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Ви постійно праг-
нете бути в курсі справ 
району, ви хочете зна-
ти, які події відбулись 
чи відбудуться, вам 
не байдуже, про що 
думають, чим стур-
бовані ваші земляки, 
тоді ми неодмінно 
радимо вам перед-
платити районку. Крім 
того газета надасть 
вам щотижневу про-
граму 8 каналів теле-
бачення, ви зможете 
отримати кваліфіко-
вану відповідь юрис-
тів на питання, які вас 
цікавлять, скориста-
тися опублікованими 
на сторінках газети 
різноманітними по-
радами, що згодять-
ся в побуті, веденні 
підсобного господар-
ства, для поліпшення 
здоров’я, ознайоми-
тися з оголошеннями, 
рекламою, які стануть 
у нагоді, тощо.

На жаль, протя-
гом 2011 року значно 
зросли ціни на папір, 
друкарські послуги 
і, звісно, вони підви-
щуватимуться й далі. 
Проте редакція ви-
рішила для вас, ша-
новні читачі, до кін-
ця року (а це лише 
місяць) продовжити 
пільгову передплату 
на “Макарівські вісті“, 
тобто залишивши ціну 
на рівні нинішнього 
року.

10 січня 2012 року 
“Макарівським вістям” 
виповниться 80 років. 
Всі ці роки ви, шанов-
ні читачі, були разом 
з нами. Сподіваємо-
ся, що будете нашими 
постійними читачами і 
надалі.
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Б у д ь т е 
з  н а м и !шановні працівники органів місцевого самоврядування, 

депутати районної, селищних та сільських рад!
Від імені Макарівської районної державної адміністрації та Макарів-

ської районної ради щиро вітаємо вас з Днем місцевого самоврядуван-
ня – державним святом, що підкреслює значимість інституту демокра-
тичного суспільства. Саме через органи самоврядування громадяни 
реалізують своє  право брати участь у вирішенні питань місцевого зна-
чення, відстоювати інтереси своєї територіальної громади.

Працівники місцевого самоврядування та депутати району завжди 
відрізнялися високим професіоналізмом, цілеспрямованістю та відпо-
відальністю. Вони успішно вирішують важливі соціально-економічні та 
громадсько-політичні питання.

З нагоди свята прийміть слова вдячності за вашу самовіддану пра-
цю на благо розвитку територіальних громад Макарівського району. 
Від усього серця бажаємо вам міцного здоров’я, наснаги, витримки, 
оптимізму. Хай ніколи вас не покидає віра, надія, любов. Нехай ваша 
професійність та досвід, а також творче ставлення до виконання своїх 
обов’язків сприяють розбудові та розвитку нашої держави!

Віктор Гудзь,
голова 

районної ради.

Олександр куЦИк,
голова 
райдержадміністрації. 

Майбутнє нашої держави неможливе без розвитку місцевого са-
моврядування. Ваша наполеглива і самовіддана праця, високий про-
фесіоналізм і компетентність, відповідальність та активна громадська 
позиція є гідним внеском у розбудову нашого регіону і держави. Нехай 
надійними супутниками вам стануть розуміння і підтримка всіх терито-
ріальних громад.

Бажаю міцного здоров’я, щастя, сімейних гараздів, творчих задумів 
та їх здійснення, впевненості і віри в майбутнє.

Юрій заБеЛа,
депутат облради.

Щиро вітаю з Днем місцевого самоврядування!
Самоврядні органи в демократичному суспільстві є важливим інсти-

тутом реального народовладдя та засобом реалізації інтересів територі-
альної громади. Тож нехай День місцевого самоврядування об’єднає нас 
у спільному прагненні зробити наші міста, села і всю Україну щасливими 
і багатими!

Бажаю наполегливості, мужності і нових здобутків у вашій нелегкій і 
відповідальній праці, міцного здоров’я, щастя, родинного благополуччя 
та здійснення всіх ваших життєвих планів і сподівань.

Олександр іВаЩеНкО,
Макарівський селищний голова.

– Вікторе Михай-
ловичу, незабаром 
ми святкуватимемо 
День місцевого само-
врядування. Це свя-
то гілки влади, котра 
найбільш необхідна і 
наближена до грома-
дян, кому виборці до-
віряють свою долю, з 
якою пов’язують надії 
на покращення життя, 
відстоювання і захисту 
особистих інтересів. І 
саме за результатами 
праці депутатів міс-
цевих органів влади 
люди формують дум-
ку про владу в цілому. 
Свято – це якраз одна з 
нагод підбити підсумки 
роботи народовладдя 
в районі…

– Я з вами згоден. 
Маючи найяскравішу і, 
водночас нелегку, на-
віть драматичну історію 
становлення місцевого 
самоврядування серед 
усіх слов’янських наро-
дів, Україна першою се-
ред колишніх радянських 
республік прийняла За-
кон «Про місцеві ради на-
родних депутатів, місце-
ве і регіональне самоврядування», 
твердо стала на шлях втілення в 
життя надій і прагнень попередніх 
поколінь, на побудову розвинутої 
демократичної держави, гідно-
го члена Європейської спільноти. 
Можна констатувати, що на сьо-
годні в нашому районі склався міц-
ний депутатський актив, націлений 
на виконання передвиборних про-
грам, вирішення нагальних потреб 
як окремо взятої громади, так і ра-
йону в цілому. За час, що пройшов 
після виборів, він склав серйозний 
екзамен на зрілість, довів свою 
здатність працювати продуктивно, 
знаходити дієві підходи, виважені 
компроміси при розв’язанні полі-
тичних питань в інтересах грома-
ди. Тобто, попри все ми маємо ді-
єздатні команди в селах, селищах 
та районі в цілому. Нам вдалось 
організувати роботу таким чином, 
щоб депутати районної ради мали 

змогу активно впливати на всі про-
цеси господарського та соціально-
економічного життя Макарівщини. 

– Наше суспільство вже 
достатньо втомилося від то-
тальної критики всіх і всього. 
Запорукою ж сталого соціаль-
но-економічного розвитку будь-
якої територіальної громади 
є злагоджена робота органів 
місцевого самоврядування всіх 
рівнів з виконавчою владою на 
місцях. Чи налагоджена дієва 
співпраця районної ради з усі-
ма гілками влади у районі?

– Основними напрямами своєї 
роботи ми визначили дії, спрямовані 
на координацію діяльності і взаємо-
дію органів місцевого самовряду-
вання з органами виконавчої влади 
з питань управління територіями 
та аналізу стану справ в економіці, 
соціальній сфері, внесення пропо-
зицій на подолання негативних та 
кризових явищ шляхом розгляду їх 

на сесіях районної ради, 
затвердженні програм 
соціального і духовного 
розвитку, виконанні де-
легованих повноважень. 
Зробивши на початку 
року спільно з райдер-
жадміністрацією аналіз 
соціально-економічного 
стану району, ми визна-
чили напрямки його роз-
витку та цілі. Результати 
трансформувались в 
комплексні програми, 
яких ми прийняли більше 
30. Стосовно економіки 
району та виконання бю-
джету, то район за комп-
лексними показниками 
займає одне із провідних 
місць в області. 

Складові буденної ро-
боти районної ради це 
передусім спільна творча 
робота з райдержадмі-
ністрацією, сільськими і 
селищними радами, те-
риторіальними органами 
центральної виконавчої 
влади, виробничими ко-
лективами, підприємця-
ми, створення атмосфе-
ри дружньої, зацікавленої 
роботи всіх ланок управ-
лінського механізму, 

оскільки районна громада є єдиним 
живим організмом, який вимагає 
уваги, турботи і підтримки.

– Які життєво важливі питання 
вдалося вирішити депутатсько-
му активу впродовж каденції?

– Депутатський корпус район-
ної ради складається із 76 народ-
них обранців, до сільських рад та 
селищних рад обрано 550 сіль-
ських та селищних депутатів. У 
виконавчому апараті органів міс-
цевого самоврядування району 
працює 176 посадових осіб.

За рік своєї роботи районна 
рада провела 9 сесій, на яких було 
розглянуто 218 питань.

В ході підготовки сесійних 
засідань плідно працювали де-
путатські комісії, які провели 
32 засідання. Найбільшою ак-
тивністю відзначилась комісія з 
питань комунальної власності і 
приватизації, розвитку підпри-

ємництва, промисловості, тран-
спорту та регуляторної політики 
(голова – М.А.Швидкий). Нам 
вдалось повернути в районну ко-
мунальну власність приміщення 
та майно районної друкарні, а 
також комунальне підприємство 
теплових мереж. Комісія з питань 
екології, очолювана депутатом 
І.Б.Корбецьким зайняла прин-
ципову позицію у відстоюванні 
інтересів громади селища Ма-
карів при розгляді питання щодо 
подальшого функціонування ТОВ 
«Макарівська птахофабрика». 
Активно працює комісія з питань 
агропромислового комплексу та 
земельних відносин, головою якої 
є М.О.Нечай. В її складі – люди з 
великим життєвим та професій-
ним досвідом, керівники аграрно-
го сектору, управлінці, які із зна-
нням справи вирішують назрілі 
питання.

Найбільш системною і масш-
табною роботою в інтересах гро-
мади району відзначаються творчі 
зусилля депутата С.Г.Ханіна, який 
очолює комісію з питань законності 
і правопорядку. Семен Григоро-
вич особисто знайомився із робо-
тою кожної сільської та селищної 
рад, взяв безпосередню участь у 
підготовці та проведенні семіна-
ру очільників сільських громад на 
теми боротьби із порушеннями 
законодавства та профілактики 
злочинності в районі, крім того де-
путат С.Г.Ханін веде постійну бла-
годійницьку роботу із широкими 
верствами населення, здійснив 
цілий ряд соціальних проектів з 
благоустрою населених пунктів, 
облаштування та ремонту закладів 
культури, медицини, освіти. Зна-
чна матеріальна допомога надана 
ветеранам війни та праці, багато-
дітним родинам, соціально вразли-
вим категоріям людей. Так, лише в 
с. Плахтянка, де він мешкає, були 
виділені кошти на ремонт будинку 
культури, амбулаторії, надавалась 
допомога також на облаштування 
криниць, вулиць. Депутат С.Г.Ханін 
виділив кошти на будівництво 
пам’ятника ліквідаторам аварії на 
ЧАЕС в Макарові, храмів в с. Бишів, 
Наливайківка та цілого ряду інших 
об’єктів.

екзамен на зрілість складено
інтерв’ю з головою районної ради віктором гудзем

7 грудня – день місцевого самоврядування в україні
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Прогресивне людство, відзначаючи щороку третього грудня Міжнародний день інва-
лідів, засвідчує цим, що громадяни з обмеженими фізичними можливостями потребують 
особливої уваги, що для них мають бути створені такі умови, щоб відчувати себе рівними 
серед рівних. Адже ставлення до інвалідів визначає ступінь цивілізованості суспільства. 

Створення належних умов життя дасть змогу людям з особливими потребами повні-
ше реалізувати особистий потенціал, брати посильну участь у державному будівництві, 
інтегруватися в суспільство. До цього спонукає підписання Україною міжнародних до-
кументів, у відповідності з якими створюється і вдосконалюється власна правова база 
та розробляються відповідні соціальні програми. 

Наша держава взяла на себе і виконує конкретні зобов’язання щодо матеріального 
забезпечення інвалідів, створення для них необхідних правових, соціально-побутових 
умов життя, надала ряд пільг, конституційно гарантувала рівні з іншими громадянами 
можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства.

Користуючись нагодою хочу подякувати всім, хто опікується інвалідами, адже на-
дання їм щоденної підтримки й допомоги — реальний вияв милосердя, людяності та 
любові до ближнього.

Від усього серця зичу вам міцного здоров’я, щастя, успіхів у всіх ваших справах.
                                                                                                         Олександр каЧНИЙ, 
                                                                                                     голова обласної ради.      

3 грудня – Міжнародний день інвалідів 

дорогі захисники української держави!
у цей день ми вшановуємо усіх військових, які у лавах Збройних Сил України слу-

жать справі зміцнення обороноздатності та підвищення безпеки нашої держави.
Ми вдячні всім, хто захищав нашу рідну землю від ворожих військ, хто ставав на 

захист Вітчизни за першим її покликом! У пам’яті сьогоднішніх і майбутніх нащадків 
назавжди збережуться подвиги багатьох поколінь воїнів-захисників, їх безмежна 
відданість і любов до рідної землі, мужність та героїзм.

Вітаємо також сьогодні всіх молодих захисників батьківщини, які опановують 
нелегку майстерність військової справи! Від вас залежить суверенність нашої 
держави, мир і спокій українського народу. Беріть же приклад зі своїх славетних 
попередників, які зуміли зберегти Україну для нас і доручили вам продовжувати 
цю відповідальну справу. 

Щиро вітаємо всіх військовослужбовців з Днем Збройних Сил України та бажа-
ємо незламної волі в подоланні труднощів військового буття, надійного родинного 
тилу, богатирського здоров’я та звершення всіх ваших мрій і побажань.

Віктор Гудзь,
голова 

районної ради.

Олександр куЦИк,
голова 
райдержадміністрації. 

Голова райдержадмі-
ністрації Олександр  Куцик 
провів нараду з головами 
сільських, селищних рад 
району. Були розглянуті пи-
тання організаційних засад 
здійснення державної регу-
ляторної політики органа-
ми та посадовими особами 
місцевого самоврядування, 
стану справляння земель-
ного податку з громадян сіл 
та селищ району та про при-
йняття місцевих податків і 
зборів на 2012 рік, підтрим-
ки одиноких людей похилого 
віку, проведення заходів до 
Дня боротьби зі СНІДом та 
Міжнародного дня інвалідів, 
виконавської дисципліни го-
лів сільських і селищних рад 
району та стану підготовки 
до утримання доріг на тери-
торіях населених пунктів ра-
йону у зимовий період.

Голова райдержадміні-
страції дав доручення го-
ловам сільських, селищних 
рад щодо дотримання про-
цедури прийняття регуля-
торних актів, налагоджен-
ня співпраці з Державною 
податковою інспекцією з 
питань сплати земельного 
податку, проведення благо-
дійних акцій до Міжнарод-
ного дня інвалідів, посилен-
ня контролю за виконанням 
актів Президента України, 
постанов Кабінету Міністрів 
України, розпоряджень та 
доручень голів облдержад-
міністрації і райдержадміні-
страції тощо.

офіційно

Минулого року на строкову військову службу був при-
званий Сергій Гончаров з Макарова. Нині він – молодший 
сержант – проходить військову службу за контрактом у 
військовій частині 2260 (м. Київ) – Служба охорони ди-
пломатичних представників (внутрішні війська МВС).

Цьогоріч у районі на строкову військову службу призва-
но 57 юнаків. За контрактом захищають суверенітет і тери-
торіальну цілісність країни, забезпечують безпеку грома-
дян 7 осіб, з них 3 жінки, і проходять службу в МВС – 2.

6 грудня – день Збройних Сил україни

сьогодні українська армія проходить складний етап становлення. За плечима 
військових Збройних Сил України славні традиції предків, великі звитяги козацтва 
та наших батьків і дідів, які здобували перемогу над фашизмом.

Захист незалежності та територіальної цілісності рідної землі в усі часи був по-
кликанням та обов’язком справжніх чоловіків. Я вірю в те, що українська армія стане 
національною гордістю, гарантом стабільності та безпеки України.

Щиро зичу миру та спокою вам, дорогі друзі, подальших успіхів у вдосконаленні 
бойової майстерності, добра та достатку у ваших домівках.

Юрій заБеЛа,
депутат облради.

Вітаю з Днем Збройних Сил усіх, хто зі зброєю в руках стоїть на сторожі України. 
Ви стали спадкоємцями високої слави українського козацтва, героїв визвольних 
змагань і переможців фашизму. Мужність і професіоналізм, виявлені українськими 
солдатами у ході миротворчих операцій, вже здобули молодому українському вій-
ську повагу і вдячність у світі. Вірю, що Збройні Сили України і надалі з честю вико-
нуватимуть свій обов’язок перед Вітчизною.

Бажаю всім військовослужбовцям сил і здоров’я, добра у родинах, миру і спо-
кою на всій українській землі.

Олександр іВаЩеНкО,
Макарівський селищний голова.

Щороку на початку грудня у Міжнародний день інва-
лідів ми разом з усією світовою спільнотою ще раз пе-
реосмислюємо все, що зроблено на підтримку людей з 
особливими потребами, і консолідуємо наші зусилля за-
для їх гармонійної інтеграції у сучасне суспільство.

Переймаючись буденними проблемами, ми пови-
нні замислитися над непростою долею людей з вадами 
здоров’я і не тільки у день 3 грудня, а й протягом цілого 
року не забувати про те, що поруч з нами живуть інваліди, 
і вони потребують допомоги і уваги. 

Висловлюємо найтепліші слова жителям нашого ра-
йону – громадянам, на долю яких випали нелегкі випробу-
вання. Ви – взірець стійкості, мужності і незламності духу. 
Зичимо вам та вашим родинам доброго здоров’я, життє-
вого оптимізму, добробуту і великого людського щастя.

Віктор Гудзь,
голова 

районної ради.

Олександр куЦИк,
голова 
райдержадміністрації. 

Уряд передбачив до-
датково 1 мільярд гривень 
на виплати по народженню 
дитини, враховуючи дина-
міку народжуваності, яка 
перевищила всі очікувані 
прогнози. Про це у вівторок 
повідомив прем'єр-міністр 
України Микола Азаров на 
своїй сторінці в Facebook.

"Уряд терміново зробив 
зміни до бюджетного роз-
пису. На жаль, деякий час 
потрібно на узгодження цих 
змін з Верховною Радою - 
так вимагає закон. Зараз усі 
процедури виконані. І як мені 
повідомили у Державному 
казначействі, гроші вже пе-
рераховано в регіони. Те-
пер справа за оперативною 
роботою місцевих органів 
соціального забезпечення", 
- написав Микола Азаров.

"Відповіді: "грошей ще 
немає" не приймаються". 
Мені можна повідомляти 
про такі неправдиві від-
мовки, що свідчать про 
нерозпорядливість - вжи-
вемо заходів.", - запевнив 
прем'єр-міністр.

•

•
у райдержадМініСтрації

Голова  райдержадмі-
ністрації Олександр Куцик 
провів апаратну нараду з 
керівниками установ і ор-
ганізацій району. Розгля-
нуті  питання  ефективності 
проведення інформаційних 
заходів, спрямованих на по-
пуляризацію сімейних форм 
виховання, пошук  кандидатів  
у прийомні батьки, батьки-
вихователі та здійснення 
соціального супроводження 
прийомних сімей та дитя-
чих будинків сімейного типу, 
стану безпеки дорожнього 
руху та дитячого дорожньо-
транспортного травматиз-
му в районі. А також у ході 
наради був заслуханий звіт 
Бишівського сільського го-
лови О.Мірошкіна про стан 
фінансово-господарської 
діяльності, звернення гро-
мадян, що надійшли до 
сільської ради за 10 місяців 
2011 року та виконання За-
кону України від 13.01.2011 
№ 2939-VІ „Про доступ до 
публічної інформації”.

•

закінчення. Поч. на 1 стор.
Андрій Юрійович Єгоров, який очолює комі-

сію з питань благодійності, як служитель церк-
ви, спільно з колегами депутатами неоднора-
зово організовував благодійні акції для хворих, 
багатодітних та соціально вразливих родин як 
в с. Лишня, так і в інших селах району, веде ак-
тивну пропаганду здорового способу життя та 
опікується просвітницькою роботою в сфері 
духовності.

Значну практичну допомогу громаді району 
надають депутати районної ради М.О.Нечай, 
М.М.Синько, О.В.Спілка, О.М.Бабич, В.Г.Піта-
тєлєв, В.А.Мережко, А.В.Гербут, А.В.Гастратов, 
В.Я.Артюхов, О.В.Попович, В.П.Гребенюк, 
В.В.Робенко, В.В.Яніцький, Д.М.Герасименко, 
В.Є.Деркач, О.В.Євтушенко, Ю.М.Дорошенко, 
П.І.Дрига, Л.М.Шамота, Н.В.Ащенко, які з чес-
тю виконують свій громадський обов’язок.

Можу сказати, що впродовж каденції у 2011 
році депутати районної ради шостого скли-
кання з гідністю виконували свої обов’язки. 
Разом з тим усвідомлюю, що вимоги, які ста-
вить громада до роботи депутатського кор-
пусу, зобов’язують нас працювати і далі з ви-
сокою відповідальністю, приймати ефективні 
і зважені рішення в комісіях, на сесійних за-
сіданнях, при розгляді депутатських запитів, 
пропозицій.

– На вашу думку, діяльність яких сіль-
ських, селищних рад за ці роки була най-
більш спрямована на задоволення життє-
вих потреб мешканців громади? 

