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Нещодавно уповнова-
жений Президента України 
з прав дитини Юрій Павлен-
ко та голова облдержад-
міністрації Анатолій При-
сяжнюк відвідали районний 
центр соціальної підтримки 
для дітей та сімей «Промінь 
надії». Гості спілкувалися з 
мешканцями та персона-
лом центру, поцікавилися 
умовами проживання, здо-
бутками у навчанні та пла-
нами на майбутнє.

Під час візиту відбула-
ся прес-конференція для 
представників засобів ма-
сової інформації щодо мети 
і завдань створення центру.

Відкриття «Променя 
надії» відбулося у жовтні 
2011 року. Перший до-
свід свідчить про високу 
ефективність такої моделі 
соціальної роботи, мета 
якої зберегти сім’ю, попе-
редити розлучення дітей з 
їхніми батьками, створити 
умови, за яких жодна ди-
тина з району не буде на-
правлена до інтернатних 
закладів, а натомість, буде 
отримувати необхідний 
захист і підтримку в своїй 
громаді.

Наразі 78 осіб отримали 
та продовжують отримувати 
тут допомогу, із них 34 осо-
би в умовах цілодобового 
перебування. У закладі сьогодні проживає 8 дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 
4 мами з новонародженими дітьми, які потрапили сюди 
після  лікарні. У центрі створені умови такі, щоб мами са-
мостійно доглядали за дітьми і при необхідності соціальні 
працівники вчать та допомагають їм вести домашнє гос-
подарство, представляти свої інтереси в установах та ор-
ганізаціях.

За словами Уповноваженого Президента з прав дити-
ни, вивільнені в результаті реформи великі приміщення 
інтернатних закладів повинні бути перетворені на дит-
садки, заклади для позашкільної освіти, центри соціаль-
ної реабілітації та підтримки для дітей і сімей, соціальні 
гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування.

Також у ході візиту Юрій Павленко та Анатолій При-
сяжнюк побували в дошкільному навчальному закладі 
«Барвінок», де ознайомилися з його роботою та умовами 
перебування дітей.

Також взяли участь у відвіданні цих закладів голова 
райдержадміністрації Олександр Куцик, голова район-
ної ради Віктор Гудзь, заступник голови райдержадмі-
ністрації Олександр Гуменюк, Макарівський селищний 
голова Олександр Іващенко, директор Міжнародного 
представництва благодійної організації «Надія і жит-
ло для дітей» в Україні Галина Постолюк, начальник 
служби у справах дітей райдержадміністрації Тетяна 
Шумак, начальник відділу освіти райдержадміністрації 
Віктор Гартфіль та інші.

Інф. «МВ»

візит до «променя надії»

3 лютого в Україні вночі 
було мінус 33 градуси. Най-
холодніше на Прикарпатті і в 
Північній частині держави.У 
Криму до 13 градусів.Холоди 
триматимуться в Україні, при-
наймні до кінця тижня.Моро-
зи вже забрали майже півсо-
тні людських життів.14 тисяч 
шкіл, а це 73 % усіх по країні, 
закрилися на вимушені канікули. А у регіонах МНС встановило більше 
півтори тисячі пунктів обігріву.

Напередодні ж холоди стали головною темою на засіданні Кабінету 
Міністрів. Прем‘єр наголосив, що соціальні працівники повинні регуляр-
но відвідувати самотніх та немічних людей, а безхатьків не мають права 
виписувати з лікарень. 

 Український Гідрометцентр передбачає  збереження морозів до 15 
лютого. Про це на брифінгу повідомив міністр  з надзвичайних ситуацій  
Віктор Балога. До 5 лютого буде спостерігатися постійне похолодання, 
після чого на 2-3 дні трохи потепліє, а потім знову  похолодає.Нам  на-
стійно рекомендують  максимально тепло одягатися і бути уважними на 
слизьких дорогах.

Більш детальніше про те, як уберегтися від переохолодження, 
тріскучих морозів, читайте поради відділу з питань надзвичайних 
ситуацій райдержадміністрації

27 січня відбулося пле-
нарне засідання тринад-
цятої сесії районної ради 
шостого скликання. Його 
відкрив голова районної 
ради Віктор Гудзь. Про за-
твердження звіту «Про 
виконання районного бю-
джету за 2011 рік» та про 
внесення змін до рішення 
Макарівської районної ради 
від 30.12.2011 №255-12-VІ 
«Про районний бюджет Ма-
карівського району на 2012 
рік» доповідала начальник 
фінансового управління 
райдержадміністрації Світ-
лана Дідківська. Голова ко-
місії з питань комунальної 
власності і приватизації, 
розвитку підприємництва, 
промисловості, транспор-
ту та регуляторної політики 
Микола Швидкий доповів 
про визначення балансо-
утримувачів майна, яке зна-

ходиться за адресою: вул. 
Донецька, 16-А, смт Ма-
карів. Про перейменуван-
ня назви Маковищанської 
сільської ради та Вільнян-
ської сільської ради, а також 
про план роботи районної 
ради на І півріччя 2012 року 
доповів заступник голови 
районної ради Олег Май-
стренко. Голова комісії з 
питань агропромислового 
комплексу та земельних 
відносин Микола Нечай до-
повів про затвердження 
проекту землеустрою щодо 
встановлення та зміни меж 
села Гавронщина та про 
затвердження технічної до-
кументації з нормативної 
грошової оцінки земельних 
ділянок, що надаються у 
користування громадянам 
для ведення садівництва. 
По цих питаннях прийнято 
відповідні рішення.

розглянули питання 
районного бюджету

морози
дошкуляють

Ви по-
стійно праг-
нете бути в 
курсі справ 
району, ви 
хочете зна-
ти, які події 
в і д б у л и с ь 
чи відбу-
дуться, вам 
не байдуже, 
про що ду-
мають, чим 
стурбовані ваші земляки, тоді ми неодмінно 
радимо вам передплатити районку. Крім того, 
газета надасть вам щотижневу програму 8 ка-
налів телебачення, ви зможете отримати ква-
ліфіковану відповідь юристів на питання, які 
вас цікавлять, скористатися опублікованими 
на сторінках газети різноманітними порада-
ми, що згодяться в побуті, веденні підсобного 
господарства, для поліпшення здоров’я, озна-
йомитися з оголошеннями, рекламою, які ста-
нуть у нагоді...

триває передплата 
«макарівських вістей»

' стор.  9.

Правоохоронні органи за 
останній час порушили 29 кримі-
нальних справ проти громадян, які 
незаслужено користувалися піль-
гами чорнобильців. Про це в ко-
ментарі УКРІНФОРМу повідомив 
директор Департаменту пенсійно-
го забезпечення Міністерства со-
ціальної політики України Микола 
Шамбір. 

"Протягом останнього часу, 
відтоді, як працівники Пенсійного 
фонду розпочали здійснювати пе-
рерахунок чорнобильських пенсій, 
що передбачає перевірку первин-
них документів пенсійних справ, 
виникла потреба у залученні пра-
воохоронних органів до з'ясування 
достовірності отримання статусу 
пільговика та довідок про заробіт-
ну плату деякими громадянами. 
Загалом же порушено 29 кримі-
нальних справ", - сказав Микола 
Шамбір. Він уточнив, що по одній 
із них "навіть вже винесено вирок".

Проти «лиПових» 
чорнобильців - 

29 кримінальних 
сПрав 

Макарів 862
Ч. Слобода 64
Калинівка 97
Карашин 44
Мар’янівка 39
Рожів 9
Небелиця 29
Борівка 29
Комарівка 13
Ніжиловичі 31
Наливайківка 34
Фасова 72
Пашківка 29
Бишів 41
Грузьке 22
Козичанка 20
Соснівка 25
Вільно 8
Маковище 28
Ситняки 52

Макарів - 1  1
Кодра  37
Забуяння  32
Королівка  54
Липівка  76
Андріївка  19
Плахтянка  20
Гавронщина  45
Чорногородка 22
Яблунівка  21
Новосілки  51
Лишня  68
Осиково  15
Ясногородка  34
Мотижин  103
Колонщина  99
Копилів  25
Мостище  3
Северинівка  1

передплата «макарівських 
вістей» по поштових 

відділеннях на лютий
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Голова Київської облдержад-
міністрації Анатолій Присяжнюк 
ознайомився з результатами 
роботи  пілотного проекту із за-
стосування енергозберігаючих 
технологій в загальноосвітній 
школі села Литвинівка Вишго-
родського району. Спільно з Ака-
демією наук України  у ЗОШ було  
встановлено та впроваджено 
електричні батареї.

Голова Київської ОДА Анатолій 
Присяжнюк зазначив,  що на сьо-
годнішній день альтернативні ме-
тоди опалювання в області дають 
можливість зекономити до 100 млн. 
грн. у рік. Київщина одна з перших 
в Україні почала запроваджувати 
системи енергозбереження, в тому 
числі – електричне опалення.

-До кінця цього року ми 
плануємо перевести  кожну 
5-ту школу на альтернативні 
види опалення. У 2012 році у 
Київській області запланова-
но перевести на альтернатив-

не опалення від 20 до 25% 
шкіл, що зменшить бю-
джетні витрати до 30 млн. 
грн.  Приклад Литвинівської 
школи показує, що після 
переходу на альтернатив-
ні види опалення затрати 
зменшилися у 4-5 разів.  Та 
ціна за газ, яку нам вистав-
ляє  російська компанія, є 
дуже затратним задово-
ленням. Хочемо чи ні, але 
альтернативна енергетика 
- це майбутнє нашої дер-
жави, – зазначив Анатолій 
Присяжнюк. - Як виявило-
ся, електричне опалення 
значно економніше навіть 
за опалення дровами. При 
належній його експлуата-
ції, як нам доводять автори 
розробки, затрати можуть 
бути ще значно меншими, 
ніж у пілотному проекті. Ця 
система опалення перед-
бачає підвищену безпеку, 

виключення людського факто-
ру в експлуатації опалюваль-
них мереж та залежність тепла 
в школі від термінів опалюваль-
ного сезону.

Також Присяжнюк зазначив, 
що в рамках міжнародного ін-
вестиційного форуму, який від-
будеться 21 лютого 2012 року, 
буде презентовано 50 губерна-
торських проектів, серед яких 
соціальні та інвестиційні програ-
ми. Серед них є  проекти щодо 
енергозберігаючих технологій та 
закінчення комп’ютеризації усіх 
навчальних закладів області.

 Серед інших соціальних про-
ектів є програма  «Дім – автобус 
– школа», яка дасть можливість 
повністю реалізувати програму 
«Шкільний автобус».

На сьогодні у Київській області 
739 шкіл, з яких 85 використовують 
альтернативні джерела опалення.

Прес-служба управління 
облдержадміністрації.

ш к о л и  о п а л ю ю т ь с я  б е з  г а з у  

чЕкаЄ  сЕло на інвЕсторів
Нові Опачичі - село, можна 

сказати, у порівнянні з іншими, 
– молоде. А було засноване  25 
років тому, коли з зони чорно-

бильської катастрофи пере-
селили у Козичанку   людей. 
На той час  у новозбудованому 

масиві діяли всі інфраструкту-
ри. Нині ж багато що змінило-
ся. Село старіє, бо ж молоді 
люди виїжджають у пошуках 

роботи до мегаполісу. Не ста-
ло  відділку козичанського 
сільгосппідприємства. Немає 

виробничих структур, від ді-
яльності яких би поповнювався 
місцевий бюджет. А тому він з 
року в рік дотаційний.  Єдиний 

вихід для виправлення 
такого становища гро-
мада вбачає у залученні 
інвесторів у село.

     Нещодавно з ро-
бочим візитом у Нових  
Опачичах побували за-
ступник голови районної 
ради Олег Майстрен-
ко та депутат районної 
ради Семен Ханін. У ході 
зустрічі з сільським голо-
вою Катериною Удовен-
ко, депутатами сільської 
ради та представниками 
громади відбулася діло-
ва розмова. 

- В селах району, 
- зазначив Семен Гри-
горович, - проблем ви-
стачає. Але, вважаю, 
громада має сама їх 
вирішувати, а не чека-
ти, що хтось прийде і 
зробить. Ми допомо-
жемо  реалізувати  за-

думане, підтримаємо  вашу 
ініціативу, яка має виходити 
від вас.

- Ви, - наголосив  Олег 
Миколайович, звертаючись 
до присутніх, - повинні самі 
відшукувати шляхи поповне-
ння бюджету.   

 Активно відбулося обгово-
рення питання про залучення 
інвесторів у село.Серед при-
чин відсутності їх– обмаль ін-
формації про населений пункт 
у мережі Інтернету та недо-
статня ініціатива    жителів села 
і переконання у тому, що це 
справа місцевої та районної 
влад. Щодо цього О.М. Май-
стренко зауважив:

- Депутати районної 
ради обмежені у своїх можли-
востях. Але вони намагаються 
допомогти кожній сільській раді, 
якщо громада  має бажання 
щось змінити у житті села.

Його думку  підтримав й     
С. Г. Ханін. Прикладом такої 
допомоги стало надання ним   
у ході візиту коштів на підклю-
чення до мережі Інтернету. 
Також депутат  пообіцяв й на-
далі перейматися проблемами 
села, якщо бачитиме небай-
дужість його жителів  до свого 
майбутнього. 

Наталія ГОДЛЕВСЬКА.

Протягом січня, комісія з благодійни-
цтва районної ради разом з усім депутат-
ським корпусом району провела цілу низку 
благодійних заходів. Серед них: 
надання адресної допомоги нуж-
денним, відвідання з гостинцями 
соціальних центрів району, приго-
тування та розвезення подарунків 
для малечі. Групи дітей побували в 
Києві на різноманітних заходах та 
виставах.

Благодійницька комісія діє 
узгоджено разом із сільськими 
головами та депутатами сільських 
рад. Як завжди, активно працюють 
на ниві добротворення сільський 
голова села Колонщина Ю.В. Пе-
лешок, яка є старостою сільських 
і селищних голів Макарівщини, 
Т.М. Семенова, яка очолює тери-
торіальну громаду Ясногородки, 
Лишнянський сільський голова 
А.А. Шевчук та багато інших не-
байдужих людей, які мешкають і 
працюють не тільки на території 
району, але і в інших регіонах Укра-
їни та за її межами, зокрема, в Італії. Як му-
дро було зазначено у свій час викладачем 
Московської духовної семінарії, керівником 
оркестру вихованців та студентів духовної 
школи, талановитою піаністкою Марією 
Юдіною: «Робити добрі справи – це не щось 
особливе. Це норма для будь-якої віруючої 

і взагалі порядної, відповідальної людини». 
Однією з яскравих подій, підготовлених 

благодійницькою комісією, стала поїздка до 

Київського дельфінарію, організована для 
юних  вихованців Центру соціальної реабі-
літації с. Копилів, який очолює І.О. Чорний. 
Разом зі своїми вихователями діти, які так 
потребують людського тепла і любові, які так 
натерпілися від нашого суворого, «холод-
ного» світу, з радістю споглядали виступи 

морських котиків, морського лева Жорика 
і, звичайно ж, «друзів» людей – дельфінів. В 
організації благодійної вистави допоміг ди-

ректор дельфінарію О.В. 
Кисловський. Наостанок 
всі охочі мали змогу по-
спілкуватися з дивними 
морськими істотами та їх 
тренерами. Кожен вихова-
нець отримав на пам’ять 
про перебування тут суве-
нір – електричний значок із 
зображенням дельфіна.

 Задоволені, з радісни-
ми серцями та яскравими 
спогадами поверталися 
з поїздки дітлахи. За до-
мовленістю з керівництвом 
дельфінарію подібні благо-
дійні поїздки будуть регу-
лярними. Отже, не тільки 
люди, але і їх добрі безсло-
весні помічники долучають-
ся до Божої справи – без-
корисного творення добра. 

Прес-служба 
благодійницької Комісії

районної ради
На світлині: голова Комісії з благодій-

ництва іг. Філарет (Єгоров) та вихованці 
Центру соціальної реабілітації з Копилова 
з друзями-дельфінами.

ЗА СПРИЯННЯ ДЕПУТАТІВ

З 01.01.2012 ввійшов дію ЗУ «Про Пе-
релік документів дозвільного характеру у 
сфері господарської діяльності».  Тепер 
будь-які документи дозвільного характеру 
суб’єктам господарювання видаються ви-
ключно через державного адміністратора у 
дозвільному центрі за принципом «єдиного 
вікна». Це надає  можливість підприємцям 
легко отримувати документи, які необхідні 
їм для здійснення певних видів діяльності.

Дозвільний центр знаходиться в при-
міщенні Макарівської райдержадміністра-
ції за адресою: 08000, Київська обл., смт 
Макарів, вул. Фрунзе,  буд. 30, каб. № 9. 
Дозвільний центр працює щоденно з 8.00 
до 17.00, крім вихідних та святкових днів.

В роботі дозвільного центру беруть участь 
представники місцевих дозвільних орга-
нів: Макарівської СЕС, Макарівського РВ ГУ 
Держтехногенбезпеки у Київській області, 
Управління Держкомзему у Макарівському 
районі, Інспекції державного архітектурно-
будівельного контролю у Київській області, 
Управління ветеринарної медицини у Мака-
рівському районі.

Шановні підприємці, якщо вам необ-
хідно отримати дозволи  від цих район-
них служб, то звертайтесь за допомогою 
та консультаціями до державного адміні-
стратора дозвільного центру.

Довідки за телефоном: (04578) 
52988.

Юрій ТИМчЕНКО,
заступник голови райдержадміністрації.

до уваги суб’єктів 
підприємниЦької 

діяльності

Метою впровадження реформ Прези-
дента України, що розпочалися в 2011 році з 
прийняттям нового Бюджетного та Податко-
вого кодексів, в бюджетно-фінансовій сфері, 
є економічна самодостатність місцевих те-
риторіальних громад.

Бюджетний кодекс чітко розмежував 
доходи загального і спеціального фонду 
місцевих бюджетів. Зазнав змін перелік 
доходів місцевого самоврядування, що 
враховуються при визначенні міжбюджет-
них трансфертів в сторону зменшення, а 
саме:одні з них перенесені до складу до-
ходів, що не враховуються при визначен-
ні міжбюджетних трансфертів; інші стали 
складовою частиною бюджету розвитку.
Це надало змогу оптимізувати систему 
міжбюджетних трансфертів, зросли над-
ходження до бюджету розвитку та доходів, 
що не враховуються при визначенні між-
бюджетних трансфертів.

Зросли надходження власних і закрі-
плених доходів до зведеного бюджету ра-
йону за 2011 рік. Так, за 2011 рік до загаль-
ного фонду надійшло  71 265,7 тис.грн. тоді 
як в 2010 році - 54 340,1 тис.грн. ріст над-
ходжень становив 16 925,6 тис.грн. В тому 
числі по ІІ кошику 15 955,7 проти 12 133,3 
тис.грн. ріст становить 3 822,4 тис.грн. За-
лишки по коштах бюджету розвитку станов-
лять станом на1 січня 2012р. 4 416,4 тис.
грн.,тоді як на 1 січня 2010 – 2 619,9 тис.грн.

Інф. «М.в.

реформи президента 
приносять результати

робити добрі справи - це норма 
для порядної, відповідальної людини
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Минулого вівторка відбу-
лося засідання підсумкової 
наради управління Пенсійно-
го фонду України в Макарів-
ському районі. В ньому взяли 
участь голова райдержадміні-
страції Олександр Куцик, за-
ступник голови районної ради 
Олег Майстренко, заступник 
начальника головного управ-
ління Пенсійного фонду Укра-
їни у Київській області Валерій 
Тертишний, начальник управ-
ління Пенсійного фонду Укра-
їни у Макарівському районі 
Тетяна Туряниця. 

«Про підсумки роботи 
управління Пенсійного фон-
ду України у Макарівському 
районі за 2011 рік» доповів 
перший заступник начальника 
управління Пенсійного фонду 
України в Макарівському райо-
ні Сергій Токар. Він зазначив, 
що за минулий рік власні над-
ходження становили 87363,1 
тис. грн., а це 97,2% від за-
планованих показників. Не-
довиконання через те, що від 
фізичних осіб-підприємців із 
245 млн. грн. надійшло 236,4. 
Сергій Анатолійович наголо-
сив, що станом на 1 січня цьо-
го року борг зі сплати єдиного 
соціального внеску платників 
району становить 314,6 тис. 
грн. Найбільшу заборгованість 
мають «Соснівський гранітний 
кар’єр», філія ТОВ «Енергетич-
на група», Макарів ВУЖКГ, ТОВ 
«К-Стиль» та ДП МОУ Макарів 
ЗЗБВ. Також він зазначив, що 
постійно проводилася робота 
щодо збільшення надходжень 
власних коштів та погашення 
заборгованості.

