
щодо розгляду питання про відповідність 
керівників займаним посадам;

- у  разі  виявлення  за  результатами  
ревізії (перевірки) суб’єкта господарю-
вання порушень фінансової дисципліни, а 
саме: порушень норм з регулювання обігу 
готівки;  порушень порядку ведення бух-
галтерського обліку, які свідчать про мож-
ливе заниження об’єкта та/або бази опо-
даткування, а також ухилення від сплати 
податків і зборів (обов’язкових платежів); 
проведення з порушенням законодав-
ства операцій із заставленими активами 
повідомляти органи податкової служби 
для вжиття відповідних заходів;

- висвітлювати у засобах масової ін-
формації, в межах встановлених законом, 
результати проведених контрольних за-
ходів та заходи вжиті до відповідних осіб;

- інші заходи.    
Таким чином, Контрольно – ревізійне 

управління в Київській області наголо-
шує на дотримання керівниками об’єкта 
контролю вимог чинного законодавства 
та на відповідальності за невиконання 
законних вимог представників органів 
ДКРС. 

Відділ правової роботи 
КРУ в Київській області.  

Телефони довіри: ГоловКРУ України 
- 044-425-38-18; КРУ в Київській області 
044-285-51-99; відповідного контрольно-
ревізійного відділу 04578-5-21-73.

В  Кодексі законів про працю України 
чітко прописано вік, з якого дозволяєть-
ся брати людину на роботу, — 16 років. 
Як виняток законодавство допускає пра-
цевлаштування 14—15-річним юнакам і 
дівчатам, але лише за згодою одного з 
батьків чи осіб, які їх заміняють (ст. 188 
КЗпП України).

Відповідно до ст. 187 КЗпП неповно-
літні, тобто особи, які не досягли 18 років, 
у правових правовідносинах прирівню-
ються у правах до повнолітніх, а в галузі 
охорони праці, робочого часу, відпусток 
та деяких інших умов праці користуються 
пільгами, встановленими законодавством 
України.

На кожному підприємстві, в установі, 
організації має вестися спеціальний облік 
неповнолітніх працівників із зазначенням 
дати їх народження (ст. 189 КЗпП Украї-
ни).

Основними особливостями праці не-
повнолітніх є:

1) не допускається прийняття на робо-
ту осіб молодше 16 років. 

Як виняток, за згодою одного із батьків 
або особи, що його замінює, можуть при-
йматись на роботу особи, які досягли 15 
років (ст. 188 КЗпП України);

2) прийом на роботу неповнолітніх 
здійснюється тільки після їх попереднього 
медичного огляду і в подальшому, до до-
сягнення ними 21 року, вони щороку під-
лягають обов’язковому медичному огляду 
(ст. 191 КЗпП України);

3) їм не встановлюється випробуваль-
ний строк при першому прийняті на робо-
ту (ст. 26 КЗпП України);

4) забороняється залучати до важких 
робіт і до робіт з шкідливими або небез-
печними умовами праці, а також до під-
земних робіт (ст. 190 КЗпП України);

5) забороняється залучати до піді-
ймання і переміщення речей, маса яких 
перевищує встановлені для них граничні 
норми (ст. 190 КЗпП України);

6) їх забороняється залучати до нічних, 
надурочних робіт і робіт у вихідні дні (ст. 
192 КЗпП України);

7) для неповнолітніх установлюється 
скорочений робочий день, а оплата праці 
проводиться як за повний робочий день 
(ст. 194 КЗпП України);

8) для неповнолітніх встановлена така 
тривалість робочого часу: для працівників 
у віці від 16 до 18 років - 36 годин на тиж-
день;  у віці від 15 до 16 років - 24 години 
на тиждень; для працюючих у період кані-
кул учнів у віці від 14 до 15 років - 24 годи-
ни на тиждень (ст. 51 КЗпП України);

9) щорічна основна відпустка для не-
повнолітніх тривалістю 31 календарний 
день надається в зручний для них час (як 
правило, літній), а в перший рік роботи 
відпустка надається за їх заявою до на-
стання шестимісячного терміну безпе-
рервної роботи на даному підприємстві, 
в установі, організації (ст.ст. 75, 195 КЗпП 
України);

10) звільнення неповнолітніх праців-
ників з ініціативи власника або уповнова-
женого ним органу допускається, крім до-
держання загального порядку звільнення, 
тільки за згодою районної (міської) комі-
сії в справах неповнолітніх (ст. 198 КЗпП 
України);

11) звільнення неповнолітнього мож-
ливе не лише з власної ініціативи, але і з 
ініціативи батьків, усиновителів і піклу-
вальників неповнолітнього, а також дер-
жавних органів та посадових осіб, на яких 
покладено нагляд і контроль за додержан-
ням законодавства про працю у випадку, 
коли виконання трудового договору з не-
повнолітнім, у тому числі й строкового, за-
грожує здоров’ю неповнолітнього або по-
рушує його законні інтереси (ст. 199 КЗпП 
України).

Олена ГРЕБЕНЮК, 
головний державний інспектор 
праці у Макарівському районі.

З 2000 року я перебуваю в шлюбі. Маю неповнолітню дитину. Вироком 
суду мого чоловіка засуджено до ув’язнення з конфіскацією всього майна.  
Державною виконавчою службою в квартирі описано все та накладено арешт. 
Державний виконавець повідомив, що все майно буде конфісковано. Однак 

все, що знаходиться в квартирі, в тому числі і квартира, придбані нами з чоловіком спіль-
но. Невже у мене та моєї дитини все відберуть?

ЗАПИТУВАЛИ - ВІДПОВІДАЄМОО С О Б Л И В О С Т І 
П Р А Ц Е В Л А Ш Т У В А Н Н Я 

Н Е П О В Н О Л І Т Н І Х

Так, у разі невико-
нання вашою онукою 
зобов’язань, які вона 
взяла на себе за укладе-
ним договором довічно-
го утримання, розірвати 
такий договір можливо в 
судовому порядку. Як ви-
значає ст. 755 Цивільного 

кодексу України, договір 
довічного утримання (до-
гляду) може бути розірва-
но за рішенням суду на 
вимогу відчужувача (вашу 
вимогу) у разі невиконан-
ня або неналежного вико-
нання набувачем (онукою) 
своїх обов’язків, неза-

лежно від його (її) вини. 
Тому, рекомендую вам 
звернутися до місцевого 
суду із позовною заявою 
про розірвання договору 
довічного утримання та 
зобов’язання зняти квар-
тиру з реєстрації на ім’я 
набувача.

Вашу справу можливо 
вирішити логічно та за-
конно. Відповідно до ст. 60 
Сімейного кодексу України 
майно, набуте подружжям 
за час шлюбу, належить 
дружині та чоловікові на 
правах спільної сумісної 
власності. Як визначає 
ст. 70 Сімейного кодексу 
України, у разі поділу май-
на частки майна дружини 
та чоловіка є рівними, тоб-

то вам належить 50 відсо-
тків від усього спільно на-
бутого майна. Конфіскація 
майна за вироком суду 
допускається лише щодо 
майна, яке належить за-
судженому. Ст. 59 Закону 
України “Про виконавче 
провадження” визначено, 
що особа, яка вважає, що 
майно, на яке накладено 
арешт, належить їй, має 
право на звернення до суду 

за захистом своїх майно-
вих прав. Таким чином, 
враховуючи вимоги сімей-
ного законодавства щодо 
спільної сумісної власності 
подружжя та рівності час-
ток при поділі майна, реко-
мендую вам звернутися до 
суду за місцем знаходжен-
ня майна з позовом про 
визнання права на майно 
та звільнення його з-під 
арешту.

