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– На голів сільських та селищних 
рад покладається важлива задача 
провести роз’яснювальну робо-
ту, щоб люди на селі, незважаючи 
на територіальну віддаленість від 
столиці мали змогу відстежувати 
і позитивно сприймати зміни, що 
поступово відбуваються в галузі со-
ціального забезпечення, – зазначив 
Олександр Сталіноленович. – Кожен 
повинен відчувати себе причетними 
до процесу прийняття рішень в дер-
жаві. І, що не менш важливо, в жод-
ному випадку не відчувати себе за-
лишеними на призволяще зі своїми 
проблемами.

Інфляція не з’їсть соціальні 
виплати. Отже, що відбувається? 

Уряд сьогодні проводить політику 
підвищення соціальних стандар-
тів. Принциповим є той момент, що 
темпи зростання рівня соціальних 
стандартів (в порівнянні з 2011 р. 
зростання становитиме майже 50%) 
перевищуватимуть темпи росту ін-
фляції, і це чітко відображено в дер-
жавному бюджеті на 2012 рік. Майже 
60% видатків бюджету (а це близько 
240 мільярдів гривень) планується 
спрямувати на соціальні потреби. 
Зокрема, на підвищення заробітних 
плат працівникам бюджетної сфери 
закладено 18 з половиною мільяр-
дів гривень, зарплати вчителям бу-
дуть підвищені на 20%. Бюджет 2012 
року є одним із найбільш соціально 

спрямованих. Важливо також, що 
підвищення соціальних стандартів 
відбувається не за рахунок кредитів, 
а на основі стабільного економічно-
го зростання.

Уряд виконує свої обіцянки. 
Впродовж наступного року заплано-
вано п’ять етапів підвищення розмі-
ру мінімальної зарплати, в результаті 
чого вона досягне 1134 грн. на мі-
сяць, а мінімальна пенсія – 884 грн. 
В результаті обіцянка уряду встано-
вити мінімальну зарплату і пенсію на 
рівні прожиткового мінімуму буде 
виконана. Виплати сім’ям із дітьми 
підвищаться в півтора рази в порів-
нянні з минулим роком (при наро-
дженні першої дитини – 26,1 тисяч 
грн., другої – 52,2 тисячі гривень, 
третьої і кожної наступної – 104,4 
тисячі гривень). Таким чином уряд 
бореться із демографічною кризою 
в країні, забезпечуючи відновлення 
трудових ресурсів. Підвищується 
також і основний розмір пенсій ін-
валідам війни та ліквідаторам аварії 
на Чорнобильській АЕС в два з поло-
виною рази. З подальшим економіч-
ним зростанням розміри цих виплат 
також збільшуватимуться. 

Зайшовши на невелике подвір’я родини Міщенків, що 
проживає в селі Великий Карашин, відразу й не збагнеш, 
що тут розташоване фермерське господарство. Тут ла-
маються всі стереотипи щодо його утримання. Бо звична 
справа, що біля двору стоїть техніка, видно хліви. Але це 
подвір’я особливе ідеальним порядком: гарні хата й тин, 
чистовиметена доріжка, скошені газони захоплюють сво-
єю привабливістю. 

Василь Миколайович та Любов Михайлівна вже 17 ро-
ків як займаються власним бізнесом. 

- Колись працював в «Укрхімії», потім підприємство роз-
палось, закрилось. Жили в Макарові, тоді колишній голова 
Великокарашинського колгоспу Анатолій Валентинович Гер-
бут, запропонував нам повернутися в село, дав нам хату. З 
того й почалось наше господарювання, - розповідає Василь 
Миколайович. – Батьки працювали в колгоспі, тому мені все 
це було знайоме з дитинства. Я доїв корів на фермі, в 14 ро-
ків навіть був серед перших по кількості надоїв, а за досягнуті 
успіхи отримав путівку на відпочинок до Німеччини. 

- Починали з однієї корови та одного поросяти, - приєд-
нується до розмови дружина. – Все набували своїми силами: 
брали кредити, щось заробляли, купували по мірі надходжень 
та можливостей техніку. Нині тримаємо корів, телят, свиней, 
кролів, птицю. На доглядання йде півтори – дві години. Корів 
доїмо апаратом. Маємо міцну підтримку і поміч двох дорос-
лих синів Миколи та Михайла. Старший син вже має свою 
сім’ю, з дружиною Тамарою та синочком Андрійком живуть 
біля нас. Допомагають у веденні господарства. Все робимо 
самі, нікого не наймаємо. Діти з дитинства знають і люблять 
цю роботу. Обидва вивчились, та, підрахувавши, вирішили, 
що краще працювати на себе. Та й нам велика поміч. З ранку 
й до темна хлопці працюють в полі. Гарно знаються в техніці. 
Маємо свої трактори, комбайни, машини, косарки та іншу 
сільгосптехніку.

Працюємо на себе

' стор.  2.

Перед людством постають все нові й нові виклики  і один з  найго-
стріших  –  прогнозована світова продовольча  криза  вже  недалекого  
майбутнього.  За даними ООН, нинішні  ціни на продовольство є  зависо-
кими, але  й  вони  будуть    зростати  у всьому світі.  Найбільше  підвищи-
лась  у  вартості   пшениця, кукурудза  та  соя.  У зоні  найбільшого  ризику  
перебувають  країни-імпортери, а основним фактором, який примножує  
негативну  тенденцію, є підвищення  попиту на продовольство,  що про-
тягом останніх десятиліть  випереджає  обсяги виробництва  продуктів  
харчування.  

При цьому зарубіжні та  вітчизняні експерти сходяться у думці, що 
Україна  здатна  бути провідним  гравцем   світового продовольчого  
ринку,  забезпечувати  продуктами  не лише себе, а й, принаймні,  єв-
ропейські  країни. Щоправда, така оцінка  надається у якості  авансу, 
оскільки  Україна тривалий час подає лише надії, а не демонструє ре-
альний  прогрес у розвитку  сільського  господарства. Відбуваються  на-
віть парадоксальні речі, коли, наприклад,  за умов цьогорічного   висо-
кого врожаю зернових сільгоспвиробники  зазнали  й  значних  збитків.  
Чому можливий такий  стан  справ,  які перспективи вітчизняного  агро-
промислового комплексу?  Своїми міркуваннями з цих  питань поділив-
ся голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк.

В Україні сьогодні склалась ситуація, в якій надзвичайно важливим є 
роз’яснення кроків влади із забезпечення соціальної стабільності в дер-
жаві. Без цього і надалі виходитимуть на вулиці люди, яким нічого невідо-
мо про зроблене і плани на завтра, що має уряд. 

 Жодні реформи не відбуваються швидко і безболісно. І жодні рефор-
ми не будуть ефективними без розуміння і підтримки громадян. Особли-
во у нас на Київщині, де, як ми знаємо, переважна більшість жителів села 
– це пенсіонери, і досить високою є кількість чорнобильців, адже в нашо-
му регіоні ця біда не оминула майже жодної родини. 

Сьогодні голова Київської обласної ради Олександр Качний ді-
литься із читачами газети своїм баченням вирішення нагальних проблем, 
що існують у суспільстві. 

В   аВангарді  чи  ар’єргарді  
сВітоВого  апк?
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Віктор ГУдзь,
голова 

районної ради.

Ярослав дОБРЯНСьКИЙ,
голова 
райдержадміністрації. 

Від Київської облдержадміністрації та від себе особисто 
щиро вітаю вас із професійним святом!

Український народ завжди славився любов’ю до землі та 
шанобливим ставленням до праці, саме тому наша держава 
по праву вважається європейською житницею.

Завдяки вашій наполегливій та невтомній праці примножу-
ється багатство та щедрість нашої країни. Щоденно в резуль-
таті вашої старанної роботи зростають здобутки вітчизняного 
аграрного сектору, який формує основу життя держави та до-
бробуту її громадян.

Висловлюю щиру подяку за вашу відданість справі та не-
втомну працю, завдяки якій українські сім’ї завжди мають за-
пашний хліб на столі.

Бажаю вам, щоб й надалі колосилися щедрими врожаями 
безкраї ниви, а ваші плани та задуми втілювались у життя на 
радість вам та вашим родинам, на благо України та піднесен-
ня добробуту всього українського народу.

Бажаю вам міцного здоров’я, сімейного затишку, щасли-
вої долі та благополуччя! 

З повагою
Анатолій ПРИСЯжНюК,

голова Київської облдержадміністрації.

Щиро вітаємо вас з нагоди свята – Дня працівни-
ків сільського господарства!

З давніх-давен Україна славилася добрими, тала-
новитими та працьовитими людьми. Наша держава 
була і залишається осередком міцних та усталених 
сільськогосподарських традицій. Завдяки “золотим 
рукам”, мудрості, досвідченості аграріїв колоситься 
наша українська нива.

Впевнені у тому, що ваша наполегливість, праце-
любність сприятимуть збереженню та розвитку сіль-
ськогосподарської галузі.

Щиро вдячні вам за любов до землі, терпіння і ви-
тримку.

Бажаємо міцного здоров’я, щастя, добра та на-
снаги. Хай втілюються в життя всі плани, задуми та 
сподівання на радість вашим рідним, на благо роз-
квіту рідної України та піднесення добробуту всього 
українського народу. 

зі святом, шановні Працівники
 сільського госПодарства!

«Макарівські вісті» вже писали про впровадження 
альтернативних джерел енергії та використання не-
традиційних видів палива в районі, які є енергозберіга-
ючими та економічно вигідними, що дасть можливість 
зменшити витрати природного газу. Зокрема, про мо-
дернізацію котелень комунального підприємства «Ма-
карівтепломережа», яка протягом багатьох років надає 
послуги централізованого теплопостачання спожива-
чам Макарова та Калинівки. 

Спонукало до цього те, що з переходом користувачів 
послуг тепломережі на індивідуальне опалення, опалю-
вальна площа зменшилася. А будинки, в яких залишилися 
користувачі послуг тепломережі, розташовані на великій 
відстані від котелень, через що значна кількість тепло-
вої енергії втрачалася, тепломережа зазнавала значних 
збитків. До того ж застаріле устаткування в котельнях 
унеможливлювало забезпечення економного режиму ви-
користання енергоносіїв та дотримання належного тем-
пературного режиму в закладах соціальної сфери.

Нещодавно за ініціативи голови райдержадміні-
страції, депутата облради Ярослава Добрянського для 
забезпечення перспективного розвитку спеціалізова-
ного підприємства теплоенергетики рішенням облради 
підприємство було передано до районної комунальної 
власності. З метою виконання Програми енергозбере-
ження в «Макарівтепломережі» відтепер встановлені 
твердопаливні котли з використанням пілетів за раху-
нок коштів інвестора ТОВ «Торговий дім «ФОВІ». Це дає 
можливість покращити якість послуг з теплопостачан-
ня, забезпечити безперебійну роботу в опалювальний 
період, зменшити діючі тарифи на 15% і зекономити до 
20% коштів державного та районного бюджетів. Пілети, 
виготовлені з деревини, є набагато екологічнішими у 
порівнянні з природним газом, дизельним паливом чи 
мазутом.

За домовленістю голови райдержадміністрації 
Ярослава Добрянського інвестор – TOB «Hаукове ви-
робниче об’єднання «ЕКОТЕХ» наразі встановлює 
електричні конвектори в 54-ох квартирах споживачів, 
які знаходяться на обслуговуванні КП КОР «Макарів-
тепломережа». Таку допомогу надано пенсіонерам, 
учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни та 
малозабезпеченим сім’ям, які перебувають у скрутно-
му матеріальному становищі і не завжди можуть вчасно 
оплачувати надані комунальні послуги. До того ж това-
риство й сплачуватиме за використану електроенер-
гію, згідно укладених угод.

Інф. “М.в.“.

електроконвектори 
– ветеранам, 

малозабезПеченим
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Закінчення. Початок 
на 1 стор.

Парламент від по-
літичних дискусій пере-
ходить до професійної 
роботи над проектом 
пенсійної реформи. Від-
бувається перехід від суто 
солідарної на сучасну євро-
пейську модель пенсійної 
системи. Вона складати-
меться з трьох рівнів і поєд-
нає в собі найкращі сторони 
як солідарної, так і накопи-
чувальної системи. За сло-
вами прем’єр-міністра, 
нова система дозволить 
майбутньому пенсіонеру 
не лише суттєво збільшити 
пенсію, а й використати ці 
кошти для інвестицій, зо-
крема модернізації держа-
ви. І, головне, цим шляхом 
йшли більшість розвине-
них країн. Важливо, що цей 
урядовий варіант пенсійної 
реформи набагато гуман-
ніший, аніж підписаний по-
переднім урядом на вимогу 
МВФ. Звичайно, пенсійне 
законодавство – це пред-
мет дискусій, але відзначу 
певний позитив – про те, 
що альтернативи пенсійній 
реформі не існує, вже за-
явили всі парламентські 
фракції. Урядові реформи 
мають підтримку парла-
ментської більшості. Ухва-
лення пенсійної реформи 
стане важливим кроком до 
запровадження європей-
ських стандартів соціаль-
ного розвитку, а це в свою 
чергу зблизить нас на шля-
ху до ЄС.

На часі реформа сис-
теми пільг. Ні для кого не 
секрет, що нинішня си-
туація із виплатами пільг 
чорнобильцям – це наслі-
док популістської політики 
попереднього уряду. Тоді 
соціальні виплати збільшу-
вались, на жаль, без наяв-
ності будь-яких економіч-
них підстав, – надходжень 
до бюджету тощо. Без-
думне роздавання пільг, не 
підкріплене жодними еко-
номічними успіхами і про-

їдання держбюджету при-
звели державу до глибокої 
фінансової кризи. І, хоча 
сьогодні уряду і Президен-
ту вдалося забезпечити 
стабільне еконо-
мічне зростання, 
проте виплатити 
всі пільги, обіцяні 
попереднім уря-
дом, неможливо, 
яким би стрім-
ким це зростан-
ня не було. Тому 
сьогодні, разом 
із пенсійною ре-
формою назріла 
реформа власне 
системи пільг, які 
фінансуються з 
держбюджету.

Важливо по-
яснити людям, що 
ані сьогодні, ані 
завтра не відбу-
деться скорочен-
ня жодних пільг. 
Відбудеться лише 
їхнє вдосконален-
ня. Мета цих змін, 
як неодноразово 
підкреслював Президент 
– захистити соціально не-
захищених, відновити со-
ціальну справедливість при 
розподілі пільг з державного 
бюджету. Для цього Кабінет 
міністрів створює спеціаль-
ний орган – консультативну 
раду, яка займатиметься 
питаннями покращення со-
ціального захисту грома-
дян, постраждалих від Чор-
нобильської катастрофи. 
Виплати чорнобильцям та 
афганцям наступного року 
також зростуть на чверть в 
порівнянні з минулим ро-
ком. Люди мають бути про 
це поінформовані, адже 
опозиція, закликаючи гро-
мадян взяти участь в акціях 
протесту, спекулює саме на 
неінформованості більшос-
ті наших співгромадян. Така 
здавалося б дрібниця, як 
відсутність достатньої кіль-
кості інформації про те, що 
відбувається в урядових ка-
бінетах, може спричинити 
зростання протестних на-

строїв і згодом призвести 
до соціального вибуху.

Сільські голови – 
ключовий фактор успіху 
реформ. Всі перерахо-

вані вище кроки це кроки 
в економічній площині, це 
зовсім не політика чи по-
пулізм. Чуда ніхто не обі-
цяє. Зростання рівня життя 
не відбудеться стрімко, це 
поступовий процес, але 
важливо, що цей поступ 
почався і триває. Шановні 
голови сільських і селищ-
них рад. Буду з вами від-
вертий – сьогодні доля 
реформ залежить від вас. 
Ви перебуваєте в безпосе-
редньому тісному контакті 
із пересічними жителями 
країни. Від того, наскіль-
ки з розумінням ставити-
муться вони до цього не-
простого періоду життя 
держави, наскільки з ро-
зумінням поставляться до 
них, залежатиме її і наше з 
вами майбутнє. Закликаю 
вас до постійного діалогу, 
адже ви найголовніша лан-
ка в комунікаціях держави і 
громад.

Олександр КАЧНИЙ,
голова облради.

« В і д  р о з м о В  – 
д о  р е ф о р м »

Нині  в школах райо-
ну створюються органи 
самоврядування дітей та 
молоді. Готові до співп-
раці з державними ор-
ганами, вони прагнуть 
бути у вирі подій, усьо-
го, що відбувається в 
рідному селі чи селищі, 
школі, державі. Саме че-
рез таку діяльність у ді-
тей з’являється  життєва 
мета, встановлюються 
пріоритети, формується 
світогляд. 

Однією з найбільш 
успішних команд само-
врядування не лише в 
районі, а й в області  є 
Макарівський орган са-
моврядування дітей та 
молоді МОСДМ «Лідер-
ська нація». Саме таку 
модель учнівського са-
моврядування, де учні 
готують себе до активної 

життєвої позиції в демо-
кратичній державі, за-
пропонував і підтримує 
голова райдержадміні-
страції Ярослав Вікто-
рович Добрянський. «Лі-
дерська нація» має свою 
атрибутику, розроблено 
та затверджено Поло-
ження про МОСДМ та 
чотирьохстороння Угода 
про співпрацю з райдер-
жадміністрацією, педа-
гогічним та батьківським 
колективами.

Нещодавно відбулись 
звітно–виборні збори ко-
манди активістів «Лідер-
ська нація»  за підтримки 
координатора Людмили 
Василівни Шатковської. 
Головою  зборів була за-
ступник голови МОСДМ 
Юлія Писаренко, секре-
тарем – Богдан Пивова-
ров. 

Керівники відділів орга-
ну самоврядування прозві-
тували про виконану робо-
ту за рік. 

Саме стільки часу ми-
нуло з дати заснування 
«Лідерської нації». Це 
був рік цікавої роботи 
щодо вирішення органі-
заційних питань, акти-
візації роботи шкільних 
органів самоврядування, 
формування колективу 
координаторів та дітей; 
рік народження ідей, їх 
обговорення та аналіз. 
Члени «Лідерської нації» 
плідно навчалися у «Шко-
лі лідерів», створеної на 
базі ЦТДЮ ім.Д.Туптала, 
їздили на обласні фору-
ми, гідно представляли 
молодіжну організацію 
на Всеукраїнській раді 
старшокласників та на 
конференції в обласній 
державній адміністрації, 
у Міжнародному дитячо-
му центрі «Артек» та на 
обласному чемпіонаті ін-
телектуальних ігор. 

майбутнє за активною

Початок на 1 стор.
Це дійсно тяжка робота. Не кожному вона під силу. Та Міщенки роботи не цураються 

й не бояться. Хоч і стикаються з труднощами. Василь Миколайович каже:
- Цей рік у нас майже збитковий.  Ціни на насіння, корми, паливо піднялись, а закупі-

вельні ціни на сільгосппродукцію, таку як картопля, морква знизилась.  
- Та жити треба, ось і працюємо. Продаємо молочну продукцію, м’ясо, сало, овочі. 

Орендуємо в людей землю. В нас 60 гектарів орендованої землі, 15 своєї. За один пай 
платимо півтори тонни зерна й машину соломи, – підтримує розмову Любов Михай-
лівна. – Обробляємо п’ять гектарів пшениці, п’ятнадцять гектарів кукурудзи та інших 
кормових рослин, до десяти гектарів картоплі… Зараз господарство трохи менше, ніж 
в минулі роки.  Одного року випало так, що в один день декілька свиноматок разом опо-
росились. Ми біля них день і ніч проводили, а хлопці на полях працювали, не було коли 
навіть поїсти. Всі свинарники були заповнені. Тричі на день доводилось прибирати…

А порядок дійсно в цьому господарстві є. Ніде смітинки не лежить, ні соломинки. В 
хлівах чисто, тварини доглянуті. Коли господарі – люди щирі й добрі, то й худоба в них 
хороша. 

Галина ОНІщУК.

Працюємо на себе

Нинішня молодь значно відрізняється за розви-
тком від тієї, що була хоча б років десять тому. Це 
пов’язано не лише з рівнем розвитку освіти, а й зі 
збільшенням «дозволених» тем для пізнання. 

Закінчення. Поч. на 1 стор.
– Насамперед, доречним буде вес-

ти мову про ділянку роботу, до якої маєш 
безпосереднє відношення, а вже потім, 
так би мовити, просторікувати у глобаль-
ному масштабі. А тому необхідно сказати, 
що протягом нинішнього року Київщи-
на обґрунтовано зайняла місце у першій 
трійці за соціально-економічним розви-
тком серед регіонів країни. Валової сіль-
ськогосподарської продукції вироблено 
на 6 мільярдів 629 мільйонів гривень. І 
цей показник на 14 відсотків перевищує 
минулорічний. Виробництво зросло як в 
сільгосппідприємствах, та і в приватному 
секторі. Приріст продукції рослинництва 
склав майже 15 відсотків, а тваринництва 
– понад 7. 

Вже зібрано понад 2,2 мільйона тонн 
зернових, а загалом продукції рослинни-
цтва вироблено на 3 мільярди 755 міль-
йонів гривень. У порівнянні з минулим ро-
ком, зростання спостерігається на різних 
позиціях. Скажімо, урожайність кукурудзи 
з гектара перевищує загальнодержавний 
показник на 19 відсотків, а сої, соняшника 
– відповідно на 10 і 5. 

У галузі тваринництва вироблено про-
дукції на 2 мільярди 873 мільйона гривень. 
В області виробляється 4 відсотки загаль-
нодержавного обсягу молока – 368 тисяч 
тонн. Середній надій зріс на 29 кілограмів 
(4462 кг). За цим показником ми є першим 
в країні. За десять місяців вироблено 227 
тисяч тонн м’яса – майже на 16 тисяч тонн 
більше. За кількістю вироблених яєць об-
ласть посідає друге місце – 1 мільярд 896 
мільйонів штук. 

Сьогодні можна з упевненістю сказати, 
що в порівнянні з минулим роком в облас-
ті відчутний економічний ріст. За резуль-
татами півріччя бюджет перевиконано на 
125 відсотків.