Заступник начальника 
управління Пенсійного фон-
ду України в Макарівському 
районі Ірина Плєвако допо-
віла про підсумки діяльності 
управління щодо реалізації 
державної політики у сфері 
пенсійного забезпечення  та 
роботи зі зверненнями гро-
мадян. Вона зазначила, що на 
обліку перебуває 14662 пенсі-
онери. Торік середній розмір 
пенсії склав 1128,11 грн., що 
становить 137,23% від про-

житкового мінімуму, визначе-
ного для осіб, котрі втратили 
працездатність. Минулого 
року до управління надійшло 
12158 звернень, у тому числі 
11737 заяв, 43 скарги та 378 
звернень громадян, які побу-
вали на особистих прийомах у 
начальника управління та його 
заступників. У порівнянні з 
2010 роком кількість звернень 
збільшилась на 11108. Осно-
вна їх частина стосувалась 
правильності призначення і 
перерахунку пенсії інвалідам, 
ліквідаторам аварії на ЧАЕС та 
дітям війни. Також Ірина Олек-
сандрівна наголосила, що з 
метою зменшення звернень 
громадян управління постій-
но проводить інформаційно-
роз’яснювальну роботу серед 
населення та пенсіонерів.

«Про стан виконання бю-
джету управління Пенсійного 
фонду України у Макарівському 
районі» доповіла начальник від-
ділу виконання бюджету, бухгал-
терського обліку та контролю за 
використанням коштів – голо-
вний бухгалтер управління Пен-
сійного фонду України в Мака-
рівському районі Інна Новицька. 
Вона зазначила, що до бюджету 
Пенсійного фонду перерахова-
но 99,7 млн. грн., та наголоси-
ла, що управління співпрацює 
з банківськими установами, 
де отримують пенсії 3867 осіб. 
Минулого року через банківські 
установи виплачено 84,6 млн. 
грн., що склало 35% від загаль-
ної суми виплат. Завдяки цьому 
економія з оплати послуг з до-
ставки становить 1,3 млн. грн.

Заступник начальника го-
ловного управління Пенсійного 
фонду України у Київській об-
ласті Валерій Тертишний пе-
ред працівниками управління 
Пенсійного фонду України в 
Макарівському районі поста-
вив завдання ліквідувати за-
боргованість зі сплати єдиного 
соціального внеску, частіше 
здійснювати виїзди з перевір-
ки суб’єктів господарювання 
щодо виявлення порушень з 
виплати заробітної плати.

Марина ІЛЬчЕНКО.

майже 100 мільйонів 
гривень перераховано 

до пенсійного фонду

Згодьтеся,реклама на вулицях наших міст і сіл їх не 
завжди прикрашає.  Особливо,якщо це оголошення роз-

міщені на тинах,стовпах,автобусних зупинках, в під’їздах  
будинків,на стінах магазинів та навіть на деревах і вулич-
них вказівниках.

Ще донедавна і Макарів не відрізнявся фантазією 
розклеювачів подібної реклами. Окрім того, що кому-
нальникам роботи додавалося,це ще й зайві витрати з 
місцевого бюджету.

Щоб запобігти їм, місцева влада взялася наводити 
лад в розміщенні зовнішньої реклами. Наразі воно ре-

гламентується Законом України «Про рекламу» та міс-
цевими правилами з благоустрою. Згідно з цими доку-

ментами, розміщення реклам (щитів, 
бігбордів…) можливе лише з дозволу 
селищної ради. Дрібні, як правило, 
приватні оголошення на  паперових 
листках, громадяни мають право роз-
міщувати в спеціально відведених для 
цього місцях.

– На території селищної ради їх 
10, – розповідає селищний голова 
Олександр Іващенко. – Це спеціальні 
стенди, деякі з підсвіткою  у вечірній 
час. Макарівці і гості селища можуть 
їх бачити і скористатися ними біля 
автостанції,в центрі селища, на авто-
бусних зупинках. Інформаційні стенди 
встановлені за кошти місцевого бю-
джету, розміщення реклами для гро-
мадян – безкоштовне. Головна мета 
– таким чином привчити  жителів ра-
йону підтримувати чистоту на вулицях 
Макарова, сприяти його благоустрою. 
Ще не на сто відсотків, але результат є.

Селищний голова пригадує, як на 
початку своєї каденції на посаді, пра-
цівники управління виробничо-кому-
нального господарства вивезли  3 ав-
томобільних  причепи розклеєного по 
Макарову паперового мотлоху.

З порушниками  місцева влада й 
суворіше бореться: їх виявляють за номером телефону 
чи адресою,які вказані в оголошеннях. Потім складають 
протоколи про адміністративне правопорушення. Штраф 
доволі суттєвий. Для  юридичних осіб від 850 до 1700 
гривень, фізичних – від 170 до 340 гривень.

То може варто відмовитися від реклами на стовпах, стінах 
будинків і деревах? Макарів стане чистішим і авторам таких 
оголошень буде спокійніше.

До речі, оголошення багато хто вважає за доцільніше 

розміщати на сторінках нашої газети. Вірогідність очікува-
ного результату від  реклами  значно більша. Негода її не 
понівечить, а газету передплачують жителі району навіть у 
найвіддаленіших селах.

Анна СухЕНКО.

На світлинах: зліва - оголошення, розміщені на спе-
ціальних стендах; праворуч - самовільне розклеювання 
реклами на стіні аптеки в центрі Макарова 

У 2011 році сільськогосподарські підприємства  
району отримали фінансову підтримку у розмірі 
284280,00 грн. З них по програмі  «Бюджетна тварин-
ницька дотація та державна підтримка виробництва 
продукції рослинництва» ТОВ «Добробут» за наявне 
поголів’я корів м’ясного напрямку продуктивності 
отримало 159280,00 грн., по програмі  «Закладання 
та нагляд за молодими садами, виноградниками, 
ягідниками» СПД-ФО «Блажевський С.Д.» отримав 
125000,00 грн.  

Що стосується реформування аграрного сектору 
економіки , то станом на 1 грудня 2011 року  в госпо-
дарствах району розпайовано 55281 га сільськогоспо-
дарських угідь. Право на земельну частку (пай) набули 
16209 громадян. Сертифікати на право власності на 
земельну частку (пай) видано 16187 особам (99,7 %). 
Фактично оформлено 14464 державних акти на право 
приватної власності на землю, що становить 89,4 % до 
виданих сертифікатів, на руки видано 11652 державних 
акти, в стадії розробки знаходиться 1511.    

Всього в районі укладено 3740 договорів оренди 
земельних часток (паїв), що складає 23,1 % до вида-
них сертифікатів. Загальна площа орендованих зе-
мель на даний час становить 17,09 тис. га.

Середньорайонний розмір однієї земельної част-
ки (паю) складає 4,6 га.

Середньорайонна орендна плата з урахуванням 
індексації за 1 земельну частку (пай) становить 763 
грн. (1 га – 166 грн.).

Договори оренди земельної частки (паю) укладе-
ні в 8 сільгосппідприємствах, а саме: ТОВ «Агро-Хол-
динг МС»,    ТОВ «АФ«Київська», СТОВ «Зоря», ТОВ 
«Добробут», СВКНВП «Росія», ПП «Макарів-Агробуд», 
ПП «Альтернатива «Новий Дім»», ТОВ «Полісся». Роз-
рахунки  за оренду земельної частки (паю) господар-
ства здійснюють в розмірі 3 відсотків вартості земель-
ного паю з урахуванням індексації. 

У 2011 році господарствами району за оренду зе-
мельних паїв (часток) нарахаовано 2843,7 тис. грн. Такі 
господарства як ТОВ «Агро-Холдинг МС», СТОВ «Зоря».                      

Право власності на майнові паї отримали 7916 
громадян, з них 7770 громадянам (98,2 %) видано 
свідоцтва нового зразка.

Станом на 1 січня 2011 р. сільськогосподарськи-
ми підприємствами сплачено 2 529 833,65 грн. по-
датків та зборів до місцевого бюджету, з них фіксо-
ваного податку – 37 734,97 грн., податку з доходів 
громадян – 2 160 429,09 грн., орендної плати за зем-
лю – 253 018,17 грн., збору за реєстрацію транспорт-
них засобів – 78 651,42 грн.

Інф. «МВ»

 цифри і факти

        за оголошення чи рекламу на стовпах,
                        стінах будівель в макарові  штрафують 

Сьогодні в Україні все більше 
молоді прилучається до спорту. 
Прийняті державні  програми 
розвитку тих чи інших його видів. 
Не став виключенням і хокей, 
який упродовж останніх 20 ро-
ків в Україні був зовсім забутий. 
Створено професійну хокейну 
лігу України,в якій змагаються 8 
команд. Цими днями відкрився 
новий спортивний цілодобовий 
хокейний канал на супутнику ВІ-
АСАТ.

 Макарів теж не стоїть осто-
ронь розвитку хокею. Вже де-
кілька років діє у нас хокейний 
клуб «МАКАРІВ», гравці якого 
протягом всього року їздять на 
тренування до льодових арен 
Києва і Білої Церкви. Тренувати-
ся і навіть проводити змагання з 
хокею ось уже два роки поспіль 
є можливості й у Макарові. За 
ініціативи громадської організа-
ції «Рідне місто» та сприяння се-
лищної ради, активістів зимових 
видів спорту відкрився взимку минулого року льодовий каток, який знаходиться на 51 км біля кафе «Калинів-
ський міст».Наразі він знову відновив свою роботу.

Завтра, 4 лютого, о 13-00 тут відбудеться товариська зустріч між хокейними командами Макаро-
ва і Житомира. Завітайте до льодової арени і підтримайте своїх земляків! А після гри можете стати на 
ковзани, щоб прилучитися до здорового способу життя. Всіх, хто хоче гарно відпочити, хто дружить 
зі спортом чекає ця льодова арена!Розваги на ковзанці – безкоштовні.

запрошує льодовий каток
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”
На сьогодні достемен-

но відомо, що абсолютна 
більшість населених пунктів 
на території сучасного Ма-
карівського району протя-
гом століть свого існування 
були один або кілька разів 
повністю спалені, десяти-
літтями після спустошливих 
воєн або татарських набігів 
стояли пустками, але від-
новлювалися з колишніми 
назвами, які зберігалися 
за урочищами, водоймами 
тощо. Ми можемо ствер-
джувати про безперервне 
існування сіл і селищ на 
території сучасного Мака-
рівського району лише в 
період після Андрусівсько-
го перемир’я 1667 року, а 
подекуди лише після за-
вершення національно-
визвольного повстання 
1700-1704 років у Правобе-
режній Україні під проводом 
Білоцерківського полков-
ника Семена Палія (Гурка). 
Але їх топонімічні назви 
фіксуються значно раніше. 
Частина з них взагалі похо-
дить з Київської Русі (Моти-
жин – літописний Мутижир, 
Чорногородка – літописний 
Чернев).

Переважна більшість 
найдавніших згадок про 
села і селища сучасної 
Макарівщини належить до 
історичного періоду, коли 
містечка Бишів (15 люто-
го 1581 р.) , Брусилів (17 
лютого 1585 р.) , Рожів (18 
квітня 1596 р.)  і Дідівщина 
(10 вересня 1596 р.)  отри-
мали Магдебурзьке право. 
Саме тоді відбувалося ма-

сове заселення самовряд-
них територій, викликане 
значними податковими 
пільгами для населення.

Ми поставили перед со-
бою завдання зібрати інфор-
мацію про витоки топонімів, 
які нині є назвами селищ і сіл 
Макарівського району, що 
зустрічаються в документах 
до 1648 року, а також по-
рівняти їх з результатами 
археологічних досліджень та 
інформацією, що міститься в 
народних переказах і місце-
вих легендах та встановити 
час їхнього заснування або 
відбудови.

Андріївка – існування 
давньоруського міста Андрі-
єва, від якого, як вважають, 
походить сучасна Андріївка, 
не підтверджене археологіч-
ними розкопками. Макар Іва-
шенцевич мав єдиного сина 
Андрія, який перший від імені 
батька свого почав писатися 
Макаревичем. Ми вважаємо, 
що саме його двір, засно-
ваний близько 1590 року на-
звали згодом Андріївкою.

Бишів – найдавнішим 
поселенням Приірпіння 
називав Бишів краєзна-
вець ХІХ століття Едвард 
Руліковський. Він ствер-
джував, що Бишів був за-
снований ще в V ст. до н.е., 
але після монгольської 
навали залишився пуст-
кою. Відродження містечка 
Руліковський пов’язував 
з родиною Полозів, яка, 
за його даними, володіла 
ним з першої половини XV 
століття. Інші джерела за-

фіксували, що шляхетський 
литовський рід Полозів (ро-
дове гніздо якого розташо-
ване на Пінському Поліссі), 
що був відомий у Київських 
землях завдяки військовим 
походам, лише з 1500 року 
володів Бишевом і навко-
лишніми землями. 

Борівка – 29 січня 1633 
року пани Лозки сплати-
ли Філону Богушевичу за 
мешканців Новосілок, яких 
Лозки прийняли на ґрун-
ти рожівські та осадили на 
урочищі, названому Боров-
ка. Але, мабуть, поселення 
довго не проіснувало. Бо в 
люстрації Рожівського ста-
роства 1766 року село зна-
читься як наново заселене.

(Великий) Карашин – 
за легендами, село засно-
ване під час монгольського 
поневолення і було резиден-
цією якогось їхнього воєво-
ди. З 1618 року згадується 
як місто. Щоб отримати цей 
статус, власники Карашина 
сплатили давній привілей 
на маєтність, датований ще 
1528 роком, Анні Пилиповій 
Івановичевій.

Вільне (Вольшка) – 
18 лютого 1636 року пан 
Самуель Харлінський по-
вернув пану Олександру 
Зиховському (Жуковсько-
му) заставу 3000 злотих за 
села Соснівку і Вольшку.

Гавронщина – село за-
снував 1635 року на зем-
лях Макаревичів якийсь 
Гавронський.

Грузьке – аж до 1648 

року, коли в Україні ви-
бухнуло Велике повстан-
ня під проводом Богдана 
Хмельницького, власники 
містечка Рожева Цетнери 
намагалися у всякий спо-
сіб повернути собі землі, 
захоплені власником міс-
течка Бишева Щесним 
Харлінським. Він нібито на 
ґрунтах дідичного урочища 
Лозків, що звалося Корко-
ші, та на річці їхній Манці 
заклав слободи Грузька та 
Ястребна. Можливо, на те 
були певні підстави, адже 
в розмежуванні земель 
між Василем Лозою (влас-
ником Рожева), Богушами 
Гулькевичами (власниками 
Ясногородки) і Харлінськи-
ми (власниками Бишева) 
від 1574 року знаходимо 
належні до Рожева Загрузні 
озера. 1 червня 1578 року 
згадано урочище Грузькі 
Руди між Бишевом і Бру-
силовим. Поселення під 
назвою Грузька у власності 
Харлінських вперше згада-
но 30 липня 1604 року.

Забуяння – в протесті 
уніатського митрополита 
Рутського 1616 року за-
значено, що Миколай Ма-
каревич силою відібрав від 
кафедри маєтність Ніжило-
вичі та на висілку Буяницях 
заселяє нове сільце. 1619 
року болото Буян і село 
Забуян-болото згадано як 
власність Макаревичів.

Завалівка – власник 
Макарова Самуель Лящ 
після 1638 року під самою 
Ситняковщиною на землі 
рожівській осадив село За-
валівку, яка була так назва-
на через те, що знаходить-
ся за трьома валами.

Кодра – річка Кодра 
вперше згадується 19 трав-
ня 1612 року. Село Кодра 
згадується під час прода-
жу Макарівської маєтності 

історія кожного поселення
Царина літочислення — одна з найбільш «темних» сфер історичного пошуку, будь-

які орієнтири тут можуть бути лише приблизними. Початкова історія кожного поселення 
сягає своїми коренями у глиб століть. В Україні усталилася практика щорічного відзна-
чення дат заснування населених пунктів за першою згадкою в історичних джерелах, і 
це створило майже безмежний простір для імпровізацій. Адже перша згадка топоніму 
в літописі може бути віддаленою від реальної дати заснування поселення на кілька де-
сятиріч, зрештою, її може взагалі не виявитися. Часто відправні дати вводяться на осно-
ві легенд чи переказів і зрештою, шляхом багаторазових відзначень, стали елементом 
суспільної свідомості. Існують непоодинокі випадки «віднайдення» сумнівних докумен-
тів під «потрібну» дату. Так, 1991 року село Рожів урочисто відзначило 1150 років. До 
сьогодні залишається загадкою, чому керівники села тоді проголосили 841 рік датою 
заснування Рожева.

Цей вислів відомий в Україні ще з козацьких часів. 
Неодноразово це прислів’я ставало гаслом, закликом до 
боротьби за рідний край, правилом життя для цілих по-
колінь наших співвітчизників. 

Знайомі з цими словами і найменші учні Андріївського НВО. 
Нещодавно тут відбулось свято «Шляхами козацької слави», 
яке ще раз засвідчило, що не стираються з пам’яті видатні по-
дії, не забуваються національні традиції, героїчне минуле Бать-
ківщини. В Андріївці завжди з глибокою пошаною ставились до 
таких речей. І ми в цьому пересвідчились ще раз.

Учні початкової школи показали свої вміння у спортив-
них змаганнях, а також знання козацького побуту, звичаїв, 
української минувшини взагалі. Діти спробували свої сили 
у стрільбі з луків, перетягуванні канатів, приготуванні ко-

зацької каші. Не 
обійшлося і без 
козацьких чобіт 
сорок п’ятого роз-
міру, примірявши 
які, хлопці пови-
нні були подолати 
запропоновану 
дистанцію. А для 
того, щоб зварити 
кашу, юним коза-
кам довелось під-
носити дрова для 
вогнища, по од-
ному стрибаючи 
у мішку. Позмага-
лись козаки і у ви-
конанні народних 
пісень, декламу-
ванні віршів. Звіс-

но, дівчата у всьому підтримували своїх козаків, щиро за них 
вболівали, підспівували, підтримували у змаганнях.

Останнім етапом свята була історична сторінка, спо-
гад про битву під Берестечком. З того часу вже минуло 
360 років, але мужність українських воїнів, героїзм, про-
явлений козаками у нерівному бою, достойні бути прикла-
дом для підростаючого покоління і в наш час. Діти з ціка-
вістю й захопленням занурились у славетні події тих часів, 
пройнялися переживаннями за долю полеглих козаків. 

Подібні заходи у школі є дуже ефективними для патріо-
тичного виховання дітей, їх національного самовизначення, 
поглиблення історичних знань. Учні завжди з захопленням 

готуються до таких свят, активно опрацьовують літературу, 
вчать народні пісні, прислів’я, загадки, виготовляють костю-
ми. Ці змагання підготувала учителька початкових класів Оле-
на Василівна Гордон, педагог з величезним багажем безцін-
ного досвіду, яка вже 
багато років працює у 
напрямку національ-
ного виховання шко-
лярів, зібрала чимало 
матеріалу з усної на-
родної творчості, дав-
ніх предметів побуту. 
Не обійшлось і без під-
тримки батьків. Вони 
взяли активну участь 
у підготовці до свята, 
готували галушки та 
куліш, шукали костю-
ми, допомагали під час 
проведення. Подібні 
свята зближують, згур-
товують дітей і дорос-
лих під одним гаслом, 
залишають у пам’яті учасників найприємніші спогади і найго-
ловніше – формують національну свідомість у підростаючого 
покоління, дають змогу дітям відчути свою приналежність до 
великої родини з багатовіковою і героїчною історією.

Юлія ЛИСЕНКО.

жити – батьківщині служити

Закінчився 6-й Між-
народний фестиваль 
мистецтв «Столиця за-
прошує», що проходив у 
м.Києві 28-29 січня під 
патронатом Державної 
служби сім’ї  та моло-
ді  України та Асоціації 
сучасного і естрадного 
танцю України. Понад 2 
тисячі юних танцюристів 
із різних регіонів України, 
а також з Москви, Санкт-
Петербурга та Кишине-
ва взяли участь в цьому 
грандіозному Святі Тан-
цю. Для участі в фестива-
лі було  запрошено також 
колективи нашого райо-
ну: спортивно-танцю-
вальні колективи  «Про-
мінці» ЦТДЮ ім.Д.Туптала 
та «Лелеченьки» Ново-
сілківської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів, керівником яких є 
Світлана Анатоліївна Пе-
репелиця.

Фестиваль прохо-
див у номінаціях: танцю-
вальне шоу, Street show 
Contemporary dance, су-
часний естрадний танець, 
народний стилізований та-

нець; джаз, модерн; вільна 
танцювальна категорія.  

30 юних танцюрис-
тів нашого району гідно 
представили свої досяг-
нення серед титулованих 
міських колективів. В но-

мінації «Народний сти-
лізований танець» «Про-
мінці», які виконали  танок 
«Два дубки»,  зайняли 3 
місце і були нагороджені 
дипломом лауреатів   3–
го ступеня. В номінації 
«Вільна танцювальна ка-
тегорія» «Лелеченьки» 
за танок «Пробудження» 
отримали 1 місце і були 
нагороджені дипломом 
лауреатів  1-го ступеня. 

До речі, журі фестива-
лю відзначило і костюми 
наших учасників, які поши-
ли вихованці гуртка «Ди-
восвіт» ЦТДЮ  під керів-
ництвом Оксани Іванівни 
Мудренко.