Я уклала договір куплі-продажу своєї двокімнатної квартири. Причиною продажу жит-
ла стало скрутне становище після смерті чоловіка, оскільки я залишилася одна з дво-
ма дітьми, перебувала у декретній відпустці, коштів на життя не вистачало. Мала намір 
купити однокімнатну квартиру. Проте, враховуючи ринкові ціни на житло, зрозуміла, що 
купити нове немає можливості. Підкажіть, будь ласка, як мені повернути житло, адже я з 
дітьми змушена буду жити на вулиці?

У вашому випадку слід 
звертатися з відповідним 
позовом до суду про ви-
знання договору куплі-
продажу недійсним, укла-
деним під впливом тяжких 
обставин. Згідно зі ст. 233 
Цивільного кодексу Укра-

їни правочин, який вчи-
нено особою під впливом 
тяжких для неї обставин і 
на вкрай невигідних умо-
вах, може бути визнаний 
судом недійсним неза-
лежно від того, хто був 
ініціатором такого право-

чину. Для подачі позову 
до суду вам слід надати 
та обгрунтувати докази 
тяжких обставин (смерть 
чоловіка, наявність не-
повнолітніх дітей, відсут-
ність заробітку та іншого 
житла тощо).  

Декілька років тому між мною та онукою було укладено договір довічного утриман-
ня, за яким вона зобов’язалася довічно утримувати мене, забезпечувати харчуван-
ням, одягом, доглядом, надавати грошову допомогу, сплачувати комунальні платежі, 
а я в свою чергу передаю їй у власність квартиру. Проте, останнім часом онука відмов-
ляється мені допомагати, матеріально не утримує, за квартирну плату накопичився 
значний борг. Така ситуація мене не влаштовує. Чи можливо розірвати договір дові-
чного утримання та повернути мені житло?

К О Н С У Л ЬТ У Є   К Р У  В  К И Ї В С Ь К І Й  О Б Л А С Т І 

П І С Л Я  Р Е В І З І Ї . . .
ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ! 

ПОДАТОК 
З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ 

ОСІБ
ДПІ у Макарівському районі наголошує 

щодо відповідальності, яку несе подат-
ковий агент, якщо він не утримав або не 
сплатив податок з виплаченого фізичній 
особі доходу та нагадує наступне:

Підпунктом 20.3.2 п.20.3 ст.20 Закону 
України від 22.05.2003р. № 889-ІV “Про 
податок з доходів фізичних осіб” (зі зміна-
ми та доповненнями) визначено, що у разі, 
коли податковий агент до або під час ви-
плати доходу на користь платника податку 
не здійснює нарахування, утримання або 
сплату (перерахування) податку з дохо-
дів фізичних осіб, відповідальність за по-
гашення суми податкового зобов’язання 
або податкового боргу, що виникає вна-
слідок таких дій, покладається на такого 
податкового агента.

При цьому платник податку - отри-
мувач таких доходів звільняється від 
обов’язків погашення такої суми подат-
кових зобов’язань або податкового боргу. 
Крім того, Кодексом України про адміні-
стративні правопорушення визначено, що 
неутримання або неперерахування до бю-
джету сум податку з доходів фізичних осіб 
при виплаті фізичній особі доходів, пере-
рахування податку з доходів фізичних осіб 
за рахунок коштів підприємств, установ і 
організацій (крім випадків, коли таке пе-
рерахування дозволено законодавством), 
неповідомлення або несвоєчасне повідо-
млення державним податковим інспекці-
ям за встановленою формою відомостей 
про доходи громадян тягне за собою по-
передження або накладення штрафу на 
посадових осіб підприємств, установ і ор-
ганізацій, а також на громадян - суб’єктів 
підприємницької діяльності у розмірі від 
34 до 51 грн.

За такі самі дії, вчинені особою, яку 
протягом року  було піддано адміністра-
тивному стягненню за таке порушення, 
передбачено накладення штрафу на по-
садових осіб підприємств, установ і ор-
ганізацій, а також на громадян - суб’єктів 
підприємницької діяльності у розмірі від 
51 до 85 грн.

Ярослава УНІЧЕНКО,
головний державний

податковий інспектор.

Контрольно–ревізійним управлінням в Київській області, у своїх численних виступах, 

висвітлювались питання, що стосуються передумов та порядку проведення контрольних 

заходів, проте, значний об’єм роботи становить реалізація матеріалів ревізій та вжиття 

заходів щодо усунення виявлених контрольними заходами порушень.     
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ОРГАНІЧНІ ПРОДУКТИ 
ПРОТИ “НАБОРУ  

З ЧОТИРЬОХ”
Останнім часом “епідемія ожиріння” пов’язується з 

тим, що людина в основному споживає в своєму раціоні  
чотири компоненти - м’ясо, жир, сіль та цукор. До речі, 
ступінь ожиріння в Україні, за статистикою, знаходиться 
на середньоєвропейському рівні - 13% чоловіків та 18% 
жінок.

За останніми даними Міністерства сільського гос-
подарства США, на органічні - особливо корисні для 
здоров’я - продукти всіх видів припадає 3% від загально-
го обсягу американського ринку, а в європейських країнах 
цей показник коливається від 1% до 7%. Більшість людей 
солідарні в тому, що технологічно вирощені помідори або 
полуниці ніколи не наблизяться до смаку дозрілого та 
свіжозібраного “родича”. Проте їсти яблука завжди кра-
ще, ніж не їсти, незважаючи на їх походження. Достатньо 
мати звичку харчуватися пісним м’ясом, вживати багато 
овочів і розумну кількість вуглеводів та крохмалю, аби 
тримати себе “у формі”. 

За словами дієтологів, коли тваринні білки, органічно-
го чи неорганічного походження, відходять на другий план 
у раціоні харчування, провідну роль починають відігравати 
фрукти, овочі та зернові. Це взагалі добре, на думку фахів-
ців, але доступно далеко не всім. Органічні “ідеали” сіль-
ського господарства без використання пестицидів та інших 
хімічних речовин можуть задовольнити продовольством 
лише 309 млн. осіб (при населенні світу у 6,8 млрд). Не ка-
жучи вже про те, що продукція фермерських ринків по ки-
шені лише платоспроможним громадянам. 

ПРО ГІГІЄНУ 
І НЕ ТІЛЬКИ

А ви вмієте правильно мити руки?
Миття рук, без перебільшення, свого роду мистецтво, 

як стверджують британські дослідники. І якщо не дотри-
муватися деяких правил, після миття рук можна навіть 
збільшити кількість хвороботворних бактерій. Універси-
тетські вчені присвятили цьому цілу наукову роботу. 

На їх думку, на шкірі наших рук завжди є певна кіль-
кість бактерій, які називаються симбіонтами. Симбіонт - 
це один з двох організмів різних видів, які спільно живуть, 
що отримує з цього відому вигоду і  не завдає іншому ор-
ганізму шкоди. Проте шкіра рук -  придатне середовище і 
для проживання небезпечних мікроорганізмів, які можуть 
потрапити на неї, наприклад, з сирого м’яса. Внаслідок 
перехресного забруднення вони можуть переселитися 
потім на готові продукти харчування і викликати серйоз-
не захворювання. 

Миття рук не завжди знищує такі мікроби стовідсотко-
во, і з мокрої шкіри вони дуже легко можуть потрапити на 
інші продукти харчування і предмети (поверхня кухонно-
го столу, наприклад).  Тому вчені спробували визначити, 
який з відомих способів сушити  шкіру рук після миття дає 
якнайкращий ефект з погляду гігієни. 

Учені встановили, що потирання рук одна об одну при 
висушуванні збільшує кількість бактерій навіть після миття, 
і вже зовсім неприйнятно витирати їх об одяг.  А якнайкращі 
гігієнічні результати досягаються при використанні паперо-
вих рушників і найсучасніших електросушарок з потужним 
потоком повітря - кількість мікробів, що залишилися на шкі-
рі рук, у цих випадках виявляється найнижчою.

