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НаціоНальНа єдНість та злагода – 
єдиНий шлях до розвитку 

та процвітаННя 
В  Україні за двадцять років неза-

лежності  було багато концепцій та 
програм соціально-економічного роз-
витку. Але більшість з них залишилися 
нереалізованими, а держава перма-
нентно перебувала в різних кризових 
ситуаціях, що, зрештою, спровокували 
протестні настрої та ледве не призве-
ли країну до банкрутства. 

Найбільші темпи економічного зрос-
тання спостерігалися в 2000-2004 роках, 
але, на жаль, цю тенденцію не вдалося 
зберегти і належним чином використа-
ти можливості для модернізації еконо-
міки та переведення її на інвестиційно-
інноваційний шлях розвитку. 

Криза стала каталізатором, що 
яскраво висвітлив суперечності 
сировинно-орієнтованої та експортно-
залежної української економіки, що 
накопичувалися не один десяток років, 
а особливо – з 2005 року. Адже відтоді 
майже нічого не робилося ні для будів-
ництва  сучасних транспортних кори-
дорів,  ні для відновлення енергетичної 
муніципальної інфраструктури,  ні для 
посилення інноваційної складової роз-
витку. 

Бездарно роздавалися і продава-
лися землі, інвесторів залякували  ве-
ликими хабарами. Іноземні фінансові 
ресурси залучалися, здебільшого, не 
на розвиток вітчизняного виробни-
цтва, а на зростання споживання ім-
портних товарів, що ще більше поси-
лювало структурні диспропорції. 

За таких умов криза була неминучою. 
У 2008-2009  роках уряд майже не за-
ймався зовнішньою торгівлею – дефіцит 
платіжного балансу зростав. Кредити 
бралися, щоб виплатити заробітну плату 
і пенсію, які необхідно було підвищувати. 

В 2008 році спостерігалося 15-
відсоткове падіння національної еко-
номіки, держава мусила вдаватися до 
значних запозичень, які на кінець 2009 
року вже складали 45 відсотків від вну-
трішнього валового продукту та зрос-
ли до 52 мільярдів доларів США. 

До основних економічних і струк-
турних диспропорцій, що накопичува-
лися роками, додалася ще й низько-
технологічна та залежна від зовнішніх 
сировинних ринків модель розвитку 
економіки. І як наслідки цього,  в  2009 
році промисловий комплекс продемон-

стрував падіння майже на 22 відсотки. 
Крім того, непомірним тягарем для еко-
номіки були високі соціальні виплати, 
які «з’їдали» джерела модернізації.

А, як відомо, тенденція до збіль-
шення питомої ваги  оплати праці за 
умови скорочення частки валового 
прибутку не лише спотворює основні 
макроекономічні показники, а й розба-
лансовує систему  державних фінансів 
та економіку загалом. 

Ще один фактор, який впливає на 
економічний розвиток, – критичний 
стан основних виробничих засобів, 
суттєва зношеність основних фондів, 
технічна відсталість і низька енергетич-
на заощадливість вітчизняних підпри-
ємств. Усе це в умовах гострого дефіци-
ту інвестиційних джерел залишається 
головними виробничими ризиками для 
зростання економіки. Старіння облад-
нання та устаткування несе в собі також 
високу техногенну загрозу для сус-
пільства. А якщо до цього додати ще й 
розбалансованість влади, політизацію 
суспільства, це лише посилювало кри-
зу, що почала загрожувати національній 
безпеці держави. 

Олександр Качний: 

«пріоритет – 
покращеННя 

стаНдартів життя» 
В Україні 7 грудня відзначили День місцевого 

самоврядування. Це професійне свято всіх, хто 
працює в сільських, селищних, міських, район-
них та обласних радах, хто представляє багато-
тисячний загін народних обранців.  

Це свято притаманного українцям способу 
суспільного життя, в основі якого самоврядне 
суспільство. Це давня слов’янська і давньоруська 
традиція, яка бере свій початок з часів Київської 
Русі. Це вибір вільних громадян, які довіряють об-
раним ними представникам і наділяють їх владни-
ми повноваженнями. Тільки така влада і є справді 
народною – владою не над суспільством, а легі-
тимною владою самого суспільства, для суспіль-
ства і в інтересах суспільства. Саме про це розпо-
відає голова Київської обласної  ради Олександр 
Качний. 

День місцевого самоврядування це подія, що не 
лише яскраво підтверджує активну участь широких 
мас населення в управлінні державою, високу роль 
самоврядності як найдемократичнішої, наймасові-
шої форми управління в суспільстві, а й возвеличує 
чесну й самовіддану працю депутатів і працівників ви-
конавчих апаратів місцевих рад. Сьогодні місцеве са-
моврядування стало основою народовладдя, одним 
з головних чинників розвитку громадянського сус-
пільства, дійовим інструментом вирішення не лише 
регіональних, а й загальнодержавних завдань.  

Становлення самоврядних традицій - особли-
ва сторінка в історії українського державотворення. 
Сьогодні, після численних трансформацій місцеве 
самоврядування в Україні, як і в усьому світі, розгля-
дається як єдино можлива і найбільш раціональна 
форма влади на місцях, як базис, що визначає усю 
суспільну надбудову. 

 Самоврядування, як демократичний інститут, на-
багато більш древнє і більш старе, ніж парламентські 
моделі, моделі поділення влади, тому що Магдебурзь-
ке право, управління в містах, існувало у феодальних 
державах, де про парламент ніхто нічого не чув. І про-
тягом століть викристалізовувалася  модель місцево-
го самоврядування: Європейська хартія стала верши-
ною цієї моделі.

' стор.  2.' стор.  2.

Шановні працівники органів 
місцевого самоврядування!

Вітаю вас із професійним святом, святом усього сус-
пільства, адже в основі функціонування його – самовряд-
на громада. 

Недаремно цей день стоїть у ряду дат, пов’язаних із 
здобуттям Україною незалежності і розбудови власної 
державності та демократії. Він об’єднує людей активної 
життєвої позиції, лідерів територіальних громад, органі-
заторів втілення в життя їх волі. 

Нехай цей святковий день додасть усім вам снаги, 
натхнення і наполегливості у справі  розвитку територі-
альних громад, зміцнення авторитету  нашої держави на 
європейській арені.

Від щирого серця зичу міцного здоров’я, бадьорості 
духу та впевненості у майбутньому нашої держави. Тож 
будемо разом формувати вільне, справедливе, солідар-
не суспільство, потужну та заможну державу, що побудо-
вана на основах європейської демократії.

Анатолій ПрИсЯжНюк,
голова київської облдержадміністрації.

питаННя цільового використаННя 
сільськогосподарської землі На коНтролі

Після розпаду колгоспів біль-
шість ланів у нашому районі не об-
роблялися. З плином часу вони за-
росли бур’янами, а подекуди вже й 
виросли молоді ліси із самосійних 
дерев. Щоб відродити 
сільське господарство 
попереднє керівництво 
райдержадміністрації 
запросило працювати 
на наших полях потуж-
ного інвестора – ТОВ 
«Агро-Холдинг МС». 
Нинішнє керівництво 
райдержадміністрації 
також переймається 
питанням цільового ви-
користання сільсько-
господарської землі. 
Тож нещодавно голова 
райдержадміністрації 
Олександр Куцик зу-
стрівся з генеральним 
директором ТОВ «Агро-
Холдинг МС» Юрієм 
Карасиком. Познайо-
мився з діяльністю то-
вариства на теренах 
району, поцікавився 

кількістю орендованої землі, яка 
вже обробляється, проведенням 
переговорів з власниками земель-
них ділянок щодо залучення їх до 
обробітку, матеріально-технічною 

базою, кількістю робочих місць, 
рівнем заробітної плати, резуль-
татами збору врожаю та заплано-
ваними посівними площами на на-
ступний рік. ' стор.  3.

Владі варто активніше вести діалог з народом, шукати певні 
компроміси, домовлятися, інакше соціальні протести тривати-
муть. Таку думку висловив директор Агентства моделювання 
ситуацій Віталій Бала на прес-конференції у вівторок. На пере-
конання експерта, уряд має довести громадянам, що дбає про 
їхні інтереси. Робити це треба комплексно, а не приділяти увагу 
сегментовано, наприклад, тільки чорнобильцям або афганцям. 
Більш того, не треба намагатися забороняти проведення тих 
чи інших акцій, вважає Бала. Якщо ж ми проаналізуємо проект 
держбюджету-2012, наголосив А.Золотарьов, побачимо там 
основу для наступних бунтів бюджетників, студентів та інших 
найменш соціально захищених верств. Він радить владі домов-
лятися не з лідерами тих чи інших рухів та організацій, які вже не 
контролюють ситуацію, а з усіма.

 УкріНформ.  

ЕКспЕрти  радять владі

5 грудня під час підготовки до чергової сесії Мака-
рівської районної ради VІ скликання пройшло засідання 
постійної комісії з питань комунальної власності і прива-
тизації, розвитку підприємництва, промисловості, тран-
спорту та регуляторної політики, у ході якої були роз-
глянуті питання управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ району та листи від 
підприємств і установ.

5 грудня голова Макарівської райдержадміністрації 
О.Куцик провів апаратну нараду з керівниками установ і 
організацій району щодо стану готовності комунального 
підприємства Київської обласної ради “Макарівтепло-
мережа”, філії “Макарівське районне дорожнє управ-
ління” Макарівського районного виробничого управ-
ління житлово-комунального господарства до роботи в 
осінньо-зимовий період 2011/2012 року, впровадження 
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “За-
можне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава” зокрема розділу розвитку сільсько-
го господарства й земельної реформи щодо стану роз-
рахунків за паї. Також у ході наради був заслуханий звіт 
Ситняківського сільського голови про стан фінансово-
господарської діяльності, про звернення громадян, що 
надійшли до сільської ради за 10 місяців 2011 року та 
виконання Закону України від 13.01.2011 №2939-VІ «Про 
доступ до публічної інформації».

офіційно

•

•
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Закінчення. Поч. на 1 стор.
На початку 2010 року Київська 

область у рейтингу соціально-
економічних показників перебувала 
на 24 місці в державі. Економіка по-
ступово скочувалася в прірву. Зо-
крема катастрофічними темпами 
зменшувалося промислове та сіль-
ськогосподарське виробництво. Ді-
йшло до того, що цукрові заводи 
області просто різалися на метало-
брухт. І станом на початок 2010 року 
їх залишилося лише чотири (нині в 
області працює 11 цукрозаводів). 
Десятки тисяч гектарів родючих сіль-
ськогосподарських угідь просто не 
оброблялися. Серед інших регіонів 
держави Київщина вирізнялася ще 
й перманентними земельними скан-
далами. У глибокій кризі перебувала 
банківська сфера. Банки масово не 
повертали депозити та банкрутіли.  

Тож було очевидно, що подаль-
ший розвиток економіки можли-
вий за виваженої, скоординованої 
соціально-економічної політики, 
спрямованої на поступові зміни в 
економічній і соціальній структурах. 
Здійснити це можливо через систем-
ну  трансформацію суспільства. А для 
забезпечення такого шляху розвитку 
необхідним є національний консен-
сус щодо розв’язання накопичених 
проблем. 

Наразі Президент України Віктор 
Янукович виходить з того, що необ-
хідно здійснити ряд реформ, які б 
вирішили глибинні інституційні про-
блеми розвитку України. Саме еко-
номічна складова є поштовхом до 
розвитку нашої держави, і тому не 
випадково за ініціативи Президента 
здійснюються відповідні реформи,  
першочергова мета яких –  ство-
рення сталого розвитку та форму-
вання сприятливого інвестиційно-
інноваційного клімату.

Зокрема  адміністративна рефор-
ма має сприяти новій якості управ-
ління виконавчою владою і місцевого 
самоврядування. Вона повинна грун-
туватися, насамперед, на ідеології 
служіння суспільству.

Сьогодні перед Україною постає 
історичне завдання – поєднуючи ри-
нок з інноваціями, вибудувати інно-
ваційну економіку на фундаменталь-
них ринкових цінностях і заохотити 
бізнес до співучасті в її фінансуванні.

Для цього на Київщині створю-
ються відповідні умови для інвесто-
рів. Як результат, загальний обсяг 
прямих іноземних інвестицій у пер-

шому півріччі збільшився у порівнянні 
з початком 2011 року на шість відсо-
тків і становить майже два мільярди 
доларів США. Досягнутий показник 
є  найвищим рівнем інвестицій,  що 
припадає на одну людину, серед ін-
ших регіонів держави. 

Сьогодні можна з упевненістю 
сказати, що в порівнянні з минулим 
роком в області відчутний економіч-
ний ріст. За результатами півріччя бю-
джет  перевиконано на 125 відсотків.

У порівнянні з минулим роком  біль-
ше, ніж на 12 відсотків збільшилися об-
сяги промислового виробництва. Реа-
лізовано промислової продукції майже 
на 16 мільярдів гривень. Виробництво  
продукції  сільського  господарства та-
кож зросло на шість відсотків. 

Тобто, ми домоглися того, що еко-
номіка Київщини нарешті запрацюва-
ла. На жаль, цього ще не відчувають 
пересічні громадяни. Безумовно, що 
це непокоїть і керівництво обласної 
державної адміністрації. Хоча при-
чина цьому банальна – на початок 
2010 року Київщина отримала 300 
мільйонів гривень позики. Ці кошти 
колишні керівники спрямували на 
виплати пенсій та зарплат, і область 
погрузла в боргах. Триста мільйонів 
гривень лягли відчутним тягарем на 
економіку краю. Але ж борги треба 
повертати! Що й змушені ми роботи 
замість того, щоб підвищувати соці-
альні стандарти.

Не зважаючи на таку ситуацію, на 
Київщині з 2010 року не було закри-
то жодної школи чи лікарні. Навпаки, 
будуються нові поліклініки, ФАПи, за-
гальноосвітні та дошкільні навчальні 
заклади, ремонтуються дороги, за-
вершується газифікація краю.  Ре-
алізуються цільові програми щодо 
підтримки молоді та соціального за-
хисту ветеранів.

На цьому фоні в області гостро 
постала ще одна проблема: виплата 
доплат до пенсій чорнобильцям та ді-
тям війни, які отримали люди в судо-
вому порядку. Загалом на Київщині на        
100 працюючих громадян припадає 
114 пенсіонерів! У області мешкає 565 
тисяч пенсіонерів,  з яких 176 тисяч – 
діти війни, 277 тисяч – потерпілі вна-
слідок Чорнобильської катастрофи. 
Окрім цього,   168 тисяч непрацюючих 
пенсіонерів, які отримують доплату 
за проживання на території радіоак-
тивного забруднення. Один й той же 
пенсіонер може одночасно бути ди-
тиною війни,  особою, яка потерпіла 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 

та особою, яка живе в зоні радіоактив-
ного забруднення. Такий пенсіонер 
має право на одночасне отримання до 
пенсії передбачених законодавством 
виплат - як чорнобилець,  дитина війни  
і як непрацюючий, який живе в зоні ра-
діоактивного забруднення. 

Якщо й надалі виплачувати пенсії 
в розмірах, встановлених судами, до 
кінця року видатки на їх виплату мо-
жуть сягнути 11 мільярдів гривень, 
що на 2,5 мільярда  перевищить за-
тверджений на рік бюджет Пенсій-
ного фонду області, котрий складає 
8,5 мільярдів гривень. Передбачити, 
який розмір пенсійної виплати в по-
дальшому встановить той або інший  
суд, неможливо. В Державному бю-
джеті цього року та минулих років ці 
видатки передбачалися лише в роз-
мірах, визначених Кабінетом Міні-
стрів України, виходячи з фінансових 
можливостей держави. 

Не зважаючи на таку ситуацію, 
соціальні гарантії ніхто скасовувати 
чи зменшувати  не збирається. Біль-
ше того,  в Державному бюджеті на 
2012 рік для цих потреб передбаче-
но на 25 відсотків більші видатки, ніж 
цьогоріч.

Влада Київщини сьогодні відкри-
та та прозора. Нам є про що сказати 
людям, на відміну від колишніх керів-
ників, які роками перебуваючи у вла-
ді,  довели область до зубожіння. Ми 
відверто обговорюємо з громадою та 
доносимо до людей проблеми, що ви-
никають у різних сферах суспільного 
життя та всі разом шукаємо і, переко-
наний, знайдемо шляхи їх вирішення. 

Однак сьогодні на хвилі протест-
них настроїв чорнобильців, воїнів-
афганців та дітей війни деякі  сили 
прагнуть отримати політичні дивіден-
ди.  Такі керівники намагаються під-
нятися з політичного забуття. Але ж, 
хіба в них не було часу й можливостей 
вирішувати гострі проблеми грома-
ди, поліпшувати добробут людей? На 
мою думку, просто не було вміння, а 
ще більше - бажання працювати за-
ради людей. Сьогодні вони намага-
ються розхитати човен, хоча, глибо-
ко переконаний, що єдиний шлях до 
процвітання Київщини та України – це 
національна єдність та злагода, по-
множені на завзяття і працелюбність 
наших співвітчизників.

Анатолій ПрИсЯжНюк, 
голова київської обласної 

державної адміністрації, перший 
заступник голови київської 

обласної організації Партії регіонів.

Закінчення. Поч. на 1 стор. 
Проте сьогодні хотілося б зосередитись 

не на історичному аспекті розвитку наро-
довладдя, а на реалізації тих можливостей, 
які гарантуються чинною Конституцією та 
наявною законодавчою базою. На жаль, 
багато проблем, пов’язаних із здійсненням 
громадами своїх повноважень, залиша-
ються, по суті, не вирішеними. Як не див-
но, але місцеве самоврядування чомусь 
залишилося поза широкою громадською 
дискусією на предмет його подальшого 
удосконалення й зміцнення. Разом з тим, 
різноманітні, але не завжди обґрунтовані 
концепції розвитку з’являються і змінюють-
ся залежно від результатів виборів та полі-
тичного забарвлення.  Життя підтверджує, 
що не може бути справжньої демократії 
без порядку, держави – без належного 
контролю, а повноцінного самоврядуван-
ня – без необхідного обсягу повноважень і 
матеріально-фінансових ресурсів. Ми здат-
ні вирішувати багато наших проблем. Але 
для цього потрібна спокійна, злагоджена 
робота всіх гілок влади. А час іде, пробле-
ми накопичуються, механізми регіональ-
ного розвитку ще далекі від оптимальних. 
Людей цікавлять  щоденні  проблеми: 
житлово-комунального господарства, до-
ріг, транспорту, медичного і побутового 
обслуговування, рівня цін. Тобто усе, що 
ми називаємо рівнем і якістю життя. Саме 
ці питання покликана вирішувати місцева 
влада, наділена відповідними ресурсами 
та повноваженнями. І ніякі макроекономічні 

показники не можуть вважатися ефектив-
ними, якщо вони не трансформуються у 
підвищення стандартів життя безпосеред-
ньо на місцях, у показники зростання жит-
тєзабезпечення.  До 98 відсотків сільських 
бюджетів — це зарплата та оплата енерго-
ресурсів. Можна собі уявити, що залиша-
ється на соціальний розвиток?  Питома вага 
місцевих податків і зборів у загальних над-
ходженнях місцевих бюджетів в Україні ста-
новить 1,5—2 відсотки від загального об-
сягу доходів місцевого самоврядування. У 
США цей відсоток складає — 65 одиниць, у 
Франції — 60, у Німеччині — 45. Різниця ра-
зюча. Між іншим, ці країни є загальносвіто-
вими лідерами у сфері побудови демократії  
дієздатного самоврядування.  Концепція 
державної регіональної політики повинна  
сформувати нову філософію державної 
політики щодо регіонів, регіонального роз-
витку, інтеграції регіонів у єдине українське 
суспільство. Окремою важливою складо-
вою нової регіональної політики є вдоско-
налення адміністративно-територіального 
устрою і побудова ефективної публічної ад-
міністрації, тобто чіткого розподілу повно-
важень місцевих державних адміністрацій 
і місцевого самоврядування.  Якщо абсо-
лютну більшість повноважень передати 
базовому рівню місцевого самоврядуван-
ня, то ту частину, яка залишиться, отримає 
самоврядування районного і обласного 
рівнів. Місцеві державні адміністрації по-
збавляться невластивих їм господарських 
функцій, натомість отримають серйозні 

повноваження щодо контролю за діяль-
ністю органів місцевого самоврядування 
в частині дотримання Конституції і зако-
нів. За ними залишиться також ціла низка 
повноважень, які не можуть бути передані 
навіть дуже розвинутому самоврядуванню. 
Це, зокрема, питання безпеки, мобілізації, 
спеціальні види контролю, а також питан-
ня соціального захисту населення. Тільки 
тоді ми отримаємо абсолютно нормальну, 
адекватну європейському рівню систему 
влади. Відзначаючи професійне свято, за-
звичай підбивають підсумки зробленого, 
зважують резерви й незадіяні можливості, 
визначають першочергові і перспективні 
завдання.  Аналізуючи період, що минув 
від попереднього свята, а це практично 
рік роботи, переконуємось, що спільними 
зусиллями  вдалося розробити і закріпити 
принципово нову ідеологію розвитку ре-
гіону, яка базується на трьох позиціях. Це 
планування соціально-економічних про-
цесів, зміцнення фінансових і політичних 
основ місцевого самоврядування й фор-
мування іміджу Київської  області. Попри 
існуючі труднощі наша область за темпами 
зростання економічних і соціальних по-
казників досягла помітних позитивних зру-
шень і займає  третє  місце серед регіонів 
України. Нинішній рік ми завершуємо з по-
зитивними показниками, практично, з усіх 
напрямків розвитку.  Обласна рада спільно 
з обласною державною адміністрацією та 
структурами самоврядування й виконавчої 
влади працюють над забезпеченням ста-

лого економічного зростання та підвищен-
ня добробуту жителів області, реалізують 
прийняті рішення щодо розвитку основних 
галузей виробництва та соціальної сфери, 
підтримки вітчизняного товаровиробника, 
створення додаткових робочих місць та 
сприятливого інвестиційного клімату для 
впровадження новітніх технологій, активі-
зації підприємницької діяльності, розвитку 
особистих селянських господарств, га-
зифікації населених пунктів. День профе-
сійного свята - приємна мить, проте після 
неї настають значно довші будні з їх триво-
гами, труднощами, успіхами і невдачами. 
Тому вже сьогодні необхідно замислитись, 
яким буде наступний етап нашої спільної 
роботи на ниві місцевого самоврядування. 
Перш за все, це стосується успішного за-
кінчення бюджетного року.  На завершення 
хотілося б ще раз від усього серця побажа-
ти усім, хто працює на благо територіаль-
них громад, відстоює їх потреби та інтер-
еси, міцного здоров’я, щастя і непохитної 
віри у щасливе майбутнє рідної Київщини 
та України. 