До останнього дня  
участь у фестивалі була 
під питанням через силь-
ні морози, але завдяки 
керівнику колективу та 
батькам все відбулося. 
Хочеться подякувати за 
організацію поїздки бать-
кам наших вихованців: 
І.С. Даниленко; Г.П. Чоко-
ловец; М.Г. Пелешку; Д.А. 
Біленко; О.М. Нікіфоро-
вій; В.В. Кот; С.М. Котик. 

Вітаємо наших пере-
можців та їхнього керівни-
ка. Так тримати!

Ігор ГОДЕНКОВ,
директор Макарівського 

ЦТДЮ ім.Д.Туптала

перемога на міжнародному 
фестивалі

Відзначається у День святого Аманда. Цей день став у ба-
гатьох країнах професійним святом барменів і рестораторів. 
Святий Аманда, єпископ Маастріхтскій (584-679) став офі-
ційним покровителем виноробів, торговців вином, пивоварів, 
власників барів і ресторанів і, нарешті, працівників барів (від 
барменів до посудомийок) через свою діяльність щодо єван-
гелізації виноробних регіонів Франції, Німеччини і Фландрії. 

В Україні це свято останнім часом також прижилося. 
З кожним роком воно стає ще популярнішим. Професія 
цих людей не менш складна, ніж водіїв, вчителів та по-

жежників. Часом бармени проводять на ногах майже цілу 
добу, крім цього вони гарні психологи, нерідко вгадують 
улюблений напій клієнта з одного погляду.

На світлині: Микола Нестерчук з Макарова – моло-
дий, енергійний, який вже півтора року обслуговує клієн-
тів кафе «Каперна», що у райцентрі.

6 люТого – МІжНАРоДНИй ДЕНь бАРМЕНА

М А К А Р І В Щ И Н А  -  
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ксьондзу Каетану Росцішев-
ському на початку 1768 року.

Козичанка – 20 квітня 
1578 року неподалік річки 
Козичанки піддані бишів-
ські пограбували підданих 
брусилівських, які повер-
талися з Канева до Бру-
силова. А 10 серпня 1613 
року вже до села Козичан-
ки втекли піддані з містеч-
ка Брусилова і с. Лазарівки 
пана Мартина Бутовича.

Колонщина – село за-
снував 1635 року на зем-
лях Макаревичів якийсь 
Колонський.

Комарівка – вперше 
слобода Комарівка, до Ро-
жева належна, згадується 
5 жовтня 1644 року.

Копилів – перша пись-
мова згадка: «Ягело, кроль 
полский, Владимира Ол-
гердовича князя киевского 
року от рожества Христова 
1392 преміни, вмісто Киева 
давши ему Копылье». Пізні-
ше, в XVI столітті, згадуєть-
ся лише як урочище Копи-
ловка, знову як село з 1602 
року.

Копіївка – у жовтні 1636 
року пани Жмійовські пози-
валися до пана Міхала Лоз-
ки, який наслав підданих 
рожівських на ґрунти кара-
шинські під річкою Здвиж 
та під хутором Коповці 
Ставиські і забрав їхніх під-
даних до Рожева в тюрму. 
На наш погляд, мова в цьо-
му повідомленні йде саме 
про нинішню Копіївку. Під 
назвою Коптіївка село зга-
дується 1686 року як влас-
ність якогось Коритки.

Королівка – як твер-
дить Лаврентій Похилевич, 
село належало в XVII сто-
літті Харлінським, як і весь 
Макарівський ключ. Він став 
власністю Кшиштофа Хар-
лінського 1643 року, тож 
село, на наш погляд, було 

засноване в найближчі піс-
ля цієї дати роки. Сучасну 
назву воно отримало, най-
імовірніше, дещо пізніше, 
коли стало власністю Каро-
ля Тишкевича. Вперше Ка-
ролівка у власності Тишке-
вича згадується в 1679 році.

Липівка – вперше зга-
дується в складі маєтнос-
тей Ясинецьких 1506 року.

Лишня – 12 серпня 1613 
року Миколай Стецький отри-
мав компенсацію від Катар-
жини та Єжи Харлінських за 
підданих з села Іллінець, що 
втекли до маєтності Лишні.

Макарів (Воронин) – 
вперше згадується в скла-
ді маєтностей Ясинецьких 
1506 року. Попередні припу-
щення, пов’язані з літопис-
ним Здвиженем є хибними.

Мостище – на р. Ірпінь 
є два села з назвою Мости-
ще. Одне з них входить нині 
до складу м. Гостомеля і на-
лежало колись Київському 
домініканському монасти-
рю. Саме воно згадується в 
мемуарах монаха Розвідо-
вського в 1634 році. А Мос-
тище, що нині в Макарів-
ському районі, засноване 
монахами Києво-Братсько-
го монастиря 1651 року.

Мотижин – літописний 
Мутижир. У літописі згаду-
ється під 1162 роком, про-
те дата є дискусійною. До-
слідники твердять, що вона 
стосується подій 1161 року. 
Єдиний населений пункт 
сучасної Макарівщини, який 
визнається літописним аб-
солютно всіма дослідника-
ми. Наступна згадка, як про 
селище Борисів з пустим 
городищем Мотижином в 
складі маєтностей Ясинець-
ких, датується 1506 роком.

Наливайківка – вперше 
згадується в складі маєтнос-
тей Ясинецьких 1506 року.

Небелиця – іноді Небе-

лицю ототожнюють з літо-
писною Небльською волос-
тю, яка згадується 3 січня 
1158 року. Проте, люстрація 
Рожівського староства 1789 
твердить, що закладена 
вона була як сторожка біля 
рудні без назви до 1764 року.

Ніжиловичі – перша 
письмова згадка в запису 
про грошові і медові данини 
Київської Софійської митро-
поличої вотчини від 1415 р. 
чи пізніше: «А се Софійські 
люди дань дають на свято 
пречистої Богоматері: на 
ім’я Істобчани та Ніжиловці 
2 колоди меду... у Ніжилови-
чох постолпщина...».

Новосілки – перша 
письмова згадка в запису 
про грошові і медові да-
нини Київської Софійської 
митрополичої вотчини від 
1415 р. чи пізніше: «У Но-
вом селі Ондрієви діти да-
ють ведро меду».

Пашківка – 16 серпня 
1613 року до Пашківки втекли 
мешканці з містечка Хабного.

Рожів – донедавна до-
слідники пов’язували час 
заснування Рожева з лі-
тописними згадками про 
Рожне поле і місто Здви-
женськ. Але в дослідженнях 
останніх років доведено, 
зокрема, що Рожне поле 
знаходилося на межі Га-
личини й Волині, а Здви-
женськ був першовитоком 
нинішнього Брусилова. Тож 
при визначенні датування 
появи Рожева посилаємо-
ся на заповіт його власника 
Бориса Федоровича Лози 
1507 року. Як свідчить до-
кумент, містечко було за-
кладене Федьком Лозою 
близько 1480 року.

Ситняки – 1507 року 
рожівські маєтності Лозів 
включали в себе серед ін-
ших село Ситняківщина над 
р. Здвиженем. Проте, вже 

1574 року Ситняківщина 
згадана як озеро , 1612-го 
– як урочище, 1618-го – як 
поле. Можна припустити, 
що в цей час поселення 
тимчасово не існувало.

Соснівка – 14 серпня 
1578 року був підписаний де-
крет між паном Щесним Хар-
лінським і панами Федором і 
Мартином Тишкевичами про 
землі с. Соснового і закла-
дання греблі на річці П’ятці.

Фасова – 1604 року Ми-
колай Макарович напав на 
Карашин. Він спалив будинок 
власників, пограбував маєт-
ність і село. Все через те, що 
на його погляд землі між річ-
ками Здвиженем і Квасовою, 
тобто між Карашином, Во-
ронином і Мотижином були 
неправильно розмежовані. 
5 жовтня 1619 року пан Ми-
колай Макарович позивався 
до пана Єжи Харлінського 
через покіс сіножаті на гра-
ниці мотижинській і урочищу 
Квасовці. Того ж дня на місці 
побував возний, який бачив 
сіна на 500 возів. Мотижин-
ський війт розповів возному, 
що пан Харлінський до Би-
шева в стайні сіно забрав і 
землю Макаровича привлас-
нити хоче. 25 червня 1643 
року пан Харлінський пози-
вався до пана Цетнера, що 
той напав на його «слободу 
новоосаджену», названу Фа-
сова (Квашова).

Червона Гірка (Крас-
ногірка) – за легендою, що 
записав краєзнавець з Чер-
воної Гірки Павло Гнатович 
Багачук перший монастир 
на Красній горі заснував ще 
наприкінці XV століття князь 
Костянтин Острозький. Про-
те це твердження потребує 
додаткових досліджень. Пер-
ша відома нам згадка про 
Красногірський монастир 
– 14 жовтня 1625 року. Тоді 
Кшиштоф Макаревич і його 

жінка Анна з Малинських в 
Андріївці дали фундуш на 
Красногірський монастир.

чорногородка – ймо-
вірно літописний Чернев. 
Згадується в літописі під 
30 квітня 1151 року. Відро-
дження городища датуєть-
ся 1589 роком.

Юрів – це село краєзна-
вець Лаврентій Похилевич 
ототожнював з Іровом Олев-
ської волості, яке згадував у 
листі Євстафій Дашкович 15 
червня 1515 року. Насправ-
ді Іров знаходився на річці 
Уборті (протікає в Ємільчин-
ському та Олевському райо-
нах Житомирської області 
України і Гомельській області 
Білорусі). Його ще 1499 року 
купив у Тишкевичів Богдан 
Глинський. Перша відома 
згадка про Юрів датується 
1793 роком, коли територія 
сучасної Макарівщини була 
приєднана до Російської Ім-
перії.

Юрівка – краєзнав-
ці вважали, що нинішню 
Юрівку вперше згадано в 
описі Київського замку за 
лютий-березень 1552 року, 
як порожнє «митрополь-
ське село Юр’євичі», в яко-
му разом з Куликовим, По-
падичами, Рословичами, 
Янковичами, Невеселовим 
та Іванковичами мешка-
ло до спустошення 146 
людей. Але ця згадка не 
стосується нашої Юрівки. 
Колишні митрополичі села 
Рославичі та Іванковичі іс-
нують донині та знаходять-
ся в північно-східній частині 
Васильківського району.

4 грудня 1578 року 
вперше згадано село Став-
ки під Брусиловом у влас-
ності пана Харлінського. На 
наш погляд, це село згодом 
дало початок Юрівці. Це під-
тверджують, зокрема, на-
ступні згадки. 15 січня 1612 

року возний підтвердив гра-
біж майна пані Катаржини 
Збаразької паном Адамом 
Скларським у селі Ставець-
кім, названим Юрівкою. 17 
січня 1617 року село Ставки 
і хутір Юрівку з усіма земля-
ми Єжи Харлінський заста-
вив пану Лукашу Вітовсько-
му за 7000 злотих.

Яблунівка – 1643 року 
с. Яблонку пан Харлінський 
заставив панові Триполь-
ському.

Ясногородка – перше 
поселення на місці сучасної 
Ясногородки існувало вже 
в VIІI столітті. А це робить її 
ровесницею двох сусідніх 
літописних міст — Білгорода 
(нині — Білогородка) і Чер-
нева (нині — Чорногородка). 
Легенда оповідає: «Колись 
князь, заволодівши цими 
поселеннями, назвав їх на 
відзнаку своїх дочок-княгинь 
Ясногородкою, Білогород-
кою і Чорногородкою». За 
іншою легендою, у третій Ір-
пінській балці (Довгий брід) 
колись було чотири неве-
личкі села: Старосілля, Ва-
реники, Македон і Селища. 
Під час монголо-татарських 
набігів ці села були повністю 
знищені. Люди, які залиши-
лися, заснували нові села 
вже в інших місцях - неда-
леко від Довгого броду. Так 
мешканці села Старосілля 
заснували село Новосілки, 
села Македон – село Ясно-
городку, а села Вареники 
– село Музичі. В польських 
джерелах згадується село 
Довгобородка яке залиши-
лося пусткою після татар-
ської навали. Пізніше, після 
навали його мешканці відро-
дили село, але вже з новою 
назвою – Ясногородка. 1574 
року село вперше згадуєть-
ся як маєтність Богушів Гуль-
кевичів.

Євген БуКЕТ.

с я г а є  к о р е н я м и  у  г л и б  с т о л і т ь

16-17 січня, з благословення 
Блаженнішого Володимира, Митро-
полита Київського та всієї України, 
паломницька група Макарівського ві-
каріатства на чолі з вікарієм Київської 
Митрополії єпископом Макарівським 

Іларієм та головою комісії з благо-
дійництва районної ради ігуменом 
Філаретом (Єгоровим) на запрошен-
ня громадської благодійної асоціа-
ції «Філокалія» Республіки Молдова 
здійснила поїздку до цієї країни. У 
паломництві взяли участь  Лишнян-
ський сільський голова Андрій Шев-
чук, пісенні гурти «Сік землі» с. Лиш-
ня та «Лебедина пісня» с. Мостище, 
Макарівської районної громадської 
асоціації «Культура та дозвілля», а та-
кож представники київського Центру 
св. Климента "Спілкування та діалог 
культур".

 Контакти з Молдовою розпочали-
ся навесні 2009 р., коли Лідія Лозова, 
головний редактор вебсайту Центру 
св. Климента (www.clement.kiev.ua), 
познайомилась з о. Василієм Чобану 
під час конференції «Криза сім’ї і роль 
місії: богословські та практичні мірку-

вання» у м. Велико Тирново, Болгарія. 
Влітку 2009 р. о. Василій став учасни-
ком Київського літнього богословсько-
го інституту, який Центр св. Климента 
організовує щороку у духовному со-
ціально-просвітницькому центрі «Ков-

чег» с. Лишня на парафії 
Преподобної Параскеви 
Сербської. Так розпо-
чалася дружба о. Ва-
силія з настоятелем 
парафії, ігуменом Фі-
ларетом (Єгоровим). 
Тоді ж до Лишні завітав 
посол Республіки Мол-
дови, пан Іон Стевіле. А 
вже наприкінці грудня, 
за сприяння посоль-
ства Молдови в Україні,  
молдавська делегація 
«Філокалії» у складі 43 
осіб відвідала парафію 
Преподобної Параскеви 
сіл Лишня та Осикове, а 

також Хрестовоздвиженську парафію 
с. Мостище.   

Асоціацію «Філокалія» очолюють 
Лариса Чобану та протоієрей Василій 
Чобану. Метою асоціації є соціальна 
та духовна допомога особам, сім'ям, 
соціальним групам та спільнотам, що 
знаходяться у скрутному становищі 
або під загрозою соціальної маргіна-
лізації/виключення. "Філокалія" опіку-
ється сімома соціальними центрами у 
різних селах та містах Молдови.

Візит української групи розпочався 
урочистою зустріччю у храмі на честь 
свт. Миколая Чудотворця с. Костешти 
Яловенського району, одного з най-
більших сіл Молдови, в якому мешкає 
близько 12 тис. жителів. Зустріч під-
готував його настоятель, протоієрей 
Василій Чобану та церковна громада. 
У ході неї відбувся обмін подарунками, 
духовними піснеспівами, українськими 

та молдавськими колядками. Владика 
Іларій залишив пам'ятний запис у хра-
мовому Євангелії. У слові, зверненому 
до присутніх, він підкреслив важливість 
духовного спілкування між православ-
ними українцями та молдаванами і по-
дякував громаді Свято-Миколаївської 
парафії за гостинний прийом. Сіль-
ський  голова Андрій Шевчук зустрівся 
із головою муніципальної влади с. Кос-
тешти Василем Борта; були намічені 
перспективи подальшого офіційного 
партнерства територіальних громад. 

Після зустрічі у храмі українська 
делегація оглянула парафіяльний со-
ціальний центр дитячої творчості "Св. 
Філарет Милостивий" с. Костешти 
(що входить до асоціації «Філокалія») 
та музей храму. Дитя-
чий колектив Центру 
підготував невелику 
виставу з елементами 
Різдвяного вертепу у 
молдавських традиці-
ях.  

Закладеної осно-
ви партнерських 
зв’язків: поїздки «Фі-
локалії» до України та 
представників Мака-
рівщини – до Молдо-
ви, зокрема на рівні 
колективів самодіяль-
ності сіл та міст; ор-
ганізація відпочинку 
для дітей в Молдові 
та Україні; обмін до-
свідом соціального 
служіння, особливо зважаючи на 
спорідненість діяльності духовно-
просвітницького центру «Ковчег» та 
соціального центру «Св. Філарет Ми-
лостивий». 

Українська делегація відвідала Ки-
шинів, де у день пам'яті Собору 70-ти 
Апостолів з благословення Блаженні-

шого Володимира, Митрополита Ки-
шинівського та всієї Молдови, Преосвя-
щенніший Іларій очолив божественну 
літургію у храмі святого великомученика 
Димитрія Солунського. У виголошеній 
проповіді владика звернув особливу 
увагу на те, що літургійне співслужіння 
є найбільшим виявом духовної довіри 
між православними двох держав,  подя-
кував отцю-настоятелю за гостинність і 
передав прихожанам храму та гостям 
натільні хрести у благословення. Вза-
ємну подяку виголосив протиіруй Павел 
Борщевський. Після літургії відбувся об-
мін подарунками, колядками. Духовне 
спілкування продовжилося під час тра-
пези за участю голови української діа-
спори у Кишиневі Світлани Мислицької.

Також учасники групи Макарівсько-
го вікаріатства оглянули кафедральний 
собор на честь Різдва Христового м. 
Кишинів й інші святині та історико-куль-
турні пам'ятки столиці Молдови.

Прес-служба Макарівського 
благочиння уПЦ.

закладені основи партнерських зв’язків
•Минулого місяця в 

пологовому відділенні цен-
тральної районної лікарні 
народилося 44 немовлят. 
З них 21 хлопчик та 23 ді-
вчинки. Торік за відповід-
ний період народилося 43 
немовлят (22 хлопчики та 
21 дівчинка). 

•У січні в районному 
відділі реєстрації актів ци-
вільного стану громадян 
взяли шлюб 5 закоханих 
пар і одна пара розлучи-
лася. Минулого року за 
відповідний період одру-
жилося на 2 пари більше і 
на 5 пар більше розірвало 
шлюб.

•У районному центрі 
зайнятості станом на 1 лю-
того на обліку з безробіт-
тя перебуває 254 особи. 
Торік станом на 1 лютого 
перебувало на обліку 312 
осіб, що на 58 осіб більше, 
ніж нинішнього року.

оДНИМ АбЗАцоМ

Н А  К А Р Т І  У К Р А ї Н И

Сніг лапатий - на него-
ду й мокречу.

Голуби воркують - те-
пло віщують.

Хмари йдуть низько - 
буде холодно, а коли пли-
вуть проти вітру - на сніг.

Білі хмари - на мороз, 
ясні сутінки - на холоднечу.

Червоний вогонь у печі - 
на мороз, білий - на відлигу.

Сильний сніг уночі та на 
світанку при слабкому вітрі 
віщує сонячну денну погоду.

Сніг іде, мов крупа, - 
чекай на тиждень морозу.

народні прикмети
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УТ-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00 Точка зору.
9.20,3.15 Дитячий фестиваль 

«Змiнимо свiт на краще».
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.00 Армiя.
12.10 Право на захист.
12.30 Хай завжди буде сонце.
13.20,4.55 Дитячий фестиваль 

«Cвiт талантiв - цвiт нацiї».
14.20 Срiбний Iнсбрук.
14.35 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.45,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.50 Про головне.
16.10 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». 
17.20 Т/с «Ставка бiльша за 

життя».
19.05 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
19.25 Новi пiснi про головне.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.

21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 221. Екстрений виклик.
21.35 Свiт спорту.
21.55 Наше Євро.
22.35 Про головне.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 

удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
0.15 Скарбничка.
1.20 М/с «Сандокан».
2.15 ТелеАкадемiя.

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

«Снiданок з 1+1».
7.00,8.00,9.00,19.30,23.10, 4.05 

«ТСН».
7.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники».
10.25 Мелодрама «Щур».
13.45 Комедiя «Забута мелодiя 

для флейти».
16.10 «Давай одружимось».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».

17.50 Мелодрама «Кохати по-
росiйськи».

20.15 Т/с «Iнтерни». (2 к.).
21.15 Комедiя «Контракт на 

любов».
23.25 Трилер «Екзамен». (2 к.).
1.10 Х/ф «Арабськi пригоди».
4.50 Комедiя «Забута мелодiя 

для флейти».
інТер

5.20 Т/с «Таке звичайне життя».
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00 

Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 «З новим 

ранком».
7.30,20.25 «Спорт у Подроби-

цях».
9.10,12.15 Т/с «Люба. Любов».
13.15 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5».
14.20 «Сiмейний суд».
15.20 «Судовi справи».
16.15 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
18.55 Т/с «Свати».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «На край свiту».
22.25 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11».
23.30 «Позаочi».
0.30 Х/ф «Вiдбираючи життя».