Як це не дивно, але, виявляється, 
розпушування. Деякі дачники, дово-
дячи до абсурду, перетворюють ро-
дючий шар землі на пил, видаляючи з 
грунту все, що служить їжею грунтовій 
мікрофлорі. Адже дрібні, не повністю 
перегнилі органічні рештки роблять 
грунт родючим, рихлим, повітропро-
никним, вологоємним середовищем, 
в якому добре розвиваються корені. 
Дуже розпушений грунт прогріва-
ється слабо і  стає безплідним і без-
структурним. І якщо його живильний 
шар  можна відновити, то порушену 
структуру - навряд чи.

Безперервно розпушувати зем-
лю, а потім ще й прокачувати її, хо-
дити грядками і пристовбуровими 
колами плодових дерев,  означає 
руйнувати її унікальну структуру. 
Безповоротно. У таких грунтах по-

верхневий шар обпливає, повітря 
до коріння не надходить, агрегатних 
грудочок мало, вони легко розплива-
ються у воді, як кажуть фахівці, ста-
ють неводоміцними.

 Якщо при роботі на  грунтах підні-
мається пил - це сигнал лиха. У струк-
турному грунті повітря займає значні 
проміжки між окремими компонента-
ми. В безструктурному, якщо він про-
мок, усі пори зайняті водою. Повітрю 
тут місця немає. А якщо немає кисню 
- не працюють аеробні бактерії, при-
гнічується мобілізація речовин, і рос-
лина голодує і задихається.

 Але грунт підсохнув. Через від-
сутність великих і середніх пор во-
лога численними капілярами під-
тягується в атмосферу. Мало води 
- відтак багато повітря - грунт швид-
ко пересихає.  Перегній розпадаєть-

ся дуже швидко, і рослина не встигає 
поглинути все необхідне з дуже міц-
ного розчину. Перегній же, швидко 
розкладаючись, ще більше знижує 
міцність структури.

Рихлість грунту  можна оцінити ві-
зуально, на око. У рихлий грунт легко 
входить тупий предмет, наприклад, 
олівець; у слабко ущільнений - ніж; 
надміру щільний грунт насилу підда-
ється лопаті.

При надмірній щільності грун-
ту, щоб розпушити його, необхід-
но внести різні види органіки, піс-
ку тощо. Різні культури мають свої 
вимоги до щільності грунтів. Для 
овочевих переважно рихлі грунти, 
для плодових - слабоущільнені, 
для всього шару, де розвивається 
коренева система - щільні, але не 
дуже.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
ПОПЕРЕДЖАЄ

НЕ КУПУЙТЕ ЛІКИ 
ПРО ЗАПАС

 У Міністерстві охорони здоров’я прогнозують, що 
ПДВ на ліки з наступного року запроваджено не буде. 
Про це на брифінгу в МОЗ повідомив заступник міністра 
охорони здоров’я України Олександр ГУДЗЕНКО. 

Він зазначив, що МОЗ дуже довго боролося за те, щоб 
податок на додану вартість на лікарські засоби не запро-
ваджувався. На переконання О.Гудзенка, “це абсолютно 
правильно при тій схемі, яка сьогодні в нас є”,  адже ліки 
наразі й так недешеві, а після запровадження ПДВ вони 
ще більше подорожчають, що неминуче призведе до пев-
ного соціального напруження.

“Тому сьогодні я особисто як заступник міністра, який 
опікується фармацевтичною галуззю, проти запрова-
дження ПДВ (на ліки - ред.) до того моменту, коли буде 
прийнято закон про обов’язкове медичне страхування, 
коли будуть відпрацьовані питання реімбурсації (частко-
вої компенсації вартості життєво необхідних лікарських 
засобів  - ред.)”, - підсумував О.Гудзенко.

ЩОРІЧНІ МЕДОГЛЯДИ  
ДЛЯ ВСІХ ГРОМАДЯН

 Міністерство охорони здоров’я оприлюднило наказ 
“Про диспансеризацію населення”, яким запроваджуєть-
ся обов’язковий щорічний медичний огляд з лаборатор-
ним обстеженням громадян усіх вікових груп. 

 При медогляді дорослих обов’язковими будуть ви-
мірювання: зросту, ваги, артеріального тиску, перевірка 
гостроти слуху і зору, аналіз крові і сечі, рентген грудної 
клітки, мамографія і ультразвукове обстеження простати 
для чоловіків. Передбачається, що дільничний або сімей-
ний лікар плануватиме медогляди всіх громадян, які про-
живають на території обслуговування, і вестиме персоні-
фікований облік тих, хто пройшов диспансеризацію.

Наказ про диспансеризацію населення є одним із за-
ходів Державної програми розвитку первинної медико-
санітарної допомоги до 2011 року, схваленої Верховною 
Радою 22 січня цього року. Основним критерієм ефектив-
ності диспансеризації є рівень здоров’я населення, який 
повинен вимірюватися методом експертної оцінки щодо 
зменшення інтенсивності факторів ризику, зниженню 
рівня захворюваності та зміні груп диспансерного спо-
стереження.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

ПОГОДА У ДОМІ

ЧОГО НЕ ЛЮБИТЬ ГРУНТ НАЙБІЛЬШЕ? 

ЛЮБИВ КОЗАК ДІВЧИНУ
 І З СИРОМ ПИРОГИ...

Вареники — одна з найпоширеніших страв з вареного тіста з 
начинкою. Остання могла бути пісною чи скоромною — залежно 
від християнського календаря. Як начинку використовували сир, 
смажену капусту, варену товчену картоплю, мак, калину, вишні 
та інші ягоди, яблука, варені й товчені сухофрукти (сушину), ва-
рену квасолю, горохове пюре, пшоняну чи гречану кашу й навіть 
борошно. Борошняна начинка була типовою для Полтавщини та 
Південної Чернігівщини. Для цього підсмажували сало, доки воно 
не перетворювалось на суху жовту шкварку, і у киплячий смалець, 
розмішуючи, додавали борошно.

До вареників із сиром, фруктами чи ягодами додавали сметану 
або ряжанку. Запивали їх холодним свіжим або кислим молоком. 
У повсякденному меню українського селянина вареники зустріча-
лися нечасто, вони були окрасою недільного й святкового столу. 
Вареники входили також до складу урочистих трапез (весілля, 
хрестини, поминки, гостини, храмові свята), їх варили на толоку й 
обжинки. Вареники були обов’язковою стравою, котру несли мо-
лодій дівчата-дружки на другий день весілля, а жінки — породіллі. 
При цьому примовляли: Щоб повна була завжди, як вареник. У 
цих випадках вареники символізували продовження роду.

Часто замість “вареники” вживають іншу назву - “пироги”. Так 
ось пироги, то ті самі вареники, відрізняються вони тільки назвою. 

 ПРИГОТУВАННЯ ТІСТА ДЛЯ ВАРЕНИКІВ:
Тісто для вареників приготовляють з пшеничного борошна, води, яєць і солі. Причому воду слід брати холодну, 

а не теплу, оскільки холодна вода довше тримає вологу, тісто довго не висихає і при виготовленні вареників добре 
злипається. Тісто ж повинно бути середньої густоти, бо густе тісто важко розкачувати, а також важко ліпити з нього 
вареники. Щоб зліпити вареник напівокруглої форми, з розкачаного тіста склянкою вирізують круглі коржики, кладуть 
на середину начинку і зліплюють напівкруглі краї вареника. 

Зліплені вареники кладуть у таку кількість підсоленої киплячої води, щоб вони могли вільно варитися. Варени-
ки вважаються готовими, коли вони після 5—6 хвилин варіння спливуть на поверхню води. Після цього шумівкою 
вибирають їх у друшляк, дають стекти воді, а потім перекладають у сотейник або каструлю, поливають розігрітим 
вершковим маслом і злегка струшують, щоб вареники покрились жиром і не прилипали один до одного. Залежно від 
того, з яким фаршем приготовлені вареники, при подачі на стіл їх поливають маслом, посипають цукром або окремо 
подають сметану

Для   виготовлення   тіста   для   вареників   на 3  склянки пшеничного борошна — 0.75 склянки води, 1 яйце,  0.5 
чайної ложки солі.