– Разом з тим, замало виробляєть-
ся м’яса яловичини, недостатньою є 
забезпеченість населення молоком 
обласного виробництва та й до світо-
вого рівня надоїв у 8-10 тисяч кіло-
грамів ще далеко. Взагалі, чи можна 
вважати наведені досягнення тенден-
ційними в контексті розбудови агро-
промислового комплексу? 

– Наскільки вагомі показники… На по-
чатку 2010 року Київська область у рейтин-
гу соціально-економічних показників пе-
ребувала на 24 місці в державі. Економіка 
поступово скочувалася в прірву. Зокрема, 
катастрофічними темпами зменшувало-
ся промислове та сільськогосподарське 
виробництва. Дійшло до того, що цукро-
ві заводи області просто різалися на ме-
талобрухт. І на початок минулого року їх 
залишилося лише чотири (нині в області 
працює 11 цукрозаводів). Десятки тисяч 
гектарів родючих сільськогосподарських 
угідь не оброблялися. Серед інших регі-
онів держави Київщина вирізнялася ще й 
перманентними земельними скандалами. 
У глибокій кризі перебувала банківська 
сфера. 

Але передумови такого стану справ 
формувалися протягом десятиліть неза-
лежності. За цей час було багато концеп-
цій та програм соціально-економічного 
розвитку. Більшість з них залишилися не-
реалізованими, періодично виникали різні 
кризові ситуації, які провокували протест-
ні настрої та ледве не привели країну до 
банкрутства. 

Найбільші темпи економічного зрос-
тання спостерігалися в 2000-2004 роках, 
але, на жаль, цю тенденцію не вдалося 
зберегти і належним чином використати 
для модернізації економіки та переведен-
ня її на інвестиційно-інноваційний шлях 
розвитку. 

Світова криза яскраво висвітлила су-
перечності сировинно-орієнтованої та 
експортно-залежної української економі-
ки, а особливо – з 2005 року. Адже відтоді 
майже нічого не робилося ні для будівни-
цтва сучасних транспортних коридорів, 
ні для відновлення енергетичної муніци-
пальної інфраструктури, ні для посилення 
інноваційної складової розвитку. 

Розтранжирювалися земельні ре-
сурси, а інвесторів залякували великими 
хабарами. Іноземні фінансові ресурси 
залучалися, здебільшого, не на розви-
ток вітчизняного виробництва, а на зрос-
тання споживання імпортних товарів, що 
ще більше посилювало структурні дис-
пропорції. В 2008 році спостерігалося 15-
відсоткове падіння національної економі-
ки, держава мусила вдатися до значних 
запозичень, які на кінець 2009 року вже 
складали 45 відсотків від внутрішнього ва-
лового продукту та зросли до 52 мільярдів 
доларів США. До основних економічних і 
структурних диспропорцій додалася ще 
й низько-технологічна та залежна від зо-
внішніх сировинних ринків модель розви-
тку економіки. 

Можна багато дискутувати про причи-
ни і наслідки, але не можна не враховува-
ти певних зрушень, які ми всією громадою 
маємо примножувати. А прискорити цей 
процес покликані запроваджувані керів-
ництвом держави перетворення, за що 
відповідальним я вважаю і особисто себе. 

– Наводяться різні дані щодо втрат 
аграріїв на ринку зерна внаслідок 
впровадження експортних квот, мита. 
Називається сума в 10 та більше мі-
льярдів гривень і, як наслідок, прогно-
зується нестача коштів на фінансуван-
ня наступної посівної кампанії. Якою 
має бути політика держави в цьому 
напрямі? 

– Наша держава є одним із найбільших 
виробників та експортерів зерна. Проте, 
суттєво впливає лише на ціну ячменю. 
Інші групи, такі як пшениця, кукурудза пе-
ребувають у фарватері загальносвітових 
тенденцій. 

Що відбулося в цьому сезоні? В світі 
очікувався великий урожай і несприятли-
ва економічна ситуація – це менше спо-
живання і нижча платоспроможність. Тому 
за останні два місяці ціни на зерно в світі 

В   аВангарді  чи  
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За даними Держкомстату України індекс споживчих 
цін по Україні у жовтні 2011р. відносно вересня 2011р. 
склав 100,0%, відносно грудня 2010р. -104,2%.

По Київській області індекс споживчих цін становив 
у жовтні 2011р. до вересня 2011р. - 100,4%, до грудня 
2010р. - 103,8%.

 за дорученням начальника ГУС – 
Наталія ГРИщеНКО, 

в.о. начальника відділу статистики 
у Макарівському районі. 

ціни у Порівнянні 
з вереснем в україні 

не зросли

Учасники зібрання 
заслухали також ви-
ступи кандидатів на 
посаду голови МОСДМ 
«Лідерська нація» та на 
посади керівників від-
ділів. Учасники дебатів 
відповідально підготу-
вались до зборів: кожен 
зробив комп’ютерну 
презентацію своєї біо-
графії та програми ді-
яльності.  

Присутніми на 
звітно-виборних збо-
рах були: заступник 
голови райдерж-
адміністрації Олек-
сандр Гуменюк, на-
чальники відділів 
райдержадміністрації, 
директор центру твор-
чості дітей та юнацтва 
ім.Д.Туптала Ігор Го-
денков, голова бать-
ківського комітету 
МОСДМ «Лідерська на-
ція» Сергій Шевченко. 
Також на збори прибуло 
93 лідери учнівського 
самоврядування зі шкіл 

району та 28 педагогів-
координаторів.

Олександр Мико-
лайович Гуменюк ви-
ступив з вітальним 
словом та нагородив 
координатора, голову і 
заступника організації 
подяками райдержад-
міністрації та районної 
ради та цінними пода-
рунками. 

Перед проведенням 
голосування на сцені 
виступив танцюваль-
ний дует «BBlack». А 
поки йшов підрахунок 
голосів, усі учасники 
засідання вирушили на 
екскурсію до райдерж-
адміністрації.

За результатами на 
посаду голови МОСДМ 
«Лідерська нація» об-
рано Оксану Сивоконь, 
ученицю 9 класу Мака-
рівського НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів природничо-
математичний ліцей». 

Галина РОГОВА.

молоддю

в очікуванні гарного врожаю різко 
знизилися. Така ж тенденція про-
стежувалася і в Україні. На кукурудзу 
в державі ціна впала з 330 доларів 
ФОБ до 240 доларів ФОБ. Аналогічно 
ситуація склалася і з пшеницею. 

Виробники не розуміли механіз-
мів ринку і не поспішали продавати 
зерно, очікуючи, що ціни будуть ви-
щими, хоча жодних підстав для цьо-
го не було. Крім того, Верховна Рада 
ухвалила закон щодо встановлення 
експортного мита на зернові, скасу-
вавши ПДВ для трейдерів. Трейдери 
зменшили закупівельні ціни на розмі-
ри мита та суми ПДВ (в середньому 
на 400 грн.). Виникла патова ситуа-
ція, коли трейдер, додавши ці затра-
ти, одержав ціну вищу за російську. 
Внаслідок цього російські трейдери 
продавали зернові за нормальними 
цінами, а ми втратили ринки. 

А коли парламент скасував мито 
на експорт пшениці та кукурудзи, сві-
това ціна впала на розмір менше, ніж 
саме мито, і ми втратили ще більше. 
Нашим експортерам потрібен час, 
щоб відновити торгівельні зв’язки, 
втрачені внаслідок введення цього 
мита. За прогнозами аналітиків, на 
звичайні темпи експорту аграрії змо-
жуть вийти лише в січні-лютому 2012 
року. 

Напевно, для вирішення цієї си-
туації потрібно втручання Уряду, який 
може повернути відшкодування ПДВ 
експортерам. А це значно вплине на 
експортну спроможність агропро-
мислового сектору.

Україна завжди була і залиша-
ється світовою житницею. Ми пови-
нні більше орієнтуватися на експорт 
продукції сільського господарства, 
зокрема зерна, хоча б з тієї причини, 
що на внутрішньому ринку ми спо-
живаємо набагато менше, ніж виро-
бляємо. І у майбутньому, за інтенси-
фікації виробництва, цей дисбаланс 
буде лише збільшуватися на користь 
експорту.

– Санкції щодо експорту зерна 
спричинили перевантаженість, 
а отже й дефіцит елеваторних 
площ. Наскільки актуальною для 
Київщини є проблема зберігання 
сільгосппродукції? 

– Ця проблема, як і інші, посту-
пово вирішується. Наприкінці верес-
ня в Яготині введено в експлуата-
цію один з найбільших елеваторних 
комплексів в Україні, в будівництво 
якого іноземні інвестори вклали 20 
мільйонів доларів. Ця подія проде-
монструвала технологічний підхід до 
ведення сільського господарства, а 
факт вкладення інвестиційних коштів 
підтвердив переконаність, зокре-
ма інвесторів у великому потенціалі 
аграрної галузі України. Елеватор-
ний комплекс, потужністю 113 тисяч 

тонн, начинений транспортерами, 
норіями, трієрами, сепараторами та 
іншим устаткуванням, що утворює 
зерноочисну систему, через яку що-
дня пропускаються тисячі тонн збіж-
жя. Поява цього комплексу відразу 
далася взнаки: суттєво розвантажи-
лися черги до зерносховищ, зросла 
пропускна спроможність. 

Також нещодавно запрацювали 
овочесховища у Васильківському та 
Вишгородському районах потужніс-
тю 15 та 18 тисяч тонн відповідно, 
елеватор на 30 тисяч тонн у Білоцер-
ківському районі. Наразі будуються 
8 сучасних овочесховищ майже на 
45 тисяч тон, елеваторні комплек-
си на Дніпрі в Кагарлицькому та 
Переяслав-Хмельницькому районах, 
невдовзі буде здано в експлуатацію 
зерносховище потужністю 150 тисяч 
тонн в Тетіївському районі. 

– Анатолію Йосиповичу, зі ска-
заного можна зробити висновок, 
що на тлі не занадто привабливої 
інвестиційної ситуації загалом в 
державі, інвестори не обходять 
стороною Київщину? 

– Столичний регіон приваблює 
вигідних інвесторів і ми же в змозі за-
безпечити їхні вимоги на відповідно-
му партнерському рівні. Загальний 
обсяг прямих іноземних інвестицій на 
кінець першого півріччя збільшився 
на шість відсотків у порівнянні з по-
чатком нинішнього року і становить 
майже 2 мільярди доларів. Досягну-
тий обсяг інвестицій у розрахунку на 
одну людину є найвищим серед інших 
регіонів. Це якщо говорити загалом 
про інвестування господарського 
комплексу Київської області, а якщо 
вести мову про власне аграрний сек-
тор, то сьогодні чимало іноземних та 
вітчизняних компаній готові інвесту-
вати кошти в сільське господарство, 
але більшість з них поки що чекають 
сприятливішого інвестиційного клі-
мату та більш чітких, прогнозованих 
кроків держави назустріч аграріям. 

Вважаю, що надходження додат-
кових експортних коштів до вироб-
ників безпосередньо залежать від 
формування справедливої ціни на 
продукцію, яку вони виробляють. А 
це і є визначальним фактором щодо 
збільшення інвестицій у сільське гос-
подарство. 

– Опоненти земельної рефор-
ми головним її негативом вва-
жають утворення олігархічних 
латифундій, де не буде місця 
споконвічним господарям землі 
– дрібним селянським і фермер-
ським господарствам. Адже неза-
можні селяни не в змозі купувати 
землі. 

– Світовий досвід засвідчує, що 
саме малі та середні господарства й 
забезпечують потреби внутрішньо-

го ринку в продовольстві, в той час, 
коли в аграрній політиці держава 
зорієнтована на великі холдинги та 
корпорації. Не потрібно вигадувати 
велосипед, необхідно переймати пе-
редовий досвід. 

Хіба впровадження земельної ре-
форми не вимога часу? Йдеться про 
формування ринку землі, що унемож-
ливило б спекуляції з цим, напевно, 
головним ресурсом держави. Зако-
нопроектом передбачена заборона 
володіти земельними ділянками по-
над встановлений ліміт – від 900 гек-
тарів у Карпатах до 2100 гектарів у 
степній зоні. Виняткове право купу-
вати землі сільгосппризначення ма-
тимуть громадяни України, держава, 
фермерські господарства, територі-
альні громади в особі органів місце-
вого самоврядування. 

 Перепоною на шляху спекуляцій 
стане впровадження мита на про-
даж паїв, що водночас сприятиме 
забезпеченню виробників сільгоспу-
гіддями. Якщо земельну ділянку при-
дбали, а потім продають менше, ніж 
за п’ять років, то ця оборудка обкла-
датиметься 100-відсотковим митом. 
І такий алгоритм триватиме п’ять ро-
ків до 60-відсоткового рівня мита. 

Взагалі має докорінно змінитися 
підхід, село необхідно дотувати, як 
це робиться в розвинених країнах, 
стимулювати інтерес праці на зем-
лі. Сільське господарство, аграр-
ний комплекс має розглядатися з 
державницьких позицій як великий 
соціально-економічний проект, що 
здатен працевлаштувати мільйони 
людей, забезпечити статки кожного і 
заможність країни загалом. В цьому 
наше спільне завдання. 

Користуючись нагодою, щиро-
сердо вітаю своїх земляків, трударів 
ланів з наступаючим професійним 
святом – Днем працівників сільсько-
го господарства. Трудову звитягу 
аграріїв Київщини відзначив у своєму 
поздоровленні й Президент України, 
вітаючи хліборобів з намолотом дру-
гого мільйона тонн зерна. В непро-
стих погодних умовах ви підтримали 
найкращі хліборобські традиції краю. 
Низький уклін вам за вашу працю. 
Зичу здоров’я, злагоди і добробуту 
вам і вашим родинам, подальших 
трудових звершень. 

Усім добре відомі проблеми, з 
якими нам доводиться щоденно 
мати справу. Торкаються вони під-
тримки малого та середнього бізне-
су, надання дешевих кредитів, роз-
витку тваринництва та безлічі інших 
сфер діяльності. Влада не боїться 
цих труднощів і разом з громадою 
долає їх. Переконаний, що так буде й 
надалі. Впевнений у вашій підтримці. 

Розмову вів юрій САХНО.

ар’єргарді  сВітоВого  апк? свідчить статистика

урожайність зросла
За даними Головного управління статистики у Київ-

ській області станом на 1 листопада   сільськогосподар-
ськими підприємствами району зернові та зернобобові 
культури (без кукурудзи) скошено й обмолочено на площі 
4187 га, що складає 98,3% до площ, посіяних під урожай 
2011 року. Валовий збір зерна склав 7604,2 т, що на 3,6% 
(або на 266 т) більше, ніж на відповідну дату торік.

Порівняно з 1 листопада 2010 року збільшилася 
урожайність зернових і зернобобових культур (без 
кукурудзи): у середньому з 1 га обмолоченої площі 
одержано по 18,2 ц зерна (на 22,1% більше, ніж торік), 
в тому числі пшениці – 18,6 ц/га, ячменю - 16,9 ц/га, 
жита – 22,3 ц/га, гречки – 14,0 ц/га, овса – 13,8 ц/га, 
проса – 7,6 ц/га, гороху – 8,8 ц/га.

Кукурудзи на зерно зібрано на 39,3% посіяних площ. 
Урожайність становить 72,5 ц/га при 42,2 ц/га на 1 листо-
пада 2010 року. Зібрано 73,5% площ сої, 100% посівних 
площ соняшника на зерно (тобто 539 га), урожайність 
соняшника склала 19,0 ц/га. Викопано 76,5% площ кар-
топлі, урожайність – 345,6 ц/га (на 36,2% більше, ніж на 
1.11.2010 р).

Під урожай 2012 року сільськогосподарськими 
підприємствами (крім малих)  станом на 1 листопа-
да посіяно озимих на зерно і зелений корм на пло-
щі 4485 га, у 2 рази більше, ніж на відповідну дату 
2010 року, в тому числі зернових на зерно – 4220 га 
(94,1%). Для забезпечення весняно-польових ро-
біт у наступному році, виорано на зяб 7157 га (у 2,3 
рази більше, ніж минулого року). Під посів сільсько-
господарських культур органічних добрив внесено 
на 2,1% площ, на 26,8% площ внесено мінеральні 
добрива.

Прийміть щирі поздоровлення, дорогі працівники сільського господарства!
Доземний уклін і щира подяка усім, хто зрощує зерно і творить добро на 

нашій благодатній землі!
Ви щоденно примножуєте здобутки аграрного сектора країни, не цурає-

тесь своєї роботи, дбаєте про багатий і щедрий врожай.
Хай і надалі ваші поля колосяться рясними врожаями. 
Бажаю родинного затишку та благополуччя у ваших оселях.
Нехай здоров’я міцніє і примножуються трудові успіхи!

юрій зАБелА, 
депутат обласної ради.

Шановні працівники сільського господарства!
Вітаю вас з нагоди вашого свята. 
Прийміть в цей день щиру вдячність за вашу безмежну любов до рідної 

землі, відданість своїй справі та терпіння. 
Ви, шановні трудівники, дбаєте про те, аби всі ми мали хліб і до хліба.
Бережете вікові традиції і мудрість славного українського хліборобного народу.
Бажаю вам достатку, міцного здоров’я та довголіття.
Хай втілюються в життя всі ваші плани й задуми на радість вам та вашим 

родинам.
Хай Господь береже вас! 

Олексадндр ІВАщеНКО, 
Макарівський селищний голова.

Шановні друзі!
Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем працівників сільського гос-

подарства!
Ви, як ніхто знаєте справжню ціну хлібові, який щодня є в кожній оселі, 

адже саме ви своєю щоденною працею годуєте країну.
Щиро вдячний вам за вашу працю, за “руки золоті”, що за будь-якої по-

годи виконуєте роботу, обрану серцем.
Бажаю міцного здоров’я, добробуту і достатку.
Щастя та благополуччя вам та вашим родинам!

                                    Віктор СТеЦеНКО, 
голова координаційної ради профспілок району.

В Україні з’явилася інформаційна служба бізнес-
довідка, яку презентував інформаційний холдинг “Міськ-
довідка”. Тепер жителі Київської, Донецької, Дніпропе-
тровської, Харківської, Львівської і Одеської областей 
можуть оперативно отримати будь-яку інформацію, на-
бравши короткий номер 123 зі стаціонарного телефону. 
Доступ до інформації здійснюється 24 години на добу - у 
будь-який час дня і ночі. 

Абоненти бізнес-довідки  отримуватимуть не лише ін-
формацію про товари, послуги, організації та події, але й 
викликатимуть таксі, бронюватимуть столики в рестора-
нах, номери в готелях, квитки, замовлятимуть квіти тощо. 
Інформація надаватиметься безкоштовно.

зверніть увагу

безкоштовна  довідка 
за номером 123 

уклін вам, Працівники ланів і ферм!
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Після розпаду СРСР ми скопіювали у 
Заходу систему депутатства, але разом з 
тим не прийшло усвідомлення – навіщо ми 
це зробили і як її використовувати. Одна 
справа – депутати Верховної Ради, які при-
ймають закони, згідно яких живе Україна. У 
них є можливість вносити свої пропозиції, 
голосувати за них, приймати бюджет тощо. 
Депутати ж сільських, районних, міських і 
обласних рад не мають реальних повнова-
жень. Який бюджет «спускають» на район, 
із таким вони і вимушені працювати. По-
трібно розуміти, що більша частина район-
них бюджетів у нас – дотаційна. Так, в меж-
ах року Макарівський район може зібрати 
за допомогою податків 20 млн. грн., а ви-
тратити йому потрібно 120 млн. Відповід-
но, більшу частину коштів надає обласний 
бюджет, і саме цими ресурсами доводить-
ся розпоряджатися.

Навіть ті права, які гарантує закон час-
то не можуть бути реалізовані депутатами. 
Наприклад, право позачергового прийому 
у керівників. Кожен начальник має купу що-
денних справ, які йому потрібно вирішува-
ти в режимі онлайн, і він просто не в змозі 
надати належну увагу депутатам, прийняти 
і вислухати кожного. 

От і виходить: якщо взагалі розпустити 
усіх депутатів, окрім Верховної Ради, життя 
українців не надто зміниться. Наприклад, 
нещодавно скасували посади районних 
депутатів у Києві. Сумніваюся, що кияни 
взагалі помітили якусь різницю. 

Але особисто я не вважаю цей інститут 
влади зайвим в Україні. У нас просто не-
правильно до нього ставляться. 

Більшість людей, які балотуються у де-
путати вважають, що цей статус надасть їм 
додаткові повноваження, можливість опе-
ративніше достукатись до посадових осіб, 
швидше вирішити ті чи інші проблеми, під-
вищити свій власний авторитет, задоволь-
нити власне его. А коли вони насправді по-
чинають виконувати депутатські функції, то 
розуміють, що реально ніяких командних 
функцій депутатство на регіональному рівні 
(район, селище, село) не дає. Фактично всі 
фінансово-економічні важелі впливу згід-
но делегованих повноважень знаходяться 
в руках виконавчої гілки влади, до того ж у 
вкрай обмеженому вигляді, оскільки бю-
джети сільських районів, як правило дота-
ційні, і все потрібно просити з обласного чи 
державного бюджету. Такі реалії – хочемо 
ми цього чи ні.

Потрібно розуміти, що депутат районної 
ради – посада неоплачувана. У них у всіх є 
основне місце роботи. Свої зобов’язання 
вони виконують у вільний час. При цьому 
виникає дві основні проблеми: по-перше, 
ніхто не каже їм, що саме потрібно робити, 
по-друге, вони не мають реальних повно-
важень. Через ці невідповідності очікувань 
і реальності виходить, що депутати облас-
них, районних, селищних і сільських рад не 
приносять тієї користі, яку могли б. 

Було б зовсім по-іншому, якби канди-
дати у депутати з самого початку розумі-
ли, що ця посада передбачає роботу на 
громадських засадах. Така людина пови-
нна дуже хотіти просто допомагати сус-
пільству, вносити свій вклад у загальний 
добробут і не очікувати від цього якихось 
бонусів і привілеїв. 