2.35 «Подробицi» - «Час».
3.00 Д/ф «Звичка одружува-

тися».
3.55 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Легенда Маленької Вiри».
4.45 «Знак якостi».

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

довження».
8.25,14.00 Т/с «Слiд».
9.00 Т/с «Ментовськi вiйни 6».
11.00,20.15 Т/с «Собр».
12.00 «Хай говорять. Егорiно 

горе».
13.00,19.20 Т/с «Катiна любов».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
22.10 Х/ф «Неймовiрний Халк». 

(2 к.).
0.20 Щиросерде зiзнання.
Профiлактика.

ICTV
5.20 Служба розшуку дiтей.
5.30 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.30,9.25,12.55,19.20,0.45 

Спорт.
6.35 Т/с «Таксi».

7.45 Факти тижня.
8.45,12.45,2.40 Факти.
9.30 Море по колiно.
9.55,16.35 Т/с «Менти».
12.05,13.00 Х/ф «Золота 

дитина».
14.20,20.25 Т/с «Даїшники».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,0.50 Надзвичайнi новини.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50,3.10 Свобода слова.
1.55 Т/с «Загiн 4».
4.40 Свiтанок. 

сТб
5.35 «Нез`ясовно, але факт».
6.20 Д/ф.
6.45,2.00 Т/с «Адвокат».
8.45,18.10 «Неймовiрна правда 

про зiрок».
9.45 Х/ф «Знайди мене».
11.50 Х/ф «Втiкачi».
13.50,19.10 Т/с «Черговий 

янгол».
14.50 «Нез`ясовно, але факт».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-Новини».
20.10 «Куб».
21.15,22.25 «Х-фактор. 

Революцiя».
1.10 Т/с «Доктор Хаус».
2.45 «Вiкна-спорт».

3.40 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса i доктора Ватсона».

4.55 Нiчний ефiр.
новий Канал

4.45 Т/с «Ранетки».
6.15,7.00 Kids` Time.
6.20 М/с «Назад у майбутнє».
6.45 М/с «Джуманджi».
7.05 М/с «Пригоди Джекi Чана».
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
7.50 Очевидець смiшно до 

болю.
9.10,22.45 Т/с «Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.10 Здрастуйте, я ваша мама.
11.50,19.35 Т/с «Татусевi 

дочки».
12.50 Т/с «Третя планета вiд 

Сонця».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.30 М/с «Пригоди Джекi 

Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,1.05 Спортрепортер.
21.50 Аферисти.
23.50 Т/с «Щоденники вампiра». 

(2 к.).
1.13 Служба розшуку дiтей.

1.15 Т/с «Грань». (2 к.).
2.00 Т/с «Журнал мод».
2.25 Зона ночi. Культура.
2.30 Сумний П`єро.
2.50,3.45 Зона Ночi.
2.55 Семеренки.
3.50 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

нТн
6.20 «Уроки тiтоньки Сови».
6.40 «Друга смуга».
6.45 Х/ф «Державний кордон».
8.25 «Легальний дохiд».
8.30 «Правда життя». У полонi.
9.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40 Х/ф «4 таксисти та собака 

2».
15.25 Х/ф «Росiя молода».
16.50 Х/ф «Державний кордон».
18.30 «Агенти впливу».
19.00,23.30,2.10,4.55 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
20.30 Т/с «CSI: Маямi».
21.30 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю 8».
22.30 Т/с «Закон i порядок».
0.00 Х/ф «Лiфт». (3 к.).
2.40 «Речовий доказ».
3.55 «Агенти впливу».
4.55 «Правда життя».

понеділок,  6 лютого

неділя, 5 лютого 

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.15, 9.00, 14.50, 18.25, 

23.30, 22.50 Погода.
6.15 Бенефiс М. Поплавського 

у Москвi.
7.20 М/ф.
7.35 Сiльський час.
8.00 Укравтоконтинент.
8.20 Кориснi поради.
8.30, 0.15 Скарбничка.
9.05 Як це?
9.30 Ближче до народу. Роман 

Вiктюк.
10.00 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
10.40 Хто в домi хазяїн?
11.00 Кумири i кумирчики.
11.25 Караоке для дорослих.
12.05 Х/ф «Корпус генерала 

Шубнiкова».
13.30 Шеф-кухар країни.
14.20 Атака магiї.
14.55 Золотий гусак.
15.20 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-

старт (жiнки).
16.10 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-

старт (чоловiки).
17.00 Маю честь запросити.
17.50 Дiловий свiт. Тиждень.
18.30 Творчий вечiр А. Деми-

денка, ч. 4.
19.15 Новi пiснi про головне.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00, 1.20 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Свої. Олександр Голо-

бородько.
0.00 Оперативний об`єктив.
2.00 Х/ф «Тато у вiдрядженнi». 

(2 к.).
4.10 Х/ф «Принц та жебрак».
5.25 Околиця.

1+1
7.00 М/ф «Всесвiтний потоп».
8.30 М/ф.

9.05 «Лото-Забава».
10.00, 10.25 М/с «Тiмон i Пумба».
10.50 «Дикi i смiшнi».
11.15, 3.00 «Хованки».
12.10, 2.35 «Я так живу».
12.35 «Шiсть кадрiв».
13.05 Х/ф «Молодята».
14.50 Х/ф «А мама краща!»
16.15 Мелодрама «Надiя як 

доказ життя».
19.30, 23.50 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Голос країни 2: Нова 

iсторiя».
22.25 Т/с «Iнтерни». (2 к.).
22.50 «Свiтське життя».
0.40 Комедiя «Любителi iсторiї». 

(3 категорiя).
3.45 Х/ф «Мушкетери поверта-

ються».
5.20 М/ф «Всесвiтний потоп».

інТер
5.15 «Вечiр професiйного боксу. 

В`ячеслав Узелков vs. 
Едуард Гуткнехт».

6.45 «Найрозумнiший».
8.20 «Формула кохання».
9.30 «Школа доктора Комаров-

ського».

10.10 «Недiля з «Кварталом».
11.10 «Велика рiзниця».
12.15 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн».
14.10, 1.00 Т/с «Не вiдрiкаються 

люблячи».
18.00, 21.00 Т/с «Люба. Любов».
20.00 «Подробицi тижня».
23.00 Х/ф «Все гаразд, мамо».
4.25 Д/ф «Не влiзай, уб`є!»

ТрК «УКраїна»
6.00, 5.35 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.20, 4.00 Х/ф «Бетховен 3».
9.20 Х/ф «Попелюшка з райсько-

го острова».
11.00 Х/ф «Яблуневий сад».
15.00 Скетчком «Жити будете!».
16.00 Т/с «Дорожнiй патруль 5».
18.00, 19.30 Т/с «Ментовськi 

вiйни 6».
19.00, 3.30 Подiї тижня.
22.30 Х/ф «Близький ворог».
0.15 Х/ф «Мiй».

ICTV
5.20, 5.40 Погода.
5.25 Факти.
5.45 Квартирне питання.

6.30 Анекдоти по-українськи.
6.50 Т/с «Рюрiки».
7.30 ЄвроФуд-2012.
8.30 Т/с «Далекобiйники 3».
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20, 19.40 Спорт.
12.25 Х/ф «Флiнстоуни».
14.15 Х/ф «Флiнстоуни 2: Вiва 

Рок-Вегас!»
16.05 Х/ф «Золота дитина».
18.00 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф «Володар перснiв: 

Братство персня».
23.15 Х/ф «Мамонт». (2 к.).
1.15 Iнтерактив. Тижневик.
1.30 Х/ф «Субмарина Ханлi». (2 к.).
3.00 Х/ф «Фелiсiтi. Iсторiя юної 

американки». (2 к.).
сТб

5.25 М/ф «Козаки».
7.15 Х/ф «Вусатий нянь».
8.50 «Снiданок з Юлiєю Висо-

цькою».
9.00 «Їмо вдома».
10.10, 2.50 «Неймовiрнi iсторiї 

кохання».

11.10 «Караоке на Майданi».
12.10 Х/ф «Рiк золотої рибки».
14.45 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ватсона».
18.00 «Паралельний свiт».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
21.05 Х/ф «Знайди мене».
23.05 Х/ф «Втiкачi».
1.10 Х/ф «Довгождана любов».
3.35 Нiчний ефiр.

новий Канал
5.00 Т/с «Ранетки».
5.50 Клiпси.
6.05, 4.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 М/ф «Румпельштiльцхен».
9.50 М/ф «Том i Джерi. Iсторiя 

про Лускунчика».
10.50 Свiтлi голови.
12.00 Парад порад.
13.10 Шоуманiя.
14.05 Файна Юкрайна.
15.25 Х/ф «Напруж звивину».
18.00 Х/ф «Мамо, не горюй». 

(2 к.).
19.50 Х/ф «Шаленi грошi».
22.00 Х/ф «Мамо, не горюй 2». (2 к.).

0.10 Спортрепортер.
0.15 Х/ф «Лiцензiя на весiлля».
2.05 Т/с «Журнал мод».
2.25 Зона ночi.
2.30 Богдан Хмельницький.
3.00 Митрополит Дмитро Могила.
3.25, 3.55 Зона ночi. Культура.
3.30 Майстер музи.
3.45 Дуель.

нТн
6.00 «Уроки тiтоньки Сови».
6.35 «Легенди бандитської Одеси».
7.30 Х/ф «Золото Кольджата».
9.15 Т/с «Захист Красiна 3».
11.30 «Легенди карного розшу-

ку». Мисливцi на Хрущова.
12.00, 3.30»Агенти впливу».
13.00 Д/с «Православнi святi».
14.00 «Бушидо». Найкращi бої К. 

Ямазакi.
15.00 Т/с «Об`єкт 11».
19.00 Х/ф «Чистильник».
21.00 Х/ф «Полювання на 

динозаврiв». (2 к.).
23.00 Х/ф «Лiфт». (3 к.).
1.15 Х/ф «Я - лялька». (3 к.).
3.05 «Речовий доказ».
5.00 «Правда життя».

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

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.

Субота, 4  лютого 

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.05, 22.40, 23.15 Погода.
6.10 Свiт православ`я.
6.40 Д/ф «Свiт тварин з Джеро-

дом Мiллером».
7.10, 23.20 Ера здоров`я.
7.35 М/ф.
7.45 Кориснi поради.
8.00 Шустер-Live.
11.50 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
12.15 Наша пiсня.
12.55 Х/ф «Товариш генерал».
14.20 Зелений коридор.
14.35, 17.00 В гостях у 

Д.Гордона.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 

Переслiдування (жiнки).
16.10 Бiатлон. Кубок свiту. 

Переслiдування (чоловiки).
17.50 Бенефiс Ю. Шифрина. 25 

рокiв на сценi.
20.30 Золотий гусак.
21.00, 1.20 Пiдсумки дня.
21.40 Зворотний зв`язок.
21.50 «Новорiчний жарт» з Є. 

Петросяном.

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, 

Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.45 DW. Новини Європи.
0.15 Скарбничка.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.00 Х/ф «Горiлка-лимон». (2 к.).
4.25 Х/ф «За щучим велiнням».
5.25 «Надвечiр`я».

1+1
6.30 М/ф «Смурфи».
7.25, 5.15 «Справжнi лiкарi 2».
8.10 «Свiтське життя».
9.05 «Хто там?»
10.00, 10.25 М/с «Тiмон i 

Пумба».
10.50, 5.55 «Свiт навиворiт: 

Камбоджа».
11.35 «Пекельна кухня 2».
13.00 «Голос країни 2: Нова 

iсторiя».
15.10 Комедiя «Снiговi пси».
16.55 «Велика рiзниця по-

українському».
17.45 Мелодрама «Кохати по-

росiйськи».
19.30, 4.45 «ТСН».

20.00 Мелодрама «Надiя як 
доказ життя».

23.15 «Зiрки в оперi».
0.35 Х/ф «Мiцний горiшок 4». 

(2 к.).
2.45 Х/ф «Бруклiнськi копи». 

(2 к.).
інТер

5.45 «Парк автомобiльного 
перiоду».

6.10 «Велика полiтика з 
Євгенiєм Кисельовим».

8.25 «Городок».
9.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.55 «Найрозумнiший».
12.45 Х/ф «Найкраща бабуся».
14.30, 3.15 Т/с «Залiзничний 

романс».
16.30 «Велика рiзниця».
17.40 «Пороблено в Українi».
18.40, 20.03 «Бенефiс. Вечiрнiй 

квартал».
20.00 «Подробицi».
23.00 «Вечiр професiйного 

боксу. В`ячеслав Узелков 
vs. Едуард Гуткнехт».

0.45 Х/ф «Глибоке синє море». 
(2 к.).

2.45 «Подробицi» - «Час».

ТрК «УКраїна»
6.00, 5.15 Срiбний апельсин.
7.00, 19.00, 3.30 Подiї.
7.15, 3.50 Х/ф «Бетховен 2».
9.00 Х/ф «Смокiнг по-

рязанськи».
11.00, 2.00 Т/с «Платина».
13.00 Х/ф «Дозвольте Вас 

поцiлувати».
15.00 Т/с «Дорожнiй патруль 5».
18.00, 19.20 Х/ф «Яблуневий 

сад».
22.15 Х/ф «Мiй».

ICTV
6.10, 6.40 Погода.
6.15 Факти.
6.50 Козирне життя.
7.15 Х/ф «Флiнстоуни».
9.00 Люди, конi, кролики... i 

домашнi ролики.
10.00 Квартирне питання.
11.00 ЄвроФуд-2012.
11.55 Утриматися в крiслi.
12.55, 18.55 Спорт.
13.00, 21.55 Наша Russia.
13.50 Стоп-10.
14.50 Провокатор.
15.50 Максимум в Українi.
16.50 Х/ф «Флiнстоуни 2: Вiва 

Рок-Вегас!»

18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с «Далекобiйники 3».
22.55 Самозванцi.
23.50 Х/ф «Апофеоз». (2 к.).
2.00 Х/ф «Мамонт». (2 к.).
3.30 Х/ф «Небезпечна людина». 

(2 к.).
сТб

5.35 М/ф «Козаки».
6.15 Х/ф «Одружений холостяк».
7.50 «Караоке на Майданi».
8.50 «Снiданок з Юлiєю Висо-

цькою».
9.00 «Їмо вдома».
10.05 «ВусоЛапоХвiст».
11.10 М/ф «Пiнгвiни Мадагас-

кару».
12.10 Х/ф «Пес Барбос i не-

звичайний крос».
12.35 Х/ф «Самогонники».
12.55 Х/ф «Пригоди Верки 

Сердючки».
14.40, 23.40 Х/ф «Здрастуйте 

Вам!»
16.55 Х/ф «Довгождана любов».
19.00 Х/ф «Неймовiрнi пригоди 

iталiйцiв в Росiї».
21.05 Х/ф «Рiк золотої рибки».
1.50 Х/ф «Земля Санникова».
3.20 Нiчний ефiр.

новий Канал
5.20 Т/с «Ранетки».
6.05, 2.35 Неймовiрнi iсторiї 

Рiплi.
6.55, 23.50 Х/ф «Татусiв день».
8.45 М/ф «Бiлоснiжка».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.15 Топ-100.
13.20 Новий погляд.
14.20 Кухня на двох.
15.25 Даєш молодь!
16.35 Україна чудес.
17.35 Х/ф «Лiцензiя на 

весiлля».
19.30 Х/ф «Напруж звивину».
22.00 Х/ф «Мамо, не горюй». 

(2 к.).
1.50 Спортрепортер.
1.55 Т/с «Журнал мод».
3.20 Зона ночi.
3.25 Богдан Хмельницький.
4.25, 5.00 Зона ночi. Культура.

4.30 Княгиня Ольга.
4.40 Марiя i Марфа.

нТн
5.55 «Уроки тiтоньки Сови».
6.25 «Легенди бандитської 

Одеси».
6.50 Т/с «Iнспектор Деррiк».
9.15 Х/ф «Усе те, про що ми так 

довго мрiяли».
11.30 «Речовий доказ». Зло-

чинець - поштою.
12.00 «Головний свiдок».
12.45 Х/ф «Флеш.ка».
14.55 «ЧЄ з мiнi-футболу». 

Збiрна України - збiрна 
Iспанiї.

17.00 Т/с «Захист Красiна 3».
19.00 Т/с «Об`єкт 11».
23.00 Х/ф «Я - лялька». (3 к.).
1.10 Х/ф «Чистильник».
2.50 «Речовий доказ».
4.05 «Агенти впливу».
5.00 «Правда життя».

Я на 4-му місяці вагітності, маю посвід-
чення постраждалої внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи. Яка тривалість відпустки 
по вагітності та пологах і 
яким чином оформити до-
помогу по вагітності та по-
логах?

Наталя, м. Ірпінь.
Відповідно до Закону 

України «Про відпустки», 
відпустка по вагітності та 
пологах є одним із видів со-
ціальної відпустки. 

Підставою для надан-
ня є листок непрацездат-
ності у зв’язку з вагітністю 
і пологами. Він видається 
за місцем спостережен-
ня за вагітною згідно з п. 1 
ст.51 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, зу-
мовленими народженням та похованням» 
(надалі – Закон). У разі роботи за сумісни-
цтвом додатково надається копія листка 
непрацездатності, засвідчена підписом 

керівника і печаткою за основним місцем 
роботи.

Жінкам, які належать до I - IV категорій, 
постраждалих внаслідок 
аварії на ЧАЕС, видається 
листок непрацездатності у 
зв’язку з вагітністю і поло-
гами з 27 тижня вагітності 
тривалістю 180 календар-
них днів: 90 днів на період 
допологової відпустки і 90 
- на період післяполого-
вої відпустки (згідно п. 10 
ст. 30 Закону України «Про 
статус і соціальний захист 
громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи» та п.6.3. 
Інструкції «Про порядок 
видачі документів, що за-

свідчують тимчасову непрацездатність 
громадян» (далі - Інструкція). Дана від-
пустка обчислюється сумарно і надається 
жінкам повністю незалежно від кількості 
днів, фактично використаних до родів. 
На час відпустки жінкам встановлюється 
оплата в розмірі повного заробітку неза-

лежно від страхового стажу та місця робо-
ти. 

Слід звернути увагу, що післяполого-
ва частина відпустки може коригуватися 
у тому випадку, якщо відпустка до пологів 
виявилася більшою чи меншою за встанов-
лену тривалість. Наприклад, якщо дополо-
гова частина відпустки становила 96 днів, 
то післяпологова частина становить 84 дні. 
Якщо ж допологова частина відпустки ста-
новила 83 дні, то післяпологова становити-
ме відповідно 97 днів. Для того, щоб почати 
відпустку в період до пологів, вам потрібно 
перебувати на обліку в жіночій консультації 
чи поліклініці. 

Також зауважу, що  до відпустки у зв’язку 
з вагітністю та пологами власник (або упо-
вноважений ним орган) зобов’язаний за 
заявою жінки приєднати щорічну відпустку 
незалежно від тривалості її роботи в поточ-
ному робочому році (згідно ст. 20 Закону 
України «Про відпустки»).

Допомога по вагітності та пологах 
надається застрахованій особі у розмірі 
100% середньої заробітної плати (до-
ходу) і не залежить від страхового стажу 
(відповідно до статті 39 Закону). Дану до-

помогу мають виплатити за місцем вашої 
роботи. Для цього потрібно надати лис-
ток непрацездатності та написати відпо-
відну заяву, де вказати, з якого дня ви ма-
єте намір піти у відпустку (але не раніше 
дня, яким оформлено листок непрацез-
датності). Допомогу по вагітності та по-
логах мають виплачувати в найближчий 
після її призначення строк, встановлений 
для виплати заробітної плати. Потріб-
но також зазначити, що допомогу мають 
призначити не пізніше 10 днів з дня напи-
сання вами заяви.

Доречно також зауважити, що чинним 
законодавством про працю встановлені 
певні гарантії для жінок, що перебувають 
у відпустці по вагітності та пологах. Зокре-
ма, звільнення вагітних жінок з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу 
не допускається, крім випадків повної лік-
відації підприємства, коли допускається 
звільнення, але з обов’язковим працевла-
штуванням (відповідно до ст. 184 Кодексу 
законів про працю України).

Павло ПЕТрЕНКО, депутат Київської 
обласної ради, керівник юридичного 
департаменту партії «Фронт Змін».

консультує юрист
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УТ-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з урядом.
9.50 «Легко бути жiнкою».
10.55 М/с «Каспер. Школа страху».
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.20 Наша пiсня.
13.00 «Зимовий жарт» з 

Я.Арлазоровим.
13.30 Х/ф «Сто днiв пiсля 

дитинства».
15.15 Euronews.
15.45,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Про головне.
16.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
17.20 Т/с «Ставка бiльша за життя».
19.00 Про головне.
19.30 Магiя цирку.
20.20 «Новорiчний жарт» з 

Г.Хазановим.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 221. Екстрений виклик.
21.35 Свiт спорту.
21.55 Досвiд.