• З РИБОЮ
Судак або щуку обчищають, 

відділяють філе риби від кісток 
і шкіри, дрібно січуть, додають 
дрібно посічену і злегка підсмаже-
ну цибулю, сіль, мелений перець, 
розмочений у воді білий хліб, про-
пускають крізь м’ясорубку і ро-
блять вареники з цією начинкою.

Для  начинки — 300 г судака або 
щуки, 1  цибулину, 6 ст. ложок олії, 
шматок білого хліба завбільшки з по-
ловину курячого яйця, 2  горошини 
чорного перцю.

• З КАРТОПЛЕЮ І ГРИБАМИ
Картоплю обчищають, відварю-

ють, пропускають крізь м’ясорубку, 
додають злегка підсмажену дрібно 
посічену цибулю, мелений перець, 
сіль, січені варені гриби і все добре 
змішують. Із тіста і картоплі роблять 
вареники і варять їх. При подачі на 
стіл вареники поливають олією з під-
смаженою цибулею.

Для начинки — 1 кг картоплі, 2 
цибулини, 4 ст. ложки олії, 100 г су-
шених грибів, 4  горошини чорного 
перцю.

• З ПЕЧІНКОЮ І САЛОМ
Печінку обчищають від плівок, 

відварюють, пропускають через 
м’ясорубку разом з вареним свиня-
чим салом, додають дрібно посічену 
підсмажену цибулю, перець, сіль, 
добре перемішують і роблять варе-
ники.

При подачі на стіл гарячі варени-
ки поливають розігрітим вершковим 
маслом.

Для начинки — 700 г печінки, 100 
г сала, 2 цибулини, 4 горошини чор-
ного перцю, 2 ст. ложки масла.

• З ЛІВЕРОМ
Серце і легені добре промивають, нарізують невелики-

ми шматками, кладуть у каструлю, додають сіль, вливають 
воду (на 1 кг ліверу — 1 склянку води), закривають посуди-
ну покришкою і тушкують до готовності. Після цього лівер 
пропускають через м’ясорубку, змішують із злегка підсма-
женою дрібно посіченою цибулею і роблять вареники. При 
подачі на стіл поливають вершковим маслом.

Для начинки — 1кг ліверу (серце і легені), 2 цибулини, 
4 горошини чорного перцю.

• З КВАСОЛЕЮ  І  ГРИБАМИ
Квасолю перебирають, промивають, розмочують, ва-

рять до готовності, відціджують відвар і протирають крізь 
сито або пропускають крізь м’ясорубку. До підготовлено-
го пюре додають дрібно посічену і злегка підсмажену ци-
булю, дрібно посічені відварені гриби, мелений перець, 
сіль і все добре перемішують. При подачі на стіл варени-
ки поливають розтопленим вершковим маслом.

Для начинки — 1,5 склянки квасолі, 2 ст. ложки жиру, 
100 г сушених грибів, 2 цибулини, 4 горошини чорного 
перцю, 1 ст. ложку солі, 4 ст. ложки вершкового масла для 
поливання.

• З М’ЯСОМ
М’ясо відокремлюють від кісток, нарізують дрібними 

шматочками і тушкують до готовності з невеликою кіль-
кістю води (на 1 кг м’яса—1 склянку води). Готове м’ясо 
пропускають крізь м’ясорубку, змішують з дрібно посі-
ченою цибулею, сіллю і меленим чорним перцем. Після 
цього м’ясо вдруге пропускають крізь м’ясорубку, добре 
вимішують і роблять вареники.

Готові вареники подають гарячими і поливають розі-
грітим, вершковим маслом або підсмаженим шпиком із 
шкварками.

Для начинки — 1 кг м’яса, 2 цибулини, 4 горошини 
чорного перцю.
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ПРОДАЮ ВАЗ-2107, 2004 року випуску у 
відмінному стані (73 тис. км, червоний ко-
лір, фаркоп, ТО до 2012 р., обробка, під-
крильники, музика, сигналізація). Теле-
фон - 067-214-74-36.

ПРОДАЮ автомобіль “VOLKSWAGGEN 
Setta” 1,6 дизель, на ходу, є до нього за-
пчастини. Ціна - за домовленістю. Теле-
фон 096-687-50-35.

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

Адміністрація Державного підпри-
ємства „Макарівське лісове господар-
ство” та профспілковий комітет  щиро 
вітають працівників лісгоспу, членів їх сі-
мей та ветеранів лісового господарства 

з професійним святом - 
Днем працівника лісу.

 Шановні колеги!
Щиро бажаємо вам 

успіхів у праці, віри і на-
полегливості у досягненні 
поставленої мети. Міцно-
го здоров’я, щастя, миру 
та достатку вам і вашим 
сім’ям.

ДО УВАГИ 
АКЦІОНЕРІВ!

ЗАКРИТЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
„МАКАГРОТЕХ” допо-
внює порядок денний 
позачергових загальних 
зборів акціонерів, які від-
будуться 5 жовтня 2010 
року о 9:00 в залі адміні-
стративного корпусу то-
вариства за адресою: Ки-
ївська обл., Макарівський 
р-н, с. Калинівка, вул. Ки-
ївська, 107, опублікова-
ний в газетах «Бюлетень, 
Цінні папери України» 
№146 (2946) 10 серпня 
2010 року та «Макарів-
ські вісті» №32 (10624) 13 
серпня 2010 року, наступ-
ним питанням: 

4. Про внесення 
змін до статуту ЗАТ 
«Макагротех». 

Правління 
товариства.

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ!
КП КОР”Макарівтепломережа” повідомляє,що 

значна заборгованість споживачів перед підпри-
ємством ускладнює проведення вчасних та повних 
розрахунків за газ. Виходячи з даної ситуації, КП 
КОР “Макарівтепломережа” просить спожива-
чів ТЕРМІНОВО погасити заборгованість за на-
дані послуги з теплопостачання до 1.10.2010 р. 
для своєчасного початку опалювального періоду.

В   разі   несплати    100%-ої заборгованості, бу-
динки   не   будуть   підключені   до опалення, а мате-
ріали по заборгованості будуть передані до суду.

Дана інформація стосується всіх споживачів, які 
користуються теплопостачанням, та тих, чиї кварти-
ри відключено через заборгованість. 

ІЗ СВЯТОМ 
– ДНЕМ РЯТІВНИКА!

Пожежна охорона України нероз-
ривно пов’язана з життям нашого на-
роду, пережила разом з ним і трагічні, 
й героїчні моменти історії. І в тому, 
що державна пожежна охорона Укра-
їни завжди вирізнялася високим професіоналізмом 
та відданістю справі, велика заслуга ветеранів, які 
сьогодні передають досвід молодому поколінню. А 
результати обнадійливі - за останній рік значно зни-
зився показник кількості пожеж і загиблих у них. У 
цьому показнику також значна частка роботи праців-
ників сільської та відомчої пожежної охорони, проти-
пожежних формувань.

Сьогодні у Міністерстві України з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків чорнобильської ката-
строфи урочисто відзначають професійне свя-
то - День рятівника.

З нагоди свята найщиріші вітання адресуємо 
працівникам Макарівського РВ ГУ МНС України в 
Київській області, а саме 36-СДПЧ смт Макарів та 
33-ППЧ с. Бишів. Бажаємо вам міцного здоров’я, 
злагоди і затишку в родинах, віри в краще майбут-
нє та успіхів у добрих справах на благо нашого на-
роду та держави.

Керівництво Макарівського РВ ГУ МНС 
України в Київській області.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
Запрошуємо на показ безкоштовних дитячих сеансів у кінотеатрі «Ольвія» 23, 

24, 25, 26 вересня 2010 року о 16:00 та о 18:00. Акція проходить за підтримки 
Партії регіонів під лозунгом «Молодь - наше майбутнє».