Тобто у депутати повинні йти люди, 
які мають велике бажання займатися гро-
мадською роботою. А статус депутата їм 
потрібен як формальне засвідчення цього 
бажання. Щоб люди довіряли їм, розуміли, 
що це не якийсь аферист. Така собі офіцій-
на посвідка для того, щоб робити корисні 
справи. 

Можливо, при такому підході набагато 
зменшилася б кількість бажаючих балоту-
ватися, але ті, хто прийшов би на ці посади, 
чітко усвідомлювали б свій статус і свою 
відповідальність, і були готові допомагати 
людям. 

Кандидати у депутати повинні розуміти, 
що найчастіше їм доведеться вирішувати 
проблеми власними зусиллями, власним 
коштом. Гроші з місцевих бюджетів вико-
ристовуються на першочергові потреби 
і, наприклад, заміна дерев’яних вікон на 
пластикові у дитсадочках до їх списку не 
входить. Депутат в такому випадку повинен 

бути готовим взяти частину своїх власних 
коштів і витратити їх не на себе чи на свою 
сім’ю, а на вирішення конкретної суспіль-
ної проблеми. При цьому неабияку роль 
відіграє співпраця депутатів з керівником 
місцевої громади, їх вміння об’єднати ре-
сурси громади на користь членів тієї ж 
спільноти.   

І якщо кандидати усвідомлять це, 
обов’язково зміниться і ставлення суспіль-
ства до народних обранців. Сьогодні люди 
розчаровані у депутатах, а депутати, зі сво-
го боку, відчувають, що їх очікування не ви-
правдалися. Таким чином дискредитується 
сама система парламентаризму в Україні. 

Я не вважаю, що потрібно розширюва-
ти повноваження депутатів законодавчо. 
Їх робота не повинна підміняти працю ви-
конавчої влади. Їх основне завдання, на 
мою думку, - організувати людей, громаду 
на допомогу самим собі. Адже дуже багато 
речей ми можемо зробити власними зу-
силлями. А тим більше у селах, маленьких 
містечках, де усі знають одне одного. На-
багато легше домовитися невеликою гро-
мадою про те, щоб, наприклад, вийти на 
суботник і прибрати у рідному містечку. Але 
для цього потрібна людина, яка б взяла на 
себе обов’язки організатора – зініціювала 
якусь суспільно корисну акцію, підняла лю-
дей. Саме така роль, на мою думку, повинна 
бути відведена для депутатів сьогодні. Міс-
цеве  самоврядування повинно стати осно-
вним інститутом влади, бо нічого ближчого 
до людей в сфері владних і громадських 
впливів світовий досвід не винайшов. 

Відповідно потрібні зміни й у свідомос-
ті депутатів органів місцевого самовря-
дування. Ми маємо чітко зрозуміти, що в 
умовах протиріч і недосконалості законо-
давства багато залежить від суб’єктивної 
позиції кожного депутата, як представни-
ка колективних інтересів мешканців пев-
ної території. Тому саме на депутатський 
корпус покладається відповідальність за 
нівелювання всіх огріхів реального життя з 
метою створити в громадах дух української 
спільноти, де кожен живе між своїми, а не 
чужими, де культивується гармонія, добро-
зичливість, де робляться добрі справи.

Наступний дуже важливий момент. Пе-
ревірений спосіб, як НЕ вирішити будь-яку 

проблему - представити її глобально. На-
приклад, існує питання допомоги пенсіо-
нерам. Якщо уявити цю проблему у межах 
району, області, країни, вона одразу ж ста-
не не вирішуваною. Тільки в Макарівсько-
му районі 16 тисяч пенсіонерів, і, звичайно,  
неможливо відразу допомогти їм усім.  Але 
ж можна це зробити для одного-двох лю-
дей!

У нашому районі 36 сільських рад, в 
кожній з яких по 15 депутатів, плюс район-
на рада – ще 76 чоловік, всього виходить 
ціла армія людей. Якби кожен зробив хоч 
невеликий вклад у розвиток району, нехай 
навіть пофарбував паркан, це вже змінило 
б ситуацію на краще. Не у всіх є фінансові 
можливості допомагати грішми, але можна 
зробити щось своїми руками, або викорис-
тати свої організаторські здібності. Головне 
– щоб результат діяльності кожного з депу-
татів можна було реально побачити. Адже 
більшість депутатів, розповідаючи про свою 
роботу, можуть наговорити дуже багато: 
клопотався, писав, голосував, вирішував… 
Проте конкретні здобутки, результати, які 
можна реально оцінити, може назвати да-
леко не кожний. 

Я думаю, причиною цього є те, що у де-
путатів апріорі складається неправильне 
уявлення про свої обов’язки. Проілюструю 
цю думку ситуацією з власного досвіду. Я 
виділив власні кошти на ремонт сільсько-
го клубу і розповів про цю свою ініціативу у 
районній раді. Один із моїх колег-депутатів 
почав вимагати у мене звіт – скільки коштів 
пішло на це, як їх розподілили. Але ж вибач-
те – це були мої особисті гроші, і ні перед 
ким, окрім, хіба що, дружини, я не маю зві-
тувати. А він вже увійшов у роль – щось ви-
магати, розбиратися з якимись папірцями. 
Таким є його уявлення про власний пост. І от 
якби змінити саме це сприйняття власних 
функцій, ми жили б у зовсім іншій країні. 

Ще один важливий момент стосуєть-
ся вже не особисто депутатів, а тих, хто їх 
обирає. Виборці повинні відчувати відпові-
дальність за свій вибір. Мене дуже дивує, 
коли мешканці невеликого села, де усі зна-
ють одне одного, голосують за  недостой-
ного кандидата. Через півроку його кида-
ють у в’язницю за розкрадання земель, і ті 
ж самі виборці обурюються його обманом. 
Хіба вони не бачили раніше, якого штибу ця 
людина? Іноді мені здається, що ми так ста-
вимося до голосування, ніби ми вибираємо 
депутатів для Америки. Ми проголосуємо, 
а вони вже там нехай розбираються. 

Дуже важливо зважено підходити до 
свого вибору, розуміти, що своїм голосом 
ти також береш на себе відповідальність за 
ту людину, яку приводиш до влади. А з та-
ким халатним ставленням, яке існує зараз, 
далеко не заїдеш. 

Велика проблема українського суспіль-
ства у тому, що ми не відчуваємо себе гро-
мадою. Ніхто не хоче робити щось за меж-
ами власного будинку чи подвір’я. Одного 
разу до моєї приймальні зателефонував 
чоловік із проханням навести лад на їх сіль-
ському кладовищі. Відразу постає питання: 
а хіба самі жителі села не можуть впоряд-
кувати місце, де лежать їхні батьки, дідусі 
й бабусі?

В нашій ментальності закладено, що 
хтось інший мусить дбати про порядок. 
Ми очікуємо цього від влади, від якихось 
організацій, але не від себе. І якщо у мене, 
як депутата чи просто людини, вийде по-
казати людям, що можна самотужки змі-
нити світ навколо себе, я вважатиму своє 
завдання виконаним. На своєму сайті www.
khanin.com.ua я розміщую інформацію про 
результати власної роботи і доброчиннос-
ті не з ціллю попіаритися, а для того, щоб 
показати людям: можна реально щось зро-
бити. І ось це теж є одним із  ключових за-
вдань депутата. 

Не потрібно намагатися вирішувати 
проблеми тільки за рахунок бюджетних ко-

штів. Цієї скарбнички, особливо в умовах 
кризи, коли зменшуються обсяги вироб-
ництва і, відповідно, надходження до бю-
джету, не вистачить на все. Логічно, якщо  
в межах сім’ї усі розуміють: зменшилася 
зарплата - необхідно відмовитися від яко-
їсь частини витрат. А в масштабі держави 
ситуація хіба не така ж сама? Бюджетні 
кошти йдуть на першочергові витрати, на 
вирішення усіх проблем їх не вистачить. 
І тому кандидату, який обіцяє виборцям 
«молочні ріки та кісільні береги», завідо-
мо не можна довіряти. Не вийде помахом 
чарівної палички підвищити пенсії чи зарп-
лати лікарям і вчителям, ці додаткові гроші 
потрібно звідкись узяти. А за рахунок чого 
або кого? І якщо ми на виборах голосуємо 
за людей, які обіцяють нам золоті гори, ми 
самі себе обдурюємо.

Єдине, що реально може зробити влада 
– створити таку систему відносин в країні, 
при якій громадяни могли б вільно розвива-
тися, підвищувати власний добробут і добро-
бут держави. А заклики на зразок «забрати 
майно у чиновників та олігархів» не вирішать 
проблеми бідності. Потрібно змінювати мен-
талітет українців, заохочувати їх відкривати 
власний бізнес, створювати робочі місця. Не 
заздрити потрібно заможнім людям, а брати 
з них приклад, проявляти власну ініціативу і 
активність, працювати, щоб досягти благо-
получчя. Отакою я бачу модель ідеального 
суспільства, яке можна реально збудувати 
в Україні. А починається воно з речей, які не 
коштують ні копієчки – зі зміни ставлення 
до свого оточення, до свого життя. Хочеш 
жити добре – працюй, хочеш жити у чистій та 
гарній країни – роби щось для цього, хочеш 
бачити при владі порядних людей – відпові-
дально підходь до виборів. 

Особисто я почав займатися громад-
ською діяльністю через те, що досяг певно-
го віку і в мене виникла відповідна душевна 
потреба. Багато людей, стаючи старшими, 
відчувають потяг зробити щось корисне для 
суспільства. Просто вони не афішують своїх 
добрих справ. Громадська думка в Україні 
сформувалася таким чином, що будь-які хо-
роші вчинки розглядаються під призмою са-
мореклами або якоїсь іншої вигоди. Я вва-
жаю, що ми не станемо жити краще, доки 
не будемо допомагати одне одному, доки 
не будемо дбати про тих, хто цього потре-
бує, нести моральну відповідальність за тих, 
кого ми привели до влади. І якщо я не буду 
про це говорити, я не зміню нічого. Я можу 
поставити пластикові вікна у школі і не афі-
шувати цього вчинку. Проте для мене важ-
ливо, щоб ця ініціатива стала хорошим при-
кладом для інших, важливо, щоб змінилося 
ставлення суспільства до подібних речей. 
Можливо, якби усі люди, які роблять щось 
хороше, не соромилися б про це говорити, 
у нас би було зовсім інше суспільство. 

Усі ми хочемо кращого для своїх дітей. 
Проте просто накопичити грошей чи майна 
для наступних поколінь – замало. Одного 
разу я натрапив на цікавий документаль-
ний телефільм, в якому розповідалося 
про долі нащадків американських багатіїв. 
Більшість із них не були заможними. Ма-
теріальні надбання знецінюються, бізнес 
може розвалитися в силу якихось обста-
вин. Єдине, що ми можемо залишити на-
шим дітям та онукам – це кращий світ, кра-
їну, в якій вони могли б розвиватися і гідно 
заробляти. І я дуже хотів би, щоб люди над 
цим замислилися. Якщо мені вдасться до-
стукатися бодай до однієї людини – це вже 
буде певним здобутком. Значить, не дарма 
цей матеріал буде надруковано. 

Моє головне бажання – щоб люди пові-
рили у себе, робили добрі і корисні справи 
не тільки для себе, але і для громади, для 
того, щоб змінити своє життя і життя своїх 
дітей. 

Семен Григорович ХАНІН,
депутат районної ради.

«осноВне заВдання   депутата – 
організуВати людей на допомогу самим собі»

слово депутату

15 листопада перший заступ-
ник голови райдержадміністрації 
Андрій Гріненко провів нараду з 
головами сільських та селищних 
рад з розгляду питань про стан 
виплат пенсій та пільг окремим 
громадянам. В нашому районі 
на сто працюючих нині припа-
дає сто сорок шість пенсіонерів 
всіх категорій. Багато громадян 
зверталось до пенсійного фон-
ду і суду щодо грошових виплат і 
компенсацій. Наш район, до речі, 
в четвірці серед районів області 
за кількістю звернень до суду. 
Проблемою є й те, що мінімаль-

ний розмір пенсії за віком зако-
нодавчо не встановлений, через 
що вона може становити навіть 
менше дев’ятиста гривень. Нині 
люди отримують песії як і раніше. 
На сьогодні виплата компенсацій 
і доплат призупинена, але не від-
мінена. Через їх масову виплату 
було знято індексацію, тому при 
припиненні цих виплат люди 
отримали на 100 – 200 гривень 
менше. І, як це буває, ці недопла-
ти не компенсуватимуться.

Також  розглянули питання 
про проведення невідкладних за-
ходів щодо запобігання занесен-

ня африканської чуми свиней до 
сільськогосподарського сектору  
України, адже ця загроза стала 
до нас ближчою. Протягом мину-
лого місяця в Краснодарському 
краї Росії було знищено 56 тисяч 
інфікованих тварин. Причиною 
розпалу хвороби є утримання 
свиней  в неналежних санітарних 
умовах: бруд, волога. Необхідно  
провести повний реєстр усього 
свинопоголів’я з метою подаль-
шої вакцинації для попереджен-
ня зараження.

Особливу увагу також  при-
ділено було ще одній хворобі – 

сказу тварин. Через нещасний 
випадок, що стався нещодавно в 
нашій країні, – скажений бродя-
чий пес, хворий на сказ, покусав 
дванадцятирічну дівчинку, яка 
через два тижні померла від за-
раження, нині постало завдання 
боротьби з бродячими тварина-
ми в населених пунктах. 

Крім основного було роз-
глянуто питання щодо порядку 
контролю за здійсненням орга-
нами місцевого самоврядування 
делегованих повноважень  ор-
ганів виконавчої влади, порядок 
реєстрації Державних актів на 

право власності на земельні ді-
лянки. Нині в сільських радах 
проводиться видача виготовле-
них Державних актів громадянам 
– власникам  ділянки, паю. 

Окремо було винесене до 
розгляду присутніх питання ор-
ганізації роботи котелень на аль-
тернативних джерелах опалення 
через реорганізацію їх шляхом 
переобладнання на твердопа-
ливні. Макарів на сьогодні по-
вністю переведено на цей вид 
опалення, що безумовно є де-
шевшим, ніж газове.  

Інф. “М.в.“.

нарада з головами сільських рад: : :  офіційно : : :
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Свята, яке минулої суботи зібрало громаду 
Соснівки разом, немає в жодному календарі. 
Воно суто села. Бо це день його народження. 
Святкування соснівці приурочили до дати вша-
нування своєї покровительки Параскеви. А роз-
почалося воно з гімну, який прозвучав вперше 
і який відтепер громада має і береться шану-
вати не менш державного, бо він гімн їх малої 
батьківщини, звідки ведуть соснівців стежки у 
великий світ і з далеких доріг повертають до 
отчого дому.

 Я пам’ятаю як десь на початку року сіль-
ський голова Олена Йовенко в інтерв’ю нашій 
газеті розповідала, що її керівництво офіційно 
розпочалося рік тому саме зі свята села. Гур-
том зорганізували сили соснівців. У творчих 
муках народився навіть співочий колектив. І ось 
тепер їх «Калинонька» (керівник Т.Пархоменко) 

вже отримала право брати участь 
в заключному концерті районного 
огляду художньої самодіяльнос-
ті. А на святі до них приєдналися 
ще новостворені уже родинні ко-
лективи «Злагода» та дует най-
молодших учасників концерту. 
Народні аматори сцени ще й ве-
селили залу гумором, власноруч 
складеними частівкам про себе і 
своїх сусідів, показали найцінніші 
обереги сільських хат - рушники, 
які вишивають майстрині села…

 Завітало на свято чимало гос-
тей. Привітали громаду начальник 
фінансового відділу райдержадмі-
ністрації Світлана Дідківська, на-
чальник відділу культури та туризму 
Ліна Факторович, сільський голова 
з сусідньої Томашівки Фастівського 

району, та сільський голова Фасової разом з учас-
никами художньої самодіяльності. Найщиріші по-
бажання адресував односельцям директор СТОВ 
«Зоря» Олександр Попович, спонсор багатьох до-
брих починань в селі...

Окрім вітань не менше було й подяк, відзнак: 
активістам громадського життя села, кращим 
трудівникам, зразковим господарям власних 
садиб, як від місцевої влади, так і голови рай-
держадміністрації Ярослава Добрянського та 
голови районної ради Віктора Гудзя. Та чи не 
найбільше їх було на адресу сільського голо-
ви. Ми вже призвичаїлися, що владу здебіль-
шого лають. Тим паче до місцевої претензій, 
зазвичай,чи не найбільше. А в Соснівці довіру 
громади Олені Василівні вдається виправдо-
вувати. Кроки влади продумані, спрямовані на 

соціальну розбудову населеного пункту, його 
майбутнє. Отже на користь громади. 

І в благоустрої, і в розвитку культури Соснів-
ки сьогодні помітна рука справжніх господарів. 
Сільській владі вдається справно поповнювати 
коштами місцевий бюджет. За 10 місяців дохід-
ну його частину виконано на 279, 8 відсотків, це 
значить, що місцева скарбниця поповнилася на 
860 тисяч гривень. Це дало змогу владі взятися 
власним коштом за реконструкцію дитсадка, 
який уже давно потребував негайного оновлен-
ня. Тож відкриття його стало справжнім дарун-
ком до свята всім жителям села, але найбільше 
молодим батькам і дошкільнятам. Затишним 
ігровій, спальням, підсобним приміщенням, 
ігровим майданчикам, облаштуванню цього 
закладу меблями, приладдям для навчання, 
спортивним інвентарем могли б позаздрити 
і деякі заклади райцентру. Хіба що саме при-
міщення – невеличке. Але то не біда, тут і ви-
хованців поменше. Перебуватимуть одночасно 
16 дошкільнят. Чимало з них разом з батьками 
прийшли на відкриття і одразу відчули себе як 
вдома. Заклад був освячений і всі помолилися 
за те, щоб добре тут велося малечі, щоб росла 
вона здоровою і щасливою на радість батькам і 
всієї громади, щоб сім’ї поповнювалися і не пе-
реводився рід хліборобський Соснівки.

…До пізнього вечора святкували соснівці 
день свого села. З музикою, танцями, спор-
тивними змаганнями, з розіграшем лотереї, 
молодіжною дискотекою. І навіть салютом, що 
осяяв похмуре осіннє небо веселковими бар-
вами. Так радісно, як могли святкувати лиш ті, 
хто вірить у завтрашній кращий день своєї ма-
лої батьківщини.

Анна СУХеНКО.

«ЦВіти, розкВітай сосніВський наш край, 
країни куточок малий …»

 (із гімну села соснівка) 

Соснівка – одне з найвіддаленіших від Макарова сіл району. Воно на 
самій межі його з фастівським краєм. Вулички в’ються між сільськими 
обійстями: то високо здіймаючись на пагорб, що одразу все село і на-
вколишні поля, ліси, луги постають у всій своїй первозданній красі, то 
спускаючись в долину чи ховаючись за окраєць соснового бору, гублять-
ся з виду, щоб уже за рогом подивувати мальовничим краєвидом. За 
народними переказами село виникло у 1240 році. Люди, що втікали від 
татар, знайшли собі притулок серед соснового лісу, на березі річки Оче-
ретянка. Звідси і назва села. 

Сьогодні зовсім невеликий за сучасними мірками цей сільський населе-
ний пункт зі своєю давньою історією, звичаями продовжує жити особливою 
атмосферою хліборобського роду. Роду, який знає ціну хлібові і кожній ко-
пійці. Роду, який попри усілякі перебудови, кризи, зміг зберегти прості жит-
тєві цінності праці біля рідної землі, яка віддячує за нелегкий труд щедрими 
врожаями, достатком у домі. Соснівці не лише зберегли сільськогосподар-
ське підприємство, але й дали йому друге дихання. Вони засівають землю, 
вирощують хліб і годують худобу. Вони мають робочі місця і заробіток. Тут 
залишилися у шані професії механізатора, доярки, свинарки і телятниці... 
І оцей щоденний звичний ритм трудових буднів дає соснівцям оту впевне-
ність у завтрашньому дні, якої багатьом із нас так бракує. 

Минулої п’ятниці засо-
би масової інформації го-
моніли про унікальний день 
шести одиниць. 

Такий само ажіотаж на-
вколо магічних цифр був 
у 2007 і 2008 роках, коли 
люди масово справляли 
весілля, переносили на ці 
дні всі важливі справи й 
починання з надією на їх 
успішність.

 В той час, як сімка 
несе в собі позитивне зна-
чення, а вісімка – безкі-
нечність, то одиниця – це 
число самотності і почат-
ку. Тому, як радять нумеро-
логи, діти, які народились 
цього дня несуть в собі 
зростаючу енергетику, і в 
майбутньому зможуть змі-
нити світ. Також цього дня 
варто було б завершити 
справи, аби вони не пере-
творились у борги, зага-
дувати бажання, молитись 
за здоров’я і все хороше. 
А от щасливого сімейного 
життя молодятам ця гучна 
дата не гарантує, бо несе 
в собі напруженість відно-
син і агресію.

Та попри це в Макарові 
цього дня відбулось п’ять 
весіль. Одруження в будні 
взагалі велика рідкість, а ці 
весілля відбулись через те, 
що люди самі підбирали 
дату реєстрації шлюбу.

Втім, якщо замисли-
тись, то числа і дати , так як 
і штамп в паспорті і обруч-
ка, не в змозі вплинути на 
сімейне щастя. Все зале-
жить від справжності і сили 
почуттів. 