– З перших днів своєї каденції активно взя-
лись за вирішення проблем громади новообра-
ні сільські голови – М.П.Лазнюк із В.Карашина, 

О.О.Мірошкін із Бишева,С.Л.Романець із Плах-
тянки, В.І Цисаренко із Мостищ, О.В.Йовенко 
із Соснівки та Макарівський селищний голова 
О.М.Іващенко. Справжніми професіоналами 
стали визнані лідери серед односельців, які пра-
цюють високоефективно і мають великий авто-
ритет, неодноразово обиралися очільниками 
сільських громад, передають досвід молодим ко-
легам: Л.Б.Каран (Грузьке), І.І.Онищук(Фасова), 
А.А.Шевчук (Лишня), В.Г.Сімороз  (Андріївка), 
Т.М.Семенова (Ясногородка), О.П.Сухенко 
(Мотижин), Ю.В.Пелешок (Колонщина), 
Л.В.Бабенко (Небелиця), М.М.Радченко (Нали-
вайківка) О.В.Луценко (Чорногородка), К.І.Макій 
(Яблунівка), М.В.Чапік (Рожів). Вони знають 
ресурси і потенціал громади і отримують прак-
тичні результати в інтересах жителів, створю-
ють комунальні підприємства. Слід відзначити 
добросовісну роботу секретарів сільських рад 
Л.О.Міщенко (Грузьке), О.В.Гордієнко (Людви-
нівка), М.Ф.Сичевської (Рожів), О.І Омельчук 
(Ч.Слобода).

– На вашу думку, на що варто зверну-
ти увагу селищним та сільським головам, 
депутатам, громадам у плані динамічного 
розвитку населених пунктів, де вони про-
живають?

– Сільським та селищним головам варто 
передусім усвідомити високу відповідаль-
ність перед громадою, дбати про перспекти-
ву розвитку ввірених їм територій. Для цього 
необхідно в повній мірі провести інвентариза-
цію всіх природних та матеріальних ресурсів, 
які є в громадах, з метою залучення інвесто-
рів, створення нових робочих місць, наповне-
ння бюджету, вирішення соціальних питань. 

Варто усвідомити істину, що не слід чекати 
доброго «пана» чи «гетьмана», який прийде 
до нас і все за нас вирішить. Успіх громади 
передусім залежить від самої громади та її 
очільника.

На моє переконання, сьогодні кожен 
громадянин має можливість брати участь в 
управлінні своєї території. Безумовно, є ще 
дуже багато проблем, які вимагають свого 
розв’язання, але я вірю, що потужний потенці-
ал депутатів рад усіх рівнів при тісній співпраці 
з органами виконавчої влади, наше спільне 
бажання працювати для людей – дозволять 
нам розв’язати найскладніші питання, які ста-
вить життя, на користь наших виборців, на 
благо рідного краю.

Мені приємно відзначити, що саме Пре-
зидент Віктор Янукович і Уряд зробили перші 
дієві кроки на шляху зміцнення місцевої демо-
кратії. На завершальному етапі підготовка за-
конопроектів, які в комплексі створять міцну 
основу для формування дієздатних територі-
альних громад. Розпочато бюджетну реформу, 
спрямовану на формування прогнозованої бю-
джетної політики, збільшення ресурсної бази 
місцевих бюджетів. Треба  залучати бізнес, ін-
вестиції в район,  створити для цього  сприят-
ливий  економічний клімат. І такий клімат треба 
мати право створювати в кожній самоврядній 
території, мати право на ініціативу та самостій-
ність в прийнятті рішень, у наданні певних пільг, 
преференцій виробникам, підприємцям, орен-
дарям, землевласникам. Це дасть результат і 
він буде позитивний.

спілкувався Петро суХеНкО.

екзамен на зрілість складено
інтерв’ю з головою районної ради віктором гудзем
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День пам’яті жертв голодомору і політичних репресій вшанувала Макарівщина. Квіти до  пам’ятника 
жертвам голодомору та політичних репресій у райцентрі  поклали керівники райдержадміністрації і її 
відділів, районної та селищної рад, запалили свічки та хвилиною мовчання пом’янули безневинно убієн-
них земляків у 1932-1933 роки.

Показати на особисто-
му прикладі, що допомога 
людям повинна бути пер-
шочерговим завданням для 
кожного депутата і просто 
порядної людини, вирішив 
Семен Григорович Ханін, 
голова постійної комісії з 
питань законності та право-
порядку Макарівської ра-
йонної ради. Він зустрівся 
з сільськими депутатами з 
Фастівського району, щоб 
поділитися своїм успішним 
досвідом організації благо-
дійних проектів. 

Запросити Семена Гри-
горовича для виконання 
такої місії вирішила голо-
ва Червономотовилівської 
сільради Наталія Василів-
на Сперкач, до якої дійшла 
слава про численні добрі 
справи депутата. Жінка 
впевнена, що такий «живий 
приклад» заохотить фастів-
ських депутатів долучитися 

до благодійної діяльності.  
 Семен Ханін розповів 

колегам, яким чином йому 
вдається вже багато років 
допомагати людям.  Депу-
тат власними зусиллями та 
коштами підтримує дитячі 
садки, школи, лікарні, ви-
рішує проблеми інвалідів, 
сиріт та пенсіонерів, опіку-
ється спортивними орга-
нізаціями та культурними 
проектами. Конкретними 
справами він підтверджує, 
що добродійність – не 
разова акція, а постійна 
копітка робота. Саме цю 
аксіому Семен Ханін і на-
магався донести до своїх 
фастівських колег.

Як і завжди, одними 
словами депутат не об-
межився – під час своєї 
поїздки він вкотре проявив 
благородство своєї душі, 
надавши фінансову допо-
могу Кищинській сільраді.

За Сприяння депутата

закликаючи до добрих справ

На підприємствах та відокремлених підрозділах із чисельністю найманих 
працівників 10 і більше, середньооблікова кількість штатних працівників у 
січні-вересні 2011р. становила 7837 осіб, що на 2,3% більше, ніж у відповід-
ному періоді минулого року. Упродовж зазначеного періоду на підприємства 
району було прийнято 1686 осіб, в той же час звільнено 1852 особи (відповід-
но 21,5% та 23,6% від середньооблікової кількості штатних працівників).

Обсяги скорочення кількості працівників могли б бути ще більшими, якби 
адміністрація підприємств не практикувала  застосування  форм вимушеної 
неповної зайнятості.  У січні-вересні 2011р. кількість працівників району, які 
знаходилися у відпустках без збереження заробітної плати (на період припи-
нення виконання робіт) становила 70 осіб (0,9% середньооблікової кількості 
штатних працівників), а кількість працівників, які були переведені з економіч-
них причин на неповний робочий день (тиждень) – 439 осіб (5,6%).

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівни-
ка підприємств району за січень-вересень 2011р. становила 4234 грн., 
що в 4,4 рази вище прожиткового мінімуму для працездатної особи 
(960 грн.). Порівняно з січнем-вереснем 2010р. розмір заробітної плати 
збільшився  в 1,6 раза.

Серед міст та районів області за рівнем оплати праці Макарівський 
район займав 4 місце. Заробітна плата в районі в 1,6 раза була вищою 
за середній розмір по області (2692 грн.) та на 8,4% – меншою за макси-
мальний (4624 грн. у Бориспільському районі).

за дорученням начальника Гус -
Наталія ГрИЩеНкО,

в.о. начальника відділу статистики
у Макарівському районі.

Свідчить СтатиСтика: цифри і факти

не згасне свіча пам’яті

Під егідою ОБСЄ (Організації з безпеки та співробіт-
ництва в Європі) за сприяння Державної реєстраційної 
служби України, Київської обласної державної адміністрації 
та Бориспільської міської ради в місті Бориспіль 21 листо-
пада проведено семінар «Покращення взаємодії влади і 
громадськості в питаннях реалізації статутних завдань гро-
мадськими і благодійними організаціями та їх залучення до 
ухвалення рішень».

Світова спільнота вже давно зарахувала проблеми, 
пов’язані зі станом здоров’я людини, до кола глобальних 
проблем людства, серед яких також фігурують загроза гло-
бальної війни, екологічні катастрофи, демографічний спад, 
нестача ресурсів, наслідки науково-технічної революції тех-
ногенного й антропогенного походження. Всесвітня органі-
зація охорони здоров’я визнає, що здоров’я – це складний 
феномен глобального значення, який включає комплекс со-
ціальних, економічних, біологічних, медичних аспектів і висту-
пає як об’єкт споживання, вкладання капіталу, індивідуальна 
і суспільна цінність, явище системного характеру, динамічне, 
постійно взаємодіюче з навколишнім фізичним і соціальним 
середовищем. Відповідно, вважається, що стан системи 
охорони здоров’я визначає лише 10% усього комплексу 
впливів на здоров’я людини, а решта 90% обумовлюється: 
станом екології – 20%, спадковістю – 20% і найбільше – спо-
собом життя 50%. Спосіб життя формується під впливом со-
ціального оточення людини та залежить від рівня, якості та 

стилю її життя. Отже, людство почало розуміти – неможливо 
подолати захворювання, якщо серйозно не займатися вирі-
шенням проблеми формування здорового способу життя.

Нині на порядку денному суспільства і держави – 
проведення комплексу глибоких соціально-економічних 
реформ, спрямованих на збереження та розвиток люд-
ського й соціального капіталу з метою забезпечення 
входження України до найбільш конкурентоспроможних 
країн світу. У цьому контексті слід відзначити, що Програ-
мою економічних реформ на 2010-2014 роки Президента 
України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава» передбачено важливі 
кроки щодо формування здорового способу життя насе-
лення. Мова йде про перехід до міжвідомчих і міжсекто-
ральних програм формування здорового способу життя; 
розвиток інфраструктури для занять масовим спортом 
та активного відпочинку; підвищення акцизів на алкоголь 
і тютюнові вироби із спрямуванням їх до спеціального 
фонду державного бюджету з подальшим використан-
ням для фінансування заходів охорони здоров’я. Зростає 
роль сім’ї та родинного впливу на вибір способу життя, 
що вимагає прийняття відповідних програм та заходів, 
спрямованих на популяризацію дій щодо відповідально-
го ставлення до збереження не тільки власного здоров’я, 
але й громадського  та суспільного.

В роботі семінару взяли участь, голова Державної ре-

єстраційної служби України, Леонід Єфименко, заступник 
голови Київської облдержадміністрації Тетяна Подашев-
ська, начальник головного управління юстиції у Київській 
області Ніна Ященко, спеціаліст проектів Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні Наталія Беца. 

 Цікавим був виступ Анатолія Федорчука – міського го-
лови міста Бориспіль. Він розповів про практику втілення 
взаємодії місцевої влади з громадськими організаціями 
та її напрацювань. Місто Бориспіль сьогодні серед кра-
щих міст України з багатьох аспектів втілення соціальних 
проектів комфортного життя громадян.Учасники семінару 
мали можливість не тільки почути, але й пересвідчитися в 
цьому. Самоврядування міста досягло ефективності сво-
єї діяльності завдяки широкому залученню громадських 
організацій та тісної співпраці з ними. Бориспіль нині є 
найближчим до життєстверджуючих переваг формуван-
ня громадянського суспільства в нашій молодій держа-
ві. Широкий спектр їх діяльності: від подолання дитячої 
смертності, забезпечення жителів цілющою водою з ар-
тезіанських свердловин, побудови спортивних майданів 
до озвучення пішохідних переходів. Приклад бориспільців 
заслуговує поширення по всій Україні, звичайно і в Мака-
рові.

руслана ТкаЧук, 
голова громадської ради 

райдержадміністрації.

запрошуємо громаду міста до співпраці
Таке звернення розміщене на великому рекламному щиті перед мерією міста Бориспіль. 

Це стало девізом діяльності місцевої влади і самоврядування.

Виплати розпо-
чнуться з 1 січня 2012 
року. Про це  наголосив 
голова Пенсійного фон-
ду України Б.Зайчук. 
За його словами, для 
інвалідів-ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС буде 
осучаснено заробітну 
плату до 2006 року, що 
дасть змогу збільшити 
розміри пенсійних ви-
плат у середньому з 

1815 до 4129 гривень 
у 2012 році. Б.Зайчук 
підкреслив, що дітям-
інвалідам з числа по-
терпілих внаслідок 
аварії на ЧАЕС буде 
підвищено розмір пен-
сійних виплат з 380 до 
842 гривень. Збільше-
но буде і розмір додат-
кової пенсії за завдану 
здоров’ю шкоду на 
20% від прожиткового 

мінімуму для непра-
цюючих громадян. Це 
дасть змогу наступного 
року збільшити пенсій-
ні виплати з 495 до 994 
гривень. 

Голова ПФ додав, 
що для непрацездат-
них осіб, які втратили 
годувальника внаслідок 
Чорнобильської ката-
строфи, також буде осу-
часнено заробіток до 

2006 року та перерахо-
вано пенсію. Відповідно 
на 20% збільшиться. Він 
зауважив, що осучас-
нення заробітної плати 
для чорнобильців здій-
снюється вперше в іс-
торії незалежної Украї-
ни. “Передусім від цього 
виграють ті, хто дійсно 
був ліквідатором”, - під-
креслив голова Пенсій-
ного фонду України. 

офіційно

“до 15 грудня здійснимо перерахунок пенсій 
ліквідаторам”

шановні працівники статистики!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свята!
Вашою найважливішою функцією є інформування органів влади та 

громадськості про кількісне та якісне відображення суспільних процесів 
і явищ в районі та країні. З кожним днем зростає значення статистичної 
інформації, яка дає можливість розробляти перспективні плани, про-
грами розвитку усіх галузей економіки нашого краю, приймати рішення, 
спрямовані на соціальні перетворення, поліпшення життя громадян. 

Упевнені, що працівники відділу статистики Макарівського району 
і надалі добре справлятимуться із поставленими завданнями, демон-
струючи глибокі фахові знання, досвід, відданість своїй професії.

Бажаємо вам, вашим рідним та близьким міцного здоров’я, щастя, 
родинного благополуччя та нових трудових досягнень!

Віктор Гудзь,
голова 

районної ради.

Олександр куЦИк,
голова 
райдержадміністрації. 

5 грудня - день працівників 
СтатиСтики в україні

заробітна плата в 4,4 рази вища 
прожиткового мінімуму

вітаємо зі святом!
Керівництво відділу статистики у 

Макарівському районі з нагоди про-
фесійного свята  вітає весь колектив та 
всіх причетних до органів статистики.

Важко уявити життя держави без ор-
ганів статистики, які своєю сумлінною 
працею роблять величезний вклад у 
соціально-економічний розвиток кра-
їни. Адже саме ви, збираючи, опра-
цьовуючи, аналізуючи та зберігаючи 
статистичну інформацію, даєте можли-
вість розробляти перспективні плани, 
програми поступального розвитку усіх 
галузей життя. Немає, напевно, та-
кої сфери діяльності людини, де мож-
на було б обійтися без статистики. Це 
дуже добре усвідомлюють працівники 
районного відділу статистики.

Прийміть же найкращі побажання 
здоров’я, успіхів, благополуччя, довго-
ліття, щастя, добра і всього найкращого.
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— Вікторе Івановичу, які твори 
українських класиків мали вплив 
на формування Вас як митця?

— Коли я навчався в консервато-
рії, Павло Іванович Муравський за-
писав дві великі платівки — майже 
всю музику Миколи Леонтовича, за 
винятком духовної. Ця подія спра-
вила на мене величезний вплив, як і 
стиль Миколи Дмитровича.

Виховувався я також на творах 
Вольфґанґа Амадея Моцарта, Люд-
віга ван Бетховена, Йоганна Се-
бастьяна Баха, Сергія Прокоф’єва, 
Дмитра Шостаковича, Левка Ре-
вуцького, Бориса Лятошинського. 
До цієї когорти зараховую і сучас-
них композиторів — Мирослава 
Скорика, Євгена Станковича, Лесю 
Дичко і декого зі своїх однолітків.

Можливо, це не стільки впливи, 
скільки збіг нашого світобачення. 
Мені близька творчість Ганни Гав-
рилець, Ігоря Щербакова, покійно-
го вже композитора Анатолія Біло-
шицького, з яким я разом навчався 
в консерваторії, особливо в його 
ставленні до традицій класицизму 
і романтизму, до традиції народни-
цтва в музиці. На його музику зна-
чний вплив мав Бах та інші компо-
зитори, які писали для органа, для 
баяна, плюс — народна традиція. 
Це все адаптовано в Анатолія Біло-
шицького і мені дуже близьке. Ду-
маю, в мені ці процеси також відбу-
валися, бо я написав багато музики 
для оркестру народних інструмен-
тів, багато обробок українських на-

родних пісень, аранжувань.
Ясна річ, що в цьому сплаві, 

можливо, і з’являється мій стиль. 
Хоч я не можу нічого сказати про 
свій стиль, тому що не фіксую якісь 
свої стильові ознаки, а просто захо-
плююся черговою ідеєю. 

— Які з написаних творів Вам 
особливо близькі, які набули по-
пулярності серед широкого за-
галу? Завдяки чому в українській 
музиці знають Віктора Степур-
ка?

— Наперед невідомо, який саме 
твір увіковічнить композитора. У бага-

тьох, і у мене також, є твори дуже по-
пулярні, які виконуються, а є такі, що 
близькі особисто. Мій твір “Диво див-
не” виконують на міжнародних кон-
курсах різні хори. Його унікальність 
у тому, що він без тексту, це, так би 
мовити, хорова картина. Мені розпо-
відали, що на якомусь конкурсі “Диво 
дивне” співав навіть хор із Філіппін.

Мені близькі твори, які написав 
для хору “Київ”. Це духовна музи-
ка. Також твори, в яких я висловив 
ставлення до старовинних наспівів. 
У мене є п’ять “симфонічних драм”, 
як я їх називаю.  

Проте моя симфонічна музика 
майже не звучить і не звучала, мене 
сприймають як хорового компози-
тора. Це якийсь елемент випадко-
вості, коли за людиною закріплю-
ється певний стандарт. Не скажу, 
що страждаю від того, що пере-
буваю в хормейстерському серед-
овищі, але симфонічний напрямок 
мене дуже цікавить.

— Вікторе Івановичу, Ваша 
роль у поверненні імені Дани-
ла Туптала на його батьківщи-
ну, Макарівщину, надзвичайно 
важлива. Чи відчуваєте духо-
вний, можливо, навіть містичний 
зв’язок із цією особистістю?

— Так, я відчуваю з ним містичний 
зв’язок. Знайомство з Данилом Туп-
талом було для мене одкровенням. 
Після закінчення консерваторії я по-
їхав викладати в Хмельницьке музич-

не училище. Там зрозумів, що мушу 
повернутися до Києва. Але замешка-
ти власне в Києві можливості не мав 
і почав шукати оселю в передмісті. 
У мене тоді було багато пропозицій 
(Вишгород, Українка, Обухів, Бро-
варський район), але я захопився 
ідеєю оселитися в Копилові, де в ма-
єтку сина “залізничного короля” ба-
рона Карла фон Мекка бував Петро 
Ілліч Чайковський. Цей будинок, до 
речі, зберігся донині. Проте обіцяну 
квартиру в Копилові я так і не отри-
мав, натомість оселився в Макарові.

У Макарові 1992 року ми організу-
вали хоровий ансамбль 
“Свят-коло” і вирішили 
виконувати тільки духо-
вну православну музику. 
На конкурсах ми співали 
і Моцарта, і Баха, але 
ідея була в тому, щоб 
виконувати саме україн-
ську духовну музику. Нас 
часто запрошували спі-
вати в церкві. І раптом я 
дізнаюся про Святителя 
Димитрія Ростовського 
(Данила Туптала).

Я дізнаюся, що Свя-
титель Димитрій наро-
дився 1651 року. Тобто 
я з’явився на світ рівно 
через 300 років після 
нього! Іменною іконою, 
яку він завжди з собою 
возив, була “Ненавмис-
на радість”. І я дізна-
юся, що ця ікона вша-
новується церквою 22 
грудня — у день мого 
народження! Це все на 
мене дуже вплинуло…

Я зрозумів, що це 
справді Божа рука і 

провидіння через Данила Туптала 
привели мене в Макарів. Відтоді 
я почав проводити дуже серйозну 
роботу щодо вшанування його іме-
ні, організації фестивалю духовної 
музики на його честь, обробки його 
творів. “Богородичні догмати” при-
свячені світлої пам’яті Святителя 
Димитрія Ростовського.

Я переконаний, він був високо-
освіченою людиною, надзвичайно 
багато зробив для формування но-
вої української мови, для станов-
лення інформування і випусків дру-
ків піснеспівів та ірмологіонів.

Він збирав по всій Україні піс-
неспіви. Ми знаємо, що в ірмологіо-
нах різних монастирів, в яких бував 
Святитель Димитрій Ростовський (в 
Україні, Молдові, Білорусі), є величез-
на кількість творів, які вже адаптовані. 
Але в їхній основі — Київські розспіви, 
котрі якимось чином туди потрапили. 
Я вважаю, що велику роль у цьому ві-
діграв саме Данило Туптало. І взагалі, 
мені здається, що такі особистості, як 
Димитрій Ростовський, ще не достат-
ньо пошановані в Україні.

— Гімн Макарівщини, до яко-
го Ви причетні, теж присвячений 
Димитрію Ростовському…

— Гімн “Макарівщино рідна” ми 
написали разом із колишнім редак-
тором районної газети “Макарівські 
вісті” Іваном Васильовичем Кару-
ном. Спочатку було кілька варіантів 
мелодії. Іван Васильович наспівував 

колоритні оБрази 
Музика — це мова, що не по-

требує перекладу. Вона вимітає з 
душі куряву буденного життя. Таку 
думку висловив один із класиків 
ХІХ століття. Які мелодії  він мав 
на увазі? Чи можна зіставити цей 
вислів із сучасною музикою? Де 
проходить межа вічного і повсяк-
денного у світі звуків? Про це го-
воримо з відомим сучасним ком-
позитором Віктором Івановичем 
СТЕПУРКОМ.