ГРАФІК 
виїздів медичних бригад для проведення лікувально-профілактичних заходів 

у вересні 2010 року за підтримки Партії регіонів

Назва закладу

КЗКОР
«Київська

обласна лікарня
№2»

Макарівська 
ЦРЛ

Місце виїзду
с. Гавронщина ФАП

с. Королівка ФАП

с. Пашківка ФАП

с. Маковище ФАП

с. Комарівка ФАП

с. Тернопільське
 ФАП

  Дата виїзду
21.09.2010

30.09.2010

21.09.2010

23.09.2010

28.09.2010

30.09.2010

Склад фахівців
терапевт, хірург, невролог, 

УЗД
терапевт, хірург, невролог, 

УЗД
гінеколог, фтизіатр, хірург, 

невропатолог, педіатр
гінеколог, фтизіатр, хірург, 

невропатолог, педіатр
гінеколог, фтизіатр, хірург, 

невропатолог, педіатр
гінеколог, фтизіатр, хірург, 

невропатолог, педіатр

Дмитро ГЕРАСИМЕНКО, 
керівник штабу.

Х А Й  Щ А С Т И Т Ь 
У  В А Ш І Й  Р О Б О Т І !

Якнайщиріше, сердечно вітаю усіх фармацев-
тичних працівників, шановних ветеранів із святом - 
Днем фармацевтичного працівника.

Від душі зичу вам і вашим сім‘ям 
усіляких гараздів, здійснення запові-
тних мрій, оптимізму, міцного здоров’я 
і довгих років щасливого життя. Нехай 
завжди вам удаються всі починання у 
добрій справі, яку ви творите. Енергії, 
невтомності і наснаги у здійсненні ва-
шої благородної місії. Й надалі вселяй-
те надію і тепло в людські душі. 

Зі святом вас!
З повагою Олександр ІВАЩЕНКО.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ 
СПЕЦІАЛІСТИ:

(Компанія «ПРОД-ЕКО» займається 
виробництвом паливних гранул та брикетів)
ЕКОНОМІСТ: чол./жін. 25-35 років, досвід роботи 

на виробничому підприємстві економістом - від 2 ро-
ків; освіта вища  (економіст), добре знання програм:  
(Excel, Access, 1С: Підприємство 7.7  та ін.);

МАРКЕТОЛОГ-АНАЛІТИК: чол./жін. 25-35 років, 
освіта вища (економічна), д/р – від 2 років, знання  ПК 
(Excel, Access, 1С: Підприємство 7.7  та ін.);

МЕНЕДЖЕР ПО ЗБУТУ: чол. 22-35 років; наявність 
автомобіля (бажано), д/р на виробництві - не менше 
2-х років; впевнений користувач ПК (Word, Exel, 1C);

ЗАВІДУЮЧИЙ СКЛАДОМ: чол. 25-50 років, вища 
освіта або середньо-технічна, д/р – від 3 років на ви-
робництві, ПК, 1С (склад);

ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК: чол. 25-50 років, вища або сер. 
техніч. освіта, д/р – від 3 років на виробництві, ПК;

ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК: чол. 25-50 років, вища або 
середня освіта, д/р – від 3 років на виробництві, ПК, 
посвідчення V гр. допуску.

Компанія пропонує: оформлення згідно КЗОП, 
офіційну ЗП.

Місце роботи: Київська обл., Макарівський р-н, 
с. Липівка,  вул. Шевченка, 37 Ц. 

Присилайте резюме з вказаною посадою 
в темі листа і очікуваного рівня ЗП на e-mail: 
HR@imperia.net.ua.

 Звертатися за тел. (044) 536 -12- 60.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ 
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
Підприємство ТОВ ВПБГ «ПРОД-ЕКО», що зна-

ходиться за адресою: 08014, Київська обл., Макарів-
ський р-н., с. Липівка, вул. Шевченка, 37-ц, повідомляє 
про те, що має намір отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовини в атмосферне повітря.

Інформація для ознайомлення громадськості зна-
ходиться на підприємстві.

Зауваження громадських організацій і окремих 
громадян з даного питання надсилати до Макарів-
ської райдержадміністрації за адресою: смт. Ма-
карів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протя-
гом місяця з дня опублікування оголошення.

ТОВ «СЛОБОДА КО» 
реалізує для населення барду 
суху в мішках ємністю 20 кг. 

Ціна -  30 гривень за мішок.
Звертатися: село Червона Слобода, вул. Заводська, 1.

ТЕЛЕФОН  (04578) 90-103.

ШАНОВНІ ОДНОСЕЛЬЧАНИ 
ТА ГОСТІ СЕЛА!

Запрошуємо вас на святкування 
Дня села Новосілки, яке відбудеться 
25 вересня 2010 року о 15 год. на те-
риторії Новосілківської загальноосвіт-
ньої школи, та на зустріч випускників 
школи 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 
1985, 1990, 1995, 2000 років.

Виконком Новосілківської 
сільської ради.

З Д А Є М О  В  О Р Е Н Д У 
К І М Н АТ И  У  Т О Р Г О В О М У 

Ц Е Н Т Р І  “ С Т АТ УС ” 
( М а к а р і в ,  в у л .  Б . Х м е л ь н и ц ь к о г о ,  9 ) .

З а  1  к в .  м  -  1 0 0  г р н .
Т Е Л Е Ф О Н  -  0 5 0 - 3 8 5 - 0 7 - 1 7 .

ПОТРІБЕН МАЙСТЕР З ПОШИВУ ОДЯГУ, 
ЩОБ ОБНОВИТИ (ВКОРОТИТИ, ПОЛАГОДИТИ) 

ШУБУ З НАТУРАЛЬНОГО ХУТРА. 

Т Е Л Е Ф О Н  0 9 6 - 8 9 2 - 4 2 - 7 9 .

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

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

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

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ПОМІРНІ ЦІНИ.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ 
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-924-34-34; 

067-407-21-28; 0412-44-97-01.

ГРОШІ В БОРГ ЗА 5 ХВИЛИН 
П І Д  З А С Т А В У  Т Е Х Н І К И

 Т А  Ю В Е Л І Р Н И Х  В И Р О Б І В . 
 Т Е Л Е Ф О Н  0 5 0 - 3 8 8 - 7 6 - 7 6 .

КУПУЄМО ДОРОГО ПРЕДМЕТИ СТАРОВИНИ: 

СТАТУЕТКИ, МЕДАЛІ, ФАРФОР, ІКОНИ, 

МОНЕТИ ТОЩО.            ТЕЛ. 050-388-76-76.

ЩОБ ВАШЕ 
ОГОЛОШЕННЯ АБО ВІТАННЯ 
БУЛИ ОПУБЛІКОВАНІ В П’ЯТНИЦЮ, 

ПОДАВАЙТЕ ЇХ Д О  С Е Р Е Д И . 

ТЕЛЕФОН  5 - 1 4 - 9 8 .

E-mail: makariv_visti@mail.ru
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ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
запрошує на роботу працівників на дерево-
обробні верстати та на пилораму, а також 
електрика-наладчика та різноробочих. 

ТЕЛЕФОНИ: 066-734-45-90; 050-384-20-78.

Профспілковий комітет ЦРЛ та адміністрація Ма-
карівської санепідстанції висловлюють щире спів-
чуття працівниці санепідстанції Титаренко Жанні 
Володимирівні з приводу тяжкої втрати - смерті 

матері.

Макарівська районна організація ветеранів Украї-
ни висловлює глибоке співчуття голові ради вете-
ранів Янковському Вацлаву Казимировичу з при-
воду передчасної смерті зятя

ЧЕРНЯВСЬКОГО Миколи Степановича.

Колектив Макарівської ЗОШ №2 висловлює гли-
боке співчуття вчителю музики Янковській Люд-
милі Вацлавівні з приводу тяжкої втрати – перед-
часної смерті чоловіка 

ЧЕРНЯВСЬКОГО Миколи Степановича.