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
0.15 Скарбничка.
1.20 М/с «Сандокан».
2.10 ТелеАкадемiя.
3.10 Х/ф «Сто днiв пiсля 

дитинства».
4.40 М/ф: «Журавлик», «До-

стрибнути до хмаринки».
5.00 Д/ф «Час бiогосподарiв».

1+1
6.50 «Служба Розшуку Дiтей».
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 

«Снiданок з 1+1».
7.00,8.00,9.00,19.30,23.30, 2.45 

«ТСН».
7.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники».
10.20 «Давай одружимось».
11.15 «Не бреши менi 2».
12.10 «Грошi».
13.05,13.55,3.00 Т/с «Клон 2».
14.45 Т/с «Свiт Сонi».
16.10 «Давай одружимось».
17.00 «ТСН. Особливе».

17.20 «Шiсть кадрiв».
17.45,5.40 «Сiмейнi мелодра-

ми».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 Т/с «Iнтерни». (2 к.).
21.15 «Пекельна кухня 2».
22.30 «Потойбiчна Україна. 

Вбивця розуму».
23.50 Х/ф «Селище». (3 к.).
1.30 Х/ф «Вiдкрите море». (2 к.).
4.30 Т/с «Свiт Сонi».

інТер
5.20 Т/с «Таке звичайне життя».
6.10 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5».
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00 

«Новини».
7.10,7.35,8.10,8.35 «З новим 

ранком».
7.30,20.25 Спорт у Подробицях.
9.10 Т/с «Повернення Мухтара 2».
10.05 Т/с «На край свiту».
12.15,4.40 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.20 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5».
14.20,22.25 Т/с «Вулицi роз-

битих лiхтарiв 11».
15.20 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 2».

20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «На край свiту».
23.30 Д/ф «Парк автомобiльного 

перiоду».
0.10 Х/ф «Велика риба».
2.25 «Подробицi» - «Час».
2.50 «Служба Розшуку дiтей».
2.55 Д/ф «Лариса Лужина. 

Життя по вертикалi».
3.50 Д/ф «Жiнки в 

безповiтряному просторi».

ТрК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.15,18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-

довження».
8.25,14.00,21.10 Т/с «Слiд».
9.00,22.20 Т/с «Подружжя».
10.00,20.15 Т/с «Собр».
11.00,0.15 Т/с «Платина».
12.00 «Хай говорять. Трофим: А 

менi - 45!»
13.00,19.20 Т/с «Катiна любов».
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
23.15 Т/с «Тюдори 2». (3 к.).
1.10 Х/ф «Пiдмiна». (2 к.).
4.30 «Хай говорять».
5.20 Д/с «Пункт призначення - 

правда 4».

ICTV
4.55 Служба розшуку дiтей.
5.05 Факти.
5.20 Свiтанок.
6.10,7.35 Дiловi факти.
6.25,9.25,12.55,19.20,1.20 Спорт.
6.30 Т/с «Таксi».
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25,1.25 Надзвичайнi новини.
10.30,16.45 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Т/с «Таємницi слiдства».
14.25,20.25 Т/с «Даїшники».
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Т/с «Таксi».
23.00 Факти. Пiдсумок дня.
23.15 Х/ф «Солдат». (2 к.).
2.15 Х/ф «Доля Салема». (2 к.).
3.45 Факти.
4.20 Свiтанок. 

сТб
5.45,14.45 «Нез`ясовно, але факт».
6.30 Д/ф.
7.00,2.40 Т/с «Адвокат».
9.00,18.10 «Неймовiрна правда 

про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.45 Х/ф «Репетитор».
13.45,19.10 Т/с «Черговий янгол».

15.45 «Битва екстрасенсiв. 
Вiйна свiтiв».

18.00,22.00 «Вiкна-Новини».
20.10,22.25 «Х-фактор. 

Революцiя».
1.45 Т/с «Доктор Хаус».
2.30 «Вiкна-спорт».
4.10 Х/ф «Каблучка з Амстердама».

новий  Канал
4.45 Т/с «Ранетки».
6.15,7.05 Kids` Time.
6.20 М/с «Назад у майбутнє».
6.45 М/с «Джуманджi».
7.10 М/с «Пригоди Джекi Чана».
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
7.50 Очевидець.
9.10,22.55 Т/с «Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.05 Здрастуйте, я ваша мама.
11.50,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.50 Т/с «Третя планета вiд 

Сонця».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.30 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,1.05 Спортрепортер.
21.50 Ревiзор.
23.50 Т/с «Щоденники вампiра». (2 к.).
1.15 Служба розшуку дiтей.

1.20 Т/с «Грань». (2 к.).
2.05 Т/с «Журнал мод».
2.25 Зона ночi. Культура.
2.30 Solo-Mea.
2.55,3.55 Зона Ночi.
3.00 Зiрка Вавiлова.
3.45 Нiмфея кандида.
4.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

нТн
6.05 «Легенди бандитського Києва».
6.30 «Уроки тiтоньки Сови».
7.00 «Друга смуга».
7.05,17.10 Х/ф «Державний кордон».
8.30 «Легальний дохiд».
8.35,19.00,23.30,2.00,4.40 

«Свiдок».
9.00,21.30 Т/с «NCIS: полювання 

на вбивцю 8».
10.00,22.30 Т/с «Закон i по-

рядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.35 Т/с «Марш Турецького 3».
15.45 Х/ф «Росiя молода».
18.30 «Правда життя». Помста 

за зраду.
0.00 Х/ф «Месник». (2 к.).
2.30,3.15 «Речовий доказ».
3.00 «Мобiльнi розваги».
3.45 «Агенти впливу».
5.10 «Правда життя».

середа,  8  лютого

п’ятниця,  10  лютого 

УТ-1
6.00 «Доброго ранку, Укра-

їно!»
9.00 Пiдсумки дня.
9.25,4.40 Д/ф «Олександр Грiн. 

Крим. Останнi днi».
10.05 «Легко бути жiнкою».
10.55 М/с «Каспер. Школа 

страху».
11.10 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.30,15.55 Бiатлон. Кубок 

свiту. Спринт.
15.15 Euronews.
15.45,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
17.25 Т/с «Ставка бiльша за 

життя».
18.40 Магiстраль.
19.00 Наша пiсня.
19.45 «Новорiчний жарт» 

з В.Данильцем та 
В.Моїсеєнком.

20.40 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).

21.00 Пiдсумки дня.

21.15 Плюс-мiнус.
21.20 Дiловий свiт.
21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда 

удачi.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Скарбничка.
1.20 М/с «Сандокан».
2.10 Хiт-парад «Нацiональна 

двадцятка».
3.15 Х/ф «Кето i Коте».
5.20 «Надвечiр`я».

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

«Снiданок з 1+1».
7.00,8.00,9.00,19.30,2.50 «ТСН».
7.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники».
10.10,16.10 «Давай одружи-

мось».
11.05 Т/с «Костоправ».
13.05,13.55,3.35 Т/с «Клон 2».
14.45,5.00 Т/с «Свiт Сонi».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.45 «Сiмейнi мелодрами».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 «Велика рiзниця по-

українському».

21.10 Бойовик «Тринадцятий 
воїн». (2 к.).

23.10 Х/ф «Плоть i кров». (3 к.).
1.20 Х/ф «Четвертий вид». (2 к.).

інТер
5.20 Т/с «Таке звичайне 

життя».
6.10,13.20 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5».
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00 

Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 «З новим 

ранком».
7.30,20.25 «Спорт у Подроби-

цях».
9.10 Т/с «Повернення Мухтара 

2».
10.05 Т/с «На край свiту».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
14.20 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11».
15.20 Т/с «Судовi справи».
16.10 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 Т/с «Свати 3».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Байки Мiтяя».
22.35 «Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим».
2.00 Х/ф «Спорожнiле мiсто».
3.45 «Подробицi» - «Час».

4.10 Д/ф «Клара Рум`янова. У 
свiтi багато казок сумних i 
смiшних».

ТрК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.15,18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-

довження».
8.25,14.00 Т/с «Слiд».
9.00,22.10 Т/с «Подружжя».
10.00,20.15 Т/с «Собр».
11.00 Т/с «Платина».
12.00 «Хай говорять. Гiрка 

DolceVita».
13.00,19.20 Т/с «Катiна любов».
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
21.10 Шоу «Тiльки один».
1.45 Х/ф «Тремтiння землi 4: 

Легенда починається». 
(2 к.).

4.30 «Хай говорять».
5.20 Срiбний апельсин. 

ICTV
4.55 Служба розшуку дiтей.
5.05 Факти.
5.20 Свiтанок.
6.15,7.35 Дiловi факти.
6.25,9.25,12.55,19.20,1.00 

Спорт.

6.30 Т/с «Таксi».
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25 Надзвичайнi новини.
10.30,16.40 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Т/с «Таємницi слiдства».
14.25,20.25 Т/с «Лють».
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Х/ф «Теорiя змови». (2 к.).
1.10 Самозванцi.
2.05 Голi i смiшнi.
2.55 Факти.
3.25 Х/ф «Крiстофор Колумб». 

(2 к.).
5.35 Свiтанок. 

сТб
5.55 Д/ф.
6.20 Х/ф «Скринька Марiї 

Медiчi».
8.00 Х/ф «Iнше обличчя».
10.05 Х/ф «Мiй генерал».
18.15,22.00 «Вiкна-Новини».
18.25 Х/ф «Королева бензоко-

лонки».
20.10,22.25 «Х-фактор. 

Революцiя. Гала-концерт».
3.10 «Вiкна-спорт».
3.20 Х/ф «Любов пiд наглядом».
4.50 Нiчний ефiр. 

новий  Канал
4.35 Т/с «Ранетки».
6.15 Служба розшуку дiтей.
6.20,7.00 Kids` Time.
6.25 М/с «Назад у майбутнє».
6.45 М/с «Джуманджi».
7.05,14.25 М/с «Пригоди Джекi 

Чана».
7.30,9.00,19.00,0.50 Репортер.
7.50 Очевидець.
9.10,22.55 Т/с «Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.10 Здрастуйте, я ваша мама.
11.45 Т/с «Татусевi дочки».
12.50 Т/с «Третя планета вiд 

Сонця».
13.50 М/с «Аладдiн».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,1.05 Спортрепортер.
19.35 Т/с «Ластiвчине гнiздо».
21.50 Україна чудес.
23.55 Т/с «Щоденники вампiра». 

(2 к.).
1.15 Т/с «Грань». (2 к.).
2.00 Т/с «Журнал мод».
2.20 Зона ночi. Культура.
2.25 Ах, не говорiть менi про 

любов...
3.05,3.25,3.40 Зона Ночi.

3.10 С. Параджанов. Вiдкладена 
прем`єра.

3.30 Чемпiон чемпiонiв.
3.45 Неймовiрнi iсторiї Рiплi. 

нТн
6.00 «Легенди бандитського 

Києва».
6.25 «Уроки тiтоньки Сови».
6.55 «Друга смуга».
7.00 Х/ф «Державний кордон».
8.30 «Легальний дохiд».
8.35,19.00,23.30,2.15,4.50 

«Свiдок».
9.00 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю 8».
10.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35 Т/с «Лiтєйний».
13.35 Т/с «Марш Турецько-

го 3».
15.45 Х/ф «Через Гобi та 

Хiнган».
19.30 Х/ф «Небезпечна 

комбiнацiя».
21.30 Х/ф «Рись».
0.00 Х/ф «Сталевий кулак». 

(2 к.).
2.50 «Речовий доказ».
3.55 «Агенти впливу».
5.20 «Правда життя».

вівторок,  7 лютого

УТ-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Свiтло.
10.00 Вiдкриття сесiї Верховної 

Ради України.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.10 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Темний силует.
12.50 Д/ф «Звичайний фашизм».
15.10 Euronews.
15.40,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Про головне.
16.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
17.20 Т/с «Ставка бiльша за життя».
19.00 221. Екстрений виклик. 

Тиждень.
19.55 «Новорiчний жарт» з 

О.Степаненко.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Плюс-мiнус.
21.30 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.

23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
0.15 Скарбничка.
1.20 М/с «Сандокан».
2.10 ТелеАкадемiя.
3.10 Д/ф «Звичайний фашизм».
5.25 Д/ф «2012. Кiнець свiту?»

1+1
6.50 «Служба Розшуку Дiтей».
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 

«Снiданок з 1+1».
7.00,8.00,9.00,19.30,23.35, 3.00 

«ТСН».
7.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники».
10.20 «Давай одружимось».
11.15 Комедiя «Контракт на любов».
13.05,13.55,3.15 Т/с «Клон 2».
14.45,4.45 Т/с «Свiт Сонi».
16.10 «Давай одружимось».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.45,5.55 «Сiмейнi мелодрами».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2 к.).
21.15 «Мiняю жiнку 3».
22.40 «Грошi».

23.55 Х/ф «Вiдкрите море». (2 к.).
1.25 Трилер «Екзамен». (2 к.).

інТер
5.20 Т/с «Таке звичайне життя».
6.10,13.20 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5».
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00 

Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 «З новим 

ранком».
7.30,20.25 «Спорт у Подробицях».
9.10 Т/с «Повернення Мухтара 2».
10.05 Т/с «На край свiту».
12.15,4.20 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
14.20,22.25 Т/с «Вулицi роз-

битих лiхтарiв 11».
15.20 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Кровиночка».
18.55 Т/с «Свати».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «На край свiту».
23.30 Д/ф «Секретнi територiї».
0.30 Х/ф «Афроiталiєць».
2.10 «Подробицi» - «Час».
2.35 «Служба Розшуку дiтей».
2.40 Д/ф «Вiя Артмане. Короле-

ва у вигнаннi».
3.30 Д/ф «Останнiй подих любовi».

ТрК «УКраїна»
5.00 Д/с «Пункт призначення - 

правда 4».
5.40 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.15,18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-

довження».
8.25,14.00,21.10 Т/с «Слiд».
9.00 Т/с «Ментовськi вiйни 6».
11.00,20.15 Т/с «Собр».
12.00 «Хай говорять. Зайвi дiти».
13.00,19.20 Т/с «Катiна любов».
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
22.20 Т/с «Подружжя».
23.15 Т/с «Тюдори 2». (3 к.).
0.15 Х/ф «Неймовiрний Халк». (2 к.).
2.20 Щиросерде зiзнання.
3.00 Т/с «Безмовний свiдок».
4.30 «Хай говорять».
5.20 Д/с «Пункт призначення - 

правда 4».
ICTV

5.05 Факти.
5.20 Свiтанок.
6.10,7.35 Дiловi факти.
6.25,9.25,12.55,19.20,1.50 Спорт.
6.30 Т/с «Таксi».

7.45 Пiд прицiлом.
8.45 Факти.
9.30,19.25,1.55 Надзвичайнi новини.
10.30,16.35 Т/с «Менти».
12.35,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Таємницi слiдства».
14.10,20.25 Т/с «Даїшники».
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Т/с «Таксi».
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
23.10 Х/ф «Наказано знищити». 

(2 к.).
2.50 Т/с «Загiн 4».
3.30 Факти.
4.05 Свiтанок. 

сТб
5.45 «Нез`ясовно, але факт».
6.30 Д/ф.
7.00,3.05 Т/с «Адвокат».
9.00,18.10 «Неймовiрна правда 

про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.05 «Куб».
12.15 Х/ф «Пригоди Вєрки 

Сердючки».
14.00,19.10 Т/с «Черговий янгол».
15.00 «Нез`ясовно, але факт».
16.00 «Битва екстрасенсiв. 

Вiйна свiтiв».

18.00,22.00 «Вiкна-Новини».
20.10,22.25 «Х-фактор. Революцiя».
2.10 Тс «Доктор Хаус».
2.55 «Вiкна-спорт».
4.35 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ватсона».
новий  Канал

4.45 Т/с «Ранетки».
6.15,7.00 Kids` Time.
6.20 М/с «Назад у майбутнє».
6.45 М/с «Джуманджi».
7.05 М/с «Пригоди Джекi Чана».
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
7.50 Очевидець смiшно до болю.
9.10,22.55 Т/с «Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.10 Здрастуйте, я ваша мама.
11.50,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.50 Т/с «Третя планета вiд Сонця».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.30 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,1.05 Спортрепортер.
21.50 Парад порад.
23.50 Т/с «Щоденники вампiра». 

(2 к.).
1.15 Т/с «Грань». (2 к.).

2.00 Т/с «Журнал мод».
2.15 Зона ночi. Культура.
2.20 Мовчазне божество.
2.35 Барвиста Україна - «Мрiя».
2.55,3.35 Зона Ночi.
3.00 Iван Мазепа.
4.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi. 

нТн
5.55 «Легенди бандитського Києва».
6.20 «Уроки тiтоньки Сови».
6.50 «Друга смуга».
6.55 Х/ф «Державний кордон».
8.30 «Легальний дохiд».
8.35,19.00,23.30,2.00,4.25 «Свiдок».
9.00,21.30 Т/с «NCIS: полювання 

на вбивцю 8».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.35 Т/с «Марш Турецького 3».
15.40 Х/ф «Росiя молода».
16.55 Х/ф «Державний кордон».
18.30 «Речовий доказ». Злодiйка 

в законi.
0.00 Х/ф «Полювання на 

динозаврiв». (2 к.).
2.30 «Речовий доказ».
3.55 «Агенти впливу».
5.00 «Правда життя».

четвер, 9  лютого 

УТ-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Книга.ua.
9.55 «Легко бути жiнкою».
10.55 М/с «Каспер. Школа страху».
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.50 Крок до зiрок. Євробачення.
13.35,3.10 Х/ф «Три доби пiсля 

безсмертя».
15.15 Euronews.
15.45,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Про головне.
16.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
17.25 Т/с «Ставка бiльша за життя».
19.00 Про головне.
19.30 Новi пiснi про головне.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 221. Екстрений виклик.
21.45 Богатирськi iгри.
22.25 Обережно, модерн!
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.

23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
0.15 Скарбничка.
1.20 М/с «Сандокан».
2.10 ТелеАкадемiя.
4.35 Д/ф «Темна матерiя».
5.05 Д/ф «Без маски. Олег 

Марцинкiвський».
1+1

6.50 «Служба Розшуку Дiтей».
6.55,7.10,8.05,9.10 «Снiданок 

з 1+1».
7.00,8.00,9.00,19.30,23.15 «ТСН».
7.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники».
10.10,16.10 «Давай одружи-

мось».
11.05 «Не бреши менi 2».
12.05 «Потойбiчна Україна. 

Вбивця розуму».
13.05,13.55,3.20 Т/с «Клон 2».
14.45,4.45 Т/с «Свiт Сонi».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.45,5.55 «Сiмейнi мелодрами».
18.35 «Не бреши менi 3».

20.15,2.55 Т/с «Iнтерни». (2 к.).
21.15 Т/с «Костоправ».
23.30 «Козирна Unreal Party 

2011».
23.45 Х/ф «Четвертий вид». (2 к.).
1.25 Х/ф «Селище». (3 к.).

інТер
5.20 Т/с «Таке звичайне життя».
6.10,13.20 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5».
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00 

Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 «З новим 

ранком».
7.30,20.25 «Спорт у Подробицях».
9.10 Т/с «Повернення Мухтара 2».
10.05,20.30 Т/с «На край свiту».
12.15,4.40 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
14.20,22.25 Т/с «Вулицi роз-

битих лiхтарiв 11».
15.20 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 2».
20.00 «Подробицi».
23.30 «Розбiр польотiв».
0.30 Х/ф «Нульовий ефект».
2.40 «Подробицi» - «Час».
3.05 «Служба Розшуку дiтей».

3.10 Д/ф «Улюбленець долi 
Юрiй Яковлєв».

3.55 «Позаочi».
ТрК «УКраїна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.15,18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-

довження».
8.25,14.00,21.10 Т/с «Слiд».
9.00,22.20 Т/с «Подружжя.
10.00,20.15 Т/с «Собр».
11.00,0.15 Т/с «Платина».
12.00 «Хай говорять. Депутат-

ська недоторканнiсть».
13.00,19.20 Т/с «Катiна любов».
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
23.15 Т/с «Тюдори 2». (3 к.).
1.10 Х/ф «Бiлоснiжка: страшна 

казка». (3 к.).
2.45 Т/с «Безмовний свiдок».
4.30 «Хай говорять».
5.20 Срiбний апельсин. 

ICTV
5.05 Факти.
5.20 Свiтанок.
6.10,7.35 Дiловi факти.
6.25,9.25,12.55,19.20,1.10 Спорт.
6.30,22.25 Т/с «Таксi».

7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25,1.15 Надзвичайнi новини.
10.30,16.30 Т/с «Менти».
12.30,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с «Таємницi слiдства».
14.05 Т/с «Даїшники».
18.45 Факти. Вечiр.
20.25 Т/с «Лють».
22.50 Факти. Пiдсумок дня.
23.05 Х/ф «Посейдон». (2 к.).
2.05 Х/ф «Доля Салема». (2 к.).
3.35 Факти.
4.10 Свiтанок. 

сТб
5.45,14.35 «Нез`ясовно, але факт».
6.30 Д/ф.
7.00,1.00 Т/с «Адвокат».
9.00,18.10 «Неймовiрна правда 

про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.35 Х/ф «Любов пiд наглядом».
13.40,19.10 Т/с «Черговий янгол».
15.40 «Битва екстрасенсiв. 