Із 2004 року — старший викла-
дач, потім — доцент Національної 
академії керівних кадрів культури і 
мистецтв (м. Київ).

Член Національної спілки ком-
позиторів України, обраний до 
правління Київської міської ор-
ганізації спілки. Член Оргкомі-
тету Міжнародного фестивалю 
“Музичні прем’єри сезону”, член 
наглядової ради хорової капели 
“Думка” при Міністерстві культу-
ри України, член журі премії ім. М. 
Лисенка.

Творчий доробок Віктора Сте-
пурка об’ємний і насичений — від 
пісенних жанрів і музики для дітей 
(опера “Музична крамничка”) до 
симфонічних та оперних партитур 
(концерт для флейти та симфоніч-
ного оркестру, симфонічна карти-
на “Острови дитинства”). Створив 
сім симфонічних творів. Велику 
популярність здобули його хорові 
твори. Віктор Степурко — лауреат 
низки міжнародних і всеукраїн-
ських премій, почесний громадя-
нин Макарівського району.

„у години радості і печалі”
Нещодавно в Макарівському НВК „Загаль-

ноосвітня школа І-ІІІ ступенів математично-
природничий ліцей” відбувся тиждень музики, в 
якому брав участь і наш 8-А клас під керівництвом 
класного керівника А.М.Вітковської.

До музично-літературної композиції „У години 
радості і печалі” готувались із задоволенням. Під-
бирали відповідну літературу, вивчали вірші. Нам 
на допомогу прийшли учні педагога Т.М.Скорик 
Макарівської дитячої школи мистецтв.

Розпочали свято зі слів Михайла Лермонтова 
„Что за звуки, неподвижен внемлю сладким зву-
кам я;

Забываю вечность, небо, землю, самого 
себя...”

І звучить „Мелодія” А.Попп у виконанні дуету 
гітаристів Д.Савенко та Д.Лещенко.

Ведучі А.Нагорна, О.Хоменко розповідають про 
цей інструмент. Під назвою кіфара він був відомий 
ще в 14-15 ст. Гітара, така, якою ми її зараз знаємо, 

сформувалася лише в 17 ст. А ще гітара – справжній 
друг у години радості і смутку, і звуки звучать то ніж-
но, то лагідно, то сумно. В такі хвилини хочеться лю-
бити, вірити, сподіватися, прощати.

Ці чарівні звуки лунали у виконанні О.Туряниці, 
В.Скоропада, А.Ківи, В.Рибака, В.Котигорошка, 
П.Писаренка, В.Радченка. Між музичними творами 
вірші читали мої однокласники.

Нехай щастить вам на великому шляху, який 
зветься мистецтвом. Цими словами привітали 
всіх учасників спонсори, представники Макарів-
ського відділення “Приват Банку” і вручили со-
лодкі подарунки.

На святі були присутні учні 7-10 класів. Воно 
всім дуже сподобалось, а найбільше нам, учням 
8-А класу.

Це перший наш виступ перед такою аудито-
рією.

аліна НаГОрНа, 
староста 8-а класу.

Славні наші ЗеМляки

Ставлення до громадян з обмеженими можливостями 
здоров’я є характерною ознакою цивілізованості держави та її 
демократичності. За роки незалежності України державна по-
літика по відношенню до інвалідів зазнала кардинальних змін. 
Вона базується на соціальному захисті громадян з особливими 
потребами через створення для них у суспільстві відповідних 
умов та рівних можливостей для реалізації життєвих потреб. 
Значне зростання обсягів видатків, що за останні роки виділя-
ються з державного бюджету на соціальний захист інвалідів, не 
дає можливості досягти певних здобутків у цій сфері, адже люди 
з інвалідністю складають постійно зростаючу групу суспільства.  

У нашому районі проживає 3021 інвалід. Н а й б о л ю ч і ш а 
проблема для більшості – матеріальні нестатки. Отже, осно-
вним завданням працівників управління праці та соціального 
захисту населення, а також працівників територіального цен-
тру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
є надання їм різного виду допомог. У багатьох інвалідів, ве-
теранів війни підірване здоров’я, вони часто хворіють, пенсії, 
яку отримують ці люди, не завжди вистачає на лікування, тому 
в управлінні вони можуть отримати санаторно-курортні путів-
ки. З початку року такими путівками скористалися 19 осіб. 
12 інвалідів Великої Вітчизняної війни одержали компенсації 
взамін путівки. Її розмір становить 300,00 грн. для інвалідів І 
та ІІ груп та 225,00 грн. для інвалідів ІІІ групи. 

Інвалідів і пенсіонерів з ушкодженою опорно-руховою 
системою, які не можуть обійтися без сторонньої допомоги, 
управління праці та соціального захисту населення забезпечує 
технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними 
виробами. Зокрема, у 2011 році такі засоби отримали 98 осіб.

На сьогодні в Макарівському районі гостро стала про-
блема забезпечення інвалідів засобами пересування, а саме 
інвалідними візками. Ця проблема привернула увагу і не за-
лишила байдужими колишнього голову районної державної 
адміністрації Я.В.Добрянського   та депутата районної ради 
С.Г.Ханіна. І радісною звісткою для інвалідів стало те, що де-
путат С.Г.Ханін    закупив для них 12 візків. В першу чергу ними 
було забезпечені інваліди Великої Вітчизняної війни. 

Тяжкими є умови проживання одиноких непрацездатних гро-
мадян, серед яких багато інвалідів. Вони зазнають не лише мате-
ріальних труднощів, а й моральних. Хто, як не рідні, мають підтри-
мати їх у цей складний період життя. Та нерідко їх немає. Тому про 
таких людей повинна піклуватися держава. Зокрема, працівники 
управління праці та соціального захисту населеня і територіально-
го центру по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян 
виявляють до них особливу увагу і чуйність. У с.Грузьке функціонує 
стаціонарне відділення для постійного проживання одиноких не-
працездатних громадян. У цьому році до нього направлено 8 осіб 
і наразі там проживає 16 осіб. Іншими опікуються працівники тери-
торіального центру.   В управлінні праці отримують соціальну допо-
могу та надбавки на догляд 298 інвалідів, з них: I групи – 47 осіб, II 
групи – 58 осіб, III групи – 55 осіб та дітей-інвалідів 138 осіб. 

Відзначення Міжнародного дня інвалідів – справедлива 
шана суспільства та нагадування всім про обов'язок перед ін-
валідами, що потребують захисту та підтримки у цей непростий 
час. Інваліди – це не просто категорія людей. Це окремі життя, 
окремі трагедії, окремі людські надії на те, що все буде добре. 
На щастя, поряд з ними є ті, хто хоче допомогти, і хто допомагає. 
Управління праці постійно вишукує можливості, щоб допомогти, 
передусім, тим, хто опинився за межею бідності. Одним зі шля-
хів вирішення цієї проблеми є постійна співпраця з керівниками 
підприємств та організацій. Незважаючи на цілу низку створе-
них законів щодо захисту прав інвалідів, українська влада, а та-
кож кожен з нас, має глибоко усвідомлювати наскільки важлива 
наша підтримка інваліду. Те, що стосується здорової людини, 
стосується й інваліда. Теоретично вони  мають безліч прав, у тім 
практично позбавлені найелементарнішого. Переймаючись бу-
денними проблемами, ми повинні замислитися над непростою 
долею людей з вадами здоров'я і не тільки у день 3 грудня, а й 
протягом цілого року не забувати про те, що поруч з нами жи-
вуть інваліди, і вони потребують допомоги і уваги. 

Григорій НеВМержИЦькИЙ,
начальник управління праці та

соціального захисту населення 
райдержадміністрації.

ми повинні замисли-
тися над непростою 

долею людей 
з вадами здоров’я. 
і не тільки у цей день 
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У Центрі творчості дітей та юнацтва Києво-
Святошинського району відбувся семінар краєз-
навців, присвячений 70-річчю партизанського руху 
в Україні у період Великої Вітчизняної війни 1941-
1945 р. «Стежинами народного гніву». В семінарі 

взяли  участь колишні партизани, науковці, завідую-
чі музеями бойової слави м.Києва, пошукові загони 
київських шкіл, вихованці Києво-Святошинського 
ЦТДЮ, учні шкіл.  Серед них також були макарів-
ські краєзнавці – директор ЦТДЮ ім.Д.Туптала 

І.Л.Годенков та засновниця  
музею бойової слави у Ко-
дрянській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Н.Ф.Драпей. 

Свою роботу презенту-
вали пошукові загони, кни-
гу свого батька, командира 
Київського партизансько-
го з’єднання Івана Олек-
сандровича Хитриченка 
(1903-1989)  «Тропой на-
родного гнева» - пред-
ставила разом із своїми 
вихованцями дочка героя 
– директор музею бойової 
слави «Пам’ять» Києво-
Святошинського ЦТДЮ, 
уродженка с.Кодра нашо-
го району Любов Іванівна 
Хитриченко. І.Л.Годенков 
та Н.Ф.Драпей поділи-
лися досвідом краєзнав-
чої роботи, яку прово-
дить Макарівський ЦТДЮ 
ім.Д.Туптала та музеї шкіл 
нашого району. 

одну з них — і я записав цей на-
спів. Він був у народній манері, але 
депутати відхилили цей проект. І у 
мене виникла ідея, про яку нікому 
не розказував. Я вирішив у приспі-
ві використати мелодію канту Туп-
тала “Надію мою в Бозі полагаю”. 
Отже, заспів я написав власний, 
з такими “фанфарними” інтона-
ціями, а приспів — з церковною 
ходою. І на підсвідомому рівні це 
вплинуло на людей.

Тож макарівці сприйняли мою 
ідею і тепер пишаються унікаль-
ністю свого славня.

— Ми постійно перебуваємо 
у світі звуків. Ваше ставлення 
до сучасних ритмів, музичних 
течій? Чи мають якісь із них 
щось спільне з українськими 
музичними традиціями? Чи є у 
них майбутнє?

— Почну з кульмінації. Коли я 
їду в Макарів, мені доводиться йти 
одну зупинку пішки від метро Жи-
томирської до автостанції “Дач-
на”. Поруч із автотрасою я пере-
буваю в суцільному гуркоті. Коли 
виходжу на міст, під яким прохо-
дить Кільцева дорога — гуркіт від 
автомобілів збільшується вдвічі. І 
знаєте, коли чую деякі “твори” су-
часної музики, — ловлю себе на 
думці, що це те саме!

Якщо Бетховен у шостій сим-
фонії зображає спів птахів чи якісь 
побутові речі, то це мені ближче, 
ніж те, що намагаються зробити 
сучасні композитори. Вони пе-
редають електронні шуми. Коли 
ми впадаємо в транс і втрачаємо 
свідомість, у наших вухах починає 
щось “шуміти”. Такого рівня наша 
електронна музика, музика темб-
рів. Я в цьому не бачу людського, 
ввижаються лише страхіття. Але 
ще більше мене жахає, що настане 
момент, коли я перестану це від-
чувати, коли така реальність стане 
нормальною.

Така сучасна музика. Вона не 
має мелодичних основ. Це якісь 
плями, звукові фантазії. Опуска-
тися до передавання шумів — це 
неподобство. Навіть медицина 
вже довела, що така “музика” не-
гативно впливає на психіку люди-
ни.

Втішає, що зараз у всьому 
світі набирає популярності фоль-
клорна хвиля, яка мені близька. 
Оскільки я вже долучився до ка-
нонів православ’я, то прекрасно 
розумію й те, на чому заснована 
музика буддизму, індуїзму або 
якутських шаманів. Разом з тим, 
коли зустрічаються музичні твори, 
де композитор на інтелектуально-
му рівні намагається усвідомити і 
виокремити власну думку, вважаю 
це цілком прийнятним.

— А як розвивається акаде-
мічна українська музика нині? 
Можете охарактеризувати на-
прямки, стилі Ваших колег-
композиторів?

— Маємо велике розмаїття. Є 
дуже потужні молоді композитори. 
Нещодавно відбувся фестиваль 
“Київ Музик Фест—2011”. Там зву-
чав концерт “Східноукраїнський 
симфонічний експрес” молодих 

донецьких композиторів, які напи-
сали велику програму академічної 
музики. Це і кантати на вірші Т. Г. 
Шевченка, і на вірші Ліни Костен-
ко, і на власні вірші. Там були за-
кладені дуже оригінальні ідеї. Від-
разу видно, що і за оркестровим 
мисленням вони професіонали.

Дуже потужно працює когорта 
наших “маститих” композиторів, 
які викладають у консерваторії: 
Мирослав Скорик, Євген Стан-
кович, Леся Дичко, Юрій Іщенко, 
Левко Колодуб.

Я був і на всіх концертах духо-
вного напрямку, де хори виконува-
ли твори сучасних композиторів. 
Багато прекрасної, оригінальної 
музики з сучасним баченням і за-
глибленням у середньовіччя. Але 
є й така, де просто музичними за-
собами передається текст. Цей 
принцип мені не близький. Я, на-
приклад, із псалмів вибираю пев-
ний фрагмент, який мене надихає 
на створення музичного образу і 
музичного цілого.

Є в нас і авангардові напрям-
ки. Не можу сказати, що вони 
бездарно-провокативні. У них пра-
цюють талановиті люди, які дотри-
муються цих ідей і шукають нові 
шляхи. Так, на заключному концерті 
фестивалю звучав твір Сергія Пілю-
тикова “Бар’єр”. Я не прихильник 
авангарду та мушу зазначити, що 
композитор дуже високопрофе-
сійно підійшов до написання цього 
твору. Він віднайшов у ньому якісь 
найглибинніші принципи і буддій-
ської музики, і індуїстської, і ша-
манські мотиви північних народів, 
а разом з тим — модерні принципи 
рок-стилю, де використовуються 
ударні інструменти. Рівень дуже 
високий, хоч за естетикою і стиліс-
тикою мені не близький.

Є ще один напрямок, у якому 
електронні “шуми” поєднуються з 
класичною традицією. Він цікавий 
візуальними прийомами. Напри-
клад, там використовують “моні-
тор”, інші “об’єкти”. Тобто розма-
їття сучасної академічної музики 
досить широке. Дай Боже не за-
губитися в ньому.

— Ви викладаєте спеціаліза-
ції “Диригент хору, регент” на 
кафедрах мистецьких техноло-
гій та естрадного виконавства 
в Академії керівних кадрів куль-
тури і мистецтв. Ваші студенти 
— майбутні хормейстери. Яка 
нині молодь? Чи сприймає вона 
класичну українську музику, як 
ставиться до сучасної?

— Мої студенти — це зовсім не 
та молодь, яка на вулиці пиво п’є. Це 
навіть не студенти в широкому ро-
зумінні. Це талановиті й дуже пер-
спективні музиканти, віруючі люди, 
дуже близькі мені по духу. Я радію, 
що в них живе національна традиція, 
любов до класичної музики. Хотів 
би, щоб таких людей було більше. 
Звісно, вони ще не мають усталених 
поглядів, чіткого напрямку музично-
го мислення, вони ще губляться в 
якихось деталях. Але наша молодь 
надзвичайно талановита.

спілкувався Євген БукеТ, 
фото автора.

Віктора стеПурка

У нинішньому році стартував Кубок Дружби з ралі, організований 
трьома автомобільними федераціями: Білорусі, Росії та України. Перші 
дві гонки пройшли в сусідніх країнах, на черзі заключна гонка, яка ви-
значить ім’я володаря Кубка!

Напередодні новорічних свят 17 грудня на Браславщині пройде 
фінальна ралійна гонка. На старті очікуються сильні раллісти Білорусі, 
Росії, України, Литви та Латвії. Таким чином, міжнародна гонка подарує 

багато позитивних емоцій.
За підсумками 2-х етапів тур-

нірну таблицю в командному заліку 
очолює Білорусь. Подивимося, чи 
зможе наша країна зберегти своє 
лідерство за підсумками сезону. На 
це питання відповідь ми дізнаємося 
17 грудня.

Нам залишається чекати зовсім 
небагато!

Подробиці на сайті www.
autosport.by
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27 листопада розпочалися 
зональні змагання з волейболу 
на Кубок Київської обласної ор-
ганізації „Колос” серед спортс-
менів віком 30 років і старші. 
Команди районів-учасників 
були розбиті на зони за тери-
торіальним принципом: Згу-
рівська, Бородянська, Києво-
Святошинська, Таращанська 
та Ставищанська. В кожній зоні 
по п’ять команд. Вирішальна 
зустріч за вихід до фінальної 
частини Кубку відбулася між ко-
мандами Макарівського та Бо-
родянського районів. Впевне-
ність у своїх силах наших гравців 
вже суттєво була помітна в пер-
шій ігровій партії, яку і виграли 
з помітною перевагою. Проте 
в другій партії розслабленість 
нашої збірної дала деякий час 
вести лідерство у грі бородян-
цям. Після хвилинної перерви, 
яку взяла наша команда, відчу-
валася перевага за макарівця-
ми. А в третій – бородянці вза-
галі розгубилися і програвали 

очко за очком. Впевнені подачі 
Олександра Ніколаєнка, від яких 
суперник капітулював повністю. 
Отже, збірна нашого району, за 
яку грали: Ігор Перепелиця, Ва-
лерій Пархоменко, Владислав 

Петричук, Олександр Нікола-
єнко, Сергій Ковальчук, Сергій 
Мироненко, Олексій Кондра-
тенко, у фіналі.

анатолій ПрОЦеНкО,
голова рсТ „колос”.

Формування  спор-
тивного руху інвалідів в 
Україні бере свій поча-
ток з 1989 року. Саме в 
той час почали створю-
ватись фізкультурно-
спортивні та оздоровчі 
клуби  людей з обмеже-
ними фізичними мож-
ливостями. Потім ці 
громадські об’єднання 
стали основою для 
створення національ-
них федерацій спорту 
інвалідів з різними ви-
дами уражень: опорно-
рухового апарату, ва-
дами зору, слуху та 
інтелекту. У  1992 році 
ці чотири федерації 
об’єдналися у Націо-
нальний комітет спор-
ту інвалідів України.

Ця категорія гро-
мадян активно боро-
лася за визнання со-
ціальної значущості 
фізкультурно-спортивного 
руху та необхіднос-

ті  державної уваги і 
підтримки. Стрімкий 
злет масового спорту   
відбувся, коли в Укра-
їні  була започаткова-
на діяльність унікаль-
ної, і поки що єдиної 
в світі державної 
системи управління 
фізичною культурою 
і спортом інвалідів. У 
1993 році рішенням 
Уряду   були створе-
ні Український центр 
з фізичної культури і 
спорту інвалідів «Ін-
васпорт» та 27  його 
регіональних центрів. 
Зараз в країні діють 
174 фізкультурно-
спортивних та оздо-
ровчих клуби, 27 
дитячих спортивно-
юнацьких шкіл. Біль-
ше 50 тисяч  дорос-
лих  та 22 тисяч дітей 
шкільного віку відві-
дують фізкультурно-
реабілітаційні групи 

і спортивні секції з 
27 видів спорту. Що-
річно в Україні про-
водяться понад 250 
чемпіонатів, першо-
стей та кубків з 19 
видів спорту серед  
дорослих і дітей з об-
меженими фізичними 
можливостями. Вони 
досягають  таких ви-
соких результатів, що 
кожен виступ наших 
спортсменів щоразу 
дивує світ неймовір-
ними  перемогами. I 
тепер  Національний 
комітет спорту інва-
лідів України  пред-
ставляє нашу держа-
ву у міжнародному 
паралімпійському та 
дефлімпійському русі 
і виконує функції На-
ціонального паралім-
пійського комітету.

Виникнення па-
ралімпійських (при-
єднаних до олімпій-

ських) видів спорту 
пов‘язане з ім‘ям ан-
глійського нейрохі-
рурга Людвіга Гут-
мана, який, долаючи 
вікові стереотипи у 
ставленні до  людей 
з фізичними вада-
ми,  увів  спорт в ре-
абілітаційний процес  
лікування хворих з 
ушкодженнями спин-
ного мозку. Він, пер-
ший у світі, довів, 
щo спорт для людей 
з фізичними вадами 
створює умови для 
успішної життєдіяль-
ності, відновлює пси-
хічну рівновагу, до-
зволяє повернутися 
до повноцінного жит-
тя, незалежно від фі-
зичних можливостей.  
За оцінками Міжна-
родного паралімпій-
ського комітету і між-
народних спортивних 
федерацій спорт ін-
валідів і  стрімкі темпи 
розвитку паралімпій-
ського руху в Україні 
є найвищими в Євро-
пі за останні чотири 
роки.

Спорт

ті, хто вирвався 
з лабет приреченості

вийшли у фінал

сВої роБоти ПрезентуВали ПошукіВці

Бути людьми з обмеженими фізичними можливостями  важче, ніж здо-
ровими. Навіть, щоб просто вийти між люди такими, якими є, треба мати 
силу волі. Для багатьох життєвим кредо стали слова всесвітньо відомої 
громадської діячки, мецената  і місіонера матері Терези: «Життя – шанс. 
Скористайся ним. Життя – це боротьба. Почни її».  Більшість їх бореться 
за життя, займаючись спортом. 