Виконком Липівської сільської ради глибоко су-
мує з приводу передчасної смерті колишнього 
сільського голови, директора будинку культури 
села Липівка 

МУДРЕНКО Любові Костянтинівни 
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким 
покійної. 

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

* * * * *

* * * * *

ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ 
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 097-487-54-43.

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 044- 58-588-53, 068-528-18-58.
АДРЕСА:  СЕЛО КАЛИНІВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 49 Ж.

БЕЗКОШТОВНА РОЗВОЗКА ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО „НИВКИ”.

Для працевлаштування на новий сучасний склад 
класу А потрібні:

ВАНТАЖНИКИ;
ВОДІЇ НАВАНТАЖУВАЧА;
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ;
ОПЕРАТОРИ ПК;
КОМІРНИКИ.

КОМПАНІЯ  ПРОПОНУЄ:
О Ф І Ц І Й Н Е  П Р А Ц Е В Л А Ш Т У В А Н Н Я ; 
В И С О К У  З А Р О Б І Т Н У  П Л А Т У  +  П Р Е М І Ї ; 
О П Л А Ч У В А Н У  В І Д П У С Т К У ,  Л І К А Р Н Я Н І 
Т А  І Н Ш І  С О Ц І А Л Ь Н І  П І Л Ь Г И .

•
•
•
•
•
••••

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
Минає 40 днів, як пішла у Вічність колишній наш 

працівник 
ПРОВОРНА Раїса Михайлівна. 

Вона залишила по собі добру згадку. Тож хай свята 
земля буде їй пухом, а Господь дарує небесну благо-
дать. 

Колектив КВНЗ «Макарівське медичне учили-
ще» глибоко сумує з приводу її смерті і висловлює 
щирі співчуття рідним та близьким покійної.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво серії В01 №298004 про держав-

ну реєстрацію фізичної особи-підприємця (ідентифіка-

ційний №1394410320), видане 6 листопада 2002 року 

Макарівською районною державною адміністрацією 

Київської області на ім’я ДУБІК Ганни Іллівни з Копи-

лова, вважати недійсним.

* * * * *

* * * * *

ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ
з 5-ти камерних профілів TROKAL та КВЕ. 

Німеччина (без свинцю). НАЙНИЖЧІ ЦІНИ.
ТЕЛ.: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

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

Копилівська сільська рада адресує найщиріші та 
найсердечніші поздоровлення з нагоди 100-
річчя від Дня народження жительці села 

БОБОВІЙ Надії Михайлівні. 
Шановна ювілярко, прийміть від нас щирі 

побажання міцного здоров’я, добра, миру, 
злагоди, достатку, любові та поваги від рідних 
і близьких людей. Нехай кожен день несе Вам 
радість, тепло та спокій.

Колектив редакції районної газети «Макарівські 
вісті» щиросердно поздоровляє із Днем партизанської 
слави та з Днем народження колишнього редактора, 
пенсіонера 

ВІРЧЕНКА Володимира Яковича. 
Шановний імениннику. Нехай лише світлі та радісні 

сторінки наповнюють книгу Вашого жит-
тя, а саме воно посміхається до Вас усіма 
барвами веселки і дарує міцне здоров’я, 
благополуччя, мир, злагоду, добро, тепло, 
снагу та силу і душевний спокій. Щастя 
Вам і успіхів завжди і в усьому!

 

Щиросердно, з повагою та шаною поздоровляємо із 
славною датою – 80-річним ювілеєм від Дня народження 

ПАВЛЕНКО Ганну Іванівну з Ніжилович, 
ГРИЩЕНКО Ганну Савеліївну з Фасової, 
СТАРОВОЙТ Катерину Данилівну з Мар’янівки та 
САМОЙЛЕНКО Ольгу Сидорівну з Колонщини.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, любові 
від дітей, внуків та правнуків, поваги і шани 
від близьких людей, сімейного затишку, миру, 
злагоди, благополуччя та достатку. Нехай ко-
жен день буде сповнений щастям і радістю. 
Невичерпної Вам енергії та сили.

Президія районної організації 
ветеранів України.

Рідну донечку, дорогу сестричку, щиру, 
добру тьотю, люблячу бабусю 

Надію Миколаївну УКРАЇНЕЦЬ 
усім теплом наших сердець, з ніжністю і по-
вагою поздоровляємо із золотою датою – 
славним 50-річчям від Дня народження.

Дорога імениннице! Нехай ця ювілейна 
дата стане для Тебе точкою відліку ще багатьох щасли-
вих літ і добрих справ. Хай благополуччя і радість довіку 

живуть у Твоєму домі. Спасибі Тобі за щиру 
турботу, за вічне бажання добра нам усім. Зи-
чимо, рідна, вік довгий прожити, щоб всіх на 
сторіччя змогла запросити. Ми дякуєм Богу, 
що Ти  у нас є, хай силу й здоров’я Господь 
Тобі завжди дає!
З любов’ю мама, сестра і брат з сім’ями.

Шановна наша ювілярко
УКРАЇНЕЦЬ Надіє Миколаївно!

Минуло вже піввіку з того часу як цвіла весна і скільки 
прожито вже Вами, і скроні побілила сивина, а в двері стукає 
ласкава осінь - багата, щедра, справді золота. Як нагорода, 
за любов і мудрість, за честь прожитих літ, за те, що берегли 
свою родину, діточок ростили, внуків нажили. Уклін низький 
Вам до землі за те, що інших за собою Ви вели.

Нехай добро щоднини прибуває,
Як струмінь чистої джерельної води,
Хай зло далекими стежками обминає,
А радість поруч йде завжди.
Нехай життя квітує буйним цвітом,
Хай ювілей приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Благополуччя, щастя і любов!

З повагою вчителі Бишівської ЗОШ.

Педагогічний колектив Макарівського НВК адре-
сує найтепліші привітання з нагоди ювілейного 50-річчя 
від Дня народження методисту райметодкабінету відділу 
освіти райдержадміністрації, вчительці початкових класів

УКРАЇНЕЦЬ Надії Миколаївні.
Шановна імениннице, щиро бажаємо 

Вам здоров’я міцного, щастя земного, со-
нячних ранків, чистих світанків, променів 
сонця в кожне віконце, радощів без ліку та 
довгого віку.

Колектив Макарівської ЗОШ №2 щиро здоровить 
із ювілейною датою від Дня народження вчительку укра-
їнської мови та літератури

ЮХИМЕНКО Валентину Дмитрівну
і сердечно їй зичить:

Здоров’я Вам міцного і ясної долі,
Щоб всього в Вас було доволі.
Щоб осідали в хаті гроші,
Щоб друзі всі були хороші,
Щоб хліб духмяно пахнув на столі,
Щоб в мирі Вам жилося на землі!
Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, 

а в усіх Ваших починаннях будуть супутниками творчий 
успіх і невичерпна наснага.

Колектив ПрАТ «ПМК-23» щиро і сердечно вітає з юві-
лейною датою - 50 річчям від Дня народження працівника

ПРИМАКА Володимира Миколайовича.
 П’ятдесят! Це не так вже й багато, 
Ще попереду ціле життя, 
Тож ми хочемо Вам побажати 
Море щастя, здоров’я й добра! 
Хай тепло випромінює серце, 
В домі місця не буде журбі, 
Радість хай загляда у віконце -
Все це зичимо Вам від душі!

Педагогічний колектив Маковищанського НВО шле 
сонячні вітання з нагоди ювілейної дати від Дня народжен-
ня методисту РМК відділу освіти райдержадміністрації

Надії Миколаївні УКРАЇНЕЦЬ.
Шановна ювілярко! Хай за добро Ваше, за пра-

цьовиту Вашу вдачу, за щирість віддячить доля бла-
гами земними, а особливо - міцним 
здоров’ям на довгі щасливі літа.