Вiйна свiтiв».
18.00,22.00 «Вiкна-Новини».
20.10,22.25 «Х-фактор. 

Революцiя».

0.00 Т/с «Доктор Хаус».
2.40 «Вiкна-спорт».
2.50 Х/ф «Репетитор».
4.20 Нiчний ефiр.

новий  Канал
4.45 Т/с «Ранетки».
6.20,7.05 Kids` Time.
6.25 М/с «Назад у майбутнє».
6.45 М/с «Джуманджi».
7.10 М/с «Пригоди Джекi Чана».
7.30,9.00,19.00,0.50 Репортер.
7.50 Очевидець.
9.10,22.55 Т/с «Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.05 Здрастуйте, я ваша мама.
11.50,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.50 Т/с «Третя планета вiд Сонця».
13.50 М/с «Аладдiн».
14.25 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,1.10 Спортрепортер.
21.50 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
23.55 Т/с «Щоденники вампiра». 

(2 к.).
1.17 Служба розшуку дiтей.
1.20 Т/с «Грань». (2 к.).
2.10 Т/с «Журнал мод».

2.30 Зона ночi. Культура.
2.35 Швидкоплинний сон.
3.15,3.55 Зона Ночi.
3.20 Зима надiї.
3.45 Я на свiтi такий один.
4.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

нТн
6.05 «Легенди бандитського Києва».
6.30 «Уроки тiтоньки Сови».
7.00 «Друга смуга».
7.05,17.15 Х/ф «Державний 

кордон».
8.30 «Легальний дохiд».
8.35,19.00,23.30,1.55,4.30 «Свiдок».
9.00,21.30 Т/с «NCIS: полювання 

на вбивцю 8».
10.00,22.30 Т/с «Закон i по-

рядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.35 Т/с «Марш Турецького 3».
15.45 Х/ф «Росiя молода».
18.30 «Легенди карного роз-

шуку». Сталiн. Прощання з 
Титаном.

0.00 Х/ф «Пiдступний ворог». (2 к.).
2.30 «Речовий доказ».
3.30 «Агенти впливу».
5.00 «Правда життя».



8 № 5    3 лютого   2012 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

”

реформа державної служби – вагома складова реформ, 
спрямованих на модернізацію держави

Закінчення. Початок у №4.
2.3.4. Профіль професійної компетент-

ності посади державної служби 
Ефективність державного управління за-

лежить від того, наскільки державні службов-
ці (як на центральному, так і місцевому рівнях) 
розуміють цілі реформ та мають відповід-
ну компетентність задля їхньої реалізації. У 
Законі, на відміну від попередньої редакції, 
застосовано компетентнісний підхід до оці-
нювання здатності державних службовців 
виконувати посадові обов’язки, визначені у 
посадовій інструкції. На законодавчому рівні 
закріплено нові поняття (терміни): профіль 
професійної компетентності посади дер-
жавної служби (комплексна характеристика 
посади державної служби, що містить визна-
чення змісту виконуваної за посадою роботи 
та перелік спеціальних знань, умінь і нави-
чок, необхідних державному службовцю для 
виконання посадових обов’язків) та рівень 
професійної компетентності особи (характе-
ристика особи, що визначається її освітньо-
кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та 
рівнем володіння спеціальними знаннями, 
уміннями та навичками).

Профіль професійної компетентності 
розширює критерії, встановлені до посади 
кваліфікаційними вимогами, беручи до уваги 
не лише освітній та освітньо-кваліфікаційний 
рівень та стаж, а й досвід роботи, володіння 
спеціальними знаннями, уміннями і навичка-
ми, необхідними для ефективного виконання 
посадових обов’язків.

Зазначені характеристики є інструмен-
том для використання у різних сферах управ-
ління людськими ресурсами, включаючи на-
бір та просування по службі та планування 
людських ресурсів, професійне навчання та 
підвищення кваліфікації, планування кар’єри 
та її розвиток, оцінку результатів діяльності. 
Насамперед профілі компетентності стануть 
основою професійного розвитку державних 
службовців: від визначення особистих по-
треб у навчанні до вдосконалення навчаль-
них програм і підходів до підвищення кваліфі-
кації системи загалом.

Порядок визначення спеціальних вимог 
до освітнього напрямку, досвіду роботи та 
вимоги до рівня професійної компетентності 
осіб буде розроблений і затверджений нака-
зом Нацдержслужби України.

Керівник державної служби кожного дер-
жавного органу має затвердити профілі профе-
сійної компетентності ІІ – V груп посад державної 
служби відповідно до штатного розпису. Згідно з 
Законом змінюватися встановлені у профілях ви-
моги можуть не частіше ніж раз на рік.

2.3.5. Управління державною службою в 
державному органі 

Для відокремлення політичної та управ-
лінської діяльності Законом передбачено в 
державних органах запровадити посаду ке-
рівника державної служби, який здійснюва-
тиме управління державною службою в ор-
гані державної влади та відповідатиме перед 
керівником відповідного органу за функціо-
нування державної служби як у апараті так і в 
цілому в системі органу державної влади. До 
його функцій належатиме організація про-
ведення конкурсу на зайняття вакантних по-
сад, призначення осіб на посади державної 
служби та звільнення їх з посад, присвоєн-
ня рангів, прийняття рішень про заохочення 
державних службовців тощо.

У міністерствах відповідно до Закону 
України «Про центральні органи виконавчої 
влади» передбачена відповідна  посада ке-
рівника апарату. У органах державної служ-
би, де така посада відсутня, функції керівни-
ка державної служби здійснюватиме керівник 
органу державної влади. 

Серед проблем – питання виконання 
функцій керівника апарату міністерства у разі 
відсутності останнього на роботі. Для врегулю-
вання цього питання Нацдержслужбою розро-
блено проект з метою внесення змін до Закону 
України «Про центральні органи виконавчої 
влади» в частині введення посади заступника 
керівника апарату. У органах державної влади, 
де відповідні функції виконує керівник органу, 
на час відсутності його обов’язки покладають-
ся на одного із заступників. Аналогічне вирі-
шення проблеми для міністерств неможливе, 
оскільки заступники міністра є політичними 
посадами і не можуть виконувати функції щодо 
управління державною службою. 

Управління державною службою в держав-
ному органі здійснюватиметься також через 
служби управління персоналом, які набувають 
нових функцій, зокрема щодо проведення спе-
ціальної перевірки відомостей, які подають кан-
дидати на заміщення вакантних посад, плану-
вання кар’єри державних службовців, розробку 
профілів професійних компетентностей посад 
державної служби тощо, що зміщує акценти 
з кадрового діловодства, яке наразі домінує у 
кадрових підрозділах, до управління трудовими 
ресурсами органів державної влади. 

2.3.6. Конкурсний відбір на посади дер-
жавної служби

Закон встановлює єдині процедури при-
йняття на державну службу незалежно від 
статусу органу та посади, за винятком осо-
бливостей призначення на посади державної 
служби групи І (тобто, це посади керівника, 
заступників керівника державного органу, 
членів державного колегіального органу, 
юрисдикція яких поширюється на всю тери-
торію України, та їх апарату, органу влади АР 
Крим, голови, заступників голови місцевої 
державної адміністрації).

Удосконалюються механізми проведення 
відкритого, прозорого, об’єктивного конкур-
су, що забезпечується значною деталізацією 
та врегулюванням цих питань саме на зако-
нодавчому рівні. Зокрема, передбачається  

якісна зміна підходу до проведення конкур-
су шляхом складання іспитів (тестування) та 
проходження співбесіди, а не складання іс-
питу на знання Конституції України, Законів 
України «Про державну службу» та «Про за-
сади запобігання і протидії корупції».

Порядок організації проведення спецпе-
ревірок відповідно до Закону України «Про 
засади запобігання і протидії корупції» за-
тверджується Президентом України. Наразі 
порядок опрацьовується в Адміністрації Пре-
зидента України.

Рішення про призначення або про відмо-
ву у призначенні на посаду державної служби 
приймається після проведення спецперевірки  
не пізніше 30 календарних днів після оприлюд-
нення  інформації  про переможця конкурсу. 

Якщо ж 30-денний термін після оприлюд-
нення  інформації  про переможця конкурсу 
спливає, то рішення про призначення або 
про відмову у призначенні на посаду держав-
ної служби приймається після проведення 
спецперевірки – так вимагає Закон України  
«Про засади запобігання і протидії корупції». 

Заінтересовані органи державної влади, які 
беруть участь у проведенні спеціальної перевір-
ки, повинні вжити відповідних заходів, щоб така 
перевірка була проведена у 15-денний термін, 
як це передбачено у статті 11 цього Закону.

У разі якщо ж керівник органу призначить 
претендента на посаду без проведення спеці-
альної перевірки – це буде порушення  части-
ни другої Конституції України, якою, зокрема, 
передбачено, що органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадо-
ві особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передба-
чені Конституцією та законами України

Для уніфікації змісту тестування та забез-
печення об’єктивності результатів тестуван-
ня Нацдержслужба планує замовити розроб-
ку відповідних тестів. 

 (Щодо механізмів застосування гранич-
ного і пенсійного віку для держслужбовців у 
2012 і з 2013 ініційовано формування узго-
дженої позиції з Пенсійним фондом)

2.3.7. Захист державних службовців від 
незаконних дій керівників

 Діючим законодавством передбачений 
єдиний спосіб захисту державного служ-
бовця, а саме стаття 11 Закону передбачає 
право державного службовця на проведення 
службового розслідування з метою зняття 
безпідставних, на думку службовця, звину-
вачень або підозри, проте рішення керівника 
про проведення службового розслідування 
не є обов’язковими.

 Новим законом  урегульований порядок 
захисту державних службовців який полягає 
у дотриманні чіткого алгоритму дій держав-
ного службовця у разі отримання незакон-
ного наказу або вказівки від керівника, який 
віддав такий наказ. 

 Статтею 12 визначено, що у разі виник-
нення сумніву щодо законності наданого ке-
рівником доручення державний службовець 
має право вимагати письмового підтвер-
дження цього доручення, після отримання 
якого зобов’язаний його виконати.  Цим За-
кон захищає систему державного управління 
та принцип єдиноначальності. У цьому ви-
падку державний службовець звільняється 
від відповідальності, якщо доручення буде 
визнане незаконним у встановленому поряд-
ку, крім випадків виконання явно злочинного 
наказу. Відповідальність за наслідки, що на-
ступають у результаті виконання такого до-
ручення несе особа, яка віддала таких наказ.

Суттєвим чинником, що регламентує пра-
во державного службовця на захист службо-
вих інтересів є те, що Законом передбачено 
оскарження державними службовцями до 
спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади  з  питань  державної 
служби незаконних дій керівника державного 
органу, який повинен обов’язково провести 
службове розслідування у встановленому за-
конодавством порядку  з метою  встановлен-
ня факту порушення прав особи,  встанов-
лених цим Законом, або відсутності і вжиття 
відповідних заходів у межах сфери діяльності 
уповноваженого органу. 

Наступним чинником що унеможливлює 
прийняття суб’єктивного рішення керівни-
ком при визначенні міри або вжиття заходів 
реагування є встановлення порядку прове-
дення службового розслідування керівни-
ком державної служби в державному органі 
влади Автономної Республіки Крим або їх 
апараті утворюється комісія у кількості не 
менше семи осіб, що виключає елементи 
упередженого ставлення та дає можливість 
об’єктивно, всебічно розглянути та прийняти 
рішення щодо державного службовця.

Таким чином, новим Законом передбачаєть-
ся взаємна відповідальність, як керівника органу, 
так і державного службовця та забезпечується 
колегіальність прийняття рішення щодо вжиття 
заходів впливу або реагування а також дотри-
мання норм права сторонами правовідносин.

2.3.8. Підвищення рівня професійної ком-
петентності державного службовця 

Закон встановлює новий підхід до на-
вчання держслужбовців, а саме підвищення 
рівня професійної компетентності держав-
ного службовця, що проводиться у відпо-
відних вищих навчальних закладах шляхом 
підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації за професійними програмами, 
за програмами спеціальних курсів, тематич-
них семінарів, тренінгів, стажування або в 
інших формах у порядку, що визначає Нац-
держслужба України.

Національну академію державного 
управління при Президентові України визна-
чено головним вищим навчальним закладом 
у системі підготовки, перепідготовки та під-

вищення кваліфікації фахівців у галузі знань 
«Державне управління».

Організацію підвищення рівня професійної 
компетентності забезпечує керівник державної 
служби в державному органі у межах витрат. 

Підвищення рівня професійної компетент-
ності державних службовців проводиться у 
разі потреби, але не рідше одного разу на три 
роки (у попередньому Законі – раз на 5 років).

Закон передбачає підвищення рівня профе-
сійної компетентності державних службовців, які 
вперше призначені на посаду державної служби, 
здійснюється в перший рік з дня їх призначення.

Законом передбачається розроблення 
профілів професійної компетентності посад 
державної служби, що створить необхідність 
підготовки спеціалістів за профілями компе-
тентності для отримання спеціальних знань, 
умінь, навичок, необхідних державному служ-
бовцю для виконання посадових обов’язків.

2.3.9. Система оплати праці державних 
службовці

Відповідно до практики провідних еконо-
мічно розвинутих демократичних країн основну 
частку (80 – 90 %) заробітної плати державних 
службовців становитиме посадовий оклад. При 
цьому основні принципи системи оплати праці 
та мінімальний гарантований рівень найменшо-
го посадового окладу у таких країнах встанов-
люється законом як соціальна гарантія.

Законом встановлено мінімальний роз-
мір найменшого посадового окладу на рівні 
не менше двох розмір мінімальної заробітної 
плати (на посаді державної служби підгрупи 
V-4) та основні параметри формування схе-
ми посадових окладів. Це, порівняно з тепе-
рішніми посадовими окладами спеціалістів, 
зокрема районних державних адміністрацій, 
більше майже у 4,5 (!) рази. 

Такий підхід дозволить виконати завдан-
ня Президента України: вже у перший рік 
дії нового закону вдвічі підвищити зарплату 
найменш соціально незахищеної категорії 
державних службовців – спеціалістів та ке-
рівників структурних підрозділів місцевих 
державних адміністрацій, а протягом кількох 
років – і державним службовцям інших кате-
горій. При цьому буде вирішено проблеми, 
які гостро стоять сьогодні – щодо значних 
міжпосадових і міжвідомчих розбіжностей і 
порушення фундаментального принципу од-
накової оплати за однакову працю. 

При цьому у Законі зберігається також і 
право на отримання державним службовцем 
грошової винагороди та матеріальної допо-
моги на оздоровлення, а також можливість 
встановлення йому визначених Кабінетом 
Міністрів України надбавок. 

 2.3.10. Дисциплінарна відповідальність 
державних службовців

Нині діючим Законом «Про державну 
службу», а саме статтею 14 визначені наступ-
ні види  дисциплінарного впливу на держав-
них службовців:

• дисциплінарні стягнення, передбачені 
чинним КЗпПУ, а також можуть застосовува-
тися такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову 
відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чер-
гового рангу або у призначенні на вищу посаду. 

Особливістю дисциплінарної відповідаль-
ності державного службовця є той факт, що 
в новому Законі встановлено такі категорії як 
визначення службової дисципліни, службових 
обов’язків та види дисциплінарних стягнень, 
які є диференційованими з урахуванням сту-
пеню провини (стаття 53). Особливістю є і те, 
що диференціюється і ступінь провини. 

Передбачено цілий розділ (9 статей) пи-
танням дисциплінарної відповідальності дер-
жавного службовця. Видами відповідальності є 
зауваження; догана; сувора догана; поперед-
ження про неповну службову відповідність; 
звільнення з посади державного службовця. 

У порівнянні з діючим законом,  не перед-
бачено норми поширення трудового законо-
давства щодо дисциплінарної відповідаль-
ності державного службовця.

У новому Законі чітко визначено який вид 
відповідальності може бути застосований 
за певне дисциплінарне порушення: дис-
циплінарне стягнення накладається відпо-
відно до характеру, тяжкості та обставини 
в яких він вчинений, що сприяє прийняттю 
об’єктивного рішення керівником органу 
щодо виду дисциплінарного стягнення.

Законом передбачено надання права 
державному службовцю оскарження до спе-
ціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади  з  питань  державної служби 
незаконних дій керівника державного органу, 
який повинен обов’язково провести службове 
розслідування у встановленому законодав-
ством порядку  з метою  встановлення факту 
порушення прав особи,  наданих цим Зако-
ном, або відсутності такого факту і вжиття від-
повідних заходів у межах повноважень 

Новий Закон містить норму щодо 
обов’язкового проведення службового роз-
слідування на вимогу державного службов-
ця з метою спростування безпідставних, на 
його думку, звинувачень або підозр, службо-
вого розслідування. 

Статтею 55 Закону визначено порядок 
притягнення до дисциплінарної відповідаль-
ності державних службовців:

1. Суб’єкт призначення за наявності достат-
ніх даних, що вказують на ознаки дисциплінар-
ного проступку державного службовця, пови-
нен зажадати від нього письмового пояснення.

2. У разі проведення додаткового до-
слідження обставин вчинення дисциплінар-
ного проступку, у тому числі обставин, що 
пом’якшують або обтяжують відповідаль-
ність, суб’єкт призначення приймає рішення 
про проведення службового розслідування.

3. На вимогу державного службовця з 
метою спростування безпідставних, на його 
думку, звинувачень службове розслідування 
проводиться обов’язково. Для забезпечен-
ня проведення службового розслідування 
керівником державної служби утворюється 
комісія у кількості не менше семи осіб, до 
складу комісії можуть залучатися відповідні 
фахівці.

4. Службове розслідування проводиться 
протягом 10 робочих днів. За необхідності 
зазначений строк може бути подовжено, але 
не більше як до 20 робочих днів.

Одним із нововведень є те, що законо-
давець делегував спеціально уповноважено-
му центральному органу з питань державної 
служби  повноваження щодо затвердження по-
рядку  проведення службового розслідування.

3. ПІДГОТОВКА ДО ВПрОВАДЖЕННЯ 
НОВОГО ЗАКОНу 

2012 рік – рік комплексної реформи дер-
жавної служби. 

Основним завданням Нацдержслужби на 
2012 рік є проведення комплексу заходів для 
повномасштабного введення Закону в дію з 1 
січня 2013 року. 

Нацдержслужба, як центральний орган 
виконавчої влади зі спеціальним статусом, 
буде координувати роботу різних органів 
влади по нормативному та організаційному 
забезпеченню впровадження нового закону. 
Більшість заходів належним чином відобра-
жені в цьогорічному Національному плані дій. 

Протягом 2012 року планується:
• переглянути весь масив документів тех-

нічного забезпечення впровадження Закону;
• організувати навчання кадрів;
• актуалізувати систему підготовки та пе-

репідготовки державних службовців;
• вжити заходів щодо популяризації дер-

жавної служби;
• продовжити підвищення кваліфікації з пи-

тань нового антикорупційного законодавства.
В першому півріччі 2012 року планується 

розробити 22 нормативних документів, що 
регулюватимуть процедурні моменти засто-
сування закону. Безпосередньо Національне 
агентство України з питань державної служби 
розробить 11 проектів наказів та 4 проекти 
постанов Кабінету Міністрів, зокрема щодо: 

- переліку посад працівників державних 
органів та органів влади Автономної Респу-
бліки Крим, а також їх апарату, які не нале-
жать до посад державної служби; 

- типового профілю професійної компетент-
ності посади керівника апарату та мінімальні ви-
моги до рівня професійної компетентності осіб, 
які претендують на зайняття цієї посади; 

- типового положення про службу персо-
налу в органах державної влади; 

- типового порядку проведення оціню-
вання результатів службової діяльності дер-
жавних службовців; 

- порядку організації підвищення рівня про-
фесійної компетентності державних службовців; 

-  порядку стажування державних служ-
бовців; 

- порядку ведення та зберігання особо-
вих справ державних службовців; 

- порядку проведення службового роз-
слідування. 

За розробку ще семи постанов відповіда-
ють Мінфін, Мінсоцполітики, Мінрегіон. 

Для забезпечення розроблення проектів 
нормативно-правових актів в Нацдержслужбі 
створено окремі робочі підгрупи по розробці 
кожного проекту із залученням фахівців про-
фільних міністерств та відомств, експертів не-
державних організацій, представників проектів 
технічної допомоги, а також організовується 
інформаційно-роз’яснювальна кампанія. З ме-
тою забезпечення участі громадськості в обго-
воренні проекти будуть розміщуватися на офі-
ційному веб-сайті Нацдержслужби  у рубриці 
«Проекти актів законодавства».

Нацдержслужба також залучає до об-
говорення та вироблення пропозицій відпо-
відних положень керівників апаратів органів 
влади, співробітників кадрових служб.

Крім того, для кожного з 270 тисяч дер-
жавних службовців буде підготовлено та за-
тверджено профіль професійної компетент-
ності. Необхідні методичні рекомендації та 
зразки документів розроблятимуться фахів-
цями Нацдержслужби. 

З набуттям чинності Закону державні 
службовці мають якісно іншим чином органі-
зувати свою роботу, відтак, Нацдержслужба 
забезпечить:

-  проведення навчальних програм (осно-
вна частина специфічних навчань буде про-
ведена восени поточного року);

- обов’язкове підвищення кваліфікації з 
питань нового законодавства працівників ка-
дрових служб державних органів; 

- розроблення закладами післядиплом-
ної освіти спеціалізованих тематичних семі-
нарів; 

- запровадження тренінгів для керівників 
кадрових служб, спрямованих на оволодіння 
навичками сучасних технологій менеджмен-
ту персоналу.

Традиційний щорічний конкурс «Кращий 
державний службовець» буде проведено в 
контексті підвищення кваліфікації з питань 
нового законодавства, зважаючи на те, що 
важливою складовою процесу адаптації но-
вого закону є самостійне вивчення держ-
службовцями власне закону та інших регла-
ментуючих нормативно-правових актів.

Реформа державної служби наблизить 
систему державного управління до європей-
ських стандартів, модернізує і професіоналізує 
її, підготує до здійснення масштабних реформ, 
передбачених у Програмі економічних реформ 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава».
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Чому кролики 
гризуть клітку
У кролика  ціле життя 

ростуть зуби. Якби їх не 
сточувати, то з часом вони 
б не поміщалися у роті. Від-
так однією із потреб твари-
нок є гризіння, котре підко-
реговує довжину різців.

Аби уберегти клітку, 
кидайте вуханям товсті 
шматки деревини, отри-
мані при обрізуванні са-
довини, тощо. Незамінний 
і гіллячковий корм (з бе-
рези, клена, липи, тополі, 
дуба, верби), котрий також 
залюбки "перетиратимуть" 
ваші кролики. Завдяки 
цьому організм ще попо-
вниться клітковиною та ві-
тамінами.

Водночас клітки доціль-
но оббити бляхою чи іншим 
непіддатливим матеріа-
лом. Тоді вони залишаться 
неушкодженими.

Корисна сіль
•Протріть сіллю ніж, 

яким різали рибу або цибу-
лю, і зникне запах.

•Тупий ніж легко 
ув’язнити, якщо потримати 
лезо в слабкому розчині солі.

•Якщо посипати сіллю 
лимон, кислоти стане менше.

•Якщо молоко приго-
ріло, додайте в нього трохи 
солі і остудіть. Смак моло-
ка має покращитися.

•Якщо молоко «вті-
кло», посипте сіллю наліт з 
молока на плиті, тоді запах 
горілого зникне.

•Додайте дрібку солі 
в молоко, це збереже мо-
локо від скисання.

•Яйця не потріска-
ються і легко очистяться 
від шкаралупи, якщо зва-
рити їх у підсоленій воді.

ПоРАДИ НА ВСІ ВИПАДКИ жИТТЯ

Час іде і нестримно наближає нас до свята всіх зако-
ханих.

Який би ви не вибрали подарунок на день Святого 
Валентина, неодмінним атрибутом цього дня вважаєть-
ся валентинка.  Її історія сягає своїм корінням аж до ХV 
століння. Звісно, що в той час валентинки відрізнялися 
від добре знайомих нам невеличких листівок. Можли-
во, форма, вид змінилися, але суть залишилася така ж: 
валентинка – листівка, послання, повідомлення, яке за-
свідчує ваше кохання. Звісно, що ви можете купити в 
магазині вже готову валентинку. Але спробуймо не шу-
кати легких шляхів, не шкодувати праці та старань, щоб 
зробити приємне коханим людям. Адже ніяка, куплена у 
магазині листівка, не зможе настільки передати частинку 
вашої душі, як це зро-
бить виготовлена свої-
ми руками валентинка. 

Саморобні вален-
тинки за допомогою 
техніки квілінгу

Квілінг – це техні-
ка, яка за допомогою 
скрученого паперу дає 
можливість виготовляти 
об’ємні фігури та кар-
тини. Все, що вам зна-
добиться – це смужки із 
двостороннього паперу, 
клей і фантазія. Смуж-
ки накручують навколо  
невеликого у діаметрі 
стержня і приклеюють 
на папір, формуючи різ-
номанітні об’єкти. Мож-
на викласти серце, ім’я 
коханої людини, чи просто слова кохання. Все залежить 
від вашої фантазії.

Використайте фотографії для виготовлення 
валентинок

Виріжте у валентинці отвір довільної форми. Виберіть 
із свого фотоархіву емоційну фотографію, яка найповні-
ше передає ваші почуття, та приклейте її зі зворотньої 
сторони валентинки. Таку листівку можна буде поставити 
на робочий стіл замість фоторамки. А найголовніше, така 
валентинка буде завжди нагадувати про вас.

як зробити оригінальні 
валентинки

До ДНЯ ЗАКоХАНИХ

гоСПоДИНІ НА ЗАМІТКУ

4 люТого – ВСЕСВІТНІй ДЕНь боРоТьбИ ПРоТИ РАКУ 

В 2000 році у світі, згідно з да-
ними Міжнародного агентства по 
дослідженню раку, було зареєстро-
вано більше 10 мільйонів випадків 
захворювань на злоякісні пухлини, а 
в 2020 році, за прогнозами медиків,  
число виявлених випадків сягне за 
16 мільйонів.  Але в  країнах Євро-
пейського Союзу за останні 10 років 
показники захворювання на рак зни-
зились на 15 відсотків. Це відбулося 
завдяки результатам втілення в жит-
тя програми „Європа проти раку”, 
яка   спрямована на первинну про-
філактику злоякісних новоутворень.

Рак – це дуже древнє захворюван-
ня. Про нього згадується в  Біблії, в Но-
вому Завіті у другому посланні Свято-
го Апостола Павла до Тимофія ( 2:17).
Значить,  ця проблема уже турбувала 
людей в сиву давнину. І хоч зараз  ми 
живемо в розвинутому цивілізованому 
світі, рак не перестає  пожинати життя  
тисячі тисячей жителів планети – мо-
лодих і старих, навіть дітей. В зв’язку 
з цим  всесвітня медицина закликає 
всіх до здорового способу життя, як 
до першочергового етапу профілак-
тики цього захворювання і визначила 
цим самим стратегічний напрямок у 
боротьбі  з ним. Перш за все, варто не 
тільки боротися  із забрудненням  на-
вколишнього середовища, а  й відмо-
витись від шкідливих звичок.

Першим ворогом людського 
здоров’я, все таки треба назвати ку-
ріння: і для курців, і для їх близького 
оточення (колег по роботі, членів сі-
мей)  постійне „спілкування” з сига-
ретним димом  може призвести до 
розвитку злоякісних новоутворень. 
Так, результати  досліджень  в об-
ласті епідеміології раку показали, що 
30% причин появи злоякісних пухлин 
належить йому. Найчастіше вони ви-
являються в органах дихання і  трав-
лення. Як правило, заядлі курці, при 
виявленні  у них захворювання, дуже 
швидко кидали згубну звичку, але це, 
на жаль, не рятувало їх від смерті і 
вони не доживали до свого,  від на-

родження визначеного, біологічного 
віку. 

Іншим чинником, який спричиняє 
захворювання, є алкоголь.  Часто він  
викликає  виразку шлунку, яка потім  
може  сприяти розвитку злоякісної 
пухлини. Треба зауважити, що без-
печної дози алкоголю не існує. Осо-
бливо це стосується жінок. Якщо, 
наприклад,  в постклімактеричний 
період вони вживають алкогольні на-
пої, то ризик виникнення  злоякісних 
пухлин з кожною порцією випитого 
збільшується на 12 відсотків.                                                                                                 

Дослідження останніх двадцяти 
років вказують і на  залежність між  
використанням м’ясних продуктів  і 
раком шлунку, легень, товстої і пря-
мої кишки, молочних залоз і матки, 
простати. Рак цих органів рідко зу-
стрічається в тих, хто вживає м’ ясо в 
мінімальній кількості або не їсть його 
зовсім. Проте широко розповсюджене 
це захворювання серед тих, что в осно-
вному харчується м’ясом, при пере-
травленні якого утворюються токсини, 
котрі  перешкоджають нормальному  
функціонуванню нирок і спричиняють 
розвиток подагри, артритів, ревма-
тизму і раку. Отож, як писав Леонардо 
да Вінчі, така їжа перетворює наші тіла  
в „ходячі кладовища”.

Придивіться і до свого помешкан-
ня. Часто в гонитві за влаштуванням 
„модного інтер’єру”, ми забуваємо 
про безпечний житловий простір, самі 
собі створюючи екологічну пастку.

На убезпечення життя  людей 
спрямована діяльність медичних 
працівників. Зокрема, спеціалісти 
в цій області  основним завданням 
ставлять профілактичні заходи, тому 
що чим раніше виявлено захворю-
вання, тим  легше впоратися з про-
блемою і тим менше вона вплине в 
майбутньому на життя людини. 

У профілактиці  та ранньому  ви-
явленні онкозахворювань в нашому 
районі задіяні всі медичні працівники: 
і лікарі, і середній медичний персо-
нал. Люди будь-якого віку і професії 

завжди можуть особисто отримати 
консультацію  чи рекомендації щодо 
попередження захворювання.  Крім 
того,  ще з часів колишнього Радян-
ського Союзу було введено в медичну 
практику профілактичні медичні огля-
ди різних контингентів населення (до-
шкільнята і школярі,  вступники до  на-
вчальних закладів, працівники різних 
галузей та інші верстви громадян). 

В нашому районі такі обов’язкові 
профілактичні огляди у фахових ліка-
рів проходять протягом року з пев-
ною періодичністю для людей різних 
професій. Завдяки цьому  медичні 
працівники мають змогу виявити  різ-
номанітні захворювання і в тому  чис-
лі й онкологічні. 

В онкокабінеті  цетральної  ра-
йонної  лікарні  на диспансерному 
обліку зараз   перебувають більше 
тисячі  хворих. В минулому році було 
виявлено більше ста випадків за-
хворювання на рак. Переважно вра-
жаються: молочні залози, сечовий 
міхур, органи дихання і травлення, 
а також шкіра та ін.  Це є наслідком  
як неправильного харчування,  дією 
іонізуючого випромінювання, про-
фесіональних  канцерогенів, ультра-
фіолетового  випромінювання, ре-
продуктивних  і генетичних  факторів, 
забруднення навколишнього серед-
овища,  низької фізичної активності 
так,   і, як не прикро, несвоєчасного 
звернення  пацієнтів до лікаря. Зро-
бімо  таку собі „ ревізію” власного 
життя і своїх рідних  з тим, щоб про-
тистояти підступному ворогові і хай 
слово „профілактика” стосується не 
тільки онкологічного захворювання, 
але й інших  чинників, які чужі для са-
мого єства людини.             

Звичайно, „онкологія” – це не 
вирок,  а виклик хворобі в боротьбі 
за життя без зволікання. І боротися 
треба не самотужки, а за підтрим-
кою лікарів.                     

Вадим ГЕрАСИМчуК,                                                                       
лікар-онколог центральної 

районної лікарні.

первинна профілактика раку – стратегія ххі століття

щоб не псувалася 
квашена капуста

Тепло у домівці
 Екран із фольги та шафа-ізолятор підвищать градус 

у квартирі.  Біда майже всіх панельних будинків - холодні 
зовнішні стіни. Якщо відомі способи- килим на стіні або 
книжкова шафа - вас не влаштовують, то доведеться ви-
користати будівельні матеріали з низькою теплопровід-
ністю: дерево, спеціальні плити, гіпсокартон. І, звичайно, 
ці вироби вимагають втручання професіоналів. Однак, є 
ще один простий, доступний кожному спосіб утеплити 
житло. 

Стіна з радіатором може нагрітися до 50 градусів! 
Шкода, що стільки тепла йде на обігрівання цегли чи 
бетонних плит, особливо, коли у квартирі холодно. Тому 
фахівці рекомендують встановити екран, який відбиває 
тепло, просто за радіатором опалення. Для цього мож-
на придбати як спеціальний матеріал - пінофол (спіне-
на основа  з однобічним фольгуванням), так і звичайну 
фольгу. Екран за радіатором або кріплять двохсторон-
нім скотчем, або притискають дерев’яними планками. Їх 
можна прикріпити до стіни шурупами. Перед встановлен-
ням екрана радіатор слід почистити від пилу. Не застав-
ляйте його меблями, не закривайте шторами - все це 
перешкоджає надходженню теплого повітря в квартиру. 
Також краще пофарбувати радіатор не у звичні білі ко-
льори, а в темний - така поверхня випромінює на 5-10% 
більше тепла.

Крім того, часто щілини під підвіконням, залишені не-
сумлінними будівельниками, є джерелом сильних протя-
гів. У такому разі є найпростіший спосіб утеплення. Якщо 
підвіконня широке, а під ними немає радіатора опалення, 
можна встановити шафу-холодильник для продуктів. Він 
ізолює приміщення від холоду, і в той же час в середині 
утримується низька температура, що підходить для збе-
рігання домашніх заготівель. Так недолік будівництва 
можна перетворити у перевагу.

При неправильному за-
квашуванні чи зберіганні 
квашена капуста може зі-
псуватися. Найчастіше вона 
розм’якшується, коли висо-
ка температура бродіння.

До того ж у капусти 
з’являється неприта-
манні їй присмак і запах 
(гіркота, затухлість), від-
бувається її ослизнення і 
гниття. У верхньому шарі, 
який межує з повітрям, 
особливо, якщо він хоча б 
нетривалий час залиша-
ється без росолу, квашена 
капуста починає темніти і у 
неї змінюється смак. Тому 
побурілий шар капусти 

знімають.Окрім того, по-
трібно пам’ятати, як тіль-
ки капуста виявиться без 
росолу, відразу ж починає 
руйнуватися вітамін С, що 
добре зберігається в ній 
при квашенні, тому вийма-
ти капусту з росолу слід 
безпосередньо перед по-
дачею на стіл.Якщо капус-
тяний росіл зверху при-
трусити порошком із сухої 
гірчиці, на його поверхні 
не утвориться пліснява.З 
квашеною капустою пови-
нні бути обережні ті, у кого 
підвищена кислотність і 
взагалі проблеми зі шлун-
ком.

Сприяє обмороженню ослаблення орга-
нізму внаслідок хвороби, перевтоми, голоду-
вання, а також алкогольного сп’яніння.

Під час переохолодження окремих частин 
тіла, у тканинах порушується кровообіг, зменшу-
ється інтенсивність процесів обміну речовин, по-
глинання кисню і тканини починають відмирати. 

ІСНуЄ чОТИрИ СТуПЕНЯ ОБМОрО-
ЖЕННЯ:

Перший ступінь. Може наступити протя-

гом першої години охолодження тіла. Пошко-
джується спочатку шкіра. Вона стає блідою, 
пальці «дубіють», німіють. Після зігрівання 
наступає почервоніння шкіри, набряклість, 
сверблячка. За кілька днів або тижнів ці яви-
ща проходять, але ще довго зберігається під-
вищена чутливість тіла до холоду. Тому й най-
легший ступінь обмороження небезпечний 
для організму і його слід попереджати.

Другий ступінь. При другому ступені об-

мороження пошкоджуються судини, а після зігрі-
вання сочиться плазма або кров’янисті виділення, 
утворюються міхурі. Через якийсь час усе заліко-
вується, не залишаючи на шкірі ушкоджень. 

Третій ступінь. При третьому ступені 
обмороження вже наступає відмирання гли-
боких тканин і після лікування на тілі залиша-
ються струпи.

Четвертий ступінь. При четвертому сту-
пені обмороження відбувається відмирання 

глибоких тканин, до кісток включно, і лі-
кування закінчується ампутацією ушко-
джених частин тіла.

ПЕршА ДОПОМОГА ПрИ ОБМО-
рОЖЕННІ:

Потерпілого необхідно негайно за-
вести в тепле приміщення, але темпе-
ратура там не повинна перевищувати 
+ 10-15 градусів. Ні в якому разі не 
можна зігрівати обморожену частину 
тіла гарячою водою або інтенсивним 
теплом. Необхідно зігрівати уражені 
частини тіла розтиранням: можна ру-
кою, обов’язково чистим, змоченим 
спиртом, горілкою, одеколоном, по-
лотняним рушником, чистою рукавич-
кою, вовняною тканиною, фланеллю.

При такому поступовому зігріванні 
тіла відновлюються одночасно кровообіг 
й обмінні процеси в глибоких тканинах.

Постраждалого варто накрити те-
плими речами, напоїти гарячим чаєм, 
кавою.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! НЕ МОЖНА роз-
тирати обморожені ділянки снігом, це ще  
більше прохолоджує, а не зігріває.

Взуття з обморожених ніг необхідно зні-
мати акуратно, без зусиль, якщо не вдається, 
варто розрізати взуття по швах.

Потерпілих з 3-4 ступенем обмороження 
НЕОБХІДНО відправити в лікувальний заклад.

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
районної державної адміністрації. 

Зима - це не тільки радість для дітвори: катання на санках, ковзанах й лижах, 
але можливість одержати обмороження. Воно часто виникає від тривалого охоло-
дження відкритих частин тіла -носа, вух, пальців рук. Часто обморожуються й, голо-
вним чином, при носінні тісного взуття й проникненні у взуття вологи. Обмороження 
може трапитися й при температурі повітря, близької до нульової позначки й навіть 
плюсової, - отут головну роль грають вітер і вологість повітря. 

зима - це не тільки радість, 
а й обмороження

бУДьТЕ обАчНИМИ !
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сонячні вітання

Виконком Ясногородської сільської ради щиро 
поздоровляє з 55-річчям від Дня народження депутатів 
сільської ради:

САВчуК Лідію Сергіївну та
СЕМЕНЯГу Віталія Михайловича

З такої чудової нагоди усім теплом наших сердець 
поздоровляємо їх і шлемо найщиріші та найтепліші по-
бажання:

Здоров`я, наснаги, світлої долі,
Легких стежин на життєвому полі,
На радість і втіху будьте багаті,
Злагоди й миру - на серці і в хаті,
Ніколи в життя хай не втрутяться грози
І тільки від щастя з`являються сльози.
Бажаєм Вам сонця і тепла,
Щоб доля до ста років берегла.
Щоб здоровилося довіку у житті,
Не втомлювалися Ваші руки золоті!

Виконком Ясногородської сільської ради адре-
сує найсердечніші привітання з нагоди  55-річчя від Дня 
народження депутату районної ради 

шАМОТІ Любові Миколаївні
і сердечно їй бажає:

Для Вас - і посмішки, і квіти,
І неба сонячного й чистого блакить,
Найкращі й теплі побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть!
За душу Вашу щиру і палку,
За серце чуйне і привітне
Дай , Бог, Вам щастя й долі на віку,
Пошани від людей і довголіття!

1 лютого відсвяткував свій ювілей дорогий син, чо-
ловік, батько та дідусь

ЖИГАЛЮК 
Іван Григорович. 

Щиро вітаємо його та бажаємо 
міцного здоров’я і довгих років жит-
тя, сімейного благополуччя, пре-
красної долі, безмежного щастя. 

П’ятдесят! Хіба це вік?
Треба два таких прожить!
Тож бажаєм днів щасливих, 
Вдалих, золотих,
Щоб усе моглось і вмілось,
Квітувало і весніло.

В домі ріднім щоб було – 
І повага і тепло.
Зичимо здоров’я міцного і довголіття,
Настрою гарного на ціле століття!

З повагою мама, дружина, 
син, донька, зять  

і онуки Діма та Владислав.

Від усього сернця, щиро вітаємо з 55 – річчям від 
Дня народження учасниць колективу „Ясен – Цвіт” з Яс-
ногородки

САВчуК Лідію Сергіївну та
шАМОТу Любов Миколаївну

Шановні іменинниці! З цієї чудової нагоди у Вашо-
му житті прийміть від мене найтепліші побажання сі-
мейного благополуччя, удач, радості, добра та тепла, 
злагоди, успіхів, завжди підтримки друзів, колег, одно-
сельчан, любові, затишку і щирості в родині. А ще:

Допоки пісня лине з висоти,
Співають птахи і сміються діти,
Я Вам бажаю молодо цвісти
І при здоров’ї до ста літ прожити.
Хай на Вашу долю
Щедро поле родить,
Щастя поруч ходить!
Будьте на здоров’я
І добро багаті,
Хай тепло і радість не минають хати!            

Наталія Герасименко.

 Колектив Гавронщинської ЗОш щиро вітає ко-
лишнього директора 

МАГушИНЕЦЬ Тетяну Ісаківну
з ювілейною датою від Дня народження.

 Щиро зичимо радісного настрою та впевненості в 
майбутньому, енергії, успіхів, сімейного затишку.

Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття,
Хай скрізь буде лад: в роботі, в сім’ї
І радість на серці, і хліб на столі!