' стор.  7.
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Моя Альма-матер – історія славна,
Святкова й буденна, ти рідна мені.

В часи лихоліття – твердиня незламна,
Усміхнена й щира у радісні дні.

О, скільки славетних імен ти відкрила –
Таких, що пишався б і сам Гіппократ!

Скільком пташенятам ти крила зміцнила
Для злету в ім’я милосердя й добра!

У навчального закладу, як і в кожної люди-
ни, є свій день народження, своя біографія. 
Нам незабаром – 55. З погляду історії – то 
лише мить. Для навчального закладу – це пора 
розквіту. А з погляду людини – довгий відтинок 

часу, упродовж якого кілька поколінь виклада-
чів самовіддано готували кадри для лікуваль-
них установ.

Макарівське медичне училище заснова-
но у 1956 році. Згідно з наказом Міністерства 
охорони здоров’я України було вирішено пере-
вести з Києва до Макарова Київське медичне 
училище №2. На початку грудня 1956 року на-
вчальний заклад вперше відчинив свої двері. 
З Києва до Макарова перевелося 3 групи сту-
дентів першого курсу із загальною чисельністю 
110 студентів.

Зараз наш заклад має назву Комунальний 
вищий навчальний заклад „Макарівське ме-
дичне училище”  І рівня акредитації, який готує 
молодших спеціалістів середньої ланки за дво-
ма спорідненими спеціальностями: „Лікуваль-
на справа” та „Сестринська справа”.

Протягом усього часу існування навчаль-
ний заклад очолювали і очолюють лікарі, тала-
новиті організатори  охорони здоров’я і мудрі 
керманичі. Кожен з них доклав і докладає зараз 
чимало зусиль, власного здоров’я, розуму, та-
ланту для становлення і розвитку навчального 
закладу й медичної освіти на Київщині.

Перший директор училища – А.Н. Кирилен-
ко. А з 1 серпня 1957 року директором було 
призначено М.Ф. Книра, який очолював учи-
лище більше 35 років. У 1986 році його замінив 
В.З.Мельничук. А з 2003 року і по даний час 
наше училище очолює А.Д.Кижлай – лікар, ви-
кладач вищої категорії.

Майбутні медики в стінах училища зроста-
ють не лише професійно, але й стають висо-
коосвіченими людьми, носіями високої загаль-

ної, світоглядної і політичної культури з чіткою 
громадянською позицією, прагненням до са-
морозвитку, самовдосконалення та моральної 
самозавершеності. За півстоліття училище 
підготувало більше 5 тисяч медичних фахівців. 
Його випускники працюють по всіх областях 
країни.

Нині в училищі навчається біля трьохсот сту-
дентів з різних куточків України. До їх послуг – 
корпус з навчальними аудиторіями, лаборато-
рією, тренажерним кабінетом, комп’ютерним 
класом, який підключений до мережі Інтернет, 
актовою залою, бібліотекою з читальною за-
лою, навчальними кабінетами на базі Макарів-

ської ЦРЛ та гуртожит-
ком.

Безумовно, за-
порукою якості під-
готовки студентів 
училища є кадровий 
потенціал. Викладачі 
медичного училища 
віддають багато сил 
і здібностей для ор-
ганізації навчального 
процесу з викорис-
танням новітніх ме-
тодів і комп’ютерних 

технологій. Максимум зусиль для підвищен-
ня ефективності і результативності навчання, 
надання йому творчого характеру доклада-
ють і лікарі Макарівської ЦРЛ, які працюють 
викладачами за сумісництвом. Основні за-
вдання всього педагогічного колективу учи-
лища базуються на принципах високого про-
фесіоналізму і компетенції, 
активної громадської позиції, 
ініціативності, самостійності, 
працездатності, високого рівня 
гуманітарної підготовки.

Удосконалення практичної 
підготовки студентів училища 
відбувається під час прохо-
дження навчальної, виробничої 
та переддипломної практики на 
базі Макарівської ЦРЛ. Першо-

чергового значення надаємо вивченню загаль-
ного догляду за хворими і сестринської спра-
ви – як основоположних і базисних клінічних 
дисциплін. Лише після успішного оволодіння 
студентами всіма практичними навичками в 
кабінетах доклінічної практики і вироблення в 
них відповідного динамічного стереотипу сту-
денти допускаються до роботи із хворими, яка 
проводиться на практичних заняттях та всіх 
видах практики.

З метою формування почуття гордості 
за майбутню професію, підвищення фахової 
майстерності традиційно щорічно проводить-
ся конкурс „Кращий за професією” на відді-
ленні „Лікувальна справа”. Підтвердженням 
глибоких теоретичних знань та практичних 
умінь є ліцензований іспит Міністерства охо-
рони здоров’я України – КРОК М, де студенти 
медсестринського відділення минулого року 
зайняли І місце серед медичних училищ Київ-
ського регіону.

Процес отримання теоретичних знань та 
засвоєння практичних навиків нерозривно 
пов’язаний з формуванням суспільно свідо-
мої і духовно багатої особистості незалежної 
держави. Головна мета виховної роботи учи-
лища – формування всебічно розвиненої осо-
бистості студента, виховання його на основі 

принципів медичної етики і деон-
тології. Вона спрямована на від-
родження національних, духовних, 
історичних традицій українського 
народу, формування почуття ми-
лосердя, національної гідності та 
свідомості.

В училищі налагоджена тісна 
співпраця студентського та педаго-
гічного колективів, яка спрямована на 
те, щоб крім аудиторно-навчальної 
форми діяльності, студенти прохо-
дили і школу громадського станов-
лення через  систему різноманітних 
студентських структур. Це, перш за 
все, стосується студентського са-
моврядування, профкому, ради гур-
тожитку.

Розвиток медичної освіти на 
сучасному етапі потребує значних 
змін. Тому головним завданням пе-
дагогічного колективу медичного 
училища є підвищення рівня фахо-

вої підготовки педагогічних працівників, що 
дозволить випускати висококваліфікованих 
спеціалістів середньої ланки, готових у  будь-
яку хвилину прийти на допомогу тим, хто її по-
требує.  

станіслава ПОЛеГешкО, 
 заступник директора з навчальної роботи.

медичному училищу – 55

9 грудня 2011 року відбудеться святку-
вання 55-ї річниці з дня заснування Мака-
рівського медичного училища та вечір зу-
стрічі випускників минулих років. 
Урочиста частина відбудеться в районному 

будинку культури о 15-00. 
заПрОшуЄМО ВсіХ БажаЮЧИХ.

Найвищу в Україні ялин-
ку, монтаж котрої розпо-
чався на Майдані Незалеж-
ності, виготовили умільці з 
Тернополя, передає корес-
пондент УКРІНФОРМу. 

"Штучна ялинка сягати-
ме сорок метрів увись і ва-
житиме 44 тонни, розповів 
проектант підприємства, 
де розробили проект го-
ловної ялинки України, Ана-
толій Пасько. - Для монтажу 
ялинки використовувати-
муть металевий каркас, на 
якому фіксуватимуть штуч-
ні елементи новорічного 
дерева". 

Ялинку з Тернополя при-
крашатимуть понад півтон-
ни різноманітних гірлянд та 
прикрас. Загальна ж довжи-
на гірлянд сягатиме 17 км. 

Цьогорічна ялинка, котру 
виготовили у Тернополі, для 
спеціалізованого підприєм-
ства - трьохсота за рахунком. 
Великорозмірні штучні ново-
річні красуні тернопільського 
виробництва прикрашали 
головні площі Житомира, 
Кіровограда, Кременчука, 
Баку, Тернополя. 

На світлині: головна 
ялинка України минулого 
року.

головну 
ялинку 
україни 

виготовили 
в тернополі 

Восени, хоч і не щороку, в цьому насадженні рясно  
родять жолуді. Блискучі та пузаті коричневі жолудини 
гучно падають з дубів в опале листя, стаючи доброю сма-
котою для сойок, білок, лісових кіз та диких свиней. Саме 
в таких високопродуктивних насадженнях проводять збір 
лісового насіння лісівники Макарівщини, адже, щоб ви-

ростити в розсадниках добрий, стійкий до хвороб посад-
ковий матеріал для відновлення лісових насаджень, не-
обхідно використати насіння з найкращими спадковими 
властивостями. По всьому Макарівському лісгоспу для 
цих потреб відібрано 50 га лісових насаджень, в них забо-
ронені суцільні рубки та проводиться цілий ряд лісівничих 

заходів для покращення врожайності.
Цієї осені дубів-велетнів відвідали юні 

гості: лісничий Максим Сичевський привів до 
Високих Дубів вихованців Комарівської ЗОШ, 
які зголосилися допомогти лісництву зібрати 
жолуді. Веселими, галасливими зграйками 
школярі снували поміж кремезними дубами, 
збираючи лише міцні та здорові жолудини. 
Після завершення роботи, лісники зважили 
школярський здобуток, виявилося майже 250 
кілограмів. Не менш активну участь у зборі 
жолудів цьогоріч взяли і вихованці шкільного 
лісництва села Ніжиловичі, котрі зібрали для 
місцевого лісництва 300 кілограмів насіння 
дуба. Всього ж лісгосп цієї осені заготував 
більше 3000 кг жолудів, що в свою чергу до-
зволить наступного року виростити в лісових 
розсадниках підприємства до півмільйона мо-
лодих саджанців, котрі будуть використані для 
створення нових насаджень.

Працівники ДП «Макарівський лісгосп» ви-
словлюють щиру вдячність усім, хто допома-

гав лісівникам в осінньому зборі лісового насіння, особливо 
учням і вчителям Комарівської й Ніжиловицької шкіл за їх 
завзяття, щиру допомогу та високу екологічну свідомість. 
Сподіваємося на продовження тісної співпраці в питаннях 
примноження та збереження лісів і в наступному році.   

сергій кОНдраЦькИЙ,
головний лісничий

дП «Макарівський лісгосп».

поліські гулівери
Є у Комарівському лісництві, в п’ятнадцятому кварталі, одна цікава місцина. Посеред дубово-ясеневого наса-

дження височіють дванадцять велетнів-дубів. Їх висота сягає більше тридцяти метрів, а в діаметрі кожен красень –  
метр і більше. Вони значно переважають за розмірами своїх побратимів, що зростають поруч з ними. Ось вже більше 
двох століть ці «Поліські Гулівери» на варті, охороняють спокій Комарівського лісу. Добре знають це місце і жителі 
навколишніх сіл, саме тут, в грибну пору, завжди можна розжитися білими грибами, сироїжками та опеньками, а коли 
запитати, де знайшли грибники таке лісове багатство, то почуєш у відповідь, що біля Високих Дубів.

природа і Ми
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Роботодавець змушує доволі час-
то залишатись після закінчення ро-
бочого дня для виконання термінових 
завдань. Чи захищає у цьому випадку 
законодавство працівників? Чи пе-
редбачені компенсації для працівни-
ків за такі роботи?

Василь Петрович.

На запитання відповідає Павло ПЕ-
ТРЕНКО, депутат Київської обласної 
ради, керівник юридичного департамен-
ту партії «Фронт Змін».

У Вашому випадку мова йде про на-
дурочні роботи. Відповідно до статті 62 
Кодексу законів про працю (далі по тек-
сту – Кодекс) надурочними вважаються 
роботи понад встановлену 
тривалість робочого дня.

Законодавством дозволе-
но застосування надурочних 
робіт лише у виняткових ви-
падках. Такими випадками є:

- проведення робіт, необ-
хідних для оборони країни, 
відвернення громадського 
або стихійного лиха, вироб-
ничої аварії і негайного усу-
нення їх наслідків;

- проведення громад-
ських робіт по водопоста-
чанню, газопостачанню, 
опаленню, освітленню, кана-
лізації, транспорту, зв’язку 
– для усунення випадкових 
або несподіваних обставин, 
які порушують правильне їх 
функціонування;

- необхідність закінчити 
почату роботу, яка не могла 
бути закінчена у нормальний 
робочий час та припинення 
якої може призвести до не-
відворотних наслідків;

- необхідність виконання вантаж-но-
розвантажувальних робіт з метою недо-
пущення простою;

- продовження роботи при не-
з’явленні працівника, який заступає до 
роботи.

Також необхідно пам’ятати, що 
статтею 63 Кодексу забороняється за-
лучати до надурочних робіт певні кате-
горії працівників (вагітні жінки; жінки, 
які мають дітей віком до трьох років; 
особи, молодші вісімнадцяти років; 
працівники, які навчаються в загально-
освітніх школах і професійно-технічних 
училищах без відриву від виробництва, 
в дні занять).

Кодекс законів про працю забороняє 
проводити надурочну роботу без згоди 
виборного органу профспілкової орга-
нізації. Однак, якщо на підприємстві не-
має профспілки, то роботодавець само-

стійно приймає рішення про можливість 
проведення надурочних робіт, проте 
лише у разі настання випадків, перед-
бачених у законодавстві. 

Залучення працівників до надурочних 
робіт оформлюється наказом з поімен-
ним переліком працівників, що залуча-
ються до надурочних робіт.

Щодо компенсацій, які передбаче-
ні для працівників, залучених до наду-
рочних робіт, то статя 105 Кодексу за-
кріплює подвійний розмір оплати праці 
за надурочні роботи. Не допускається 
компенсація надурочних робіт шляхом 
надання відгулу.

Граничними нормами застосування 
надурочних робіт для кожного працівни-
ка є чотири години протягом двох днів 

підряд і 120 годин на рік.
Таким чином, при залученні Вас до 

надурочних робіт роботодавець пови-
нен:

1. проводити надурочні роботи лише 
у виняткових випадках, вичерпний пере-
лік яких міститься у Кодексі законів про 
працю;

2. дотримуватись порядку залучення 
до надурочних робіт;

3. компенсувати роботу надурочно.
Якщо хоч одна із цих умов не була до-

тримана, Ви можете звернутися до суду 
за захистом своїх прав та інтересів.

Якщо ви потребуєте юридичної 
консультації, надсилайте свої запи-
тання до нашої редакції. кваліфіко-
вану відповідь на них надасть Павло 
ПеТреНкО — депутат київської об-
ласної ради, керівник юридичного 
департаменту партії «Фронт змін».

консультує юрист
закінчення. 

Поч. на 5 стор.
«Інваспорт» у Макарів-

ському районі бере початок 
з 1 вересня 1993 року, коли 
на посаду тренера був при-
значений Олександр Іва-
нович Каурайнен. Перши-
ми, хто ввійшов до складу 
команди, – люди, різні за 
віком і професією, але з од-
наковим бажанням змінити 
свою долю на краще, роз-
ширити  життєвий простір, 
який обмежили хвороби. 
Це працівник друкарні Во-
лодимир Зайцев, водії Сер-
гій Булаєнко, Микола Круть, 
Сергій Хабаров та Валерій 
Ігнатенко, електрик Леонід 
Міщенко, зв‘язківець Еду-
ард Ковальов, ветеринар-
ний фельдшер Володимир 
Мельниченко, електро-
зварник Михайло Поливач, 
лікар Софія Сирцова, Ми-
кола Коваль. 

Початок спортивному 
шляху команди дали зма-
гання на першість Київської 
області з кульової стрільби 
у жовтні того  ж року, де   по-
сіли друге місце. Цей успіх 
окрилив їх і вони з неабия-
ким завзяттям продовжи-
ли тренування. Першим 
чемпіонатом України, в 
якому наші  земляки взяли 
участь, був  з настільного 
тенісу. Поступово склада-
лася команда й  з волей-
болу сидячи і вже в 1995 
році на чемпіонаті України з 
цього виду спорту макарів-
чани вибороли друге міс-
це. Саме тоді на допомогу 
тренеру прийшов головний 
санітарний лікар Макарів-
ської  районної державної  
санітарно-епідеміологічної 
станції МОЗ України Во-
лодимир Васильович Та-
расенко. Його підтримка 
була дуже доречною, адже 
спортсмени не мали влас-
ного транспорту для поїз-
док на змагання. Цю про-
блему розв’язав саме він і, 
крім того, особисто супро-
воджував їх, як  лікар.

Тим часом у спортивний 
рух вливалися нові учас-
ники і в рамках команди 
інваспортівцям вже було  

затісно. Тому 28 лютого 
1996 року можна вважати 
днем народження клубу 
«Фенікс», символічну назву 
якому дали самі спортсме-
ни. А девіз клубу – «Ніколи 
не здавайся!», - стосуєть-
ся не тільки спортивного, 
а й буденного життя цих 
людей. Вони мають таку 
силу духу, що  декому із 
здорових громадян і не 
снилась! Зумівши вирва-
тись  з кола приреченості, з 
телевізійно-диванного по-
лону, - стали вище щоден-
них турбот і живуть повно-
цінним життям. Спортом 
займаються наполегливо 
і цілеспрямовано, тричі 
на тиждень тренуються в 
секціях, готуючись до зма-
гань, які  проходять часто 
в різних містах України та 
за кордоном, де спортс-
мени раніше навіть і не 
мріяли побувати. Дніпро-
петровськ, Міжнародний 
дитячий Центр «Артек», 
Миколаїв, Лозова, Євпато-
рія, Закарпатська область, 
Росія, Іран, Австралія, США 
– така  далеко не повна  
спортивна географія на-
ших земляків і всюди вони 
гідно представляли рідний 
край, Україну. 

«Макарівські вісті»  на 
своїх сторінках постійно 
публікують  матеріали про 
діяльність «Інваспорту»,   
перемоги членів команди. 
Рік за роком  відкривались  
нові імена спортсменів: 
Олена Юрковська, Тетяна 
Рудківська,  Павло Тарасен-
ко, Євген Байбарза, Роман 
Прищепа, Євген Цілепа, 
Ірина Стукало, Володимир 
Купрієнко, Вадим Підліс-
ний, Олександр Гордійчук, 
Олександр Войловський, 
Ростислав Куслій, Максим 
Крок, Сергій Стукало. Всі 
вони  мають неабиякі спор-
тивні  результати,  за якими 
стоять велика сила волі, 
мужність, сконцентрова-
ність душевних і фізичних 
сил.  Спортсмени долають 
не тільки високу планку   до-
сягнень,  а й  у котрий раз 
утверджують своє право на 
шанс  жити  цікавим (а не 

сірим одноманітним)  жит-
тям.  

Звичайно, за всіма успі-
хами інваспортівців  -   на-
полеглива праця тренера. 
Для  одних він став вірним 
другом, інші називають 
його чарівником і «другим 
батьком». Як би там не 
було, але ця людина при-
четна до спортивної біо-
графії кожного з них і радіє 
успіхам, і співпереживає 
невдачам. Життя Олексан-
дра Івановича Каурайне-
на  - заслуженого тренера 
України - невіддільне від 
життя його вихованців. І  не 
випадково названо фільм 
про нього «Людина на сво-
єму місці». 

...Минають дні і знову 
попереду  відкриття нових  
імен, долання нових  пере-
шкод на шляху до спортив-
них вершин. В 2012 році 
в Лондоні відбудуться XIV 
літні паралімпійські ігри. 
Майстер спорту України 
міжнародного класу з лег-
кої атлетики, член збірної 
команди України Тетяна 
Рудківська зараз посиле-
но готується до участі в 
цих змаганнях. В 2011 році 
Тетяна уже виборола лі-
цензію на участь в цих най-
престижніших іграх. Роман 
Прищепа – майстер спорту 
України з волейболу сидя-
чи, член збірної України, 
також претендує на участь 
в цих іграх.

Збірна України з во-
лейболу сидячи (чоловіки) 
мають останню можливість 
вибороти путівку на пара-
лімпійські ігри 2012 року, 
при умові вдалого виступу 
на Чемпіонаті Світу, який 
відбудеться у лютому 2012 
року у Єгипті.

Хай щастить усім, при-
четним до цієї благородної 
справи, хай Господь освя-
чує своєю благодаттю і су-
проводжує  повсякчас.

Ольга сеМеНеНкО,
вчителька історії 

Макарівського НВк
«загальноосвітня школа 

і-ш ступенів –
природничо-

математичний ліцей».

ті,  хто  вирвався 
з  лабет  приреченості

МініСтерСтво оборони  україни
вИтЯГ З наКаЗУ

військового комісара Макарівського районного вій-
ськового комісаріату

29.11.11р. смт Макарів №120
Про проведення приписки громадян 1995 року наро-

дження до призовної дільниці Макарівського районного вій-
ськового комісаріату в 2012році.

1. На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і 
військову службу” з 16.01.2012 року по 30.03.2012 року ого-
лошується приписка до призовної дільниці Макарівського 
району Київської області громадян 1995 року народження.

2. Явці для приписки підлягають усі громадяни, які наро-
дилися з 1 січня по 31 грудня 1995 р. включно, постійно або 
тимчасово проживають на території Макарівського району, 
а також громадяни старшого призовного віку, які не були 
приписані раніше.

3. Усі громадяни, яким належить з’явитися для приписки 
до призовної дільниці, зобов’язані прибути за адресою: смт 
Макарів, вул.Фрунзе 22, у визначений для них час, маючи 
при собі документи, що зазначені у повістці. Громадяни, які 
не отримали повістку, зобов’язані прибути за зазначеною 
адресою 16 січня 2012 р., маючи при собі документи, які по-
свідчують особу.