Щоб було в них добра багато,
Ласки й щирості від людей,
Щоб щасливо Вам зустріти
І столітній Ваш ювілей!

Від усієї душі та щирого серця поздоровляємо з юві-
лейною датою від Дня народження дорогу сестричку та 

тітоньку
БОЙКО Раїсу Валеріївну з Копіївки.
Сердечно бажаємо міцного здоров’я, 

любові від чоловіка, поваги від дітей, радості 
від внучки та благополуччя в сім’ї.

Сестра Валя, 
племінники Юля та Сергій.

В такі ж погожі сонячні вересневі дні, як і 
сьогодні, п’ять років тому, народилась гар-
ненька дівчинка

ІВАННОЧКА, 
яка цими днями святкує свій перший юві-
лей. Любу донечку, онучку вітають з цієї на-

годи і щиросердно шлють найтепліші слова мама і тато, 
а також родини Рожнятовських та Левченків.

Тобі, рідненька, 
Всі помисли наші та мрії
І серце наше назавжди, 
Любов, піклування, надії.
Цвіти, наша люба, цвіти.
Хай ангел хоронить від злого,
Для тебе відкриті світи,
Молися Всевишньому Богу.
Рости, наша доню, рости
На радість, на щастя, на втіху.
Стежинку свою віднайди
І плач завжди тільки від сміху.
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20-26  ВЕРЕСНЯГ О Р О С К О П
ОВЕН (21.03-20.04)
Не знижуйте темп, спро-

буйте завершити якусь час-
тину роботи, побачити результат. 
Попереду унiкальний перiод, i до 
нього потрiбно добре пiдготуватися. 
Вiвторок i середа будуть оптималь-
ними для всiх дрiбних i рутинних 
справ, наведення ладу та отриман-
ня необхiдної iнформацiї. Спонтан-
но i щиро реагуйте в контактах з 
тими, кого ви любите, не стримуйте 
змiн. Розваги i поїздки плануйте на 
недiлю.

Сприятливi днi: 25, 26; 
несприятливi: 24.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Зараз вам варто бiльше 

часу придiляти естетичнiй 
сторонi свого життя. У роботi 

добре займатися питаннями рекла-
ми, дизайну. Придiлiть бiльше уваги 
проханням i проблемам ваших дiтей. 
Зробiть для них те, що обiцяли. У 
вiвторок займайтеся практичними 
справами, втiлюйте iдеї, що нако-
пичилися. Це оптимальний час для 
колективної творчостi; ви можете 
взяти на себе функцiї керiвництва.

Сприятливi днi: 21; 
несприятливi: 25.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Ваше навантажен-

ня зростає, але тепер 
з`являється багато при-

вабливих перспектив. В особис-
тому життi цей тиждень один з 
найкращих у роцi для переходу на 
новий рiвень у стосунках. Можна 
оформляти дiловi й особистi со-
юзи, здiйснювати операцiї, займа-
тися рекламними акцiями. В середу 
вiрогiднi несподiванi подiї. Мiняйте 
звичний стиль спiлкування з тими, 
хто вас оточує, це може дати хоро-
ший ефект. Але не чинiть тиску i не 
квапте iнших - не всi зараз можуть 
за вами встигати.

Сприятливi днi: 22, 26; 
несприятливi: 20.

РАК (22.06-22.07)
Складайте на цей тиж-

день конкретнi плани i на-
магайтесь встигнути яко-

мога бiльше. Виявляться деякi 
подробицi у стосунках, якi допо-
можуть вам виробити нову лiнiю 
поведiнки. Це сприятливий час для 
важливих рiшень, що стосуються 
сiм`ї й особистого життя. В середу 
не вiдмовляйтеся вiд зустрiчей, 
ведiть активне листування, нова 
iнформацiя може допомогти вам ви-
брати правильнi орiєнтири. Мрiйте 
і готуйтеся до швидкого розвитку 
подiй.

Сприятливi днi: 24, 25; 
несприятливi: 21.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Включайтеся в ситуацiю у 

понедiлок без зволiкань. Роз-
ширюйте коло спiлкування 

й обговорюйте з дiловими та осо-
бистими партнерами спiльнi пла-
ни. Вашi кар`єрнi успiхи зараз, як 
нiколи, залежать вiд того, як ви на-
лагодите стосунки з колегами. В 
середу будьте уважнi при вирiшеннi 
фiнансових питань. Друга полови-
на тижня сприятлива для вiдкритих 
заходiв, рекламної i лекторської 
дiяльностi.

Сприятливi днi: 23, 26; 
несприятливi: 24.

ДIВА (24.08-23.09)
Останнiм часом ви до-

сягали успiху завдяки здоро-
вому глузду i терпiнню. Але в 

п`ятницю можуть пiдвести партнери 
або несподiвано доведеться зайня-
тися чимось новим. Не чинiть опiр 
змiнам - все не випадково. I поки що 
намагайтеся знаходити компромiс у 
складних  ситуацiях. У вас є два тижнi 
для того, щоб затвердитися на сво-
їх позицiях i просунути запланованi 
справи. У вихiднi не обмежуйте себе 
у витратах i задоволеннях.

Сприятливi днi: 21, 22; 
несприятливi: 20.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Це один з найзначнiших 

в роцi переломних перiодiв, 
коли важливо залиши-

ти у минулому завершенi спра-
ви i пiдготуватися до чергового 
iнтенсивного перiоду в роботi i осо-
бистому життi. Зараз ви в центрi 
подiй, i потрiбно спробувати у всiх 
важливих темах дiйти визначеностi. 
Можна, а для когось i потрiбно, по-
квапитися з оформленням дiлових 
та особистих союзiв. Займайте-
ся питаннями працевлаштування i 
освiти, смiливо мiняйте iмiдж i стиль 
стосунків.

Сприятливi днi: 24, 26; 
несприятливi: 25.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Це визначальний тиж-

день у справах, яким ви вже 
присвятили достатньо бага-

то сил i часу. Зараз ви значно ближ-
че до успiху, але повиннi приймати 
вiдповiдальнi рiшення. Не шукай-
те порад у друзiв - ви, як завжди, 
значно краще можете розiбратися 
у власнiй ситуацiї. Недiля може 
змiнити вашi плани i додати нових 
справ. Звернiть увагу на, здавалося 
б, випадковi зустрiчi та iнформацiю.

Сприятливi днi: 26; 
несприятливi: 21.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Командна робота зараз 

принесе максимальний успiх. 
Значною може бути роль 

друзiв, колег та iнших зацiкавлених 
людей у тих сферах життя, де ви 
налаштованi на змiни. Стресовi 
або екстремальнi ситуацiї в середу 
можуть принести корисний ефект. 
Але вiдчувайте межу i не порушуй-
те своїх зобов`язань, дiйте на ко-
ристь колективу. Дiловi i романтичнi 
тенденцiї зараз мають багато точок 
перетину.

Сприятливi днi: 25, 26; 
несприятливi: 24.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Займiться вирiшенням 

насущних проблем у першiй 
половинi тижня. Якщо ви не 

встигнете навести лад у справах i 
своєму житловому просторi, то не-
забаром може початися плутани-
на. Оточуючi вам iз задоволенням 
допоможуть, якщо ви правильно 
органiзуєте процес спiльної робо-
ти. З середини тижня розпочнуться 
сюрпризи. Хвилювань буде багато, 
але бiльша їх частина пов`язана з 
позитивними змiнами в дiловому 
й особистому життi. Не стримуйте 
того, що повинно вiдбутися.

Сприятливi днi: 20, 23; 
несприятливi: 26.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Труднощi позаду, i за-

раз ви користуєтеся 
прихильнiстю начальства, 

колег i пiдвищеним iнтересом 
представникiв протилежної статi. В 
середу можливi несподiванi пере-
живання. Думайте в першу чергу 
про здоров`я та iнтереси справи. 
Будь-який стрес швидко пройде, 
витрачайте час на те, що дiйсно 
важливо. Вихiднi наповнять вас 
енергiєю та ентузiазмом. Якась да-
лека мрiя може здiйснитися, але до-
ведеться проявити iнiцiативу.