 Нехай День місцевого самовряду-
вання об’єднає нас у спільному прагнен-
ні зробити наші міста, села і всю Україну 
щасливими й багатими, додасть усім вам 
сил і наснаги на добрі справи, впевненос-
ті у майбутньому нашої держави, порозу-
міння і єдності задля добра і благополуччя 
українського народу. 

Щастя усім, добробуту, всіляких зем-
них гараздів! 

Олександр Качний: «пріоритет – покращеННя стаНдартів життя» 

НаціоНальНа єдНість та злагода – 
єдиНий шлях до розвитку 

та процвітаННя 

Шановні жителі 
Макарівського краю!

Від щирого серця вітаю кожного з вас, усю територі-
альну громаду з важливим святом – Днем місцевого са-
моврядування, яке має в Україні глибоке історичне корін-
ня та спадковість. Ще великий Тарас Шевченко навчав: 
“… В своїй хаті своя правда, і сила, і воля!”.

Від «Статуту Володимира» до «Руської Правди», від 
«Статуту Ярослава» до 
«Київського номоканона» 
проліг непростий шлях 
становлення державного 
буття та самоорганізації 
місцевих громад. Сьогодні 
маємо всі можливості, щоб 
омріяні нашими пращура-
ми вольності втілити в що-
денне життя. 

Самоврядувальні ор-
гани в демократичному 
суспільстві є важливим 
інститутом реального на-
родовладдя та засобом 
реалізації інтересів тери-
торіальної громади. Я радий, що це свято зустрічали ва-
гомими трудовими здобутками та надіями на нове добре 
життя. Мапа України стане цілісною лише тоді, коли кожне 
село, селище й містечко стануть єдиним цілісним організ-
мом у множині своєї різнорідності, культурних та історич-
них особливостей. Я переконаний, що всією громадою, 
гуртом зможемо розв’язати наші проблеми та негаразди 
й будувати нове майбуття для прийдешніх поколінь.

У цей значимий день бажаю крицевого гайдамацько-
го здоров’я, творчого козацького завзяття, карпатського 
довголіття, священичої мудрості, кріпості й ревності пе-
реконань та всіляких гараздів!

Нехай небесними молитвами Святителя Димитрія на-
повнюється благодатна Макарівська земля!

Нехай добрий настрій та благополуччя ніколи не оми-
нають вашу домівку! 

Віктор БоЙко,
депутат київської обласної ради.

Зверніть увагу

ріЗдвяниХ КаніКУл 
в УКраЇні нЕ БУдЕ 

Кабінет Міністрів визнав недоцільним влаштову-
вати наступного року новорічно-різдвяні канікули. 

Таким чином, вихідними будуть 31 грудня, 1 і 
2 січня, а також 7, 8 і 9 січня. Відповідне рішення 
про перенесення робочих днів у зв’язку із свята-
ми у 2012 році уряд прийняв 28 листопада. 

Робочі дні у зв’язку зі святкуванням 8 Берез-
ня, 1 Травня і Дня Конституції перенесено таким 
чином: 

з п’ятниці 9 березня - на суботу 3 березня; 
з понеділка 30 квітня - на суботу 28 квітня; 
з п’ятниці 29 червня - на суботу 7 липня. 
Крім того, у зв’язку із проведенням футбольних 

матчів фінальної частини чемпіонату Європи буде 
перенесено певні робочі дні в Києві, Львові, Доне-
цьку і Харкові. Рішення щодо цього уряд прийме 
згодом. 
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Чисельність населення на 1 січня 2011 
року – 38815

За січень–вересень 2011 року
народилось – 374 дитини,
померло – 649 людей,
природне скорочення – 275 осіб,
прибуло – 449 громадян,
вибуло – 418 громадян,
міграційний приріст – 31 людина,
загальні зміни –244 людини.
Чисельність населення на 1 жовтня 

2011 року – 38571 житель.
За дорученням начальника ГУс -

Наталія ГрИщеНко,
в.о. начальника відділу статистики

у макарівському районі.

ОснОвні  дЕмОграфічні 
пОКаЗниКи

Один дЕнь в істОріЇ 
райОнУ

9 грудня 1965 року в смт Макарів введено в експлу-
атацію широкоекранний кінотеатр на 300 місць. (Рішення 
№ 215/9 виконкому Макарівської районної ради).

9 грудня 1988 року в с.Маковище введено в експлу-
атацію дитячий садок на 125 місць. (Рішення № 249 ви-
конкому Макарівської районної ради).

9 грудня 1988 року в с.Копилів введено в експлуата-
цію дитячий садок на 160 місць. (Рішення № 253 виконко-
му Макарівської районної ради).

(Використано інформацію, що міститься в архівному 
фонді № 1).

юлія крАВеЦь,
начальник архівного відділу райдержадміністрації.

Зікінчення. Поч на 1 стор.
Юрій Карасик розповів, що цьогоріч 

вони обробили 8015 гектарів землі. На-
ступного року вже оброблятимуть 12725 
гектарів. І це ще не кінцева площа, адже 
ще тривають перемовини з власниками 
земельних ділянок. Для того, щоб у стислі 
строки обробляти великі площі, товари-
ство використовує потужну сільськогос-
подарську техніку компанії «АМАКО». На-
приклад, застосовує нові плуги захватом 
3,6 метра. До того ж у тракторній бригаді 
працюють лише місцеві жителі (чи їх ро-
дичі), які здали в оренду 
земельні паї.

Після зустрічі вони 
разом із Бишівським 
сільським головою 
Олегом Мірошкіним 
та керуючим в Мака-
рівському районі ТОВ 
«Агро-Холдинг МС» 
Олександром Реме-
нем оглянули потужну 
сушарку, збудовану в 
Бишеві, ознайомилися 
з принципом її роботи, 
обговорили плани об-
лаштування території 
навколо неї: спору-
дження адміністратив-
ного корпусу, зерносхо-
вища, майданчика для 
сільськогосподарської 
техніки, оглянули посіви 
озимої пшениці, якою 
ТОВ «Агро-Холдинг МС» 

засіяло 1079 гектарів. Тож наступного року 
товариство видаватиме плату орендодав-
цям зерном, вирощеним у нашому районі 
(цьогоріч зерно для розрахунку з пайови-
ками в натуральній формі  завозили з Бо-
риспільського району, де товариство вже 
не один рік обробляє землі).

У Лишні, разом із Лишнянським сіль-
ським головою Андрієм Шевчуком, вони 
оглянули кукурудзяні поля, поспілкували-
ся із механізаторами, котрі збирали вро-
жай.

марина іЛьЧеНко.

п и т а Н Н я  ц і л ь о в о г о 
в и к о р и с т а Н Н я 

с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї 
з е м л і  Н а  к о Н т р о л і

Осінь чи то затрималась, чи випро-
сила в зими ще кілька миттєвостей, бо 
на календарі 7 грудня, а ранок незвичай-
ний: ні снігопаду, ні морозів... Не так, як 
було тридцять років тому, коли цього дня 
Михайло Миколайович Мудрак отримав 
призначення на посаду начальника Ма-
карівської районної станції по боротьбі з 
хворобами тварин. 
Тридцять зим – різ-
них за станом пого-
ди, але однакових 
за турботами, про-
летіли – не зогля-
дівся... Нам добре 
і легко співпрацю-
вати з ним. Те, що 
Михайло Микола-
йович очолює наш 
колектив стільки 
років, характери-
зує його як здібно-
го організатора й 
керівника, надзви-
чайно сумлінного, 
висококваліфіко-
ваного спеціаліс-
та, якому властиві 
принциповість і до-
брота, інтелігент-
ність і чесність.

А починалась 
його біографія з 
24 січня 1952 року, 
коли наш земляк 
народився в Ко-
пилові. Успішно закінчив школу, потім 
Українську ордена Трудового Червоного 
Прапора сільськогосподарську академію 
і повернувся в рідний район, отримавши 
призначення головного ветеринарного лі-
каря в макарівському колгоспі „Комуніст”. 
Тут пройшли роки становлення, набуття 
практичного досвіду і авторитету. За рік 
до свого тридцятиріччя саме йому було 
довірено посаду головного ветеринарно-
го інспектора району.

Мінялися з роками назви відбулися 
реорганізації очолюваної Михайлом Ми-
колайовичем служби (нині це управління 
ветеринарної медицини в Макарівському 
районі). Але незмінним залишається він у 
своїй відданості обраній професії: постій-
но працює над впровадженням передово-
го досвіду, новітніх технологій, над удоско-
наленням співпраці з представницькими 
органами та місцевого самоврядування, 
державного нагляду і контролю, підпри-
ємствами й організаціями району. Крім 
того, залучає до роботи молодих спеціа-
лістів і постійно сприяє їх професійному 
росту, даючи слушні поради. За його ке-

рівництва було побудовано приміщення 
районної лабораторії, а організована ним 
протиепізоотична робота надає можли-
вість забезпечити благополуччя району по 
гостроінфекційних захворюваннях упро-
довж багатьох років.

Наш Михайло Миколайович – приклад 
винятково скромної людини. Не багатьом 

відомо, що він був 
у команді перших, 
хто брав участь у 
ліквідації наслід-
ків аварії на ЧАЕС. 
Тому, можливо, до-
часно і посріблила 
його скроні сиви-
на...

Багато чому є 
повчитися в нашо-
го керівника - нині 
головного дер-
жавного інспекто-
ра ветеринарної 
медицини району: 
умінню своєчасно 
і якісно виконува-
ти поставлені пе-
ред ветеринарною 
службою завдання, 
приймати само-
стійно рішення в 
межах професій-
ної компетентності 
і контролювати їх 
виконання, бути 
вимогливим, перш 

за все до себе, а потім – до інших, не бо-
ятись брати відповідальність у вирішенні 
проблем, залишаючись при цьому добро-
зичливою, надійною, порядною людиною. 

30-річчя перебування на ветеринарній 
службі знакове ще й тим, що 2011-й рік 
оголошений Всесвітнім роком ветеринар-
ної медицини (цікавий збіг обставин!) і ми 
пишаємося, що маємо честь працювати 
в галузі, якій сповнюється 250 років і якій 
Михайло Миколайович присвятив своє 
життя.

Ось незабаром закінчиться рік ниніш-
ній і в січні наступного у нашого керівника 
ювілей. Хочеться перефразувати слова ві-
домої пісні і сказати: „Твої роки – твоє ба-
гатство”, бо прожив їх достойно. І хай ще 
не один зимовий ранок постукає у вікно, 
зігрітий, як завжди, ніжною посмішкою 
дружини, ласкавими очима дітей і тепли-
ми долоньками внуків. Хай не міліє джере-
ло доброти, мудрості вашої, людяності, а 
Бог дає міцне здоров’я, благодать і бере-
же у всякий час! 

колектив управління ветеринарної 
медицини в макарівському районі.

керівник і колектив

Багатство те, що є в тоБі...

Рейтинг обласних орга-
нів державної влади щодо 
виконання Закону “Про до-
ступ до публічної інформа-
ції” склав Центр політичних 
студій та аналітики за під-
сумками моніторингу, який 
проводився з серпня по 
жовтень поточного року.

Оцінювання здійснюва-
лося за п’ятьма критеріями: 
надання відповіді як такої, 
вчасності її надання, пред-

метності, повноти, а також 
зручності у спілкуванні з чи-
новниками. Таким чином, ор-
ган влади міг набрати щонай-
більше 5 балів. 

Згідно з результатами 
дослідження жоден місце-
вий орган державної вла-
ди не отримав найвищого 
балу. Зокрема, “найпрозо-
рішими” виявилися Пол-
тавська і Сумська області, 
які отримали по 3,3 бали. 

Наступними в рейтингу 
стали Івано-Франківська, 
Вінницька, Дніпропетров-
ська і Херсонська області, 
що набрали приблизно 
по 3 бали. Найгіршими у 
забезпеченні доступу до 
публічної інформації ви-
явилися Чернігівщина, 
Одещина, Тернопільщина 
та Закарпаття, які набра-
ли менше 2 балів. 

Найкращим обласним 

органам влади напри-
кінці року будуть вруче-
ні статуетки “Прозорість 
року”, яка буде виконана 
у вигляді кришталевого 
будинку. Натомість най-
гірших “відзначать” стату-
еткою “Таємна бюрокра-
тія”, зробленої у вигляді 
трьох мавп, які нічого не 
бачать, не чують і нікому 
нічого не кажуть. 

УкріНформ.

грОмадсьКість виЗначила 
“найпрОЗОріші” рЕгіОни УКраЇни 

Протягом тисячоліть 
спорт був запорукою за-
гартовування та зміцнення 
молоді. Заняття спортом 

зміцнює здоров’я, стиму-
лює до нових звершень 
і перемог в усіх сферах 
нашого життя. На жаль, 
багато спортивних юнаць-
ких організацій в Украї-
ні, особливо у районах, 
знаходяться у скрутному 
становищі. Відсутність на-
лежного державного фі-

нансування примусило 
багатьох з них закритися. 
Але в наш нелегкий час 
знаходяться такі люди, як 

депутат район-
ної ради Семен 
Григорович Ханін, 
яким небайдужа 
доля юних україн-
ських спортсме-
нів. Депутат вже 
давно бере актив-
ну участь у розви-
тку спортивного 
життя району. За 
власний кошт Се-
мен Григорович 
надає фінансову 
підтримку кільком 
спортивним клу-
бам, допомагає 
в організації зма-
гань, особисто 
нагороджує пода-
рунками юних пе-
реможців. 

Сфера благо-
дійних ініціатив депутата не 
обмежується одним видом 
спорту. Він радо підтримує 
і дзюдо, і бокс, і футбол. За 
активну участь у вирішенні 
проблем спортивного клу-
бу боротьби «Прометей» 
на початку року Семена 
Григоровича було обрано 
президентом цієї органі-

зації. Почесна посада дала 
змогу депутату ще опе-
ративніше реагувати на 
потреби клубу, брати без-
посередню участь в орга-
нізації його життя. 

Вдячні своєму благо-
дійнику і вихованці спор-
тивного клубу «Чемпіон». 
Семен Ханін виділив кошти 
на організацію змагань з 
боксу, а також відзначив 
подарунками молодих та-
лановитих спортсменів 
Олександра та Станісла-
ва Скороходів, які стали 
переможцями на чемпіо-
наті України з кікбоксин-
гу, та Петра Довніча, який 
став чемпіоном Київської 
області з боксу. Депутат 
впевнений, що подібні на-
городження стимулювати-
муть юнаків до майбутніх 
перемог, мотивуватимуть 
їх наполегливіше займати-
ся спортом. 

Семен Ханін не оминає 
своєю увагою й улюблений 
спорт українців – футбол. 
Така благодійна підтримка 
дуже важлива для спор-
тивних клубів, матеріальна 
база яких часто знаходить-
ся у поганому стані, а ко-
штів на вирішення нагаль-
них проблем не вистачає.

фіЗична КУльтУра 
яК сКладОва дУХОвнОЇ
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За ініціативи голови 
Київської облдержадмі-
ністрації Анатолія При-
сяжнюка та Управлін-
ня соціальної політики 
України відбувся уро-
чистий захід, присвяче-
ний Міжнародному дню 
інвалідів  та виставка 
художніх творів людей 
з обмеженими мож-
ливостями Київщини в 
актовій залі Київської 
облдержадміністрації. 
Свої роботи виставляв 
художник-інвалід, лау-
реат премії імені Мико-
ли Островського Юрій 
Пацан із села Чабани, 
що на Київщині, який 
виставив 22 полотна 
живопису.  Також, крім 
інших творчих людей, 
свої вишивані картини 
продемонструвала Юлія 
Лісовська із селища Ко-
дра. Нещодавно вона 
брала участь у виставці робіт лю-
дей з обмеженими можливостя-
ми «Моя Київщина», що відбувся у 
місті Саки і нагороджена за свою 
творчість дипломом переможця.

Вже 5 років Юлія Володимирів-
на викладає гурток творчості у Ко-
дрянській школі в учнів 2-11 класів.  
Також працює в Макарівському бу-
динку культури із молоддю.

На урочисту зустріч прибули 
керівники  райдержадміністрації 
Київщини, пенсійної служби, цен-
тру зайнятості, соціальної сфери. 
Від Макарівської   райдержад-
міністрації був присутній голова 

райдержадміністрації Олександр 
Куцик.

Голова облдержадміністрації 
Анатолій Присяжнюк вручив гра-
моти й подяки кращим працівни-
кам служб, а також грамоти інва-
лідам. Серед них наша землячка 
Юлія Лісовська, яку за творчість 
та мужність нагородила з нагоди 
Дня  інваліда заступник голови 
ОДА Тетяна Подашевська.

По  завершенні урочистостей 
відбувся святковий концерт, під-
готовлений учасниками худож-
ньої самодіяльності інвалідів Ки-
ївщини. 

Євген ПікУЛь.

привітали інвалідів 
КиЇвщини

Впровадження Міжнародного дня інвалідів спря-
моване на залучення уваги суспільства як до проблем 
цієї категорії людей, захисту їх гідності, прав та благо-
получчя, так і до переваг, які воно отримує від участі 
інвалідів у політичному, соціальному, економічному та 
культурному житті. Відзначення цієї дати – добра на-
года звірити, що вже зроблено і що треба зробити для 
формування гідних умов життя, аби ніхто не почувався 
забутим чи полишенним наодинці зі своїми проблема-
ми. Адже ставлення до інвалідів визначає ступінь циві-
лізованості суспільства.

Інвалідність є соціальним явищем, уникнути якого 
не може жодна країна світу. І кожна держава відповідно 
до рівня свого розвитку, пріоритетів та можливостей, 
формує соціальну та економічну політику щодо осіб 
з обмеженими фізичними або розумовими вадами, 
тому що ніхто не застрахований від ряду факторів, які 
призводять до інвалідності. Вона може настати вна-
слідок природних катаклізмів, техногенних катастроф, 
забруднення навколишнього середовища, дорожньо-
транспортних пригод, вроджених патологій і хронічних 
захворювань тощо. 

Інвалідам все в житті дається набагато важче. Тому 
дуже важливо постійно дбати про них, допомагаючи їм 
жити поруч з нами – здоровими і дієво переконувати, 
що вони не вилучені з суспільного життя. Це стосуєть-
ся і сімей, в яких є діти-інваліди.

Отож, напередодні відзначення Міжнародного дня 
інвалідів Макарівський районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, Товариство «Червоного 
Хреста», волонтери медичного училища і Макарівсько-
го НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів природничо-математичний 
ліцей» побували в людей з обмеженими фізичними 
можливостями, які проживають у селищі Макарів, у се-
лах Гавронщина, Андріївка, Липівка. Відвідуючи діток, 
що належать до цієї категорії, ми побачили, в яких умо-
вах вони проживають, вивчили їх потреби, зауважили, 
як нелегко і їх батькам – фізично і морально, адже та-
ким дітям необхідна особлива увага.

Користуючись нагодою хочу подякувати всім, хто 
опікується інвалідами. Зокрема велика вдячність і при-
ватним підприємцям – Анатолію Стернюку, Григорію 
Овсянникову, Світлані Пархоменко, які надали допомо-
гу інвалідам-мешканцям нашого району. Це реальний 
прояв милосердя, людяності та любові до ближнього.

Нам усім треба пам’ятати, що кожен день у житті 
людей з особливими потребами наповнений прагнен-
ням до самовдосконалення, бажанням пристосувати-
ся до самостійного життя у суспільстві, привносити ра-
дість собі та оточуючим. І, незважаючи на деякі невдачі 
та смуток, надія на краще не залишає їх. Головне для 
них, що життя є і воно продовжується.

руслана Ткачук, 
головний спеціаліст районного Центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Життя Є і вОнО 
прОдОвЖУЄться

В День місцевого самоврядування України в 
районному будинку культури відбулось пленарне 
засідання 10 сесії районної ради VI скликання.

Присутні депутати райради розглянули ряд 
питань, зокрема: про стан медичного, санітарно-
епідеміологічного  та соціального забезбечення  
населення району; про внесення змін до район-

ного бюджету; про управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл та селищ на-
шого району та інші питання. Засідання вів голова 
райради Віктор Гудзь.

З доповідями виступили головний лікар ЦРЛ 
Петро Сидоренко, головний державний санітар-
ний лікар району Володимир Тарасенко, началь-

ник районної лікарні ветеринарної 
медицини Елла Кудлай, начальник 
управління праці і соціального за-
хисту населення райдержадміні-
страції Григорій Невмержицький, 
начальник фінансового управлін-
ня райдержадміністрації Світлана 
Дідківська та голова комісії з пи-
тань комунальної власності і при-
ватизації, розвитку підприємни-
цтва, промисловості, транспорту 
та регуляторної політики Микола 
Швидкий.

 Після робочого засідання 
розпочався святковий концерт з 
нагоди Дня місцевого самовря-
дування, за участю колективів ху-
дожньої самодіяльності району. З 
вітальним словом до запрошених 
сільських, селищних голів, депута-
тів та секретарів звернулися голо-
ва райради Віктор Гудзь та голова 
райдержадміністрації Олександр 
Куцик. Вони нагородили грамота-
ми та цінними подарунками кра-
щих працівників району у сфері 
місцевого самоврядування.

роБочим засідаННям розпочали 
святкуваННя дНя місцевого 

самоврядуваННя 

Минулого вівторка у вій-
ськовій частині Макарів-1 
відбувся святковий кон-
церт до Дня Збройних Сил 
України. Його для військо-
вослужбовців підготували 
вихованці Макарівської 
дитячої школи мистецтв. 
Ведучий заходу Олександр 
Третяк по черзі запрошував 
на сцену юних музикантів, 
співаків, що принесли рід-
ній школі перемоги в різних 
музичних конкурсах об-
ласного і державного рів-
нів. Солдати бурхливими 
оплесками зустрічали їх. 
Вихованці музичної шко-
ли, продемонструвавши 
свої таланти, подарували 

солдатам півтори години 
зустрічі зі світом музики. 
Хоровий спів, чарівне зву-
чання струн гітари, скрип-
ки, цимбал, музичні твори 
виконані на баяні, акорде-
оні та піаніно не залишили 
байдужих винуватців свя-
та. Слухачі почули відомі 
класичні та сучасні твори 
у виконанні майбутніх про-
фесійних музикантів: во-
кального ансамблю, квар-
тету баяністів, скрипалів: 
Еміля Алієва, Антона Карп-
ця, Богдана Шеремета, 
Лізи Токмакової, Владис-
лава Котигорошка, Аліси 
Кондратенко, Володимира 
Хвостова, Дениса Лещен-

ка, Оксани Чаркіної, Ліани 
Гапоненко.

За святковий настрій та 
чудовий концерт заступ-

ник командира військової 
частини з виховної роботи 
майор Вадим Денисюк по-
дякував юним музикантам 
та вручив директору ди-
тячої школи мистецтв Ми-
хайлу Савенку подяку.

Також привітали вій-
ськовослужбовців викла-

дачі Макарівського НВК 
«Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – природничо-
математичний ліцей» Оль-

га Семененко та Лариса 
Барильченко, котрі вручи-
ли солдатам солодощі, які 
зібрали вихованці навчаль-
ного закладу в рамках «Мі-
сячника добрих справ» під 
девізом «Збери посилку в 
армію».
катерина омеЛьЧеНко.

гітара, сКрипКа, цимБали… ЗвУчали 
для сОлдат
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Здоров’я є найбільшою цінністю 
людини. Тож головна мета сучасно-
го навчання в школі навчити дітей 
берегти своє  здоров’я, вести здо-
ровий спосіб життя. З огляду на це 
в школах України вже шостий рік в 
5-9 класах  викладається предмет 
«Основи здоров’я», який передбачає 
використання інноваційних техно-
логій  та інтерактивних методів  для 
навчання дітей на засадах  розвитку 
життєвих навичок. Для цього педаго-
гам необхідно на курсах підвищення 
кваліфікації отримати відповідний 
сертифікат.  Враховуючи  велику кіль-
кість  вчителів, що  виявили бажання  
навчатись на  цих курсах, Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів за ініціа-
тивою методиста методичного кабі-
нету  районного відділу освіти Віри 
Іванівни Волощенко та при підтримці 
завідуючої кабінетом природничих 
дисциплін КОІПОПК Тетяни Антонів-
ни Матущенко вже вдруге проводить 
підготовку  вчителів-тренерів з основ 
здоров’я  на базі нашого району. 

Триденні курси  проходили в Ма-
карівському  НВК «ЗОШ І ступеня 
– районна гімназія», в  приміщенні  
прекрасно оснащеного сучасного 
тренінгового кабінету,   люб’язно 
наданого  для курсантів району ди-
ректором НВК Надією Василівною 
Ащенко. Не були байдужими до по-
треб і прохань  гостей та забезпе-

чували   необхідним для навчання 
матеріалом, а також гостинно приго-
щали  учасників тістечками і кавою, 
під час коротких перерв у навчанні, 
заступники директора з навчально-
виховної роботи Оксана Анатоліївна 
Ковалінська та з виховної роботи 
Ірина Володимирівна Цисаренко.

Перший – організаційний – та 
другий,  найнасиченіший  інформаці-
єю,  день проводила  Т.А.Матущенко, 
яка ознайомила присутніх з теорією  
та методикою проведення тренін-
гів з основ здоров’я та  доцільністю 
застосування  інтерактивних вправ 
на певних етапах  заняття. Тетяна 
Антонівна  створила теплу і дружню 
атмосферу, що сприяло активній 
і творчій роботі слухачів. І в кожен 
із днів  занять своїми доробками з 
присутніми ділились  вчителі. Про-
демонстрували присутнім свій до-
свід у проведенні тренінгів з основ 
здоров’я. Це і творчий вчитель з 
основ здоров’я Пашківської ЗОШ 
Інна Андріївна Очеретюк, яка за-
служено має звання «Старший вчи-
тель», вчитель Лишнянської школи 
Ірина Олександрівна Коляденко 
(методика проведення тренінгу  в 6 
класі) та вчитель Кодрянського НВО 
(урок «Наслідки катастроф» у 8 кла-
сі) Лідія Валентинівна Аугліс. Третій 
день курсів проходив в  теплій емо-
ційній атмосфері  доброзичливості і 
душевного комфорту, бо всі слухачі  

познайомились ближче один з од-
ним і здружились. За дні навчання на 
курсах вчителі-початківці навчились 
багатьом премудростям тренінгової 
форми роботи, а вчителі, що прохо-
дили курси основ здоров’я вдруге, 
взяли для себе щось нове  із досвіду 
роботи своїх колег. 

Заняття заключного дня проводи-
ла вчитель-методист, вчитель вищої 
категорії  з основ здоров’я Макови-
щанського НВО Валентина Микола-
ївна Чубукова, яка вже не перший рік 
проводить  майстер-класи та на-
вчальні тренінги для вчителів основ 
здоров’я області в Київському облас-
ному інституті післядипломної освіти 
педагогічних кадрів у м.Біла Церква. 
Вона перетворила слухачів спочат-
ку на учнів 9 класу, які взяли участь у 
тренінгу «Сучасні глобальні небезпеки 
людства», а потім запропонувала всім 
учасникам стати батьками на бать-
ківських зборах, що також пройшли у 
вигляді тренінгу. Всі  слухачі із задово-
ленням відчули себе і учнями, і батька-
ми, взявши з цього навчання головне 
– якщо хочеш мати результат, треба 
добре працювати самому, підтверджу-
ючи головний принцип інтерактивних 
технологій -  «Навчаючи – вчуся!».

Емоційне завершення тренінгу 
«Квітка прощання» нагадала присут-
нім, що час навчання вичерпано.  

Віра ВоЛощеНко, 
методист районного методкабінету.

                  навчаЮчи – вчУся! пОдарУйтЕ свОЮ лЮБОв 
прийОмній дитині

У ритмі сучасного життя ми нерідко забуваємо поду-
мати не лише про себе, а й про людей, що потребують 
нашої підтримки, особливо діти, що в силу тих чи інших 
обставин були залишені батьками.

Стати прийомними батьками така ж благородна та 
відповідальна справа, як і народити власну дитину. Вихо-
вувати та леліяти, дарувати сімейне тепло, вести по жит-
тю та передавати життєвий досвід - все це і називається 
батьківством. І не має значення чи в жилах дитинки ваша 
кров. Адже саме від виховання, уваги, яку ви приділяєте 
дитині, формується її характер, життєвий стержень та 
ставлення до батьків.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклу-
вання, – є особливою категорією, для яких тепло родин-
ного вогника та ніжність рідних рук частіше за усе зали-
шаються лише у мріях.

Є й люди, котрі ладні все віддати заради дитячого смі-
ху у власній оселі. Для них дитина – це мрія всього життя, 
яка може залишитися нездійсненною.

Саме для здійснення дитячих мрій та забезпечення 
виконання права дитини на проживання і зростання в сі-
мейному оточенні й створюються прийомні сім’ї. А що ж 
являє собою прийомна сім’я?

Прийомна сім’я – це сім’я або окрема особа, яка не 
перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на ви-
ховання та спільне проживання від одного до чотирьох 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня. Прийомні діти виховуються у прийомній сім’ї до до-
сягнення 18-річного віку, а у разі продовження навчання у 
професійно-технічних, вищих навчальних закладах – до 23 
років або до закінчення навчального вузу. Прийомні бать-
ки, як справжні батьки, відповідають за життя, здоров’я, 
фізичний і психічний розвиток прийомних дітей.

Якщо ви бажаєте створити прийомну сім’ю, то 
вам необхідно:

1. Подати заяву про бажання створити прийомну сім’ю 
та надати необхідні документи, перелік яких ви отримає-
те в районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді.

2. Пройти навчання  в районному центрі соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді і отримати довідку про 
проходження курсу підготовки та рекомендацію центру.

3. Зареєструватись у службі у справах дітей, як потен-
ційні прийомні батьки та отримати висновок про можли-
вість створення прийомної сім’ї.

4. Ознайомитись з банком даних на дітей і за участі 
служби у справах дітей та соціального працівника центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді визначитись 
щодо взаємодобору дитини.

5. Регулярно відвідувати інтернатний заклад та вста-
новити контакт з дитиною.

6. Районна державна адміністрація приймає рішення 
про влаштування дитини у вашу сім’ю.

Після створення прийомної сім’ї, ви не залишитесь 
без підтримки. Вашу сім’ю буде постійно супроводжу-
вати соціальний працівник центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді.

І все ж таки, незважаючи на чимало проблем, 
пов’язаних із вихованням прийомних дітей у сім’ях, ця 
благородна, гуманна справа знаходить певну підтримку 
в суспільстві. Підтвердження тому – зростаюча кількість 
сімей, що зважуються на рішучий і відповідальний крок – 
стати прийомними батьками для дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування.

Таїсія ПідоріНА, 
фахівець з соціальної роботи служби розвитку 

сімейних форм виховання кЗмЦ «Промінь надії».

Нещодавно в Ніжи-
ловицькому навчально-
виховному об’єднанні 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – ди-

тячий садок» відбувся 
семінар-практикум вчите-
лів початкових класів «Пе-
дагогічне просвітництво 
серед батьків».

Згідно з Конвенцією 

про права дитини, прийня-
тою Генеральною Асамб-
леєю ООН у 1989 році, діти 
визнаються об’єктом осо-

бливого захисту і турботи. 
У нашій країні це питання 
надзвичайно актуальне, 
адже нестабільне соціаль-
не становище та загальний 
моральний занепад по-

роджують катастрофічне 
зростання кількості небла-
гополучних сімей, збіль-
шення кількості дітей-сиріт, 

тривожні показники 
підліткової злочин-
ності.

Добре усвідом-
люють педагоги Ні-
жиловицького НВО 
дбають про взаємо-
узгодженість вимог 
школи і родини до 
виховання і розви-
тку дітей. У школі 
працюють талано-
виті вчителі, які по-
чинають навчання 
та виховання дітей 
уже з дитячого са-
дочка. 

Проте саме 
батьки є першоос-
новою духовного, 

економічного, соціального 
розвитку та становлення 
дитини, а відтак і всього 
суспільства. Разом з тим, 
сучасна сім’я потребує як 
матеріальної, так і педа-

гогічної та культурологіч-
ної допомоги. Її надають 
певною мірою державні, 
виробничі, громадські ор-
ганізації. Долучаються за-
клади освіти і культури, 
дитячі садки, школи, біблі-
отеки, будинки культури.

Ось і цього дня учні по-
чаткових класів разом зі 
своїми батьками створили 
незабутнє свято - «В гостях 
у осені». Глядачі й учасники 
отримали велику насолоду 
від дійства, стали учасни-
ками великого ярмарку-
вання.  

Веселе свято,чи будь-
який робочий шкільний 
день не може обійтись без 
поради вчителя та турбо-
тливої підтримки батьків. 
Мудрість шкільної і бать-
ківської педагогіки поля-
гає  в тому, щоб спільними 
зусиллями наполегливо і 
послідовно вчити дітей ви-
щій людській радості без-
корисливого добра.

Л. АрТемеНко.

педагогічНе просвітНицтво серед Батьків

ХОЧА наш колектив „Ясен-
цвіт”, порівняно з іншими в ра-
йоні, досить молодий, проте 
уже має чималий список твор-
чих успіхів. Протягом 2011 року 
учасниці художньої самодіяль-
ності представляли Макарів-
щину на багатьох фестивалях і 
конкурсах. В лютому ми взяли 
участь в обласному святкуван-
ні «Масляної» та з нагоди 79-ої 
річниці утворення Київської об-
ласті, що проходило в Іванкові. 
Нас визнали одними із кращих 
фольклорних колективів і голо-
ва облдержадміністрації Анато-
лій Присяжнюк запросив наших 
учасників на головну сцену, де 
вони і виконали свою авторську 
пісню «Ой, Іванків, місто ти кра-
сиве». 

У березні близько 50 колекти-
вів з різних регіонів України зустрі-
лися на другому Всеукраїнсько-
му фольклорно-етнографічному 
фестивалі «Золоті ключі» імені 
Василя Верховинця. У їх числі – і 
наш „Ясен-цвіт”. У творчому зма-
ганні ми зайняли перше місце се-
ред фольклорно-етнографічної 
групи.

Достойно представляли Ма-
карівщину і у травні - на першо-
му Міжнародному фестивалі 

«Світовид», який відбувся у м. 
Переяславі-Хмельницькому на 
території «Музею народної архі-
тектури і побуту Середньої Над-
дніпрянщини». Наші учасниці так 
гарно обладнали продовольчий 
намет і підготували таку чудову 
концертну програму, що отрима-
ли найбільше схвален-
ня серед гостей із-зі 
кордону: Росії, Білору-
сі та інших.

 Влітку колектив 
теж не гаяв часу. В 
липні побували на 
ХХІ Всеукраїнському 
фестивалі сільських 
колективів «Боромля-
2011». І, як годиться, 
вибороли перше міс-
це серед фольклорних 
колективів. До речі, 
наш художній керів-
ник Людмила Салю-
та також посіла пер-
ше місце в номінації 
«солісти-вокалісти» 
за виконання своєї ав-
торської пісні «Літа». 
Вона була написана і присвяче-
на нашому музичному керівнику 
– великому ентузіасту, людині, 
безмежно відданій своїй спра-
ві – Миколі Кіньку напередодні 

його дня народження, тому що 
своїми успіхами, перш за все, 
ми завдячуємо йому. 

Активним «Ясен-цвіт» був і 
на святкуванні «Дня Незалеж-
ності України» в Броварах, де 
представляли район. Глядачам і 
членам делегації на чолі з голо-

вою облради Олександром Кач-
ним надовго запам’ятаються 
наші жартівливі пісні, обробку 
яких робили самі учасниці ан-
самблю.

Нещодавно наш колектив 
спробував свої сили в новому 
напрямку, а саме в жанрі ду-
ховної музики, який по-праву 
вважається складним для ви-
конання. Проте численні ре-
петиції дали змогу виступити 
у Ворзелі на ІІІ Всеукраїнсько-

му фестивалі духо-
вної музики, орга-
нізованому на честь 
свята Введення в 
храм Пресвятої Бо-
городиці - «Введен-
ські піснеспіви». Він 
проводився з метою 
сприяння духовно-
му відродженню та 
подальшому розви-
тку пісенно-хорової 
спадщини україн-
ського народу. Журі у 
складі відомих діячів 
культури і мистецтв 
оцінювали виступи 
учасників за такими 
критеріями: художній 
рівень репертуару, 
майстерність вико-

нання, виразність, емоційність, 
драматургія, чіткість дикції, 
сценічна культура, вбрання 
та інше. Із сорока колективів-
учасників ми зайняли почесне 

третє місце в номінації «во-
кальні ансамблі». А в номінації 
«читці-декламатори» наш ху-
дожній керівник посіла перше 
місце за вірш Ірини Шиленко 
«Була я пташкою”. Ці нагоро-
ди для колективу – оцінка не-
втомної праці його учасників. 
Це нова сходинка в розвитку 
наших пісенних здібностей.

Завершується 2011 рік, під-
биваємо підсумки зробленого, 
оцінюємо результати мистець-
кого життя села. Як бачите, 
вони вагомі. Тож з приводу цьо-
го висловлюю велику вдяч-
ність учасницям «Ясен-цвіту» 
за збереження і примножен-
ня фольклорно-етнографічної 
спадщини нашого краю: Альоні 
Дідківській, Галині Кононенко, 
Марії Кононенко, Любові Саві-
ній, Лідії Савчук, Наталії Том-
чук, Любові Шамоті, Катерині 
Іванойко, художньому керівни-
ку Людмилі Салюті, музичному 
керівнику Миколі Кіньку. Міц-
ного здоров’я всім і творчих 
злетів!

Наталія ГерАсИмеНко, 
директор 

Ясногородського 
будинку культури.

З досвіду роботи

Розквіт “Ясен-Цвіту”
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.35 Феєрiя життя.
10.05,5.20 Д/ф “Барокова при-

мха “Веселой Елисаветъ” iз 
циклу “Київська старовина. 
Свiт мистецтва”.

10.30 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.15 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
12.55 Околиця.
13.20 Бiатлон. Кубок свiту. 

Спринт (чол.)
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Епоха честi 2”.
17.15 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт.
18.40 Магiстраль.
19.00 Наша пiсня.
19.45 Концерт “Магiя Штрауса”.
20.35 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
21.10 Плюс-мiнус.
21.25,22.50,1.20 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда 

удачi.

0.00 Пiдсумки.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
3.00 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
4.00 Х/ф “Де 042?”

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

рятiвники”.
10.00,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
10.55,18.30”Не бреши менi 2”.
11.55 “Чесно”.
12.50 “Iлюзiя безпеки. Формула 

удачi”.
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 “Велика рiзниця по-

українському”.
21.10 Бойовик “Довбень”.
22.50 Комедiя “Гоп-стоп”. (2 к.).
0.35 Бойовик “На глибинi”. (2 к.).
2.10 Т/с “Розкрутка”.

3.05 “Тиждень без жiнок”.
4.20 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к.).
5.05 Мелодрама “Теща”.

ІнТер
5.25 Т/с “Танго з янголом”.
6.15 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/с “Зрозумiти. Пробачити”.
12.15 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л.Канiвським”.
14.10 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Дар”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Спорт в Подробицях.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
22.35 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
1.15 Х/ф “Аналiзуючи те...” (2 к.).
2.50 “Подробицi” - “Час”.
3.20 “Знак якостi”.
4.00 Х/ф “Аналiзуючи те...”

ТрК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.

7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-
довження”.

8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “П`ятницький”.
10.00 Т/с “Гонитва за тiнню”.
11.00 Х/ф “Я рахую: раз, два, 

три, чотири, п`ять...”
13.00 “Хай говорять. Королiвськi 

двiйнята”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробу-

вання”.
21.15 “Хвилина на перемогу”.
22.15 Т/с “Ментовськi вiйни 5”.
2.00 Ласкаво просимо.
2.45 Т/с “Безмовний свiдок 3”. 

(2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Д/с “Пункт призначення - 

правда. Третiй сезон”.
ICTV

4.55 Служба розшуку дiтей.
5.05,2.05 Факти.
5.20 Свiтанок.
6.10,7.35 Дiловi факти.
6.25,9.25,12.55,19.10,1.05 

Спорт.
6.30 Т/с “Таксi”.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.

9.30,19.15 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 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Х/ф “Час пiк”.
22.10 Х/ф “Час пiк 2”.
0.00 Голi i смiшнi.
1.15 Т/с “Термiнатор: хронiки 

Сари Коннор 2”.
2.40 Х/ф “Тридцятого знищити!”

СТБ
6.20,2.45 “Бiзнес +”.
6.25,0.55 Х/ф “Лєра”.
8.35 Х/ф “Вербна недiля”.
17.55,22.00 “Вiкна-новини”.
18.05 Х/ф “Джентльмени 

удачi”.
20.00 “Танцюють всi! 4”.
22.45 “Танцюють всi! 4”. 

Пiдсумки голосування”.
23.45 “ВусоЛапоХвiст”.
2.35 “Вiкна-спорт”.
2.50 Х/ф “Iнтриганка”.
4.20 Нiчний ефiр.

новий Канал
5.10 Т/с “Курсанти”.

5.55 Служба розшуку дiтей.
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 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”.
19.15,0.25 Спортрепортер.
20.10 Iнтуїцiя.
21.10 Х/ф “Адвокат диявола”. 

(2 к.).
0.35 Х/ф “Старий гарт”. (2 к.).
2.15 Т/с “Шина”.
3.40,4.15 Зона ночi.

3.45 Благославляю i молюся.
нТн

5.50 “Легенди бандитського 
Києва”.

6.15 Х/ф “Штемп”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40,19.00,23.45,2.25,5.15 

“Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

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

лiхтарiв 9”.
13.30 Т/с “Людина вiйни”.
19.20 Х/ф “Щит Вiтчизни”.
21.10 Х/ф “Свої”.
0.10 Х/ф “Бiжи не оглядаючись”. 

(3 к.).
2.45 “Правда життя”.
3.20 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.

п’ятниця,  9  грудня

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

субота,  10  грудня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.05 Погода.
6.10 М/ф.
6.40 Свiт православ`я.
7.10 Ера здоров`я.
7.30 Кориснi поради.
7.45 На олiмпiйський Лондон.
8.00 Шустер-Live.
12.30 Глибинне бурiння.
13.00 Бiатлон. Кубок свiту. 

Переслiдування (чол.)
13.55 Погода.
14.00 Феєрiя мандрiв.
14.25 Майстер-клас.
14.55 Бiатлон. Кубок свiту. 

Переслiдування (жiн.)
15.55 В гостях у Д. Гордона.
16.50 Зелений коридор.
17.05 Свiт атома.
17.25 Золотий гусак.
17.55 Творчий вечiр А.Демиденка.
19.50 “Это было недавно, это 

было давно...” М.Задорнов.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Зворотний зв`язок.

21.40 “Хай щастить вам...” 
До ювiлею композитора, 
Народного артиста України 
I.Поклада.

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 “Золота десятка” 

М.Поплавського.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.55 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
2.15 ТелеАкадемiя.
3.25 Х/ф “Гiмалаї - там, де живе 

вiтер”. (2 к.).
5.00 “Надвечiр`я”.
5.30 Околиця.

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

10.55 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.
12.30 Комедiя “Шахраї”.
14.15 Комедiя “Нiжнi зустрiчi”.
15.55 “Велика рiзниця по-

українському”.
16.45 “Практична магiя”.
17.40 Комедiя “Операцiя “И” та 

iншi пригоди Шурика”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Москва сльозам не вiрить”.
22.55 Бойовик “Довбень”.
0.30 Х/ф “Американська дочка”.
2.05 Комедiя “Гоп-стоп”. (2 к.).
3.35 “Практична магiя”.
4.20 Трилер “Заручниця”.

ІнТер
5.30 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
7.40 “Формула кохання”.
8.35 “Городок”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Вирваний з натовпу”.
11.15 “Найрозумнiший”.
13.10 Х/ф “Терапiя любов`ю”.
15.10 “КВН. Ювiлей”.
18.05 “Вечiрнiй квартал. Спец-

випуск”.

19.00 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Парад зiрок”.
22.35 “Вечiр боксу на “Iнтерi”. 

Володимир Кличко - Жан-
Марк Мормек.

1.30 Х/ф “Нульовий ефект”.
3.35 “Подробицi” - “Час”.
4.05 Д/ф “Заздрiсть, або 

Репетицiя пекла”.
5.00 “Знак якостi”.
5.25 Х/ф “Микола Валуїв. Кра-

сень i чудовисько”.
ТрК «УКраїна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,3.50 Х/ф “Моя жахлива 

няня”.
9.10 Т/с “Дар божий”.
12.00 Гола красуня.
13.00 Т/с “Дар божий”.
14.00 Х/ф “Коли квiтне бузок”.
16.00 Т/с “Дорожнiй патруль 

11”.
17.00,19.20 Т/с “Фурцева. 

Легенда про Катерину”.
23.00 “Хто хоче замiж за мого 

сина?”
0.20 “Замiж за мого сина”.

1.20 Х/ф “Я рахую: раз, два, 
три, чотири, п`ять...”

3.00 Щиросерде зiзнання.
5.20 Срiбний апельсин.

ICTV
5.05 Факти.
5.30 Погода.
5.35 Козирне життя.
6.05 Х/ф “Перегони “Гарматне 

ядро”.
7.55 Стережися автомобiля.
8.55 Люди, конi, кролики... i 

домашнi ролики.
9.55 Квартирне питання.
11.00 ЄвроФуд-2012.
11.55 Спорт.
12.00 Наша Russia.
12.30 Останнiй герой.
13.40 Стоп-10.
14.40 Провокатор.
15.40 Максимум в Українi.
16.40 Х/ф “Час пiк”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Т/с “Бомбила”.
21.55 Наша Russia.
23.10 Х/ф “Глибоке синє море”. (2 к.).
1.15 Х/ф “Примара будинку на 

горбi”. (2 к.).
3.10 Х/ф “Три королi”. (2 к.).

СТБ
5.15 М/ф “Доктор Айболить”.
6.25 Х/ф “В моїй смертi прошу 

винити Клаву К.”
7.50 “Караоке на Майданi”.
8.50 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 “Зваженi i щасливi”.
14.00 “Танцюють всi! 4”.
17.05 Х/ф “Джентльмени удачi”.
19.00 “Х-фактор. Революцiя”.
22.05 “Весiльнi битви”.
23.25 “Х-фактор. Революцiя. 

Пiдсумки голосування”.
0.45 “Куб”.
1.40 Х/ф “За сiмейними обставинами”.
3.55 “Мобiльна скринька”.
4.10 Нiчний ефiр.

новий  Канал
4.20 Т/с “Курсанти”.
5.10 Т/с “Журнал мод”.
6.10 Х/ф “Кiт Киттредж: Амери-

канська дiвчинка”.
7.50 Х/ф “Сплеск”.
10.00 Ревiзор.
11.00 Аферисти.
12.00 Топ-100.
13.00 Новий погляд.

14.00 Даєш молодь.
14.40 Х/ф “Бiзнес заради 

любовi”.
16.35 Х/ф “Шибеник”.
18.45 Х/ф “Парк Юрського 

перiоду”.
21.10 Х/ф “Парк Юрського 

перiоду 2”.
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Бiзнес заради 

любовi”.
1.50 Зона ночi.

нТн
6.00 “Легенди бандитської Одеси”.
7.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.30 Т/с “Загадковi вбивства 

Агати Крiстi”.
11.30 “Речовий доказ”. Кiлер 

“Слiпий”.
12.00 “Головний свiдок”.
12.40 Х/ф “Свої”.
15.00 Т/с “Павутиння”.
19.00 Т/с “Золотий капкан”.
23.00 Х/ф “Урок виживання”. (3 к.).
1.00 Х/ф “Кривава хвиля”. (3 к.).
2.30 “Речовий доказ”.
3.25 “Правда життя”.
5.00 “Агенти впливу”.
5.35 “Уроки тiтоньки Сови”.

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

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

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

неділя, 11  грудня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.15,8.15 Погода.
6.10 М/ф.
6.30 Крок до зiрок.
7.20 Д/ф “Няньки дикої при-

роди”.
7.50 Сiльський час.
8.30 Укравтоконтинент.
8.50 Кориснi поради.
9.00 Погода.
9.05 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
10.30 Атака магiї.
11.00 Ближче до народу.
11.30 Кумири i кумирчики.
11.55 Бiатлон. Кубок свiту. 

Естафета (чол.)
13.00 Караоке для дорослих.
13.50 Шеф-кухар країни.
14.40 Маю честь запросити.
15.30 Х/ф “Людина з бульвару 

Капуцинiв”.
17.05 Золотий гусак.
17.35 Бiатлон. Кубок свiту. 

Естафета (жiн.)

18.45 Погода.
18.50 Дiловий свiт. Тиждень.
19.30 “Это было недавно, это 

было давно...” М.Задорнов.
20.40 Офiцiйна хронiка.
20.50 Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.50 Погода.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.00 Маю честь запросити.
2.45 Д/ф “Мозок у дзеркалi”.
3.40 Х/ф “Розсмiшiть клоуна”.

1+1
6.00 М/ф “Геркулес”.
7.35 М/ф.
8.00 “Холостячки. Нове 

кохання”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.05 М/с “Русалонька”.

10.30 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.55 “Дикi i смiшнi”.
11.20 “Хованки”.
12.10 Т/с “Незвичайна сiм`я”.
13.45 “Шiсть кадрiв”.
13.55 “Смакуємо”.
14.20 “Я так живу”.
14.55 Комедiя “Операцiя “И” та 

iншi пригоди Шурика”.
16.40 Комедiя “Москва сльозам 

не вiрить”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Комедiя “Кохання-зiтхання”. (2 к.).
22.15 “10 крокiв до кохання”.
23.15 “Свiтське життя”.
0.15 “Телевiзiйна Служба Новин”.
1.05 Х/ф “Перетинаючи кордон”. 

(2 к.).
3.00 Трилер “Заручниця”. (2 к.).
4.25 Мелодрама “Несподiвана 

любов”.
ІнТер

6.20 “Вечiр боксу на “Iнтерi”. 
Володимир Кличко - Жан-
Марк Мормек.

9.30 “Школа доктора Комаров-
ського”.

10.00 “Ранкова Пошта з Пугаче-
вой i Галкiним”.

10.35 “Недiля з “Кварталом”.

11.30 “Смачна лiга з А. За-
воротнюк”.

12.25 “Розсмiшити комiка”.
13.25 Х/ф “Благословiть 

жiнку”.
16.00 “Парад зiрок”.
18.05 Х/ф “Я дочекаюся”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Х/ф “Я дочекаюся”.
22.55 Х/ф “Знайомство з 

батьками”.
1.05 “Подробицi тижня”.
1.55 Х/ф “Той, що виганяє 

диявола”. (3 к.).
ТрК «УКраїна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.30 Подiї.
6.50 Т/с “Дорожнiй патруль 11”.
7.45 “Хто хоче замiж за мого 

сина?”
9.10 Ласкаво просимо.
10.10 “Замiж за мого сина”.
11.10 Т/с “Дикий”.
14.10 Х/ф “Вiддiл. П`ятницький”.
16.20,19.30 Т/с “Фурцева. 

Легенда про Катерину”.
19.00 Подiї тижня.
22.20 Футбольний уiк-енд.
23.30 Х/ф “Вiддiл. Ден”. (2 к.).
1.35 Х/ф “Коли квiтне бузок”.

3.00 Щиросерде зiзнання.
3.30 Подiї тижня.
4.00 Т/с “Дар божий”.

ICTV
5.10 Факти.
5.25 Погода.
5.30 Квартирне питання.
6.20 Анекдоти по-

українськи.
6.40 ЄвроФуд-2012.
7.25 Т/с “Бомбила”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Х/ф “День “Д”.
14.10 Т/с “Помста”.
18.30 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.40 Спорт.
19.45 Наша Russia. Прем`єрний 

випуск.
20.05 Останнiй герой.
21.15 Х/ф “Час пiк 3”. (2 к.).
23.05 Голi i смiшнi.
0.10 Х/ф “Примара будинку на 

горбi 2”. (2 к.).
1.45 Iнтерактив. Тижневик.
2.00 Х/ф “Глибоке синє море”. 

(2 к.).

СТБ
4.50 М/ф: “Бiс №13”, “Раз 

ковбой, два ковбой”, “Кiт у 
чоботях”, “Умка”.

5.50 Х/ф “Не родись красивим”.
7.45 “МастерШеф”.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висо-

цькою”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-фактор. Революцiя”.
16.10 “МайстерШеф”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. 

Третя свiтова”.
21.20 Х/ф “Крапля свiтла”.
1.20 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
2.10 Нiчний ефiр.

новий  Канал
4.40 Т/с “Курсанти”.
6.15 Клiпси.
6.35 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь.
9.00 Х/ф “Шибеник”.
11.05 Я - Герой!
13.00 Шоуманiя.

13.55 Файна Юкрайна.
15.00 Х/ф “Парк Юрського перiоду”.
17.25 Х/ф “Парк Юрського 

перiоду 2”.
20.10 Х/ф “Парк Юрського 

перiоду 3”.
22.05 Хто проти блондинок?
23.20 Х/ф “Джей i Мовчазний 

Боб завдають удару у 
вiдповiдь”. (3 к.).

1.20 Спортрепортер.
1.25 Х/ф “Кiт Киттредж: Амери-

канська дiвчинка”.
3.10 Зона ночi.

нТн
6.00 “Легенди бандитської 

Одеси”.
7.25 Т/с “Павутиння”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. 

Правда про “Чорну кiшку”.
12.00 “Агенти впливу”.
12.55 “Моя країна”.
14.00 Д/с “Православнi святi”.
15.00 Т/с “Золотий капкан”.
19.00 Х/ф “Вiйна Логана”.
21.00 Х/ф “Двiйник”. (2 к.).
23.10 Х/ф “Крижанi павуки”. (3 к.).
1.00 Х/ф “Урок виживання”. (3 к.).
2.40 “Речовий доказ”.
3.35 “Правда життя”.

Перше. для інвалідів-
ліквідаторів аварії на Чорно-
бильській Аес.

Осучаснити заробіток до 
2006 р. (як для усіх пенсіонерів 
України) та здійснити з 1.01.2012 
перерахунок пенсій.

Збільшити з 1.01.2012 розмір 
додаткової пенсії за шкоду, за-
подіяну здоров’ю, з 30, 20 і 15 % 
до 50, 40 і 30 % (як для інвалідів 
війни).

Встановити з 1.01.2012 мі-
німальний розмір пенсійної ви-
плати для інвалідів-ліквідаторів 
у відсотках до прожиткового мі-
німум для осіб, які втратили пра-
цездатність: І група – 285 %; ІІ 
група – 255 %; III група – 225 %.

Це дасть можливість збіль-
шити розмір пенсійної виплати 
у середньому з 1815 грн. у 2011 
році до 4129 грн. у 2012 році.

Перерахунок буде здійснено 
Пенсійним фондом до 15 грудня 
2011 року.

друге. для дітей-інвалідів 
з числа потерпілих від Чорно-
бильської катастрофи.

Збільшити з 1.01.2012 роз-
мір пенсійної виплати з 380 грн. у  
2011 р. до 842 грн. у 2012 року.

 Збільшити з 1.01.2012 роз-
мір додаткової пенсії за шкоду, 
заподіяну здоров’ю, з 15% до 
18 % прожиткового мінімуму для 
непрацездатних осіб.

Це дасть можливість збіль-
шити пенсійну виплату з 495 грн. 
у 2011 році до 994 грн. у 2012 
році.

Перерахунок буде здійснено 
Пенсійним фондом до 15 грудня 
2011 року.

Третє. для інвалідів з чис-
ла потерпілих внаслідок Чор-
нобильської катастрофи.

Збільшити з 1.07.2012 роз-
мір пенсійної виплати на 70 % 
проти 2011 року, встановив-
ши пенсійну виплату на рівні 
інших інвалідів: І групи - 1250 
грн., II групи - 1070 грн., III гру-
пи - 935 грн.

Збільшити розмір додатко-
вої пенсії за шкоду, заподіяну 
здоров’ю, з 1.07.2012 для І гру-
пи з 30% до 36 %, II групи – з 20 
до 24 %, III групи – з 15% до 18 
% прожиткового мінімуму для 

осіб, які втратили працездат-
ність.

Це дасть можливість збільши-
ти розмір пенсійної виплати для       
І групи з 767 грн. у середньому за 
2011 рік до 1553 грн. у 2012 році,            
II групи – з 767 грн. у середньому 
за 2011 рік до 1272 грн., ІІІ групи 
– з 767 грн. у середньому за 2011 
рік до 1087 грн.

Перерахунок пенсійних ви-
плат буде здійснено Пенсійним 
фондом до 15 червня 2012 року.

Четверте. Непрацездатні 
особи, які втратили годуваль-
ника внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи.

Осучаснити з 1.01.2012 за-
робіток до 2006 року (як для усіх 
пенсіонерів України) та перера-
хувати пенсії.

Збільшити з 1.01.2012 розмір 
щомісячної компенсації сім’ям 

за втрату годувальника з 10% до 
12 %.

 Це дасть  можливість  збіль-
шити розмір  пенсійної виплати  
у середньому з 1787 грн. у 2011 
році до 3750 грн. у 2012 році.

Перерахунок пенсійних ви-
плат буде здійснено Пенсійним 
фондом до 15 грудня 2011 року.

П’яте. для потерпілих гро-
мадян внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи.

Збільшити з 1.07.2012 розмір 
додаткової пенсії за шкоду, запо-
діяну здоров’ю, з 5%, 10% і 15 % 
до 6%, 12% і 18 %.

Це дасть можливість збільши-
ти розмір цих пенсійних виплат з 
38, 77 і 115 грн. у 2011 році до 51, 
101 і 152 грн. у 2012 році.

Перерахунок пенсійних ви-
плат буде здійснено Пенсійним 
фондом до 15 червня 2012 року.

підвищЕння рівня пЕнсійниХ виплат грОмадянам, 
яКі пОстраЖдали внаслідОК чОрнОБильсьКОЇ КатастрОфи

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 23 
листопада 2011 року № 1210 “Про підвищення рівня соці-
ального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи”, якою передбачено:
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понеділок,  12  грудня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки тижня.
9.40 Точка зору.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
10.55 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Армiя.
13.00,4.15 Х/ф “Сто днiв пiсля 

дитинства”.
14.35 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.45 Х/ф “Мир тому, хто 

входить”.
17.20 Т/с “Епоха честi 2”.
19.00 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
19.20 Атака магiї.
19.50 Караоке для дорослих.
20.35 Сiльрада.
20.50 221. Екстрений виклик.
20.55 Офiцiйна хронiка.

21.20 Плюс-мiнус.
21.30 Хокей. ЧС серед юнiорiв. 

Україна - Корея. У перервi - 
Трiйка, Кено, Секунда удачi.

23.10,0.00 Пiдсумки.
23.20 Спорт.
23.30 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.40 ТелеАкадемiя.
2.25 Х/ф “Гаваї-Осло”.

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

“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.55 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники”.
9.25 “Смакуємо”.
9.55,17.20 “Шiсть кадрiв”.
10.10 “Краса по-українськи”.
12.20 Комедiя “Шахраї”.
14.00 Комедiя “Нiжнi зустрiчi”.
15.40 “Пекельна кухня”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.30 Х/ф “Кохання-зiтхання”.

20.15,2.35 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.20 “Холостячки. Нове кохання”.
23.10,3.25 “Tkachenko.ua”.
0.10 Х/ф “Вакансiя на жертву”. (3 к.).
1.40 “Мама в законi”.
4.05 Х/ф “Перетинаючи кордон”. 

(2 к.).
ІнТер

5.10 Х/ф “Благословiть жiнку”.
7.00,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “З новим 

ранком”.
7.30,20.30 “Спорт в Подробицях”.
9.10 Х/ф “Терапiя коханням”.
11.10 Д/с “Зрозумiти. Пробачити”.
12.00,18.00 Новини.
12.15,3.15 “Знак якостi”.
12.40 Х/ф “Я дочекаюся”.
16.20 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Дiвоче полювання”.
21.35 Т/с “Свати 5”.
22.40 Д/ф “Свати 5. Життя без 

гриму. Фiльм про фiльм”.
23.55 “Позаочi”.
0.55 Х/ф “Знайомство з бать-

ками”.

2.45 “Подробицi” - “Час”.
4.35 Д/ф “Iронiя долi Георгiя 

Буркова”.
ТрК «УКраїна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00 Подiї.
7.15,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.10 Т/с “Слiд”.
9.00,11.10 Т/с “Фурцева. Леген-

да про Катерину”.
13.20 “Хай говорять. Новенька”.
15.50 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
20.15 Т/с “Дикий 2”.
21.15 Т/с “Гонитва за тiнню”.
22.15 Х/ф “Ред”. (2 к.).
0.25 Х/ф “Вуличний боєць”. (2 к.).
2.10 Х/ф “Два квитки на денний 

сеанс”.
ICTV

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Свiтанок.
6.15,7.35 Дiловi факти.
6.25,9.10,13.05,19.20,0.45 Спорт.
6.30 Т/с “Таксi”.
7.40 Факти тижня.

8.45 Факти. Ранок.
9.15 Море по колiно.
9.55 Х/ф “Смерч”.
12.10,13.10 Т/с “Помста”.
12.45 Факти. День.
12.55 На рiвних.
16.55 Х/ф “День “Д”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,0.50 Надзвичайнi новини.
20.25 Т/с “Морськi дияволи”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,3.05 Свобода слова.
1.50 Т/с “Термiнатор: хронiки 

Сари Коннор 2”.
СТБ

5.50,6.40,1.35,2.35 Т/с “Адвокат”.
6.35,2.30 “Бiзнес +”.
7.35,14.40 “Нез`ясовно, але факт”.
8.40,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
9.40 Х/ф “Крапля свiтла”.
13.35,19.50 “Екстрасенси 

ведуть розслiдування”.
15.40 “Битва екстрасенсiв. 

Третя свiтова”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 “Куб”.
22.25 Х/ф “Оксамитовi ручки”.

0.50 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.20 “Вiкна-спорт”.
3.20 Х/ф “Два капiтани”.
4.25 Нiчний ефiр.

новий  Канал
5.20 Т/с “Курсанти”.
6.00,6.50 Kids` Time.
6.05 М/с “Назад в майбутнє”.
6.30 М/с “Джуманджi”.
6.55,7.05,7.40 “Пiдйом”.
7.00 М/с “Барбоскiни”.
7.30,9.00,19.00,0.00 Репортер.
9.10 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
12.05 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”.
19.15,0.15 Спортрепортер.
20.10 Аферисти.
21.05 Т/с “Третя планета вiд Сонця”.
22.10,0.30 Т/с “Щоденники 

вампiра”. (2 к.).
23.05 Т/с “Щасливi разом”.

0.25 Служба розшуку дiтей.
1.30 Т/с “Шина 2”.
2.55 Зона ночi.
3.00 Українцi Вiра.
3.45 Зона ночi.

нТн
6.00 Х/ф “Десять рокiв без 

права листування”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Друга смуга”.
8.40 “Правда життя”. Кулiбiни.
9.10,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,12.35 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
13.30 Т/с “Марш Турецького”.
15.30 Х/ф “Вiдлуння з минулого”.
16.35 Х/ф “Щит Батькiвщини”.
18.20,2.55 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.00,5.05 “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 “Вiйна Логана”. (2 к.).
2.25 “Речовий доказ”.
4.00 “Правда життя”.
5.30 “Уроки тiтоньки Сови”.

вівторок,  13  грудня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 Свiтло.
9.50 “Легко бути жiнкою”.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.40 Дiловий свiт.
12.15 Хай щастить.
12.40 Д/ф “Чорнобиль. 

Полiтверсiя”.
13.25,4.15 Х/ф “Сталiнград”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.40 Х/ф “Гарячий снiг”.
17.25 Т/с “Епоха честi 2”
19.10 Гала-вистава з нагоди 

20-ї рiчницi Федерацiї фут-
болу України.

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

Тиждень.
22.50 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.
2.45 Х/ф “Дорога в Гуантанамо”.

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

“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.25, 2.35 

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

рятiвники”.
9.50,17.45 “Сiмейнi мелодрами”.
10.45,18.35 “Не бреши менi 2”.
11.40,5.45 “Чесно”.
12.35 “Iлюзiя безпеки. Ревнива 

зараза”.
13.30,2.50 Т/с “Розкрутка”.
14.25 “Тиждень без жiнок”.
15.45 “Пекельна кухня”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15,2.10 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Мiняю жiнку 4”.
22.25 “Грошi”.
23.45 Х/ф “Штормове поперед-

ження”. (3 к.).
1.15 “Мама в законi”.

3.40 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к.).
4.25 Х/ф “Вакансiя на жертву”. (3 к.).

ІнТер
5.25 Т/с “Танго з янголом”.
6.15,12.40 Д/с “Слiдство 

вели...” з Л. Каневським”.
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 Подроби-

цях”.
9.10,21.35 Т/с “Свати 5”.
10.15 Д/ф “Свати 5. Життя без 

гриму. Фiльм про фiльм”.
11.20 Д/с “Зрозумiти. Про-

бачити”.
12.15,4.05 “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”.
22.40 Д/ф “Свати 5. Життя без 

гриму. Добронравов”.
23.55 “Моя країна”.
0.15 Д/ф “Григорiй Распутiн. 

Чисто росiйське вбивство”.
1.25 Х/ф “Собачий полудень”. (2 к.).
3.30 “Подробицi” - “Час”.

4.00 “Служба Розшуку дiтей”.
4.30 Д/ф “Гоголь. Таємниця 

смертi”.
ТрК «УКраїна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00 Подiї.
7.15,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.30,14.15,22.15 Т/с “Слiд”.
9.10,20.15 Т/с “Дикий 2”.
10.10,21.15 Т/с “Гонитва за 

тiнню”.
11.10 Т/с “Фурцева. Легенда 

про Катерину”.
12.15 Т/с “Ментовськi вiйни 5”.
13.15 “Хай говорять. Все могло 

бути iнакше”.
15.50 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробу-

вання”.
23.50 Т/с “Плащ”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Ред”. (2 к.).
2.25 Х/ф “З життя начальника 

карного розшуку”.
4.40 Т/с “Дикий”.

ICTV
5.15 Факти.
5.30 Свiтанок.
6.20,7.40 Дiловi факти.
6.30,9.25,12.55,19.20,1.30 Спорт.

6.40 Т/с “Таксi”.
7.50 Ти не повiриш!
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25,1.35 Надзвичайнi 

новини.
10.30 Т/с “Далекобiйники”.
12.35,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Comedy Club.
14.10,20.25 Т/с “Морськi дияволи”.
16.30 Т/с “Далекобiйники”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Т/с “Таксi”.
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
23.10 Т/с “Офiцери 2. Одна доля 

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

Сари Коннор 2”.
3.15 Факти.
3.45 Т/с “Офiс”.

СТБ
6.10,2.25 “Бiзнес +”.
6.15,0.20 Т/с “Адвокат”.
7.55,14.50 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
10.40 “ВусоЛапоХвiст”.
11.35 Х/ф “Оксамитовi ручки”.
13.45,19.05 “Екстрасенси 

ведуть розслiдування”.

15.50 “Битва екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10 “Весiльнi битви”.
22.25 “Дорога, ми вбиваємо 

дiтей”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.30 Х/ф “Два капiтани”.
3.40 Нiчний ефiр.

новий  Канал
5.20 Т/с “Курсанти”.
6.05,6.50 Kids` Time.
6.10 М/с “Назад в майбутнє”.
6.35 М/с “Джуманджi”.
6.55,7.05,7.40 “Пiдйом”.
7.00 М/с “Барбоскiни”.
7.30,9.00,19.00,0.00 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”.

22.10,0.30 Т/с “Щоденники 
вампiра”. (2 к.).

1.25 Т/с “Шина 2”.
2.55 Українцi Надiя.
3.55 Зона ночi. Культура.

нТн
6.00 Х/ф “Гарячий снiг”.
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, 5.20 

“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 роз-

битих лiхтарiв 9”.
13.35 Т/с “Марш Турецького”.
15.25 Х/ф “Вiдлуння з минулого”.
16.35 Х/ф “Наказ: вогонь не 

вiдкривати”.
18.30 “Речовий доказ”. Останнiй 

кiлометр кохання.
0.20 Х/ф “Крижанi павуки”. (3 к.).
2.25 “Речовий доказ”.
3.20 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.40 “Уроки тiтоньки Сови”.

середа,  14  грудня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.30 На зв`язку з урядом.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Досвiд” з Н.Семенченко.
12.00,14.30,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.20 Кордон держави.
12.35 Темний силует.
12.45,4.05 Х/ф “Сталiнград”.
14.40 Euronews.
14.55,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.00 Парламентськi слухання у 

Верховнiй Радi України на 
тему: “Створення в Українi 
сприятливих умов для роз-
витку iндустрiї програмного 
забезпечення”.

19.10 Чоловiчий клуб. Змiшанi 
єдиноборства.

19.55 Про головне.
20.20 Д/ф “Зона неправди”.
20.50 221. Екстрений виклик.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.15 Плюс-мiнус.
21.25 Хокей. ЧС серед юнiорiв. 

Україна - Угорщина. У 
перервi - Мегалот.

22.30 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.10,0.00 Пiдсумки.

23.20 Спорт.
23.30 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.35 ТелеАкадемiя.
2.35 Х/ф “Одне твоє слово”.

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, 3.30 

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

рятiвники”.
10.15,17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
11.10,18.30 “Не бреши менi 2”.
12.10,5.50 “Чесно”.
13.00 “Iлюзiя безпеки. Смерть у 

мiкрохвильовцi”.
13.50,2.40 Т/с “Розкрутка”.
14.45 “Тиждень без жiнок”.
15.45 “Пекельна кухня”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15,2.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Краса по-українськи”.
23.40 Х/ф “Рiкер”. (3 к.).
1.20 “Мама в законi”.
3.45 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к.).
4.30 Х/ф “Штормове поперед-

ження”. (3 к.).

ІнТер
5.25 Т/с “Танго з янголом”.
6.20,12.40 Д/с “Слiдство 

вели...” з Л.Каневським”.
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 Подро-

бицях.
9.10,21.35 Т/с “Свати 5”.
10.15 Д/ф “Свати 5. Життя без 

гриму. Добронравов”.
11.20 Д/с “Зрозумiти. Про-

бачити”.
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 полю-

вання”.
22.40 Д/ф “Свати 5. Життя без 

гриму. Кравченко”.
23.55,3.45 Д/ф “Секретнi 

територiї. Дзеркало. 
Паралельнi свiти”.

1.00 Х/ф “Остiн Пауерс: шпигун, 
який мене спокусив”.

2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.15 “Служба Розшуку дiтей”.
4.35 Д/ф “Сергiй Маковецький. 

Раб сцени”.

ТрК «УКраїна»
6.15 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00 Подiї.
7.15,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.30,14.15 Т/с “Слiд”.
9.10,20.15 Т/с “Дикий 2”.
10.10,21.15 Т/с “Гонитва за 

тiнню”.
11.10 Т/с “Фурцева. Легенда 

про Катерину”.
12.15 Т/с “Ментовськi вiйни 5.
13.15 “Хай говорять. Людське 

дитинча 2”.
15.50 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробу-

вання”.
22.15 Т/с “Слiд”.
23.50 Т/с “Плащ”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Важка мiшень”. (2 к.).
2.20 Х/ф “Вперше замiжня”.
4.40 “Хай говорять”.
5.30 Т/с “Дикий”.

ICTV
4.55 Служба розшуку дiтей.
5.05 Факти.
5.20 Свiтанок.
6.10,7.35 Дiловi факти.
6.25,9.20,12.55,19.20,1.30 

Спорт.
6.30 Т/с “Таксi”.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.

9.30 Надзвичайнi новини.
10.30,16.30 Т/с 

“Далекобiйники”.
12.35,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Comedy Club.
14.10,20.25 Т/с “Морськi 

дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Д/ф.
22.25 Т/с “Таксi”.
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
23.10 Т/с “Офiцери 2. Одна доля 

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

Сари Коннор 2”.
2.25 Факти.
2.55 Т/с “Офiс”.

СТБ
6.15,2.25 “Бiзнес +”.
6.20,1.30,2.30 Т/с “Адвокат”.
8.05,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
Профiлактика.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 “Куб”.
11.50 “Весiльнi битви”.
13.40,19.05 “Екстрасенси 

ведуть розслiдування”.
14.45 “Нез`ясовно, але факт”.
15.50 “Битва 

екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.

20.10,22.40 “МастерШеф”.
0.40 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.15 “Вiкна-спорт”.
3.15 Х/ф “Два капiтани”.
4.35 Нiчний ефiр.

новий  Канал
4.25 Т/с “Курсанти”.
Профiлактика.
14.00 М/с “Бетмен”.
14.35 М/с “Маска”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Джоуї”.
16.55 Т/с “Спокусливi i 

вiльнi”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.00,0.00 Репортер.
19.15,0.20 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
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”.
2.55 Зона ночi.
3.00 Українцi Надiя.
3.50 Зона ночi.
3.55 Пристрастi навколо 

символiки.
4.00 Справа про 

возз`єднання.

4.05 Зона ночi. Культура.
4.10 Solo-Mea.
4.15 Зона ночi.

нТн
6.00 Т/с “Легенди бандитського 

Києва”.
6.40 Х/ф “Чорнобиль. Останнє 

попередження”.
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 по-

рядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Маямi”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 9”.
13.40 Т/с “Марш Турецького”.
15.30 Х/ф “Вiдлуння з мину-

лого”.
16.40 Х/ф “Наказ: перейти 

кордон”.
18.30 Д/ф “Чорнобиль. 3828”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.25 “Полiттерор”.
2.35,3.15 “Речовий доказ”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
3.40 “Правда життя”.
4.45 “Агенти впливу”.
5.35 “Уроки т iтоньки 

Сови”.

четвер,  15  грудня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.15 Православна енциклопедiя.
9.50 Книга.ua.
10.10 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А 

до Я.
12.50 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
13.35 Х/ф “Вогнянi версти”.
15.15 Euronews.
15.30,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.45 Бiатлон. Кубок свiту. 

Спринт (чол.)
17.25 Т/с “Епоха честi 2”.
19.00 Про головне.
19.35 Чоловiчий клуб. Змiшанi 

єдиноборства.
20.50 221. Екстрений виклик.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.20 Плюс-мiнус.
21.30 Хокей. ЧС серед юнiорiв. 

Україна - Iспанiя. У перервi 
- Трiйка, Кено, Максима.

23.10,0.00 Пiдсумки.
23.20 Спорт.
23.30 Вiд першої особи.
0.15 Експерт на зв`язку.
0.50 Кориснi поради.
1.40 ТелеАкадемiя.
2.25 Х/ф “Кайдан”.
4.15 Х/ф “Вогнянi версти”.

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

“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.35, 3.25 

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

рятiвники”.
9.55,17.40 “Сiмейнi мелодра-

ми”.
10.50,18.30 “Не бреши менi 2”.
11.50,5.55 “Чесно”.
12.45 “Iлюзiя безпеки. Таблетка 

вiд старостi”.
13.35,2.30 Т/с “Розкрутка”.
14.30 “Тиждень без жiнок”.
15.45 “Пекельна кухня”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.15 “Чотири весiлля”.

22.25 “Здивуй мене 2”.
23.55 Х/ф “Сто футiв”. (3 к.).
1.35 “Мама в законi”.
3.45 Т/с “Одруженi. З дiтьми”. (2 к.).
4.30 Х/ф “Рiкер”. (3 к.).

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

вели...” з Л.Каневським”.
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.
9.10,21.35 Т/с “Свати 5”.
10.15 Д/ф “Свати 5. Життя без 

гриму. Кравченко”.
11.20 Д/с “Зрозумiти. Про-

бачити”.
12.15 “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 полю-

вання”.
22.40 Д/ф “Свати 5. Життя без 

гриму. Феклiстов”.
23.55 Д/ф “Жадiбнiсть. Тi, якi 

худнуть”.
1.00 Х/ф “Два днi в долинi”.

2.50 “Подробицi” - “Час”.
3.20 “Служба Розшуку дiтей”.
3.25 Д/ф “Жадiбнiсть”.
4.35 Д/ф “Олександр По-

роховщиков. Приборкання 
норовистого”.

ТрК «УКраїна»
6.15 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00 Подiї.
7.15,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.30,14.15,22.15 Т/с “Слiд”.
9.10,20.15 Т/с “Дикий 2”.
10.10,21.15 Т/с “Гонитва за 

тiнню”.
11.10 Т/с “Фурцева. Легенда 

про Катерину”.
12.15 Т/с “Ментовськi 

вiйни 5”.
13.15 “Хай говорять. Зорянi 

вiйни”.
15.50 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Випробу-

вання”.
23.50 Т/с “Мiй особистий 

ворог”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Стiй, або моя мама 

стрiлятиме”.
2.15 Х/ф “Приборкувачка 

тигрiв”.
4.30 “Хай говорять”.

5.20 Д/с “Пункт призначення - 
правда. Третiй сезон”.

ICTV
5.00 Факти.
5.15 Свiтанок.
6.10,7.35 Дiловi факти.
6.20,9.25,12.55,19.20,1.20 Спорт.
6.30 Т/с “Таксi”.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Д/ф.
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.
19.25 Д/ф.
22.25 Т/с “Таксi”.
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
23.10 Т/с “Офiцери 2. Одна доля 

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

Сари Коннор 2”.
2.15 Факти.
2.45 Т/с “Офiс”.

СТБ
6.10,2.45 “Бiзнес +”.
6.15,1.00 Т/с “Адвокат”.
7.55,14.45 “Нез`ясовно, але факт”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.

9.55 “ВусоЛапоХвiст”.
11.45 Х/ф “Дорога, що веде до щастя”.
13.40,19.05 “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 “Два капiтани”.
4.00 Нiчний ефiр.

новий  Канал
5.20 Т/с “Курсанти”.
6.00,6.50 Kids` Time.
6.05 М/с “Назад в майбутнє”.
6.30 М/с “Джуманджi”.
6.55,7.05,7.40 “Пiдйом”.
7.00 М/с “Барбоскiни”.
7.30,9.00,19.00,0.05 Репортер.
9.10,23.05 Т/с “Щасливi разом”.
10.55,19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
12.00 Т/с “Кадети”.
14.00 М/с “Бетмен”.
14.35 М/с “Маска”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Джоуї”.
16.55 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.
3.05 Українцi Любов.
4.00 Зона ночi.

нТн
5.55 “Легенди бандитського Києва”.
6.20 Х/ф “Шалене золото”.
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 роз-

битих лiхтарiв 9”.
13.35 Т/с “Марш Турецького”.
15.30 Х/ф “Вiдлуння з минулого”.
16.40 Х/ф “Викрадення “Савої”.
18.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Двiйник Берiї.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Полiттерор”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.20 “Правда життя”.
3.55 “Агенти впливу”.
5.20 “Уроки тiтоньки Сови”.
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коНсультує юрист
Підкажіть, будь ласка, який 

порядок отримання соціального 
житла та хто має на це право?

На запитання відповідає Павло 
Петренко, депутат Київської облас-
ної ради, керівник юридичного де-
партаменту партії «Фронт Змін».

Статтею 1 Закону України «Про 
житловий фонд соціального призна-
чення» передбачено, що соціальним 
житлом є житло всіх форм власності 
із житлового фонду соціального при-
значення, що надається громадянам 
України, які потребують соціального 
захисту, на підставі договору найму 
на певний строк.

До соціального житла відносять 
житлові приміщення у соціальних 
гуртожитках, квартири в багатоквар-
тирних будинках, а також одноквар-
тирні будинки. 

Якщо ви бажаєте отримати соці-
альне житло, вам необхідно стати на 
соціальний квартирний облік та від-
повідати наступним вимогам:

- соціальне житло має бути для 
вас єдиним місцем проживання або 
ви маєте право на поліпшення жит-
лових умов відповідно до закону;

- ваш середньомісячний сукупний 
дохід за попередній рік з розрахунку 
на одну особу менший від середньої 
вартості найму житла в даному на-
селеному пункті та прожиткового 
мінімуму, встановленого законодав-
ством.

Категорії громадян, які потре-
бують поліпшення житлових умов, 
встановлені ст. 34 Житлового кодек-
су Української РСР від 30.06.1986 р. 
До них, наприклад, належать особи, 
які проживають у приміщенні, що не 
відповідає встановленим санітарним 
і технічним вимогам, які хворіють на 

тяжкі форми деяких хронічних захво-
рювань тощо. Для отримання житла 
сформовано кілька черг, а саме: за-
гальна, першочергова і позачерго-
ва. Перехід з однієї черги до іншої 
можливий у разі появи в особи пе-
редбачених пільг. Такий перехід від-

бувається за клопотанням особи, яка 
отримала пільги. Також особа може 
бути знята з обліку в разі зміни об-
ставин, за яких вона стала на облік.

Оплата за використання соціаль-
ного житла встановлюється для кож-
ної особи індивідуально (відповідно 
до Порядку розрахунку плати за со-
ціальне житло, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2007 року).

Постановка на соціальний квар-
тирний облік здійснюється за пись-
мовою заявою особи, яка вимагає 
соціального захисту, його представ-
ника (копія документа про представ-
ництво повинна додаватися), опіку-
на, піклувальника або органу опіки 

(Згідно зі ст. 13 Закону України «Про 
житловий фонд соціального призна-
чення»). До заяви необхідно додати 
документи, які підтверджують об-
ґрунтованість постановки на облік, 
також документи, які підтверджують 
наявність пільг. 

Слід також подати довідку про 
склад сім’ї, копії документів, що під-
тверджують особу членів сім’ї, копії 
ідентифікаційних номерів, довідку 
про доходи за минулий рік грома-
дянина та його сім’ї, інформацію 
про вартість майна, яке перебуває у 
громадянина (відповідно до Поряд-
ку взяття громадян на соціальний 
квартирний облік, їх перебування 
на такому обліку та зняття з нього, 
затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 23.07.2008 
№ 682). Особі, яка подала таку зая-
ву, дається список прийнятих доку-
ментів з підписом особи, яка їх при-
йняла. Протягом тридцяти робочих 
днів приймається рішення про 
взяття на облік особи, або рішення 
про відмову. У разі, якщо у суб’єкта 
немає іншого житла, то відразу ж 
приймається рішення про тимча-
сове поселення його в соціальний 
гуртожиток. Не пізніше семи днів 
після прийняття рішення про взят-
тя на облік на отримання соціаль-
ного житла особа повідомляється 
у письмовій формі. У повідомленні 
міститься дата взяття на облік, но-
мер черги або причини відмови про 
взяття на облік. 

Якщо ви потребуєте юридич-
ної консультації, надсилайте свої 
запитання до нашої редакції. ква-
ліфіковану відповідь на них на-
дасть Павло ПеТреНко — депутат 
київської обласної ради, керівник 
юридичного департаменту партії 
«фронт Змін».

З огляду на спрощену сис-
тему ведення обліку і звітності, 
ведення кадрової документації 
підприємцем теж буде спро-
щене, на відміну від юридичних 
осіб. Проте ведення підприєм-
цем окремих кадрових докумен-
тів є обов’язковим. Це пов’язано 
з вимогами дотримання робото-
давцями норм трудового законо-
давства у відносинах з наймани-
ми працівниками. Адже згідно зі 
статтею 41 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення 
(далі – КУАП) за порушення ви-
мог законодавства про працю на 
громадян – суб’єктів підприєм-
ницької діяльності накладається 
штраф у розмірі від 30 до 100 
неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян (510–1700 грн.). 

Підприємець повинен:  роз-
робляти правила внутрішнього 
трудового розпорядку; укладати 
трудові договори з найманими 
працівниками; вести табелі облі-
ку використання робочого часу; 
вести відомості нарахування та 
виплати заробітної плати; скла-
дати графік відпусток на кожен 
календарний рік; проводити об-
числення термінів збереження 
документації і її знищення. 

Згідно з пунктом 6 частини 
першої статті 24 КЗпП, прийма-
ючи на роботу найманого праців-
ника, підприємець зобов’язаний 
укласти з ним письмовий трудо-
вий договір, а протягом тижня від 
часу фактичного допуску праців-
ника до роботи – зареєструвати у 
присутності працівника цей дого-
вір у центрі зайнятості за місцем 
свого проживання. Наказом Мі-
ністерства праці та соціальної по-
літики України від 8 червня 2001 
року № 260 (далі – Наказ № 260) 
затверджено форму трудового 
договору, яку слід використову-
вати, коли підприємець оформ-
ляє найману особу на роботу.

отже, підприємець ви-
рішив найняти працівника. З 
чого розпочати?

Згідно зі ст. 24 КЗпП при вла-
штуванні на роботу для укладання 
трудового договору громадянин 
- майбутній працівник підприємця 
повинен надати такі документи: 
паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу; трудову книжку 
(якщо для нього це місце роботи 
буде основним і він влаштовується 
на роботу не вперше); документ 
про фахову освіту (спеціальність, 
кваліфікацію), якщо робота, на 
яку претендує працівник, вимагає 
спеціальних знань. У листі Мінпра-
ці від 12.06.2002 р. № 06/2-4/198 

зазначається, що документ про 
освіту, про присвоєння відповід-
ної кваліфікації обов’язково по-
дається, якщо це необхідно для 
допуску до відповідної роботи (в 
інших випадках його надання не 
обов’язково);  особову медичну 
книжку форми № 1-ОМК (у разі за-
лучення працівника до діяльності, 
пов’язаної з обслуговуванням на-
селення); довідку органу держав-
ної податкової служби про присво-
єння ідентифікаційного номера.

Укладений у письмовій формі 
трудовий договір між працівником 
та фізичною особою-підприємцем 
повинен бути зареєстрований у 
тижневий строк з моменту фак-
тичного допущення працівника до 
роботи у державній службі зайня-
тості за місцем свого проживання 
у порядку, визначеному Міністер-
ством праці та соціальної політи-
ки України.

Відповідно до пункту 4 Поряд-
ку № 260 відповідальна особа цен-
тру зайнятості при поданні трудо-
вого договору фізичною особою 
реєструє його в книзі реєстрації 
трудових договорів. Трудовому 
договору присвоюється номер і 
ставиться дата реєстрації. Один 
примірник залишається в центрі 
зайнятості, другий – у роботодав-
ця, а третій – у найманої особи.

При складані трудового дого-
вору необхідно звернути увагу на 
такі моменти: трудова функція, яку 
виконуватиме працівник: зазна-
чаються докладні характеристики 
роботи, найменування професії, 
кваліфікація, посади відповідно 
до встановленої кваліфікації про-
фесій; умови оплати праці. У тру-
довому договорі закріплюються 
основний обов’язок роботодавця 
оплачувати працю працівника в 
розмірі не нижче законодавчо 
встановленої мінімальної заро-
бітної плати та встановлюється 
конкретна оплата праці. При вста-
новленні заробітної плати праців-
никові в трудовому договорі по-
трібно враховувати, що мінімальна 
заробітна плата встановлюється 
за просту, не кваліфіковану ро-
боту, наприклад, прибиральниця, 
різноробочий. Всі інші категорії 
працівників повинні отримувати 
заробітну плату у відповідності до 
класифікації професії та чинного 
законодавства; обов’язок під-
приємця - забезпечити безпечні 
та нешкідливі умови праці відпо-
відно до вимог нормативних актів 
про охорону праці; час роботи 
та відпочинку для працівника. Ці 
норми сурово регламентуються 
трудовим законодавством. Так, 

відповідно до ст. 50 КЗпП України 
нормальна тривалість робочого 
часу не повинна перевищувати 40 
годин на тиждень. У зв’язку з цим 
режим роботи встановлюється з 
урахуванням розподілу цих 40 го-
дин на 5 або 6 днів робочого тиж-
ня. Залежно від режиму робочого 
тижня (п’яти або шестиденного) 
установлюються вихідні дні (один 
або два дні). В трудовому договорі 
вказується конкретний час початку 
та закінчення роботи. Те саме сто-
сується вихідних днів; тривалість 
щорічної оплачуваної відпустки (не 
менше 24 календарних днів). Від-
повідно до ст. 47 Закону України 
«Про статус та соціальний захист 
громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастро-
фи» працівникам, які працюють у 
зоні посиленого радіоекологічно-
го контролю надається відпустка 
тривалістю 30 календарних днів. 
При наданні відпустки не потрібно 
забувати про соціальні оплачувані 
відпустки, а також про тривалість 
обов’язкових відпусток згідно з 
вимогами Закону України «Про 
відпустки».

Зазначимо, що умови тру-
дового договору, які погіршують 
положення працівників порівняно 
із законодавством України про 
працю, є недійсним. У ряді ви-
падків приватні підприємці можуть 
допустити до виконання трудових 
обов’язків працівників тільки після 
того, як вони пройдуть медичний 
огляд. Обов’язкові медогляди про-
водяться за рахунок працедавця-
підприємця. Після прийняття пра-
цівника на роботу його особиста 
медкнижка зберігається у праце-
давця. Останній забезпечує ве-
дення журналу реєстрації особис-
тих медичних книжок. Підприємці 
несуть відповідальність відповідно 
до чинного законодавства щодо 
своєчасності проходження пра-
цівниками обов’язкових медичних 
оглядів і допустимість працівника 
до роботи без наявності необхід-
ного медичного висновку.

У разі припинення трудового 
договору роботодавець та пра-
цівник повинні з’явитися в центр 
зайнятості. Відповідальна особа 
центру зайнятості повинна зняти 
договір з реєстрації з внесенням 
до нього відповідного запису. 
Знятий з реєстрації договір є під-
ставою для внесення фізичною 
особою в трудову книжку пра-
цівника запису про звільнення з 
роботи з посиланням на відпо-
відну статтю КЗпП України із за-
значенням дати зняття трудового 
договору з реєстрації. Всі запи-

си, внесені фізичною особою до 
трудової книжки працівника, під-
тверджуються підписом відпові-
дальної особи органу державної 
служби зайнятості, та завіряють-
ся печаткою центру зайнятості.

Роботодавець згідно ст. 116 
КЗпП України повинен у день розі-
рвання трудового договору видати 
працівникові всі належні суми. 

З позиції права працедавець 
– приватний підприємець нічим 
не відрізняється від юридичної 
особи. Ця рівність встановлена 
ст. 2 КЗпП України.

Підприємцям варто врахову-
вати, що їх працівники, як і праців-
ники підприємств мають право на: 
обмеження тривалості робочого 
дня і робочого тижня; одержання 
зарплати не нижче мінімальної; 
щорічні оплачувані відпустки; без-
печні умови праці; матеріальне за-
безпечення у разі захворювання, 
повної або часткової втрати пра-
цездатності; матеріальну допо-
могу в разі безробіття; звернення 
до суду для вирішення трудових 
суперечок та інші права, встанов-
лені ст. 2 КЗпП України.

Саме тому підприємець, при 
укладанні трудового договору, 
повинен дотримуватися всіх ви-
мог, висунутих законодавством із 
захисту прав працівників.

Насамкінець, звертаю увагу 
всіх фізичних осіб-підприємців, 
які використовують найману пра-
цю, що наразі в районі тривають 
рейдові виїзди мобільної робочої 
групи з питань легалізації заро-
бітної плати, трудових відносин. 
В кінці жовтня поточного року 
здійснено рейдовий виїзд групи у 
Липівку, Королівку, Забуяння, Гав-
ронщину. Зафіксовано 5 фізичних 
осіб- підприємців, у яких виявле-
но 6 неоформлених працівників. 
За результатами роботи групи 
складено протокол та довідку з 
підкріплюючими матеріалами, 
які 3 листопада цього року на-
правлені до прокуратури району, 
державної податкової інспекції, 
управління Пенсійного фонду для 
відповідного реагування. На сьо-
годнішній день тривають доку-
ментальні перевірки у фізичних-
осіб підприємців, у яких виявлено 
порушення. 

Тож,  шановні роботодавці, 
пам’ятайте, що порушення зако-
нодавства про працю обов’язково 
матиме негативні наслідки дис-
циплінарної, матеріальної і навіть 
кримінальної відповідальності та 
штрафні санкції.

ольга кУЗьміЧ,
спеціаліст відділу з питань 

праці та соціально-трудових 
відносин  управління праці та 

соціального захисту населення 
райдержадміністрації.

підприємець та НаймаНий працівНик: від а до я
Підприємець, який вирішив взяти собі помічника у вирішенні своєї справи, на-

буває принципово нового статусу – статусу роботодавця. Як мовиться, становище 
зобов’язує правильно оформити відносини з працівником. 

У зв’язку із неодноразовими зверненнями громадян 
щодо порушення газопостачальниками порядку перера-
хунку оплати використаного природного газу залежно від 
обсягу його використання за півріччя поточного року Київ-
ське обласне територіальне відділення Антимонопольного 
комітету України повідомляє що:

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
9 грудня 1999 р. «Про затвердження Правил надання на-
селенню послуг з газопостачання» розрахунок  населення 
за надані послуги з газопостачання (за наявності лічильни-
ка) здійснюється, починаючи з 2007 року за роздрібними 
цінами, встановленими Постановою Національної комісії 
регулювання електроенергетики України від 13 липня 2010 
р. № 812 «Про затвердження Роздрібних цін на природний 
газ, що використовується для потреб населення, Міжна-
родного дитячого центру “Артек” і Українського дитячого 
центру “Молода гвардія”» диференційованими  залежно  
від обсягів споживання природного газу, а саме:

 I катерогія – 72,54 коп/куб.м. – за умови, що обсяг спо-
живання природного газу не перевищує 2500 куб.м. на рік;

II категорія – 109,80 коп/куб.м. – за умови, що обсяг спо-
живання природного газу не перевищує 6000 куб.м. на рік;

III категорія – 224,82 коп/куб.м. - за умови, що обсяг спо-
живання природного газу не перевищує 12 000 куб.м. на рік; 

VI категорія – 268,56 коп/куб.м. - за умови, що обсяг спо-
живання природного газу перевищує 12 000 куб.м. на рік.

Газопостачальні підприємства проводять щороку ста-
ном на 1 січня перерахунок оплати вартості використа-
ного природного газу та суми нарахованих пільг залежно 
від обсягу використання газу у попередньому році та від 
диференційованих залежно від річних обсягів споживан-
ня роздрібних цін, що діяли в зазначеному році. Якщо за 
підсумками попереднього року використання природ-
ного газу споживачем не відповідає обсягам, на підставі 
яких визначалась ціна на природний газ, а саме, у разі 
перевищення обсягу використаного природного газу по-
рівняно з встановленими у попередньому році, споживач 
зобов’язаний протягом трьох місяців з дати здійснення 
перерахунку сплатити газопостачальному підприємству.

Крім того, перерахунок оплати використаного газу 
проводиться станом на 1 липня, залежно від обсягу його 
використання у першому півріччі поточного року та від 
роздрібних цін, що діяли в першому півріччі поточного 
року. При цьому слід враховувати, що обсяг використано-
го споживачем природного газу у першому півріччі поточ-
ного року становить 60 % річного обсягу споживання, або 
1500 куб.м. газу для I категорії, 3 600 куб.м. для II категорії, 
7 200 куб.м. для  III категорії, згідно з яким застосовуються 
роздрібні ціни. Такий перерахунок здійснюється до 1 серп-
ня поточного року. Отже, у випадку, якщо за перше півріч-
чя споживач використав природного газу у обсязі понад 
встановлені 60%, то він сплачує за ціною, передбаченою 
для наступної категорії. 

В тому випадку, якщо за рік споживач не використає 
природного газу більше, ніж встановлений обсяг, різниця, 
сплачена ним, залишається на його особовому рахунку і 
зараховується в рахунок майбутніх платежів.

щОдО Оплати 
виКОристанОгО

 прирОднОгО гаЗУ 

пОрядОК відКлЮчЕння 
ЕлЕКтричнОЇ ЕнЕргіЇ 

в раЗі нЕсплати
Відомо, що енергопостачальні організації займають 

монопольне (домінуюче) становище на ринку постачан-
ня електроенергії за регульованим тарифом. Для попе-
редження вчинення правопорушень в сфері постачання 
електричної енергії населенню та захисту прав спожива-
чів Київське обласне територіальне відділення Антимоно-
польного комітету України повідомляє, що згідно правил 
користування електричною енергією для населення роз-
рахунковим періодом для встановлення розміру оплати 
спожитої електричної енергії є календарний місяць. Плата 
за спожиту протягом розрахункового періоду електричну 
енергію вноситься не пізніше 10 числа наступного міся-
ця. Як правило, в договорі між споживачем і постачаль-
ником електричної енергії встановлюється зобов’язання 
споживача здійснювати оплату за спожиту електричну 
енергію згідно рахунків, що надсилаються поштою або 
персоналом районних електричних мереж.

Обсяг електричної енергії в рахунках визначається на 
основі середньомісячного споживання за попередній пе-
ріод та суми заборгованості. Тобто, в рахунку вказуються 
прогнозовані показники споживання і в разі виявлення 
розбіжностей в платіжному документі та в показаннях 
приладу обліку, споживач повинен повідомити про це 
енергопостачальника.

Оплата рахунку має бути проведена не пізніше 10 числа 
наступного місяця. В разі несплати за спожиту електричну 
енергію протягом 10 днів після терміну, зазначеного у до-
говорі чи платіжному документі, на 20 день споживачу над-
силається попередження про відключення електричної 
енергії. З моменту отримання такого повідомлення спо-
живачу дається 30 днів для сплати боргу, в іншому випадку 
його можуть відключити від електричної мережі.

Інший порядок законодавством не передбачений, а 
отже недотримання його з боку енергопостачальника є 
неправомірним.

Прес-служба київського обласного відділення 
антимонопольного комітету України.

Зверніть увагу
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На порозі нового тисячоліття зросла за-
непокоєність простих людей, які почали 

глибше розуміти серйозну небезпеку, що пови-
сла над нашою планетою. Всі, кому Богом дано 
переступити той поріг, жити і творити в новому 
віці, мусять замислитися сьогодні, що їм ще за-
лишиться: чи буде щось узяти з собою з цьо-
го бурхливого, розбещеного й марнотратного 
буття?

Якщо й успадкують майбутні покоління 
певні багатства, сумнівна буде їхня вартість, 
бо під ними, замість основи, лежатимуть самі 
проблеми. Адже й нині зміст нашого існування, 
якщо жити й думати, складається з безлічі за-
питань. Та поки що природні болячки нас тільки 
дратують. Але хочеться знати: як ми докотили-
ся до такого стану, що нині не можемо випити 
ковток чистої води, вдихнути на повні груди 
справді чистого повітря?

Певен, наші біди й негаразди, які набува-
ють загрозливого характеру, з’явилися давно. 
Суть їх у дисгармонії, що виникла між люди-
ною і природою. І лише тому, що людина, як 
мисляча істота, не виробила 
мови спілкування з нею, При-
роді було відведено другоряд-
ну роль, де людина поставила 
себе царем. А царі, як відомо, 
користуючись вседозволе-
ністю, мовчки тягли все, що 
можна було легко брати від 
матері-природи. За таких умов 
скоїлася дивна метаморфоза: 
цар перетворився на свиню, 
неймовірно загадивши і спус-
тошивши природне середови-
ще.

Я, принаймні, не зустрічав 
людей, котрі б не любили річки, 
лісу, поля. Ще підлітком мене 
вабила і приманювала до себе 
річка. Текла вона за сотню-
другу кроків від нашої хати. Я 
любив не тільки річку, а й назву 
її: Здвиж! Правда, гарно? Тут 
щось таке, притаманне справ-
жній могутній річці: двиготіння, 
рвійність, рух...

Коли був вільний, – пас же корів, а час той 
був суворий, сталінський, усіх примушували 
будувати комунізм, – то захоплено блукав бе-
регом ріки, шукав чогось незвичайного, нового 
і цікавого.

Боже, згадуючи оті часи, думаю: якою кра-
сивою була наша земля! А краса – найбільше 
багатство і здорове середовище, де народжу-
ються дужі і гарні люди, які вміють жити й лю-
бити.

Берег річки – килим барвистий, зітка-
ний з різних трав та квітів. Коли йдеш 

по ньому, відчуваєш: босі ноги зігріває якесь 
приємне, цілюще тепло. А квіти! Як вони гарно 
пахли, особливо вранці, коли сонце ласкавим 
промінням зігрівало їх від нічної прохолоди. 
Скрізь, куди не поглянеш, на прибережних ку-
щах, на молодих гінких вільшинах сидять птахи, 
чистять після сніданку дзьобики, витьохкують, 
цвірінькають, скрекочуть, каркають…

Не хотілось тоді думати про щось погане, 
важко зітхати, як нині зітхають і нудяться моло-
ді люди. Адже поруч було стільки живого, гар-
ного, доброго, квітучого, яке тебе заворожува-
ло, чарувало, приносило радість і втіху.

Тепер берег річки німує. Де-не-де ще мож-
на побачити непосидющу очеретянку. Вистри-
бує вона самотою в зелених зарослях і рідко 
співає. На густих кущах лози сидять насторо-
жені сороки й похмуро дивляться і на тебе, і на 
цей світ, що втратив свою привабливість. І до-
пікає невимовний жаль за тим, що до вчора ще 
було, а сьогодні - нема й ніколи його не буде... І 
вина в тім людини – царя природи.

Нині, якими б штучно створеними блага-
ми ми не користувалися, відчуваємо, що нам 
стало не тільки тісно, а й мулько, невтішно 
на цій дивній планеті. Стан спонтанної втоми 
пригнічує нашу психіку, впливає на поведінку, 
пригальмовує активність. Ми хворі недостат-
ньо з’ясованим недугом, котрий спричинили 
соціально-екологічні “перетворення”. Тим ча-
сом, поки ми днями сидимо біля телевізорів, 
годинами – за кермом авто, довколишній світ 
руйнується, а наша увага через велику “зайня-
тість” не помічає тих руйнацій.

Завдячуючи науково-технічному прогресу, 
людство легко здолало вершину цивілізації. 
Опинившись там, ми бачили й цінували тіль-
ки здобутки. Втрат не хотіли бачити, тому за-
спокійливо вважаємо, що головним вінцем 
нашого щастя є технічні засоби, комп’ютери 
і таке інше, зсилаючись на котре, забули про 
живу природу. Ніколи й ніхто з нас не рахував 
у власному бюджеті тих дивідендів, якими ще-
дро одаровувала природа. Перед нею ми вічні 
боржники, бо з нерозважливою зажерливістю 
використовуємо її ресурси.

Цивілізація, за визначенням Маркса, – це 
етап, який приходить на зміну дикості й варвар-
ству. Сприйняти такі визначення можна лише з 
одним уточненням: ми теж дикуни і варвари, але 
цивілізовані. Про що думає сучасна людина, яка 
нещадно, жорстоко, до повного виснаження роз-
базарює природні багатства? Прикро, що, сягнув-
ши висот, вона зануджено топчеться і борсається 
в болоті буднів, переобтяжена дріб’язковими по-
требами свого існування. Та вже ні ситість, ні каз-
кові багатства не спроможні вгамувати крик душі. 
Світ затьмарюється, ми живемо, мов у густому ту-
мані, де важко зорієнтуватися, виблукати на такий 
путівець, який виведе нас з глибоких потрясінь і 
бентег. Ради свого спасіння багато людей намага-
ються зберегти свою подобу і душевну рівновагу 
з допомогою штучних стимуляторів, серед яких 
переважає алкоголь та наркотики. А це початок 
згубного і неминучого краху.

Часто берегом Здвижа, – проти і по течії, 
– я все далі й далі мандрував, щоб краще 

пізнати і річку, і місцевість, де вона протікала. 
Мене завжди дивувало: чому річка петляє? Ось 

біжить вона рівно, легко, ніжно виціловує зеле-
ні береги, які, мов у дзеркало, задивляються в 
неї, та враз так крутоне, ніби шукає дороги по-
вернути назад. Цікаво, хто й навіщо створив її 
такою? Ну, бігла б собі гладесенько, спокійно, 
а то – звивається, спотикається туди-сюди, не-
мов ховається, втікає від когось.

Тепер же Здвиж прямує рівненько, мов під 
шнурівку. Меліоратори підправили його так, що 
це вже не річка-канава: непривітна, замулена, 
поросла густим зелом. Ніде й оку зупинитися. 
Вона втратила природне обличчя, оту дивну, 
неповторну красу, яка вабила до себе й мало-
го, й старого, яку хотілося любити.

Зараз уже знаю, що петляння ріки – це збе-
реження гідрологічного режиму даної місце-
вості. А після її “випрямлення” почали чахнути 
довколишні ліси, у криницях упала вода, а деякі 
зовсім повисихали. Попри все ми живемо, ми-
моволі звикаємо до гіршого та гіршого й мов-
чимо, не усвідомлюємо апокаліпсичного лиха, 
бо розучилися мислити й бачити, не стаємо 
на захист землі, не каємося перед матір’ю-
природою за безглуздо заподіяну їй наругу.

Першість у дикунському нищенні приро-
ди належить тоталітарній системі, яку 

впровадили комуністи, – творці “світлого” май-
бутнього. Власне, вони не господарювали, а 
творили сатанинську вакханалію, від наслідків 
якої нам, мабуть, ніколи не очухатися. Руйнації 
особливо жахливі після Чорнобиля. Їх розміри 
неможливо визначити й нині. Досі нема на на-
шій землі справжнього господаря.

Хижацькі плани руйнування природного 
середовища розроблялися в “зореносному” 
Кремлі і зорепадливо виконувалися ницими 
холуями імперії, які, аби вислужитися, не зу-
пинялися ні перед чим. «Ми не можемо ждати 
милості від природи…» – це ж спонука до лихо-
дійства! Так, милості не треба чекати, милість 
слід було проявляти. Система була налашто-
вана агресивно: душити і руйнувати завжди 
вистачало енергії, а захистити якусь пташину 
чи рослину від повного знищення – о, ні! Тепер 
у стані очумлення ми лиш позіхаємо і спокій-
но дивимося на болючі руїни природи, землі, 
безтурботно проходимо повз них. Ми не збен-
тежені, наша державна свідомість пригнічена 
і невизначена. У тенетах апатії незалежність і 
самостійність бачимо, ніби гарний сон. А на до-
вколишній світ дивимося безпорадними очима. 
Рабська покора і страх не дають нам звестися. 
А земля й досі, хоч рідна, але не своя. Вона не 
належить народу, народ на ній не господар, то 
й рани її, і терзання її йому не боліли й не бо-
лять.

Очевидно, так буде ще довго. Народ, який 
віками терпів тиранство, не отямиться відразу. 

Нас позбавили історичного стимулу захоплю-
ватися своїм спадком, походженням. Нашу 
історичну пам’ять зумисно розірвано, пошма-
товано. Ми вже не здатні самостійно діяти, тво-
рити. Чухаємо, як звикли, свої нерозважливі 
маківки і байдуже гадаємо, що, нарешті, руїни 
землі і природи, може, когось змусять схаме-
нутися.

Марні сподівання, бо не схаменулися, 
не покаялися ті, хто в ім’я комунізму 

проявляв і насаджував жорстокість. А пора 
схаменутися, нарешті усвідомити, що комунізм 
не нашого поля ягода. Це нам таку примару 
нав’язали, аби закабалити, поневолити і гно-
бити народ.

Чужинець-мандрівник у тринадцятому сто-
літті, відвідавши Київ, був дуже здивований: 
невеличка риболовецька артіль на Дніпрі що-
дня наловлювала до дюжини возів риби. Та ще 
ж якої!

Згадав оцю історію, коли почув, що нині на 
кожного жителя України на рік припадає кілька 
грамів риби. Боже, які ми бідні, злиденні!

 Пам’ятаю, як на Здвижі зу-
стрічав старих рибалок. Вудка-
ми вони ловили щук, линів, ка-
расів - отих, які були, мов з міді 
ковані! А на дрібноту ніхто й не 
дивився.

Не так уже й давно кишів ри-
бою Здвиж, бо вона мала при-
вілля для розмноження. Русло 
– це глибочезні ями, які чергува-
лися з мілинами. Ями в річці – це 
своєрідне диво. Бува, натрапиш 
на таку, а вона вся заросла бі-
лими лілеями, лиш середина 
зблискує чистим плесом – там 
купається сонце, дивишся й 
не можеш надивитися на таку 
казкову красу. “Для кого ж вона 
була?”, – думаю сьогодні. Для 
людини. Хто ще здатний так гар-
но сприймати красиве й так же 
гарно його нищити? Людина! 

Боже, як же таку землю було 
не любити, не берегти, не шану-
вати? Та бездарно, злочинно ви-

користовувала оті багатства комуністична сис-
тема. Чи то через свою хворобливу ненависть 
і нетерпимість до всього красивого, мудрого, 
святого? А може, через свою сліпу затятість, 
аби все в цьому світі перекроїти на свій лад? 
Майже всі річки і ріки в Україні були позбавлені 
своєї первозданності. Русла їхні осушено, ви-
правлено, загачено греблями, гребельками, 
нароблено масу великих і малих гнилих водо-
сховищ.

Що й казати, багато витрачено коштів. Але 
така господарська “стратегія” не принесла 
користі. У її суті було закладено споживацьке, 
дикунське ставлення до природи – дешево і 
швидко збагатитися. Ті, хто впроваджували 
таку програму, безперечно, нічого не тямили 
про внутрішні механізми землі, де все доско-
нало влаштоване, та взаємопов’язане. Зруй-
нуєш щось одне – за ним іде руйнація далі. Та 
“червоні могильники” не зважали на цю істи-
ну – пішли війною на природу. Усі цінності, які 
створювали загальний добробут, - а це ліси, 
ріки, болота, гайки, переліски, струмки, джере-
ла - були якщо не знищені вщент, то безбожно 
зруйновані, спаплюжені.

Творячи дикунську вакханалію, нікому не 
давали і рота розкрити, усіх примушу-

вали дивитися “вперед”, щоб ніхто не бачив 
злочинного сліду отих глибоких ран, які нано-
силися природі. Адже всі малі водойми поза-
мулювалися, у великих зацвіла вода, чималі 
площі меліорованих земель стали непридатни-
ми для господарювання. Та найсумніше: втра-
тивши свої ріки, Україна назавжди позбулася 
щедрих запасів прісної води. Отож, уже й сьо-
годні ремствуємо, а завтра, певен, нам дове-
деться імпортувати й воду.

Коли нині з високих трибун б’ють на сполох, 
що потрібно рятувати природне середовище, 
мене проймає розчарування.

Багато хто з тих людей, залишившись при 
владі, був причетним до спустошення нашої 
землі. Тоді їм, імперським вірнопідданцям, 
не боліло, не болить і нині. А біль, як відомо, 
робить, людину доброю й чутливою до різно-
го лиха, страждань. Тому сьогоднішні засоби 
охорони природи, як на мене, зводяться до за-
спокійливого споглядання, як вона й далі руй-
нується та гине. І кого, задумаймось, треба ря-
тувати: пограбований, розтерзаний народ, чи 
конаючу природу? Люди заради свого спасін-
ня, мов риба, залягають на дно й чекають кра-
щих часів. Сподіваються, що вони настануть. А 
природа не може чекати. Вона, зранена, стоп-
тана, загиджена, волає, просить порятунку. Її 
рани – наш вічний біль!

іван ЗАхАрЧеНко.
с. Ситняки.

раНи природи – Наш вічНий Біль

Суперники відомі, і те-
пер можна спокійно готу-
ватися до фінальної части-
ни Євро-2012 та збирати 
про них інформацію. З лег-
кої руки чемпіона світу та 
Європи Зінедіна Зідана 
та володаря Кубка Євро-
пи Марко ван Бастена під 
час жеребкування, яке від-
булося 2 грудня, команди 
дізналися про початкову 
диспозицію. 

Добре було тренерам 
провідних збірних. Дель 
Боске, Пранделлі, Марвейк, 
Льов випромінювали щастя 
й спокій. Трохи напруженим 
виглядали Капелло й Блан. 
Трохи було заздрісно, що 
вони можуть собі дозволити 
навіть у такі хвилини не пе-
реживати, з ким гратимуть 
на першому етапі. 

Олегу Блохіну, між ін-
шим, також не звикати 
до подібних заходів. Зви-
чайно, хотів сприятливих 
суперників, частково фут-
больні Боги нам посприя-
ли. Але, як кажуть, у фіна-
лах слабких суперників не 
буває. Якщо ціль - за під-
сумками Євро - потрапити 
до числа провідних збір-
них, треба вміти їх пере-
магати. 

результати жеребку-
вання фінального турні-
ру Євро-2012:

група А - Польща, Ро-
сія, Греція, Чехія;

група В - Голландія, Ні-
меччина, Португалія, Данія;

група с - Іспанія, Італія, 
Хорватія, Ірландія;

група D - Україна, Ан-
глія, Швеція, Франція.

Матчі Євро-2012 про-
йдуть з 8 червня по 1 липня 
наступного року у восьми 
містах України та Польщі 
- Києві, Донецьку, Львові, 
Харкові, Варшаві, Гдан-
ську, Познані та Вроцлаві.

10 грудня - 
всесвітній день 

футболу

Наша зБірНа 
зіграє 

зі швецією, 
аНглією та 
ФраНцією

1-й тур. група «А».
1. «Колос» – «Фасівоч-

ка»  15:5
2. «Спиртовик-2» – 

«Авангард»  3:8
3. «Партизан» – 

«Макарів-1»  5:19
4. «Стимул» – «Кара-

шин»  9:4
група «Б»

1. «Іскра» – «Фортуна 
НІЖ»  16:6

2. «Факел» – 
«Макарів-2»  4:9

3. «Спиртовик-1» – 
«Оберіг»  16:2

4. «Перо» (Кол) – 
«Фоса»  2:9

5. «Ветеран» (Мак.) - 
«Грузьке»  3:8

2-й тур група «А»
1. «Стимул» – 

«Макарів-1»  5:12
2. «Спиртовик-2» – 

«Фасівочка»  7:1
2. «Здвиж» – «Кара-

шин»  6:4
3. «Партизан» – «Ко-

лос»  0:6
група «Б»

1. «Перо» – «Оберіг» 4:3
2. «Макарів-2» – «Грузь-

ке»  5:5
3. «Факел» – «Форту-

на»  19:0
4. «Ветеран» – 

«Фоса»  1:0
5. «Спиртовик-1» – «Іс-

кра»  2:3

чемпіоНат  
райоНу

з міНі -ФутБолу
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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

Від усієї душі вітаємо дорогу бабусю 
ЧУНіЦькУ олену іллівну

з ювілейною датою – 85-річчям від Дня народження.
Ми Вас з іменинами щиро вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні також Вам бажаєм
Здоров’я, миру, щастя і тепла.
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб не було на ньому перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б Ви тяжких турбот!
Сердечно Вас поздоровляєм,
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм
На довгі-довгі радісні літа!

онуки та правнуки.

Сонячні та найтепліші вітання шлемо з нагоди слав-
ного ювілею – 80-річчя від Дня народження

БорУкУ івану Ульяновичу з комарівки.
Сердечно зичимо Вам доброго здоров’я та життєвого 

благополуччя. Хай з кожним днем прибуває Вам мир, зла-
года, тепло, щедрість, повага та любов всіх оточуючих.

Щоб всі літа, що подарувала доля,
Вас обминали прикрощі і болі!

З повагою Президія районної організації 
ветеранів України.

Адміністрація, профком та трудовий колектив 
Црд «Пролісок»   шле свої найщиріші привітання з юві-
лейною датою вихователю

коНоВАЛеНко світлані іванівні.
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
 

Адміністрація, профком та трудовий колектив 
Црд «Пролісок»   щиросердно вітає з ювілейною да-
тою – 25-річчям від Дня народження

Піхед юлію Вікторівну.
Двадцять п’ять – це найкраща пора:
І квітує, й сміється життя,
Неповторність променить
І тільки радість несе кожна мить!
Тож нехай так буде завжди,
Щодня квітнуть щастя сади.
У всьому успіхів і процвітання!
Хай здійсняться мріі, бажання!

щира вдячність
Макарівський районний центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді висловлює вдячність приват-
ним підприємцям Бурдій Олені, Добривечір Світлані, 
Кириленко Ірині за щире та дружне ставлення, високу 
оперативність при вирішенні питань боротьби з ВІЛ/
СНІДом серед учнівської молоді району.

тов „слоБода ко” 

запрошує На постійНу 
роБоту:

-  б у х г а л т е р а ;
-  ю р и с к о н с у л ь т а .

оплата згідно штатного розкладу.
Звертатися: київська обл., макарівський р-н, 

с. Червона слобода, вул. Заводська, 1. 
Т е л .  ( 0 4 4 7 8 )  9 0 - 1 0 3

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665935, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800043 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року № 2651, 
2659, 2664 на ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665934, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800044 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року № 2659 
від  26 червня 2008 року № 3945 на ТоВ «Тувал», вважати 
недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665923, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800055 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року № 2651, 
2664 на ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665922, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800056 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року №  2659 
на ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665931, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800047 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року № 2651, 
2664 на ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665930, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800048 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року № 2664, 
2659 на ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665929, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800049 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року № 2651 на 
ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665927, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800051 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року № 2651, 
2664 на ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665928, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800050 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року № 2651 на 
ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665926, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800052 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року № 2664, 
2659 на ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на зе-
мельну ділянку серії ЯЖ № 665925, виданий 24 листопада 
2009 року Макарівським відділом земельних ресурсів рай-
держадміністрації за № 020994800053 на підставі договору 
купівлі-продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року 
№  2659, 2664, 2651 на ТоВ «Тувал», вважати недій-
сним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665924, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800054 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року № 2651, 
2664 від 26 червня 2008 року № 3945 на ТоВ «Тувал», вва-
жати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665902, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800062 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року № 2663 на 
ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665940, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800039 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 26 червня 2008 року № 3948 
на ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665936, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800042 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року №  2659, 
2664  на ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665938, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800040 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року № 2651 на 
ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665907, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800057 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року № 2659  
на ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665906, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800058 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року № 2668, 
2647 на ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665905, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800059 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року № 2647, 
2668, 2663 на ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665903, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800061 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року № 2647, 
2668, 2655, 2663 на ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665933, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800045 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року № 2659, 
2651 на ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на зе-
мельну ділянку серії ЯЖ № 665937, виданий 24 листопада 
2009 року Макарівським відділом земельних ресурсів рай-
держадміністрації за № 020994800041 на підставі договору 
купівлі-продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року 
№ 2651, 2664 , 2659 на ТоВ «Тувал», вважати недій-
сним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665932, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800046 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 26 червня 2008 року № 3945 
на ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ № 665904, виданий 24 листопада 2009 
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержад-
міністрації за № 020994800060 на підставі договору купівлі-
продажу земельних ділянок від 29 квітня 2008 року № 2663, 
2668, 2655, 2647 від 26 червня 2008 року № 3948 на ТоВ «Ту-
вал», вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право  власності на земельну ді-
лянку серії ЯЖ № 665939, виданий 24 листопада 2009 року Ма-
карівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за 
№ 020994800063 на підставі договору купівлі-продажу земельних 
ділянок від 29 квітня 2008 року № 2663, 2668 від 26 червня 2008 
року № 3948 на ТоВ «Тувал», вважати недійсним.

За останній час у нашому районі збільшилась кількість по-
жеж від недотримання вимог пожежної безпеки. Вони завда-
ють не лише матеріальні, але й великі моральні втрати, осо-
бливо коли мова йде про життя та здоров’я людей.  

Для обігрівання приміщень використовуйте електроприла-
ди лише заводського виготовлення, дотримуйтесь елементар-
них вимог правил пожежної безпеки в побуті та на виробництві.

Незабаром розпочнуться новорічні та різдв’яні свята в 
школах, дитячих садках, будинках культури та інших закладах. 
Відповідальними за протипожежний стан та святкування ма-
ють бути керівники цих закладів. Саме вони повинні розробити 
план та порядок організованого виходу присутніх з приміщен-
ня на випадок виникнення пожежі. Під час проведення ново-
річних свят всі виходи з приміщення повинні бути відкриті, біля 
входу в них та в залі, де встановлена ялинка, повинно бути не 
менше трьох вогнегасників, двох шерстяних ковдр, не менше 
двох евакуаційних виходів та справний телефонний зв’язок.

Не слід забувати і про те, що ЗАБороНЯЄТьсЯ: влашто-
вувати в приміщенні феєрверки, запалювати бенгальські вогні, 
магній, користуватися хлопавками, наряджати дітей в легкозай-
мистий одяг, вішати на ялинку целулоїдні та інші легкозаймисті 
іграшки, прикрашати її ватою, вимикати повністю світло в при-
міщенні, де встановлена ялинка.

У зв’язку з тим пожежна охорона району звертається 
до усіх громадян: підчас новорічних та різдв’яних свят 
значно зростає ризик виникнення пожеж, що вимагає від 
кожного підвищеної уважності при поводженні з вогнем, 
вибухо – та пожежо-небезпечними речовинами в місцях 
масового перебування людей, у місцях відпочинку тощо.

служба 101 інформує

і радість, і тУрБОта* * * * *

* * * * *

Прохання доПоМогти
САХАНДІ Максиму, 1990 р.н. нещодавно видалили 

злоякісну пухлину.  Надалі йому необхідна хіміотерапія 
та подальша реабілітація. Мати не в змозі самотужки це 
оплатити. Громада села зібрала певні кошти, та їх, на жаль, 
не досить. Тому депутати Мар’янівської сільської ради  
звертаються до всіх небайдужих до чужого горя людей з 
проханням допомогти цій сім’ї подолати страшну недугу.

Ви можете перерахувати кошти на особовий 
рахунок 2450 в Ощадбанку на ім’я Саханди Світла-
ни (мати), тел.:066-483-18-92.
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приватні оголошення

ПродАю ракушняк м-25 вищого ґатунку. Те-
лефон: 067-472-42-73.

НАЙмУ дво-, трикімнатну квартиру в мака-
рові. Тел.: 063-306-68-55; 098-528-26-26.

ПродАю передній міст від трактора Т-40 та 
автомобіль «москвич-408». Тел.: 099-224-
52-82.

кУПЛю акумулятори б/в. Тел.: 067-744-12-56.

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.

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%.

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.

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.

Пам’ятники з чорного граніту. 
доставка. установка. м.коростиШів. 
(04130) 5-10-83; 050-04-27-387; 096-436-95-17.

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)

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 . 

житомирська м’ясопереробна фабрика

купуємо дорого в необме-
женій кількості Врх, коней.
Тел.: 067-410-22-32.

вічна ПаМ’ять
13 грудня минає 5 років, як обірва-

лося життя любимого синочка, брата, 
батька, дідуся
ЛИшТВИ олександра миколайовича.

Синочок рідненький, як швидко 
пливе час. Свідомість ніяк не сприй-
має, а серце відмовляється вірити, 

що тебе немає з нами. Як хочеться почути твій го-
лос. Мої очі не висихають від сліз уже 5 років. Не-
хай мої сльози не турбують тебе, твого вічного сну. 
Земля тобі хай буде пухом і вічне Царство небесне. 
Ти був, є, будеш для нас жити, поки ми живі.

Всі, хто знав мого синочка, пом’яніть його добрим 
словом.

Вічно сумуючі мама, сестра Лєна, 
зять ігор, хрещениця катя.

Адміністрація, профком та трудовий колектив 
ЦРД «Пролісок» висловлюють свої глибокі співчуття 
Сивоконь Галині Миколаївни з приводу тяжкої втра-
ти – смерті матері.

ВТРАЧЕНЕ свідоцтво САА №008460 від 26 
грудня 2008 року про право власності на 
садовий будинок за адресою Київська обл., 
Макарівський р-н, Ясногородська сільська 
рада, садове товариство «Діо груп», вул. 
Скоропадського Григорія, 26, видане на під-
ставі рішення виконкому Ясногородської 
сільської ради №93 від 25 грудня 2008 року 
на ім’я БеЗУЛік Тетяни Володимирівни, 
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ посвідчення ветерана та учасни-
ка війни серії В-ІІ №486781, видане 16 квітня 
1998 року на ім’я  ГомоН Ніни Григорівни, 
вважати недійсним.

ЗІПСОВАНИЙ технічний паспорт на житловий 
будинок в с.Чорногородка, вул. Київська, 15, 
виданий Макарівським бюро технічної інвен-
таризації 1 липня 1992 року на ім’я дідкіВ-
ськоГо Анатолія Петровича, вважати не-
дійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право при-
ватної власності на землю серії  КВ №082516, 
виданий 8 лютого 2002 року на підставі рі-
шення виконавчого комітету ради народних 
депутатів від 9 жовтня 2000 року №10 на ім’я 
АНдріЙкА миколи Нечипоровича, вважа-
ти недійсним.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право власності 
№89 від 19 травня 1993 року видане держав-
ною адміністрацією Макарівського району на 
ім’я сНіжкА Василя івановича, вважати 
недійсним.

Продаю автомобіль «Пріора» 2011 року випуску.
 можлива оплата частинами від 1634 грн/міс. 

Те л . :  0 9 7 - 0 8 0 - 8 0 - 0 1 ;  0 9 5 - 4 2 3 - 2 0 - 4 7 .

оголоШення 
11 грудня о 14.00 в макарівському ра-

йонному будинку культури відбудеться 
гала-концерт за участю переможців іV 
обласного огляду-конкурсу хореографіч-
них колективів київської області.

ПоШанування святителя
комісія з благодійництва макарівської районної ради

фонд «милосердя та здоров’я» київської обласної 
державної адміністрації

Відділ культури та туризму макарівської районної 
державної адміністрації 

макарівський районний Центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

Вищі православні богословські курси імені 
рівноапостольного князя Володимира

макарівське благочиння Української Православної Церкви
макарівський районний історично-краєзнавчий музей

Трк «Авіс»
Центр творчості дітей та юнацтва ім. данила Туптала 

Центр св. климента «спілкування та діалог культур»
за участю мерії міста ростов Великий (російська федерація)

в черговий раз проводять урочисту Академію, 
присвячену святителю Димитрію Ростовському з 
нагоди 360-річчя з дня народження нашого святого 
земляка. 

В програмі: розповідь про маловідомі події з 
життя святителя Димитрія Ростовського, виступ хо-
рових колективів з Макарівщини та гостей, перегляд 
православних художніх фільмів, презентація видань 
видавничого відділу та прес-служби Макарівського 
благочиння Української Православної Церкви. 

Особливу частину підготовлено для дітей та 
юнацтва.

Початок – о 16 годині 16 грудня 2011 року. 
місце проведення – кінотеатр «ольвія». 

На всіх, а особливо на дітей, чекають пода-
рунки. 

Вхід – вільний.

8 грудня невгамовна смерть забрала життя нашої 
подруги 

мАкАреЦь Галини Павлівни. 
Горе і смуток переповнюють наші серця. Надзви-

чайно працьовита і щедра, доброзичлива і небайдужа 
до чужого горя - такою вона була за життя, такою вона 
залишиться у нашій пам’яті назавжди.

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

сумуючі сім’ї соловей, марченко, Титаренко.

повідомлення про наміри
ТОВ „Слобода КО”, розташоване в с.Червона Сло-

бода Макарівського району по вул. Заводській 1, має 
наміри надавати послуги з водопостачання, водовід-
ведення та теплопостачання для населення, бюджет-
них та інших організацій. ТОВ „Слобода КО” має в на-
явності ліцензії на надання даних видів послуг. 

Зауваження та пропозиції від юридичних та 
фізичних осіб приймаються за адресою: Червоно-
слобідська сільська рада письмово або за теле-
фоном 90-150.

На виконання ст. 7, ст. 13 ЗУ «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності» макарівська районна державна 
адміністрація повідомляє, що у 2012 році не пла-
нується прийняття регуляторних актів, у зв’язку з 
чим план діяльності з підготовки проектів регуля-
торних актів на 2012 рік не складався.

КУПЛЮ дОрОгО КОріВ, 
КОней та МОЛОднЯК ВрХ. 

Телефони: 067-173-92-92, 
098-921-12-31.

Управління державного казначейства у Макарів-
ському районі висловлює щирі співчуття рідним та 
близьким з приводу передчасної смерті колишнього 
працівника

мАкАреЦь Галини Павлівни.

каФе-Бар „Барселона” 
запрошує На постійНу роБоту 
прибиральницю-посудомийницю, 

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

реставрація подушок
у вашій присутНості

- дезинфікуємо кварцуванням; 
- очищуємо від сторонніх предметів;

- знищуємо запах поту; 
- замінюємо напірник на новий.

Виїзна майстерня під’їде до вашого 
будинку  БеЗкошТоВНо

Т е л е ф о н :  0 6 7 - 1 0 2 - 9 6 - 6 9 .

в магазині “автоленд“, що знаходиться 
за адресою: смт Макарів, вул. леніна, 63-а 
(за автопарком) відкрилася нова група товарів 

“ в с е  д л я  г а з у “ .
Т е л е ф о н :  0 6 3 - 5 8 3 - 7 0 - 9 9 .
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12 - 18 грудняГороскоп
оВеН (21.03-20.04). Пiсля цього тижня ви або вiдчуєте, що 

означає смак перемоги, або вам доведеться якийсь час витратити на 
виправлення прорахункiв i помилок. Щоб звести до мiнiмуму ризик 

втрат, не ухвалюйте поспiшних рiшень. Але головне - не наполягайте на сво-
їй думцi в кабiнетi начальства або в суперечцi з своєю другою половиною. 
До середи краще займатися наведенням ладу - скрiзь, де це потрiбно. Лег-
ше руйнувати, нiж будувати. З четверга ваш запал дещо зменшиться, зате 
вдасться одержати вiд життя бiльше задоволення.

Сприятливi днi: 12, 16; несприятливi: 13.

ТIЛеЦь (21.04-21.05). Цей тиждень готує для вас чимало 
сюрпризiв. Приготуйтеся зробити несподiванi вiдкриття, почути 
вiдвертi вислови або одержати пропозицiї. Головне - залишити по-

заду нерiшучiсть i спробувати вийти на новий рiвень. Iнакше шанс буде 
упущений. Грунтовнiше пiдiйти до рiшення важливих питань ви зможете у 
четвер. Зважуйтесь на змiни в особистому життi. Давайте початок новим те-
мам i проектам, експериментуйте. У вихiднi друзi не дадуть вам нудьгувати. 
Знайдiть час пiдготуватися до нового тижня - на вас чекає багато роботи.

Сприятливi днi: 16, 18; несприятливi: 17.

БЛИЗНюкИ (22.05-21.06). Весь тиждень буде вiдчуватись не-
переборне бажання дiяти. Але якраз iнiцiатива може зіпсувати деякi 
вашi плани. Краще перечекати i зосередитися на тих проектах, вiд 

яких вiддача очiкується в майбутньому. З четверга можна вести перегово-
ри, виправляти помилки, якщо зрозумiєте, що це потрiбно для справи або 
душевного спокою. Менше думайте про себе, бiльше - про тих, хто вас ото-
чує. Розберiться з безладом в шафах або пiдвалах. У вихiднi берiть активну 
участь в заходах, на якi вас запросять друзi, але не пiддайтеся спокусам.

Сприятливi днi: 14, 17; несприятливi: немає.

рАк (22.06-22.07). Стримуйтеся, якщо вiдчуваєте, що оточуючi 
пiдбурюють вас до з`ясування стосункiв. Незначного приводу буде 
досить, щоб вирвалися назовнi образи, що накопичились, або роз-

дратування. Зараз складно впоратися з почуттями. Але результати словес-
них баталiй не обов`язково будуть деструктивними - вiдвертiсть допоможе 
вирiшити деякi питання, якi ви довгий час вiдкладали в довгий ящик. Другу 
половину тижня присвятiть нововведенням - робiть покупки, мiняйте осо-
бистий iмiдж або починайте ремонт в будинку.

Сприятливi днi: 13; несприятливi: 17.

ЛеВ (23.07-23.08). Намагайтесь правильно розставити 
прiоритети. У першу половину тижня ви вiдчуватимете, що маєте пра-
во втручатися в хiд подiй i iз задоволенням проявите лiдерськi якостi 

в складних ситуацiях. Буде краще, якщо ваша активнiсть не розсiється i ви 
поклопочетеся про довготривалi перспективи - як для себе, так i для колек-
тиву. Друга половина тижня поставить серйознiшi питання, рiшення яких 
може iстотно змiнити ваш соцiальний статус. В особистому життi спробуйте 
не опинитися перед складною проблемою вибору.

Сприятливi днi: 15, 16; несприятливi: 14.

дIВА (24.08-23.09). Найголовнiше на цьому тижнi - не 
вiдволiкатися на дрiбницi, не ухвалювати поспiшних рiшень i контр-
олювати емоцiї. Тодi, не дивлячись на труднощi, вам вдасться не тiльки 

уникнути неприємностей, але й набути нових друзiв в боротьбi за вiдстоювання 
iнтересiв справи. З четверга можете підбивати пiдсумки. Тепер бiльше часу 
залишатиметься на особистi справи. Романтичнi настрої розширять круг ва-
ших iнтересiв i викличуть бажання вкласти деякi засоби в змiну особистого 
iмiджу. За покупками краще всього вiдправлятися у четвер.

Сприятливi днi: 13, 15; несприятливi: 12.

ТереЗИ (24.09-23.10). На роботi вас чекають новини, якi приму-
сять змiнити плани. Цiлком вiрогiдний вибiр нових орiєнтирiв або пере-
становки в колективi. Або доведеться зайнятися виправленням поми-

лок, допущених ранiше, що не викличе у вас великого ентузiазму. У будинку 
може виникнути несподiване рiшення розправитися з безладом. I в цьому ви 
досягнете успiху, тим самим звiльнивши мiсце для нових придбань, якими 
краще зайнятися у четвер або недiлю. В особистому життi за цей тиждень ви 
можете i зав`язати, i розiрвати стосунки. Наперед оцiнiть перспективи.

Сприятливi днi: 12; несприятливi: 13.

скорПIоН (24.10-22.11). Пiсля невеликого передиху ви знову 
на передовiй. Цiннi поради i допомога можуть прийти здалеку. Ви мо-
жете вiдчути, що вам не вистачає знань, щоб просунути якийсь з своїх 

проектiв. I потрiбно буде видiлити час на роботу з iнформацiєю, щоб виро-
бити цiлiсне розумiння питання i мати зваженi аргументи для вiдстоювання 
своєї позицiї. В коханнi чекайте несподiваних змiн. Ви готовi творчо пiдiйти 
до розвитку стосунків, але може трапитися, що пiсля цього тижня ви будете 
самi собi дивуватися. I краще не поспiшати.

Сприятливi днi: 14, 16; несприятливi: 12.

сТрIЛеЦь (23.11-21.12). Як i ранiше ставте сiмейнi цiнностi i 
благополуччя в роздiл кута. Якщо близькi вiзьмуть на себе рiшення 
домашнiх питань, то ви зможете просунути свої дiловi iнтереси. 

Вiдрядження або можливiсть пiдвищити квалiфiкацiю теж можуть розширити 
вашi перспективи в майбутньому. А заняття в клубах або спортивних секцiях 
додадуть вашому життю нових вражень. Тиждень має бути активним i краще 
не розпилюватись по дрiбницях, а вибрати декiлька найцiкавiших напрямiв i 
спробувати досягти вражаючих результатiв.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 14.

коЗерIГ (22.12-20.01). Спробуйте щиро виражати свої емоцiї у 
стосунках з колегами i близькими. Але не нав`язуйте свою точку зору 
i не квапте iнших бути такими ж вiдвертими. Можливо, для вас прий-

шов час перегорнути нову сторiнку в своєму життi. I ви можете собi дозво-
лити спонтаннi рiшення i вчинки. Природна стриманiсть допоможе вiдчути 
ту грань, яку краще не переходити, але змiна стилю або напряму дiяльностi 
може вiдкрити перед вами абсолютно новi перспективи. 

Сприятливi днi: 13; несприятливi: 16.

ВодоЛIЙ (21.01-19.02). Розслабтесь i довiртеся iнтуїцiї. Вам 
належить багато чому здивуватися, але подiї цього тижня приведуть 
до завершення деяких тем, якi довгий час не давали вам спокою. Те-

пер ви одержите яснi вiдповiдi на свої питання i зробите вибiр на свiй роз-
суд. Хвиля почуттiв може винести вас в океан блаженства, але залиште собi 
можливiсть повернутися на колишнi позицiї. У вихiднi задумайтеся про те, 
що зараз є найголовнiшим, i починайте коректувати свої плани.

Сприятливi днi: 15, 16; несприятливi: 17.

рИБИ (20.02-20.03).
Зараз ви тримаєте в руках нитки своєї долi. Любов i добробут, 

участь в справах сiм`ї i новi напрями дiяльностi - все це може одер-
жати розвиток. Але вiд вас буде потрiбна обережнiсть в просуваннi своїх 
намiрiв, оскiльки дiяти доведеться в напруженiй атмосферi. Нiкого не кри-
тикуйте, не вимагайте i не поспiшайте. Ухвалюйте тiльки зваженi рiшення. В 
коханнi це зробити буде складнiше. 

Сприятливi днi: 18; несприятливi: 12.

Як і кожне подібне йому 
явище, прийдешнє затемнення 
матиме свої особливості. На-
самперед, ми не зможемо по-
бачити його початкові фази, 
тому що Місяць почне входити у 
земну тінь ще до моменту своєї 
появи над нашим 
обрієм. Зате за-
вдяки цьому, при-
близно о 15 год. 
50 хв., одночасно 
із заходом Сонця, 
у північно-східній 
частині неба мож-
на буде спосте-
рігати рі-дкісне 
видовище – схід 
н е з в и ч а й н о г о , 
майже повністю 
затемненого дис-
ка Місяця. Власне 
повне затемнення 
розпочнеться о 16 
год. 06 хв. і закін-
читься о 16 год. 58 
хв., тобто триватиме 52 хвили-
ни (для порівняння нагадаю, що 
аналогічне явище 15 червня по-
точного року тривало вдвічі до-
вше – 1 годину 41 хвилину). По-
вністю ж Місяць вийде із земної 
тіні о 18 год. 18 хв., після чого 
яскраво сяятиме аж до світанку, 

ближче до опівночі дуже високо 
піднімаючись над обрієм (і по-
вторюючи при цьому шлях Сон-
ця по небесній сфері у червні – 
на початку липня).

Наступною особливістю да-
ного затемнення буде те, що 

цього разу Місяць перетне пів-
денну частину земної тіні, діа-
метр якої на відстані місячної 
орбіти, до слова, більш, ніж у два 
з половиною рази перевищува-
тиме діаметр супутника нашої 
планети. Отже, північна (тобто 
верхня) частина його диска буде 

знаходитись ближче до центру 
тіні, а тому виглядатиме помітно 
темнішою за південну. Диск Мі-
сяця під час повного затемнен-
ня, як правило, має червонува-
тий відтінок.

Під час виходу супутника на-
шої планети із земної тіні, тобто 
під час часткових фаз затем-
нення, цікаво звернути увагу на 
форму та колір межі тіні на дис-
ку Місяця. Зазвичай вона досить 
нечітка, «розмита» (це наслідок 

переломлення сонячних 
променів атмосферою 
нашої планети – власне, 
завдяки цьому ми й має-
мо можливість бачити за-
темнений Місяць) і часто 
забарвлена у голубувато-
зелені відтінки. Ці особли-
вості краще спостерігати, 
скориставшись відповід-
ним оптичним інструмен-
том – біноклем, зоровою 
трубою або телескопом.

На завершення до-
дам, що наступне повне 
місячне затемнення, до-
ступне для спостережень 
у наших краях, відбудеть-
ся лише 28 вересня 2015 

року, до того ж – у незручний 
передсвітанковий час. Тож у ви-
падку сприятливої погоди ско-
ристайтесь найближчою наго-
дою побачити справжню небесну 
виставу!

Володимир БеЗУГЛИЙ, 
аматор астрономії.

НеБесНа вистава
Суботнього вечора 10 грудня у нашій місцевості вдруге у по-

точному році можна буде побачити одне з найцікавіших небесних 
явищ – повне місячне затемнення, щоправда – за обов`язкової 
умови: відсутності хмарності. Час затемнення буде винятково 
сприятливим для спостережень.

Держись, Хома, іде зима!
Грудень рік кінчає, а зиму починає.
Синиця пищить - зиму віщить.
То сніг, то завірюха, бо вже зима коло 

вуха.
Як сніг упаде, то пастух пропаде, а як розтане, 

пастух устане.
Як зазиміє, то й жаба оніміє.
На новий рік прибавилось дня на заячий скік.
Зимове сонце, як мачушине серце: світить, а не 

гріє.
Сонце блищить, а мороз тріщить.

Зима біла, та не їсть снігу, а все — сіно.
Такий мороз, аж зорі скачуть.
Зимою деньок, як комарів носок.
Тому лиха зима, в кого кожуха нема.
В холод кожен молод.
Вітер добрий при стозі, а злий при морозі.
Зима без снігу - літо без хліба.
Багато снігу - багато хліба.

9 грудня - Єгорія (холодно-
го) - день пам’яті святого Георгія 
Побідоносця. У цей час забира-
ються у свої барлоги ведмеді на 
зимівлю. А люди, за звичаєм, 
виходять до колодязів “слухати 
воду”. Якщо вона не плюскочеть-
ся - зима буде теплою. Георгія 
Побідоносця у народі ще назива-
ють Юрієм, і другі його іменини 

припадають на 6 травня (Юрій 
теплий). 

10 грудня - день Романа - 
зимове знамення. Цього дня за 
хмарами, за зірками і за вітрами 
ворожать про погоду. Вважа-
ється, що північний вітер, якщо 
встати до нього обличчям, забе-
ре всі тяготи і жалі. 

12 грудня - день Парамона. 

Якщо з ранку - гарна погода, весь 
грудень буде ясним. Якщо на Па-
рамона йде сніг - до Миколая (19 
грудня) морозів не буде.

 13 грудня - Андрія Перво-
званного. Повторно слухають 
воду, аби остаточно перекона-
тися, буде зима хороша, снігова, 
м’яка, або попереду люті моро-
зи, бурі й завірюхи. 

грУдЕнь - стУЖайлО
ПрикМети 

Якщо зима не настала в грудні і січні, то вона не 
настане до 10 лютого.

Якщо спекотним був липень, то грудень буде 
морозяним.

Якщо на початку зими йде сильний сніг, то на 
початку літа падатиме сильний дощ.

Перший сніг щільний і мокрий - на вологе 
літо, сухий і легкий - на сухе.

Снігурі прилетіли в грудні - зима буде су-
ворою.

Якщо грудень сухий, то буде довга суха 
весна і сухе літо.

Зима морозяна, з великим снігом віщує 
гарний врожай хліба.

Дощова зима - ознака неврожайного 
року.

 Зима малосніжна - літо посушливе.
 Багато снігу намете - багато хліба при-

буде.

Якщо ворони летять до села, то буде холодно, а 
коли з села, то тепло.

Яскраві зірки взимку - на мороз.
 Починають плакати вікна - знизиться тиск і по-

теплішає.
Коло навколо місяця віщуює велику завірюху.

... та Прислів’я

нарОдний КалЕндар