11.11.11

визначено 
стратегічні 

Питання
Минулої середи від-

булося перше засідання 
координаційної ради з 
питань культурного і духо-
вного відродження Мака-
рівщини, створеної при 
Макарівському селищно-
му голові, до якої увійшли 
представники творчої та 
освітянської еліти району. 
Засідання розпочав се-
лищний голова Олександр 
Іващенко і запропонував 
обрати керівництво ради. 
Почесним головою коор-
динаційної ради обрано 
Героя України, народного 
артиста України, лауреа-
та Національної премії ім. 
Т.Шевченка, професора, 
Почесного громадяни-
на Макарівського району 
Анатолія Паламаренка, го-
ловою ради жителя Мака-
рова Анатолія Соломенка, 
заступником – архітектора 
Ярослава Оліярника, се-
кретарем – голову гро-
мадської організації «Рідне 
місто» Максима Кравченю. 
До складу ради увійшли – 
заслужені діячі мистецтв 
України Віктор Степурко та 
Галина Гончаренко, заслу-
жений художник України 
Анатолій Марчук, керівник 
краєзнавчого клубу «По-
шук» Діна Нетреба та інші. 
Вони обговорили напря-
мок роботи, внесли про-
позиції щодо подальшої 
діяльності. Стратегічними 
питаннями було визначено 
реконструкцію «Замкови-
ща» та районного парку, 
відродження краєзнавчого 
музею, створення музеїв 
Данила Туптала та обра-
зотворчого мистецтва, від-
новлення проведення фес-
тивалів до дня народження 
Д.Туптала та духовної пісні, 
запровадження проведен-
ня шевченківських днів.
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В листопаді Православна церква відзначає 
день Преподобного Нестора Літописця – ченця 
Києво-Печерської Лаври, продовжувача тради-
цій слов’янської писемності, що були закладені 
рівноапостольними Кирилом і Мефодієм, пер-
шого історика Київської Русі.

Агіограф і літописець. Основоположник 
давньоруської історіографії, перший вітчизня-
ний історик, видатний письменник, мислитель, 
вчений, чернець Києво-Печерського монас-
тиря – Нестор Літописець народився в 50-х 
роках ХI століття в Києві. Юнаком прийшов до 
Києво-Печерської обителі та прийняв постриг. 
Він глибоко цінував істинне знання, з’єднане зі 
смиренністю та каяттям. У монастирі виконував 
обов’язки літописця. Чернецтво прийняв у 17-
річному віці, пізніше висвячений в сан диякона. 
Був книжником з широким історичним світогля-
дом і великим літературним хистом. Автор двох 
відомих творів – «Житіє Бориса і Гліба» та «Житіє 
Феодосія Печерського», складених у кінці ХІ ст. 
або на початку ХІІ ст. Всесвітню славу Нестору 
принесла його участь у літописанні Київської 
Русі. Всі наступні літописці лише переписували 
уривки з праць преподобного Нестора, насліду-
ючи його. Але перевершити так і не змогли. Так 
на початку ХІІ ст. виникла перша редакція «По-
вісті минулих літ». Яка була і залишається най-
видатнішою пам’яткою слов’янської культури. 
Тому преподобного Нестора літописця можна 
по праву вважати батьком не лише вітчизняної 
історії, а й словесності. Її написання, безпере-
чно, було справою життя Нестора. Патріот Русь-
кої землі Нестор обстоював її політичну єдність, 
виступав проти міжкнязівських чвар. Історію Русі 
розглядав як частину історії людства.

Його було поховано у Ближніх печерах Києво-
Печерської лаври.

У ХVІІ столітті було написано житіє Нестора 
(увійшло до друкованого Києво-Печерського 
патерика 1661 р. і «Книги житій святих» 1689-
1705 рр. Димитрія Туптала). На вшанування Не-
стора 1872 р. засновано історичне товариство 
Нестора-літописця, 1989 р. у Києві встановлено 
пам’ятник (скульптор Ф.Согоян). Образ Нестора 
відобразив скульптор М.М.Антокольський.

Саме на честь Преподобного Нестора Літо-
писця, внесок якого в розвиток історичної науки 
воістину безцінний, вже 12 років, відзначають 
свято - День Української писемності та мови. 
Адже ретельні дослідження джерел української 
писемності, сформували стійку дослідницьку 
думку про те, що саме з діяльності Преподо-
бного Нестора Літописця починається письмова 
українська мова. 

У центральній районній бібліотеці організо-
вано тематичну виставку, присвячену 955 – річ-
чю від Дня народження преподобного Нестора 
Літописця. Всі, хто цікавиться історичною ми-
нувшиною, можуть ознайомитися в бібліотеці з 
“Повістю минулих літ“.  Крім цього довідкові ви-
дання бібліотеки інформують користувачів про 
видатного дослідника: “100 видатних імен“ Ігоря 
Шарова, “1000 незабутніх імен України“ Георгія 
Мельничука, “Новий довідник історії України“, “З 
голосу нашої Кліо“ М.Слабошпицького, а також 
енциклопедичні видання.

 І.СТАРОВОЙТеНКО,
 провідний бібліотекар 

 центральної районної бібліотеки.

Про Першого історика 
київської русі 

розПовідає виставка

живе наша мова – 
живе і народ

Разом із всією країною уже кілька років учні 
Королівської школи відзначають День україн-
ської писемності. Для них – це свято спілкування, 
що підносить престиж української мови і вчить 
повазі до себе, свого українства, оточуючих.

В цей день в школі відбувся  І етап шкільного 
ХІІ  Міжнародного конкурсу з української мови 
ім.П.Яцика, в якому взяли участь близько 50 учнів 
з усіх класів. Діти із задоволенням виконували  
творчі завдання з рідної мови. Писали твори  на 
теми: «З чого починається Батьківщина», «Слово 
– найдорожчий скарб народу», «Розвиток укра-
їнської мови», «Цінності і недоліки українського 
національного характеру». Переможцями кон-
курсу шкільного етапу стали: Марина Кибукевич,  
Оксана Філатенко, Руслан Кравченко, Ірина Ми-
хайленко, Юлія Коверзюк. 

Завітали до нашої школи батьки й односель-
чани. Для них старшокласники провели екскур-
сію у музеї-світлиці рідної мови з доповіддю про 
стан української мови у сучасному суспільстві. 
Оксана Філатенко та Марина Кибукевич читали 
для них власні авторські твори, в яких звучала 
любов до своєї мови, України, гордість за істо-
ричні надбання народу.

Класні керівники  провели виховні години на тему 
«Мова - скарбниця культурних надбань народу».

День української писемності для наших шко-
лярів став великим святом глибокого держав-
ницького значення. Бо готує до життя покоління 
українців, яке себе поважає і ставить собі за мету 
– бути успішними людьми на своїй рідній землі.

людмила лУКАшИНА,
вчитель української мови та літератури 

Королівської зОш І-ІІІ ст.

еміль Алієв:  „...зробив 
би українську мову міжна-
родною, щоб увесь світ ди-
вувався її красі”.                                                

Катя  Скорозвон: „..зро-
била б, щоб усі діти мали 
батьків і у них було щасливе 
дитинство”.

Вікторія Васильчук: 
„Насамперед, я б начарува-
ла собі і родичам доброго 
здоров’я, миру в сім’ї, і ба-
гатства... Потім я  зробила б 
так, щоб на планеті не існува-
ло сигарет, алкогольних на-
поїв, наркотиків і вилікувала 
б залежних від них людей... 
Я б завітала до кожного з од-
нокласників і дала б йому те, 
чого він справді  „потребує”, 
навіть доброго виховання...”.

Настя Кравець: „Була 
б я чарівницею, я б змінила  
ставлення людей один до од-
ного... За гратами не сиділи 
б невинні. Але чарівник пови-
нен робити обдумані кроки і 
всі мрії здійснювати не від-
разу, а поступово. Життя так 
набувало б цінності...”.

Олена Марченко: „На 
нашій планеті прибрала б 
все сміття, насадила б квітів 
та дерев. Я б знищила все 
золото й срібло. Люди пере-
стали б поділятися на  дві ка-
тегорії  - багаті та бідні...”.

Аліна Музиченко: „Якби 
я була чарівницею, я б зроби-
ла так, щоб  люди не страж-
дали від того, що в них не ви-
стачає грошей, і не ставили 

себе вище інших, коли в них 
грошей „ кури не клюють”, бо 
всі люди повинні бути людь-
ми... Хоча, якби кожна лю-
дина зробила щось для того, 
аби світ був кращим, то і не 
потрібні були б чарівники...”.

Владислав Токар: „Якби 
я був чарівником, то знищив 
би все зло на світі. Не було б 
смутку і печалі, не було б во-
рожнечі і катастроф. Чарами 
лікував би недужих, не було б 
більше хвороб, які не дають 
жити спокійно...”.

Іра легенька: „Людям 
літнього віку я б  збудувала  
будинок на березі моря, щоб 
вони могли там відпочива-
ти, зробила б так, щоб ніхто 
в світі більше не знав стра-
хіть війни... А ще я хочу, щоб 
під впливом  моїх чар наша 
рідна Україна стала найза-
можнішою, найсильнішою, 
найпередовішою державою 
Європи...”.

Роман Соломенко: 
„Якби я був чарівником...
Усе б на світі тільки 
розквітало.
Цвіло, буяло і росло, 
і щоб плоди усе давало.
Щоб люди голоду 
не знали, і вже ніколи 
не вмирали,
І спокій в світі панував, 
добро і мир всім 
дарував”.
Віка Клименко: „Звісно, 

як дитина,  я  зробила б ціка-
вими уроки. На уроці літера-

тури нам би пояснювали тво-
ри їх автори. А на географії 
ми б подорожували світом... 
На уроці історії досліджува-
ли б  життя давніх цивіліза-
цій...”.

Каріна древаль: „Я б 
зробила так, щоб  у нашої 
держави було гарне майбут-
нє і зростали гарні й  талано-
виті діти... Я так хочу, щоб  у 
нас народ був дружним і був 
такий міцний, як пучок соло-
ми. Тоді він все здолає...”.

Яна зузанська: „Я б 
зробила людей добрішими, 
не нахабними, допомогла 
б усім інвалідам... Для всіх 
бездомних побудувала б дім 
для життя, заплатила б най-
кращим медикам, щоб вони 
допомагали їм. Я б відно-
вила всю ту красу, яка була 
до нашого народження. Хай 
все буде добре, хай люди 
радіють, а все цвіте і світить-
ся. Хай буде зима, як зима, 
холодна-холодна, а після 
зими хай буде тепло, тепла  
весна...”.

Таня Вавіло: „В народі  
кажуть, що побачити  весел-
ку і пройти під її дугою – на 
щастя. Декілька разів я бачи-
ла подвійну веселку. Тож, ве-
селко, принеси мені щастя!”.

Настя Єзерніцька: „Ве-
селі барви щастя, любові, 
радощів, миру приносить на 
своїх крилах веселка. Вона 
дарує надію на те, що все 
буде добре: злагода і мир 

на землі, щирість та відвер-
тість друзів, щастя і  любов. 
Як приємно, коли всі  дару-
ють один одному посмішки, 
добро та щедрість... Весел-
ко, з’являйся постійно після 
дощу і даруй всім людям на 
землі тільки теплі кольори 
щастя!”.

Марина Тоткайло: 
„Чарівність, казковість 
дива...
Казку творити – 
як небом летіти,
Веселкові барви 
світу розкрити.
Казка назавжди жива,
У того, хто вірить в дива,-
Чудо в душі ожива.
Хто щиро відкрився, -
Той чарівність пізнав,
Веселковими барвами  
світ обійняв.
... Інколи чуєш, як добре 

було б, коли б ми всі вміли 
літати. Але чи важливо це для 
життя? На мою думку, найваж-
ливіше, як твоя душа  „летить” 
по дорозі під назвою „життя”. 
Яким би прекрасним могло 
бути наше буття, якби кожна 
людина жила за принципом: 
„Поводься з іншими так, як 
би ти хотів, щоб поводилися 
з тобою”. Тоді б зникли війни, 
вбивства, злочини...”.

Мова... З раннього дитинства і до глибокої старості людина невіддільно пов’язана з мо-
вою. Розпочинається прилучення дитини до краси рідної мови з милих бабусиних казок і ма-
теринської колискової пісні...

Велична, щедра і прекрасна мова,
Прозора й чиста, як гірська вода, -
То України мова барвінкова, -
Така багата й вічно молода!
Справжнім святом духовності  у нашій школі став День української писемності та мови. 

Були проведені  різноманітні заходи, в яких учні виявили небайдужість до рідного слова...
Семикласники писали творчі роботи на теми:  „Якби я був чарівником...”, „Веселко, принеси 
щастя !”. Учні старших класів брали участь у Всеукраїнському диктанті національної єдності, 
який традиційно проводить Українське радіо.

Так співпало, що в цей день розпочався  І етап Міжнародного конкурсу знавців української  
мови імені Петра Яцика, активними учасниками якого стали більшість учнів школи.

Схвильовано сприйняли діти літературно-музичну композицію „Звучи, рідна мово!”, яку 
підготували учні 7-Б класу. Тримаючи в руках запалені свічки, діти звертались до Мови:

Єдина і свята, Пречиста Діво Мово!
У полум’ї свічок  прийди в пусті серця !
Навчи молитись нас  блакитно й калиново,
Навчи чудових слів, яким нема кінця !

Г.ТюХТІЙ, л.ГУМеНюК,
вчителі української мови Макарівського НВК                     

„ загальноосвітня  школа І-ІІІ ст. № 1 -
природничо-математичний ліцей”.

До рідного слова 
торкаюсь душею,
Боюсь очорнити чи 
зрадить його.
З цих слів наша мова, 
пишаємось нею –
Це музика й пісня 
народу мого.
Без неї не зміг би 
на світі прожити,
Не зміг би помітить 
земної краси,
Не чув би й не бачив, 
як шепчеться жито,
З якого стікають 
краплини роси.
Вона – джерело 
й найчистіша криниця,
З якого черпаю 
натхнення й  снагу.
Вона кришталево 
дзвенить і іскриться,
Я нею тамую 
духовну жагу.
У шелесті трав, 
у цвітінні калини,
Я чую цю мову у сні 
й наяву.
Вона в моїм серці, - 
це вся Україна,
Я дихаю нею, 
я нею живу!

Віктор ГеРАщеНКО.

прислухайтеся до молодих
 (уривки з творів „якби я був чарівником...” та „веселко, принеси 
щастя!” учнів 7-а та 7-б класів макарівського нвк «загальноос-

вітня школа і-ііі ступенів – природничо-математичний ліцей»)

зВучи, рідна моВо !

Він має шанс отримати цей статус від ЮНЕСКО, по-
відомила заступник міністра культури Вікторія Ліснича. 
“У здійсненні проекту “Київ - книжкова столиця світу” 
об’єднують свої зусилля Міністерство культури, благо-
дійний фонд Влади Прокаєвої “Обдаровані діти - май-
бутнє України”, Держкомтелерадіо, Київська міська 
держадміністрація та громадськість”, - зазначила за-
ступник міністра. 

За  її словами, проект включає фінансування розви-
тку книжкової галузі, відкриття нових книгарень, про-
ведення книжкових фестивалів, підтримку бібліотек, 
популяризацію читання.

“Ми плануємо здобути це почесне звання у 2015 
році. Заявку подамо до кінця 2011-го”, -  підкреслила 
Вікторія Ліснича й додала, що найближчим часом буде 
створено робочу групу із залученням іноземних екс-
пертів, яка розробить програму, сформує пакет доку-
ментів для подачі в ЮНЕСКО, яка разом  із Міжнарод-
ною асоціацією видавців щороку, починаючи з 2001-го,  
визначає Книжкову столицю світу.

У Швейцарії назвали фіналістів 
всесвітнього конкурсу на сім нових 
чудес світу. В ньому брали участь 
понад 220 країн за останні чотири 
роки, повідомляють зарубіжні ЗМІ. 

Організатори конкурсу оголоси-
ли попередні результати, які будуть 
перевірені і остаточно підтверджені 
на початку 2012 року. 

До списку 7 нових чудес світу 
увійшли: джунглі Амазонії, бухта Ха-
лонг у В’єтнамі, водоспади Ігуасу на кордоні Аргентини та Брази-
лії, південнокорейський острів Чеджу, Національний парк Комодо 
в Індонезії, підземна річка Пуерто Принцеса на Філіппінах, Столо-
ва гора у ПАР. 

“Ми вітаємо кожного з цих учасників з отриманням попере-
днього статусу New7wonders і з нетерпінням чекаємо на завер-
шення процесу підтвердження, щоб відзначити їх на офіційній 
церемонії на початку 2012 року”, - сказав засновник-президент 
New7wonders Бернар Вебер, оголошуючи результати конкурсу у 
штаб-квартирі організації в Цюріху. 

а чому б і ні!

київ може стати 
книжковою столицею 

світу 2015 року

мандрівники та мандри

названо сім нових 
чудес світу
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”

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.30 Книга.ua.
9.50 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.35 Аудiєнцiя. Країни вiд А до 

Я. Естонiя. 
13.00 Крок до зiрок. Євробачення.
13.45,3.45 Х/ф “Початок 

невiдомого столiття”.
15.15 Euronews.
15.30,5.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Х/ф “Суто англiйське вбивство”.
17.15 Т/с “Справедливi”.
19.00 Про головне.
19.30 Концертна програма 

М.Поплавського “Золота осiнь”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.

21.40 221. Екстрений виклик.
22.00 Богатирськi iгри.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.05 Х/ф “Кармо”. (2 к.).

1+1
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 

“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.30 “ТСН”.
7.15 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.05,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
11.00,18.30 “Не бреши менi 2”.
12.00,5.55 “Чесно”.
12.55 “Iлюзiя безпеки. Про-

кляття фараонiв”.
13.45 Т/с “Манна небесна”.
14.40,17.20 “Шiсть кадрiв”.

15.15 “З неба на землю”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Чотири весiлля”.
22.20 “Здивуй мене”.
23.50 Бойовик “Александр”. (2 к.).
2.50 Т/с “Новини”.

інтер
5.25 Т/с “Танго з янголом”.
6.20,21.40 Д/с “Слiдство 

вели...” з Л. Канiвським”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00, 18.00 

Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим ранком.
7.30,20.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Генеральська онука”.
11.00 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
12.15,2.50 “Знак якостi”.
13.55 “Сiмейний суд”.
14.55 “Судовi справи”.
15.55 Т/с “Дар”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.

21.35 Т/с “На сонячнiй сторонi 
вулицi”.

0.45 Х/ф “Одна вiйна”.
2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.45 “Служба Розшуку дiтей”.

трк «Україна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “П`ятницький”.
11.00 Т/с “Ментовськi вiйни 4”.
13.00 “Хай говорять. Потрапити 

в “П`ятiрочку”.
15.3,2.305 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
23.50 Т/с “Плащ”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Не можу дочекатися”. (2 к.).
3.00 Т/с “Безмовний свiдок 3”. (2 к.).

ictv
5.20 Факти.
5.35 Свiтанок.

6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.20,1.20 Спорт.
6.40 Свiтанок.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25,1.25 Надзвичайнi новини.
10.35,16.40 Т/с “Мент в законi”.
12.35,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.20 Comedy Club.
14.20,20.25 Т/с “Морськi дияво-

ли. Долi”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Т/с “Таксi”.
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
23.10 Х/ф “Смертельний удар”.
2.15 Т/с “Герої 4”.
2.55 Факти.

стб
6.10,3.15 “Бiзнес +”.
6.15,1.35 Т/с “Адвокат”.
7.55,14.50 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.

11.40 Х/ф “Дочка”.
13.45,19.05 “Екстрасенси 

ведуть розслiдування”.
15.50 “Битва екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10,22.40 “Зваженi i щасливi”.
0.45 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).

новий  канал
5.40,6.45 Kids` Time.
5.45 М/с “Назад в майбутнє”.
6.05 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.50,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.55 М/с “Баробоскiни”.
7.30,9.00,19.00,0.50 Репортер.
9.10,23.45 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
12.00 Т/с “Кадети”.
14.00 М/с “Бетмен”.
14.35 М/с “Маска 2”.
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Джоуї”.
17.00 Т/с “Спокусливi i вiльнi”.
17.55,21.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.05 Спортрепортер.

20.40 Кухня на двох.
22.40 Мрiї збуваються.
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Т/с “Шина”.

нтн
6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.35 Х/ф “Iнспектор Лосєв”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00, 2.40,5.25 

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

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Маямi 8”.
12.40,19.20 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 10”.
13.40 Т/с “Близнюки”.
15.50 Х/ф “Кольє Шарлотти”.
17.05 Х/ф “Привал мандрiвникiв”.
18.30,1.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Дiамантовi валянки.
0.30 “Покер Дуель”.
3.05 “Речовий доказ”.

четвер,  24  листопада

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,6.55,8.15 Погода.
6.10 М/ф.
6.20 Крок до зiрок.
7.00 Д/ф “Дитинство у дикiй природi”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.50 Кориснi поради.
9.00 Погода.
9.05 Як це?
9.30 Ближче до народу.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.20 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50 Кумири i кумирчики.
12.15 Караоке для дорослих.
12.55 Атака магiї.
13.30 “Людотерапiя” з А. Пальчевським.
14.15 Х/ф “Особливих прикмет немає”.
16.40 Маю честь запросити.
17.30 Дiловий свiт. Тиждень.
18.00 В гостях у Д. Гордона.
18.50 Золотий гусак.
19.15 Степан Гiга. “Я прийшов у 

цей свiт любити”.

20.40 Офiцiйна хронiка.
20.50 Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.00 Х/ф “Особливо важливе 

завдання”.
4.15 Х/ф “Полювання на лисиць”.

1+1
6.00 Комедiя “Легенда про Телля”.
7.35 М/ф.
8.00 “Холостячки. Нове кохання”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.05 М/с “Русалонька”.
10.30 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.55 “Дикi i смiшнi”.
11.20 “Хованки”.
12.20 Т/с “Незвичайна сiм`я”.

14.00 “Смакуємо”.
14.25 “Я так живу”.
15.00 Т/с “Iнтерни”.
16.00 Мелодрама “Лiки для бабусi”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.15 “10 крокiв до кохання”.
23.10 “Свiтське життя”.
0.10 “Телевiзiйна Служба Новин”.
0.55 Х/ф “Блакитна безодня”.
3.45 Мелодрама “Кам`яна 

башка”. (2 к.).
5.15 Т/с “Незвичайна сiм`я”.

інтер
5.50 “Вечiр боксу на “Iнтерi”. 

С.Федченко.
7.30 М/с “Вiнкс”.
8.25 М/с “Маша i Ведмiдь”.
8.35 “Це моя дитина”.
9.35 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Ранкова пошта з Пугачо-

вою i Галкiним”.
10.40 “Недiля з “Кварталом”.
11.35 “Смачна лiга з А.Заворотнюк”.
12.30 Х/ф “Адмiрал”.
15.10 Концерт “День народжен-

ня “Iнтера”.
18.00 Т/с “Биття серця”.
20.00 “Подробицi тижня”.

20.55 Т/с “Биття серця”.
22.55 “Телетриумф”.
0.55 “Подробицi тижня”.
1.45 Т/с “Порода”.

трк «Україна»
6.10 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.15 Х/ф “Лiсовик. Продовження 

iсторiї”.
9.25 Ласкаво просимо.
10.25 “Хто хоче замiж за мого сина?”
12.05 “Замiж за мого сина”.
13.10 Х/ф “Врятувати чоловiка”.
17.00 “Хвилина на перемогу”.
17.55 Т/с “Випадковий свiдок”.
19.00 Подiї тижня.
19.30 Т/с “Випадковий свiдок” .
20.35 Х/ф “Глухар в кiно”.
22.30 Футбольний уiк-енд.
23.55 Т/с “Любов на вiстрi ножа”.
3.00 Щиросерде зiзнання.
3.30 Подiї тижня.
4.00 Т/с “Дар божий”.

ictv
5.50 Факти.
6.10 Квартирне питання.
6.55 Анекдоти по-українськи.
7.15 ЄвроФуд-2012.

8.10 Х/ф “Батареї в комплект не 
входять”.

10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Битва нацiй.
13.55 Спорт.
14.00 Т/с “Росiйський дубль”.
18.25 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.40 Спорт.
19.45 Наша Russia.
20.05 Останнiй герой.
21.15 Х/ф “Мисливцi за караванами”.
1.35 Голi i смiшнi.
2.15 Х/ф “Пункт призначення 2”. (2 к.).
3.40 Iнтерактив. Тижневик.
3.55 Х/ф “Школа Року”. (2 к.).

стб
5.15 М/ф “Бременськi музиканти”.
5.55 Х/ф “Гараж”.
7.45 “МайстерШеф”.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-фактор. Революцiя”.
16.10 “МайстерШеф”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.

21.15 Х/ф “Медова любов”.
1.20 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
2.10 Нiчний ефiр.

новий  канал
4.40 Т/с “Ранетки”.
6.15 Клiпси.
6.35 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 Живчик Старти.
9.00 Х/ф “Острiв Нiм”.
10.55 Я - Герой!
12.50 Шоуманiя.
13.40 Info-шок.
14.35 Х/ф “Мiстер Магу”.
16.30 Х/ф “Хто я?”
19.00 Фабрика зiрок 4.
22.10 Хто проти блондинок?
23.10 Х/ф “Норбiт”. (2 к.).
1.15 Спортрепортер.

1.20 Х/ф “Дорога змiн”. (2 к.).
3.25 Зона ночi.

нтн
6.00 “Легенди бандитської 

Одеси”.
7.20 Т/с “Павутиння”.
11.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Помста.
12.00 Т/с “Тульський-Токарєв”.
14.00 Мiкс-файт. Турнiр зi змiшаних 

єдиноборств. “Битва 
легенд: Федiр Ємельяненко - 
Джеффф Монсон”.

17.00 Т/с “Тульський-Токарєв”.
19.00,1.20 Х/ф “Викуп”.
21.00 Х/ф “Спокуса”. (2 к.).
23.20 Х/ф “Королiвська кобра”. (2 к.).
2.55 “Речовий доказ”.
4.00 “Правда життя”.
4.50 “Агенти впливу”.
5.50 “Уроки тiтоньки Сови”.

неділя,  20  листопада
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понеділок,  21  листопада 

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.30 Атака магiї.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
10.35 Битва нацiй.
10.55 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Армiя.
12.55 Клiп ДПКЄ-2011. Швецiя.
13.05 Х/ф “Людина-невидимка”.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15,5.50 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Х/ф “Без свiдкiв”.
17.20 Т/с “Пригоди мага”.
18.15 Погода.
19.00 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
19.20 221. Екстрений виклик.
19.25 Офiцiйна хронiка.
19.30 Euronews.
19.55 Караоке для дорослих.
20.40 Сiльрада.

21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.45 Майстри гумору. 

Тарапунька i Штепсель. 
“Хвилюйтесь, будь ласка”.

22.25 Контрольна робота.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.40 Х/ф “Мiсто закоханих”. (2 к.).
4.15 Х/ф “Людина-невидимка”.
5.55 Гiмн України.

1+1
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 

“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,0.10 “ТСН”.
7.15 М/с “Тiмон i Пумба”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00,17.45 “Сiмейнi мелодрами”.
10.55,18.35 “Не бреши менi 2”.
11.50,17.20 “Шiсть кадрiв”.

12.25 Комедiя “Синдром фенiкса”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Холостячки. Нове кохання”.
22.25 “Iлюзiя безпеки. Що 

з`їсти, щоби схуднути”.
23.25 “Tkachenko.ua”.
0.25 Бойовик “Виконавець”. (2 к.).
2.05 Комедiя “Синдром фенiкса”.
5.20 “Я так живу”.
5.50 “Чесно”.

інтер
5.35 Х/ф “Хлiбний день”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00 

Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим 

ранком.
7.30,20.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Генеральська онука”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15,4.00 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л.Канiвським”.
14.35 Д/с “Детективи”.
15.15 “Судовi справи”.
16.10 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.

20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “На сонячнiй сторонi вулицi”.
0.45 “Позаочi”.
1.35 Х/ф “Адмiрал”.
3.30 “Подробицi” - “Час”.
4.25 Д/с “Мiста пiдземного свiту 2”.

трк «Україна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “П`ятницький”.
10.00 Х/ф “Глухар в кiно”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробу-

вання”.
22.15 Х/ф “Смертельнi пере-

гони”. (2 к.).
0.20 Х/ф “Печера”. (2 к.).
2.10,3.50 Т/с “Любов на вiстрi ножа”.
5.20 Д/с “Пункт призначення - 

правда 2”.
ictv

5.25 Служба розшуку дiтей.

5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,19.15,13.05,19.20,0.55 

Спорт.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.25,13.10 Т/с “Росiйський дубль”.
12.45 Факти. День.
12.55 На рiвних.
14.15 Х/ф “Мисливцi за караванами”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,1.00 Надзвичайнi новини.
20.25 Т/с “Морськi дияволи. Долi”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,3.20 Свобода слова.
2.00 Т/с “Герої 4”.
2.40 Факти.

стб
5.45,6.35,1.30 Т/с “Адвокат”.
6.30 “Бiзнес +”.
7.20,14.40 “Нез`ясовно, але факт”.
8.20,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
9.20 Х/ф “Медова любов”.
13.40 “Мiстичнi iсторiї 3 з 

Павлом Костiциним”.
15.40 “Битва екстрасенсiв. 

Третя свiтова”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.

19.45 “Екстрасенси ведуть 
розслiдування”.

20.50 “Куб”.
22.40 Х/ф “Приборкання норо-

вистого”.
0.40 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
3.00 Х/ф “Крихiтка Доррiт”.
4.45 Нiчний ефiр.

новий  канал
4.55 Т/с “Ранетки”.
5.35,6.45 Kids` Time.
5.40 М/с “Назад в майбутнє”.
6.05 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.50,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.55 М/с “Баробоскiни”.
7.30,9.00,19.00,0.35 Репортер.
9.10 Фабрика зiрок 4.
12.55 Т/с “Кадети”.
13.55 М/с “Бетмен”.
14.30 М/с “Маска 2”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Джоуї”.
16.55 Т/с “Спокусливi i вiльнi”.
17.55,21.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
20.40 Батьки i дiти.
22.40 Аферисти.

23.40 Т/с “Щасливi разом”.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Т/с “Шина”.
2.35 Зона ночi.

нтн
6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.30 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Правда життя”. Отруєний свiт.
9.10 Х/ф “Викуп”.
11.00,12.40 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
13.35 Т/с “Мiй кордон”.
15.40 Х/ф “Фронт в тилу 

ворога”.
18.30,3.25 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.35 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi 8”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 Х/ф “Спокуса”. (2 к.).
3.00 “Речовий доказ”.
4.25 “Правда життя”.
5.25 “Свiдок”.
5.45 “Уроки тiтоньки Сови”.

Примітка: Цифрові позначки у програмах вка-
зують на класифікацію:

2 к. (2 категорія) - передачу або фільм можна 
дивитися дітям лише за присутності батьків;

3 к. (3 категорія) - можна дивитися особам, 
яким виповнився 21 рік.

вівторок, 22  листопада

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.35 Свiтло.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.00 Клiп ДПКЄ-2011. 

Нiдерланди.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.15 Хай щастить.
12.35 Темний силует.
12.45,3.35 Х/ф “Васса”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Х/ф “До побачення, 

хлопчики”.
17.15 Т/с “Справедливi”.
19.10 Вечiр пам`ятi народ-

ного артиста України 
Н.Яремчука.

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
22.00 221. Екстрений виклик. 

Тиждень.

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.20 ТелеАкадемiя.
2.05 Х/ф “Скелети”. (2 к.).
5.55 Гiмн України.

1+1
6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,8.05,9.10 “Снiданок 

з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.30,3.00 

“ТСН”.
7.15 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.00,17.45 “Сiмейнi мелодрами”.
10.55,18.35 “Не бреши менi 2”.
11.50,5.30 “Чесно”.
12.45 “Iлюзiя безпеки. Що 

з`їсти, щоби схуднути”.
13.45,1.30 Т/с “Манна небесна”.
14.40 “Мiй зможе”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.

17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Мiняю жiнку 4”.
22.30 “Грошi”.
23.50 Х/ф “Охоронець”. (2 к.).
2.15 Т/с “Новини”.
3.15 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к.).
4.00 Х/ф “Виконавець”. (2 к.).

інтер
5.30 Т/с “Танго з янголом”.
6.15,12.40 Д/с “Слiдство 

вели...” з Л.Канiвським”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00 

Новини.
7.10,7.35,8.10,9.10 З новим ранком.
7.30,20.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Генеральська онука”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15,3.10 “Знак якостi”.
13.55 “Сiмейний суд”.
14.55 “Судовi справи”.
15.55 Т/с “Дар”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00,2.35 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35,0.05 Т/с “На сонячнiй 

сторонi вулицi”.
23.45 Д/с “Моя країна”.

1.05 Х/ф “З Дону видачi немає”. (2 к.).
3.05 “ Служба Розшуку дiтей”.
3.35 Д/ф “Мiста пiдземного свiту 2”.
4.35 Д/ф “Дикi дiти”.

трк «Україна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “П`ятницький”.
11.00 Т/с “Випадковий свiдок”.
12.00 Т/с “Ментовськi вiйни 4”.
13.00 “Хай говорять. Мати в законi”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
23.50 Т/с “Подiя”.
0.45 Х/ф “Смертельнi перегони”. (2 к.).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок 3”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Пункт призначення - 

правда 2”.
ictv

5.25 Факти.
5.40,6.45 Свiтанок.
6.25,7.40 Дiловi факти.

6.40,9.25,12.55,19.20,1.20 Спорт.
7.50 Ти не повiриш!
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25,1.25 Надзвичайнi новини.
10.35,16.40 Т/с “Мент в законi”.
12.35,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.20 Comedy Club.
14.25,20.25 Т/с “Морськi дияво-

ли. Долi”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Т/с “Таксi”.
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
23.10 Х/ф “Смертi всупереч”.
2.15 Т/с “Герої 4”.
2.55 Факти.
3.30 Жiноча логiка.

стб
6.10,2.25 “Бiзнес +”.
6.15,0.40 Т/с “Адвокат”.
7.55,14.50 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.45 Х/ф “Приборкання норовистого”.
13.45,19.05 “Екстрасенси 

ведуть розслiдування”.
15.50 “Битва екстрасенсiв. 

Чорнi i бiлi”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10 “Весiльнi битви”.
22.40 “Правила життя. Мя̀сний вирок”.
23.40 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.30 Х/ф “Крихiтка Доррiт”.
4.15 Нiчний ефiр.

новий  канал
4.55 Т/с “Ранетки”.
5.40,6.45 Kids` Time.
5.45 М/с “Назад в майбутнє”.
6.05 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.50,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.55 М/с “Баробоскiни”.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10,23.50 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
12.00 Т/с “Кадети”.
14.00 М/с “Бетмен”.
14.35 М/с “Маска 2”.
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Джоуї”.
17.00 Т/с “Спокусливi i вiльнi”.
17.55,21.45 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
20.40 Знову разом.

22.50 Новий погляд.
1.10 Т/с “Шина”.
2.40 Зона ночi.

нтн
6.10 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.45 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
7.55,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.00, 5.30 

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

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Маямi 8”.
12.40,19.20 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 10”.
13.40 Т/с “Близнюки”.
15.50 Х/ф “Кольє Шарлотти”.
17.10 Х/ф “Привал мандрiвникiв”.
18.30 “Речовий доказ”. МММ - 

ми можемо багато!
0.20 Х/ф “Королiвська кобра”. (3 к.).
2.25 “Речовий доказ”.
3.35 “Правда життя”.
4.25 “Агенти впливу”.
5.50 “Уроки тiтоньки Сови”.

середа,  23  листопада

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.35 “Легко бути жiнкою”.
11.00 Клiп ДПКЄ-2011. Бельгiя.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.40 Д/ф “Звичайний фашизм”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Х/ф “Суто англiйське 

вбивство”.
17.15 Т/с “Справедливi”.
19.00 Про головне.
19.30 221. Екстрений виклик. 

Тиждень.
20.25 Глибинне бурiння.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.35 221. Екстрений виклик.

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.20 ТелеАкадемiя.
2.00 Х/ф “35 чарок рому”. (2 к.).

1+1
6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.45,3.25 

“ТСН”.
7.10,7.40,8.05,9.10 “Снiданок з 1+1”.
7.15 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.10,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
11.05,18.30 “Не бреши менi 2”.
12.05,5.55 “Чесно”.
12.55 “Iлюзiя безпеки. 

Iншопланетнi мутанти”.
13.45,1.50 Т/с “Манна небесна”.
14.40 “Мiй зможе”.
16.00 “Мама в законi”.

17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.40 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Шахтар 

(Україна) - Порту (Португалiя).
0.00 Х/ф “Король клiтки”. (3 к.).
2.35 Т/с “Новини”.

інтер
5.30 Т/с “Танго з янголом”.
6.20,12.40 Д/с “Слiдство 

вели...” з Л. Канiвським”.
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00 

Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим ранком.
7.30,20.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Генеральська онука”.
11.00 Т/с “Невидимки”.
12.15,3.05 “Знак якостi”.
13.55 “Сiмейний суд”.
14.55 “Судовi справи”.
15.55 Т/с “Дар”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “На сонячнiй сторонi вулицi”.
0.45 Х/ф “Будинок для двох”.
2.30 “Подробицi” - “Час”.

3.00 “Служба Розшуку дiтей”.
трк «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “П`ятницький”.
11.00 Т/с “Випадковий свiдок”.
12.00 Т/с “Ментовськi вiйни 4”.
13.00 “Хай говорять. Мiшкiна сiм`я”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
23.50 Т/с “Плащ”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Людина Тьми”. (2 к.).
2.15 Щиросерде зiзнання.
2.40 Т/с “Безмовний свiдок 3”. (2 к.).

ictv
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.20,12.55,19.20,1.25 Спорт.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.

9.30,19.25,1.30 Надзвичайнi новини.
10.30 Т/с “Мент в законi”.
12.35,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.25 Comedy Club.
14.25,20.25 Т/с “Морськi дияво-

ли. Долi”.
16.40 Т/с “Мент в законi”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Т/с “Таксi”.
23.00 Факти. Пiдсумок дня.
23.15 Х/ф “Крiзнi поранення”.
2.20 Т/с “Герої 4”.
3.00 Факти.
3.35 Жiноча логiка.

стб
6.10,3.05 “Бiзнес +”.
6.15,1.25 Т/с “Адвокат”.
7.55,14.50 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.55 “Весiльнi битви”.
13.45,19.05 “Екстрасенси 

ведуть розслiдування”.
15.50 “Битва екстрасенсiв. 

Чорнi i бiлi”.

18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10,22.40 “МайстерШеф”.
0.35 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.55 “Вiкна-спорт”.
3.10 Х/ф “Крихiтка Доррiт”.
4.55 Нiчний ефiр.

новий  канал
4.55 Т/с “Кремлiвськi курсанти”.
5.40,6.45 Kids` Time.
5.45 М/с “Назад в майбутнє”.
6.05 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.50,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.55 М/с “Баробоскiни”.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10,23.40 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
12.00 Т/с “Кадети”.
14.00 М/с “Бетмен”.
14.35 М/с “Маска 2”.
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Джоуї”.
17.00 Т/с “Спокусливi i вiльнi”.
17.55,21.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
20.40 Ревiзор.
22.40 Зроби менi смiшно.

1.00 Спортрепортер.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Т/с “Шина”.
2.40 Зона ночi.

нтн
6.10 “Легенди бандитського Києва”.
6.40 Х/ф “Iнспектор Лосєв”.
7.55,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00, 2.15,5.35 

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

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Маямi 8”.
12.40,19.20 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 10”.
13.45 Т/с “Близнюки”.
15.50 Х/ф “Кольє Шарлотти”.
17.00 Х/ф “Привал мандрiвникiв”.
18.30 “Правда життя”. Озброє-

ний, небезпечний.
0.30 “Покер Дуель”.
1.20 “Легенди карного розшуку”.
2.40,3.20 “Речовий доказ”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
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Якщо ви захворіли під час відпустки, то ст. 80 КЗпП пе-
редбачає, що у разі тимчасової непрацездатності, щоріч-
ну відпустку може бути подовжено. Для цього необхідно 
надати на підприємство або організацію за місцем робо-
ти засвідчений в установленому порядку документ (лист 
непрацездатності). Працедавець зобов’язаний подовжи-
ти вам як щорічну, так і додаткову відпустку на ту кількість 
днів, які ви провели на лікарняному.

Відпустка не подовжується лише в тому випадку, якщо 
лікарняний був виданий по догляду за дитиною або іншим 
членом сім’ї.

Під час відпустки я захворів і два тижні провів на 
лікарняному. Чи може в цьому випадку бути подо-
вжена відпустка?

Я - студент, отримую пенсію по втраті году-
вальника. щорічно після початку навчального 
року мені її не виплачують, мотивуючи це тим, 
що я не надав довідку до Пенсійного фонду про 
те, що вчуся у виші. Чи повинен я щороку пода-
вати нову довідку?

У постанові правління Пенсійного фонду України 
від 25.11.2005 №22-1 є перелік документів, які ма-
ють подаватися разом із заявою про призначення 
пенсії по втраті годувальника. Серед них - і довідка 
з ВНЗ. Щоб отримувати пенсію щорічно впродовж 
усіх років навчання, вам необхідно приносити її 
щороку. Щоб отримувати пенсію вчасно, вам треба 
подавати довідку до початку навчального року. Це 
можливо, оскільки студенти, які повністю виконали 
вимоги навчального плану і успішно склали всі іс-
пити й заліки, переводяться на наступний курс наказом 
керівництва навчального закладу, а він видається влітку.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України “Про фермер-
ське господарство” право на створення фермерського 
господарства має кожний дієздатний громадянин України, 
який досяг 18-ти річного віку та виявив бажання створити 
фермерське господарство. Членами фермерського госпо-
дарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 
14-ти річного віку, інші члени сім’ї, родичі, які об’єдналися 
для спільного ведення фермерського господарства. Зе-
мельна ділянка для ведення фермерського господарства 
може надаватись:

- з земель державної 
власності на умовах оренди 
або у власність громадя-
нам за умови її придбання 
або отримання безоплатно 
відповідно до Земельного 
кодексу України (для ви-
ділення земельної ділянки 
необхідно звернутись до 
відповідної районної дер-
жавної адміністрації);

- з земель комунальної 
власності на умовах оренди 
або у власність громадянам 
за умови її придбання або 
отримання безоплатно відповідно до Земельного кодек-
су України (для виділення земельної ділянки необхідно 
звернутись до місцевої ради).

Заява громадянина про виділення йому земельної ді-
лянки повинна містити інформацію про: бажаний розмір і 
місце розташування ділянки, кількість членів фермерського 
господарства та наявність у них права на безоплатне отри-
мання земельних ділянок у власність, обрахування розмірів 
земельної ділянки з урахуванням перспектив діяльності 
фермерського господарства. До заяви обов’язково пови-
нні додаватись документи, що підтверджують досвід робо-
ти у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої 
в аграрному навчальному закладі. Перелік документів, що 
підтверджує досвід роботи у сільському господарстві, за-
тверджується Кабінетом Міністрів України. 

Безоплатно у приватну власність можуть переда-
ватись земельні ділянки в межах норм, визначених Зе-
мельним кодексом. Така передача здійснюється один 
раз по кожному виду використання. Так, для ведення 
фермерського господарства земельна ділянка надаєть-
ся в розмірі земельної частки/паю (визначеної для чле-
нів сільськогосподарських підприємств), розташованих 
на території сільської, селищної, міської ради, де знахо-
диться фермерське господарство. 

Заява громадянина про надання йому земельної ді-
лянки розглядається у місячний строк і в разі її задово-
лення надається згода на підготовку землевпорядною 
організацією проекту відведення земельної ділянки.

Фермерське господарство підлягає державній реє-
страції як юридична особа (відповідно до Закону України 
“Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців”) після одержання засновником фер-
мерського господарства державного акту на право влас-
ності на земельну ділянку або укладення договору орен-
ди земельної ділянки та його державної реєстрації. 

консультує 
юрист

Відповідно до Закону України «Про вико-
навче провадження» та деяких інших законо-
давчих актів України щодо вдосконалення про-
цедури примусового виконання рішень судів 
та інших органів (посадових осіб) актуальним 
постало питання щодо прийняття виконавчих 
документів до виконання та вимог до виконав-
чих документів. В багатьох випадках стягувачі 
не можуть розібратися, які саме виконавчі до-
кументи потрібно пред’являти до відділу дер-
жавної виконавчої служби та яким вимогам по-
винні відповідати виконавчі документи. 

Відповідно до ч.2 ст.17 Закону України 
«Про виконавче провадження» підлягають ви-
конанню державною виконавчою службою такі 
виконавчі документи:

1) виконавчі листи, що видаються судами, 
і накази господарських судів, у тому числі на 
підставі рішень третейського суду та рішень 
Міжнародного комерційного арбітражного суду 
при Торгово-промисловій палаті і Морської 
арбітражної комісії при Торгово-промисловій 
палаті;

2) ухвали, постанови судів у цивільних, 
господарських, адміністративних, криміналь-
них справах та справах про адміністративні 
правопорушення у випадках, передбачених 
законом;

3) судові накази;
4) виконавчі написи нотаріусів;
5) посвідчення комісій по трудових спорах, 

що видаються на підставі відповідних рішень 
таких комісій;

6) постанови органів (посадових осіб), 
уповноважених розглядати справи про адміні-
стративні правопорушення у випадках, перед-
бачених законом;

7) постанови державного виконавця 
про стягнення виконавчого збору, витрат, 
пов’язаних з організацією та проведенням ви-
конавчих дій і накладенням штрафу;

8) рішення інших органів державної влади, 
якщо їх виконання за законом покладено на 
державну виконавчу службу;

9) рішення Європейського суду з прав лю-
дини з урахуванням особливостей, передбаче-
них Законом України “Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з   
прав   людини”.

Новою редакцією Закону передбачено і 
нові вимоги до виконавчого документа. До них, 
зокрема, відносяться такі (ст. 18 Закону):

- у разі якщо рішення постановлено на 

користь кількох позивачів або проти кількох 
відповідачів, а також якщо присуджене майно 
перебуває в кількох місцях, у виконавчому до-
кументі вказується тільки один боржник і лише 
один стягувач, при цьому також вказується, що 
рішення виконується в якійсь частині або ж стяг-
нення проводиться солідарно.

Виконавчий документ дійсний за умови, 
що він скріплюється гербовою печаткою уста-
нови, якою видано, у разі коли законодавством 
передбачено наявність такої гербової печатки 
у такої установи. Це безумовний плюс у бо-
ротьбі із зловживанням і безпідставними пре-
тензіями.

Ще однією умовою відкриття виконавчого 
провадження на підставі судового рішення є 
додаток до заяви стягувача копій документів, 
що підтверджують виконання ухвали суду про 
забезпечення позову (за умови, що така ухвала 
судом виносилася). Щоб уникнути повернення 
виконавчого листа з відмовою відкрити вико-
навче провадження всім зацікавленим особам 
необхідно буде її дотримуватися.

Законом передбачено й випадки, коли у 
відкритті виконавчого провадження, навіть за 
наявності виконавчого документа та заяви стя-
гувача, може бути відмовлено. Одним із таких 
випадків є невідповідність виконавчого доку-
мента встановленим вимогам. Зокрема:

- не вказані повністю ім’я та по батькові 
боржника чи стягувача, а лише прізвище і іні-
ціали;

- не повністю вказана адреса сторін (напри-
клад, зазначено населений пункт, але відсутня 
вказівка на вулицю, номер будинку або кварти-
ри), ідентифікаційний номер боржника та ін.

Дехто, особливо у сільській місцевості, де 
здебільшого один одного люди знають, так би 
мовити й без знання назви вулиці, чи номера 
квартири, а тим більше не по ідентифікаційному 
номеру, вважає такі вимоги надмірними. Проте, 
маю зауважити, що в роботі державного ви-
конавця така ідентифікуюча інформація є дуже 
важливою, оскільки він має ставити свої вимоги 
лише особі, яка дійсно є боржником, а не має 
одинакові з ним прізвище, ім’я та по батькові, 
тим паче при накладенні арешту чи зверненні 
стягнення на майно лише належне боржнику. 
При цьому необхідно вказати, що найменуван-
ня (для юридичних осіб) або повне прізвище, 
ім’я та по батькові для фізичних осіб стягувача 
або боржника зазначається у разі наявності та-
кого найменування «в природі». Існує розмаїття 

прізвищ та імен та по батькові, що ідентифіку-
ють кожного з нас і народ в цілому. А тому, на-
явність не повного імені не може тлумачитись як 
відсутність імені стягувача або боржника.

Ідентифікаційний код суб’єкта господар-
ської діяльності стягувача або боржника   (для   
юридичних   осіб),   індивідуальний   ідентифі-
каційний   номер стягувача та боржника (для 
фізичних осіб) обов’язково зазначається в разі 
його наявності. Однак, дана норма не застосо-
вується до осіб, які через свої релігійні або інші 
переконання відмовилися від прийняття іден-
тифікаційного номера та офіційно повідомили 
про це відповідні державні органи.

Інші відомості, якщо вони відомі суду чи ін-
шому органу, що видав виконавчий документ, які 
ідентифікують стягувача та боржника і можуть 
сприяти примусовому виконанню, такі як дата 
і місце народження боржника, місце роботи, 
місцезнаходження майна зазначаються у ви-
конавчому документі в тому випадку якщо вони 
відомі суду чи іншому органу, що видав виконав-
чий документ. Слід зазначити, що ці дані вкрай 
необхідні державному виконавцю не просто для 
формальності, а для вжиття заходів примусово-
го виконання рішень, встановлених Законом.

Як свідчить практика, існують непоодинокі 
випадки ненадання такими реєструючими орга-
нами, як БТІ, ДАІ інформації про наявність зареє-
строваного за боржниками майна саме через від-
сутність певних ідентифікуючих ознак боржника. 
Також мають місце випадки надання інформації 
органами БТІ відносно осіб, у яких повністю спів-
падає ім’я, прізвище та по батькові. При цьому, 
державному виконавцю неможливо визначити, 
чи належить майно боржнику по виконавчому 
провадженню, чи зареєстроване майно належить 
іншій особі. За наявності у виконавчому документі 
ідентифікуючих ознак, визначених п. З ст. 18 За-
кону України «Про виконавче провадження» мож-
ливе правильне та законне прийняття рішення 
державним виконавцем відносно арешту майна.

Законом можуть бути встановлені також інші 
додаткові вимоги до виконавчих документів.

Рекомендую громадянам перед пред’яв-
ленням виконавчих документів до Відділу пере-
віряти їх на відповідність вимогам ст. 17, ст.18 
Закону України «Про виконавче провадження».

О.КОРНЄЄВ,
старший державний  виконавець відділу 

державної виконавчої служби 
районного управління юстиції.

Вимоги до ВиконаВчих документіВ

Ми з cім’єю плануємо створити фермерське гос-
подарство. Яким вимогам для цього необхідно від-
повідати та як отримати земельну ділянку для ве-
дення фермерського господарства?

Юрій  МиХаЛьНЮК.

На запитання відповідає Павло ПеТРеНКО, депутат 
Київської обласної ради, керівник юридичного департа-
менту партії «Фронт Змін».

Людину, зайняту на ви-
робництві, небезпека під-
стерігає на кожному кроці. 
І навіть за умови ретельно-
го дотримання вимог поса-
дової інструкції з охорони 
праці ніхто не може гаран-
тувати їй збереження жит-
тя і здоров’я. Бо далеко не 
на кожному підприємстві 
виробниче середовище 
відповідає встановленим 
нормам. Згідно Закону 
України «Про охорону пра-
ці» працівнику не можна 
пропонувати роботу, яка 
за медичним висновком 
протипоказана йому за 
станом здоров’я. Для ви-
конання робіт підвищеної 
небезпеки та тих, що по-
требують професійного 
добору, допускаються осо-
би за наявності висновку 
психофізіологічної екс-
пертизи. А в цілому, суть 
зводиться до того, що ро-
ботодавець зобов’язаний 
забезпечувати проведення 
обов’язкових періодичних 
медичних оглядів працівни-
ків. Працівник, зі своєї сто-
рони, також зобов’язаний 
проходити їх. І проводять-
ся вони не для звіту чи «га-
лочки», а тому, що тільки 
на підставі їх результатів 
можна вести правильний 
підбір і розстановку кадрів 
за професіями та видами 
робіт. 

Законодавчо цю про-
блему в країні вирішено 
(статті 5 та 17 Закону Укра-
їни «Про охорону праці», 

накази Держгірпромна-
гляду, Міністерства охоро-
ни здоров’я України). Під 
час укладення трудового 
договору роботодавець 
зобов’язаний проінфор-
мувати працівника під роз-
писку про умови праці та 
про наявність на його ро-
бочому місці небезпечних 
і шкідливих виробничих 
факторів, які ще не усу-
нуто, можливі наслідки їх 
впливу на здоров’я та про 
права працівника на пільги 
і компенсації за роботу в 
таких умовах відповідно до 
законодавства і колектив-
ного договору. Цю функцію 
на підприємстві здійсню-
ють інженери з охорони 
праці під час проведення 
вступного інструктажу з 
охорони праці. Далі, згід-
но статті 17 Закону України 
«Про охорону праці» робо-
тодавець зобов’язаний за 
свої кошти забезпечити 
фінансування та організу-
вати проведення попере-
днього (під час прийняття 
на роботу) і періодичних 
(протягом трудової діяль-
ності) медичних оглядів 
працівників, зайнятих на 
важких роботах, роботах із 
шкідливими чи небезпеч-
ними умовами праці або 
таких, де є потреба у про-
фесійному доборі, а також 
щорічного обов’язкового 
медичного огляду осіб ві-
ком до 21 року. За резуль-
татами періодичних медич-
них оглядів у разі потреби 

роботодавець повинен за-
безпечити проведення від-
повідних оздоровчих захо-
дів: усунути небезпечні та 
шкідливі виробничі факто-
ри, вирішити питання на-
дання пільг і компенсацій 
за роботу в таких умовах 
тощо. Здається, це усім 
відомо і зрозуміло. Та як 
свідчать реалії життя, є 
факти формального підхо-
ду до цієї справи.

Сьогодні діє Порядок 
проведення медичних 
оглядів працівників пев-
них категорій, затвердже-
ний наказом Міністерства 
охорони здоров’я України 
від 21.05.2007 року №246, 
який визначає процедуру 
проведення медоглядів. 
Для цього відпрацьована 
до автоматизму чітка схе-
ма: районна санітарно-
епідеміологічна служба 
за заявкою роботодавця 
допомагає визначити ка-
тегорії працівників, які під-
лягають попередньому 
(періодичному) медичному 
огляду, погоджує поіменний 
список працівників за вста-
новленою формою. Один 
екземпляр даного списку 
надходить до відділення 
виконавчої дирекції Фонду. 
На підставі його централь-
на районна лікарня скла-
дає план-графік проведен-
ня оглядів, погоджує його з 
роботодавцями і санітарно-
епідеміологічною службою. 
Результати медичних огля-
дів і висновок комісії про 

стан здоров’я заносяться 
до картки працівника вста-
новленої форми, яка в по-
дальшому зберігається у 
відділі кадрів підприємства 
протягом трудової діяль-
ності працівника. Ці картки 
зберігаються на підприєм-
стві протягом 15 років на-
віть після звільнення пра-
цівника.

За результатами про-
ходження періодичних ме-
дичних оглядів комісія з 
їх проведення оформляє 
заключний акт за встанов-
леною формою, один при-
мірник якого обов’язково 
надходить до відділення ви-
конавчої дирекції Фонду. Це 
дає можливість оперативно 
відслідковувати зайнятість 
працівників та вирішувати 
питання щодо можливості 
працівника продовжувати 
роботу в умовах дії конкрет-
них шкідливих та небезпеч-
них виробничих факторів і 
трудового процесу.

Проведення профілак-
тичних заходів, спрямованих 
на запобігання нещасним 
випадкам на виробництві, є 
одним з головних завдань 
Фонду. Але, вважаю, що в 
першу чергу, до працівника 
слід повернутися обличчям 
саме керівникам підпри-
ємств, яким вони приносять 
прибутки.

Андрій ГОНЧАРУК,  
лікар з гігієни праці 

районної санітарно-
епідеміологічної станції.

медичний огляд  - складова Профілактики 
травматизму  та Профзахворювань

запитували - відповідаємо

На жаль, для отри-
мання дострокової пенсії 
за віком вам не вистачає 
стажу. На дострокову пен-

сію за віком мають пра-
во вийти громадяни, що 
пропрацювали в районах 
Крайньої Півночі не менше 
15 календарних років або 
не менше 20 календарних 
років у місцевостях, до 
них прирівняних. Для чо-
ловіків йдеться про пенсію 
при досягненні 55 років 
при загальному стажі ро-
боти не менше 25 років, 
для жінок - по досягненні 
50 років і при загальному 

стажі роботи не менше 20 
років. 

Це питання регулюєть-
ся Тимчасовою Угодою між 
урядом України і урядом 
Російської Федерації про 
гарантії прав громадян, які 
працювали у районах Край-
ньої Півночі та місцевостях, 
прирівняних до районів 
Крайньої Півночі. Сам доку-
мент був підписаний у січні 
1993 року і діє досі.

УКРІНфОРМ.

Я десять років від-
працював у районі, при-
рівняному до Крайньої 
Півночі. зараз живу в 
Україні. Чув, що раніше 
був закон, який дозво-
ляв вийти на пенсію на 
2 роки раніше. Чи діє 
він сьогодні на території 
України?
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Щороку в жовтні розпочи-
наються кущові огляди 

художньої самодіяльності закладів 
культури району. Це своєрідні звіти 
аматорів сцени перед своїми зем-
ляками. І цьогорічний стартував 
28 жовтня з села Лишні в соняч-
ний  осінній день,  коли  тут свят-
кували День села. В залі  будинку 
культури зібралися громадяни, 
гості, депутати, керівники сіл, чиї 
делегації прибули на мистецький 
звіт, церковна громада. Настоя-
тель храму Преподобної Параске-
ви Сербської ігумен Філарет  вітав 
артистів квітами.

  Того дня до Лишні приїхали 
колективи з  сіл: Яблунівка, Ясно-
городка, Новосілки, Чорногород-
ка, Осикове, Мостище і 
Козичанка. Відкривали 
свято господарі і показа-
ли глядачам різножанрову 
програму: виступи фольклорного 
ансамблю «Сік землі», дуету у скла-
ді Л.Різник та О.Мельникович, ди-
тячого  ансамблю «Щебетушечки», 
виконавців естрадних пісень М.Гук, 
В.Фризоренко та О.Мельникович. 
Цікавою була гумористична сценка 
«Баба Параска та баба Палажка».  А 
наймолодші учасниці огляду Ліза 
Сайченко та Ліза Шевчук  пораду-
вали  піснями «Сонячний віночок» 
та «Мамина помічниця». 

 Заслуговує похвали керівник 
жіночого вокального ансамблю 
«Калиновий гай» Марія Даниленко 
з с.Осикове,  котра зібрала  сіль-
ських аматорів в чудовий колек-
тив, виступ якого дуже сподобав-
ся глядачам. Сама вона є автором 
багатьох  віршів та пісень. Одну з 
них - «Я – україночка»,  виконала 
В. Лазебник. Солістки колективу 
О.Шаменко та Л.Лазебник з при-
таманними  їм запалом заспівали 
українську народну пісню «Ой у 
полі дві тополі», злагоджено зву-
чав квартет (соліст В.Саєнко), 
майстерно читала вірш «Говорили 
- балакали жінки» О.Мельниченко, 
а декілька хвилин гумору додала 
Л. Мостицька.

 Мостищанці до своєї про-
грами включили виступ тріо «Пі-
сенне мереживо»  з чудовою  
піснею «Бузок», яку виконали 
акапельно, та вокального ан-
самблю «Лебедина пісня» (керів-
ник М.Коваленко). Бурхливими 
оплесками нагородили глядачі 
солістку Л.Калабу, яка під аком-
понемент Ю.Котвіцького викона-
ла твір «Пісня про хліб». Не  могли 
не викликати веселої посмішки 
глядачів жартівливі розповіді К. 
Кирієнко «Морожений Жора» та 
«Негреня». Чарівним голосом по-
лонила всіх присутніх А.Луценко 
з Чорногородки.  Пісня Н.Май 
«Знову дощик» у її виконанні  на-
довго запам’ятається всім. Так 
само  оплесками дякували глядачі і 
В.Приходько з Яблунівки за чудову  
«Пісню про Україну».

Хоч за віком учасники фоль-
клорного ансамблю «Журавка» 
(керівник А.Костюченко) з Ново-
сілківського будинку культури се-
ред аматорів були найстаршими,  
голоси їх звучали  дзвінко і молодо, 
бо молоді душею. Закохані в укра-
їнську пісню, – вони щедро ділять-
ся  з глядачами своєю любов’ю до 
неї . Тому виступ ансамблю завжди 
зустрічають  оплесками.  Творчу 
програму «Журавки» доповнили 
виступи Т.Гребеневич – співачки з 
високим рівнем виконання та чит-
ця Г.Дженджери.

 Не було байдужих і до висту-
пу аматорів з Козичанки. Віночок 
усмішок дарувала С.Мироненко. А 
особливо порадувало тріо у скла-
ді Н.Мартиненко, О.Мироненко та 
І.Кривобок (керівник І.Кривобок) 
українськими народними піснями 
«Світить місяць», «Чорноморець» і 
солісти  В.Грабінська  та І.Кривобок.

 Прекрасними авторськими й 
народними піснями «Ой піду я в 
ліс по дрова»,  «Розпустили кучері 
дівчата»  вітав глядачів  фольклор-
ний колектив «Ясен - цвіт» будинку 
культури села Ясногородка (керів-
ник Л. Салюта, музичний керівник  
М. Кінько ).

 На високому професійному 
рівні виконали українські народ-
ні  та  пісні композитора А.Кулика 
«Кручені паничі», «Два крила» Н. 
Герасименко  і  Л. Салюта, які й за-
вершили перший етап районного 
огляду.

 Наступного дня прийняли ес-
тафету від лишнянців жителі Паш-
ківки. Сюди приїхали колективи з 
Грузького, Фасової, Бишева, Ве-
селої Слободи, Соснівки, Моти-
жина.

Похвально те, що місцеві пра-
цівники культури зібрали у фойє 
прекрасну виставку робіт народ-
них умільців. Невичерпна людська 
фантазія. В цьому ще раз пере-
конуєшся, коли бачиш неповторні 
вишиті рушники, ікони, скатерти-
ни, картини  Н. Петренко, О. Три-
кіши, О. Прокопчук, О. Моргунової, 
Л. Пархоменко та Л.Ткаченко. Зви-
чайно, після огляду цих робіт, люди  
заходили до концертного залу з по-
зитивними емоціями. А доповнили 

їх  ще й  виступи самодіяльних ар-
тистів – односельчан.  І це не див-
но, адже  керівник фольклорного 
колективу «Горлиця» В. Шаменко 
своїм запалам вміє додати енергії 
колективу та настрою присутнім 
в залі. Припали до душі глядачів і  
солісти Л. Каштан, В. Шаменко та 
Г. Маковська, яка виконала власну 
пісню «Бути жінкою»,  танцюваль-
ний колектив «Мозаїка» (керівник 

Т.Дідик) та гуморески П. Глазового 
у виконанні Г.Маковської.

 Тепло сприймали глядачі ви-
ступ В.Ступака та Ю.Ступак, во-
кального ансамблю «Калинонька» 
(керівник Т.Пархоменко) з Соснів-
ки. Виконувалися твори: «Моє рід-
не село» (заспівували І.Тесленко та 
Т.Пархоменко), «Ой на горі, на ви-
сокій», акапельно виконали пісню 
«Роде наш красний» Л.Ворівська, 
І.Тесленко, Ю.Ступак, а гумор по-
дарували глядачам Ю. Ступак і 
Л.Андрійко в інсценівці «Зустріч» 
та «Радіола». Всіх зачарувала 
власним віршем Т. Пархоменко 
«Чекай мене,Іване». 

 Як і більшість художніх колек-
тивів, аматори сцени з Веселої 
Слободи розпочали виступ україн-
ською тематикою. Вдало виступив 
жіночий вокальний ансамбль «Ка-
лина» з віночком українських на-
родних пісень (солістки Н.Хоменко 
і О.Лозниця), солістка В.Клименко.  
Злагоджено звучали: тріо  у скла-
ді В.Решетніченко, К.Петрусенко, 
Л.Петрик з українською народною 
піснею «Ворожка» і дует у складі 
О.Лозниці та Н.Алєксєєвої з жар-
тівливою піснею «І хочеться, і ко-
леться». Не забули учасники і про 
гуморески, їх читала Г. Петрик.

 Дуже сподобався глядачам 
виступ учасників художньої само-
діяльності будинку культури села 
Мотижин. Добре виконали пісні 
«Перша вчителька» В. Петрина, 
«Калина красная» Я.Петрина. На 
хорошому професійному рівні про-
звучали хіти «Одолжила» та «Пере-
мога» у виконанні Н.Петрини. 

 Радісно вітали присутні в залі і 
учасників художньої самодіяльнос-
ті з села Грузьке -  народний само-

діяльний фольклорний колектив 
«Живиця» (керівник Т.Паламар). 
Особливо припали до вподоби на-
родні пісні «Сухая тополя», «Ой по-
лола буряки»( солістка Т. Петрик), 
жартівлива пісня «Молодички мо-
лодії» (солісти В. Макарова, А. Ха-
хай). Злагоджено звучали пісні у 
виконанні дуету в складі І. Сапури 
та В. Макарової, квартету у складі 
Н. Усачової, Т.Вознюк, Т. Петрик, 
Т. Паламар, соліста Б. Панюхно. 
Щирий сміх у залі викликала гумо-
реска «Раз приходжу я додому» у 
виконанні А.Хахая.

 Не було байдужих і до висту-
пу аматорів з Бишева. Вокальний 
ансамбль «Марічки» (керівник 
В.Ступак) виконав українські на-

родні пісні «Ой місяцю, місяцю», 
«Коли ти берегом ідеш», А. Мірош-
кіна співала «За любов і волю», а 
Т.Коляденко - «Осінь» (керівник 
Н.Галкіна). Порадував вокальний 
ансамбль «Струмочок» (керівник 
Л. Мірошкіна). Як завжди гучни-
ми оплесками вітали глядачі дав-

но відомий за межами нашого 
району народний аматорський 
фольклорний колектив «Любис-
ток» (керівник В. Ступак): нові 
костюми,сучасне озвучення, гар-
ний спів та запальні танки звесе-
лили всіх присутніх. 

 Аматори сцени з Фасової 
представили програму у су-
часному стилі. Тут росте гідна 
зміна. Радо зустрічали глядачі 
солістів Б.Ушатенко, О.Литвин, 
Р.Акінжалу, Г.Ушатенко. Східний 
та циганський танки дарували 
учасники танцювального ко-
лективу «Невгамовні» (керівник 
І.Терещенко), а запальну пісню 
«Баяніст» майстерно виконав во-
кальний жіночий ансамбль «Ка-
лина».

 Наступного дня естафету 
прийняли аматори сцени в пре-
красному закладі культури села 
Плахтянка. Першими виступили 
самодіяльні артисти села Ан-
дріївка. Порадувала юна зміна – 
А.Сівач і Т.Миненко, танцюваль-
ний колектив «Веселка» та юна 
співачка А.Чорна. 

 Старанно готувалися до 
огляду і учасники художньої са-
модіяльності з Кодри. Сподо-
бався присутнім виступ танцю-
вального колективу «Тріумф» 
(керівник Л.Михалевич). Бурх-
ливими оплесками вітали танці 

«Загублене кохання» та «Сніг», со-
лістку Юлію Євтушенко, яка співа-
ла під акомпанемент гітариста О. 
Торгунського.

Місцеві аматори сцени з Плах-
тянки представили на огляд пісню 
«Чарівна сопілка», яку виконала 
В.Доценко, власний вірш «Губився 
вечір в матіолах» читала М.Лавірко, 
а східний танок вдало затанцюва-
ла І.Сидоренко.

 Колонщина звітувала на огля-
ді пісенним жанром. Як завжди 
порадували гарним співом, пре-
красними піснями солістки Л. Ла-
вицька та Д.Сторощук, народний 
фольклорний ансамбль «Береги-
ня» (керівник Л.Лавицька) і тріо 
у складі І.Богдан, В.Гуменюк та 
М.Богдан. Ці колективи водночас з 
українськими народними піснями 
представляли й популярні твори 
сучасних композиторів.

Слід відмітити новостворений 
ансамбль «Джерело» (художній 
керівник В.Гуменюк, музичний ке-
рівник М.Гуменюк). У їх виконанні 
прозвучала українська народна 
пісня «Їхали козаченьки».

 Привернули увагу учасники дра-
матичного гуртка І.Богдан, А.Дудар 
та В.Яковець, які виконали ури-
вок з відомої п’єси М.Старицького 
«За двома зайцями». Глядачі були 
в захопленні від виступу солістки 
Д.Сторощук, Лауреата фестивалю 
«Київщина молода». 

 Не було байдужих і до висту-
пу аматорів з Маковища. Декла-
маторські та вокальні здібності 
виявила В. Фалєєва, прочитавши 
вірш Терези Угрін «Самотність» та  
виконавши пісню «Ніжність». За-
чарували всіх пісні дуету у складі 
В.Фалєєвої та Л.Павленко і юної 

виконавиці Л.Каталюк, яким часом  
підспівував увесь зал.

 Порадувала юна зміна співа-
ків з Гавронщини – Д.Пилипенко, 
К.Піщуліна та О.Кузнєцова.

5 листопада естафету прийня-
ла Небелиця в прекрасному за-
кладі культури. Першою вийшла на 
сцену Р. Гайнуліна з Липівки з укра-
їнською народною піснею «Через 
сад-виноград» в супроводі гітари 
та піснею «Верба рясна». Сергій 
Закалюжний із Завалівки чарував 
піснею «Про рушник», а дівочий 
вокальний ансамбль Юрівського 
клубу на професійному рівні вико-
нали пісню «Солов’їна».

Учасники художньої самодіяль-
ності села Комарівка представили 
на огляд пісенний жанр. Популяр-
ні пісні «Дві лебідки», «По круглим 
камушкам» виконали учасники во-

кального ансамблю «Комарівчан-
ка» (керівник З. Зузанська).

 Всім сподобався виступ учас-
ників художньої самодіяльності 
села Великий Карашин. Від душі 
співали солісти: М.Чоповенко, 
Н.Дзюба, Ю.Саченко, В.Панчук, 
В.Павлюченко, Б.Чоповенко та 
О.Орлюк. Сподобався глядачам 
виступ тріо у складі В. Павлюченко, 
М. Кононацького та А. Гордієнка.

 Твором «Пісня солов’їна» (со-
лістка К.Бобро) розпочали свій ви-
ступ учасники художньої самоді-
яльності села Мар’янівка. Солістка 
О.Смірнова виконала пісню «Сопіл-
ка». Добрі враження на присутніх у 
залі справив вокальний ансамбль 
«Калина» (керівник О.Оніщук) з піс-
нями «Молодички-молодії» та «Как 
хотела меня мать»,  О.Литвин пода-
рувала всім пісню «Перше кохання», 
а Г.Оніщук – «Чар-зілля».  Колектив 
аматорів сцени з Мар’янівки попо-
внив новостворений юнацький гурт 
«Ясени». Зал підтримував оплес-
ками всім відомі пісні «Вишенька 
– черешенька» та «Сало». Гарно 

прозвучала пісня «Любов і щастя» 
у виконанні дуету Ю.Сидоренко і 
Д.Свертоки. Всіх полонив своїм го-
лосом та прекрасною піснею «Ку-
пальська ніч» жіночий квартет.

Виступ троїстих музик «Здо-
ровенькі були» з Королівки зал 
підтримував дружними оплесками 
(керівник Ю.Ус). Бадьорого на-
строю додали українські пісні «Біля 
млину» та «Два куми» і естрадна 
пісня «Отаман», де кожен з учас-
ників гурту був солістом.

У виконанні солісток народно-
го фольклорного самодіяльного 
колективу «Червона калина» села 
Ситняки Т. Першути і  Л. Наконеч-
ної звучали пісні «Зійшов місяць» 
та «Ой неглибока та криниця». 
Радо сприймали глядачі і учасники 
районного огляду та щиро апло-
дували за пісню «Посмішка» най-
меншому учаснику огляду, солісту 
А.Чорному.

 Дружніми оплесками вітали 

учасників вокального ансамблю 
«Оріяни» з Червоної Слободи (ке-
рівник Вячеслава Терещук). Гарно 
звучали пісні «Вишиванка» (со-
лісти М.Шульга та В.Шрамко), 
«Ой ти знав, нащо брав» (солістка 
С.Перепечко). Присутні в залі ра-
дісно сприймали українську на-
родну пісню з троїстими музиками 
й танцями «Коломийка» (солістка 
Л.Артюхова). Добре танцювали 
діти «Російський танок» та жартів-
ливу мініатюру «На базарі» (керів-
ник О. Смоленська). 

 Приємно відмітити те, що учас-
ники художньої самодіяльності – це 
і діти, і молодь, і старше покоління, 
які поєднали  своє життя зі сценою. 
Вони несуть до людей слова любо-
ві, добра, миру. До таких належать і 
учасники художньої самодіяльнос-
ті села Ніжиловичі,  котрі  кажуть, 

що співають відтоді, відколи 
пам’ятають себе. В їхньому 
доробку пісень  дуже багато, 
але на огляд вони вибрали  

українські народні пісні «Ой повій, ві-
тре, та буйнесенький», «Ой гарна я 
пряха», «Ой хотіла мене мати за му-
зику заміж дати». Керівник колективу 
В.Леоненко також  дарувала присут-
нім жартівливі мініатюри. Щирими 
оплесками вітав  зал і солістку села 
І.Поливач за пісню «Лелеки».

Тепло сприймали глядачі ви-
ступ учасників художньої само-
діяльності з Борівки. Сподобався 
присутнім виступ гурту «Василеч-
ки» (керівник Т.Мощик). У його ви-
конанні натхненно прозвучала піс-
ня «Квітуча Україна».  Порадував 
своїм виступом танцювальний 
колектив (керівник О.Давиденко), 
який виконав танок «Дівчина-
весна», спортивно-акробатичні 
композиції.

 Захоплено сприймали глядачі 
українські народні пісні «Чи ти чув 
миленький», «Ой ходила бере-
жечком», «Каченька», «Господині», 
«Танці» у виконанні вокального 
ансамблю з села Рожів. Приємні 
хвилини відпочинку подарувала 
присутнім Н.Галетій, прочитавши 
гуморески П.Глазового.

 Дружніми оплесками наго-
роджували глядачі учасників ху-
дожньої самодіяльності будинку 
культури села Небелиця. Дуже 
похвально, що колектив «По-
лісяночка» (керівник П.Дзюба), 
повернувся до життя з відкрит-
тям нового приміщення будинку 
культури. Тепло сприймали у ви-
конанні колективу пісні «День зга-
са за обрієм», «Біла хмара, чорна 
хмара», «Полісяночка», «Як у нас 
на Україні». Солістка В.Федоренко 
по-справжньому полонила своїм 
талантом  глядачів, які ще довго не 
відпускали юну артистку зі сцени.

 В.Тімчук радувала глядачів 
піснею «Мамо, вечір догора», із 
задоволенням сприйняли глядачі 
танок у виконанні В.Федоренко 
та А.Юхименка. У фойє глядачі 
також мали можливість оглянути 
виставку робіт умільців. Особли-
во оригінально зроблені вироби 
з круп, овочів А. Охріменка, ткані 
вироби Г.Маланчук.

 Учасників районного огляду 
вітала начальник відділу культури і 
туризму Ліна Факторович, дякува-
ла сільским головам за підтримку, 
опіку культури на селі та зичи-
ла глядачам приємних емоцій, а 
учасникам – творчої наснаги.

Самодіяльним артистам, що 
брали участь в огляді, було про що 

звітувати. Особливо з приходом но-
вих спеціалістів покращилася робо-
та закладів культури в селах Андріїв-
ка, Соснівка, Мар’янівка, Плахтянка. 
Глядачі, які вщент заповнювали зали,  
з нетерпінням чекали на відкриття 
нових імен, на зустріч з чудовими 
піснями й іскрометними танцями. 
І самодіяльні артисти  не підвели 
своїх шанувальників. Демонстру-
ючи народне мистецтво, учасники 
районного огляду   від усього серця 
дарували присутнім свій талант. І такі 
творчі зустрічі, що стали доброю тра-
дицією, потрібні, щоб жили в наших 
душах  і серцях пісня, слово, музика.
Тож зичимо їм всім подальших твор-
чих злетів, а кращі номери огляду бу-
дуть представлені на районній сцені 
в заключному концерті. 

Олена РАдЧеНКО,
методист по художній 

самодіяльності  відділу 
культури і туризму  

райдержадміністрації.

районний огляд художньої самодіяльності

п р о  л ю д е й
і  д л я  л ю д е й
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пам’ять поколінь

Шлемо найтепліші слова вітань з нагоди 85-річного 
ювілею від Дня народження дорогій та любій матусі, 
бабусі, прабабусі

Софії Семенівні СОлОМеНКО.
Нехай сьогодні наші привітання 
У серці Вашому залишать добрий слід.
 Отож прийміть найкращі побажання 
Здоров’я, щастя на багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі, 
Всю радість, що живе поміж людей, 
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай завжди Господь у поміч буде, 
а Мати Божа береже від бід.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя, сили, 
Земної радості іще на довгий вік!

з великою любов’ю і шаною рідні.

З нагоди славної ювілейної дати — 80-річчя від Дня 
народження щиросердно поздоровляємо

ПУшНю Івана Михайловича з Макарова,
ГУлАК Ганну Карпівну з Небелиці та

леОНеНКО Анастасію Степанівну з юрова.
Зичимо Вам від душі міцного здоров’я та 

щастя. Хай любить Вас родина і шанують люди. 
Нехай подальші роки несуть Вам тільки радість, 
мир, злагоду, повагу, достаток, тепло, добро і 
задоволення від прожитого дня. Усіляких Вам 

життєвих гараздів, шановні ювіляри, на довгі-довгі роки!
з повагою президія районної організацйії 

ветеранів України.

Колектив споживчого товариства „Громхарч” 
щиро вітає з ювілейною датою від Дня народження

ОРел любов Яківну.
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
а добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.
Хай здров’я, радість і достаток
Стеляться до Вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.

дирекція, профком та трудовий колектив 
СТОВ „зоря” щиро вітають з ювілейною датою від 
Дня народження 

ВелІСеЙКО Надію Іванівну.
У день ювілею хай щастя Вам сяє,
Що зайвим ніколи в житті не буває.
Здоров’я постійно із Вами хай дружить,
Бувайте щоденно веселі та дужі.
У колі сім’ї та в робочому колі,
Хай настрою буде у Вас завжди доволі!

дП «макарівський хлібозавод» 

запрошує на постійну роботу:
б у х г а л т е р а

вимоги: вища освіта, досвід 
роботи не менше 3-х років.

Телефон для довідок: 5-13-85.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право особистої власності на жилий 
будинок, який розташований за адресою смт Кодра, вул.Ков-
пака, 8, видане на підставі рішення виконкому Кодрянської 
селищної ради депутатів трудящих №3 від 9 лютого 1971 року, 
на ім’я ПРИСТРОМИ Марії Петрівни, вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво про право власності на нерухоме май-
но, яке знаходиться за адресою с.Липівка, вул.Коцюбинсько-
го, 4, кв.1, серії САА  №065602, видане на підставі розпоря-
дження органу приватизації від 10 грудня 2003 року №109, на 
ім’я СМИК Тетяни Адамівни, СелІВАНОВА Миколи Петро-
вича, СелІВАНОВА Ярослава Миколайовича, СелІВАНО-
ВОї Ірини Миколаївни, вважати недійсним.

ВТРАЧЕНИЙ державний акт на право власності на земельну 
ділянку серії ЯД №703400, виданий 12 грудня 2006 року Ма-
карівським районним відділом земельних ресурсів Київської 
області, на ім’я КРАВЧУКА Олександра Валентиновича, 
вважати недійсним.

ВТРАЧЕНИЙ державний акт на право власності на земельну 
ділянку серії ЯД №703399, виданий 12 грудня 2006 року Ма-
карівським районним відділом земельних ресурсів Київської 
області, на ім’я КРАВЧУКА Олександра Валентиновича, 
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНА довідка форми 4-ОПП №114 від 12 липня 2007 
року видана на ПП „Альтернатива-новий дім”, вважати 
недійсною.

ВТРАЧЕНУ довідку форми 4-ОПП про взяття на облік платни-
ка податків №312 від 30 червня 1995 року, видану державною 
податковою інспекцією Макарівського району Торговельно-
посередницькому підприємству „Темп”, вважати недій-
сною.

Згідно з інформацією Державної санітарно-епідеміологічної служби 
України, майже у всіх регіонах країни підвищується рівень захворюва-
ності на ГРВІ і грип типу А, включаючи H1N1 (за минулий тиждень - з 29 
до 31%) і, як і раніше, досить поширеним залишається вірус грипу В. 
Згідно з статистичними даними, епідеміологічний поріг уже перевищено 
в чотирьох областях України: Луганській, Донецькій, Дніпропетровській 
і Сумській та Севастополі. За розрахунками МОЗ України, цього сезону 
жертвою грипу стануть близько 700 тисяч осіб, що дещо нижче за се-
редньорічний показник попередніх років. Багато залежить від погодних 
умов, підкреслюють українські медики. Дощова, вітряна і холодна осінь 
збільшує ймовірність переохолодження і захворюваності.

Дніпропетровські вчені стверджують: з кра-
нів жителів країни від Києва до Херсона течуть 
лише злегка  очищені стічні води. В  них  розчи-
нений хлор, що рано чи пізно може призвести 
до розвитку раку.  В результаті контакту слизо-
вих оболонок стравоходу, шлунка і  кишечника з 
цими  речовинами  в органах можуть утворитися 
ракові пухлини. Вода з-під крана не просто за-
бруднена, вона токсична. І навіть після терміч-
ної обробки вважати її  питною можна  з вели-
кою натяжкою, резюмують експерти.

ГРИП настуПає загрожує життю

кафе-бар „барселона” 
запрошує на постійну роботу 
прибиральницю-посудомийницю, 

помічника кухаря 
(можливо без досвіду роботи) віком до 45 років. 
телефон:  098-252-83-88.

У понеділок у районному будин-
ку культури до 165 річниці створен-
ня першої поштової станції на тере-

нах Макарівщини та до 68-ої річниці 
визволення Макарова від гітлерів-
ських загарбників громадська ор-
ганізація «Рідне місто» 
разом із районним 
будинком культури 
та Макарівським НВК 
«Загальноосвітня шко-
ла І ступеня – районна 
гімназія» провели урок 
пам’яті «Тримаємо 
зв’язок».

Наш земляк, кан-
дидат історичних наук, 
провідний науковий 
співробітник Націо-
нального Музею Вели-
кої Вітчизняної війни 
Віталій Гедз в Держав-
ному архіві області 
віднайшов 12 листів 
жителів села Калинівка, які так і не 
потрапили до своїх адресатів. Всі 
вони датуються серпнем-вереснем 
1943 року. І завдяки його зусиллям 
та сприянню Макарівської селищної 
ради і громадської організації «Рід-
не місто» копії цих листів передали 
родичам. Через 
стільки літ, отри-
мавши звісточку 
від своїх рідних, 
вони не стримува-
ли сліз.

Учні Макарів-
ського НВК напи-
сали та зачитали 
листи до своїх дідів 
та прадідів.

Ведучі уроку 
також зачитали 
знайдені в архівах 
імена 53 жителів 
району, котрі за-

гинули на чужині. Учасники уроку 
пам’яті хвилиною мовчання вшану-
вали пам’ять тих, хто не повернувся з 

війни та з примусових робіт в Німеч-
чині до рідних домівок. 

Завершився захід ознайомлен-
ням з виставкою копій листів воєн-
них років та святкових листівок – «З 
Новим роком», «З 8 Березня»...

Марина ІльЧеНКО.

«тримаємо зв’язок»

Велика Вітчизняна ві-
йна, про яку зазвичай зга-
дують напередодні черго-
вої річниці перемоги над 
німецькими загарбника-
ми, – це не тільки учасни-
ки бойових дій, солдатські 
вдови, покалічені і зне-
долені, зниклі безвісти, 
в’язні концтаборів, скалі-
чені остарбайтери, а ще 
чимала кагорта тих, у кого 
війна забрала дитинство. 
Наймолодшим з них у 
вересні цього року випо-
внилося 66, а найстаршим 
– 88. Тож це люди вже по-
хилого віку.

Верховна Рада прийня-
ла Закон України №2195-
ІV від 18.11.2004 р. «Про 
соціальний захист дітей 
війни», ст. 6 передбачено, 
що починаючи з 1 січня 
2006 року слід виплачу-
вати дітям війни грошову 
допомогу щомісячно у ви-
гляді надбавки до пенсії в 
розмірі 30% від мінімаль-
ної пенсії за віком. Проте 
її нам ніхто, жоден уряд, не 
виплачував.

Дехто назвав цей закон 
популізмом. Це може ска-
зати тільки той, хто не пере-
жив цього страшного горя і 
лихоліття – війну. Особисто 
мені довелося її пізнати. Й 
донині пам’ятаю як німці 
на початку війни ввійшли 
в село, як вони знущалися 
над людьми –  розстрілю-
вали, вішали. Матері не 
випускали нас на вулицю, 
адже німці могли забрати 

до Німеччини. Коли йшла 
стрілянина, ми боялися, 
прихилялися до маминої 
подоли і плакали. Німці з 
порога нашої хати намага-
лися підбити радянські лі-
таки. Не можливо словами 
передати той жах, який у 
той час мене охоплював. 

Побував в одному з 

концтаборів Польщі, де по-
бачив газові камери, в яких 
спалювали живцем в’язнів 
та дітей. 30 тисяч пар скла-
деного штабелями дитя-
чого взуття. То який же 
це популізм? Це страшне 
горе для сотень, мільйонів 
матерів, батьків, братів, 
сестер... Тож невже в на-
шій державі не знайдеться 
коштів, щоб доплачувати 
до пенсії дітям війни. Вже 
тисячі людей похилого віку 

зверталися до суду. Де ще, 
в якій країні її громадяни 
судяться з державою? Дех-
то встиг хоч щось відсуди-
ти. Та з вересня цього року 
доплату відмінили. А чому? 
Урядовці пояснюють, що 
не вистачає коштів. 

 А тепер для конкрет-
ності. Якщо враховувати, 

що з квітня цього року мі-
німальна пенсія склала 764 
гривні, то діти війни до сво-
єї пенсії повинні добавити 
майже 230 гривень, а з ве-
ресня – 259 грн. Однак ніх-
то цих коштів не отримував, 
бо ще в травні 2008 року 
постановою «Про деякі пи-
тання соціального захисту 
окремих категорій грома-
дян» доплату обмежено до 
49 грн. 80 коп., а це дало 
можливість уряду тільки 

цього року зекономити мі-
льярди гривень, яких на за-
конне забезпечення дітей 
війни просто «не вистачи-
ло». Як підрахували опо-
зиціонери, при скороченні 
витрат лише на 50 відсотків 
на автопарк легкових авто-
мобілів, що обслуговують 
органи державної влади, 
позбавивши депутатів 
пільг, а також видатків на 
санаторно-курортне ліку-
вання та витрат чиновників 
й інше, усе це дасть змо-
гу здешевити утримання 
державного апарату на мі-
льярди гривень. Ці кошти 
пропонується спрямувати 
на медицину, освіту, ар-
мію, розвиток культури, 
підвищення пенсій.

За рахунок цих коштів 
можна забезпечити 16 
категоріям українців піль-
ги, які влада намагається 
скасувати, зокрема, дітям 
війни, чорнобильцям і аф-
ганцям.

 Механізм цих виплат 
украй недосконалий. Ко-

шти мусять бути закладені 
в держбюджеті. Нині ж ви-
плати висять на пенсійних 
фондах.

Зрозуміло, що далі так 
тривати не може, тож діти 
війни масово продовжують 
звертатися до судів, вихо-
дять на акції протесту. 

Василь лЯшеНКО,
голова районної громад-

ської організації 
«захист дітей війни».

        «зайві» дітина тему дня

зверніть увагу

* * * * *

* * * * *

* * * * *
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Ч И С Т И М О ,  К О П А Є М О  К Р И Н И Ц І . 
Т е л е ф о н  —  0 9 6 - 5 6 3 - 8 0 - 3 0 . 

ПРОдАю ракушняк М-25 вищого ґатунку. Теле-
фон: 067-472-42-73.

ТеРМІНОВО ПОТРІБНА хатня робітниця. Робочі 
дні: понеділок-п’ятниця; вихідні: субота, неділя. 
Ненормований робочий день. Оплата договірна. 
Тел.: 067-3-270-210. Тетяна.

ПРОдАю новий „ланос”. Можлива оплата части-
нами. Тел.: 067-410-93-99.

ПРОдАю тільну телицю (3 місяці). с.юрів. Теле-
фон: 095-487-55-28.

ПРОдАю машину дров фруктових дерев. Мака-
рів. Ціна договірна. Тел.: 067-930-74-98.

ПРОдАю коней (віком – 2.5 р., 15 р., кобили). 
с.Чорногородка. Тел.: 096-79-59-152.

КУПлю однокімнатну квартиру в Макарові, Кали-
нівці, Копилові. Тел.: 067-318-20-22.

зНІМУ дво-, трикімнатну квартиру в Макарові. 
Тел.: 063-306-68-55; 098-528-26-26.

ПРОдАю автомобіль ВАз-2106, 1991 року ви-
пуску. Газ, бензин. КПП5СТ. Ціна договірна. Тел.: 
097-439-21-03.

ПРОдАю автомобіль “лада-Росія“ під щомісячну 
виплату. Тел.: 066-990-51-52.

Приватні 
оголошення 

ПП “окко - нафтоПродукти”
мережа аВтозапраВних комплексіВ 

запрошує на роботу 
операторів-касирів, молодших 

операторів, прибиральниць азс.
тел.: 067-509-81-46, 04578-3-38-26.

п  о  з  и  к  а
на нерухомість, зем. ділянки, авто (різні 

марки), с/г техніку та її комплектуючі. 
Те л . :  0 9 6 - 6 4 - 7 8 2 - 0 7 .

(Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 №143366)

камінь, щебінь, відсів. 
т е л е ф о н   0 9 7 - 4 8 7 - 5 4 - 4 3 .
рестаВраЦія подушок

у Вашій присутності
- дезинфікуємо кварцуванням; 

- очищуємо від сторонніх предметів;
- знищуємо запах поту; 

- замінюємо напірник на новий.
Виїзна майстерня під’їде до вашого 

будинку  БезКОшТОВНО
т е л е ф о н :  0 6 7 - 1 0 2 - 9 6 - 6 9 .

Ремонт двигунів зІл-130, ГАз-53, ГАз-24, 
Газель-402, ВАз-2101-07, УАз. Ремонт КПП. 

Т е л е ф о н :  0 9 6 - 9 9 - 8 0 - 8 9 8 .

ПРОдАю одно-, дво-, трикімнатні квартири 
в центрі Макарова. Тел.: 050-721-03-34. 

(Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП серії ВОЗ №080346).

макарівська районна рада
Шостого скликання 

київської області
рішення

Про затвердження Порядку надання в оренду 
майна спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ Макарівського району і методики роз-
рахунку та порядку використання плати за оренду 
майна, що перебуває у спільній власності терито-
ріальних громад сіл, селищ Макарівського району

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», Цивільного кодексу України, Господарського кодек-
су України, Законів України «Про оренду державного 
та комунального майна», «Про засади державної ре-
гуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
враховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 
04.10.1995 р. № 786 «Про Методику розрахунку і поря-
док використання плати за оренду державного майна» 
(зі змінами) та від 10.08.1995 р. № 629 «Про затвер-
дження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, По-
рядку викупу орендарем оборотних матеріальних за-
собів та Порядку надання в кредит орендареві коштів 
та цінних паперів» (зі змінами), розглянувши подання 
фінансового управління Макарівської райдержадміні-
страції, Макарівська районна рада вирішила:

1. Затвердити Порядок надання в оренду майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ 
Макарівського району (далі – Порядок) і Методику роз-
рахунку та порядок використання плати за оренду май-
на, що перебуває у спільній власності територіальних 
громад  сіл, селищ Макарівського району (далі - Мето-
дика) згідно з додатками.

2. Виконавчому апарату Макарівської районної ради 
забезпечити оприлюднення Порядку та Методики на 
офіційній веб-сторінці Макарівської районної ради.

3. Це рішення набирає чинності з моменту його офі-
ційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на постійну комісію районної ради з питань комуналь-
ної власності і приватизації, розвитку підприємництва, 
промисловості, транспорту та регуляторної політики 
Макарівської районної ради VI скликання.

Голова ради                  В.М.ГУдзь.
смт Макарів
21 жовтня 2011 року
№  175 - 09 - VІ

день донора
шановні добродії (віком від 18 до 59 років)

22 листопада 2011 року о 9 годині у відділенні пере-
ливання крові Макарівської центральної районної 

лікарні буде проводитись

платний забір кроВі
(16 грн. за 100 мл крові та 30 грн 02 коп талон на харчування)

ЧЕКАЄМО НА ВАС При собі мати паспорт
Адміністрація ЦРл.

Виконуємо будь-яку домашню роботу. 
Прибирання, Прання, Приготування їжі і т.д.
Порядність та чистоту гарантуємо! 

Розглянемо будь-які  пРопозиції . 
Тел.: 098-528-26-26; 063-103-33-43.

Цими днями не стало воїна Рядянської Армії 
дмитра Тихоновича КОВАлеНКА 

після того, як наслідки фронтових умов, травми, 
хвороби вкоротили йому віку. Макарівська районна 
організація ветеранів України сумує з приводу цієї 
трагічної події. Не стало хороброго воїна, старанного 
трудівника, людини, яка дала путівку в життя багатьом 
юнакам і дівчатам, яких він вчив, будучи вчителем се-
редньої школи. Відзначався дорогий Дмитро Тихоно-
вич і захопленням художньою фотографією. Як світла 
пам’ять про нього, у багатьох зберігаються знімки, 
зроблені його руками... Ветерани висловлюють свої 
щирі співчуття рідним і близьким нашого побратима. 
Пам’ять про нього збережеться в наших серцях...

Хай земля йому буде пухом. 

Колектив ВК “Макарівська фабрика “Світанок“ 
висловлює глибоке співчуття Дядюрі Ніні Миколаївні 
з приводу тяжкої втрати - смерті матері.

Колектив ВК “Макарівська фабрика “Світанок“ 
висловлює глибоке співчуття швачці Медвідь Надії 
Петрівні з приводу тяжкої втрати - смерті батька.

Рожівська сільська рада висловлює глибокі спів-
чуття директору місцевої школи Іовловій Ользі Андрі-
ївні з приводу тяжкої втрати - смерті чоловіка дми-
тра Тихоновича.

філія - Головне уПравління По 
м. києву та київській області 

ат «ощадбанк»
пропонує повний спектр банківських 
послуг для корпоративних клієнтів:

1. Розрахунково-касове обслуговування:
• Відкриття поточних рахунків в національній та 

іноземних валютах.
• Дистанційне обслуговування клієнтів через сис-

тему «Клієнт-Банк».
2. депозитні програми для юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців. 
3. Перевезення грошово-валютних цінностей 

та інкасація грошових коштів. 
4. Надання банківських гарантій 
5. Випуск та обслуговування платіжних карток 

міжнародних платіжних систем.
6. Інші види банківських послуг.
за детальнішою інформацією звертатись 

до установ ат „ощадбанк”:
Головне управління по м. Києву та Київській об-

ласті АТ «Ощадбанк», м. Київ, вул. Володимирська, 
27, телефон - 247-29-67,247-29-50, 247-29-37

Філія -Макарівське відділення № 3033 АТ 
«Ощадбанк» смт. Макарів, вул. Садова,! (04578)5-
14-45; 6-00-82; 5-14-15.

Ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011 р.

до відома Перевізників та Громадян!
В зв’язку з невідкладними ремонтно-колійними 

роботами на залізничному переїзді 59 км ПК 8 за-
лізничної колії станції Бородянка Київська дистанції 
колії Південно-західної залізниці повідомляє вас 
про закриття руху автотранспорту через переїзд з 
8 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. з 04.11.2011 року по 
30.11.2011 року. Автотранспорт пропускати по пе-
реїзду 66 км перегону Бородянка - Спартак.

А також у зв’язку з невідкладними ремонтно-
колійними роботами на залізничному переїзді 49 
КМ ПК 5 залізничної колії перегону Клавдієво- Бо-
родянка Київська дистанції колії Південно-західної 
залізниці повідомляє Вас про закриття руху авто-
транспорту через переїзд з 8 год. 00 хв. до 18 год. 
00 хв. з 04.11.2011 року по 30.11.2011 року. Ав-
тотранспорт пропускати по переїзду 42 км ПК 10 
станції Немішаєво.

Н А д А ю  В С І  В И д И 
Б У д І В е л ь Н И Х  П О С л У Г .

Тел.: 066-358-54-90.

Куплю ВРХ, коней та молодняк. 
Телефон - 067-410-54-71.

а к Ц і я
Магазин „дім, сад, город”, що знахо-

диться по вул.Б.Хмельницького (біля ста-
діону) з 1 листопада 2011 р. по 1 лютого 
2012 р. проводить акцію для пенсіонерів. 
Насіння, засоби захисту рослин, добрива 
продаються зі знижкою 10%.

потрібен килим? 
д о р і ж к а ?
о В е р л о к ?

 звертайтеся до нас.
адреса: смт. макарів, вул. фрунзе, 

52 (центральний універмаг, 
1-й поверх).

у нас широкий асортимент 
товарів за низькими цінами. 

тов “міГ-95“ Потрібні водії 
на автомобілі краз 256.
Д о с в і д  р о б о т и  н е  м е н ш е  3 - х  р о к і в .

Звертатися: смт Макарів, вул.Фрунзе, 150-а.
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21 - 27 листопадаГороскоп
ОВеН (21.03-20.04). З`явиться можливiсть розпочати все з 

початку, подолати конкуренцiю i впритул просунутися до втiлення 
своєї мрiї. Зараз починається перiод значних змiн у вашому життi. 

Залишайте позаду сумнiви, але на шляху до успiху бережiть стосунки з 
тими, хто з вами в однiй упряжцi. В середу визначіться з прiоритетами, а 
вже у четвер не втрачайте часу, починайте те, що планували. В особисто-
му життi теж очiкується чимало сюрпризiв, але не розраховуйте тiльки на 
везiння - проявляйте активнiсть.

Сприятливi днi: 22, 23; несприятливi: 25.

ТIлеЦь (21.04-21.05). Цей тиждень принесе позитивнi змiни 
в особистих стосунках. У вас буде можливiсть вiльно висловити свої 
почуття, хоча не виключенi i несподiванi повороти. У роботi прояв-

ляйте креативне мислення. Всi оригiнальнi iдеї берiть на замiтку - стануть 
в нагодi в майбутньому. Ситуацiя, що склалася, на цьому тижнi може по-
ставити вас перед вибором - щось повинно відійти в минуле i поступитися 
мiсцем для нової теми. Змiни в справах сприятимуть матерiальному зрос-
танню. У любовi проявляйте турботу про партнера, будьте вiдвертi у по-
чуттях i бажаннях.

Сприятливi днi: 24, 25; несприятливi: 21.

БлИзНюКИ (22.05-21.06). У колективi, де ви проводите 
більшість свого часу, назрiвають змiни. Спробуйте взяти на себе 
управлiння. Вашi iдеї будуть оригiнальнi, до того ж зараз ви схильнi 

керуватися не тiльки логiкою, але й iнтуїцiєю в спілкуванні з колегами. До 
середи корисно попрощатися зi всiм, що вам заважає в життi, викинути 
непотрiбнi папери i класифiкувати всi документи i файли. Пiсля середи 
можна не стримувати свої бажання, до яких ви довго йшли. Не вiдкладайте 
початок справ, робiть i приймайте пропозицiї.

Сприятливi днi: 27; несприятливi: 22.

РАК (22.06-22.07). Пiсля четверга вам належить зайняти-
ся новою справою, або у вже налагодженiй дiяльностi вiдбудуться 
несподiвані зміни. Це сприятливий час для реалiзацiї кар`єрних 

планiв. Тому першу половину тижня добре присвятити входженню в новий 
образ i пiдтягти домашнi справи. Пiзнiше на це вже не залишиться часу. В 
п`ятницю можна робити покупки або починати ремонт в будинку, якщо ця 
тема є на повiстцi дня. В недiлю вiдпочиньте вiд усiх турбот в якому-небудь 
привабливому мiсцi. Разом з собою вiзьмiть i тих, хто чекав вашої уваги.

Сприятливi днi: 23, 25; несприятливi: 27.

леВ (23.07-23.08). З`являється унiкальна можливiсть перебу-
дувати своє життя вiдповiдно до iдеальних уявлень. Кращими iдеями 
в цей час будуть тi, якi стосуються питань отримання освiти або 

пiдвищення квалiфiкацiї, дальнiх поїздок по обмiну досвiдом або просто з 
метою вiдпочити. Венера з Марсом об`єднали свої зусилля - i романтична 
любов зараз може перекреслити всi плани. Але щоб завоювати увагу коха-
ної людини потрiбно буде застосувати нестандартний пiдхiд. Вас чекають 
найнесподiванiшi сюрпризи.

Сприятливi днi: 21, 25; несприятливi: 23.

дIВА (24.08-23.09). У понедiлок важлива розмова вiдкриє 
вам нюанси у стосунках з дiловим або особистим партнером. Не 
поспiшайте з висновками, але й не стримуйте змiни, якi назрiли. 

Не виключено, що з кимось вашi шляхи розiйдуться. З середи почина-
ється новий етап i бажано зосередитися на першочергових завданнях. 
Як i ранiше вдале партнерство буде однiєю iз складових вашого успiху. 
Зробiть вашi стосунки взаємовигiдними, i ви досягнете успiху в своїх 
прагненнях. 

Сприятливi днi: 21, 25; несприятливi: немає.

ТеРезИ (24.09-23.10). Цей тиждень покладе початок ланцюж-
ку подiй, якi можуть перевернути ваше особисте життя. У роман-
тичних стосунках є прекрасний шанс дiйти логiчного завершення в 

найбiльш оптимальному виглядi. Час робити i приймати пропозицiї. А тим, 
хто в шлюбi, належить обговорити з партнерами новi сумiснi плани. Дiлове 
партнерство теж може бути переглянуто. 

Сприятливi днi: 21, 23; несприятливi: 25.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Нарештi знiмаються всi обмеження, i 
тепер удача залежить тiльки вiд вашої цiлеспрямованостi i готовностi 
добре попрацювати. Почини, якi можна планувати з четверга, одер-

жать швидкий розвиток i з часом принесуть пристойнi дивiденди. За робо-
тою не пропустiть можливостi, якi вiдкриваються в особистому життi. Ваша 
енергетика зараз така приваблива, що успіх у протилежної статi гаранто-
ваний.

Сприятливi днi: 22; несприятливi: 24.

СТРIлеЦь (23.11-21.12). До всiх ситуацiй в своєму життi 
зараз пiдходьте творчо - прямi шляхи не найближчi до мети. 
Бережiть теплу атмосферу в домі i добрі стосунки з батьками i 

дiтьми. Необережне слово може спровокувати конфлiкт. Але спокiйна 
вiдверта розмова у понедiлок може пiти на користь. З четверга актив-
но просувайте проекти. Це iдеальний час, щоб почати писати свою 
любовну iсторiю з чистої сторінки. Або зануритися в свiт нових захо-
плень.

Сприятливi днi: 21, 23; несприятливi: 27.

КОзеРIГ (22.12-20.01). Не дивлячись на те, що щось гальмує 
деякi вашi плани, все одно змiн не уникнути, i вони обiцяють бути 
позитивними. Якщо в кар`єрi все вас влаштовує, то можна почати 

ремонт у будинку. Краще це зробити в другiй половинi тижня. I на службi, i 
в будинку доведеться потрудитися наднормово, але зараз ви закладаєте 
основи сприятливого розвитку подiй i в найближчому, i вiддаленому май-
бутньому. Оточуючих, як магнiтом, тягне до вас. 

Сприятливi днi: 23, 24; несприятливi: 22.

ВОдОлIЙ (21.01-19.02). Головне на цьому тижнi - не роз-
губитися. Буде багато нової iнформацiї, можливий несподiваний 
поворот у справах, який в майбутньому розширить матерiальнi 

перспективи. Але хвиля романтичних почуттiв може позбавити 
здiбностi рацiонально дивитися на речi. Зустрiчi i знайомства на цьому 
тижнi виявляться доленосними. Не стримуйте змiн i прагнiть менше 
лiтати в хмарах - якийсь iз напрямiв, що вiдкриваються перед вами, 
бажано обрати.

Сприятливi днi: 25; несприятливi: 23.

РИБИ (20.02-20.03). У понедiлок несподiвана iнформацiя може 
порушити звичний хiд подiй. Що б не вiдбувалося, прагнiть отримати 
з цього користь. До четверга не ухвалюйте вiдповiдальних рiшень i 

не укладайте угод. Намагайтеся розрахуватися з боргами. Дальнi поїздки, 
вiдрядження сприятимуть вашим удачам i стануть джерелом нових цiкавих 
знайомств.

Сприятливi днi: 27; несприятливi: 21.

Сонце заховалось непомітно,
Спати готувалося село...

„Здрастуйте”, – так ніжно і привітно
У вечірніх сутінках сплило.

Тихо заскрипіло підвіконня,
Ледь торкнувшись теплої руки,

Заіскрились, ніби на осонні,
Чорнобривців ніжні пелюстки.

Він стояв у формі генерала
Скроні посріблила сивина...

Гриць, Іван чи це Морозов Слава?
Згадувала поспіхом вона.

„Добрий вечір Вам, Петрівно”.
Ще раз привітався генерал:

„Не впізнали? Ну, та це не дивно...
Сорок другий... Коля Шаповал”.

Радісно, схвильовано всміхалась
І не вірила своїм очам...

Раптом все минуле пригадалось,
Злякане, заплакане хлопча...
Скільки їх тоді було у класі?

Горю і сльозам не було меж.
„Колю, де ж твої татусь і мама?”
„Тата вбили німці, маму – теж”.
Гладила скуйовджену голівку,

Ніжно промовляла: „Ну, не плач!”
Згадувала спалену домівку:

„Цить! За все поплатиться палач!”
Десь почувся срібний голос птаха

З спогадів вернулися вони...
„Колю!.. Зрозумів! Не треба страху.

Зробим все, щоб не було війни”.

Як промайнули дні -
День, як один урок.
Зморшки вже на чолі,
Скроні покрив сніжок.
Ластівкою звились
В далеч твої роки,
Працю натхненних літ
Хай не зітруть віки.

Серця твого добро
Світиться у очах,
Ніжне душі тепло
Дітям відкриє шлях.
Усмішка на устах
Добрий лишає слід
І розтопляє враз
В душах дитячих лід.

В звичному ритмі дня
Швидко спливає час,
Кане в пітьму життя
Та не забудуть вас.
Скільки на світі тих,
Що їх зростила ти,
Йдуть вони у життя
Стежками доброти.

сПогади

вчителю

Ольга ЄМельЯНОВА.
с. Мостище.

Намалюю осінь, світлу і прозору,
У блакиті неба, золоту красу.
Що в долонях тиші колисає крона,
Стомленим деревам, що чекають сну.

Намалюю осінь, лагідну і тиху,
Що співає пісню про свою журбу.
Де зриває вітер, жовтий лист на втіху,
Долина з блакиті нам журливе - кру.

Намалюю осінь, як в саду жар-птицю,
Що яскраве пір’я долу розсипа.
Щоб останні квіти, теплоти криницю
Дарували доки не прийде зима.

Намалюю осінь, як любов високу,
Як надію світлу, мрію осяйну.
Щоб зігріла душу, стомлену від болю,
І дала їй сили, знов чекать весну.

намалюю осінь...

Марія ВеРХОВеЦь.
смт Макарів.

21 литопада - Михайла, 
саме за цим днем здавна 
прогнозувади погоду. 

 Якщо Михайло дощем 
служить, — добру й суху вес-
ну ворожить.

Якщо відлига — не жди 
санного шляху до Миколи (19 
грудня).

Як на Михайла вітер з по-
лудня, то буде тепло і до пів-
грудня.

День на Михайла похму-
рий і на деревах іній — до хо-
рошого врожаю.

Від Михайла зима морози 
кує.

Якщо на Михайла ніч 
ясна, то буде зима сніжна й 
красна.

народні 
Прикмети

З метою забезпечення вільного твор-
чого інтелектуального розвитку дітей, 
виховання любові до природи, всього 
живого, розширення знань з навчальних 
предметів та уявлення про прекрасне, 
формування високої культури в Мака-
рівському НВК «Загальноосвітня школа І 
ступеня – районна гімназія» серед учнів 
початкової школи був проведений тиж-
день «Учнівської творчості». Вихованці 
показали високі результати на шкільних 
предметних олімпіадах, вчителі – на від-
критих уроках, а творчі здобутки – на кон-
курсі «Фантазії природи».

На світлинах: вироби школярів.

літературний куточок

Палахкотить вогонь багрянистий,
І лащиться до рук моїх теплом,

І пахне скрізь свободою дитинства,
І стелиться надією й добром.

Збираю по стеблиночці букети
Своїх зів’ялих спогадів і мрій,
І тчуться у душі моїй – сонети

Про щастя, радість, мир і спокій.

Галина ГеРАСИМеНКО.
смт Макарів.

Тремтить душа іскринкою на вітрі – 
Ох, ще не все минулося, на жаль,
Та розправляє крила щира пісня,
Кружляє листя золотистий вальс.

* * * * *