Сприятливi днi: 24; 
несприятливi: 20.

РИБИ (20.02-20.03)
Скоро у вас буде вели-

ка кiлькiсть справ, i за цей 
тиждень спробуйте навес-

ти порядок у своєму життi. В се-
реду можуть виникнути труднощi з 
людьми, якi багато для вас значать. 
Спонтанна реакцiя може виявити-
ся правильною i це сприятиме ще 
бiльшiй близькостi. Намагайтеся до 
вихiдних залагодити всi фiнансовi 
справи. Можна займатися питання-
ми спадку, вступу в право власностi, 
брати позики i кредити.

Сприятливi днi: 25, 26; 
несприятливi: 21. 
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10 ПРИЧИН, ЧОМУ ЧОЛОВІКОМ 
БУТИ ГІРШЕ, НІЖ ЖІНКОЮ

ХОЧЕТЕ ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ…

ЩО ОЧІКУВАТИ У НАСТУПНОМУ ДЕСЯТИЛІТТІ …

  Пам’ять — гірша.  Після 70 років проблеми з 
пам’яттю виникають як мінімум у 20% чоловіків і 
лише у 12-15% жінок.

Депресії — важче. Депресії з однаковою часто-
тою зустрічаються у представників обох половин, 
проте чоловіки переносять їх набагато гірше — тому 
що рідше звертаються за допомогою, у тому числі 
і до лікарів. У результаті жіночі депресії проходять 
завдяки «бесіді по душам» або лікарській терапії, а 
чоловічі — закінчуються алкоголізмом, нервовим 
зривом або навіть самогубством.

Рак — агресивніше.  Різні види раків мають різ-
ну поширеність «за статевою ознакою». Рак шлунку, 
наприклад, частіше зустрічається у чоловіків, а рак 
грудей, відповідно, приголомшує в основному жінок. 
Але за загальною смертністю від усіх видів онкологіч-
них захворювань чоловіки «обганяють» слабку стать 
аж на 40%. А причина все та ж: вони рідше і більш 
неохоче ходять по лікарях, а значить дізнаються про 
свій діагноз, коли лікуватися вже пізно.

Життя — коротше.  Середня тривалість життя 
жінок на 4 роки більше і в розвинених країнах скла-
дає від 81 до 82 років. 

Шкіра — більш відчутна.  Вважається, що ві-
кові зморшки і складки жінку псують, а чоловіка — 
навпаки. Несправедливо? Зате чоловіки частіше 

захворюють раком шкіри і псоріазом, а від них за 
допомогою крему і пудри позбавитися не можна. 

Легені — примхливіші.  Не дивлячись на те, що 
об’єм і тонус легенів у чоловіків більші, ніж у пані, 
саме чоловіки частіше скаржаться на проблеми з 
диханням. Також, згідно із статистикою, чоловікам 
у 2 рази частіше ставиться діагноз хронічна об-
структивна хвороба легенів. Причини такої законо-
мірності доки не встановлені, але згідно однієї з те-
орій, чоловічі легені більш відчутні до подразників.

Ожиріння — швидше.  Доки ожиріння залиша-
ється переважно жіночою проблемою. Але лише 
доки, тому що відсоток тих, хто страждає від зайвої 
ваги, чоловіків нестримно збільшується. Як пере-
дрікають лікарі, вони обженуть жінок уже через 
якихось 5-10 років, і все через нераціональне жив-
лення і гіподинамію.

Зуби — не свої.  Як відомо, чоловіки більше 
бояться зубних лікарів, та й  гігієною рота не дуже 
захоплюються. В результаті зуби їм доводиться не 
лікувати, а міняти, що, до речі, обходиться набага-
то дорожче. 

Слух — слабкіший.  До 40 років якість слуху і від-
соток вушних захворювань у чоловіків і жінок одна-
кові. Після — проблеми із слухом приголомшують в 
основному чоловіків.

Журнал „Forbes” опублікував свій погляд на роз-
виток світу в новому десятилітті, пророкуючи події 
у політиці, науці, технологіях і соціальному житті. 
Вже перший рік другого десятиліття готує світу не-
сподівані події і повороти, вважають журналісти.

Наступний 2012 виглядає у прогнозі футуроло-
гів нестабільним. Forbes очікує, що Ізраїль завдасть 
авіаудари по ядерних об’єктах Ірану. Тегеран у від-
повідь може заблокувати Ормузську протоку, через 
яку поставляються арабські нафта і газ на світовий 
ринок. Такий сценарій накрутить ціни на нафту на 
небувалу висоту.

В цьому ж році в Мексиці вибухне епідемія нової 
форми туберкульозу, що не піддається медикамен-
тозному лікуванню. Захворювання почне розпо-
всюджуватися в США і Латинську Америку і призве-
де до закриття кордону між США і Мексикою.

Однак розвиток медицини в цілому обіцяє 
нові прориви протягом десятиліття. У 2015 світ 
отримає таблетку від аутизму, вважають автори 
прогнозу.

Ще через рік буде вироблено перше запліднен-
ня зі штучного насіння, створеного на основі жіно-
чої стовбурної клітини. Чоловік почне ставати руди-
ментом з точки зору виробництва потомства.

А до 2020 року в США отримають офіційне схва-
лення автономні роботи, що буде нищити ракові 
клітини в організмі.

Велика рецесія завершиться лише в 2018 році 
й буде відмічена відновленням ринку праці в США 
із зниженням рівня безробіття нижче 7%. До цього 
часу в США вже з’являться вакансії персоналу вір-
туальних світів — охоронці і шукачі скарбів для тих, 
хто грає в онлайнові ігри. 

А в супермаркетах щосили торгуватимуть 
м’ясом, вирощеним не на фермах, а в лабораторі-
ях, за ціною 20 доларів за кілограм.

У рік завершення рецесії Америка покінчить з 
найдовшою війною і виведе свої війська з Афганіс-
тану. Обидві воюючі сторони — США і Талібан — на-
звуть себе переможцями.

Ера воєн на цьому не завершиться — кінець де-
сятиліття буде ознаменований першими кліматич-
ними війнами і можливим конфліктом між Китаєм з 
одного боку і коаліцією Індії і Пакистану з іншого че-
рез будівництво щонайпотужнішої греблі в Тібеті.

Але світ розважатиметься. Компанія Річарда 
Бренсона „Virgin Galactic” у 2020 році запропонує 
перші тури на Луну при вартості квитка 200 мільйо-
нів доларів.

ВИХІД Є
КИТАЙСЬКИЙ

 ПЕНСІОНЕР ВИРІШИВ  
РОЗШИРИТИ СВОЄ 

ЖИТЛО УГЛИБ
Колишній шахтар, 64-річний 

Чень Сінян останні чотири роки 
присвятив риттю підземної пе-
чери під своїм будинком у місті 
Чженчжоу. В його планах - спо-
рудити резиденцію з трьома 
спальнями і вітальнею. Наразі 
площа приміщення, яке опус-
кається під землю на шість ме-
трів, становить 50 кв. м.

За словами Ченя, його під-
земний будинок здатний витри-
мати землетрус силою вісім ба-
лів. Крім того, там тепло взимку 
і прохолодно влітку.

Пенсіонер і радий був би змі-
нити своє колишнє житло на біль-
ший будиночок, та ціни не дозво-
ляють. У липні середня вартість 
житлової нерухомості у Китаї під-
нялася на 10,3 відсотка порівня-
но з тим же періодом 2009 року і 
продовжує нестримно зростати.

ЦЕ ЦІКАВО

Природа, може, і нагородила чоловіків силою і витривалістю, зате в 
багатьох аспектах обділила. Зокрема, вони програють жінкам за багать-
ма показниками здоров’я:


