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Звертаюся до вас З по-
чуттям глибокої вдячності 
За вашу підтримку на Цього-
річних виборах до верховної 
ради україни. Щиро дякую, 
Що проголосували За мене, 
За мою команду, За ті 
справи, які ми роЗпо-
чали реаліЗовувати. 
переконаний у тому, 
Що моя перемога є на-
шою спільною пере-
могою і обіЦяю Зро-
бити усе можливе для 
того, Щоб кожен З вас 
Це відчув.

під час нашої кількамі-
сячної співпраці ви, дорогі 
мої мешканці макарова і 
району, побачили, що ми 
спільно з представниками 
благодійного фонду «ра-
зом у майбутнє» намагали-
ся вирішити найактуальніші 
проблеми як всієї громади, 
так і окремих громадян. і це 
лише початок! 

я побував у кожному 
населеному пункті нашого 
округу й щоразу пересвід-
чувався у мудрості та да-
лекоглядності пересічних 
громадян. тому я приходитиму до 
вас, як до сповіді, в якій буду роз-
казувати не тільки про те, що зміг 
зробити, а й про те, що не вдалося, 

розраховуючи на вашу підтримку й 
пораду. також невдовзі розпочнуть 
роботу мої громадські приймальні 
і продовжать роботу безкоштовні 
юридичні консультації, що знахо-
димуться у Фастові та макарові.

Запрошую  до  плідної 
співпраЦі тих, хто хоче пра-
Цювати над роЗбудовою ма-
карівського краю, неЗалежно 

від політичної приналежності 
та релігійних уподобань, адже 
мета у нас спільна – Зробити 
наш край комФортним для 
життя його мешканЦів.  

я розумію, що кожен голос, відда-
ний за кандидата, – це 
кредит довіри. отже, 
його потрібно виправ-
дати. час дискусій вже 
давно минув, перед-
виборча кампанія була 
непростою, але склад-
нощі тільки загартову-
ють і роблять успіх ще 
бажанішим і ціннішим. 
попри те, що конку-
ренти намагалися спа-
плюжити і мене, як кан-
дидата, і нашу молоду і 
потужну політичну силу, 
ми гідно витримали це. 
і результати виборів по 
нашому округу цьому 
підтвердження. споді-
ваюся, що не підведу й 
тих макарівчан, які під-
тримували інших кан-
дидатів, і згодом заслу-
жу їхню прихильність. 

будьмо і надалі 
раЗом. адже лише раЗом 
ми – сила!

Щиро Ваш                   Руслан СОЛЬВАР.

Українські перемоги 
почнУться з макарівщини!

БУдьте з нами! 
ви постійно прагнете бути в курсі справ району, ви хочете знати, які події 

відбулись чи відбудуться, вам не байдуже, про що думають, чим стурбовані 
ваші земляки, тоді ми неодмінно радимо вам передплатити районку. крім того 
газета надасть вам щотижневу програму 8 каналів телебачення, ви зможете 
отримати кваліфіковану відповідь юристів на питання, які вас цікавлять, ско-
ристатися опублікованими на сторінках газети різноманітними порадами, що 
згодяться в побуті, веденні підсобного господарства, для поліпшення здоров’я, 
ознайомитися з оголошеннями, рекламою, які стануть у нагоді, тощо.

ЗАВітАйте дО нАйбЛижчОгО пОштОВОгО ВіддіЛення, ЩОб уже З 
нАСтупнОгО РОку ОтРимуВАти “мАкАРіВСЬкі ВіСті”.

ПередПлатна вартість:  
на рік - 92,67 грн.,  на півріччя - 46,32 грн., 

на місяць - 7,72 грн.
н а ш  і н д е к с :  6 1 2 9 1 .

Шановні  меШканці  макарівщини! 

У районі вже заверши-
лася призовна кампанія. 
Цього року пройти строкову 
військову службу виявили 
бажання  117 юнаків при-
зовного віку, які підлягають 
відправці. Така кількість 
бажаючих  зумовлена тим, 
що служба в армії дозволяє 
отримати нові знання, полег-
шує подальше працевлашту-
вання, зокрема, в охоронних 
організаціях. Проте, лише 19 
призовників 1989-1994 р. н. 
відібрано до військових час-
тин. З них 8 служать у Вну-
трішніх військах МВС Украї-
ни, а 11 – у Збройних Силах 
України. На даний час при-
зовники проходять строкову 
військову службу в частинах 
Високомобільних Десантних 
військ спецчастин Збройних 
Сил України та Внутрішніх 
війс ьк. Юнаки гідно несуть 
службу, виконуючи свій гро-
мадянський обов’язок перед 
державою. 

Роман смолянінов,
військовий комісар 

районного військового 
комісаріату, 

підполковник.

призвані 
на службу

Триває передплата на періодичні друко-
вані видання на наступний рік. Редакцій-

ний колектив «Макарівських вістей» зацікавле-
ний у тому, щоб районну газету передплатило 
якомога більше жителів Макарівщини. Ми заці-
кавлені й у тому, щоб газета доходила до кож-
ного передплатника у визначений для цього 
день тижня, тобто у п’ятницю.

Прикро, але не все так добре з отриманням 
«Макарівських вістей» її читачами. Трапляються 
випадки, що не вся кількість газет довозиться у 
деякі поштові відділення району, зокрема, у села: 
Королівка, Ситняки, Забуяння, Мотижин…, дея-
ким передплатникам приходять із запізненням.

Редакція замовляє друкарні віддрукувати 
тираж, який щомісяця згідно передплатних 
відомостей подає нам Бородянський вузол 
поштового зв’язку, і відповідно цих даних сво-
єчасно завозимо свіжий номер газети у Боро-
дянку для своєчасної доставки її передплатни-
кам. 

Ми, газетярі, за те, щоб інформація про 
життя району, яку оперативно публікуємо, до-
ходила до читачів вчасно. Редакція уклала з 
Бородянським вузлом поштового зв’язку до-
говір на доставку районки. Поштовикам за це 
платить  немалі гроші.  І в разі порушень його 
умов вимагатиме притягнути до відповідаль-

ності винних.  Тож сподіваємося, що подібне 
з доставкою «Макарівських вістей» не повто-
риться. Від імені Бородянського вузла по-
штового зв’язку просимо вибачення у перед-
платників газети. Сподіваємося на підтримку 
і розуміння листонош у кожному населеному 
пункті району. 

Звертаємося до всіх передплатників, лис-
тонош, завідуючих поштовими відділеннями 
району повідомляти редакцію про випадки не-
доставки «макарівських вістей», або недостав-
ки їх у визначений для цього день – п’ятницю. 
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” 16 листопада відбулася прес-конференція 
голови облдержадміністрації Анатолія Присяж-
нюка. У рамках спільного проекту облдержад-
міністрації із Державним агентством рибного 
господарства України у Вишгороді зробили за-

риблення водойм Київського водосховища цін-
ними видами риб. Упродовж акції було випущено 
100 тисяч риби, з якої майже десята частина – 
стерляді, 5 тисяч – щуки, 70 тисяч рослиноїдних, 
20 тисяч коропа. Всього до кінця року у Київське 
море планують випустити майже 2,3 млн. екземп-
лярів риби, що на 1,5 млн. більше, ніж у минулому 
році. 

 – Цей захід ми провели з метою поповнення 
популяції риби. Адже останнім часом деякі види 
риби почали масово зникати, – зазначив голова 
Київської обласної державної адміністрації Ана-
толій Присяжнюк. – Ми повинні підтримувати на 
належному рівні рибопродуктивність. Зростання 
обсягів виробництва рибної продукції підвищить 
рівень забезпечення населення вітчизняною риб-
ною продукцією.

Загалом зариблення зросте і в наступному 
році. Та не менш важливим є збереження і охоро-
на випущеного зарибку.

– Підрозділи Київрибохорони вже мають наказ 
щодо посилення режиму патрулювання акваторії 
водосховища протягом декількох тижнів після за-
риблення, а це в свою чергу дасть можливість рибі 
адаптуватися з меншими втратами, – зазначив 
голова Держрибагентства Віктор Дроник.

На цьому заході були присутні представники 
телебачення та газетярі з різних видань Київщини. 
З нагоди професійного свята працівників теле-
бачення, радіомовлення та зв’язку Анатолій При-
сяжнюк вручив грамоти радіомовникам і телевізій-
никам, які протягом року оперативно інформують 
жителів Київщини про значні події області.

олена Романова.

У київське море БУЛо випУщено 
понад 100 тисяч маЛьків риБ

Вона становить 15 тис. 624 грн.Про це повідомили в прес-службі 
Пенсійного фонду України.

Окрім того, уточнили у Пенсійному фонді, пенсію відповідно до за-
кону "Про статус народного депутата" в Україні загалом отримують 964 
особи. На другому місці знаходяться 1 тис. 406 суддів, які вийшли на 
заслужений відпочинок згідно із законом "Про статус суддів". Серед-
ній розмір їхніх виплат становить 7 тис. 575,77 грн, а на третьому місці 
- майже 6 тисяч прокурорів, чия середня пенсія дорівнює 6 тис. 588,49 
грн. Їхнє пенсійне забезпечення регламентується законом "Про проку-
ратуру".

У прес-службі ПФ також зазначили, що середній розмір української 
пенсії на 1 жовтня 2012 року становить 1438,3 грн., а кількість осіб, чиї 
виплати не перевищують однієї тисячі гривень, з початку року скороти-
лася більш, ніж удвічі і нині нараховує майже 3,19 млн. пенсіонерів. Ста-
ном на 1 січня 2012 року, кількість таких осіб становила понад 7,5 млн. 

УкРінФоРм.

За даними управління пенсійного фонду україни в макарівсько-
му районі станом на 1 листопада середній розмір пенсії становить 
1310,11 грн. Згідно Закону «про статус та соціальний захист грома-
дян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи» 6 осіб 
(ліквідатори і категорії) отримують найбільшу пенсію в районі. вона 
становить 8560 грн. виплати менше прожиткового мінімуму отриму-
ють 199 осіб (пенсії по втраті годувальника), на рівні прожиткового 
мінімуму – 114.

Заборгованість із виплати зарплати працівникам бюджетних уста-
нов має короткотерміновий "технічний" характер та буде повністю по-
гашена протягом наступного місяця. Про це повідомляє прес-служба 
Міністерства соціальної політики України. "Зазначена заборгованість 
має короткотерміновий "технічний" характер та погашатиметься про-
тягом наступного місяця", - зазначається в повідомленні.

Як запевняють у Мінсоцполітики, в Україні заборгованість по зарп-
латі бюджетникам не перевищує 1% місячних сум виплат. Станом на 
1 листопада цього року така заборгованість була зафіксована лише в 
трьох із 25 областей України та в м.Київ. Зокрема, у Донецькій області 
бюджетникам заборгували 145,3 тис. грн., у Харківській області - 689,8 
тис. грн., на Чернігівщині - 881,5 тис. грн., у Києві - 137,2 тис. грн.

"Наявність такої заборгованості пояснюється в листопаді кредит-
ними виплатами вищезазначених місцевих бюджетів", - пояснили в 
прес-службі Міністерства.

УкРінФоРм.
За даними управління статистики станом на 1 листопада у нашо-

му районі заборгованості із виплати заробітної плати працівникам 
бюджетних установ немає.

найбільшу пенсію 
отримують колишні нардепи 

бюджетникам виплатять усі 
борги по зарплаті 
протягом місяця 

ОФіціЙнО

у третю неділю листопада відзначається день пра-
цівників сільського господарства – свято, що традиційно 
підсумовує кропітку працю аграріїв, завершує сповнений 
хвилюваннями і турботами про урожай хліборобський рік. 
З цієї нагоди працівники агропромислового комплексу 
району зібралися у залі районного будинку культури. 

– ваша робота нелегка, але дуже важлива, – звернувся 
до присутніх голова райдержадміністрації олександр куцик. 
– нехай за неї українська земля завжди віддячує вам щедри-
ми врожаями. бажаю вам і вашим родинам благополуччя, 
людського щастя і нехай ваша праця завжди буде в ціні.

– аграрний сектор іменується одним із головних на-
шої держави,  – приєднався до привітань голова районної 
ради віктор гудзь. – низький уклін вам за запашний хліб 
на столах, за самовіддану працю і вірність обраній справі. 
нехай кожному щедро віддячує професійна нива. миру і 
злагоди вашим родинам, а колективам – взаєморозумін-
ня, економічної стабільності та подальшого процвітання.

 працівників сільського господарства також привітали 
голова координаційної ради профспілок району віктор 
стеценко та генеральний директор тов «агро-холдинг 
мс», герой україни юрій карасик.

на святі був присутній головний спеціаліст управління агропромислового розвитку облдержадміністрації воло-
димир левченко.

кращим трудівникам за віддану й сумлінну працю, професіоналізм були вручені грамоти та цінні подарунки.
після завершення урочистої частини відбувся святковий концерт. дарували свою творчість вихованці київської 

дитячо-вокальної студії «співайко» (керівники тарас і наталія лучанки).

На підприємствах та відокремлених підрозділах із чи-
сельністю найманих працівників 10 і більше, середньо-
облікова кількість штатних працівників у січні–вересні 
2012 р. становила 8,3 тис. осіб, що на 5,3% більше, ніж 
у відповідному періоді минулого року.  Упродовж зазна-
ченого періоду на підприємства району було прийнято 
1546 осіб, в той же час звільнено 1723 особи (відповідно 
18,7% та 20,9% від середньооблікової кількості штатних 
працівників).

Для збереження кількості працівників адміністрація 
підприємств продовжує застосовувати вимушену не-
повну зайнятість. Кількість працівників району, які були 
переведені з економічних причин на неповний робочий 
день (тиждень) – 108 осіб (1,3% середньооблікової кіль-
кості штатних працівників).

Середньомісячна номінальна заробітна плата штат-
ного працівника за січень–вересень 2012 р. становила 
3784 грн., що в 3,4 раза вище прожиткового мінімуму для 
працездатної особи (1102 грн.). Серед міст та районів 
області за рівнем оплати праці наш район займав 4 місце. 
Заробітна плата в районі на 21,8% була вищою за серед-
ній розмір по області (3108 грн.) та на 29,4% – меншою 
за максимальний (5357 грн. у Бориспільському районі).

за рівнем оплати 
праці ми четверті 

в області

За даними Держстату України індекс споживчих цін по 
Україні у жовтні 2012 р. відносно вересня 2012 р. склав 
100,0%, відносно грудня 2011 р. –  99,7%.

По Київській області індекс споживчих цін у жовтні 
2012 р. до вересня 2012 р. становив 99,6%, до грудня 
2011 р. – 98,6%.

За дорученням начальника ГУс –
наталія ГРищенко,

начальник відділу статистики
у макарівському районі.

свідчить статистика

у порівнянні 
з вереснем 

ціни не зросли
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Саме на таку тему на 
базі Макарівського НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – при-
родничо-математичний 
ліцей» відбувся облас-
ний семінар-практикум 
для методистів районних 
(міських) методичних ка-
бінетів, центрів, керівни-
ків районних методич-
них об’єднань, вчителів 
музики, образотворчого 
мистецтва та художньої 
культури. Тему формуван-
ня національно-культур-
ної свідомості засобами 
народного мистецтва та 
формування художньої 
культури особистості, 
як невід’ємної частини 
духовної культури, роз-
крили завідуючий на-
в ч а л ь н о - м е т о д и ч н и м 
кабінетом музичного й об-
разотворчого мистецтва 
КОІПОПК В.А.Ружицький 
та методист навчально-
методичного кабінету 
музичного й образотвор-

чого мистецтва КОІПОПК 
О.А.Логімахова.Про сис-
тему розвитку освіти в 
районі вела мову завід-
уюча Макарівським ра-
йонним методкабінетом 
О.В.Матейчук. Методист 
Н.М. Українець презен-
тувала досвід роботи ху-
дожньо-естетичного ци-
клу вчителів району. 

В ході семінару працю-
вали майстер-класи «Роз-
пис берести» (керівник 
– вчитель образотворчого 
мистецтва Борівського НВО 
«ЗОШ І-ІІ ступенів – дитя-
чий садок» Г.А. Давиденко), 
«Енкаустика – мистецтво 
живопису гарячим воском» 
(керівник – вчитель обра-
зотворчого мистецтва За-
буянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Т.В. Панюхно) та плетіння із 
соломки «Флористика» (ке-
рівник – вчитель образот-
ворчого мистецтва, музики 
Гружчанської ЗОШ І - ІІІ сту-
пенів Г.П.  Грущанська).

Під час проведення 
круглого столу учасники 
семінару мали можли-
вість обмінятися досвідом 
роботи з впровадження 
здоров’я зберігаючих тех-
нологій при викладанні 
предметів художньо - ес-
тетичного напрямку. Досві-
дом роботи з проведення 
уроків музичного мисте-
цтва за новою програмою 
поділилися вчителі музи-
ки Ніжиловицького НВО 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитя-
чий садок» Л.В. Обухівська, 
Макарівської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів №3 Г.С. Гульчук  та 
Мар’янівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів І.М. Племянник.

Учасники семінару 
відвідали районну  ка-
ртинну галерею.

людмила шолУдько, 
керівник районного

методоб’єднання 
вчителів музики та

 образотворчого 
мистецтва.

«духовний розвиток 
особистості  засобами народної  

творчості»

представник макарівського віка-
ріатства, настоятель храму параске-
ви сербської сіл лишня та осикове, 
храму на честь ікони божої матері 
«всецариця» с. осикове та хресто-
воздвиженського храму с. мостище, 
голова комісії з благодійництва ра-
йонної ради, викладач вищих право-
славних богословських курсів ім. 
святого рівноапостольного князя 
володимира архімандрит Філарет 
(єгоров) взяв участь у всеукра-
їнській науково-практичній кон-
ференції «християнські цінності 
в системі освіти: теорія, традиції, 
практика», яка відбулася в умані. 
організаторами виступили мініс-
терство освіти, науки, молоді та 
спорту україни та  інститут філо-
софії і суспільствознавства уман-
ського державного педагогічного 
університету ім. павла тичини.

архімандрит Філарет (єгоров) 
виступив за темою «богословська 
комунікація в контексті сучасної 
культури». він розповів про со-
ціальні проекти православного 
духовно-просвітницького центру 
«ковчег», що діє при парафії пре-
подобної параскеви сербської в 
селі лишня. серед таких проектів 
багато дитячих, зокрема: робота з 
вихованцями Центру соціально-пси-
хологічної реабілітації в селі копилів, 
щорічні дитяча академія київського 
літнього богословського інституту, 
поселення всеукраїнського право-
славного педагогічного товариства, 
поселення вихованців недільних 

шкіл м. києва, поселення вихованців 
школи-інтернату №8 для дітей з на-
слідками дЦп (м. харків), вихованців 
школи мистецтв №2 (м. київ), учнів 
недільних шкіл м. києва «козацька 
покрова»,вистави і поселення хар-
ківського християнського театру 

«тимур».  Зупинився на роботі, яку 
проводять клірики макарівського бла-
гочиння київської єпархії української 
православної Церкви з різноманітни-
ми соціальними установами та соці-
альними дитячими центрами україни 
і, зокрема, макарівщини.

Ансамбль бально-спортивного танцю”Данс-сіті” Макарівської дитячої школи 
мистецтв(керівник Т.А.Сліпко) вже котрий рік радує глядачів своїми виступами.

Нещодавно колектив взяв участь у фінальному турі міжнародного конкурсу-фес-
тивалю „Південний експрес”, що відбувся у Києві. Цього разу на розсуд суворого журі 

було представлено два номери: вальс „Анастасія” у виконанні старших учасників та 
веселий сучасний танець „Капітошка”, який виконали молодші  танцюристи.

Крім хореографічних колективів, фестиваль приймав інструменталістів і вокалістів, 
які й розпочали конкурсну програму.Час в очікуванні репетиції та виступу минав швид-
ко, а настрій у наших дітей залишався чудовим. Ним вони поділилися з численними 
глядачами. За підсумками конкурсу ансамбль „Данс-сіті” став лауреатом ІІ ступеню.

Тож вітаємо наших дітей та керівника колективу з вдалим виступом і  бажаємо 
нових успіхів і перемог.

олександр Зіновий.

Нова  перемога „ДаНс-сіті”

Більше 25 років керів-
ником клубу була Діна 
Свиридівна Нетреба – 
член Спілки краєзнавців 
України, кавалер відзна-
ки „Світоч позашкілля 
Київщини”, почесний 
член літературної студії 
„Сузір’я”. Своєю щоден-
ною працею вона з „по-
шуківцями” дослідила 
і розкрила маловідомі 
сторінки історії рідного 
краю, повернула із за-
буття рідній Макарівщині 
45 імен юних месників, 
87 – підпільників, 92 – 
героїв-фронтовиків. Тож 
на відкритті кімнати-му-
зею Д.С.Нетребу вітали 
директор закладу Ігор 
Годенков, новий керів-
ник клубу Лідія Кравчен-
ко, вихованці військово-
патріотичного гуртка „Джура” з Макарівського 
НВК „ЗОШ І-ІІІ ступенів – природничо-матема-
тичний ліцей”, колеги по роботі.

Учасники події мали 
змогу подивитися фільм 
про роботу клубу „По-
шук”, експедицію „Шля-
хами бойової слави рід-
ної Макарівщини”.

На завершення Діна 
Свиридівна провела екс-
курсійний огляд експона-
тів кімнати-музею, роз-
повіла про учасників тих 
далеких подій – визволи-
телів району від окупантів 
– Т.Й.Коваля, М.П.Кулика, 
В . В . Є л и с є є в а , 
С.Й.Піотровського. По-
двиг земляків вшанува-
ли хвилиною мовчання, 
а потім поклали квіти до 
меморіалу загиблих вої-
нів у роки Великої Вітчиз-
няної війни.

лариса БаРильЧенко,
керівник військово-патріотичного учнів-

ського гуртка „джура”.

створено кімнатУ-мУзеЙ

Це відбувається вже 15 років поспіль, коли 
вся Україна, затамувавши подих, має змогу 
бачити виступи талановитих дітей - учасників  
унікального телевізійного проекту „Крок до 
зірок”, започаткованого президентом Міжна-
родного благодійного фонду „Обдаровані діти 
України” Михайлом Поплавським. За цей час в 

ефір вийшло 780 програм, в яких взяли участь 
6 328 вокалістів та 11 466 танцюристів, що ра-
зом склало 17 794 здійснених дитячих мрій.
До участі в проекті долучилися і діти з нашого 
району. Весною цього року в Макарові відбув-
ся відбірковий етап чергового конкурсу, на 
якому найкраще виступили ансамбль „Аква-
рель”,  вокалісти – макарівці Денис Матейчук, 
Таня Онищенко і  школярка  з села Вільно На-
таля Хоменко. Далі  на них чекали І та ІІ-й тури 
програми, які транслювалися на Першому на-
ціональному телеканалі, й у фінал потрапили 
ансамбль „Акварель” і Таня Онищенко. 

В підготовці до нього готувалися особливо 
старанно. Перш за все,  придумали сценічний 
образ 80-х років, пошили  нові костюми для 
учасників за спонсорські кошти, батьки купили  
сценічне  взуття, керівник ансамблю”Акварель” 
Людмила Обухівська працювала над вокалом 
дітей, а  керівник танцювального колективу 

„Ясочка” Оксана Смолен-
ська  зробила хореографічну 
картинку і в результаті діти 
з великим успіхом  висту-
пили з світовим хітом групи 
„OTTAWAN” -   всіма люби-
мим „Heands up”, в  україн-
ському перекладі Людмили 
Обухівської. „Акварель” се-
ред вокальних ансамблів-
конкурсантів вибороли у 
творчому змаганні  1 місце  
і  їм було вручено Почесний 
диплом переможців та цін-
ний подарунок – фотоапарат. 

У номінації  „Вокал” Таня 
Онищенко за виконання піс-

ні „Ламбада” отримала за оцінкою журі 2 місце. 
Всім учасникам, крім того, подарували чудові 
іграшки.

„Крок до зірок” – це безкоштовний  кон-
курс для дітей - від 4  до 14 років, який ставить 
за мету відшукати самородків  з найвіддале-
ніших сіл і міст України. Конкурс  дав старт на 
творче життя багатьом відомим українським 
артистам, які зробили свій перший „зірковий 
крок” у цьому проекті: Міка Ньютон, Єва Буш-
міна, Едуард Романюта, Шаніс, Олександр 
Останін, Віталій Чирва, Марія Яремчук. 

         тетяна ЗданевиЧ.

«крок  до  зірок» відкриває  таланти

У дитячому центрі «Молода гвардія» відбувся фінал Всеукраїнського творчого дитячо-
го конкурсу «Україна – очима дітей». З поміж 260 конкурсних робіт, представлених пере-
можцями регіональних етапів змагань, члени журі відібрали 40, які визнані найкращими. 
Серед переможців і вихованець літстудії «Сузір’я» й районного центру творчості дітей та 
юнацтва ім. Д.Туптала Богдан Зіновий (10 років) за поезію «Україна». Разом з ним брали 
участь у конкурсі Світлана Віговська (15 років) і Наталія Новіцька - учні Макарівського НВК 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничо-математичний ліцей». Загалом у Всеу-
країнському конкурсі взяли участь 15 тисяч дітей з 25 регіонів країни. 

В день проведення фіналу конкурсу до молодогвардійців завітали організатори кон-
курсу: перший секретар ЦК ЛКСМУ Олександр Присяжнюк та народний депутат України 
від КПУ Андрій Найдьонов. За словами Олександра Присяжнюка, конкурс має на меті три 
основні завдання: оздоровлення дітей, підтримка талановитої молоді, сприяння реалізації 
творчих навичок учасників конкурсу, подальший супровід учасників конкурсу, щоб кожен 
в будь-який момент міг звернутися в піонерську чи комсомольську організацію за місцем 
проживання для отримання допомоги чи вирішення конкретної проблеми.  Цього року засно-
вниками та партнерами конкурсу виступили Міністерство соціальної політики України і Державна 
служба молоді та спорту України.  Конкурс має своїх друзів та спонсорів. Другий рік поспіль саме 
завдяки Компартії України і особисто Петру Симоненку учасники конкурсу отримують цінні по-
дарунки. У нашому районі цим конкурсом опікується Спілка піонерів та Макарівський РК КПУ. 

наразі чекаємо заявок на участь у конкурсі «хвилина слави» за програмою «таланти 
багатодітної сім’ї» для дітей з сімей, де є 3 і більше дітей, дітей сиріт і напівсиріт, дітей з 
неповних та малозабезпечених сімей. просимо вчителів, керівників гуртків, батьків допо-
могти дітям підготуватися і взяти участь у конкурсі в номінаціях: вокал, патріотична пісня, 
художнє читання, власна поезія, образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мис-
тецтво, танець, гра на музичних інструментах, фотографія, розпис, різьба, випалювання, 
вишивка, макраме, бісер і т.д. 

подавати заявки та звертатися за консультацією за телефоном: 
095-879-74-48 до 20 січня 2013 року. конкурс проходитиме в лютому.

марія даниленко, голова спілки піонерів, олександр ЧУлков, секретар Рк 
кпУ, Галина самУсенко, голова спілки 

жінок-трудівниць «За майбутнє дітей».

«Україна – очима дітей»

патріОтичнОгО, істОрикО-краєзнавчОгО клубу „пОшук” в центрі 
твОрчОсті дітеЙ та юнацтва імені данила туптала. 
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Цього року ми святкуємо 90-річ-
чя від дня народження славетного 
земляка, патріота України, народ-
ного вчителя, відомого українсько-
го поета і прозаїка, першого лауре-
ата районної премії ім. Д.Туптала 
Петра Панасовича Сиченка.

Знаю Петра Панасовича здав-
на. Ще з 1974 року, коли в район-
ній бібліотеці для дітей 
проводила читацьку кон-
ференцію за його повістю 
«Ой, гук, мати, гук», яка 
вийшла в 1972 році. Тоді і 
відбулася наша перша зу-
стріч. Згодом підготувала 
презентацію його другої 
історичної повісті  «Ріки 
виходять з берегів» (1985) 
і запросила одного з ав-
торів – Петра Сиченка (бо 
обидві повісті він написав 
у співавторстві з Віталієм 
Кулаковським – своїм дру-
гом і двоюрідним братом 
по матері). 

Для учнівської моло-
ді разом із членами істо-
рико-краєзнавчого клубу 
«Пошук» провела цикл 
літературних стежин за 
його поетичною творчістю: 
«Земля моїх предків – не-
пізнаний світ», який при-
святили поетичним творам 
митця про рідний край, 
село, односельців, приро-
ду Приірпіння, Україну, «Я 
не ходив чужою стороною» 
і «Любові цій повік не відзо-
ріти».

Вже після смерті Петра 
Панасовича 22 вересня 
2005 року в День партизан-
ської слави пошуківці під-
готували поетичну стежину 
«Партизанськими стежка-
ми Петра Сиченка». Багато 
його поезій присвячено цій 
темі. З вересня по листопад 1943 
року Сиченко був командиром пар-
тизанського загону в Київському 
з’єднанні О.Хитриченка.

Петро Панасович народився 20 
листопада 1922 року в селянській 
родині в Новосілках. Вчився в шко-
лі в сусідньому селі Ясногородка. 
Закінчив філологічний факультет 
Київського педагогічного інституту. 
Понад тридцять років вчителював.

Творчість Сиченка припала на 
повоєнні 50-70 роки. Суспільна ат-
мосфера тоді була тяжкою. Диха-
ти було важко, бо тодішній режим 
«затискав і душив» справжнє укра-
їнське слово. В такій атмосфері і 
гартувалась творчість Петра Пана-
совича, чітко й однозначно форму-
валися його переконання. Через 
усе своє життя письменник проніс 
палку і щиру любов до рідного краю 

– України. Він був одним із тих, хто в 
умовах терору і геноциду над укра-
їнською культурою підтримував 
вогник нашої мови:

о, рідна мово, солов’їна,
незмірне щастя ти моє,
живе тобою україна
і буде жить, поки ти є.
тебе «нарєчієм» назвали,

тебе калічили свої,
тобою повнились підвали
і відрікались холуї.
та ні укази, ні наруга,
тебе не вбили. ти жива.
була народу, як хоругва,
як божа заповідь була.
Одна за одною виходять його 

книжки для дітей: «Найсмачні-
ше яблуко» (1963), «Куди-куди» 
(1970), «Подякуйте землі» (1974), 
що засвідчили своєрідний талант 
письменника і народного вчителя, 
його вміння узагальнювати важли-
ві життєві істини й доносити їх до 
дітей.

Яскравим поетичним словом 
вилився поетичний дар Петра Па-
насовича у збірці віршів «Осіння 
зав’язь» (1984). З особливими лі-
ричними нотками в його творчості 
постає неповторний образ рідного 

краю. Сповіддю пам’яті, відтворен-
ням пережитого, прагненням за-
глянути у майбутнє, утвердженням 
загальнолюдських цінностей його 
збірки поезій «Відлуння» (1990) та 
«Полинова моя печаль» (1995).

Велика любов до України, рідно-
го Полісся, повага його сьогодення 
й сивого минулого сприяли станов-

ленню Петра Сиченка як 
прозаїка. У романі «Фронт 
через серце» (1984) 
йдеться про героїчні події 
останньої війни, повість 
«Третій іде по сліду» при-
свячена діяльності укра-
їнського підпілля в 1941-
1943 роках.

Поруч з ним завжди 
була дружина, друг, од-
нодумець, муза. Подруж-
жя Сиченків мали повне 
право сказати про свій 
життєвий шлях словами 
великого Кобзаря: «Ми 
чесно йшли, у нас нема 
й зерна неправди за со-
бою». Це дійсно так. Та-
ких патріотів України у 
нас на Макарівщині чи-
мало. Насамперед, це 
письменники - земляки 
Іван Куштенко, Іван За-
харченко, композитор 
Віктор Степурко і вже 
покійні письменники Ми-
кола Олійник, Віталій Ку-
лаковський, Володимир 
Малик, Олександр Під-
суха, Гнат Майстренко  та 
інші. Це їх життєве кредо 
надихає нас до високої 
духовності, вчить, як тре-
ба любити свою Україну.

Вже після смерті 
митця його дружина Лі-
дія Андріївна переда-
ла рукописи чоловіка. 
І я в антології літера-

торів «Літературна Макарівщи-
на» опублікувала його прозові 
твори «Мати», «Дружба», «Зна-
йда», «Росава» та багато поезій, 
які вперше прийшли до читача. 
Разом з  пошуківцями вивчили 
творчий доробок славного зем-
ляка і зробили все, щоб красу 
його поетичного слова донести 
всім, кому не байдужа висока ду-
ховність. 

Завдячуючи колишньому сіль-
ському голові Новосілок Наталії Ми-
хайлівні Плотніцькій, у селі відкрили 
пам’ятник П.П.Сиченку і віднайшли 
кошти на видання його лебединої 
пісні – історичного роману «Вітер з 
Холодного Яру».

діна нетРеБа,
член національної 

спілки краєзнавців України.

краса Його поетичного сЛова 
живе У творах

Гордістю і славою нашого рідного краю є люди, які за-
лишають добрий слід навіки. Ось до них і належить відомий 
український письменник Петро Панасович Сиченко.

Він був не лише патріотом свого краю, а ще й видатним 
прозаіком і талановитим поетом.

Дитинство допитливого сільського хлопця було багате 
на дивовижні враження. Свої відчуття він пізнавав через со-
ковиті барви рідної природи. Навчаючись в інституті, підро-
бляв в редакції газети «Зірка». 1949 р. зустрів свою долю, 
своє єдине кохання – Лідію Андріївну Міщенко.

Навчаючи дітей рідної мови і літератури, Петро Пана-
сович не полишав літературної праці. Його творчість спо-
внена земної краси, чистоти і добра, пронизана любов’ю до 
України, рідного краю, його людей. 

В цьому році виповнюється 90 років з дня народження 
нашого славетного земляка. В нашій школі  відбувся літера-
турний вечір «Висвічуюсь любов’ю до людей», присвячений 
цій знаменній даті.

На вечорі учні 8-х класів ознайомилися з біографією 
письменника, дуже виразно продекламували відомі вірші 
Петра Панасовича. На цьому святі була присутня Діна Сви-
ридівна Нетреба, яка особисто була знайома з письмен-
ником і його дружиною. Вона поділилася з учнями своїми 
цікавими спогадами про них. Наприкінці вечора директор 
Макарівського НВК Тарнавський Володимир Миколайович 
висловив вдячність учням, класним керівникам 8-х класів 
Діні Свиридівні, які доклали чимало зусиль, щоб провести 
це свято. .

Учні, готуючись до вечора, переконалися, що творчість 
нашого славетного земляка багатогранна. Він залишив нам 
дорогий спадок. 

ярослава моЧеРнюк,
вчителька макарівського нвк

 „Загальноосвітня школа 
 і-і ііі ступенів – 

природничо- математичний ліцей”.

«ВисВічУюсь любоВ’ю 
до людей...»

дО 90-річчя петра сиченка

Під такою назвою проходили літературно-тематичні за-
ходи в нашій бібліотеці, присвячені 90-річчю від дня наро-
дження П.П.Сиченка – нашого земляка, поета і прозаїка. 
Петра Панасовича давно немає серед нас, але його твори  
понині живуть і вивчають їх юні покоління. Схвильовано, 
трепетно і піднесено писав він про найсвятіші почуття до 
рідної землі, природи і людей.

Школярі відкрили сторінки поетичних збірок 
П.П.Сиченка, подарованих бібліотеці з особистим підписом 
автора. З цікавістю учні слухали розповіді бібліотекарів про 
зустрічі з Петром Панасовичем в бібліотеці. Він дуже любив 
дітей і віддав майже все своє життя школі. Писав, як для 
найменших, так і для старших, і для дорослого читача. 

Талант Петра Сиченка – це вміння бачити в звичайному, 
просторому щось величне, вічне, торкнутися найпотаємні-
ших почуттів, зачепити за живе, спонукати до роздумів над 
проблемами моралі, пам’яті, минувшини.

які цікаві люди віджили,
які уми, які таланти й долі.
усе це залишилося на полі
в краплинах поту й сумі ковили.
якщо колись в горінні творчих мук
я трепетно візьму перо до рук, –
все розкажу правдиво й небуденно.
Він писав про земляків-працелюбів, про трагічні дні во-

рожої окупації, про боротьбу підпільників. Священні для по-
ета і близькі йому одвічні символи українського села: верба 
і калина, сільська криниця і пейзаж. Проза П.П.Сиченка на-
повнена любов’ю  до рідного краю, повагою до його сього-
дення і сивого минулого.

Ми пишаємося талантами, народженими на нашій зем-
лі, і творчість Петра Панасовича Сиченка – це наша гордість, 
цілюща криниця духовної культури.

лариса коваль,
завідуюча районною 

бібліотекою для дітей.

«ВисВічУюсь любоВ’ю 
до землі, яка мене 

родила і зростила…»

Я не ходив 
чужою стороною 
І за моря не 
торував доріг. 
Мої були 
й остануться 
зі мною 
Вишневий сад і 
сиводим'я стріх.
Пройшли літа 
і принесли обнову: 
Стоять хати 
під полисками блях. 
До щастя йде 
крізь тишу полинову 
Моя стежина 
у моїх краях.

Мені чужого
й крапельки не треба. 
У мене є 
блакитний 
плин ріки, 
Землі доволі 
і доволі неба. 
Того й нащадкам 
стачить на віки.
Ярій, калино! 
Гомони раїно! 
Дзвени, кринице, 
рублена до дна! 
Тобі на долю, 
рідна Україно, 
Цвіте неопалима 
купина. 

Десь далеко
стогнуть грози. 
Наче зорі, цвіт ромена. 
Шелестять 
тривожно лози, 
Підняли дуби рамена.
Б'ють у землю блискавиці, 
Торочки лягли на вруна — 
Ніч справляє радуниці 
В честь Дажбога і Перуна.

етюд в похід, 
життя!

* *  *  *  *

*  *  *  *  *
Кохання в серці 
бережіть завжди. 
Як сонця світ і 
як зіницю ока. 
Без нього так — 
як злаку 
без води. 
Ціна якій 
невимірно висока.
помилку у житті — 

Допустиш раз 

З літами серце 

болем обізветься. 

Згубити щастя — 

легко на путі, 

А повернуть 

не кожному 

вдається.

із поезії   петра Сиченка

Куди піти? Коли шукати? 
І де знайти? Скажи мені! 
Горять зірниці, мов дукати, 
У безбережній вишині.
Схрестились 
втоптані дороги 
І розійшлись у всі світи. 
Один лиш місяць 
круторогий
Мені безмежжя освітив.
Ти за трилісом, 
за трибором, 
За муром 
здиблених фортець. 
Я маю бути Святогором, 
Щоб шлях 
прокласти навпростець.
І прокладу! Відвага зріє, 
І сила броститься туга. 
В похід, життя! 
Дай руку, мріє! 
Я лицар твій... 
І твій слуга.

Вмруть співці... 
Згорять, немов комети.
Інші стануть 
новими світилами.
Йдуть на зміну молоді поети.
Витче нива 
оксамитні килими.
Скільки сіють 
на Землі-планеті,
А не вся вона 
зерном засіяна.
Скільки пройде 
по землі поетів.
Пісня ж зостанеться 
недоспівана.

* *  *  *  *

Не дивина, не дивина,
Що передчасна сивина.
То посестра юнацьких літ.
Вона – це пил, і сіль, і піт.
Вона пройшла через фронти.
Вона прийшла з сімнадцяти.

Прийшла від зранених беріз,
Від щирих материнних сліз.
Вона – це батькова жура.
Вона цвіла в концтаборах.
Вона – це дим від білих хат.
Вона – скалічений мій брат,

Товаришів нетлінний прах,
Що бивсь у петлях на вітрах.
Вона – це біль минулих днів,
Довічна пам’ять для синів.
За тихим словом «сивина» - 
Гримить війна.

с и в и н а
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”
Я розповім вам про людину, котра 

вже близько десяти років, як втрати-
ла зір, але не втратила друзів, тепло 
родинного вогнища, ясність думки і 
хорошу пам’ять. А ще – добре серце 
і привітну вдачу. Це – Людмила Васи-
лівна Бальме, котрій 9 травня цього 
року виповнилось 93 роки.

Щось знаменне є у її дні народжен-
ня, котре за календарем співпадає з 
Днем Перемоги. Може тому, що в  не-
легкому житті часто доводилось боро-
тися з  негараздами і перемагати?  І 
Велика Вітчизняна війна, до речі, теж  
зачепила Людмилу Василівну своїм 
чорним крилом, як і мільйони інших 
людей, і дорога  до того вікопомного 
Дня Перемоги  устелена тривогами, 
непоправними втратами, злита гірки-
ми слізьми...

- Початок війни застав у Тернопо-
лі мене, маленького синочка Льоню 
і чоловіка Георгія. Він взяв для нас 
талон на евакуаційний вагон, а сам 
залишився у місті. З того дня ми з си-
ном ніколи його більше не побачили 
– пропав безвісти у вирі війни..., - зга-
дує Людмила Василівна. – Ми заїхали 
аж в Гомель, що в Білорусії, і там наш 
ешелон, яким вивозили, крім людей, 
ще й евакуйований завод,  окупанти 
розбомбили.

 З горем навпіл робітники зібрали 
рештки обладнання, завантажили на  вці-
лілі платформи і поїзд рушив до Бахмача. 
І там біженців дістали бомбардувальники. 
Ледь живі, знову склали рештки ешелону, 
який, нарешті, доїхав до Харківської облас-
ті в місто Куп’янськ. Людмила Василівна з 
Льонею і сестрою Раєю поселилися на ху-
торі Колгоспний. Сподівались, що раптове 
вторгнення ворога буде призупинено і  ско-
ро війні настане кінець. Але це був тільки її 
страшний початок: згодом окупанти опи-
нились і на хуторі. Довелось тікати до Хар-
кова, а звідти поїхали у Фастів і добирали-
ся до Коростеня в рідну Юзефівку, додому. 
Коли  йшли пішки по шляху босоніж, Люд-
мила Василівна несла синочка на руках, а 

сестра – такі-сякі пожитки й харчі і позби-
вала ноги до кривавих мозолів,почала від-
ставати від гурту. Мимо йшли якісь хлопці, 
взялися допомогти нести дитину і речі. А 
Людмила, скільки було сил, вела Раю, не 
могла кинути її напризволяще. Рухались 
повільно і, коли добралися до станції, то за-
стали таку картину: серед  гамору і пилюки  
по дорозі снували окупанти, туди-сюди їз-
дили машини і мотоциклісти, а поміж ними 
дибав її маленький Льонечка. Серце матері 
ледь не розірвалося  з жаху! Могли вбити, 
наїхати транспортом...

- Відтоді, напевне,  й бере початок те, що  
згодом позбавило мене зору, - розповідає 
жінка. - Колись на консультації в Києві лікар-
офтальмолог так і сказав мені: ”Ви не моя 

пацієнтка. Пораду шукайте у невропатолога. 
Ваше захворювання виникло внаслідок стре-
су”. Та лікуватись було вже запізно, тому-то 
й „перемагаю” тепер щодня то  депресію, то 
кволість...

Так, бути донедавна активною жінкою, 
допомагати оточуючим трудитися, не по-
кладаючи рук, а потім втратити можли-
вість працювати й перейти на категорію 
людей з обмеженими фізичними можли-
востями – дуже тяжко. Але почала вчитися 
поступово пристосовуватися до нового - 
незрячого життя.

- А допомагають мені в цьому, в 
основному, невістка Ніна, хоч вона 
теж пенсіонерка, 77 років, родина. В 
кімнаті,  меблі розставлені так, щоб я 
могла на дотик рухатися в домі. Все, 
що мені по силі,  роблю сама, щоб 
рідним було менш клопотів зі мною. 
Не забувають, часто провідують  дру-
зі, сестрички по церкві. Підтримує й 
Господь Бог за моїми молитвами, я –  
глибоко віруюча людина, - каже Люд-
мила Василівна.  

Зв’язок із навколишнім світом до-
помагає підтримувати й радіо. Люд-
мила Василівна завжди цікавиться 
всіма новинами, дуже любить раді-
опередачі  на різні теми: театраль-
ні прем’єри і колишні постановки 
спектаклів, політичні події, залюбки 
слухає українські народні пісні, по-
езію, й багато іншого, тому радіо теж 
вважає своїм другом. Маючи хорошу 
пам’ять, жінка  й сама часто читає ві-
рші, співає при нагоді рідним і друзям 
старовинні пісні.

Спілкуючись з Людмилою Васи-
лівною, я завважила, що не чула від 
неї й словечка скарги на свій стан 
здоров’я, вона не бурчала і не доко-
ряла долі, що так склалося її життя 
на схилі літ, як це притаманне біль-
шості людей похилого віку. А про 
свої  93  розповіла цікаву історію. 

В дитинстві, коли було десь літ 
13, як завжди поприбиравши в хаті, Люда 
пішла на луг зірвати квітів у букет і при-
красити оселю. Раптом закувала зозуля. 
Дівчинка, сміючись, промовила: „Зозуль-
ко, зозулько! А скільки мені років наку-
єш?”.  Пташина невтомно кувала, і коли 
Люда долічила до 95, то сказала  зозулі: 
”Оце вже обманюєш, стільки не живуть!”, 
-  та й пішла з квітами додому. 

- І як після цього ставитися до „про-
гнозів” зозулі? – сміючись, говорить Люд-
мила Василівна.- Я вже  дожила до 93 ро-
ків, значить, залишилось ще 2? Та на все 
воля Божа, - додала вже серйозно.

тетяна ясинецька.

хто допоможе 
нам?
Ми, жителі ву-

лиць Червоноар-
мійська, Садова, 
Нова, що в Мака-
рові, як і всі одно-
сельчани, радіє-
мо тим змінам, що відбуваються в нашому 
селищі: упорядковуються вулиці, вироста-
ють нові насадження, радують око клумби, 
воно стає чистішим і привабливішим. Але 
разом з тим, ми зіткнулися з рядом про-
блем, які виникли внаслідок змін у селищі. 
Так, коли відкрили об’їзний маршрут для 
транспорту по вказаних вище вулицях, пі-
шоходам стало непереливки. Для нас не за-
лишилось безпечної вуличної зони і ми те-
пер змушені тулитися до огорож, плутатися 
у віттях дерев, щоб не потрапити під колеса 
транспорту. А що вже казати про молодих 
батьків, які везуть діток в колясках, людей з 
обмеженими фізичними можливостями, не-
мічних пенсіонерів?

Всі ми не проти руху транспорту, але 
треба звільнити під тротуар хоч один бік 
вулиці, щоб усім можна було вільно ходи-
ти. Отож через газету „Макарівські вісті” ми 
просимо селищну раду на чолі з головою 
Олександром Іващенком посприяти у вирі-
шенні цієї проблеми.

від імені сусідів –
 марія петРУшенко.

**
накУваЛа зозУЛя роки...

на життєвих перехрестях

Україна готується до 79-х роковин 
Голодомору. 

Катастрофою ХХ століття називає 
сучасна громадська думка голодомор 
1932 – 1933 років. Терор голодом, за-
проваджений сталінським тоталітар-
ним режимом в Україні, заподіяв смерть 
мільйонам хліборобів. Адже від голоду, 
масових репресій і депортацій ми втра-
тили більше, ніж за роки Першої світової 
та громадянської воєн.

В Україні стало можливим говорити 
про голодомор після грудня 1987 року. І 
тільки через дев’ять років, 26 листопада 
1998 року, Указом Президента України 
було встановлено День пам’яті жертв 
голодомору (кожна четверта субота лис-
топада). У травні 2003 року Верховна 
Рада в офіційному зверненні до народу 
визнала голодомор 1932 – 1933 років ак-
том геноциду. Але це рішення пройшло з 
мінімальним результатом – 226 голосів. 
Генеральна Асамблея ООН 2003 року по-
ширила заяву, у якій визнала Голодомор 
1932 – 1933 років «національною трагеді-
єю українського народу». Факт геноциду 
українців сталінським режимом у 1932 
– 1933 роках було офіційно визнано 11 
урядами країн світу, серед яких Австра-
лія, Угорщина, Ватикан, Литва, Сполуче-
ні Штати Америки. 

Цьогорічна громадська кампанія має 

на меті, насамперед, розповісти про 
тих, хто в роки геноциду рятував співвіт-
чизників від страшної смерті. «Коли вби-
вали голодом, поділитися хлібом - був 
подвиг. Долі цих людей нагадують нам, 
що героїзм можливий завжди», - гово-
рить історик, член Громадського коміте-
ту Володимир В'ятрович. 

Учасники Громадського комітету під-
креслили: без знання таких праведних 
людей-доброчинців у часи Голодомо-
ру національна пам'ять про цей злочин 
проти українського народу буде непо-
вною.

24 листопада в Києві біля Національ-
ного меморіалу пам'яті жертв Голодомо-
рів, в усіх обласних центрах та 32 краї-
нах світу пройдуть пам'ятні заходи. В 
рамках загальнонаціональної акції «За-
пали свічку пам'яті» мільйони українців 
запалять свічки у своїх вікнах. 

До складу комітету увійшли 37 зна-
кових постатей у науковому, мистецько-
му та громадському житті країни: Ольга 
Богомолець, В'ячеслав Брюховецький, 
Володимир В'ятрович, Володимир Ва-
силенко, Іван Васюник, Василь Вовкун, 
Анатолій Гайдамака, Дмитро Гнатюк, 
Петро Гончар, Іван Дзюба, єпископ Єв-
стратій (Зоря), Андрій Жолдак, Микола 
Жулинський, Євген Захаров, Олександр 
Іванків, Геннадій Іванущенко, Сергій 

Квіт, Андрій Когут, Роман Круцик, Ніла 
Крюкова, Станіслав Кульчицький, Неля 
Лавриненко, Олександр Максимчук, 
Василь Марочко, Ніна Матвієнко, Марія 
Матіос, Олекса Петрів, Мирослав По-
пович, Олег Рибачук, Стефан Романів, 
Євген Сверстюк, Михайло Свистович, 
Володимир Сергійчук, Євген Станкович, 
Лесь Танюк, Володимир Тиліщак, Ігор 
Юхновський.

Нагадаємо, що громадськість ор-
ганізувалася для ініціювання пам'ятних 
заходів, бо переконана: остаточне та 
безповоротне засудження злочинів то-
талітарного режиму в Україні і найбіль-
шого з них - геноциду 1932-1933 років 
- запорука нашого незалежного демо-
кратичного майбутнього.

стартує грОмадська акція із вшанування пам'яті жертв гОлОдОмОру

   24 Листопада Україна та світ 
згадають міЛьЙони вБитих 

одного разу, після стресу в мене пропав зір. отак зненацька. Що я відчувала 
тоді ? спочатку здивувалась -  протирала очі, кліпала повіками, а потім впала в 
розпач. мене оточила темрява. оце доплакалась!  Що робити тепер? як жити? 
Згадала вислів „виплакані очі” і подумала – це про мене. враз відчула себе такою 
безпорадною...сиділа, не рухаючись. але так само зненацька, як пропав, так і по-
вернувся зір. коли я глянула на годинник, то виявилось, що в темряві я просиділа 
45 хвилин. вони мені тоді здалися вічністю і я щиро поспівчувала тим людям, котрі 
ніколи не бачили ясного сонечка, розкішного різнотрав’я, бездонного зоряного 
неба, рідних облич – врешті, всього того, що нас оточує в цьому житті, до чого ми 
так звикли і навіть не замислюємося, наскільки це важливо – бачити все.Зір дає 
нам 80% інформації про оточуючий світ. в україні людей, позбавлених такої мож-
ливості, близько 50 тисяч і в 5 раз більше тих, хто недобачає.

Вкотре доводиться говорити про чи-
стоту Макарова саме в його центрі – на 
площі Героїв Сталінграда. Якби ті герої 
могли ожити, то, напевне, вони б дали 
раду нашим таксистам, які щодня за-
смічують площу лушпинням від насіння, 
недопалками та іншим хламом. Пита-
ється, де совість у цих ще доволі моло-
дих людей? Чи вони й у своїх господах 
роблять таке? Тоді жаль їх  дружин і ді-
тей, які мешкають у купі сміття. Проте, 
напевне, водії так дома  себе не пово-
дять. Але нам від того не легше, тому 
що запльована площа, ніби запльоване 
наше обличчя. Можливо пора  питання 
дотримання чистоти на „робочому” міс-
ці таксистів поставити перед виконко-
мом Макарівської селищної ради? Чи 
шукати більш впливових осіб? Хто може 
навчити (чи провчити) недбайливих так-
систів?

від імені жителів райцентру –
ніна ГеРасименко.

не засмічуйте  
селиЩе!

з редакціЙнОЇ  пОшти

в субОту 24 листоПада о 13.00 годині в мака-
рОві біля пам’ятника жертвам гОлОдОмОру 
1932-1933 рОків (вул. Фрунзе, пОряд з церквОю 
данила туптала) відбудеться Поминальна 
Панахида. 

запрОшуємО жителів раЙОну віддати да-
нину пам’яті безневиннО вбитим гОлОдОм.

кооРдинаційна Рада макаРова.
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УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,6.55,7.55 Погода.
6.10 Три рiзьбленi iкони.
6.25 Свiт православ`я.
7.00 Ера здоров`я.
7.25 Кориснi поради.
7.40 Олiмпiйський виклик.
8.00 Шустер-Live.
11.05 Д/ф «Голодомор. 

Технологiя геноциду».
13.00 Х/ф «Голод-33».
14.55 В гостях у Д. Гордона. В. 

Ющенко.
15.55 Погода.
16.00 Хвилина мовчання.
16.01 Футбол. Чемпiонат 

України. Прем`єр-лiга. 
«Шахтар» (Донецьк) - 
«Говерла» (Ужгород).

16.45 В перервi - Зелений 
коридор.

17.50 Свiт атома.
18.10 Д/ф «Одужання. Осо-

бистий рахунок».
19.00 Трансляцiя з 

Нацiональної фiлармонiї.
19.31 Вшанування пам`ятi 

жертв Голодоморiв.
19.32 Хвилина мовчання.
19.50 Трансляцiя з 

Нацiональної 
фiлармонiї.

21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Кабмiн: подiя тижня.
21.35 Вшанування пам`ятi 

жертв Голодоморiв.
21.55 Погода.
22.00 Концерт iнструментальної 

музики. «Радiобенд 
Фокiна».

23.00 Твiй голос.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров`я.
23.50 Особливий погляд.
0.05 Концерт до 40-рiччя гурту 

«Квiти», ч. 1.
1.20 Мегалот.

1.25 Суперлото. Трiйка. Кено.
1.30 Пiдсумки дня.
1.55 Свiт атома.
2.15 «Нащадки» з Н. Рибчин-

ською та К. Гнатенком.
3.15 ТелеАкадемiя.

1+1
6.45 Бойовик «К-19».
9.25 Мелодрама «Американська 

дочка».
11.30 Т/с «Кедр простромлює 

небо».
19.30 «ТСН».
20.15 Драма «Висоцький. 

Спасибi, що живий».
23.00 «Висоцький: Так оставте 

ненужные споры».
0.05 Драма «Служили два 

товаришi».
1.55 Трилер «Областi темряви». 

(2 к.).
3.30 Бойовик «К-19».

ІнТер
5.20 «Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим».
8.00 «Позаочi».
9.00 «Орел i Решка».

10.00 «Україно, вставай!»
10.50 «Сiмейний пес».
12.05 Т/с «Морський 

пiхотинець».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Червоне або чорне».
22.20 Х/ф «У серпнi 44-го».
1.00 Х/ф «Диво».
2.45 «Подробицi» - «Час».
3.10 Д/ф «Жадiбнiсть».
4.45 «Знак якостi».

ТрК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.25 Ранок з «Україною».
9.00 ДНК - портрет нацiї.
10.30 Т/с «Подружжя».
12.00 Т/с «Злочин буде роз-

крито».
14.00 Т/с «Злочин буде роз-

крито».
16.00 Т/с «Тiльки про 

любов».
19.00 Подiї.
19.20 Т/с «Тiльки про 

любов»
22.20 Т/с «Яблуневий сад».
0.20 Т/с «Яблуневий сад».
2.15 Т/с «Ведмежий кут».
3.40 Подiї.

4.00 Т/с «Ведмежий кут».
5.30 Срiбний апельсин.

ICTV
5.40 Погода.
5.45 Факти.
6.00 Погода.
6.05 Д/ф «22 червня. Фатальнi 

рiшення».
7.40 Х/ф «Святий».
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.25 Х/ф «Вислизаючий 

вiрус».
13.15 Х/ф «Сьома категорiя: 

Кiнець свiту».
16.10 Х/ф «72 метри».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Перевiзник 3».
21.00 Х/ф «Механiк».
22.55 Х/ф «Роккi 4». (2 к.).
0.50 Х/ф «Рахунок». (2 к.).
2.55 Х/ф «Свiдок». (2 к.).
4.50 Свiтанок.

СТБ
5.50 Х/ф «Iлля Муромець».
7.30 «Голодомор. Україна 

ХХ столiття. Технологiя 
геноциду».

9.55 «Голод у брехнi».
10.55 Х/ф «Мiй генерал».

19.00 «Х-фактор 3».
22.00 «Моя правда. Олеся 

Жураковська. Цiна волi».
23.20 «Х-фактор3. Пiдсумки 

голосування».
0.40 «Детектор брехнi 2».
1.35 Х/ф «Блiндаж».

новий Канал
5.30 Х/ф «Звiльнiть Вiллi».
7.10 Х/ф «Звiльнiть Вiллi 2».
9.00 М/с «Роги i копита: По-

вернення».
9.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагас-

кара».
10.00 Х/ф «Лох-Несс».
12.00 Прокинутися знамени-

тим.
13.00 Х/ф «Зачарований 

принц».
15.00 Х/ф «Ненсi Дрю».
17.00 Х/ф «Принцеса».
19.00 М/ф «ВАЛЛ-I».
20.50 Х/ф «Машина часу».
22.50 Х/ф «Вiйна». (2 к.).
1.10 Спортрепортер.
1.15 Х/ф «Розшукується в 

Малiбу». (2 к.).
2.50 Т/с «Одна нiч любовi».
3.35 Зона ночi.
3.40 Точка роси.

4.35 Зона ночi.
4.40 Де ти, Україна?
5.00 Зона ночi. Культура.
5.05 Так нiхто не любив.
5.20 Зона ночi. Культура.

нТн
6.00 Легенди бандитської 

Одеси.
6.20 Х/ф «У лiсах пiд Кове-

лем».
10.30 «Крутi 90-тi».
11.30 «Речовий доказ». Пiд 

ковпаком КДБ.
12.00 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Холодне лiто 

53-го».
15.00 Т/с «УГРО 4».
19.00 Т/с «Пiд прикриттям».
23.15 «Головний свiдок».
0.00 «Випадковий свiдок».
0.25 Х/ф «Пекло». (2 к.).
2.15 «Речовий доказ».
3.45 «Агенти впливу».
5.10 «Уроки тiтоньки Сови».
5.50 «Правда життя».

СУБОТА, 24  листопада

УТ-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00 Пiдсумки дня.
9.15 Офiцiйна хронiка.
9.25 Погода.
9.30 Д/ф «Партизанський 

генерал».
10.00 Вшанування пам`ятi жертв 

Голодоморiв.
10.20 «Легко бути жiнкою».
11.00 «Вiра. Надiя. Любов».
11.55 Офiцiйна хронiка.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Погода.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.30 Х/ф «Рiдна кров».
15.00 Новини.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Т/с «Передiл».
17.00 Бенефiс Ю. Гальцева та Г. 

Вєтрова.
18.40 Шляхами України.
19.05 Концерт К. Новикової.
20.35 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.15 Шустер-Live.
22.45 Трiйка. Кено. Секунда 

удачi.
22.50 Шустер-Live.

0.30,1.00 Пiдсумки.
0.45,1.15 За 80 днiв навколо 

спорту.
0.50 Погода.
1.20 Пiдсумки дня.
1.30 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
1.50 Досвiд.
3.10 Т/с «Вiддiл убивств».
4.50 Околиця.
5.15 «Надвечiр`я».

1+1
6.00 «ТСН».
6.45 «Снiданок з 1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 «Снiданок з 1+1».
7.25 М/ф «Ескiмоска».
7.30 «Снiданок з 1+1».
8.00 «ТСН».
8.05 «Снiданок з 1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 «Снiданок з 1+1».
10.00 М/ф.
10.25 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм 

за тиждень».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана 2».

19.30 «ТСН».
20.15 «Київ Вечiрнiй».
22.00 Трилер «Областi темря-

ви». (2 к.).
0.05 Трилер «Забери мою 

душу». (3 к.).
1.55 Т/с «Полiцiя Гаваїв». (2 к.).
3.20 «Не бреши менi 3».
4.10 «Сiмейнi мелодрами 2».
4.55 Т/с «Слiдаки».
5.45 «ТСН».

ІнТер
5.25 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з «Iнтером».
7.30 «Спорт у Подробицях».
7.35 «Ранок з «Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з «Iнтером».
8.30 Новини.
8.35 «Ранок з «Iнтером».
9.00 Новини.
9.10 Т/с «Особистi обставини».
12.15 Новини.
12.30 Т/с «Особистi обставини».
18.00 «Новини».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 Спорт у «Подробицях».
20.50 «Подробицi. Неформат».
21.00 «Велика Рiзниця».
23.00 «Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим».
2.00 Д/ф «Президент Всiя Русi».

ТрК «УКраїна»
6.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-

вження».
7.00 Подiї.
7.25 Ранок з «Україною».
9.25 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Врятувати боса».
11.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 

другий».
12.00 «Хай говорять. Кiнець 

свiту».
13.00 Т/с «Слiд».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00 Подiї.
17.10 Подiї. Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.00 Подiї.
19.15 Подiї. Спорт.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Врятувати боса».
21.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 

другий».
22.00 Т/с «Охоронець 5».
2.00 Х/ф «Синя борода».
3.30 Подiї.
3.45 Подiї. Спорт.
3.50 «Говорить Україна».
4.30 «Хай говорять».
5.20 Срiбний апельсин.

ICTV
6.50 Погода.
6.55 Спорт.
7.05 Т/с «Леся+Рома».
7.40 Дiловi факти.

7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Спорт.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30 Т/с «Агент нацiональної 

безпеки».
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
14.20 Т/с «Братани 3».
16.35 Т/с «Агент нацiональної 

безпеки».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Спорт.
19.30 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с «Братани 3».
22.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Т/с «Розплата».
0.55 Надзвичайнi новини.

СТБ
5.35 Х/ф «Жiнка, не схильна до 

авантюр».
7.30 Х/ф «Терористка Iванова».
17.50 «Вiкна-новини».
18.00 Х/ф «Спортлото-82».
20.00 «Танцюють всi! 5».
22.00 «Вiкна-новини».
22.40 «Танцюють всi!5. Пiдсумки 

голосування».
0.50 Х/ф «Дорога, що веде до 

щастя».
2.25 «Вiкна-спорт».

2.35 Х/ф «Кожен вечiр об 11».
3.50 Нiчний ефiр.

новий Канал
6.45 Очевидець. Найсмiшнiше.
7.05 Пiдйом.
7.30 Репортер.
7.35 Погода.
7.40 Пiдйом.
8.30 Репортер.
8.35 Погода.
8.45 Пiдйом.
9.00 Т/с «Не родись вродлива».
9.55 Т/с «Воронiни».
13.20 Kids` Time.
13.30 М/с «Сiльвестр i Твiттi - 

детективи».
14.25 Kids` Time.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с «Свiтлофор».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.
19.30 Спортрепортер.
19.35 Погода.
19.40 Пiраньї.

19.55 Т/с «Закрита школа». (2 к.).
21.00 Т/с «Воронiни».
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Україна чудес 2.

нТн
5.40 Х/ф «Повiтрянi пiрати».
7.05 Х/ф «Визволення».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Слiдство веде Да 

Вiнчi».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-

Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Слiдчi районного 

масштабу 2».
14.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45 «Свiдок».
17.00 Т/с «Боєць. Народження 

легенди».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Чужi крила».
22.30 Х/ф «1612». (2 к.).
1.40 Х/ф «Всупереч здоровому 

глузду».
3.10 «Агенти впливу».

П’ЯТНИЦЯ, 23 листопада 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.

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

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.10,8.20 Погода.
6.10 М/ф.
6.30 Крок до зiрок.
7.15 Моя земля - моя 

власнiсть.
7.30 Сiльський час.
8.00 Укравтоконтинент.
8.25 Кориснi поради.
8.40 Самбо України.
9.00 Погода.
9.05 Смiшний та ще смiшнiший.
9.30 Золотий гусак.
9.55 Хто в домi хазяїн?
10.15 Крок до зiрок.
11.00 Маю честь запросити.
11.45 Ближче до народу.
12.15 Караоке для дорослих.
13.05 Шеф-кухар країни.
13.55 Погода.
14.10 Т/с «Iз життя капiтана 

Черняєва».
15.50 Дiловий свiт. Тиждень.
16.20 Бiатлон. Кубок свiту. 

Змiшана естафета.

17.55 Погода.
18.00 Бенефiс Ю. Гальцева та 

О. Воробей.
20.40 Офiцiйна хронiка.
20.50 Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.25 Точка зору.
21.45 Офiцiйна хронiка.
21.55 Д/ф «Фiнансова Академiя. 

Державнi казначейськi 
зобов`язання».

22.10 Фольк-music.
22.55 Трiйка. Кено. Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.50 Час культури.
0.10 Концерт до 40-рiччя гурту 

«Квiти», ч. 2.
1.20 Пiдсумки тижня.
1.45 Хiт-парад «Нацiональна 

двадцятка».
1+1

6.05 Комедiя «Трiшки пекла в раю».
7.50 М/ф.

8.10 «Ремонт +».
9.00 «Лото-Забава».
10.10 М/с «Чiп i Дейл».
10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11.00 «Кулiнарна академiя. 

Юлiя Висоцька».
11.25 «Чотири весiлля 2».
13.00 «Голос. Дiти».
15.00 «Київ Вечiрнiй».
16.50 Драма «Висоцький. 

Спасибi, що живий».
19.30 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Голос. Дiти».
22.10 «Свiтське життя».
23.05 «Козирне патi».
23.35 «ТСН-Тиждень».
0.20 Комедiя «Корабель 

дурнiв».
2.55 Трилер «Забери мою 

душу». (3 к.).
4.30 Драма «Служили два 

товаришi».
ІнТер

5.50 «Найрозумнiший».
7.15 М/с «Вiнкс».
8.05 М/с «Маша i Ведмiдь».
8.25 «Глянець».
9.25 «Школа доктора Комаров-

ського».

10.00 «Недiля з «Кварталом».
11.00 «Свати бiля плити».
11.25 «Весiльний розмiр».
12.25 Х/ф «Три плюс два».
14.15 Х/ф «Слiпе щастя».
18.05 Х/ф «Мiцний шлюб».
20.00 «Подробицi тижня».
21.00 Х/ф «Здивуй мене».
23.00 «Що? Де? Коли?»
0.15 Х/ф «Крайнi заходи».
2.35 «Подробицi тижня».
3.20 Д/ф «Жадiбнiсть».
4.55 «Знак якостi».

ТрК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Х/ф «Руда».
9.00 Ласкаво просимо.
10.00 Т/с «Подружжя».
11.00 Т/с «Слiд».
13.00 Т/с «Слiд».
15.00 Т/с «Собр».
18.00 Т/с «Iнтерни».
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с «Iнтерни».
21.30 Т/с «Iнтерни».
23.00 «Великий футбол».
0.30 Т/с «Яблуневий сад».
3.30 Подiї тижня.

4.15 Т/с «Яблуневий сад».
ICTV

6.00 Погода.
6.05 Факти.
6.20 Погода.
6.25 Свiтанок.
7.20 Квартирне питання.
8.30 Анекдоти по-українськи.
8.50 Останнiй герой-2.
10.05 Дача.
10.50 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 «Максимум» в Українi.
13.30 Наша Russia.
14.30 Х/ф «Перевiзник 3».
16.50 Х/ф «Механiк».
18.45 Факти тижня.
19.45 Останнiй герой-2.
20.55 Х/ф «Битва за Лос-

Анджелес».
23.05 Наша Russia.
23.30 Х/ф «Iнший свiт. 

Еволюцiя». (2 к.).
1.45 Х/ф «Дейв». (2 к.).
3.35 Iнтерактив. Тижневик.
3.50 Т/с «У чорному списку 3».
4.25 Свiтанок.

СТБ
5.00 М/ф «Бременськi музи-

канти».
5.40 Х/ф «Гусарська балада».
7.10 «Їмо вдома».
8.30 «МайстерШеф 2».
13.35 «Караоке на Майданi».
14.35 «Х-фактор 3».
19.00 «Битва екстрасенсiв. 

Апокалiпсис».
21.45 Х/ф «Оазис любовi».
23.55 Х/ф «Zоlushkа.ru».
2.00 Х/ф «Принцеса цирку».

 новий Канал
6.00 Т/с «Останнiй акорд».
6.45 Iнтуїцiя.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Будинки мажорiв.
9.15 М/с «Роги i копита: По-

вернення».
9.50 М/с «Пiнгвiни з Мадагас-

кара».
10.30 Шоу Кулi.
11.15 Недiльний офiс.
12.15 Т/с «Щасливi разом».
13.15 ШоумаSтгоуон.
16.00 М/ф «ВАЛЛ-I».
18.00 Х/ф «Одного разу у 

Вегасi». (2 к.).
20.00 ШоумаSтгоуон.
22.30 Прокинутися знамени-

тим.
23.30 Х/ф «Дуже страшне кiно». 

(3 к.).
1.20 Спортрепортер.
1.25 Т/с «Одна нiч любовi».

нТн
6.05 «Легенди бандитської 

Одеси».
6.50 Х/ф «Якщо ворог не 

здається...»
8.30 Т/с «Чужi крила».
11.30 «Легенди карного розшу-

ку». Куля для депутата.
12.00 «Агенти впливу».
13.00 Т/с «Батюшка».
14.50 Т/с «Пiд прикриттям».
19.00 Т/с «По гарячих слiдах».
23.00 «Крутi 90-тi».
0.00 Х/ф «Шизофренiя». (2 к.).
2.45 «Речовий доказ».
4.05 «Агенти впливу».
5.05 «Уроки тiтоньки Сови».
5.30 «Правда життя».

НЕДІЛЯ, 25  листопада

УТ-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00 Пiдсумки тижня.
9.25 Точка зору.
9.45 Офiцiйна хронiка.
9.55 «Легко бути жiнкою».
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50 Офiцiйна хронiка.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Право на захист.
12.35 Темний силует.
12.45 Армiя.
13.05 Х/ф «Балада про Берiнга 

та його друзiв».
14.40 Вiкно до Америки.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с «УГРО».
16.30 Т/с «Передiл».
18.10 Останнє попередження.
18.20 Новини.
18.35 Агро-News.
18.50 Дiловий свiт.
19.05 Д/ф «Свiтовий рекорд 

української пiснi».
19.55 Новорiчний жарт з          

В. Винокуром.
20.45 Сiльрада.

21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.30 Дiловий свiт.
21.40 Новорiчний жарт з Ю. 

Гальцевим.
22.55 Трiйка. Кено. Секунда 

удачi
23.00,1.00 Пiдсумки.
23.10,1.10 Спорт.
23.15,1.15 За 80 днiв навколо 

спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Великi битви. Франко-

iндiанська вiйна.
0.40 Помiж рядками.
1.20 Новини.
1.40 ТелеАкадемiя.
2.40 Т/с «Рiно Гаетано».

1+1
6.00 «ТСН-Тиждень».
6.45 «Снiданок з 1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 «Снiданок з 1+1».
7.25 М/ф «Ескiмоска».
7.30 «Снiданок з 1+1».
8.00 «ТСН».
8.05 «Снiданок з 1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 «Снiданок з 1+1».

10.00 М/ф.
10.25 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм 

за тиждень».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана 2».
19.30 «ТСН».
20.15 Мелодрама «Русалка».
0.15 «ТСН».
0.30 Х/ф «Гомер та Еддi». (2 к.).
2.25 «Телевiзiйна служба 

новин».
ІнТер

5.30 Х/ф «Мiцний шлюб».
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00 

Новини.
7.10,7.35,8.10 «Ранок з 

«Iнтером».
7.30 «Спорт у «Подробицях».
8.35 «Ранок з «Iнтером».
9.10 Х/ф «Слiпе щастя».
13.10 Х/ф «Три плюс два».
15.05 «Право на зустрiч».
16.05 «Чекай на мене».
18.00 Новини.
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт у «Подробицях».

20.50 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Санта-Лючiя».
22.55 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11». (2 к.).
0.55 Х/ф «У серпнi 44-го».

ТрК «УКраїна»
6.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-

вження».
7.00 Подiї.
7.25 Ранок з Україною.
9.25 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Врятувати боса».
11.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 

другий».
12.00 «Хай говорять. Андрiй 

Губiн: життя пiсля сцени».
13.00 Т/с «Слiд».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.00 Подiї.
19.15 Подiї. Спорт.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Врятувати боса».
21.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 

другий».
22.00 Х/ф «Форсаж 4». (2 к.).
0.10 Х/ф «Велика справа». (2 к.).

ICTV
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.35 Погода.

5.40 Свiтанок.
6.40 Дiловi факти.
6.50 Погода.
6.55 Спорт.
7.05 Т/с «Леся+Рома».
7.35 Дiловi факти.
7.45 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Спорт.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00 Х/ф «72 метри».
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
14.10 Т/с «Братани 3».
16.25 Х/ф «Глобальне 

вторгнення: Битва за Лос-
Анджелес».

18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Спорт.
19.30 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с «Братани 3».
22.30 Факти. Пiдсумки дня.
22.45 Свобода слова.
0.45 Спорт.
0.55 Надзвичайнi новини.

СТБ
6.00 «Усе буде добре!»
7.45 «Неймовiрна правда про 

зiрок».
9.05 «Моя правда. Олеся Жура-

ковська. Цiна волi».
10.05 «Танцюють всi! 5».

13.10 «Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис».

16.00 «Усе буде добре!»
18.00 «Вiкна-новини».
18.20 «Неймовiрна правда про 

зiрок».
20.10 «Куб 3».
22.00 «Вiкна-новини».
22.25 «Детектор брехнi 2».
23.25 Х/ф «Спортлото-82».
1.25 Т/с «Доктор Хаус».

новий Канал
5.15 Очевидець. Найсмiшнiше.
6.40 Пiдйом.
6.45 Очевидець. Найсмiшнiше.
7.05 Пiдйом.
7.30 Репортер.
7.35 Погода.
7.40 Пiдйом.
8.30 Репортер.
8.35 Погода.
8.45 Пiдйом.
9.00 Т/с «Не родись вродлива».
10.00 Готуй.
10.55 Т/с «Воронiни».
13.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi - 

детективи».
14.20 Kids` Time.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с «Молодята».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».

17.55 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.
19.30 Спортрепортер.
19.35 Погода.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2 к.).
21.00 Т/с «Воронiни».
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 ФБР.
1.05 Репортер.

нТн
6.00 «Легенди карного роз-

шуку».
6.30 Х/ф «Добре сидимо!»
7.45 «Агенти впливу».
8.30 «Правда життя». Чорнi 

душi.
9.00 Т/с «Батюшка».
10.50 Т/с «УГРО 4».
14.50 Т/с «По гарячих слiдах».
18.30 Т/с «Детективи».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець». (2 к.).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
23.45 «Свiдок».
0.15 Х/ф «Кiнець свiту: над-

нова». (2 к.).
1.50 «Свiдок».
2.20 Т/с «Загадковi вбивства 

Агати Крiстi». (2 к.).
3.55 «Свiдок».

ПОНЕДІЛОК, 26  листопада
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УТ-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Погода.
9.30 Свiтло.
9.55 «Легко бути жiнкою».
10.35 Концертна програма «Євро-

па, обирай Петрик».
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.50 Погода.
12.55 «Таємницi успiху» з Н. Горо-

денською.
13.25 Х/ф «Пацани».
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Про головне.
15.50 Т/с «УГРО».
16.40 Т/с «Передiл».
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 221. Екстрений виклик. 

Тиждень.
19.45 Концерт Вiтаса «Мама i син».
20.50 Свiт спорту.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.

21.30 «Адреналiн».
22.55 Трiйка. Кено. Максима.
23.00,1.00 Пiдсумки.
23.10,1.10 Спорт.
23.15,1.15 За 80 днiв навколо 

спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Великi битви. Норманське 

завоювання Англiї.
0.40 Помiж рядками.

1+1
6.00 «Служба розшуку дiтей».
6.05 «ТСН».
6.45 «Снiданок з 1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 «Снiданок з 1+1».
7.25 М/ф «Ескiмоска».
7.30 «Снiданок з 1+1».
8.00 «ТСН».
8.05 «Снiданок з 1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 «Снiданок з 1+1».
10.00 М/ф.
10.25 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм за 

тиждень».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».

16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана 2».
19.30 «ТСН».
20.15 «Мiняю жiнку 6».
21.50 «Українськi сенсацiї».
23.00 «ТСН».
23.15 Т/с «Полiцiя Гаваїв 2». (2 к.).
1.10 «Українськi сенсацiї».

ІнТер
5.25 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв 

11».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з «Iнтером».
7.30 Спорт у «Подробицях.
7.35 «Ранок з «Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з «Iнтером».
8.30 Новини.
8.35 «Ранок з «Iнтером».
9.00 Новини.
9.10 Т/с «Повернення Мухтара».
12.00 Новини.
12.15 Д/с «Слiдство вели...» з 

Леонiдом Каневським 2».
14.05 Т/с «Екстрасенси-детек-

тиви».
16.00 Т/с «Щасливчик Пашка».
18.00 Новини.
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт у «Подробицях».
20.50 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Санта-Лючiя».

22.55 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв 
11». (2 к.).

0.55 Х/ф «Здивуй мене».
ТрК «УКраїна»

6.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-
вження».

7.00 Подiї.
7.25 Ранок з Україною.
9.25 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Врятувати боса».
11.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 

другий».
12.00 «Хай говорять. Хочу продати 

дитину».
13.00 Т/с «Слiд».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.00 Подiї.
19.15 Подiї. Спорт.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Врятувати боса».
21.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 

другий».
22.00 Т/с «Слiд».
23.00 Тридцятирiчнi.
0.00 Т/с «Подружжя».
1.00 Т/с «Спiвтовариство». (2 к.).

ICTV
5.20 Погода.
5.25 Факти.
5.40 Свiтанок.

6.40 Дiловi факти.
6.50 Погода.
6.55 Спорт.
7.05 Т/с «Леся+Рома».
7.35 Дiловi факти.
7.45 Екстрений виклик.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Спорт.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30 Т/с «Агент нацiональної 

безпеки».
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
14.20 Т/с «Братани 3».
16.35 Т/с «Агент нацiональної 

безпеки».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Спорт.
19.30 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с «Братани 3».
22.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Х/ф «В облозi». (2 к.).
2.00 Надзвичайнi новини.

СТБ
5.15 «Чужi помилки. Дiвчина без 

минулого».
5.55 «Усе буде добре!»
7.40 «Неймовiрна правда про 

зiрок».

9.15 «Зваженi i щасливi 2».
13.50 «Битва екстрасенсiв. Вiйна 

свiтiв».
16.00 «Усе буде добре!»
18.00 «Вiкна-новини».
18.20 «Неймовiрна правда про 

зiрок».
20.00 «Фермер шукає дружину 2».
22.00 «Вiкна-новини».
22.25 «Вагiтна в 16».
23.25 «Дочки-матерi».
0.25 Т/с «Доктор Хаус».

новий Канал
5.15 Т/с «Стройбатя».
6.00 Очевидець. Найсмiшнiше.
6.40 Пiдйом.
6.45 Очевидець. Найсмiшнiше.
7.05 Пiдйом.
7.30 Репортер.
7.35 Погода.
7.40 Пiдйом.
8.30 Репортер.
8.35 Погода.
8.45 Пiдйом.
9.00 Т/с «Не родись вродлива».
9.55 Т/с «Воронiни».
13.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi - 

детективи».
14.20 Kids` Time.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с «Молодята».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».

17.55 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.
19.30 Спортрепортер.
19.35 Погода.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2 к.).
21.00 Т/с «Воронiни».
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Весiлля буде по-моєму!
1.05 Репортер.

нТн
5.25 Х/ф «Пiд маскою беркута».
6.50 Х/ф «Визволення», 5 c.
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Слiдство веде Да Вiнчi».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Людина без пiстолета».
14.40 Т/с «Лiтєйний».
16.45 «Свiдок».
17.00 Т/с «Боєць. Народження 

легенди».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити 

як злочинець». (2 к.).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2 к.).
23.45 «Свiдок».
0.15 Х/ф «Загроза з минулого». 

(2 к.).
1.55 «Свiдок».

ВІВТОРОК, 27  листопада

УТ-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00 Пiдсумки дня.
9.20 Офiцiйна хронiка.
9.25 Погода.
9.30 Уряд на зв`язку з грома-

дянами.
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.45 Щоденник ДПКЄ-2012.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
11.55 Офiцiйна хронiка.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Погода.
12.30 Кордон держави.
12.50 Погода.
12.55 Українська пiсня.
13.35 Х/ф «Чоловiчi тривоги», 

1 с.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с «УГРО».
16.25 Т/с «Передiл».
18.00 Дiловий свiт.
18.15 М. Поплавський. «Шоу 

продовжується».
20.10 Святковий концерт «З 

Днем, ТеБе».
20.50 Мегалот.

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Свiт спорту.
21.15 Дiловий свiт.
21.20 Святковий концерт «З 

Днем, ТеБе».
22.50 Суперлото. Трiйка. Кено.
23.00 Святковий концерт «З 

Днем, ТеБе».
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15,1.15 За 80 днiв навколо 

спорту.
0.20 Погода.
0.25 Великi битви. Франко-

пруська вiйна.
1+1

6.00 «Служба розшуку дiтей».
6.05 «ТСН».
6.45 «Снiданок з 1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 «Снiданок з 1+1».
7.25 М/ф «Ескiмоска».
7.30 «Снiданок з 1+1».
8.00 «ТСН».
8.05 «Снiданок з 1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 «Снiданок з 1+1».
10.00 М/ф.

10.25 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана 2».

12.45 «Неймовiрнi перегони».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм 

за тиждень».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана 2».
19.30 «ТСН».
20.15 «Джентльменський набiр».
22.00 «Територiя обману».
23.05 «Грошi».
0.10 «ТСН».

ІнТер
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з «Iнтером».
7.30 «Спорт у «Подробицях».
7.35 «Ранок з «Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з «Iнтером».
8.30 Новини.
8.35 «Ранок з «Iнтером».
9.00 Новини.
9.10 Т/с «Повернення Мухтара».
11.05 Т/с «Повернення Мухтара 2».
12.00 Новини.
12.15 Д/с «Слiдство вели...» з 

Леонiдом Каневським 2».
14.05 Т/с «Екстрасенси-детек-

тиви».
16.00 Т/с «Щасливчик Пашка».

18.00 Новини.
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт у «Подробицях».
20.50 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Санта-Лючiя».
22.55 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11». (2 к.).
0.55 «Парк автомобiльного 

перiоду».
ТрК «УКраїна»

6.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-
вження».

7.25 Ранок з Україною.
9.25 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Врятувати боса».
11.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 

другий».
12.00 «Хай говорять. Втеча з 

Мiста янголiв».
13.00 Т/с «Слiд».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.00 Подiї.
19.15 Подiї. Спорт.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Врятувати боса».
21.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 

другий».

22.00 Т/с «Слiд».
23.00 Тридцятирiчнi.
0.00 Т/с «Подружжя».

ICTV
7.30 Дiловi факти.
7.40 Нетаємнi файли.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Спорт.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30 Т/с «Агент нацiональної 

безпеки».
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
14.20 Т/с «Братани 3».
16.35 Т/с «Агент нацiональної 

безпеки».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Спорт.
19.30 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с «Братани 3».
22.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
0.00 Х/ф «В облозi 2: Територiя 

темряви». (2 к.).
СТБ

6.20 «Усе буде добре!»
8.05 «Неймовiрна правда про 

зiрок».

9.45 «Фермер шукає дружину 2».
11.45 Х/ф «Оазис любовi».
13.50 «Битва екстрасенсiв. 

Вiйна свiтiв».
16.00 «Усе буде добре!»
18.00 «Вiкна-новини».
18.20 «Неймовiрна правда про 

зiрок».
20.00 «МайстерШеф 2».
22.00 «Вiкна-новини».
22.40 «МайстерШеф 2».
0.40 Т/с «Доктор Хаус».

новий Канал
6.45 Очевидець. Найсмiшнiше.
7.05 Пiдйом.
7.30 Репортер.
7.35 Погода.
7.40 Пiдйом.
8.30 Репортер.
8.35 Погода.
8.45 Пiдйом.
9.00 Т/с «Не родись вродлива».
9.55 Т/с «Воронiни».
13.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi - 

детективи».
14.20 Kids` Time.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с «Молодята».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».

19.00 Репортер.
19.30 Спортрепортер.
19.35 Погода.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2 к.).
21.00 Т/с «Воронiни».
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Ближче до тiла.
1.25 Репортер.

нТн
6.55 Х/ф «Визволення», 6 с.
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Слiдство веде Да 

Вiнчi».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-

Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Людина без 

пiстолета».
14.40 Т/с «Лiтєйний».
16.45 «Свiдок».
17.00 Т/с «Зброя».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець». (2 к.).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2 к.).
23.45 «Свiдок».
0.15 Х/ф «Подорож до центру 

Землi». (2 к.).

СЕРЕДА, 28  листопада

УТ-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00 Пiдсумки дня.
9.10 Офiцiйна хронiка.
9.15 Погода.
9.20 Книга.ua.
9.40 «Легко бути жiнкою».
10.50 Щоденник ДПКЄ-2012.
11.10 Здоров`я.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Погода.
12.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.45 Крок до зiрок.
13.35 Х/ф «Чоловiчi тривоги».
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с «УГРО».
17.55 Останнє попередження.
18.05 Дiловий свiт.
18.20 Новини.
18.35 Бiатлон. Кубок свiту. 

Iндивiдуальнi перегони 
(жiн.)

20.00 «Сила, яка об`єднує 
бiзнес». З`їзд Федерацiї 
роботодавцiв України.

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Свiт спорту.
21.20 Дiловий свiт.
21.30 Досвiд.

22.55 Трiйка. Кено. Максима.
23.00,1.00 Пiдсумки.
23.10,1.10 Спорт.
23.15,1.15 За 80 днiв навколо 

спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Великi битви. Повстання 

селян Уота Тайлера.
0.40 Помiж рядками.

1+1
6.00 «Служба розшуку дiтей».
6.05 «ТСН».
6.45 «Снiданок з 1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 «Снiданок з 1+1».
7.25 М/ф «Ескiмоска».
7.30 «Снiданок з 1+1».
8.00 «ТСН».
8.05 «Снiданок з 1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 «Снiданок з 1+1».
10.00 М/ф.
10.25 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм 

за тиждень».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана 2».

19.30 «ТСН».
20.15 «Чотири весiлля 2».
21.45 «Чотири весiлля 2».
23.00 «ТСН».
23.15 «Козирне патi».
23.30 Т/с «Полiцiя Гаваїв 2». 

(2 к.).
1.20 «ТСН».

ІнТер
5.25 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з «Iнтером».
7.30 «Спорт у «Подробицях».
7.35 «Ранок з «Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з «Iнтером».
8.30 Новини.
8.35 «Ранок з «Iнтером».
9.00 Новини.
9.10 Т/с «Повернення Мухтара 2».
12.00 Новини.
12.15 Д/с «Слiдство вели...» з 

Леонiдом Каневським 2».
14.05 Т/с «Екстрасенси-детек-

тиви».
16.00 Т/с «Щасливчик Пашка».
18.00 Новини.
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт у «Подробицях».
20.50 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Санта-Лючiя».
22.55 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11». (2 к.).
0.55 Х/ф «Повернути Вiру».

2.20 «Подробицi» - «Час».
2.50 «Спорт у «Подробицях».
2.55 «Подробицi. Неформат».
3.05 «Телевiзiйна служба роз-

шуку дiтей».
3.10 Д/с «Жадiбнiсть».

ТрК «УКраїна»
6.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-

вження».
7.00 Подiї.
7.25 Ранок з Україною.
9.25 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Врятувати боса».
11.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 

другий».
12.00 «Хай говорять. Росiйський 

Брейвiк».
13.00 Т/с «Слiд».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.00 Подiї.
19.15 Подiї. Спорт.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 

другий».
22.00 Т/с «Слiд».
23.00 Т/с «Подружжя».
1.00 Т/с «Спiвтовариство». (2 к.).

ICTV
5.25 Погода.
5.30 Факти.
5.45 Свiтанок.
6.45 Дiловi факти.

6.55 Погода.
7.00 Спорт.
7.10 Т/с «Леся+Рома».
7.35 Дiловi факти.
7.45 «Максимум» в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Спорт.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30 Т/с «Агент нацiональної 

безпеки».
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
14.20 Т/с «Братани 3».
16.35 Т/с «Агент нацiональної 

безпеки».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Спорт.
19.30 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с «Братани 3».
22.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
0.00 Х/ф «Тiнь якудза». (2 к.).
1.55 Надзвичайнi новини.

СТБ
5.30 «Чужi помилки. Три 

товаришi».
6.15 «Усе буде добре!»
7.55 «Неймовiрна правда про 

зiрок».
9.35 «Вагiтна в 16».
10.40 «Дочки-матерi».
11.40 Х/ф «Zоlushkа.ru».

13.55 «Битва екстрасенсiв. 
Вiйна свiтiв».

16.00 «Усе буде добре!»
18.00 «Вiкна-новини».
18.20 «Неймовiрна правда про 

зiрок».
20.00 «Зваженi i щасливi 2».
22.00 «Вiкна-новини».
22.40 «Зваженi i щасливi 2».
0.55 Т/с «Доктор Хаус».
1.40 Т/с «Комiсар Рекс».
2.25 «Вiкна-спорт».
2.35 Х/ф «Повернення «Святого 

Луки».
4.05 Нiчний ефiр.

новий Канал
5.10 Т/с «Стройбатя».
6.00 Очевидець. Найсмiшнiше.
6.40 Пiдйом.
6.45 Очевидець. Найшокуюче.
7.05 Пiдйом.
7.30 Репортер.
7.35 Погода.
7.40 Пiдйом.
8.30 Репортер.
8.35 Погода.
8.45 Пiдйом.
9.00 Т/с «Не родись вродлива».
9.55 Т/с «Воронiни».
13.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi - 

детективи».
14.20 Kids` Time.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с «Молодята».

16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.
19.30 Спортрепортер.
19.35 Погода.
19.40 Пiранi 173.
20.00 Т/с «Закрита школа». 

(2 к.).
21.00 Т/с «Воронiни».
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Парад порад 2.
1.30 Репортер.

нТн
5.30 Х/ф «Фронт без флангiв».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Слiдство веде Да 

Вiнчi».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-

Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Людина без 

пiстолета».
14.40 Т/с «Лiтєйний».
16.45 «Свiдок».
17.00 Т/с «Зброя».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець». (2 к.).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2 к.).
23.45 «Свiдок».
0.15 «Випадковий свiдок».
0.30 «Покер. PokerStars Pro 

Challenge».
1.30 «Речовий доказ».

ЧЕТВЕР, 29  листопада

УТ-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00 Пiдсумки дня.
9.15 Офiцiйна хронiка.
9.25 Погода.
9.30 Д/ф «Кiнець свiту. Лже-

пророки».
9.55 Театральнi сезони.
10.45 Щоденник ДПКЄ-2012.
11.05 «Вiра. Надiя. Любов».
11.55 Офiцiйна хронiка.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Погода.
12.30 «Надвечiр`я» з Т. Щер-

батюк.
13.05 Околиця.
13.30 Х/ф «Товариш генерал».
15.00 Новини.
15.10 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Д/ф «Долар».
15.45 Т/с «УГРО».
18.05 Шляхами України.
18.25 Концерт «Краще зi 

Слов`янського база-
ру-2012».

20.40 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).

21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.15 Шустер-Live.

22.45 Трiйка. Кено. Секунда 
удачi.

22.50 Шустер-Live.
0.30 Пiдсумки.
0.40,1.15 За 80 днiв навколо 

спорту.
0.45 Погода.
0.50 Вiд першої особи.
1.20 Пiдсумки дня.
1.30 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
1.50 Хiт-парад «Нацiональна 

двадцятка».
3.00 ТелеАкадемiя.

1+1
6.00 «ТСН».
6.45 «Снiданок з 1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 «Снiданок з 1+1».
7.25 М/ф «Ескiмоска».
7.30 «Снiданок з 1+1».
8.00 «ТСН».
8.05 «Снiданок з 1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 «Снiданок з 1+1».
10.00 М/ф.
10.25 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм 

за тиждень».
14.45 «Не бреши менi 3».

15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана 2».
19.30 «ТСН».
20.15 «Київ вечiрнiй».
22.00 Бойовик «Захисник». (2 к.).
23.55 Трилер «Мисливцi за 

розумом». (2 к.).
1.55 Т/с «Полiцiя Гаваїв 2». (2 к.).

ІнТер
5.25 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з «Iнтером».
7.30 «Спорт у «Подробицях».
7.35 «Ранок з «Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з «Iнтером».
8.30 Новини.
8.35 «Ранок з «Iнтером».
9.00 Новини.
9.10 Т/с «Повернення Мухтара».
10.05 Т/с «Одружити Казанову».
12.00 Новини.
12.15 Т/с «Одружити Казанову».
18.00 Новини.
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 Спорт у «Подробицях».
20.50 «Подробицi. Неформат».
21.00 «Велика Рiзниця «по-

українськи».
23.00 «Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим».

2.00 Д/с «Земля обiтована вiд 
Йосипа Сталiна».

ТрК «УКраїна»
6.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-

вження».
7.00 Подiї.
7.25 Ранок з Україною.
9.25 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 

другий».
12.00 «Хай говорять. Останнi 

канiкули в Мексицi».
13.00 Т/с «Слiд».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.00 Подiї.
19.15 Подiї. Спорт.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 

другий».
22.00 Церемонiя вручення 

премiї «Телетрiумф-2012».
1.15 Х/ф «Альпiнiст». (2 к.).

ICTV
5.20 Служба розшуку дiтей.
5.25 Погода.
5.30 Факти.
5.45 Свiтанок.
6.45 Дiловi факти.
6.55 Погода.
7.00 Спорт.
7.10 Т/с «Леся+Рома».

7.35 Дiловi факти.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Спорт.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30 Т/с «Агент нацiональної 

безпеки».
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
14.25 Т/с «Братани 3».
16.40 Т/с «Агент нацiональної 

безпеки».
18.45 Факти. Вечiр.
19.30 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с «Братани 3».
22.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
0.00 Х/ф «Опiкун». (2 к.).
1.55 Надзвичайнi новини.

СТБ
5.25 Х/ф «Собака на сiнi».
7.50 Х/ф «Балада про доблесно-

го лицаря Айвенго».
9.45 Х/ф «Сестричка».
11.50 Х/ф «Невловимi месники».
13.15 Х/ф «Новi пригоди не-

вловимих».
15.05 Х/ф «Корона Росiйської 

iмперiї, або Знову 
невловимi».

18.05 «Вiкна-новини».

18.15 Х/ф «За двома зайцями».
20.00 «Танцюють всi! 5».
22.00 «Вiкна-новини».
22.40 «Танцюють всi!5. Пiдсумки 

голосування».
0.55 «ВусоЛапоХвiст».
1.55 Х/ф «Невловимi месники».
3.05 «Вiкна-спорт».
3.15 Х/ф «Справа «Строкатих».
4.50 Нiчний ефiр.

новий Канал
5.05 Служба розшуку дiтей.
5.10 Т/с «Стройбатя».
6.00 Очевидець. Найшокуюче.
6.40 Пiдйом.
6.45 Очевидець. Найшокуюче.
7.05 Пiдйом.
7.30 Репортер.
7.35 Погода.
7.40 Пiдйом.
8.30 Репортер.
8.35 Погода.
8.45 Пiдйом.
9.00 Т/с «Не родись вродлива».
9.55 Т/с «Воронiни».
13.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi - 

детективи».
14.20 Kids` Time.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с «Молодята».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.

19.30 Спортрепортер.
19.35 Погода.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2 к.).
21.00 Т/с «Воронiни».
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Україна чудес 2.
1.10 Репортер.

нТн
5.30 Х/ф «Фронт за лiнiєю 

фронту».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Слiдство веде Да 

Вiнчi».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-

Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Людина без 

пiстолета».
14.40 Т/с «Лiтєйний».
16.45 «Свiдок».
17.00 Т/с «Зброя».
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Три днi в Одесi».
22.00 Х/ф «Америкен бой». 

(2 к.).
0.35 Х/ф «Сплячий i красуня».
2.20 «Речовий доказ».
2.50 «Агенти впливу».
4.15 «Свiдок».

п’ятниця, 30  листопада
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”

графіки
ОсОбистОгО приЙОму грОмадян керівництвОм 

держземагентства украЇни
(вул. нарОднОгО ОпОлчення, 3, м. киЇв, 03151, 

грОмадська приЙмальня)

Посада Дні та години
прийому

Номер
телефону

Тимченко Сергій Михайлович
голова

Перший вівторок 
місяця

з 10.00 – 12.00
244-82-47

Кадомський Артем Маркович
перший заступник голови Щопонеділка

з 10.00 – 12.00 249-96-72

Берніков Євген Сергійович
заступник голови Щосереди

з 10.00 – 12.00 249-96-77

Понеділок

Управління координації законопроектної 
діяльності

тел. 520-52-28
Управління землеустрою, використання та 

охорони земель
тел. 249-96-87, 275-72-88

9.00 – 13.00

14.00 –18.00

Вівторок

Відділ звернень та прийому громадян
тел. 244-82-47

Управління ринку та оцінки земель
тел. 249-96-84, 275-73-66

9.00 – 13.00

14.00 –18.00

Середа

Управління державної експертизи та
ліцензування

тел. 244-82-64, 520-52-34
Управління запобігання та протидії корупції

тел. 275-65-88, 520-52-29

9.00 – 13.00

14.00 –18.00

Четвер

Юридичне управління
тел. 520-52-31, 275-70-22

Управління ринку та оцінки земель
тел. 249-96-86, 275-72-88

9.00 – 13.00

14.00 –18.00

П’ятниця Управління державного земельного кадастру
тел. 249-96-85 9.00 – 13.00

ОсОбистОгО приЙОму грОмадян керівниками
 (працівниками) структурних

підрОзділів 

Порівнюючи Закон України «Про 
боротьбу з корупцією» 1995 року та За-
кон України «Про засади запобігання та 
протидії корупції в Україні» 2011 року 
стає помітно, що вони суттєво відрізня-
ються своєю ідеологією. Якщо попере-
дній Закон був спрямований в основно-
му на здійснення заходів спрямованих 
на встановлення відповідальності за 
порушення вимог Закону, то цей зосе-
реджено на механізмах, спрямованих 
на запобігання виникненню корупції. 

Запровадження даних норм здій-
снено не лише тому, що Україна взя-
ла на себе відповідні міжнародні 
зобов'язання. Світовий досвід вказує 
на те, що встановлення певних обме-
жень для публічних службовців є одним 
із способів запобігти можливому кон-
флікту інтересів. 

Термін «конфлікт» (з лат. Соnflictus 
– зіткнення) визначається як зіткнен-
ня протилежно направлених цілей, 
інтересів, позицій, думок чи поглядів 
опонентів або суб'єктів взаємодії. Ін-
тересом є причина діяльності соці-
альних суб'єктів, що спрямована на 
задоволення певних потреб та моти-
вів особистостей і соціальних груп. 
Специфіка інтересів визначається, 
насамперед, становищем і роллю цих 
суб'єктів.

Державна служба є специфічною 
сферою професійної службової ді-
яльності щодо забезпечення функцій 
органів державної влади та управлін-
ня. Це вже саме по собі вносить певну 
визначеність до структури пріоритетів 
і цінностей в системі державної служ-
би – громадянин, який вступає на дер-
жавну службу, насамперед, визначає 
своє особисте ставлення до потреби 
служіння державі і суспільству, добро-
совісного виконання свого службового 
обов'язку. У зв'язку з цим особистий ін-
терес державного службовця має бути 
підпорядкований інтересам держави, 
що делеговані на рівень конкретної по-
сади державної служби.

Законом України «Про засади за-
побігання та протидії корупції в Україні» 
конфлікт інтересів визначено як супереч-
ність між особистими інтересами особи 
та її службовими повноваженнями, наяв-
ність якої може вплинути на об'єктивність 
або неупередженість прийняття рішень, 

а також на вчинення чи невчинення дій 
під час виконання наданих їй службових 
повноважень. 

Попри те, що в теорії термін «кон-
флікт інтересів» має чітке визначення, 
на практиці його досить важко оха-
рактеризувати, оскільки межі між дер-
жавними і особистими інтересами не 
завжди чітко визначено. Більше того, 
відслідковування цих меж досить важ-
ке, у результаті чого нормативні акти 
різних держав, що стосуються характе-
ру і складу конфлікту інтересів, суттєво 
різняться один від одного. З конфлік-
том інтересів досить тісно пов'язані 
такі негативні явища, як зловживання 
службовим становищем, фаворитизм, 
непотизм (кумівство) і корупція, що 
розвивається на їх основі. Ситуація 
«конфлікту інтересів» містить, крім ін-
шого, і моральну складову, оскільки 
багато в чому вона залежить від рівня 
моральної культури державних служ-
бовців, від їхнього вміння ухвалювати 
належні моральні рішення. 

Конфлікт інтересів виявляється, 
коли завдано майнової шкоди третім 
особам, у тому числі в результаті по-
рушення різних умов конкуренції або 
доступу до державних ресурсів і послуг. 
У системі державної служби ситуація 
конфлікту інтересів може виникнути не 
лише на індивідуальному/персональ-
ному рівні (у фізичної особи), але й на 
рівні організації в цілому. У зв'язку з 
цим конфлікти інтересів поділяються на 
особистісні та корпоративні, вони роз-
різняються як за передумовами виник-
нення, так і за їх проявами.

Серед передумов виникнення осо-
бистісного конфлікту інтересів виріз-
няють: невисокий моральний рівень 
конкретного державного службовця; 
наявність у службовій діяльності (по-
садових функціях) галузей, що перед-
бачають ухвалення рішень на підставі 
суб'єктивних оцінок; недосконалість 
системи звітності, контролю та аудиту 
діяльності; відсутність норм і правил 
вирішення виниклого особистісного 
конфлікту інтересів. У той же час пере-
думовами виникнення корпоративного 
конфлікту інтересів є: відмінність цілей 
відомства і держави в цілому через не-
правильне розуміння відомчих завдань 
або їх неточне/нечітке формулювання; 

превалювання короткотермінових пла-
нів організації над довготерміновими; 
недосконалість законодавства і систе-
ми контролю та аудиту діяльності.

Комітет Міністрів Ради Європи 11 
травня 2000 р. ухвалив Рекомендацію 
№К(2000)10, згідно з якою урядам 
держав-членів рекомендовано ухва-
лювати національні кодекси поведінки 
посадовців на основі Типового кодексу 
поведінки посадовців органів держав-
ної влади та місцевого самоврядуван-
ня, доданого до цієї Рекомендації. Ти-
повий кодекс передбачає низку правил 
щодо запобігання конфлікту інтересів 
посадовців, у тому числі, щодо одер-
жання подарунків. Так, ст. 18 визна-
чає, що посадовець не може вимагати 
або приймати подарунки, знаки уваги, 
прояви гостинності або інші вигоди для 
себе чи своєї сім'ї, близьких родичів і 
друзів, або осіб чи організацій, з якими 
він має ділові чи політичні стосунки, що 
можуть вплинути чи видаються такими, 
що впливають на неупередженість при 
виконанні посадових обов'язків, або які 
є винагородою чи виглядають як вина-
города, пов'язана з його обов'язками. 
Це не стосується загальноприйнятої 
гостинності або дрібних подарунків. 
Якщо посадовець має сумніви щодо 
того, чи може він прийняти подарунок 
або вияв гостинності, то він повинен 
звернутись за порадою до свого керів-
ника. Така вимога випливає, зокрема, 
із положень ч. 1 ст. 14 Закону України 
«Про засади запобігання та протидії 
корупції в Україні», яка вказує на те, що 
публічні службовці зобов'язані вжити 
заходів щодо недопущення будь-якої 
можливості виникнення конфлікту ін-
тересів, а також ст. 5 Закону України 
«Про державну службу», яка передба-
чає, що державний службовець пови-
нен не допускати дій і вчинків, які мо-
жуть зашкодити інтересам державної 
служби чи негативно вплинути на репу-
тацію державного службовця. Анало-
гічні положення, для прикладу також, 
містяться і в ст. 8 Закону України «Про 
службу в органах місцевого самовря-
дування».

Службовцю завжди варто визна-
чатись з мотивами дарувальника. Якщо 
вбачається, що мотивом для надання 
подарунку є перебування такого служ-

бовця на державний службі та його 
абстрактна здатність приймати владні 
рішення чи вчиняти певні дії, від пода-
рунку необхідно відмовитись. У будь-
якому випадку необхідно відмовитись 
від прийняття подарунку, якщо це може 
поставити під сумнів доброчесність 
службовця чи органу, де він працює, неу-
передженість та безсторонність прийня-
тих ним рішень. Важливо зазначити те, 
що Комітет Міністрів Ради Європи дору-
чив Групі держав проти корупції (ГРЕКО) 
контролювати виконання цієї Рекомен-
дації, тому Україна має дотримуватись 
вказаних стандартів. За результатами 
спільного першого та другого раундів 
оцінювання, Україні рекомендовано 
створити новий модельний кодекс по-
ведінки/етики для службовців публічної 
сфери з метою посилення їх навчан-
ня щодо виконання ними відповідних 
зобов'язань пов'язаних з дотриманням 
певної поведінки відповідно до їх служ-
би, зокрема щодо повідомлення про 
ймовірні корупційні діяння, виникнення 
конфлікту інтересів і добросовісного 
служіння суспільству.

На сьогодні наказом Головного 
управління державної служби Украї-
ни від 4 серпня 2010 року № 214, за-
тверджено Загальні правила поведінки 
державного службовця, відповідно до 
яких обов'язковою складовою для вре-
гулювання конфлікту інтересів є саме 
контроль з боку керівництва.

У сфері урегулювання конфлікту ін-
тересів, ст. 14 Закону України «Про за-
сади запобігання та протидії корупції в 
Україні» зобов'язує певні категорії осіб, 
зазначених у пункті 1 та підпунктах «а», 
«б» пункту 2 частини першої статті 4 
«Суб'єкти відповідальності за корупцій-
ні правопорушення» цього Закону:

- уживати заходів щодо недопущен-
ня будь-якої можливості виникнення 
конфлікту інтересів;

- повідомляти невідкладно безпо-
середнього керівника (в разі його на-
явності), організацію за місцем роботи, 
орган, на який покладається проведен-
ня спеціальної перевірки вказаних осіб, 
про наявність конфлікту інтересів.

У першому випадку, безумовно, 
йдеться про необхідність утримання від 
контактів з різного роду організаціями, 
сфери діяльності яких пересікаються 

з посадовими обов'язками вказаних 
суб'єктів, а також зобов'язання мак-
симально уникнути можливості надан-
ня особистих переваг при прийнятті 
управлінських рішень і т.п.

Якщо у першому випадку все більш-
менш зрозуміло, то з другим – виникають 
певні труднощі, пов'язані, в першу чергу, із 
«оціночним характером» самого конфлік-
ту, власне йдеться про те, що сам суб'єкт 
може і не розпізнати (або невчасно розпіз-
нати) наявності передконфліктної ситуації, 
в зв'язку з чим не зможе невідкладно по-
відомити про це. Така ситуація в свою чер-
гу може викликати «непорозуміння» при 
практичному застосуванні вказаної норми.

Адміністративна відповідальність 
за порушення вимог щодо повідо-
млення про конфлікт інтересів перед-
бачається ст. 1727, яка була внесена 
в КУпАП. Однак, за змістом вказаної 
статті відповідальність наставатиме за 
«неповідомлення»  взагалі, а не за «не-
відкладне повідомлення», як вказано в 
ст. 14 Закону України «Про засади запо-
бігання та протидії корупції в Україні». 
Таким чином, можна припустити, що 
розбіжності між цими двома нормами 
будуть ускладнювати процес притяг-
нення порушників до відповідальності. 

Основна проблема при застосуванні 
цієї норми виникає у зв'язку з відсутністю у 
Законі України «Про засади запобігання та 
протидії корупції в Україні» прямих вказівок 
на конкретні строки, протягом яких необ-
хідно повідомити безпосереднього керів-
ника про виниклий конфлікт інтересів. Ця 
обставина додатково ускладнюється тим, 
що вказаний Закон має рамковий харак-
тер і частина його положень потребують 
конкретизації в спеціальних законах. Од-
нак цього поки що не зроблено.

Отже, на сьогоднішній день в нашій 
державі здійснюється низка заходів у сфе-
рі протидії корупції, більша частина з яких 
скерована саме на запобігання корупції, як 
і в більшості країн Європи. Передбачаєть-
ся, що дія елементів запобігання корупції 
починатиметься ще на стадії добору пу-
блічних службовців, і супроводжуватиме їх 
не лише протягом перебування на службі, 
а й після звільнення з неї. 

олександр доБРянський,
начальник 

макарівського районного                                                            
управління юстиції.

КонфліКт інтересів на державній службі

В Управлінні Служби безпеки України в Київській області 
запроваджено «гарячу лінію» для повідомлень про факти 

корупції. Важливою складовою боротьби з корупцією є 
співпраця з громадськістю. 

Якщо громадянам стало відомо про корупційні факти з боку посадовців 
та службовців державних органів Київської області, вони можуть 

зателефонувати за номером (044) 281-53-02. 
Отримана інформація обов’язково буде перевірена. За результата-

ми перевірки, згідно з чинним законодавством України, Управління СБ 
України в Київській області вживатиме відповідні заходи щодо  зловмис-
ників.  

телефон довіри працює цілодобово.

Наказом Міністерства фінансів України від 
08.10.12 № 1057 затверджено Вимоги щодо ство-
рення контрольної стрічки в електронній формі в 
реєстраторах розрахункових операцій та модемів 
для передачі даних та Порядок передачі електро-
нних копій розрахункових документів і фіскальних 
звітних чеків реєстраторів розрахункових опе-
рацій дротовими або бездротовими каналами 
зв’язку до органів державної податкової служби.

Так, насамперед, Вимоги №1057 дають чіткі 
критерії того, як створювати контрольну стрічку в 
електронній формі для різних сфер застосування: 
установлено вимоги до РРО та копій розрахунко-
вих документів та окреслено коло функцій, які він 
має забезпечувати.

Відповідно до Порядку №1057 встановлено 
механізм передачі суб’єктами господарювання, 
що мають справу з РРО, електронних копій роз-
рахункових документів і фіскальних звітних че-
ків РРО дротовими або бездротовими каналами 
зв’язку до податкових органів.

З 01.01.2013 р. у разі неподання  до  податко-
вих органів звітності, пов’язаної із застосуванням 
РРО, розрахункових книжок та копій розрахунко-
вих документів  і фіскальних звітних чеків із ка-
сових апаратів застосовується штрафна санкція 
у розмірі 170 грн. (п. 9 ст.17 Закону України про 
РРО). 

новий сервіс для 
платників 
податків

ДПС України  заплановано цілий  комплекс за-
ходів, спрямованих на максимальне зближення по-
даткової і платника, встановлення дружніх, партнер-
ських відносин.     

Враховуючи те, що майже 30%  населення Укра-
їни постійно користуються Інтернетом, на вище-
зазначених ресурсах податківці вирішили створити 
офіційні сторінки відомства.

„Facebook”,  „ В Контакте”,  „ Твінтер” та „Одно-
класники” – на цих соцресурсах вже зараз функціо-
нують сторінки ДПС України.

      Саме завдяки соціальним мережам, які значно 
швидше доносять до громадян інформацію, вдаєть-
ся забезпечувати повноцінний зворотній зв’язок із 
платниками, оперативніше дізнаватися про пробле-
ми, що їх хвилюють.

світлана синяЧенко,
завідувачка сектору 

взаємодії із Змі та громадськістю
дпі у макарівському районі.

 діалог з громадськістю 
- ефективніший

нОве в закОнОдавстві

нагадаємо, у ніч проти 20 листопада 
набув чинності новий кримінальний проце-
суальний кодекс (кпк), покликаний карди-
нально змінити українську правову систе-
му. досі в Україні діяв кпк, ухвалений ще у 
1961 році.

Новий КПК дозволить до вироку суду за-
лишати на волі осіб, які вчинили злочин не 
пов'язаний з насильством.Про це повідомив 
радник Президента України - керівник Головно-
го управління з питань судоустрою Адміністра-
ції Президента Андрій Портнов, інформує прес-
служба Глави держави.

«Новий Кодекс суттєво удосконалює сис-
тему запобіжних заходів, при цьому можли-
вість тримання людини під вартою макси-
мально звужується. Так, особа, яка не вчинила 
злочин, пов'язаний із застосуванням насиль-
ства, або такий, внаслідок якого загинула 
людина, зможе захищати себе, перебуваючи 
до вироку суду на свободі», - зазначив Порт-
нов.Він додав, що можливість застосування 
нових альтернативних запобіжних заходів, у 
тому числі домашнього арешту, сприятиме 
зменшенню кількості осіб, яких тримають під 
вартою. Згідно з новим Кримінальним про-
цесуальним кодексом, який набув чинності 
20 листопада, тільки суд зможе вирішувати 
питання про накладання арешту на майно, 
обшук чи обрання запобіжного заходу під час 
проведення розслідування, - а не прокурор чи 
слідчий, як за старим КПК.

"У судах вже запроваджена посада слідчого 
судді, який здійснюватиме судовий контроль за 
дотриманням прав і свобод осіб на стадії роз-
слідування. Обсяг такого судового контролю 
значно розширений, і відтепер лише з дозволу 
слідчого судді зможуть проводитися проце-
суальні дії, які обмежують конституційні права 
особи. Йдеться про накладення арешту на май-
но, примусовий привод особи, обрання запо-
біжного заходу, відсторонення від посади, про-
ведення обшуку тощо", - сказав він, уточнивши, 
що при цьому прокурор та слідчий відповідних 
повноважень позбавляються.

За словами Портнова, згідно з новим за-
конодавством, правоохоронні органи зможуть 
отримати доступ до речей або документів фізич-
ної чи юридичної особи, вилучити їх та накласти 
на них арешт лише з дозволу суду - за умови, що 
буде доведена необхідність у конкретних доку-
ментах чи речах для встановлення важливих об-
ставин кримінального провадження. При цьому 
відповідне питання за загальним правилом роз-
глядається в судовому засіданні в умовах зма-
гальності за участю зацікавленої особи.

УкРінФоРм.
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По-перше, поновіть зовнішній вигляд 
приміщення. Для цього можна лише по-
міняти оббивку на стільцях і табуретах. 
Зшийте спеціальні чохли з яскравих і 
красивих матеріалів — і ваша кімната 
засяє по-новому. Зробити це не склад-
но. Виріжте з тканини ква-
драти, відповідні розміром 
табуретки або стільця. За-
лиште додатково по краях 
по два сантиметри на при-
пуски. Тепер підверніть краї 
заготовки двічі на один сан-
тиметр, після чого акурат-
но прострочіть на швейній 
машинці. На куточках ква-
дратів пришийте стрічечки, 
за допомогою яких ви буде-
те зміцнювати обновку на 
стільцях. Такі чохли не тіль-
ки красиві, але ще й зручні. 
Адже їх можна змінювати в 
залежності від настрою або 
в міру забруднення.

Різнокольорові наволочки для по-
душок так само здатні оживити інтер’єр. 
Підберіть відповідну тканину. Вона може 
бути строкатою або однотонною. Наший-
те на наволочку оригінальну аплікацію. 
Загалом, дайте волю фантазії, і втілюйте 
мрії в реальність. Дрібні предмети, якими 
ви не користуєтеся щодня, можна склас-
ти в красиво оформлені картонні коро-
бочки. Їх дизайн буде залежати тільки від 
вашого смаку. Використовуйте стрази, 
атласні стрічки, намистини, кольоровий 
папір. В якості такого «сховища» відмін-
но підійде коробка, що залишилася від 
придбаного взуття. Не хочете возитися 
з клеєм — пам’ятайте про те, що багато 

деталей можна закріпити двостороннім 
скотчем.

оригінальний вигляд 
Дуже просто — перетворіть одну зі 

стін у стенд для фотографій. Підберіть ті 
кадри, які грають у вашому житті особли-

ву роль: весілля, народження дитини, 
ювілей чоловіка, відпочинок на Кіпрі. Та 
що завгодно! Лише б дані знімки несли 
тільки позитивні емоції і радісні спогади.

дитяча кімната
Діти у всьому бачать казку. Тому саме 

тут можна втілити в реальність будь-які 
фантазії, як ваші, так і ваших дітлахів. 
Отже, як прикрасити дитячу кімнату 
своїми руками? Для початку озирніться 
навколо і подумайте, що саме ви хоті-
ли б змінити? А чого хоче господар кім-
нати? З дитиною потрібно порадитися 
обов’язково.

Наприклад, ті ж коробочки для різних 

дрібниць можна оформити у вигляді бу-
диночків або скринь. Наклейте або нама-
люйте на них зображення вікон, дверей 
та балконів, цегляної кладки або метале-
вих замків. Нехай дитина зберігає в цих 
«скриньках» свої скарби. До того ж, така 
прикраса може стати вам помічником. А 
саме, привчить дитину до порядку. По-
вірте, маляті буде куди цікавіше складати 
іграшки у піратську скриню, ніж у звичай-
ну картонну коробку.

Сподобаються дітям підвішені до 
стелі на волосіні журавлик або літачок, а 
може зірочка або комета. Загалом, тут 

ваша фантазія отримає масу 
простору для свого вираження. 
Крім того, можна придумати на-
віть хмари з вати, місяць або со-
нечко, які будуть відмінно допо-
внювати всю картину.

ванна 
 Тут, наприклад, можна придбати 
в магазині наклейки на кахель з 
морськими малюнками, і з їх до-
помогою підкреслити стиль вашої 
ванної, зробивши його оригіналь-
ним. Тепер кімната буде дарувати 
вам «морський » настрій. А може 
ви хочете надати їй трішки роман-
тики? Тоді не обійтися без аро-

матичних свічок. Підберіть для них опти-
мальне місце, і такий декор стане не тільки 
прикрасою, але і допоможе вам розсла-
битися після важкого дня. Зробіть панно з 
черепашок і камінчиків. Наклейте їх на від-
повідну тканину і повісьте на вільну стіну. 
Якщо розмір кімнати дозволяє, оселіть в 
кімнаті вологолюбну рослину, наприклад, 
азалію. Загалом, якщо ви пофантазуєте, 
то можете перетворити свою ванну в що 
побажаєте. У морську бухту або в острів 
серед океанських глибин.

 Ваш будинок — це показник вашо-
го творчого потенціалу, тому зробіть 
кожен його куточок таким, яким ви 
його бачите в мріях. І тоді в цьому бу-
динку ви будете дійсно щасливі!

додаємо доброго настрою
 рано чи пізно настає момент, коли інтер’єр квартири починає навіювати на 

вас тугу. хочеться чогось нового, незвичайного і навіть ексклюзивного. в да-
ному випадку зовсім не обов’язково бігти в магазин за новим диваном. адже 
старий не так вже й поганий, правда? просто зверніть увагу на дрібниці, з яких 
складається дизайн тієї або іншої кімнати. саме вони здатні повністю змінити її 
вигляд, а значить і ваш настрій теж. тому покупку дивана відкладаємо до кра-
щих часів і замислюємося над тим, як прикрасити кімнату своїми руками.

Але манікюр здатний не 
тільки прикрашати, але і за-
хищати ваші нігті. Адже вдо-
ма, як правило, наші руки 
частенько контактують з по-
бутовою хімією, з водою. А це 
означає, що нігті піддаються 
дії різних хімічних сполук. І лак 
на нігтях здатний їх надійно 
захистити. Поради при виборі 
лаку:

. При покупці лаку 
обов'язково візьміть пляшеч-
ку в руки, оцініть консистен-
цію - крапля з пензлика пови-
нна впасти протягом 5 секунд, 
інакше лак дуже густий. Він 
буде погано наноситися і ско-
ро висохне. 

. Огляньте щіточку - вор-
синки повинні лежати рівно. 
А пензлик - довгий, м'який, 

з тонким, пружним ворсом. 
Огляньте сам флакон - якщо 
етикетка неакуратно приклеє-
на, букви стерті, пляшка кри-
ва, подряпана, то краще не 
купувати такий лак. 

. Краще купувати лак 
з кульками-мікс (металеві 
кульки для перемішування 
лаку). Струснувши пляшеч-
ку, ви швидко перемішаєте 

вміст до однорідної маси. 
Важливо знати! Зараз 

з'явилося дуже багато швид-
ковисихаючих лаків, які виси-
хають всього за 60 секунд. З 
одного боку, це чудово. Є одне 
«але». Такий приголомшливий 
ефект досягається за раху-
нок присутності в складі лаку 
формальдегідів - шкідливих 
для нігтя речовин, негативний 
вплив яких аналогічний впли-
ву ацетону. Формальдегіди 
висушують нігті, роблять їх 
ламкими. Особливо страждає 
поверхня нігтя.

візитна картка дами
про те, що руки - візитна картка будь-якої дами, зрозуміло всім. дійсно, ваш макі-

яж може бути бездоганний, ваша зачіска може вражати власною елегантністю, але як 
тільки навколишні побачать облуплений лак на ваших руках або недоглянуті нігті - ваш 
вишуканий стиль буде безповоротно втрачено. 

Швидко знизити тиск можна простим спосо-
бом: намочити яблучним або столовим 5-про-
центним оцтом ганчірочку і прикласти її до п’ят 
на 7-10 хвилин. Рецепт достатньо ефективний, 
а тому потрібно стежити, щоб тиск не впав дуже 
низько. Коли тиск нормалізується - процедуру 
припинити. Тиск знижується швидше від гарячих 
ванн з гірчицею, ніж від пігулок.

Дві невеликі головки часнику зварити до 
розм’якшення в однїй склянці молока, проціди-
ти. Пити по 1 столовій ложці три рази на день 
після їжі протягом 14 днів. Кожні 2 дні необхідно 
готувати новий відвар.

Дрібно нашаткувати 1 цибулину середньої 
величини, 4 зубчики часнику, додати 1 столо-
ву ложку сухих плодів горобини. Суміш, що ви-
йшла, залити 1 літром холодної кип’яченої води, 
довести до кипіння і при щільно закритій криш-
ці кип’ятити 15 хвилин на повільному вогні. По-
тім додати по одній столовій ложці сухої зелені: 
подрібненої трави сушениці, кропу і петрушки. 
Перемішати суміш, що вийшла, і прокип’ятити 
ще 15 хвилин. Настояти протягом години, проці-
дити. Приймати по 1,5 столової ложки 4 рази на 
день за 30 хвилин до їжі. Курс лікування - 10 днів, 
повторити через три тижні. Відвар зберігати в 
холодильнику не більше 5 днів.

Корінь шовковиці ретельно очищається, ми-
ється, з нього знімають кору, дрібно подрібню-
ють. Заварюють в 300 г води. Кип’ятять на мало-
му вогні 20 хвилин, настоюють добу. Пити замість 
води.

Шкірка граната - відварюється і п’ється як 
чай. Добре і плавно знижує тиск. Можна пити 
необмежено.

Смородина чорна - варення і відвар сушених 
плодів.

Якщо гіпертонія в склеротичній формі, їдять 
кілька разів у день по невеликій цибулині і час-
точці часнику.

Валеріана лікарська - застосовується у ви-
гляді відвару, настою, порошку. Настій валеріани 
- 10 г коріння і кореневищ подрібнюють, залива-
ють 300 г води, кип’ятять 10 хвилин, настоюють 
2 години. Проціджують і п’ють по 1/4 склянки 3-4 
рази на день.

Брусниця звичайна - в народній медицині 
приймають сік ягід при гіпертонічній хворобі. 

Жимолость блакитна - дуже ефективний за-
сіб. Свіжі ягоди заварюються як чай.

Конюшина лугова - з лікувальною метою ви-
користовуються цілі суцвіття-головки. Заготов-
люються вони в період повного цвітіння. Ложку 
квіток залити склянкою окропу, настояти 1 годину, 
процідити. Пити по 1/2 склянки 3 рази на день.

Печена картопля в «мундирі» знижує артері-
альний тиск при частому споживанні.

Буряк червоний - з лікувальною метою вико-
ристовуються коренеплоди буряка.

Всесвітня організація охоро-
ни здоров’я в епідемічний сезон 
2012-2013 років прогнозує перважну 
циркуляцію вірусів грипу  штаму A/
Вікторія/361/2011 (H3N2), В/Віско-
нія/1/2010. Також можлива циркуляція 
вірусу грипу  A/Каліфорнія/07/2009 
(H1N1). Але його роль в епідемічному 
процесі буде другорядною.

Грип – наймасовіше захворювання 
людини. З настанням зимових  холо-
дів різко підвищується захворюваність. 
Дорослі від епідемій страждають мен-
ше, оскільки вони вже неодноразово 
„зустрічались з вірусами”. Найбільш 
сприйнятливі до грипу діти, починаючи з 
другого півріччя життя (в першому півріччі 
вони захищені материнськими антитілами). 
Сприйнятливість підвищується також піс-
ля 60 років: з віком втрачаються накопичені 
антитіла до вірусу грипу різної антигенної 
структури. Часто хворіють на грип медичні 
працівники, педагоги, працівники транспор-
ту і торгівлі, які мають широке коло профе-
сійних контактів.

  Значну роль у розповсюдженні ін-

фекції  відіграють і такі  фактори, як  не-
дотримання ізоляції хворого. Основним 
шляхом передачі є повітряно-крапельний, 
але встановлено, що зараження відбува-
ється і контактним шляхом, особливо при 
потисканні один одному руки з наступним 
потраплянням  вірусу грипу та інших збуд-
ників ГРВІ  у дихальні шляхи через слизову 
оболонку носа і очей. Характерними  озна-
ками  грипу є  висока інтоксикація – різка 
слабкість, сильний головний біль, біль у 
м’язах, підвищення температури тіла, а 

через деякий час (добу чи декілька годин) 
приєднується нежить,  кашель та біль у 
горлі. Грип може виявитися смертельним 
захворюванням і призвести до тяжких 
ускладнень з боку легеневої, серцево-су-
динної, нервової та ендокринної систем.

З метою профілактики та лікування за-
хворювань на грип та ГРВІ використовують 
антивірусні  препарати, великий вибір яких 
є в аптеках. Рекомендується проведення 
загартування, ранкової гімнастики, вжи-
вання овочів, фруктів, полівітамінів.

Найбільш ефективним засобом захисту 
від  захворювання на пандемічний та сезон-
ний грип є профілактичні щеплення. Наразі 
в  Україні зареєстровано та дозволено  до 
застосування у епідемічному сезоні 2012-
2013 років 5 вакцин для профілактики грипу 
– ВАКСІГРИП, виробництва Sanofi pasteur 
S.A., Франція; ФЛЮАРИКС, виробництва 
GlaxoSmithKline, Німеччина; ІНФЛУВАК, 
виробництва Abbot Biologicals B.V., Нідер-
ланди; ГРИППОЛ ПЛЮС виробництва ТОВ 
«Фарма Лайф», Україна (фасування з форми 
«in bulk» виробництва ТОВ «Фармацевтична 
компанія «Петровакс», Росія), Інтанза  15, 
виробник  Франція.

пам’ятайте! грип – це смертельно не-
безпечна хвороба!

не займайтеся самолікуванням. 
людмила давиденко,

 лікар-епідеміолог  
дЗ „макарівська райсес”моЗ.                  

о Б е р е ж н о :   г р и п    
Згідно з даними епідеміологічного моніторингу за  10 місяців  року  в районі  за-

хворіло на грип та грві 4188 осіб, з них -2278 дітей (54,4%). було госпіталізовано 
595 осіб (14,2%) з ускладненими формами грипу , в тому числі з діагнозом грип. 

  За два тижні листопада  в районі захворюваність гострими респіраторними ін-
фекціями зросла на 77,1%. Захворюваність  перебуває на неепідемічному рівні, але 
спостерігається сезонний.

НародНі методи 
лікуваННя гіпертоНії
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

наше 
здОрОв’я

пОради 
на кОжен день

білий слід, що з’явився на поліро-
ваній поверхні меблів від того, що на 
неї поставили якийсь гарячий предмет, 
можна знищити, протерши його спир-
том з олією. терти треба чистою вовня-
ною ганчіркою колоподібними рухами, 
поки пляма не зникне. 

кришталь, скляні вази знову набу-
вають блиску, якщо їх прополоскати в 
розчині води з 2 л. оцту і 1 л. солі. 

Зелень довше збережеться, якщо 
її попередньо промити і обсушити на 
рушнику, скласти в скляну банку з щіль-
но закритою кришкою і поставити в хо-
лодильник. 

лаковане взуття очищають від пилу 
тампоном, змоченим у молоці і змаза-
ним яєчним білком і натирають до блис-
ку фланеллю - при такому догляді лак 
не жолобиться і не тріскається. 

штани, розірвані гострим предме-
том, необов’язково зашивати: покла-
діть під розірване місце шматок такої ж 
тканини, змащеної яєчним білком (по-
трібно всього краплю), і пропрасуйте з 
вивороту гарячою праскою. 

•

•

•

•

•

у нашОму дОмі

будьте красиві

•



10 № 49   23  листопада   2012 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

”

президія  районної  організації  ветеранів  
України  щиро  поздоровляє  із  славною  датою – 80 - 
річчям від Дня  народження 

литвинЧУк  марію юріївну з андріївки, 
петРУк надію лавронівну з макарова, 

полоЗюка якова  аврамовича з пашківки,
волосовськУ катерину василівну з плахтянки  

та з 90-річчям  від  Дня  народження  
малішенка  павла олександровича з новосілок  

і сердечно бажає  їм міцного  здоров’я, 
достатку,  миру, від  рідних – любові  та  
щирості. Нехай  всі печалі й незгоди об-
минають Вас  стороною  і  завжди  усмі-
хається  доля!   

пРодається дійна корова (тільна 4 телям 5 
місяців) с. пашківка. тел.: 050-900-13-64.

пРодається автомобіль ISUZU Midi вантажо-
пасажирський - в, р.в. -1992, об’єм двигуна 
2.0, бензин; а також ISUZU Midi пасажирський 
- в, р.в. - 1990, об’єм двигуна 1.8, бензин. 
ціна договірна. телефон: 050-900-13-64.

ПРИВАТНІ 
ОгОЛОшЕННЯ 

комунальне підприємство «надія» ясного-
родської сільської  ради вітає з 50 –річчям від Дня 
народження 

носенка ігоря кузьмича  
і шле найщиріші  побажання : 

нехай дарують  радість вам літа, 
душа ж літ сто хай буде молодою, 
хай вам рясні колосяться жита 
й джерела б’ють з цілющою водою. 
міцного здоров’я та довгого  віку,
Щастя й удачі, звичайно, без ліку.
хай обминають вас біль і тривоги, 
барвінком скрізь встелені будуть дороги!  

Усім  теплом наших сердець поздоровляємо 
нашу дорогу іменинницю  

петРиЧенко тетяну степанівну 
наша мила і люба, найкраща у  світі,
бажаємо щастя, даруємо  квіти, 
Щоб сонце і зорі плекали  тепло, 
Щоб завжди здоров’я у тебе було,
Щоб смутку не знала, – 
ми просимо в долі ,
добра тобі й радості, люба, доволі,
бо людям для щастя багато не треба – 
сімейного  затишку й мирного  неба.
хай доля боронить  від лиха й біди 
сьогодні, завтра і завжди! 

                                     дочка оля, зять саша 
і онучка катюша. 

Н а  а в т о з а п р а в к у  « о к к о » , 
в рестораН «а ля міНута» (с.калинівка)

 п о т р і б н і :
- кухар (2000 грн.),    - офіціант (1800 грн.), 

-  мийник посуду (1500 грн.);      
(віком від 18-50 років);

Режим роботи: доба через дві.
офіційне працевлаштування, соц.

пакет, безкоштовне харчування.
т е л е ф о Н :  0 6 7 - 6 7 0 - 4 1 - 8 6 .

терміново потріБен
продавець у магазин роздрібного 

товару в макарові
(основний товар - комбікорм та супутні товари: 

напувалки, годівниці, голландське насіння, 
курчата/гусенята в сезон, садовий інструмент).

Освіта: бажано середньо-спеціальна;
досвід роботи: в торгівлі, з клієнтами;
Особисті якості: комунікабельність, ініціа-

тивність, відповідальність, уважність.
графік роботи: з 8-00 до 17-00 (два тижні 

через два).
Заробітна плата: 1500 грн./міс.
телефони: тетяна - 067-404-15-08, 

анатолій - 067-239-87-11.
інформація про компанію на сайті - www.kau.kiev.ua

* * * * *

* * * * *

до Уваги!
З  10  вересня  державне  підприємство по  розпо-

всюдженню  періодичних  видань  «Преса» розпочало  
передплату періодичних  видань на 2013 рік,  зокрема  
й  на «Землевпорядний  вісник – науково-виробничий 
журнал». 

Оформити передплату «Землевпорядного  вісни-
ка» - журналу,  передусім для  тих, хто працює у сфері  
земельних відносин, в органах місцевого  самовря-
дування та виконавчої влади, чия робота  пов’язана з 
оформленням прав  на земельні  ділянки, а  також  тих, 
хто є власником землі або землекористувачем, ви-
кладає  або  навчається у  навчальних закладах  від-
повідного  профілю – можна у будь-якому поштовому  
відділенні України, звернувшись до  редакції або ско-
риставшись послугою «Передплата ON-LINE» на сайті 
підприємства www.presa.ua. 
пеРедплатна  ціна  на 2013 Рік  не  Змінилася!  
на кваРтал - 90,00 грн.; на півРіЧЧя - 180,00 грн.;  
на Рік - 360,00 грн.  
неЗмінний  пеРедплатний індекс  ЖУРналУ  
48783.

БУдьте  УваЖними ! 
Не переплутайте «Землевпорядний  вісник» - най-

популярніше і найтиражованіше в Україні державне 
спеціалізоване  видання  у  сфері земельних  відносин 
– з іншими, комерційними, переповненими рекламою, 
виданнями, назви яких співзвучні. 

«Землевпорядний  вісник» - 2013-го  стане ін-
формативнішим, читабельнішим  і цікавішим! 

21 листопада відсвяткувала  50-річний ювілей  від 
Дня народження дорога  наша мама, свекруха, бабуся 
та сваха 

петРиЧенко тетяна степанівна. 
вітання  шлемо в день знаменний 
Здоров’я зичимо й краси,
Щоб усмішка була щоденно 
чистіша ранньої роси.
всю доброту, яка існує в світі, 
всю радість, що живе серед людей, 
найкращі всі, що розквітають, квіти, 
даруєм  вам у цей святковий день. 
нехай здоров’я завжди добрим  буде, 
в роботі вправній ладиться усе.
За справи добрі хай шанують люди, 
в сім’ю хай доля затишок несе!  

                                         син, невістка, сваха 
та онук Богдан.  

* * * * *
дП «макарівський хлібозавод»

запрошує на постійну роботу:
- м е н е д ж е р а  і з  з б у т у  (вища економічна 
освіта, досвід роботи, вміння працювати з 
клієнтами, знання комп’ютера).
т е л е ф о н и :  5 - 1 3 - 8 5 , 6 - 0 0 - 8 3 .

вантажні Перевезення 20 тонн. 

плити, блоки, кірпіч, газоблок (обухів-бровари), 
розвантажування, кран-маніпулятор. 

телефон:  067-301-95-45.

перевезення  до  20  тонн. 
Цегла,  пісок, щебінь, чорнозем. 

послуги  екскаватором. 
телефон:  097-230-51-78.

*   *   *

*   *   *

*   *   *
*   *   *

  тОВ «бруком» звернулося до 
Держуправління охорони навко-
лишнього природного середовища 
в Житомирській області з заявою 
видати Дозвіл на викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне пові-
тря стаціонарними джерелами. 

юридична адреса тов «бру-
ком»: 89674, Закарпатська обл., 
Мукачівський р-н, с. Зубівка, вул. 
Миру, 40; фактична адреса АЗС: 
Київська обл., Макарівський р-н, 
с. Юрів, вул. Шевченка, 49, 54 км + 
800 автодороги Київ-Чоп. 

викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря на аЗс від-
буваються під час зливу, зберіган-
ня та заправки палива, під час ро-
боти дизельгенератора, при зливі, 
збереженні та заправці зрідженого 
газу. 

Для оцінки впливу шкідливих 
викидів забруднюючих речовин на 
забруднення приземного шару ат-
мосфери у відповідності до вимог 

ОНД-86 проведено відповідний 
розрахунок на ПЕОМ з викорис-
танням автоматизованої програми 
«ЕОЛ Плюс», що дозволена до ви-
користання Міністерством екоре-
сурсів. 

Перевищення санітарно-гігіє-
нічних показників якості атмосфер-
ного повітря (ГДК, ОБРВ) при  про-
веденні розрахунків розсіювання 
у приземному шарі атмосфери на 
межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючи 
величини викидів від джерел за-
бруднення АЗС тов «бруком» про-
понується прийняти як нормативні. 

Документи подаються на узго-
дження до Державної санітарно-
епідеміологічної станції та Держу-
правління охорони навколишнього 
природного середовища в Київ-
ській області. 

Обсяг виконання матеріалів 
для отримання дозволу на викиди 
розроблено відповідно до поста-
нови КМУ № 302 від 13.03.2002 

року та «Інструкції про загальні ви-
моги до оформлення документів, в 
яких обґрунтовуються обсяги ви-
кидів, для отримання дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарни-
ми джерелами для підприємств, 
установ, організацій та громадян-
підприємців».  

Зауваження та пропозиції 
громадськості щодо отримання 
дозволу на викиди можуть на-
правлятися до макарівської рай-
держадміністрації за адресою: 
київська обл., макарівський р-н, 
смт. макарів, вул. Фрунзе, 30, 
протягом 30 днів з часу опублі-
кування, за телефоном 5-25-55 
та до тов «Бруком». 

Розробник обґрунтовуючих 
матеріалів – тОВ «екО-мб» тел. 
(0412) 46-16-60 (реєстраційне сві-
доцтво Міністерства екології та 
природних ресурсів України № 671 
від 02.02.2012 р.). 

інформація товариства з обмеженою відПовідальністю «бруком» 
щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

МОТИЖИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

    р і ш е н н я
про затвердження 

генераЛьного пЛанУ с.мотижин  
макарівського раЙонУ 

київської оБЛасті. 
 Розглянувши Генеральний план села Мотижин, роз-

роблений Державним підприємством «Науково-дослід-
ний і проектний інститут містобудування» згідно договору 
№ 2011-69 від 22.11.2011 року, взявши до уваги рекомен-
дації архітектурно-містобудівної ради при  управлінні міс-
тобудування архітектури та розвитку інфраструктури Ки-
ївської обласної державної адміністрації  від 09.08.2012 
року, керуючись ч.1 п.42 ст.26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», ст.17 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», ст.12  Зако-
ну України «Про основи містобудування», сесія сільської 
ради    в и р і ш и л а : 

1. Затвердити Генеральний план села Мотижин Мака-
рівського району Київської області.

2. Попередити землевласників про те, що відповід-
но до п.15 Перехідних Положень Земельного кодек-
су України заборонена зміна цільового призначення 
(використання) земельних ділянок, які перебувають у 
власності громадян та юридичних осіб для ведення то-
варного сільськогосподарського виробництва, земель-
них ділянок, виділених в натурі  ( на місцевості) власни-
кам земельних часток (паїв) для ведення особистого 
селянського господарства, а також земельних часток 
(паїв) до набрання чинності  законами України про дер-
жавний земельний кадастр та про ринок земель, але не 
раніше  1 січня 2013 року, визначивши особливості обі-
гу земель державної та комунальної власності і земель  
товарного сільського господарського виробництва, 
крім передачі їх  у спадщину, обміну земельної ділянки 
на іншу земельну ділянку відповідно до закону та ви-
лучення (викупу) земельних ділянок для суспільних по-
треб.

3. Довести зміст даного рішення через місцеві засоби 
масової інформації до   жителів с. Мотижин та забезпечи-
ти доступність матеріалів Генплану згідно з ст.11 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на сільського голову О.П.Сухенко.  

сільський голова                                               о.п.сУхенко.
с.Мотижин
09 листопада 2012 року
№ 156-20- УІп о с м і х н і т ь с я

подруга питає блондинку:
– чого сумна?
– у посольстві анкету не прийняли для візи.
– чому?
– у самому кінці, у графі «не заповнювати», я написа-

ла «добре».

дружина будить чоловіка посеред ночі:
– а… що? Що трапилося?
– як ти можеш спокійно спати, одержуючи таку ма-

леньку зарплату?

– Завжди підозрював дружину! сьогодні спеціально 
прийшов додому на дві години раніше!

– Hу як? Застукав?
– Ще б! я так і знав, що вона, коли мене немає, бере 

мої тапочки! 

почав ремонт в стилі хай тек, а закінчив в стилі хай так.

в магазині іграшок покупець питає про барбі для дочки.
продавець:
– ось барбі в басейні – 110 грн.   барбі в школі – 110 

грн. розлучена барбі  – 275 грн.
– не зрозумів! а чому остання така дорога?
– тому що в комплект «розлучена барбі» входять бу-

динок кена, автомобіль кена та вертоліт кена...
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- металопластикові вікНа,  
 - броНьоваНі двері,

- балкоНи та лоджії.

м. Житомир, «Тепла пласТ».
Тел.: 067-847-88-80, 063-953-02-63.

вікна. БРоньовані двеРі. 
Заводське виготовлення, професійний монтаж. Жа-
люзі, ролети, пластикові відкоси (зовнішні, внутрішні).   
можлива  часткова  оплата. телеФон: 097-208-90-83.

р а к у ш н я к  з  к а р ’ є р у . 

Д о с т а в к а . 
телефон: 097-100-00-74.

У в а г а - а к ц і я !
З 1 листопада 2012 року по 31 січня 2013 року у 

магазині «дім, сад, город» (ФОП Ляшок П.Г.) 
за адресою: смт макарів, вул.Б.хмельницького, 
27-а (біля стадіону) РеаліЗУється насіння сіль-
ськогосподарських культур, засоби захисту рослин, 
добрива зі знижкою 10% для пенсіонерів!

заправка картриджів за 15 хв.
тел.: 050-930-49-15, 063-949-61-09.

пРОдАм високоякісний ракушняк м-25.
телефон: 067-472-42-73.

золото. срібло.
Завітайте до ювелірного магазину «лунный свет» 

у макарові по вул. Фрунзе, 31 (будинок побуту, 2 поверх). 

оновлений асортимент. помірні ціни.
заява Про наміри

товариство з обмеженою відповідальностю «Аг-
рофірма «київська», виробничі майданчики якого 
розташовані в с.Великий карашин макарівського 
району київської області по вул.Леніна, 41 та по 
вул.Леніна, 52, має намір одержати дозвіл на ви-
кид забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основним видом діяльності підприємства є розве-
дення великої рогатої худоби та вирощування зернових 
і технічних культур. 

Основними джерелами викидів забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря є тваринницька ферма, ав-
тозаправочний пункт та ремонтна дільниця. Господарча 
діяльність підприємства супроводжується викидом за-
бруднюючих речовин, 98% з яких становлять продукти 
життєдіяльності тварин.

нормативна санітарно-захисна зона витримана.
вклад тов «агрофірма «київська» в існуючий рівень 

забруднення атмосферного повітря не перевищує гра-
ничнодопустимих нормативів. 

відгуки та пропозиції надсилати в макарівську 
райдержадміністрацію за адресою: смт макарів, 
вул.Фрунзе, 30 протягом 30 днів з часу опубліку-
вання та за телефоном: 5-25-55.

к і л ь ц я  р е м о н т н і ,  к р и н и ч н і  і 
к а н а л і з а ц і й н і  ( д і а м е т р  0 , 6  - 1 , 5  м ) .

Д о с т а в к а  т а  м о н т а ж .
Т е л :  0 6 7 - 9 7 8 - 2 1 - 2 1 .

ЗаГУБлене  свідоцтво  на  право власності №1707, 
видане  на  підставі розпорядження  Макарівської  рай-
держадміністрації від 3.11.1997 року  № 6  на ім’я  ан-
дРієнко наталії анатоліївни, андРієнка віталія 
миколайовича, андРієнко анни віталіївни, андРі-
єнко юлії віталіївни, вважати недійсним.

Зіпсоване свідоцтво на  право власності на житло, яке 
знаходиться в смт Макарів по вулиці Проектна 1, кв.21, 
видане 2 грудня 1994 року за №327 Фондом  житлово-
комунального господарства на ім’я кУхельної олени 
нурисламівни, кУхельноГо  юрія леонідовича, 
кУхельноГо олексія юрійовича, кУхельної інни 
юріївни, вважати недійсним.

ЗаГУБлений державний  акт на  право  приватної  влас-
ності на землю серії ІІ – КВ №084522, виданий   28 грудня 
2002 року  Гружчанською сільською  радою  на підставі  
рішення 2 сесії 24 скликання Гружчанської сільської  ради  
від 30 липня 2002 року  на ім’я  ГРомніцькоГо  олек-
сандра васильовича, вважати недійсним.

ЗаГУБлений сертифікат на право на земельну частку 
(пай) серії КВ №0199764, виданий на підставі рішен-
ня Макарівської райдержадміністрації від 31 січня 1997 
року №46 на ім’я петРенка якова яковича, вважати 
недійсним.

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 .

вічна Пам’ять!
25 листопада 2012 року  5 років світлої пам’яті  

титаРенка леоніда васильовича 
(24.12.1958 р. - 25.11.2007 р.) 

Час іде та не гоїться рана, з кожним  днем серце 
більше  болить. Смерть забрала тебе дуже  
рано, а тобі іще б жити і жить. 

пять років болить  нам наше горе…
та смерть жорстоку вже  ніхто  не зборе,
тебе , рідненький, нам усім бракує, 
ми кличемо тебе та вічність нас не чує… 
твій світлий образ ми збережемо 
назавжди. 
хай земля буде  пухом, а душі – вічний  спокій! 

                     У вічній скорботі  твоя родина.  
Хто пам’ятає Леоніда Васильовича згадайте  про 

нього в цей день!

ремонт телевізорів. виїзД на місце!
т е л е ф о н :  0 9 8 - 3 9 1 - 0 7 - 5 8 .

Відповідно до пункту 25 правил обліку громадян, які потре-
бують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих примі-
щень в українській РСР, затверджених постановою Ради міні-
стрів уРСР і укрпрофради від 11.12.1984 № 470, враховуючи 
продовження терміну формування Єдиного державного реє-
стру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, до 
1 січня 2013 року проводиться перереєстрація громадян, які 
перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті 
макарівської селищної ради.

враховуючи вищевикладене, просимо вас взяти активну участь в 
поновленні власної облікової справи та подати до макарівської се-
лищної ради у термін до 7.12.2012 такі документи:

1. Заяву про поновлення документів, які зберігаються в обліковій 
справі;

2. Довідку про склад сім’ї та місце проживання; 
3. Викопіювання плану приміщення або копію технічного паспорту 

житлового приміщення;
4. Копії паспортів (сторінки 1, 2 та всі сторінки реєстрації), ко-

пії свідоцтв про одруження заявника та дорослих членів його сім’ї, 
копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей (оригінали 
пред’являються обов’язково);

5. Копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру заяв-
ника та членів його сім’ї;

6. Довідки з місця роботи/навчання заявника та всіх повнолітніх 
членів сім’ї із зазначенням: де, на якій посаді, з якого часу працює 
або навчається, чи ведеться там квартирний облік, для пенсіонерів - 
посвідчення;

7. Довідка з БТІ про наявність/відсутність у власності заявника 
та членів його сім’ї нерухомого майна, яке знаходиться на території 
України;

8. Копії документів, які дають право на пільги;
9. Акт обстеження матеріальних та житлових умов заявника.
документи приймаються щодня з 9.00 до 16.00 (обідня перерва 

з 13.00 до 14.00), крім вихідних, юристами селищної ради, телефон: 
(045)78-6-08-64.

громадяни, які не пройдуть перереєстрацію, не будуть внесені до 
єдиного державного реєстру та, відповідно, не вважатимуться таки-
ми, що потребують поліпшення житлових умов. 

олександр іващенко,
макарівський селищний голова.

до Уваги громадян, які переБУвають на 
квартирномУ оБЛікУ 

при виконавчомУ комітеті 
макарівської сеЛищної ради!

Колектив Управління праці та соціального захисту 
населення Макарівської райдержадміністрації вислов-
лює щирі співчуття колезі Живазі Мирославі Сергіївні з 
приводу тяжкої втрати - передчасної смерті матері

таРан любові володимирівни.

ще одна неПоПравна втрата!
На цьому тижні чимало жителів Колонщини взяли 

участь у траурній процесії. Вони провели в останню 
дорогу 

савЧенка івана Григоровича.
Поранення, хвороби, життєві негаразди рано вко-

ротили віку хороброму воїнові Радянської Армії, сум-
лінному трудівникові місцевого колгоспу «Ленінський 
шлях». Односельці також пам’ятають славні трудові 
справи Івана Григоровича і шанують його.

Чуйний батько, який виростив трьох синів, мав чо-
тирьох внуків, яких завжди оточував увагою і любов’ю.

Президія районної ради ветеранів щиро сумує 
у зв’язку з передчасною смертю Івана Григоровича 
Савченка і висловлює свої співчуття рідним і близь-
ким покійного. Світла пам’ять про достойного грома-
дянина Вітчизни назавжди залишиться в наших сер-
цях, а також у пам’яті його односельців. Хай же земля 
буде пухом нашому побратиму!
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26 листопада - 2 грудняГороскоп
овен (21.03-20.04). Прекрасний час для починань. 

Але потрiбно набратися терпiння - результати виявлять-
ся не ранiше, нiж через кiлька мiсяцiв. Тому, орiєнтуйтеся 
на серйознi проекти, на якийсь час вiдклавши «дрiб`язок». 

Приступайте до реалiзацiї своїх iдей у понедiлок. У особистому 
життi змiни не менш знаковi. Це час створення мiцних, тривалих 
союзiв. 

сприятливi днi: 26; несприятливi: 1.

тIлець (21.04-21.05). Зараз ви можете ухвалити важли-
ве для себе рiшення, що стосується сiм`ї, партнерських відно-
син або реконструкцiй в будинку. Краще, якщо зупинитеся на 
однiй темi, i тиждень присвятите їй. В середу можлива зустрiч 

з людиною, з якою в недалекому майбутньому вас зв`яжуть спiльнi 
iнтереси або почуття. 

сприятливi днi: 28, 2; несприятливi: 27.

БлиЗнюки (22.05-21.06). На початку тижня ви можете 
провернути вигiдну операцiю або добре вкласти кошти. Мож-
на робити великi придбання. Вас об`єднають спiльнi iнтереси з 
друзями, i цей тиждень залишить приємнi враження про добре 

проведений вiдпочинок. З п`ятницi з`являться новi справи й iнтереси. 
Плани будуйте наперед, а в недiлю чекайте iнформацiю, яка примусить 
їх вiдкоректувати.

сприятливi днi: 27, 30; несприятливi: 28.

Рак (22.06-22.07). Це хороший час, щоб почати освоюва-
ти новий напрям дiяльностi. З великими придбаннями краще 
почекати до суботи. У особистому життi не стримуйте мож-
ливих змiн. Оновлення пiде стосункам на користь. Якщо ви не 

визначилися в своїх почуттях, вiдверта розмова у вiвторок допоможе 
розставити крапки над i. Влаштуйте у суботу романтичну вечерю або 
поїздку, але недiлю вам краще провести вдома.

сприятливi днi: 27, 28; несприятливi: 2.

лев (23.07-23.08). Покваптеся закласти «перший камiнь» 
у фундамент нового напряму. Якщо у понедiлок i вiвторок надій-
де пропозицiя, до неї варто поставитися зi всiєю серйознiстю. 
В середу будьте уважнi, якщо якiсь несподiванi подiї постав-

лять вас перед вибором. Вас можуть спробувати ошукати. З п`ятницi 
починається бурхливий, але цiкавий перiод, i вам належить стати голо-
вним героєм подiй.

сприятливi днi: 29, 2; несприятливi: 28.

дIва (24.08-23.09). Цей тиждень оптимальний, щоб узяти 
вiдпустку, навiть якщо ви проведете її вдома, займаючись улю-
бленими справами. Зустрiчi з друзями, особливо на початку 
тижня, принесуть вам нові враження. В недiлю не шукайте при-

год на свою голову, проведiть цей день спокiйно.
сприятливi днi: 26, 28; несприятливi: 17.

теРеЗи (24.09-23.10). У вашому життi може виникну-
ти якась впливова особа i подiї отримають нове забарвлен-
ня. Якщо у понедiлок або вiвторок ви впритул пiдiйдете до 
необхiдностi ухвалення важливого рiшення, то в цьому буде i 

сенс, i перспектива. Але активно узятися за нову справу ви зможете 
не ранiше п`ятницi. Можливi iнтриги на роботi, суперечки i конфлiкти з 
дiловими партнерами.

сприятливi днi: 26, 27; несприятливi: немає.

скоРпIон (24.10-22.11). У понедiлок i вiвторок у справах 
можуть виникнути проблеми. У вас з`являється привiд пере-
глянути відносини з партнерами i свої перспективи. Можливо, 
час вибирати новий напрям. Весь тиждень сприятливий для 

вiдпочинку, чим обов`язково варто скористатися. Проте недiля - не 
кращий день для занять екстремальними видами спорту. Для поїздок i 
розваг бiльше пiдходить субота.

сприятливi днi: 30, 1; несприятливi: 27.

стРIлець (23.11-21.12). Зараз у вас хороша можливiсть 
утiлити в життя одну зi своїх глобальних iдей. Не обов`язково 
ви зробите одномоментний iстотний внесок. Зараз важливiше 
поволi i наполегливо розвивати тему, шукати взаємовигiднi 

iнтереси з потенцiйними партнерами. Якщо в планах було пiдвищити 
рiвень квалiфiкацiї, здобути освiту, то i для цього момент вдалий. Окрiм 
знань, вас чекають цiкавi i кориснi знайомства. 

сприятливi днi: 28, 30; несприятливi: 26.

коЗеРIГ (22.12-20.01). Один з найважливiших тижнiв у 
роцi, коли ви можете опинитися перед вибором. Не пропустiть 
можливостi, якi приходять в цей час. А до ускладнень в спра-
вах поставтеся як до необхiдного досвiду. Цiлком iмовiрно, 

що з них вам вдасться отримати користь. Змiни можуть вiдбутися i в 
особистому життi. Перша половина тижня сприятливiша для початку 
справ, юридичного оформлення угод. 

сприятливi днi: 26, 27; несприятливi: 2.

водолIй (21.01-19.02). Зараз формуються новi 
тенденцiї, i пощастить тим, кого з партнерами пов`язують 
спiльнi довготривалi проекти або iнтереси. Можливi i новi 
союзи, i нове партнерство. З другої половини тижня чекай-

те несподiваних поворотiв у справах, внаслiдок чого вам доведеть-
ся зайнятися чимось новим. Бережiть здоров`я. В недiлю можливi 
травми пiд час занять спортом. Зустрiчi, поїздки i розваги плануйте 
на суботу.

сприятливi днi: 30; несприятливi: 29.

РиБи (20.02-20.03). Давайте собi серйознi завдання, шу-
кайте творчi рiшення в змiнних ситуацiях - несподiвано ви мо-
жете одержати головний приз. Успiх зараз на вашому боцi, але 
в першiй половинi тижня буде потрiбна ще i працьовитiсть. А в 

другiй - умiння гнучко мiняти свою позицiю, зберiгаючи вiрнiсть осно-
вним принципам. Зараз ваш вплив на найближче оточення зростає, i 
ви можете спробувати себе в новiй, бiльш вiдповiднiй вашим амбiцiям, 
ролi.

сприятливi днi: 28; несприятливi: немає.

Одним з найбільш перспективних напрямків роз-
витку сучасного мисливського господарства є напів-
вільний режим розведення та утримання мисливської 
дичини – у  вольєрах. Саме на таких огороджених те-
риторіях, проводячи цілодобову охорону, підгодівлю 
та правильну селекцію, у спеціалістів є змога вирости-
ти здорове поголів’я тварин, яке в подальшому випус-
кається в природне середовище для підвищення про-
дуктивності мисливських угідь та збільшення популяції 
диких тварин. А це, в свою чергу, покращує економічні 

показники мисливського господарства в цілому.
 З цією метою, за завданням та за підтримки 

Державного агентства лісових ресурсів України, 
цього року в шести регіонах держави (Крим, Во-
линська, Рівненська, Житомирська, Сумська та 
Київська області) в мисливських угіддях державних 
підприємств збудовані сучасні вольєри для роз-
ведення диких мисливських тварин. Одне з таких 
вольєрних господарств з’явилося і у нас. Воно роз-
ташоване у Макарівському лісництві, поблизу села 

Завалівка. Загальна площа вольєру складає 115 
га. Він обнесений спеціальною вольєрною сіткою. 
Споруджувався вольєр за власні кошти підпри-
ємства. Вартість його склала більше півмільйона 
гривень. Згідно розробленого проекту, вже наступ-
ного року у вольєрі заплановано розпочати розве-
дення дикого кабана та лані європейської, досі ще 
рідкісного виду для наших угідь. 

Повернути кошти, витрачені на спорудження 
та утримання вольєра, плануємо протягом п’яти 

років, передусім, за рахунок продажу молодняку в 
інші господарства.

Спорудження такого об’єкту є значною подією 
в житті підприємства, яка стала можливою завдяки 
завзяттю та наполегливій праці директора лісгоспу 
В.С.Рижука, мисливствознавця М.О.Ярощука, ліс-
ничого А.П.Яцука, єгеря Л.О.Федосенка та ін. 

сергій кондРацький, 
головний лісничий дп «макарівський лісгосп».

прирОда і ми

У  Лісгоспі зБУдоване
воЛьЄрне господарство

живе лань в групах, які фор-
муються за статтю — в одних 
самці, в інших самиці та молод-
няк. влітку тварини,зазвичай, 
тримаються маленькими груп-
ками чи навіть поодинці, восе-
ни збираються у більші стада. 
взимку часом утворюються ве-
ликі, до 80 голів, часом навіть 
змішані групи, але усе ж таки, як 
правило,самці та самки ходять 
окремо.

до їжі лань невибаглива і 
харчується найрізноманітнішим 
рослинним кормом. восени 
охоче їсть гриби, букові горіш-
ки, жолуді, лісові яблука, груші. 
взимку, в основному, харчуєть-
ся гілками дерев та чагарників, 
часом об'їдає кору з дерев, але 
значно менше, ніж благородний 
олень і не завдає лісам такої 
шкоди.

  
на водопій лані ходять до од-

них і тих самих місцин одним й 
тим самим шляхом, витоптуючи 
стежки, часом досить глибокі.

на противагу більшості оле-
ням, лань не кочова тварина і 
пересувається лише на невеликі 

відстані в межах досить невели-
кої території.

тварини легко звикають до 
людей, годівниць.

у цілому лань поступається 
силою та швидкістю благород-
ному оленю, але може долати 
перепони до двох метрів за-
ввишки. втікаючи, лані пере-
суваються стрибками, при цьо-
му розпушуючи хвоста та білу 
шерсть ззаду, аби не погубити 
одна одну. 

лані не люблять заходити у 
воду, але плавають добре.

природними ворогами лані 
є вовки, рисі, ведмеді. дитинча-
там лані також загрожують ли-
сиці, кабани, хижі птахи, такі як 
орли чи круки.

Зазвичай, лані дуже мирні 
тварини, але під час гону самці 
дуже збуджені, ревуть, копають 
ями в землі, брьохаються в багні, 
спеціально зроблених ними копа-
нок. самці б'ються між собою за 
самок, ті ж окрім голосу ніяких ін-
ших ознак збудження під час гону 
не проявляють.  найчастіше самці 

ламають роги. переможний са-
мець гуртує навколо себе гарем з 
кількох самиць, втім стереже їх не 
так пильно як благородний олень.

у другій половині травня сами-
ця після 30—33 тижнів вагітності 
народжує одне, рідше двоє телят. 

у природі лань живе до 20, а 
в неволі до 33 років.

новонароджене маля важить 
до 3 кг і вже має три пари молоч-
них різців і одну пару очних зубів 
(іклів). лактація триває 3—4 мі-
сяці. рослинну їжу дитинча по-
чинає брати в місячному віці.

 у молодого самця перші 
роги у вигляді шпильок у віці 14 
місяців, а скидає їх він у червні, 
у 2-х річному віці. другі роги вже 
мають розетку й можуть бути 
зрідка у вигляді шпильок. дорос-
лий самець має лопатоподібні 
роги з численними зубоподіб-
ними виростами по верху. при-
близно вік тварин можна визна-
чити за їх силуетом.

З іншими видами оленів, на-
віть близько спорідненими, лань 
не дає плодючого потомства.
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цікаві факти