4. Керівники підприємств, установ, організацій та на-
вчальних закладів зобов’язані звільнити юнаків, яким необ-
хідно прибути для приписки до призовної дільниці, на час, 
необхідний для проходження приписки від виконання служ-
бових обов’язків або навчання, і забезпечити їх своєчасну 
явку до районного військового комісаріату.

 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 
спеціаліста державного службовця Фокіна В.Б.

6. Наказ   довести   до   всіх  організацій,   установ, під-
приємств, навчальних закладів, сільських і селищних рад 
району.

р.Є.сМОЛЯНіНОВ,
військовий комісар Макарівського районного військо-

вого комісаріату, підполковник.

25 листопада історики, краєз-
навці та пам`яткоохоронці Київщи-
ни зібралися до Макарова на перші 
“Макарівські історико-краєзнавчі 
читання” (власне, про те, що така 
наукова конференція буде щоріч-
ною, їхні організатори і учасники 
домовилися вже під час роботи чи-
тань). До організації та проведення 
наукової конференції долучилися 
практично всі можливі “профільні” 
установи і організації — зокрема, 
історичний факультет КНУ ім. Та-
раса Шевченка, обласні організації 
Національної спілки краєзнавців 
України і Українського товариства 
охорони пам`яток історії та культу-
ри, Управління культури і туризму 
облдержадміністрації, районна та 
селищна влада, громадський актив 
з організації “Рідне місто”.

Головуючим був професор ка-
федри новітньої історії України 
КНУ ім. Тараса Шевченка, керівник 
обласної організації Національної 
спілки краєзнавців України Григо-
рій Петрович Савченко. Читання 
проходили в актовій залі районної 
гімназії, директор якої, заслужений 
вчитель України, краєзнавець Надія 
Василівна Ащенко виступила з до-
повіддю “Ростовська архієрейська 
школа за часів Димитрія Ростов-
ського”.

Назагал тематика доповідей 
охоплювала історію у найширшому 
її розумінні — від таємничої епохи 
будівництва Змійових валів (істо-
рик із Росії Л.Ю.Марченко) до ді-
яльності похідних груп ОУН(Б) на 
заході Київщини у 1941-му (дирек-
тор музею КНУ ім. Тараса Шевчен-
ка І.К.Патриляк). Особливо слід від-
значити “гайдамацько-повстанську 
секцію”, представлену доповідями 
“Отаман Бондаренко — останній 
полковник Коліївщини” (відпові-
дальний секретар обласної НСКУ 
Є.В. Букет) та “Отамани Соколо-
вські: з історії повстанського руху 
на Київщині в 1919 році” (краєзна-
вець О.В.Тунік). В контексті темати-
ки Другої світової війни надзвичай-
но зворушливо прозвучали дитячі 
спогади про Бишів зразка 1942-го 
Ірини Магомедівни Малакової, ві-
домого українського архітектора-
реставратора. З цікавістю слухали 
учасники і гості наукової конферен-
ції доповіді відомого українського 
історика, дослідника церковної іс-
торії та шкільництва В.С. Перерви, 
членів НСКУ з Макарівщини Д.С. 
Нетреби, В.А. Гедзя, Л.М. Шамоти 
та І.Л. Годенкова.

Свої доповіді для участі у кон-
ференції та майбутньої публікації 
у збірнику надіслали багато ві-

домих істориків та краєзнавців. 
Особисто мені випала честь 
представляти українське відді-
лення фонду “Вікімедіа” (всесвітня 
інтернет-енциклопедія Wikipedia) та 
проект “Вікіекспедиція”, який роз-
почався в серпні цього року саме 
з Макарівського району. Вранці, по 
дорозі з Києва, учасники читань (а я 
цьогоріч — вдруге) завітали до Ко-
пилова, щоб оглянути історичну са-
дибу родини фон Мекк, пов`язану з 
іменем Петра Ілліча Чайковського. 
Резолюція конференції, як і думка 
учасників серпневої вікіекспедиції, 
була однозначною — пам`ятку слід 
негайно рятувати!

По закінченні Макарівських чи-
тань їх учасники відвідали кімнату-
музей Димитрія Ростовського у 
районному центрі творчості дітей 
та юнацтва його імені (директор — 
краєзнавець І.Л.Годенков), а також 
макарівське замчище. Думки схо-
дилися на тому, що започатковано 
добру традицію, і читання повинні 
стати щорічними. Адже основна цін-
ність нашого краю — його багатюща 
історія. І потрібно працювати, не по-
кладаючи рук, щоб бути її вартими.

Олексій ЮрЧеНкО,
член правління ГО 

«Вікімедіа україна».

Перші макаріВські 
історико-краєзнаВчі читання
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *
субота,  3  грудня

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.40 Свiт православ`я.
7.10,23.20 Ера здоров`я.
7.30,0.50 Кориснi поради.
7.45 На олiмпiйський Лондон.
8.00 Шустер-Live.
12.30 Глибинне бурiння.
13.05 ДПКЄ-2011. Щоденник №4.
13.15 Феєрiя мандрiв.
13.35 Х/ф “Танк КВ-2”.
15.10 Зелений коридор.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 

Спринт (жiнки).
17.10 Євро-2012. Жеребкування.
18.10 Концерт Анiти Цой.
19.15 Свiт атома.
19.35 Золотий гусак.
20.00,1.20 Пiдсумки дня.
20.25 Зворотний зв`язок.
20.30,22.35 ДПКЄ-2011. Фiнал.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.

23.00 Ультра. Тема.
23.45 Золота осiнь М.Поплавського.
1.45 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
2.05 ТелеАкадемiя.
3.00 Х/ф “Регата”. (2 к.).

1+1
6.30 М/ф “Смурфи”.
7.25 “Справжнi лiкарi 2”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.05 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.30 М/с “Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники”.
10.55 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
11.50 “Мiняю жiнку 4”.
12.55 “Чотири весiлля”.
14.00 Х/ф “Кудлатий тато”.
15.50 Х/ф “Жiнка, не схильна до 

авантюр”.
17.40 “Велика рiзниця по-

українському”.
18.35,20.00 Х/ф “Дружина генерала”.

19.30,3.15 “ТСН”.
22.40 Х/ф “Закоханий i беззбройний”.
0.15 Х/ф “Не може бути”.
1.55 Х/ф “Пагорби мають очi 2”. (3 к.).
3.45 “Грошi”.

інтер
4.05 Х/ф “Рiдна кров”.
5.30 “Велика полiтика з Євгенiєм 

Кисельовим”.
7.40,2.10 “Формула кохання”. 

С.Казанiн.
8.35 “Городок”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Вирваний з натовпу”.
11.20 “Найрозумнiший”.
13.15 “Бенефiс Н. Корольової”.
15.20 Х/ф “Найкрасивiша”.
18.00 “Вечiрнiй квартал. Спецвипуск”.
19.00 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт С. Михайлова 

“Тiльки ти”.
22.30 “Розбiр польотiв”.
23.30 Х/ф “Санктум”.
1.35 “Подробицi” - “Час”.
3.20 Д/ф “Олександр Калягiн”.

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,19.00,3.40 Подiї.
7.10 Х/ф “Кулл-завойовник”.
9.10 Т/с “Дар божий”.
12.00 Гола красуня.
13.00 Х/ф “Чоловiк повинен 

платити”.
15.00 Т/с “Дорожнiй патруль 11”.
17.00,19.25 Т/с “Час для двох”.
21.45 “Хто хоче замiж за мого сина?”
23.10 “Замiж за мого сина”.
0.10 Х/ф “Вiддаленi наслiдки”.
2.15 Х/ф “Гербарiй Машi Колосової”.
4.00 Х/ф “Кулл-завойовник”.

ICTV
4.10 Факти.
4.40 Козирне життя.
5.10 Битва нацiй.
6.15 Х/ф “Справа фiрми”.
8.00 Стережися автомобiля.
9.00 Люди, конi, кролики... i 

домашнi ролики.
10.00 Квартирне питання.
11.00 ЄвроФуд-2012.
11.55,21.55 Наша Russia.
12.40 Останнiй герой.

13.50 Стоп-10.
14.50 Провокатор.
15.50 Х/ф “Тринадцятий район”.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Т/с “Бомбила”.
23.10 Х/ф “Шосе смертi”. (2 к.).
0.55 Х/ф “Фредi проти Джейсо-

на”. (2 к.).
2.35 Х/ф “Параноя”. (2 к.).

стб
4.55 М/ф: “Дюймовочка”, “За-

чарований хлопчик”.
6.05 Х/ф “Три плюс два”.
7.40 “Караоке на Майданi”.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.40 “ВусоЛапоХвiст”.
10.55 “Зваженi i щасливi”.
14.05 “Танцюють всi! 4”.
17.10 Х/ф “Кавказька полонянка, 

або Новi пригоди Шурика”.
19.00 “Х-фактор. Революцiя”.
22.05 “Весiльнi битви”.
23.20 “Х-фактор. Революцiя. 

Пiдсумки голосування”.

0.35 “Куб”.
1.30 Х/ф “Мiмiно”.
3.00 “Мобiльна скринька”.
3.15 Нiчний ефiр.

новий  Канал
5.35 Т/с “Журнал мод”.
6.40 М/ф “Бетмен. Таємниця 

жiнки-кажана”.
7.55 Х/ф “Троє чоловiкiв i малень-

ка ледi”.
10.00 Ревiзор.
11.00 Аферисти.
12.00 Топ-100.
13.20 Даєш молодь.
14.00 Х/ф “Громобой”.
15.55 Х/ф “День радiо”.
18.05 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”.
20.25 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть 2. 

Озброєна i легендарна”.

22.55 Х/ф “Новий хлопець моєї 
мами”. (2 к.).

0.55 Спортрепортер.
1.00 Х/ф “Жадання швидкостi”. (2 к.).
2.35 Зона ночi.

нтн
6.00 “Легенди бандитської Одеси”.
7.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
11.30 “Речовий доказ”. Рабство. 

Життя на ланцюгу.
12.00 “Головний свiдок”.
12.40 Х/ф “Запам`ятайте, мене 

звуть Рогозiн”.
15.00 Т/с “Павутиння”.
19.00 Т/с “Золотий капкан”.
23.00 Х/ф “У пеклi”. (3 к.).
1.00 Х/ф “Кривавий кулак: рiк 

2050”. (3 к.).

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.

Тиждень права є чи не першим і 
чи не наймасштабнішим правовим за-
ходом, який проводиться в Україні. Він 
узагальнює собою цілу низку соціально-
значимих заходів. Їхня відкритість дає 
змогу долучатися до участі у проекті всім 
бажаючим: як у статусі гостя, безпосе-
реднього учасника чи члена організа-
ційної групи, так і ініціатора проведення 
того чи іншого заходу, акції чи конкурсу, 
благодійника чи мецената проекту. Од-
ним із завдань організатори називають 
сприяння тому, щоб українці не лише 
розширювали свої правові знання, але й 
вчилися їх застосовувати. Окрім спеціа-
лізованих майстер-класів, конференцій 
та круглих столів, в рамках тижня права 
відбудеться й виставка-форум «Прав-
ники – суспільству». Під час заходу від-
відувачі зокрема зможуть отримати без-
коштовну правову допомогу. Під егідою 
«Тижня права» кожен правник чи прав-
нича інституція може провести акцію чи 
захід на благо суспільства, утверджуючи 

повагу до права, довіру до правників в 
Україні. 

Тиждень права має статус держав-
ного. Сьогодні цей форум носить харак-
тер національної правової традиції та 
включає у себе цілу низку заходів, акцій, 
конкурсів тощо. 

Він включає в себе такі заходи: від-
криття «Тижня права в україні» роз-
починається з урочистостей за участю 
міністра юстиції України, відомих пра-
вових політиків і правників, представ-
ників юридичної професії, громадян та 
гостей столиці. «Відкриті двері юс-
тиції» - це правові державні установи 
(суд, прокуратура, адвокатура, нотаріат 
та інші)  відкривають двері для відвіда-
ння громадянами з метою проведення 
правоосвітніх заходів, роз’яснення ді-
яльності цих установ. «Право для всіх» 
– проведення альтернативних правових 
заходів для населення, організованих 
юридичними фірмами, юридичними та 
адвокатськими консультаціями, нота-

ріусами, іншими суб’єктами юридичної 
діяльності. «кожен юрист – право-
просвітник» – індивідуальна ініціатива 
кожного юриста в формі заходу, спря-
мованого для підвищення правової 
просвіти (юрист проводить лекцію чи 
зустріч у школі, яку закінчив, виступає 
в телевізійних чи друкованих ЗМІ з ак-
туальної для населення теми). Юри-
дичний VIP-БреЙНрИНГ – інтелекту-
альний конкурс правознавців у фіналі 
якого зустрінуться команда провідних 
юристів України та команда студентів-
правників юридичного навчального 
закладу  – переможця попереднього 
конкурсу. Майстер-класи відомих 
юристів – професійні заняття відомих, 
визнаних юристів із майбутніми чи мо-
лодими правниками. Ознайомлення з 
юридичною професією – знайомство 
та спілкування з представниками різних 
видів юридичної професії. день (дні) 
юридичної кар’єри, ярмарки – озна-
йомлення роботодавців із потенційними 

працівниками, проведення співбесід. 
Безоплатна правова консультація – 
консультування громадянина з правових 
питань. Юристам державних і приватних 
установ, що мають зв’язок із наданням 
правових чи суміжних послуг, пропо-
нується провести робочий день (його 
частину) під час центрального заходу 
«Тижня права в Україні», з метою вико-
нання відповідних функцій «на людях».
Виставки юридичної слави – вистав-
ки пам’яті та доробків відомих юристів: 
демонстрації фото- , відео- , друкованих 
матеріалів, присвячених відомим укра-
їнським та міжнародним юристам, чий 
образ сприяє утвердженню поваги до 
права, слугує прикладом для насліду-
вання молодим юристам (наприклад, 
Богдан Кістяківський, Володимир Ко-
рецький, Геннадій Матвєєв, Леонід Юзь-
ков). Творці добра і справедливості 
– ініціатива громадських правозахисних 
організацій, об’єднань громадян на кра-
щий проект благодійної правової акції 
(тематику можна визначити). Майбутні 
правопросвітники – проект для творчої 
молоді, яка навчається у вузах (неза-
лежно від спеціальності). Заходи можуть 
проходити в різних формах: фотокон-
курс «Я маю право», журналістське есе 
на правову проблематику з можливістю 
його розміщення в фахових виданнях, 

театралізовані дійства для населення 
тощо. Правова книжкова полиця – ор-
ганізація різноманітних книжкових ви-
ставок із юриспруденції, ознайомлення 
громади з новинками юридичної літера-
тури та розповсюдження безкоштовних 
видань серед населення. Презентація 
юридичної літератури для фахівців та 
науковців. імітація судового проце-
су – умовне (ігрове) судове засідання, 
яке демонструє особливості дійсного 
судового процесу. Правничі конкур-
си – проведення професійних конкурсів 
студентів-правників і молодих юристів. 
Під час проведення тижня планується 
презентувати Міжнародний конкурс ім. 
Володимира Корецького. Підведення 
підсумків – етап «Тижня права в Укра-
їні», супроводжується урочистостями, 
нагородженням, відзначенням (за різни-
ми номінаціями) фундаторів, меценатів 
форуму, особистостей юридичної еліти, 
інших активних учасників заходу.  Бла-
годійництво правника – добровільна 
безкорислива пожертва фізичних та 
юридичних осіб тим, хто потребує ма-
теріальної, фінансової, організаційної та 
іншої благодійної допомоги. інші захо-
ди та акції.  

альона кОрНЄЄВа,
головний спеціаліст

районного управління юстиції.

всеукраїнський тиждень права
Згідно Указу Президента України «Про Всеукраїнський тиждень права», з 2008 року започатковано щорічне 

проведення Всеукраїнського тижня права в тиждень, що включає 10 грудня - День прав людини, який відзна-
чається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини. 
У грудні цього року (з 5 по 11) відбудеться вже традиційний Всеукраїнський тиждень права. Він ініційований та 
впроваджений Міністерством юстиції України, її територіальними органами, та зокрема Всеукраїнською між-
відомчою координаційно-методичною радою з правової освіти,  за участі правничих установ та організацій, які 
спрямовані на підвищення рівня правових знань. 

ВіЛ не обирає людей за соціальним ста-
тусом, способом життя та звичками. В час, 
який ми живемо, ступінь розповсюдження 
вірусу ВІЛ є доволі високим. У 2011 році 
Макарівський районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді розробив 
програму забезпечення профілактики цьо-
го захворювання в молодіжному середови-
щі. Наші дії мають за мету взяття під контр-
оль та обмеження поширення ВІЛ-інфекції/
СНІДу, формування у населення навичок 
безпечної щодо інфікування поведінки, ак-
тивізацію інформаційно-просвітницької ро-
боти з профілактики та спрямування зусиль 
всієї громади  на боротьбу проти поширен-
ня цього захворювання. Разом з товари-
ством Червоного Хреста волонтери нашого 
центру, серед яких  лікарі, вчителі, студенти, 
учні, пенсіонери постійно розширюють коло 
осіб та установ, які спроможні вплинути на 
перебіг профілактичної діяльності та якість 
послуг, що надаються цій категорії насе-
лення. За їх ініціативою проводяться захо-
ди за участю керівників державних установ 

та громадських організацій, які опікують-
ся проблемами ВІЛ/СНІДу та наркоманії. 
Створено Координаційну раду з профілак-
тики цього захворювання. Налагоджена 
робота з  реабілітаційним центром в с. Ко-
лонщина, християнським реабілітаційним 
центром і алкозалежними в с. Ситняки, на 
їх базі проходять курс реабілітації споживачі 
ін’єкційних наркотиків. Співпраця полягає 
у взаємообміні досвідом. Соціальні пра-
цівники центру, представники  товариства 
«Червоний Хрест», відділу у справах сім’ї 
та молоді райдержадміністрації проводять 
акції, беруть участь у круглих столах, науко-
вих конференціях, координаційних радах 
з метою обговорення проблемних питань 
в організації профілактичної роботи з по-
передження ВІЛ/СНІДу, наркоманії серед 
різних верств населення: в навчальних за-
кладах, медичних установах, у кримінально-
виконавчій інспекції.  До міжнародного Дня 
боротьби зі СНІДом, Дня пам’яті помер-
лих від СНІДу серед старшокласників та 
студентів району  пройшли  акції «Молодь 

проти СНІДу», «Молодь за здоровий спосіб 
життя», «Молодь за безпечний секс», «Мій 
спосіб життя має майбутнє. 

Програмним компонентом стало по-
передження дискримінації та сприяння 
розвитку толерантного ставлення до лю-
дей, які живуть із ВІЛ/СНІДом. Задля цьо-
го проводимо значну роз’яснювальну ро-
боту на всіх рівнях, практикуємо зустрічі 
з особами з числа колишніх наркозалеж-
них, які тепер стали членами громадських 
організацій та на волонтерських засадах 
займаються профілактичною діяльністю.

Інноваційним підходом у профілактич-
ній роботі є діяльність волонтерів центру, 
а саме: допомога сім’ям у подоланні про-
блем соціального  та психологічного ви-
ховання підлітків і напрацювання досвіду 
щодо форм, методів роботи з питань  про-
філактики негативних явищ у дитячому та 
молодіжному середовищі. 28 листопада 
стартувала акція до Дня боротьби зі СНІДом 
в медичному училищі під назвою «ВІЛ/СНІД 
- знай сьогодні, щоб жити завтра». Прове-

дене анкетування показало, що студенти 
володіють інформацією, проте ситуація, що 
в Україні офіційно зареєстровано 171 661 
випадок ВІЛ-інфікування та 33 937 випадків 
захворювання на СНІД свідчить про те, що 
профілактичні заходи треба проводити по-
стійно, нагадуючи щодня. Офіційні дані не 
відображають реального масштабу епідемії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні: значно більша 
кількість українців можуть бути інфіковані й 
навіть не знати про свій статус. Більшість 
людей, які інфікуються ВІЛ - працездатні 
особи віком від 20 до 49 років. Вони актив-
но задіяні у сфери праці. Така тенденція не 
може не хвилювати. 

Сьогодні вже мало знати – необхідно 
не словами, а конкретними діями мотиву-
вати молодь вести здоровий спосіб життя, 
саме тому застосовується профілактика, 
бо це найефективніша зброя проти ВІЛ.

руслана ЛукашеНкО,
головний спеціаліст центру

соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді.

5 грудня — вСеСвітній день волонтерів                     

усією громадою  проти віл/сніду

ВТРАЧЕНЕ свідоцтво серії ЯЯЯ № 136978 від 
16.01.2007 р. про право власності  на пожежне депо, яке 
розташоване за адресою: Київська обл., Макарівський 
р., с. Яблунівка, вул. Радянська, буд. 4-б, видане ТОВ 
«Агрофірма Надія» на підставі рішення виконкому Яблу-
нівської сільської ради № 64 від 28.12.2006 року, вважа-
ти недійсним.

ВТРАЧЕНЕ свідоцтво серії ЯЯЯ № 136979 від 16.01.2007 
р.  про право власності на ангар, який розташований за 
адресою: Київська обл., Макарівський р., с. Яблунівка, вул. 
Радянська, буд. 4-д, видане ТОВ «Агрофірма Надія»  на під-
ставі рішення виконкому Яблунівської сільської ради № 64 від 
28.12.2006 року, вважати недійсним.

ВТРАЧЕНИЙ державний акт серії ЯЕ № 814742 від 22 
жовтня 2007 р. на право власності на земельну ділянку пло-
щею 12,195 га виданий ТОВ «Агрофірма Надія» на підставі 
Рішення суду від 10 січня 2007 року № 2-о-8, зареєстро-
ваний в Книзі записів реєстрації державних актів на право 
власності на землю та на право постійного користування 
землею, договорів оренди землі за № 0233000004, вважа-
ти недійсним.

ВТРАЧЕНИЙ дублікат свідоцтва серії ЯЯЯ № 136987 від 
17.01.2007 р. про право власності на ферму «Леонівка», 
яка розташована за адресою: Київська обл., Макарівський 
р., с. Леонівка, вул. Бородіна Юрія, буд. 83, виданий ТОВ 
«Агрофірма Надія» на підставі рішення виконкому Яблу-
нівської сільської ради № 5 від 22.01.2003 року, вважати 
недійсним. 

ВТРАЧЕНЕ свідоцтво серії ЯЯЯ № 136977 від 16.01.2007 р.  про 
право власності на комору, яка розташована за адресою: Київська 
обл., Макарівський р., с. Яблунівка, вул. Радянська, буд. 4-ж, видане 
ТОВ «Агрофірма Надія» на підставі рішення виконкому Яблунівської 
сільської ради № 64 від 28.12.2006 року, вважати недійсним.

ВТРАЧЕНЕ свідоцтво серії ЯЯЯ № 136981 від 16.01.2007 р. про 
право власності на вагову, яка розташована за адресою: Київська 
обл., Макарівський р., с. Яблунівка, вул. Радянська, буд. 4-к, ви-
дане ТОВ «Агрофірма Надія» на підставі рішення виконкому Яблу-
нівської сільської ради № 64 від 28.12.2006 року, вважати недій-
сним.

ВТРАЧЕНЕ свідоцтво серії ЯЯЯ № 136982 від 16.01.2007 
р. про право власності на столярну майстерню, яка розташо-
вана за адресою: Київська обл., Макарівський р., с. Яблунів-
ка, вул. Радянська, буд. 4-е, видане ТОВ «Агрофірма Надія» 
на підставі рішення виконкому Яблунівської сільської ради № 
64 від 28.12.2006 року, вважати недійсним.

ВТРАЧЕНЕ свідоцтво серії ЯЯЯ № 136983 від 16.01.2007 
р. про право власності на склад міндобрив, який розташова-
ний за адресою: Київська обл., Макарівський р., с. Яблунівка, 
вул. Радянська, буд. 4-в, видане ТОВ «Агрофірма Надія» на 
підставі рішення виконкому Яблунівської сільської ради № 64 
від 28.12.2006 року, вважати недійсним.

ВТРАЧЕНЕ свідоцтво серії ЯЯЯ № 136984 від 16.01.2007 р. про 
право власності на контору, яка розташована за адресою: Київська 
обл., Макарівський р., с. Яблунівка, вул. Радянська, буд. 4, видане 
ТОВ «Агрофірма Надія» на підставі рішення виконкому Яблунівської 
сільської ради № 64 від 28.12.2006 року, вважати недійсним.

ВТРАЧЕНИЙ державний акт серії ЯЕ № 814741 від 22 жов-
тня 2007 р. на право власності на земельну ділянку площею 
0,544 га виданий ТОВ «Агрофірма Надія» на підставі Рішен-
ня суду від 10 січня 2007 року № 2-о-8, зареєстрований в 
Книзі записів реєстрації державних актів на право власності 
на землю та на право постійного користування землею, до-
говорів оренди землі за № 020732000001, вважати недій-
сним.

ВТРАЧЕНЕ свідоцтво серії ЯЯЯ № 136980 від 16.01.2007 
р. про право власності на реммайстерню, яка розташована 
за адресою: Київська обл., Макарівський р., с. Яблунівка, вул. 
Радянська, буд. 4-г, видане ТОВ «Агрофірма Надія»  на під-
ставі рішення виконкому Яблунівської сільської ради № 64 від 
28.12.2006 року, вважати недійсним.

ВТРАЧЕНИЙ державний акт серії ЯЕ № 814743 від 22 жов-
тня 2007 р. на право власності на земельну ділянку площею 
6,573 га виданий ТОВ «Агрофірма Надія» на підставі Рішення 
суду від 10 січня 2007 року № 2-о-8, зареєстрований в Кни-
зі записів реєстрації державних актів на право власності на 
землю та на право постійного користування землею, догово-
рів оренди землі за № 020733000002, вважати недійсним.

ВТРАЧЕНИЙ державний акт серії ЯЕ № 814744 від 22 жов-
тня 2007 р. на право власності на земельнуділянку площею 
10,673 га виданий ТОВ «Агрофірма Надія» на підставі Рішення 
суду від 10 січня 2007 року № 2-о-8, зареєстрований в Кни-
зі записів реєстрації державних актів на право власності на 
землю та на право постійного користування землею, догово-
рів оренди землі за № 020733000003, вважати недійсним.
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”

Вівторок,  6  грудня 

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.35 Свiтло.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
10.45 Сьогоднi - День Збройних 

сил України.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.45 Темний силует.
13.00 Х/ф “Охоронець для доньки”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Х/ф “Iдiот”.
17.30 Т/с “Епоха честi 2”.
19.00 Про головне.
19.40 “Это было недавно, это 

было давно...” Г. Хазанов.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.40,21.55 221. Екстрений виклик.
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.
2.55 Д/ф “Олег Кулик: виклик та 

провокацiя”.
4.00 Х/ф “Охоронець для доньки”.

1+1
6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 Снiданок 

з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.45 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники”.
10.10,17.45 “Сiмейнi мелодрами”.
11.05,18.35 “Не бреши менi 2”.
12.00,5.50 “Чесно”.
12.55 “Iлюзiя безпеки. Рибний день”.
13.55 Т/с “Розкрутка”.
14.50 “Тиждень без жiнок”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.

17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15,1.50 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.40 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Апо-

ел (Кiпр) - Шахтар (Україна).
0.00 Трилер “Iрландець”. (2 к.).
2.40 Т/с “Розкрутка”.
3.30 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к.).
4.15 Трилер “Важкий випадок”. (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.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Свати 5”.
11.20 Д/ф “Зрозумiти. Пробачити”.
12.15,3.55 “Знак якостi”.
13.35 Д/с “Детективи”.
14.15 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Дар”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00,2.55 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Свати 5”.
0.00 “Моя країна”.

0.20 Д/ф “Роман iз смертю. 
В.Малявiна”.

1.30 Х/ф “Я Вас чекаю”.
3.25 “Служба Розшуку дiтей”.
3.30 Д/ф “Великi українцi”.

трК «УКраїна»
6.10 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”.
10.00,21.15 Т/с “Гонитва за тiнню”.
12.00 Т/с “Ментовськi вiйни 5”.
13.00 “Хай говорять. Братва”.
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 “Гладiатор”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Пункт призначення - 

правда. Другий сезон”.

ICTV
5.10,3.00 Факти.
5.25 Свiтанок.

6.15,7.40 Дiловi факти.
6.30,9.25,12.55,19.20,1.20 Спорт.
6.35 Т/с “Таксi”.
7.50 Ти не повiриш!
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25,1.25 Надзвичайнi новини.
10.30,16.30 Т/с “Далекобiйники”.
12.35,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.15 Comedy Club.
14.15,20.25 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Т/с “Таксi”.
22.50 Факти. Пiдсумок дня.
23.05 Т/с “Офiцери”.
2.15 Т/с “Термiнатор: хронiки 

Сари Коннор 2”.
3.35 Т/с “Офiс”.

стб
6.10,2.25 “Бiзнес +”.
6.15,0.40 Т/с “Адвокат”.
7.55,14.35 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
10.40 “ВусоЛапоХвiст”.
11.20 Х/ф “Двi iсторiї про любов”.
13.30,19.05 “Екстрасенси ведуть 

розслiдування”.

15.35 “Битва екстрасенсiв. Чорнi i бiлi”.
16.55 “Битва екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10 “Весiльнi битви”.
22.40 “Дорога, ми вбиваємо дiтей”.
23.40 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.30 Х/ф “Iнтриганка”.
4.00 Нiчний ефiр.

новий  Канал
5.15 Т/с “Курсанти”.
6.00,6.45 Kids` Time.
6.05 М/с “Назад в майбутнє”.
6.25 М/с “Джуманджi”.
6.50,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.55 М/с “Барбоскiни”.
7.30,9.00,19.00,0.05 Репортер.
9.10,23.05 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”.
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 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.20 Спортрепортер.

20.10 Топ-100.
21.05 Т/с “Третя планета вiд Сонця”.
22.10,0.35 Т/с “Щоденники 

вампiра”. (2 к.).
0.30 Служба розшуку дiтей.
1.30 Т/с “Шина”.
3.00 Зона ночi.

нтн
6.05 Х/ф “Той, хто нiжнiший”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00, 2.00,5.15 

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

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Маямi”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
13.30 Т/с “Близнюки”.
15.30 Х/ф “Вигiдний контракт”.
16.50 Х/ф “У матросiв немає 

запитань”.
18.30 “Речовий доказ”. Кiлер “Слiпий”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
0.20 Х/ф “Пiд укiс”. (2 к.).
2.25 “Речовий доказ”.

середа,  7  грудня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.35 “Легко бути жiнкою”.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Х/ф “Iди i дивись”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Калина червона”.
17.30 Т/с “Епоха честi 2”.
19.05 Атака магiї.
19.35 Майстри гумору Тарапунь-

ка i Штепсель. “Хвилюйтесь, 
будь ласка...”

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30,23.15 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.35 221. Екстрений виклик.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.

23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.10 Х/ф “Лондон, Англiя”. (2 к.).

1+1
6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 Снiданок 

з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.20,3.05 

“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники”.
10.05,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
11.00,18.30 “Не бреши менi 2”.
12.00,5.45 “Чесно”.
12.50 “Iлюзiя безпеки. Цiлющi 

святинi”.
13.40 Т/с “Розкрутка”.
14.40 “Тиждень без жiнок”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15,1.20 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).

21.15 “Краса по-українськи”.
23.40 Бойовик “Останнiй вихiд 

Супермена”. (2 к.).
2.10 Т/с “Розкрутка”.
3.20 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к.).

інтер
5.25 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.
7.10,7.35,8.10,8.35 З новим 

ранком.
7.30,20.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Свати 5”.
11.20 Д/с “Зрозумiти. Пробачити”.
12.15,3.20 “Знак якостi”.
13.35 Д/с “Детективи”.
14.15 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Дар”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Свати 5”.
0.00,4.35 Д/ф “Секретнi територiї”.
1.05 Х/ф “Тихi сосни”.
2.45 “Подробицi” - “Час”.

3.15 “Служба Розшуку дiтей”.
3.45 Д/ф “Життя без брехнi. 

Євгенiй Матвєєв”.

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”.
10.00,21.15 Т/с “Гонитва за тiнню”.
12.00 Т/с “Ментовськi вiйни 5”.
13.00 “Хай говорять. Смертельна 

дiєта”.
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 “Iдентифiкацiя Борна”. (2 к.).
3.00 Т/с “Безмовний свiдок 3”. (2 к.).

ICTV
5.00 Служба розшуку дiтей.
5.10,3.10 Факти.
5.25 Свiтанок.
6.15,7.35 Дiловi факти.
6.30,9.20,12.55,19.20,1.25 Спорт.

6.35 Т/с “Таксi”.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25,1.35 Надзвичайнi новини.
10.30,16.35 Т/с “Далекобiйники”.
12.35,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.20 Comedy Club.
14.20,20.25 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Т/с “Таксi”.
22.50 Факти. Пiдсумок дня.
23.05 Т/с “Офiцери 2. Одна доля 

на двох”.
2.25 Т/с “Термiнатор: хронiки 

Сари Коннор 2”.

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

про зiрок”.
9.55 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 “Куб”.
11.55 “Весiльнi битви”.
13.45,19.05 “Екстрасенси ведуть 

розслiдування”.

14.50 “Нез`ясовно, але факт”.
15.50 “Битва екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10,22.40 “МастерШеф”.
0.35 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.55 “Вiкна-спорт”.
3.10 Х/ф “Iнтриганка”.

новий  Канал
5.15 Т/с “Курсанти”.
6.00,6.45 Kids` Time.
6.05 М/с “Назад в майбутнє”.
6.30 М/с “Джуманджi”.
6.50,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.55 М/с “Барбоскiни”.
7.30,9.00,19.00,0.05 Репортер.
9.10 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
12.05 Т/с “Кадети”.
14.05 М/с “Бетмен”.
14.40 М/с “Маска”.
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 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.20 Спортрепортер.
20.10 Ревiзор.

21.05 Т/с “Третя планета вiд Сонця”.
22.10,0.35 Т/с “Щоденники 

вампiра”. (2 к.).
23.05 Т/с “Щасливi разом”.
0.30 Служба розшуку дiтей.
1.30 Т/с “Шина”.
3.00 Зона ночi.

нтн
5.55 “Легенди бандитського Києва”.
6.20 Х/ф “Лисиця Алiса”.
7.55,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.10, 5.15 

“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”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
13.40 Т/с “Марш Турецького”.
15.25 Х/ф “Вигiдний контракт”.
16.40 Х/ф “Наказано взяти живим”.
18.30 “Правда життя”. Кулiбiни.
0.30 “Покер Дуель”.
1.25 “Полiттерор”.

четвер,  8  грудня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.30 Книга.ua.
9.55 “Легко бути жiнкою”.
10.40 Країна якостi.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.55 Крок до зiрок. Євробачення.
13.40 Х/ф “Де 042?”
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.40 Х/ф “Спiвробiтник НК”.
17.30 Т/с “Епоха честi 2”.
19.00 Про головне.
19.30 “Это было недавно, это 

было давно...” А. Папанов.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
21.55 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 “Контроль”. (2 к.).

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

“1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.35,3.20 

“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники”.
10.10,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
11.05,18.30 “Не бреши менi 2”.
12.05,5.55 “Чесно”.
13.00 “Iлюзiя безпеки. Космiчна 

загроза”.
13.50 Т/с “Розкрутка”.
14.50 “Тиждень без жiнок”.
16.00 “Мама в законi”.

17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15,1.35 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Чотири весiлля”.
22.25 “Здивуй мене 2”.
23.55 Бойовик “На глибинi”. (2 к.).

інтер
5.25 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.,10,8.35 З новим 

ранком.
7.30,20.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Свати 5”.
11.20 Д/с “Зрозумiти. Пробачити”.
12.15,4.10 “Знак якостi”.
13.35 Д/с “Детективи”.
14.15 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Дар”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Свати 5”.
0.00,4.35 Д/ф “Жадiбнiсть”.
1.05 Х/ф “Генiй порожнього мiсця”.

2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.15 “Служба Розшуку дiтей”.
3.20 Д/ф “Жiнки в безповiтряному 

просторi”.

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”.
10.00,21.15 Т/с “Гонитва за тiнню”.
11.00 Т/с “Ментовськi вiйни 5”.
13.00 “Хай говорять. Багатий тато”.
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 “Перевага Борна”. (2 к.).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок 3”. (2 к.).

ICTV
5.00,3.10 Факти.
5.15 Свiтанок.
6.10,7.35 Дiловi факти.
6.20,9.25,12.55,19.20,19.20, 1.25 

Спорт.

6.25,22.25 Т/с “Таксi”.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25,1.35 Надзвичайнi новини.
10.30,16.35 Т/с “Далекобiйники”.
12.35,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.25 Comedy Club.
14.20,20.25 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 Факти. Пiдсумок дня.
23.05 Т/с “Офiцери 2. Одна доля 

на двох”.
2.25 Т/с “Термiнатор: хронiки 

Сари Коннор 2”.

стб
6.10,2.45 “Бiзнес +”.
6.15,1.00 Т/с “Адвокат”.
7.55,14.50 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
9.55 “ВусоЛапоХвiст”.
11.35 Х/ф “Шалено закоханий”.
13.45,19.05 “Екстрасенси ведуть 

розслiдування”.
15.50 “Битва екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.

20.10,22.40 “Зваженi i щасливi”.
0.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.35 “Вiкна-спорт”.
2.50 Х/ф “Iнтриганка”.

новий  Канал
5.15 Т/с “Курсанти”.
5.55,6.45 Kids` Time.
6.00 М/с “Назад в майбутнє”.
6.25 М/с “Джуманджi”.
6.50,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.55 М/с “Барбоскiни”.
7.30,9.00,19.00,0.05 Репортер.
9.10,23.05 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
12.05 Т/с “Кадети”.
14.05 М/с “Бетмен”.
14.35 М/с “Маска”.
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 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.20 Спортрепортер.
20.10 Кухня на двох.
21.05 Т/с “Третя планета вiд Сонця”.
22.10,0.35 Т/с “Щоденники 

вампiра”. (2 к.).

0.30 Служба розшуку дiтей.
1.30 Т/с “Шина”.
3.00 Зона ночi.

нтн
5.55 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.20 Х/ф “Шакали”.
7.55,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.25, 5.00 

“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”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
13.35 Т/с “Марш Турецького”.
15.25 Х/ф “Вигiдний контракт”.
16.45 Х/ф “Я служу на кордонi”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. 

Правда про “Чорну кiшку”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Полiттерор”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.20 “Правда життя”.

понеділок, 5  грудня 

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки тижня.
9.40 Точка зору.
10.05 Доки батьки сплять.
10.30 Шеф-кухар країни.
11.25 Доки батьки сплять.
12.10,18.45,21.40 Дiловий свiт.
12.25,19.20 Право на захист.
12.45,19.40 Армiя.
13.00 Концертна програма “Не 

дай СНIДу шанс”.
14.40 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Урочистостi з нагоди Дня 

Збройних сил України.
17.30 Т/с “Епоха честi 2”.
19.00 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
19.50 Караоке для дорослих.
20.35 Сiльрада.

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30,23.15 Свiт спорту.
21.35 221. Екстрений виклик.
21.50 Футбольний код.
22.30 Контрольна робота.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.

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 “Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники”.
9.25 “Смакуємо”.
9.55 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
10.50 Комедiя “Не може бути”.
12.30 Мелодрама “Жiнка, не 

схильна до авантюр”.

14.20 Х/ф “Закоханий i беззбройний”.
16.00 “Мама в законi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
17.55 Х/ф “Мiй коханий телепень”.
20.15,2.05 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Холостячки. Нове кохання”.
22.25 “Iлюзiя безпеки. Рибний день”.
23.25 “Tkachenko.ua”.
0.25 Х/ф “Важкий випадок”. (2 к.).

інтер
5.15 Х/ф “Санктум”.
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 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Клеймо”.
12.15 Т/с “Найкрасивiша”.
16.15 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Свати 5”.
0.00 “Позаочi”.
1.00 Х/ф “Арифметика пiдступностi”.

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”.
9.00,21.15 Т/с “Гонитва за тiнню”.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль 11”.
13.00 “Хай говорять. Голод i тiтки”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
20.15 Т/с “П`ятницький”.
22.15 Х/ф “Гладiатор”. (2 к.).
1.20 Х/ф “Двiйник”. (2 к.).

ICTV
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Свiтанок.
6.10,7.35 Дiловi факти.
6.25,9.10,13.05,19.20,0.55 Спорт.
6.30 Т/с “Таксi”.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,13.10 Т/с “Росiйський дубль”.
12.45 Факти. День.

12.55 На рiвних.
14.05 Т/с “В червнi 41-го”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,1.00 Надзвичайнi новини.
20.25 Т/с “Морськi дияволи”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,3.15 Свобода слова.
2.00 Т/с “Термiнатор: хронiки 

Сари Коннор 2”.
2.45 Факти.

стб
6.10,2.30 “Бiзнес +”.
6.15,1.35 Т/с “Адвокат”.
7.55,14.40 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.55 Х/ф “Будинок на узбiччi”.
13.35,19.50 “Екстрасенси ведуть 

розслiдування”.
15.40 “Битва екстрасенсiв. Третя 

свiтова”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 “Куб”.
22.40 Х/ф “Шалено закоханий”.
0.50 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).

2.20 “Вiкна-спорт”.
2.35 Т/с “Адвокат”.
3.20 Нiчний ефiр.

новий  Канал
5.15 Т/с “Курсанти”.
6.00,6.45 Kids` Time.
6.05 М/с “Назад в майбутнє”.
6.25 М/с “Джуманджi”.
6.50,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.55 М/с “Барбоскiни”.
7.30,9.00,19.00,0.05 Репортер.
9.10,23.05 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”.
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 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.20 Спортрепортер.
20.10 Аферисти.
21.05 Т/с “Третя планета вiд Сонця”.
22.10,0.35 Т/с “Щоденники 

вампiра”. (2 к.).

0.30 Служба розшуку дiтей.
1.30 Т/с “Шина”.
3.00 Зона ночi.

нтн
5.55 “Легенди бандитського Києва”.
6.20 Х/ф “Чорний м`яч”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Правда життя”. Фанати.
9.10,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,12.35 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
13.35 Т/с “Близнюки”.
15.35 Х/ф “Вигiдний контракт”.
16.50 Х/ф “Хлiб, золото, наган”.
18.20 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0,.00,2.10 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
0.20 Х/ф “Напролом”. (2 к.).
2.35 “Речовий доказ”.
3.00 “Агенти впливу”.
4.10 “Правда життя”.

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Крок до зiрок.
7.00 Д/ф “Дитинство у дикiй природi”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.50,0.50 Кориснi поради.
9.00 ДПКЄ-2011. Фiнал.
11.05 Шеф-кухар країни.
11.55 Кумири i кумирчики.
12.20 Караоке для дорослих.
13.10,15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 

Переслiдування.
14.05 Атака магiї.
14.30 Маю честь запросити.
16.20 Золотий гусак.
16.50 В гостях у Д.Гордона.
17.45 Дiловий свiт. Тиждень.
18.30 Фестиваль “Червона рута-2011”.
20.00 Вечiр пам`ятi Марка Бернеса.
20.40 Головний аргумент.

20.50,2.10 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
2.00 Головний аргумент.
2.25 Х/ф “Танк КВ-2”.

1+1
6.15 М/ф “Книга джунглiв 2”.
7.35 М/ф.
8.00 “Холостячки. Нове кохання”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.05 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.30 М/с “Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники”.
10.55,5.20 “Дикi i смiшнi”.
11.20 “Хованки”.

12.10 Т/с “Незвичайна сiм`я”.
13.45 “Шiсть кадрiв”.
13.55 “Смакуємо”.
14.20 “Я так живу”.
14.55 “Краса по-українськи”.
16.00 Х/ф “Дружина генерала”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Х/ф “Мiй коханий телепень”.
21.55,5.45 “10 крокiв до кохання”.
22.55 “Свiтське життя”.
23.55 “ТСН”.
0.45 Х/ф “Казка про темряву”. (2 к.).
2.20 Мелодрама “Жiнка для усiх”.
3.40 Х/ф “Точка вiдлiку”.

інтер
4.10 Т/с “Московський дворик”.
5.50 “Найрозумнiший”.
7.20 М/с “Вiнкс”.
8.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
8.30 “Це моя дитина”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Ранкова пошта з Пугачо-

вою i Галкiним”.
10.35 “Недiля з “Кварталом”.
11.30 “Смачна лiга з А.Заворотнюк”.

12.25 Концерт С.Михайлова 
“Тiльки ти”.

14.25 Т/с “Найкрасивiша 2”.
18.05 Х/ф “Арифметика 

пiдступностi”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Х/ф “Я Вас чекаю”.
22.50,3.50 Х/ф “Жорстока любов”.
1.00 “Подробицi тижня”.
1.50 Х/ф “Власнiсть диявола”. (2 к.).

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.20 Х/ф “Чоловiк повинен платити”.
9.20 Ласкаво просимо.
10.20 “Хто хоче замiж за мого 

сина?”
12.00 “Замiж за мого сина”.
13.00,15.00 Т/с “Час для двох”.
17.00 “Хвилина на перемогу”.
18.00,19.30 Т/с “Гонитва за тiнню”.
19.00,3.40 Подiї тижня.
22.30 Футбольний уiк-енд.
23.55 Т/с “Поцiлунки пропащих 

янголiв”.

2.00 Х/ф “Вiддаленi наслiдки”.
4.10 Т/с “Дар божий”.

ICTV
5.20 Факти.
5.40 Квартирне питання.
6.25 Анекдоти по-українськи.
6.45 ЄвроФуд-2012.
7.35 Т/с “Бомбила”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,19.40 Спорт.
12.25 Х/ф “Тринадцятий район. 

Ультиматум”.
14.50 Т/с “Росiйський дубль”.
18.45 Факти тижня.
19.45 Наша Russia. Прем`єрний 

випуск.
20.05 Останнiй герой.
21.15 Т/с “В червнi 41-го”.
1.45 Х/ф “Параноя”. (2 к.).

стб
5.00 М/ф “Крокодил Гена i Чебурашка”.
5.35 Х/ф “Мiмiно”.

7.05 “МастерШеф”.
8.00 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
8.10 “Їмо вдома”.
10.00,2.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-фактор. Революцiя”.
14.45 “Х-фактор. Революцiя. 

Пiдсумки голосування”.
16.10 “МастерШеф”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Третя 

свiтова”.
21.15 Х/ф “Будинок на узбiччi”.
23.55 Х/ф “Двi iсторiї про любов”.
2.45 Нiчний ефiр.

новий  Канал
6.15 Клiпси.
6.35 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь.
8.50 Х/ф “Громобой”.
10.45 Я - Герой!
12.50 Шоуманiя.
13.40 Info-шок.

14.30 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”.
16.45 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть 2. 

Озброєна i легендарна”.
19.00 Х/ф “Пiрати Карибського 

моря. На краю свiту”. (2 к.).
22.25 Хто проти блондинок?
23.30 Х/ф “Вечеря з дурнями”. (2 к.).
2.00 Спортрепортер.
2.05 Х/ф “Новий хлопець моєї 

мами”. (2 к.).
3.35 Зона ночi.

нтн
6.00 “Легенди бандитської Одеси”.
7.30 Т/с “Павутиння”.
11.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Двiйник Сталiна.
12.00,4.30 “Агенти впливу”.
12.55 “Моя країна”.
14.00 Д/с “Православнi святi”.
15.00 Т/с “Золотий капкан”.
19.00 Х/ф “Напролом”.
21.00 Х/ф “Пiд укiс”. (2 к.).
22.50 Х/ф “Скаженi акули”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Вiртуальний шторм”. (2 к.).
2.40 “Речовий доказ”.

неділя,  4  грудня

куплю ВрХ, коней та молодняк. 
Телефон - 067-410-54-71.

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 . 

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)

Пам’ятники з чорного граніту. 
доСтавка. уСтановка. М.короСтишів. 
(04130) 5-10-83; 050-04-27-387; 096-436-95-17.
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щ и р о с е р д н і  п о з д о р о в л е н н я

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунк-
том 24 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пунк-
ту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 статті 
12, статей 265, розділу XIX «Прикінцеві положення» По-
даткового кодексу України, з метою уникнення втрат 
місцевих бюджетів та зміцнення матеріальної фінансо-
вої бази місцевого самоврядування, а також сприяння 
соціально-економічному розвитку села, враховуючи 
пропозиції та рекомендації державної податкової ін-
спекції у Макарівському районі, сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА:

1. Встановити місцеві податки на 2012 рік в части-
ні справляння податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в 

тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів жит-
лової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування 
об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або 
спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у 
спільній частковій власності кількох осіб, платником по-
датку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у 
спільній сумісній власності кількох осіб, але не поді-
лений в натурі, платником податку одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, якщо інше не вста-
новлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у 
спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між 
ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування
Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухо-

мості. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у 

власності держави або територіальних громад (їх спіль-
ній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в 
зонах відчуження та безумовного (обов’язково) відсе-
лення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) садовий або дачний будинок, але не більше одно-

го такого об’єкта на одного платника податку;
д) об’єкти житлової нерухомості, які належать ба-

гатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких вихову-
ється троє та більше дітей, але не більше одного такого 
об’єкта на сім’ю;

є) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
 База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, 

що перебуває у власності фізичної особи-платника по-
датку, зменшується:

а) для квартири - на 120 кв.метрів;
б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз на базовий 

податковий (звітний) період і застосування до об’єкта 
житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник 
податку зареєстрована в установленому законом по-
рядку, або за вибором такого платника до будь-якого 
іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в 
його власності.

1.4. ставка податку встановлюються в наступ-
них розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта 
житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа яких не перевищує 
240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа 
яких не перевищує 500 кв. метрів, 1 відсоток розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 
1 січня звітного (податкового) року;

2) для квартир, житлова площа яких перевищує 240 
кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких 
перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 
відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встанов-
леної законом на 1 січня звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює ка-

лендарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування 

об’єкта оподаткування і зараховується до відповідно-
го бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу 
України.

1.7. строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний рік з податку 

сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вру-

чення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками 

щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним 
кварталом, які відображають в річній податковій декла-
рації.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 
сільської ради від 8.07.2011р. № 92-10-VI «Про встанов-
лення місцевих податків та зборів на 2012 рік». 

2.1. Ввести в дію дане рішення з 1.01.2012 року. 
3. Копію даного рішення надіслати до державної по-

даткової інспекції у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти 

на постійну комісію з питань бюджету та фінансів.
сільський голова             В.к. шурда
с.Юрів
16.11.2011р.
№121-13-VІ

ЮрівСька СільСька рада шоСтого Скликання 
МакарівСького району київСької облаСті

ріШеннЯ
Про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Президія районної організації ветеранів україни  
щиро, з повагою поздоровляє з ювілейною датою – 80-
річчям від Дня народження

БеЛу катерину Микитівну з Макарова,
БОрука івана ульяновича з комарівки,

сНіГИр Варвару Федотівну з Мотижина.
Шановні ювіляри! Щиро зичимо Вам ще-

дрот земних, доброго здоров’я та родинного 
щастя. Довгих Вам і світлих літ. Хай стелиться життєва 
стежина у спокої, у радості і в добрі.

Щоб рідні Ваші завжди Вами дорожили, щоб сонце 
посміхалось на зорі, щоб не один ще ювілей зустріли і 
за прийдешній пораділи!

 

адміністрація, профком та трудовий колектив 
кодрянського НВО «зОш і-ііі ступенів-дитячий са-
док» щиро вітають директора з ювілейною датою 50-
річчям від Дня народження 

ЯНіЦьку Людмилу Віталіївну.
З днем народження вітаємо щиро нині,
Здоров’я, радості бажаємо сповна.
Нехай любов Вам дарують, як богині,
А чаша щастя хай не має дна.
Будьте завжди веселі, привітні і щирі,
Будьте трішечки горді й весняно красиві.
Візьміть собі в подруги чесність і ніжність,

Чекайте в нагороду одержати вірність.
Окрасою серця хай буде кохання
І сповняться всі Ваші мрії й бажання!

колектив редакції газети «Макарівські вісті» щи-
росердно вітає 
рудНИЦьку Оксану анатоліївну 

з народженням синочка.
Привітання мамі й татку
Із народженням хлоп’ятка!
Красенем хай він зростає,
І здоров’я, й мудрість має!

5-го грудня святкуватиме свою ювілейну дату – 85-
річчя від Дня народження наша люба, мила і дорога ма-
туся, бабуся та прабабуся

кузьМеНкО Ольга Федорівна з Бишева.
Люба матусенько, мила бабусенько,
Щиро вітає Вас вся наша родина!
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас, добра нам бажали,
За руки робочі, за хліб на столі, 
Спасибі, рідненька, уклін до землі.
Бажаємо довго ще разом прожити,
Щоб всіх на сторіччя могла запросити,

Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.
Найбільшого щастя Ви в нас заслужили,
Щоб довго жили і не тужили.
з любов’ю, повагою та вдячністю онучка Люда, 
зять Віктор, син Віктор, невістка Ніна, онуки Ві-

талій, Лариса, альоша, Наташа, Міша, правнуки 
Богдан, Яна, Марина, артем.

З ювілейною датою від Дня народження 
вітаємо дорогу нам людину 

карНарука Валентина Миколайовича.
Летять літа, мов бистрі води і не вернути їх назад,
А нам не віриться сьогодні, що Вам уже 65.
Хай нових днів ще буде безліч, без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші в цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік,
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

з повагою сім’я Гвоздіковських.

Всією родиною сердечно вітаємо з 8-річчям від Дня 
народження нашого ріднесенького іменинника

кИЛьБаЄВа Віктора.
Неповторних вісім років,
Виповнилось Тобі,
Як великих вісім кроків
У прекрасному житті.
Щастя, радість хай дарує
Сонечко із неба,
Перший успіх хай крокує
Поряд біля Тебе!

Мама, тато, бабуся та сестричка Надя.

Вітаємо з 86 річницею від Дня народження дорогень-
ку матусю, бабусю 

НеГрішНу Любов андріївну з Фасової.
Ми любимо Вас щиро і бажаєм,
Найкращі вітання в цей день посилаєм,
Низенько вклоняємось і просимо 
долю,
Щоб щастя послала й здоров’я до волі.
Спасибі Вам, що живете на світі,
За добре серце, за очі привітні,
За руки Ваші золоті і невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Нехай Вам силу Господь посилає,

Нехай Вам шлях благодать осяває,
Живіть сто років, рідненька, на світі,
І будемо всі ми за Вас радіти!

дочки, онуки, правнуки.

адміністрація, профком та трудовий колектив 
ситняківської зОш і-ііі ступенів якнайщиріше поздо-
ровляють із  славним ювілеєм — 50-річчям від Дня на-
родження завуча

савченко Марину Вікторівну.
Бажаємо щастя, достатку, уваги, тепла,
Щоб кожна година Вам радість несла.
Хай й рідні – всі ласку дарують,
А люди повагою всі Вас шанують.

Хай завжди у Вас буде здоров’я і сила,
А доля довіку хай буде щаслива!

ЮрівСька СільСька рада шоСтого 
Скликання МакарівСького району 

київСької облаСті
ріШеннЯ

Про затвердження змін до рішення від 
28.04.2011р. №71-08-Vі «Про встановлення міс-
цевих зборів»

Керуючись ст. 143 Конституції України до п. 8.3 ст. 8 
ст.10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 ст.12, ст.266, 267 і 268, п.5 
розділу XIX Прикінцеві положення» Податкового Кодек-
су України, який набирає чинності 1.01.2011р. з метою 
уникнення втрат місцевих бюджетів та зміцнення мате-
ріальної та фінансової бази місцевого самоврядуван-
ня, а також сприяння соціально-економічного розвитку 
сіл Юрів, Копіївка, Завалівка Юрівської сільської ради 
Макарівського району Київської області, сесія сіль-
ської ради ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Юрівської сіль-
ської ради Про затвердження змін до рішення від 
28.04.2011р.№71-08-VІ «Про встановлення місцевих 
зборів». Зміни викласти у наступній редакції:

«1.1. За провадження торговельної діяльності (крім 
провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, 
скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пісто-
летних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, 
малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, за-
правних пунктах) та діяльності з надання платних послуг з 
розрахунку на календарний місяць в слідуючих розмірах:

-для провадження роздрібної торгівлі на території 
інших населених пунктів - 0,1 розміру мінімальної за-
робітної плати на 1 січня поточного року, -для прова-
дження виїздної торгівлі на території районного центру 
- 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня 
поточного року;

-для провадження виїздної торгівлі на території 
інших населених пунктів - 0,08 розміру мінімальної за-
робітної плати на 1 січня поточного року, - для прова-
дження діяльності з надання платних побутових послуг 
за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України 
на території районного центру - 0,2 розміру мінімаль-
ної заробітної плати на 1 січня поточного року;

-для провадження діяльності з надання платних по-
бутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом 
Міністрів України на території інших населених пунктів 
- 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня 
поточного року. 

1.2. 3а провадження торгівельної діяльності з роз-
рахунку на календарний місяць нафтопродуктами, 
скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, ма-
логабаритних і пересувних автозаправочних станціях, 
заправних пунктах: - при розташуванні таких пунктів 
продажу на території районного центру   та вздовж тра-
си Київ-Чоп - 0,4 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

 -при розташуванні таких пунктів продажу на тери-
торії інших населених пунктів - 0,2 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного року.»

2. Визнати   таким, що втратило чинність   п.3.1 та 
п. 3.2 в рішеня «Ставки збору» від 28.04.2011р. №71-
08-VІ.

3.Копію даного рішення надіслати до державної по-
даткової інспекції у Макарівському районі.

4.Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету 
та фінансів.

сільський голова                                В.к. шурда
с.Юрів
27.05.2011р. 
№74-09-VІ
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приВатні оголошення

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

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

ТерМіНОВО ПрОдаЮ Ваз-21099, 1992 року ви-
пуску. Вишневого кольору. 2500 у.о. Торг. Мака-
рів. Тел.: 098-98-72-762.

ПрОдаЮ гараж по вулиці калініна, 30/31 в Мака-
рові (біля цегельного заводу), новий, розміром 
6х10 м, 2-поверховий. Підведено електроенергію. 
Тел.: 099-00-240-33, 063-815-79-11. Валерій.

ПрОдаЮ щенят породи ягдтер’єр. с.Людвинівка. 
Тел.: 066-916-57-17; 066-916-57-18.

Продаю щенят породи Німецька вівчарка (3 міс.). 
Привиті. Тел.: 067-272-99-61.

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.

ЗаЯва ПрО наМірИ
1. Інвестор (замовник) ФОП Ільчук М.М.
Поштова адреса 08131, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. 
Матросова, 12.

2. Місце розташування майданчика будівництва 
Київська обл, Макарівський р-н., 08072 с.Бишів, вул. 
Комсомольська 60, на відстані 3,2 км від с. Бишів по 
автодорозі Грузьке-Бишів.

3. Основна виробнича діяльність за КВЕД: 01.12.0.
4. Характеристика діяльності  (об’єкта) -  сільсько-

господарський комплекс по виробництву субстрату, 
який використовують тепличні господарства  для ви-
рощування грибів печериць.  СОУ 01.1-37-258:2005  
Технічні та технологічні дані: площа забудови 1,25 га, 
на території розміщуються будівля замочування соло-
ми та змішування компонентів, навіси для зберігання 
курячого посліду та гіпсу, бункера ферментації та ту-
нелі пастеризації грибного міцелію, навіс для збері-
гання техніки, адміністративна будівля.

5. Соціально-економічна необхідність планової 
діяльності: потреби сільськогосподарських ферм по 
вирощуванню грибів-печериць в якісному грибному 
міцелію.

6. Потреба в ресурсах при будівництві та експлу-
атації: земельних – ділянка площею 5,59 га, енерге-
тичних (паливо, електроенергія, тепло) паливо (для 
опалення адмін. будівлі) – деревина – 13,95 тонн/рік, 
теплоенергія – 0,043 Гкал/год., електроенергія – 500 
Квт, водних – 38600 м3/ рік (вода питна згідно ГОСТ 
2874-82) зі свердловини, що проектується, трудових 
– 50 чол.

7. Розміщення об’єкта згідно ДСП 4.4.4.070-2000.
8. Транспортне забезпечення (при будівництві та 

експлуатації) - під’їзд з автодороги Бишів-Грузьке.
9. Екологічні та інші обмеження планової діяльнос-

ті за варіантами: немає.
10. Необхідна еколого-інженерна підготовка і за-

хист території: немає потреби.
11. Можливі впливи планової діяльності (при бу-

дівництві та експлуатації) на навколишнє середови-
ще: клімат та мікроклімат – немає впливу, повітряне 
середовище – викиди СО, NH

3
, CH

4
, CO

2
, пилу неор-

ганічного (золи), водне – немає впливу, грунт – немає 
впливу, рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти 
– немає впливу, навколишнє соціальне середовище 
(населення) – немає впливу, навколишнє техногенне 
середовище – немає впливу.

12. Відходи виробництва і можливість їх повторно-
го використання, утилізація, знешкодження, захоро-
нення – відходи відсутні.

13. Обсяг виконання ОВНС – в обсязі ДБН А. 2.2-
1-2003.

Зауваження громадських організацій та окре-
мих громадян з даного питання надсилати до 
Бишівської сільської ради за адресою :  08013, 
Київська обл., Макарівський р-н, с.Бишів, вул.
Київська,48 , тел. 2-11-44, або до Макарівської 
райдержадміністрації за адресою смт. Макарів, 
вул. Фрунзе 30 або за тел. 5-27-55 протягом мі-
сяця з дня опублікування оголошення.

ЮрівСька СільСька рада шоСтого 
Скликання МакарівСького району 

київСької облаСті
ріШеннЯ

Про встановлення місцевих зборів на 2012 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунк-

том 24 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 
пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 
статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 розділу XIX 
“Прикінцеві положення” Податкового кодексу України 
сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за прова-
дження деяких видів підприємницької діяльності і ту-
ристичний збір згідно з додатком до даного рішення.

2. До отримання в податковому органі торгових 
патентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, 
сплата збору за провадження деяких видів підпри-
ємницької діяльності здійснюється за ставками, вста-
новленими у додатку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в дію з 1.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність рішення 

Юрівської сільської ради від 27.05.2011 р. № 74-09-
VІ «Про встановлення місцевих зборів» зі змінами з 
31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення надіслати до державної 
податкової інспекції у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням даного рішення поклас-
ти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів.

сільський голова                              В.к. шурда
с.Юрів 
16.11.2011р.
№ 122-13-VІ

повідоМлення про оприлЮднення 
проекту регуляторного акта

Згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, на сайті makariv.gov.ua з 15.11.2011 опри-
люднено проекти рішень регуляторних актів: «Про 
встановлення місцевих податків на 2012 рік», «Про 
встановлення місцевих зборів на 2012 рік».

З текстом проектів рішень та аналізом їх регуля-
торного впливу всі бажаючі можуть ознайомитись та-
кож у приміщені Макарівської селищної ради.

Зауваження та пропозиції приймаються в 
письмовій формі протягом місяця з дня оприлюд-
нення проекту регуляторного акта за адресою: 
cмт Макарів, вул. Фрунзе, 30, Макарівська се-
лищна рада.

КП КОР „Макарівтепломережа” повідомляє спо-
живачів теплової енергії жилих будинків смт Макарів: 
вулиці Фрунзе 41; Садова 1,8,10; Проектна 1, 2а, З, 4, 
7, 8, 10, 12, 14; Ілліча 27, Піонерська 7, що в зв’язку з 
реконструкцією котельні немає технічної можливості, а 
також економічно не обгрунтовано опалювати окремі 
квартири в багатоквартирних будинках. Відповідно до 
наказу № 57 від 11.11.2011  року по підприємству з 14 
листопада 2011 року перераховані будинки відключені 
від централізованого теплопостачання.

Споживачам, що на цю дату опалювалися центра-
лізовано, надаються для встановлення безкоштовно 
електроконвектори.

адміністрація.

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%.

м е т а л о В и р о Б и ,
к о В а н і  В и р о Б и

Бронедвері, ворота, паркани з профнастилу, 
ковані навершення паркана, козирки, мангали, 

сходи, гвинтові сходи, перила, балкони.

недОрОГО, ШвИдКО та ЯКіснО
Телефон: 096-70-31-603. Саша.

Адміністрація, профком та трудовий колектив Макарів-
ського районного територіального центру соціального обслу-
говування (надання соціальних послуг) висловлюють свої щирі 
співчуття працівнику стаціонарного відділення для постійного 
або тимчасового проживання ОНГ с.Грузьке Погудіній Ларисі 
Михайлівні  з приводу тяжкої втрати - смерті батька.

Адміністрація, профком, та трудовий колектив Вільнянської 
ЗОШ І-ІІ ступенів висловлює щирі співчуття колезі Корчемній Ві-
кторії Леонардівні з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив терапевтичного відділення Макарівської 
ЦРЛ висловлює глибокі співчуття сестрі-господарці 
Сазоновій Наталії Аркадіївні з приводу тяжкої втрати 
– смерті батька.

рестОраннИй КОМПлеКс 
«ФільварОК»  с.БереЗівКа 

заПрошує 
на Постійну роБоту 

-  к у х а р і в , 
-  о ф і ц і а н т і в ,

- б а р м е н і в ,
- головного бухгалтера. 
Телефон: 050-38-00-918.

Світлій паМ’яті
ТурЯНИЦі Петра Михайловича

(12.07.1962 – 02.12.2010 рр.)
Сьогодні вже рік, як ми без тебе…Один 

Господь знає, як нам було тяжко… Досі кожну 
мить у пам’яті постає твій рідний образ, а на 
серці – невимовний біль та туга. Але вже при-
ходить усвідомлення того, що ми тебе більше 
ніколи не побачимо, не пригорнеш ти нас до себе, вже ніколи 
не повернуться ті часи, коли ми всі були разом. Важко з цим 
змиритись, але долю ми не змінимо. 

Тож нехай тобі пухом буде земля, а Господь дарує 
світле Царство небесне – ти цього заслужив. А ми бу-
дем свято берегти пам’ять про тебе та дякувати долі 
за те, що ти у нас був…

сумуючі дружина і діти.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право власності №89 від 19 травня 
1993 року видане державною адміністрацією Макарівського 
району, на ім’я сніжка Василя івновича, вважати недій-
сним.

ВИКРАДЕНУ печатку видану приватному підприємцю 
дев’ятко світлані Леонідівні, вважати недійсною.

ВИКРАДЕНУ печатку видану дозвільною системою в Дар-
ницькому районі міста Києва 1996 року приватній фірмі «са-
люс», вважати недійсною.

ВТРАЧЕНІ установчі документи, печатки та штампи ТОВ «аг-
рофірма Надія», вважати недійсними.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на 
землю серії ІV-КВ №001011, виданий 29 березня 2001 року 
на підставі рішення 15 сесії 23 скликання Бишівської сільської 
ради народних депутатів від 23 лютого 2001 року,  на ім’я 
сніжка Віктора степановича, вважати недійсним. 

Хто загубив диплом про закінчення КНУ ім.Тараса 
Шевченка та свідоцтво про державне соціальне стра-
хування на ім’я Авраменка Віктора Олександровича, 
звертатись за тел.: 066-781-99-70; 067-257-63-80.

МакарівСька районна 
державна адМініСтрація 

ОГОлОШУє КОнКУрс
на заміщення вакантної посади головного спе-

ціаліста відділу житлово-комунального господар-
ства райдержадміністрації

Професійні та кваліфікаційні вимоги до претенден-
та на посаду: освіта вища відповідного професійного 
спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-
ціаліста, стаж роботи за фахом не менше трьох років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, по-
дають на ім’я голови конкурсної комісії райдержадмі-
ністрації заяву про участь у конкурсі, особову картку 
(форма П-2 ДС) з відповідними додатками, дві фото-
картки розміром 4x6, копії документів про освіту, під-
вищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня 
або вченого звання, відомості про майно, доходи, 
витрати, зобов’язання фінансового характеру, в тому 
числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб 
корпоративних прав за 2010 рік, копію першої, другої 
сторінок паспорту громадянина України, довідку про 
стан здоров’я, письмову згоду на проведення спеці-
альної перевірки.

Заяви приймаються протягом місяця з дня опублі-
кування оголошення за адресою: смт Макарів, вул, 
Фрунзе, 30, райдержадміністрація, 2-й поверх, відділ 
організаційно-кадрової роботи апарату райдержадмі-
ністрації.

Особи, документи яких відповідають встановле-
ним вимогам, складають іспит.

довідки за телефонами; 5-10-77, 5-15-64.

Перетяжка та ремонт меБліВ. 
Ш в И д К О .  Я К і с н О .  н а д і й н О . 

063-568-28-34; 

067-698-99-69; 095-400-31-23.

вічна паМ’ять
2 грудня минає рік, як передчасно обірвалося життя 

нашого дорогого колеги
ТурЯНИЦі Петра Михайловича.

Світ втратив досвідченого, талановитого 
хірурга, який врятував багато життів та допо-
міг багатьом людям. Він був людиною щирої 
душі та великої енергії.

Не вщухає біль у наших серцях. Нехай пу-
хом буде йому земля, а Царство Небесне дарує спокій 
у далекому потойбічному світі. Вічною хай буде наша 
пам’ять про нього. Він завжди житиме у наших серцях.

У глибокій скорботі схиляємо голови.
колектив хірургічного відділення Макарівської 

центральної районної лікарні.

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

(Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП серії ВОЗ №080346).
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5 - 11 грудняГороскоп
ОВеН (21.03-20.04). Вiдбудеться багато зустрiчей, контактiв. 

З`явиться можливiсть змiнити те, що вас не влаштовувало, але шлях 
до мети простим не буде. Краще дiяти за власною iнiцiативою, не 

лiнуватися. Особливо важливо скорiше виправити помилки, допущенi 
минулого тижня - вiдновити стосунки, досягти ясностi в договiрних 
зобов`язаннях. На вихiднi не будуйте особливо веселкових планiв. Швид-
ше за все, ваша допомога знадобиться близьким i буде краще, якщо ви 
самi її запропонуєте. 

Сприятливi днi: 5, 9; несприятливi: 11.

ТIЛеЦь (21.04-21.05). Перспективи прояснилися. Тепер ви 
можете планувати свої дiї i реалiзовувати iдеї i плани. Розкривайте 
свої творчi ресурси, мiняйте стиль роботи, оточуйте себе новими 

людьми. Найбiльш важливi заходи плануйте на середу i четвер. У цi днi 
можна зайнятися покупками i поекспериментувати з особистим iмiджем. 
Дозволяйте собi смiливi рiшення. Але практичний пiдхiд ставте основним 
завданням. У вихiднi з головою занурюйтеся в улюбленi заняття.

Сприятливi днi: 5, 11; несприятливi: немає.

БЛИзНЮкИ (22.05-21.06). Попереду у вас удача у справах, 
новi можливостi, але цей тиждень - пiдготовчий етап. Поки нiчого не 
обiцяйте нi собi, нi оточуючим. У четвер i п`ятницю можуть вiдбутися 

розмови, пiсля яких ви вирiшите щось iстотно змiнити в своїх стосунках iз 
значущими персонами. Не виключенi розставання. У вихiднi можна зайня-
тися апгрейдом свого комп`ютера або будь-якими iншими експеримента-
ми, де ви вiдчуєте смак оновлення.

Сприятливi днi: 6, 7; несприятливi: 8.

рак (22.06-22.07). На вихiдних вам трапиться нагода почати 
нове життя. Але протягом тижня потрiбно завершити те, що привнесе 
у ваш свiт вiдчуття порядку i гармонiї. Привести дiм в належний стан, 

зробити необхiднi покупки можна в середу та четвер. Подбайте про свiй 
зовнiшнiй вигляд. Зараз у вас на це ще є час, але незабаром має вiдбутися 
багато нової роботи i контактiв. Ви будете буквально нарозхват. У вихiднi 
краще не стримувати почуттiв та емоцiй, якщо ви з коханою людиною на 
однiй хвилi. Якщо нi, то знайдiть заняття поспокiйнiше, не ризикуйте.

Сприятливi днi: 7, 10; несприятливi: 5.

ЛеВ (23.07-23.08). Тиждень має бути напружений. Це якраз 
той випадок, коли навiть проблеми, труднощi врештi-решт ведуть 
до перемоги i виграшу. Головне - залишити позаду сумнiви, якщо 

вiдчуваєте, що ситуацiя дозрiла. Але не ускладнюйте собi життя в тiй 
частинi, де ви не готовi до змiн. Не провокуйте партнерiв на перегляд сто-
сунків i взаємних зобов`язань. Небажанi на цьому тижнi i будь-якi фiнансовi 
операцiї. Приємнi новини або пропозицiї можуть прийти здалеку. Кориснi 
змiни в особистому iмiджi.

Сприятливi днi: 8; несприятливi: 6.

дIВа (24.08-23.09). Не дозволяйте собi необдуманих вчинкiв. 
Особливо в першi два днi тижня. Формуються перспективи най-
ближчого майбутнього, але необережнi вислови або оцiнки дiй тих, 

хто вас оточує, легко можуть спровокувати конфлiкт. Але якщо чомусь 
прийшов час пiти - не утримуйте. На фiзичному планi це хороший перiод 
для очисних процедур, дiєт, початку освоєння комплексу вправ. Не пере-
напружуйтеся - попереду багато справ.

Сприятливi днi: 5, 6; несприятливi: 11.

ТерезИ (24.09-23.10). У понедiлок i вiвторок зробiть те, чого 
вiд вас вимагає почуття обов`язку або чекають оточуючi. Йдiть на 
компромiс, якщо вiдчуваєте наростаючу напругу. В середу i четвер 

займiться особистими справами, одержуйте задоволення вiд придбань або 
спiлкування з друзями i коханими. Можна починати новi справи, укладати 
угоди. З п`ятницi i до кiнця тижня можливi ускладнення. Головним завданням 
буде збереження стабiльностi в справах. Уникайте бурхливих суперечок.

Сприятливi днi: 8, 9; несприятливi: 10.

скОрПIОН (24.10-22.11). На поверхню вийдуть проблеми, якi 
вам довгий час вдавалося iгнорувати. Неминуче з чимось доведеть-
ся розлучитися або прийняти новi правила гри. Головне - не поси-

лювати ситуацiю, зберiгати нейтралiтет там, де це можливо. Це складно 
буде зробити у четвер, але в особистих стосунках ви можете досягти висот 
насолоди вiд вiдвертого спiлкування i фiзичних проявiв любовi. Знаходьте 
можливiсть iнодi побути наодинцi, зiбратися з думками i силами.

Сприятливi днi: 7; несприятливi: 9.

сТрIЛеЦь (23.11-21.12). Стосунки на роботi i вдома прохо-
дитимуть на пiдвищених емоцiях. До четверга може чітко виявитися 
те, що вимагає коректування. Але є небезпека серйозних конфлiктiв 

i вiдвертостi, про яку пiзнiше ви можете пошкодувати. Знайдiть час для 
приємних заходiв, зустрiчей i розваг в середу та четвер. Робiть все iз за-
доволенням, займайтеся особистою творчiстю, флiртуйте i чаруйте. Тодi 
в днi тижня, що залишилися, ви впораєтеся зi всiма труднощами, а деякi 
ситуацiї зможете повернути до власної вигоди.

Сприятливi днi: 8; несприятливi: 11.

кОзерIГ (22.12-20.01). Вам варто звернути увагу на передчут-
тя змiн, якi вас вiдвiдують. Це - не порожнє. Можливо, змiни зачеплять 
не особисто вас, а когось з близьких людей. Берiть на себе тягар чу-

жих проблем, рятуйте становище. Але якщо допомога буде потрiбна вам, 
то стануть в нагодi родиннi зв`язки. В п`ятницю небажанi поїздки. У вихiднi 
вашi iнтереси перемкнуться на домашнi справи. Одержуйте радiсть вiд 
спiлкування з близькими або старими перевiреними друзями сiм`ї.

Сприятливi днi: 10, 11; несприятливi: 5.

ВОдОЛIЙ (21.01-19.02). Життя не дає вам передиху. Робоче 
навантаження намагайтеся компенсувати радiстю вiд спiлкування. 
Знаходьте час для занять в улюбленому клубi i купуйте те, що вам хо-

четься. Перша половина тижня сприятлива для переговорiв про майбутнi 
перспективи. Але поки не давайте остаточної вiдповiдi. У четвер можуть 
загостритися стосунки з колегами, доведеться сiсти за стiл переговорiв. 
Ускладнення допоможуть вам побачити власнi недоробки. Дозвольте ото-
чуючим вам допомогти.

Сприятливi днi: 7, 9; несприятливi: 10.

рИБИ (20.02-20.03). Деякi подiї на цьому тижнi можуть досягти 
своєї кульмiнацiї. Не поспiшайте ухвалювати вiдповiдальнi рiшення 
i прагнiть передбачити потенцiйнi ускладнення. Стан внутрiшньої 

гармонiї допоможе впоратися з проблемами, якi вiрогiднi з другої полови-
ни тижня. На жаль, не все зараз ви можете контролювати, але це тимчасовi 
труднощi. Довiртеся своїй iнтуїцiї - i в потрiбний момент ви зробите все 
правильно.

Сприятливi днi: 9; несприятливi: 7.

Назва «грудень» означає 
«нерівний, покритий грудками 
шлях». Для останнього місяця 
року така картина є типовою, 
адже температура повітря о цій 
порі переважно мінусова. Згідно 
з даними багаторічних спостере-
жень, близько 15 грудня у нашій 
місцевості утворюється стійкий 
сніговий покрив. Перший місяць 
зими характерний також вели-
кою кількістю хмарних днів. У по-
єднанні з найменшою 
тривалістю світлового 
дня це призводить до 
гострого браку соняч-
ного світла. «Груднева 
днина куца: сюди тень, 
туди тень – та і минув 
день», стверджує на-
родне прислів`я. 22 
грудня настає зимове 
сонцестояння, коли 
тривалість дня змен-
шується на наших ши-
ротах до всього лише 
8 годин. Для порівнян-
ня: у червні тривалість 
дня у нашій місцевості 
сягає 16 годин 27 хви-
лин.

На останній місяць 
року припадає чи не 
найбільше народних 
свят, що й цілком зро-
зуміло: у нашого тра-
диційно землеробсько-
го народу грудень, як і 
січень з його різдвяно-
новорічним циклом, 
через кліматичні умови 
був місяцем відпочинку від по-
льових та пов`язаних з ними гос-
подарських робіт. Зупинюсь на 
найвизначніших його датах.

4 грудня ще з сивої дохрис-
тиянської давнини наші пращу-
ри відзначали дещо загадкове і, 
можливо, містичне свято Виден-
ня. Вважалось, що передсвят-
кової ночі уві сні душа праведної 
людини може покинути тіло і по-
линути у далекі краї, відвідати 
місця, де людина мріяла, але не 
змогла побувати. Цієї ночі єди-
ний раз протягом року начебто 
можна збоку подивитись на своє 
тіло. З прийняттям же христи-
янства цього дня відзначається 
свято Введення до храму Пре-
святої Богородиці, яке у народі 
ще називають Третьою Пречи-
стою.

7 грудня – день вшанування 
святої великомучениці Катери-
ни, страченої за свою непохит-
ну християнську віру на початку 
ІV століття у єгипетському місті 
Александрія. Наші ж пращури з 
далеких дохристиянських часів 
цього дня традиційно відзначали 
не лише день Катерини, а й свято 
всього жіноцтва, аналогом якого 
є сучасне Восьме березня.

9 грудня поточного року ви-
повнюється 360 років від дня 
народження Туптала Данила 
Савича (святителя Димитрія 
Ростовського) – церковного і 
громадського діяча, нашого сла-
ветного земляка.

13 грудня – день дуже шано-
ваного нашим народом одного 

з дванадцяти святих апостолів 
Андрія Первозванного, який про-
повідував віру Христову на на-
шій землі. За переказами, саме 
апостол Андрій свого часу благо-
словив київські гори, встановив 
на них хрест і передрік велику 
славу майбутнього міста: «На цих 
горах засяє благодать Божа!». У 
наших пращурів цей день із сивої 
давнини вважався святом всього 
чоловічого роду.

14 грудня (або 1 грудня за 
старим стилем) – день пророка 
Наума. За народними уявлення-
ми, пророк Наум – покровитель 
розуму, знань і доброчинства, а 
тому не дивно, що у давні часи 
навчання в школах розпочина-
лось саме цього дня. 14 грудня 
добирали собі учнів і майстри-
ремісники. «Пророк Наум на-
веде на ум» - сподівались наші 
пращури, проводжаючи дітей до 
школи. Початок навчання о цій 
порі пояснюється просто: лише 
у грудні сільські діти нарешті 
отримували можливість здобу-
вати освіту, адже колись вони 
традиційно були неодмінними і 
незамінними помічниками до-
рослих по господарству. Та й 
взагалі діти вчились у давні часи 
лише взимку, коли їхня допомо-
га у господарських роботах не 
була настільки необхідною, як у 
інші пори року.

Дві останні дати незмінно 
озиваються болем у моєму серці. 
13 грудня для мене – день пам`яті 
маминого братика Андрійка, який 
помер у п`ятирічному віці від за-
палення легень. 14 грудня – день 
смерті батька, Безуглого Карпа 
Оксентійовича. Щось, мабуть, 
є символічне у тому, що батько, 
покликанням і головною спра-
вою життя якого була просвіт-
ницька діяльність, залишив цей 
світ саме на пророка Наума…

Наступні три свята у кален-
дарі називають Миколаєвими: 
17 грудня – Варвари, 18 груд-
ня – Сави і 19 грудня – власне 

Миколи. Святитель Микола осо-
бливо шанований нашим наро-
дом, бо є покровителем бідних, 
знедолених та дітей. Він – один 
із дуже небагатьох святих церк-
ви Христової, якого вшанову-
ють і до якого звертаються по 
допомогу навіть нехристияни, 
в чому автор мав нагоду пере-
свідчитись особисто. Про без 
перебільшення всенародну лю-
бов і повагу до святого Миколи 
свідчить велика кількість храмів 
на його честь на нашій землі, а 
також те, що ім`я Микола – одне 
з найпоширеніших у нашому на-
роді. Про особливу прихильність 
дітей до святителя Миколи, про-
образом якого вважається Дід 
Мороз, мабуть, не варто й гово-
рити.

22 грудня – Ганни, матері 
Пресвятої Богородиці - свято, 
яке у народі називають «родина-
ми сонця», адже воно припадає 
на зимове сонцестояння. З цим 
днем пов`язане широко відо-
ме прислів`я, яке дорослі часто 
адресують дітям: «Прийшли Ган-
ки – сідай у санки!».

25 грудня – Різдво Христове 
за григоріанським календарем і 
свято Спиридона Сонцеворота 
за календарем народним. Цього 
числа тривалість дня збільшуєть-
ся приблизно на одну хвилину, 
тому наші пращури казали: «На 
Спиридона дня прибуде на мако-
ве зерня» або «… на гороб`ячий 
скік».

30 грудня – день вшанування 
біблійного пророка Данила.

Всупереч народному при-
слів`ю, що «сумний грудень у 
свято і в будень», останні дні 
місяця, як правило, вселяють в 
душу оптимізм. За універсаль-
ним законом природи, все нове 
зароджується у надрах старо-
го. Нехай найбільші холоди, як 
і більша частина зими, ще по-
переду, до весняного тепла ще 
ой як далеко, та сонце в цей час 
вже повертає на літо! До того ж, 
наближається неповторне Ново-
річне свято, яке неодмінно дарує 
надію на краще, надію на здій-
снення найсвітліших і найпотаєм-
ніших мрій і сподівань. Свято, яке 
з дитячих років займає особливе 
місце в душі кожного з нас.

Володимир БезуГЛИЙ. 
м. Київ.

сумний грудень 
у сВято і В Будень

Мабуть, не всім відомо, що за часів Київської Русі груднем наші 
пращури називали останній місяць осені, перший же місяць зими 
тоді мав зрозумілу без додаткових пояснень назву «студень» (до сло-
ва, схожою назвою «студзєнь» дотепер офіційно користуються біло-
руси – щоправда, називаючи так перший місяць року). Дванадцятим 
за ліком місяцем теперішній грудень у наших краях став з 1700 року 
– саме тоді російський імператор Петро І запровадив січневе ново-
літування, узгодивши таким чином наш календар з європейським.