Дорогій дружині, сестрі і хрещениці
ТИНДИК раїсі Олексіївні

з Мотижина
шлемо вітання з ювілейною датою від Дня наро-
дження:

60 – не привід для печалі,
60 – це зрілість золота.
Хай до 100, а може
Ще і далі, йдуть, 
Не озираючись, літа.
Хоч було в житті
Тривог багато,
Та не будем згадувать сумне.
Бо горить в душі іще багаття,
Ще вогонь горить – це головне!

чоловік Микола, сестра Галина,
брат Павло і сім’я Владімірових.

На цьому тижні відсвяткувала свій День народження 
завідуюча терапевтичним відділенням ЦРЛ

ОСТАФІЙчуК 
Світлана Іванівна. 

Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, сімейного 
благополуччя, бадьорого настрою і довгих радісних років 
життя, будьте завжди успішні, привітні та щирі!    

Для Вас – і посмішки, і квіти,
Неба сонячного й чистого блакить,
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть.
За душу Вашу щиру і палку,
За серце чуйне і привітне
Дай Бог Вам щастя й долі на віку,
Пошани від людей і довголіття.
Хай твоя усмішка,
Мов троянда, квітне!
Будь завжди здорова,
Мила та привітна!
З найкращими поздоровленнями 
сім’я Кононенків та Василенків.           

Сьогодні святкує своє 55 – річчя депутат районної 
ради 

шАМОТА Любов Миколаївна. 
Від щирого  серця зичимо Вам  здоров’я, сімейного 

благополуччя,  довгого жтттєвого шляху, світлої долі. 
Зичимо Вам здоров’я, достатку, щоб усі Ваші бажання 
та мрії стали реальністю.  Щастя Вам, доброго настрою 
на довгі роки, почуття задоволення від зробленого. Хай 
у Вашій оселі буде затишок, спокій і радість. Хай доля 
буде прихильною до Вас в усіх починаннях. Сонця Вам і 
тепла, здоров’я, щастя, радості й добра. Будьте завжди 
успішні!

Ми щиро хочем щастя побажати
І неба чистого, як волошковий цвіт,
Ніколи прикрощів і бід не знати,
Здоров’я міцне мати аж до сотні літ!
Сили й снаги Вам без ліку.
Пошани, любові й добра від дітей,
Щасливого й доброго віку 
Ми зичимо Вам у цей день!

Макарівська районна рада

З нагоди славної ювілейної дати - 80-річчя від Дня 
народження адресуємо найщиріші привітання нашим 
ветеранам:

КОНДрАТЕНКО Ользі Гаврилівні з Макарова,
рОМАНЕНКу Степану Петровичу з Ясногородки,
СНІЖКО Єві Степанівні,
КрОМБЕТ Олені Юхимівні,
ЛИТВИНЕНКО Лідії Савівні з Бишева,
СТОЛЯр Тетяні Климівні з Копилова.
Хай здоровиться Вам, шановні, і калина цвіте що-

весни, серце в грудях рівненько хай б’ється, хай щас-
тить і таланить в житті.

З повагою президія районної
організації ветеранів  україни

 З нагоди ювілейної дати 55 – річчя колектив Мака-
рівської НВК „ЗОш І-ІІІ ступенів – природничо-мате-
матичний ліцей” шле найщиріші вітання колишній пра-
цівниці 

СЯБрЕНКО 
Валентині Петрівні:

Бажаєм любові, тепла і добра,
Щоб всі неудачі згоріли до тла,
Щоб жити у мирі Вам довго!
Хай збудеться все, що іще не збулось,
Хай повниться ваша оселя добром,
Достатком і щастям, душевним теплом! 
Хай все удається з легкої руки,
Здоров’я ми зичим на довгі роки!

Наші найтепліші та найсердечніші привітання з на-
годи ювілейної дати від Дня народження  дорогої мами, 
бабусі, тещі

КОВАЛЬСЬКІЙ Катерині Вікторівні.
Люба бабусю й матусенько мила, велике спасибі, 

що нас Ви зростили, щоб ви не старіли, рідненька, з 
роками, хай весни до Вас летять з журавлями. Спаси-
бі, матусе, за руки робочі, за довгі й нелегкі недоспані 
ночі.Тож зичимо Вам ще чимало прожити, щоб нас на 
сторіччя могли запросити!

З любов’ю: дочка, зять, внук і внучка.

* * * * *

* * * * *
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Найріднішу та найближчу для нас людину, дорогу, 
люблячу і турботливу матусю і дружину 

шЕВчуК Любов Сергіївну 
вітаємо з нагоди золотої дати – 50-річчя від Дня наро-
дження:

Ми любим тебе, щиро бажаєм,
Найкращі вітання в цей день посилаєм,
Низенько вклоняємось і просимо долю,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі.
Спасибі тобі, що живеш Ти на світі,
За добре серце, за очі привітні,
За руки Твої золоті і невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Нехай Тобі силу Господь посилає,
Нехай Тобі шлях благодать осяває.
Живи до ста років, рідненька, на світі,
І будемо всі ми за тебе радіти!
Хай буде життя твоє схоже на казку,
Хай Бог тобі все, що ти хочеш, дає.
Спасибі за душу, спасибі за ласку,
Спасибі за те, що ти у нас є! 

чоловік та діти

* * * * *

Державна реєстрація народження дити-
ни проводиться з одночасним визначенням 
її походження та присвоєнням їй прізвища, 
власного імені та по батькові. Походження 
дитини визначається відповідно до Сімей-
ного кодексу України, Закону України «Про 
державну реєстрацію актів цивільного стану» 
від 01.07 2010 року та Правил державної ре-
єстрації актів цивільного стану в Україні за-
реєстрованих в Міністерстві юстиції України 
від 28 грудня 2010 року за № 1371/18666, 
за письмовою або усною заявою батьків чи 
одного з них за місцем її народження або за 
місцем проживання батьків.

Батьки зобов’язані невідкладно, 
але не пізніше одного місяця від дня на-
родження дитини, зареєструвати наро-
дження дитини в органі державної реє-
страції актів цивільного стану .

Одночасно, з заявою про державну 
реєстрацію народження подаються:

а) паспорти або паспортні докумен-
ти, що посвідчують особи батьків (одно-
го з них). Якщо документ, що посвідчує 
особу одного з батьків, з поважних при-
чин не може бути пред’явлений, то орган 
державної реєстрації актів цивільного 
стану не вправі відмовити в державної 
реєстрації народження дитини. Відомості 
про другого з батьків у цьому разі зазна-
чаються на підставі свідоцтва про шлюб.

б) паспорт або паспортний доку-
мент, що посвідчує особу заявника, у 
разі, якщо державна реєстрація наро-
дження провадиться не батьками, а ін-
шою особою;

в) документ, який є підставою для 

внесення відомостей про батька дити-
ни (свідоцтво про шлюб, заява матері, 
спільна заява матері та батька дитини).

Підставами для державної реєстра-
ції народження є: а) медичне свідоцтво 
про народження форми № ЮЗ/о, затвер-
дженої наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 08.08.2006 N 545, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 25.10.2006 за № 1150/13024, що 
видається закладами охорони здоров’я, 
незалежно від підпорядкування та фор-
ми власності, де приймаються пологи; у 
разі народження дитини поза закладом 
охорони здоров’я, державна реєстра-
ція народження проводиться на підставі 
медичного свідоцтва про народження 
або медичної довідки про перебування 
дитини під наглядом лікувального закла-
ду форми 103-І/о, форма якого затвер-
джена наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 08.08.2006 № 545, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України від 25.10.2006 за № 1150/13024;

б) медичне свідоцтво про наро-
дження, медична довідка про перебу-
вання дитини під наглядом лікувального 
закладу. Ці документи подаються для 
державної реєстрації народження дити-
ни, яка досягла одного року і більше;

в) акт, складений відповідними посадо-
вими особами (капітаном судна, команди-
ром, начальником потягу тощо) за участю 
двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо 
лікар або фельдшер були на транспортно-
му засобі), у випадку народження дитини на 
морському, річковому, повітряному судні, у 

потязі або в іншому транспортному засобі. У 
разі відсутності лікаря або фельдшера дер-
жавна реєстрація народження провадиться 
на підставі вказаного акта та медичної до-
відки про перебування дитини під наглядом 
лікувального закладу форми № 103-1 /о;

г) лікарське свідоцтво про перина-
тальну смерть форми № 106-2/0, затвер-
дженої наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 08.08.2006 № 545, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 25.10.2006 за №1150/13024, у 
разі мертвонародження.

Ці документи подаються до органу 
державної реєстрації актів цивільного стану, 
де реєструється народження. При відсут-
ності підстав для державної реєстрації на-
родження, визначених у цьому пункті, дер-
жавна реєстрація народження провадиться 
на підставі рішення суду про встановлення 
факту народження даною жінкою .

Державна    реєстрація    наро-
дження    дитини,    батьки    якої пере-
бувають у шлюбі

Дитина, яка зачата і (або) народже-
на у шлюбі, походить від подружжя. По-
ходження дитини від подружжя визна-
чається на підставі свідоцтва про шлюб 
та документа закладу охорони здоров’я 
про народження дружиною дитини .

Дитина, яка народжена до спливу 
десяти місяців після припинення шлюбу 
або визнання його недійсним, походить 
від подружжя.

Державна  реєстрація  народжен-
ня  дитини,   батьки якої не перебува-
ють у шлюбі

Подружжя, а також жінка та чоловік, 
шлюб між якими припинено, у разі наро-
дження дитини до спливу десяти місяців 
після припинення їх шлюбу, мають право 
подати до органу державної реєстрації ак-
тів цивільного стану спільну заяву про не-
визнання чоловіка (колишнього чоловіка) 
батьком дитини. Така вимога може бути 
задоволена лише у разі подання іншою 
особою та матір’ю дитини заяви про ви-
знання батьківства. Якщо дитина народи-
лася до спливу десяти місяців від дня при-
пинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка, 
походження дитини від батька може бути 
визначене за спільною заявою матері та 
чоловіка, який вважає себе таким.

Якщо мати та батько дитини не пере-
бувають у шлюбі між собою, походження 
дитини від батька визначається за їх за-
явою; за заявою чоловіка, який вважає 
себе батьком дитини; за рішенням суду.

При народженні дитини у матері, 
яка не перебуває у шлюбі, у випадках, 
коли немає спільної заяви батьків, заяви 
батька або рішення суду, запис про бать-
ка дитини у Книзі державної реєстрації 
народжень провадиться за прізвищем 
матері, а ім’я та по батькові батька дити-
ни записуються за її вказівкою.

Присвоєння прізвища, імені та по 
батькові 

Прізвища, імена та по батькові є 
тими ознаками, які індивідуалізують 
особу, виділяють її з-поміж  інших,  нада-
ються їй  при державній реєстрації наро-
дження і є невід’ємними від неї.

Прізвище дитини визначається за 

прізвищем батьків. Якщо мати, батько 
мають різні прізвища, прізвище дитини 
визначається за їхньою згодою. Батьки, 
які мають різні прізвища, можуть при-
своїти дитині подвійне прізвище, утво-
рене шляхом з’єднання їхніх прізвищ. 
Спір між батьками щодо прізвища дити-
ни може вирішуватися органом опіки та 
піклування або судом.

Ім’я дитини визначається за згодою 
батьків. Ім’я дитини, народженої жінкою, 
яка не перебуває у шлюбі, у разі від-
сутності добровільного визнання бать-
ківства, визначається матір’ю дитини. 
Дитині може бути дано не більше двох 
імен, якщо інше не випливає із звичаю 
національної меншини, до якої належать 
мати і (або) батько. Спір між батьками 
щодо імені дитини може вирішуватися 
органом опіки та піклування або судом .

«По батькові» дитини визначається за 
іменем батька. По батькові дитини, наро-
дженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, 
за умови, що батьківство щодо дитини не 
визнано, визначається за іменем особи, 
яку мати дитини назвала її батьком.

Місце державної реєстрації наро-
дження Державна реєстрація народжен-
ня дитини проводиться за письмовою 
або усною заявою батьків чи одного з 
них за місцем її народження або за міс-
цем проживання батьків.

Ірина ФЕДчЕНКО,
заступник начальника Макарівського 

руЮ Київської області - начальник 
відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану.

законодавчі зміни у порядку державної реєстрації народження
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Кільця ремонтні, криничні і каналізаційні. 
Діаметр 0,6 -1,5 м. Тел.067-978-21-21.

ПП “ОККО - НафтОПрОдуКт”
мережа автозаправних комплексів 

запрошує на роботу 
операторів-касирів, молодших 

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

Як часто ми, не задумуючись, проходимо повз чи-
єсь горе, ну хіба що інколи поспівчуваємо, згадавши 
між іншим, як новину, у колі знайомих. Це розумієш піз-
ніше, потрапивши у подібну ситуацію. От жила собі рік 
і гадки не мала, що у моїх сусідів, зовсім поряд, через 
кілька хат, сталося таке горе. Мама першою дізнала-
ся про це і запропонувала допомогу. Але справа надто 
серйозна. Син сусідів, майже мій ровесник, дуже тяж-
ко захворів. Уже рік, як батьки із останніх сил як можуть 
підтримують його життя. Куди вони тільки у столиці не 
зверталися!

- І в онкологічній клініці на Ломоносова були, і в 
обласній онкологічній лікарні, і в обласній лікарні, і на 
кафедрі гастроентерології, і в українсько-німецькій 
лабораторії, і в Інституті Шалімова, і у Євролабі, -го-
ворить мама хворого Олега Майстренка, - пройшли 
безліч обстежень, здали які тільки можливо аналізи, 
але вчені столичних медичних закладів лише руками 
розводять. Розповідаючи про своє горе, сусідка пе-
регортає документи: виписки, результати обстежень, 
медичні карточки, яких за рік назбиралася у неї ціла 
папка. Тут і ВІЛ-обстеження, і гастроентероскопія, і 
МРТ і УЗО... Недешева це справа - хворіти у наш час. 
Та коли б ще все це та й допомогло. За цей час син схуд 
на 60 кілограмів, майже весь час проводить у лікарні. 
Витратили стільки грошей, і все лиш для того, аби під-
тримувати його життя. А у нього ж однорічний синок, 
та й сам ще ж зовсім молодий. На моєму місці будь-які 
батьки кинулися б рятувати свою дитину, - продовжує 
мама Олега. - Але ліки, які йому треба вживати щодня, 
дуже дорогі. Ми вже спорожнили вщент наш сімей-
ний бюджет, і просто не знаємо, що робити далі. Тому 
звертаємося до всіх, хто може допомогти. 

Галина ГЕрАСИМЕНКО.
смт Макарів.

Номер рахунку в “Приват-Банку”: 
4627 0812 8804 4493

Майстренко Олег Павлович

БІЗНЕС-ПрОПОЗИЦІЯ: рОБОТА ДЛЯ ВСІх! 
Додатковий прибуток для тих, хто має 2-3 години 

вільного часу. Телефон: 096-514-18-05.

Приватні 
оголошення 

ПрОДАЮ котедж 2008 року, 140 кв. м., з ре-
монтом, 15 соток землі. ТЕрМІНОВО. Ціна - 79 
тис. 900 у. од. Телефон - 097-500-11-13.

ТЕрМІНОВО продам земельну ділянку під за-
будову 0,15 га. Власник. Державний акт. Ціна 
договірна. Тел: 096-921-63-98.

ТЕрМІНОВО ПрОДАЄТЬСЯ будинок по вул. Ка-
лініна, 20 (газ, вода, 2 гаража, сарай, погріб). 
Земельна ділянка 16 соток. Ціна 50,000 у.о.  
Тел.: 096-991-40-88 Алла.

ПрОДАЮ трактор Т-25, 1987 р.в. Телефон - 
067-398-26-67. Село Наливайківка.

ВТРАЧЕНЕ свідоцтво видане представництвом фонду держав-
ного майна в Макарівському районі Київської області від 18 
вересня 1995 року за №1066, на право приватної власності на 
житло, яке знаходиться  за адресою: смт Макарів вулиця Ко-
товського, 17, кв. 12, що належить на праві спільної власності 
ТрОФІМчуК С.В. та членам її сім’ї: ФАТЮКу П.Т., ФАТЮКу 
М.П., ФАТЮК Н.П., вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво про право власності на нерухоме май-
но серії САА №065684, видане на підставі органу приватиза-
ції Макарівської райдержадміністрації, як спільна приватна 
власність на ім’я СОПЛЕНКА Петра Григоровича, СОПЛЕН-
КО Надії Калениківни, ГОНчАрЕНКО Оксани Петрівни, 
МАКАрОВА Михайла Петровича, СОПЛЕНКО Тетяни Пе-
трівни, вважати недійсним.

ПЕрЕрЕЄСтраЦІЯ ГрОМадЯН, 
ЯКІ ПЕрЕБуВаЮтЬ

 На КВартИрНОМу ОБЛІКу
У зв’язку з формуванням Єдиного державного ре-

єстру громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов, Макарівська селищна рада з 02 лютого по 30 
квітня 2012 року проводить перереєстрацію громадян, 
які перебувають на квартирному обліку при виконав-
чому комітеті Макарівської селищної ради, в ході якої 
перевіряють їх облікові дані.

Осіб, що перебувають на квартирному обліку, про-
симо з’явитися з поновленою інформацією про склад 
сім’ї, прописку та про наявність в особистій власності 
всіх членів сім’ї нерухомого майна, яке знаходиться на 
території України (довідка з БТІ).

Поновлення документів відтепер проводитиметься 
щорічно.

З питань квартирного обліку звертатись щочет-
верга з 9 – 00 до 16 – 00 за адресою: смт Макарів, вул. 
Фрунзе, 30, Макарівська селищна рада, кабінет юрис-
та. Довідки за телефоном: 045 78 6 – 08 – 64.

Олександр Іващенко,
Макарівський селищний голова.                                  

ПоВІДоМлЕННЯ ПРо оПРИлюДНЕННЯ 
ПРоЕКТУ РЕгУлЯТоРНого АКТА

Згідно з вимогами Закону України „Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності”, з метою одержання зауважень та пропо-
зицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на 
сайті Макарівської районної ради rada.makariv.org. 
буде оприлюднено проект рішення Небилицької сіль-
ської ради „Про розроблення генерального плану села 
Небилиця Макарівського району Київської області” 
(рішення Небилицької сільської ради від 26 липня 2011 
року №63 – VII – VII) 

З текстом проекту рішення та аналізом його регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також в приміщенні Небилицької сільської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі 
приймаються за телефоном 4-28-35 протягом мі-
сяця з дня оприлюднення проекту регуляторного 
акта або за адресою: вулиця Леніна, 11, село Не-
билиця Макарівського району Київської області, 
Небилицька сільська рада, 08024.

ПоВІДоМлЕННЯ ПРо оПРИлюДНЕННЯ
ПРоЕКТУ РЕгУлЯРНого АКТА

ОСББ „Калина” для погодження тарифу на послугу 
з вивезення твердих побутових відходів подала кло-
потання виконавчому комітету Макарівської селищної 
ради.

Для мешкканців багатоквартирних будинків №45 
та №47 по вул. Київській в селі Калинівка послуга з ви-
везення твердих побутових відходів на одну фізичну 
особу в розрахунку на місяць становить 7.00 грн.

Т.П. Микитина,
голова правління ОСББ „Калина”.

ПоВІДоМлЕННЯ ПРо оПРИлюДНЕННЯ 
ПРоЕКТУ РЕгУлЯТоРНого АКТА

Згідно з вимогами Закону України „Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності”, з метою одержання зауважень та пропо-
зицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, на 
сайті makariv.in.ua з 31.01.2012 р.

Оприлюднено проект регуляторного акту „Про на-
дання погодження на розміщення об’єктів торгівлі, 
реклами та сфери послуг, а також режиму роботи тор-
говельних закладів на території Макарівської селищної 
ради”.

З текстом проекту регуляторного акту та аналізом 
регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайоми-
тись також у приміщенні Макарівської селищної ради.

Зауваження та пропозиції приймаються в пись-
мовій формі протягом місяця з дня опублікування 
оголошення за адресою: смт. Макарів, вул. Фрун-
зе, 30, Макарівська селищна рада.

шановні випускники 
макарівської школи!

Запрошуємо Вас на свято зустрічі з шкільними 
друзями, яке відбудеться 4 лютого 2012 року о 17.00 
у приміщенні Макарівського НВК “ ЗОШ І-ІІІ  ступенів  
–  природничо-математичний ліцей “ (школа № 1).

Ми раді будемо зустріти випускників 1972, 1982, 
1987, 1992, 2002 років.

Адміністрація, педагогічний 
та учнівський колектив школи.

Управління державної казначейської служби ви-
словлює щирі співчуття заступнику начальника Батеч-
ко Ользі Миколаївні з приводу тяжкої втрати - перед-
часної смерті 

матері.

на постійну роботу 
в макарівському районі запрошується 

агроном з досвідом роботи 
в розсаджуванні плодових дерев. 

Телефон: 050-469-93-08, 
ел. пошта: oksana@agrus.ua.

Р Е Д А К ц І Я  г А З Е Т И 
“ М А К А Р І В С ь К І  В І С Т І ” 

з а П р О ш у Є 
до співпраці молодь, яка  

пов’язала чи мріє пов’язати 
своє життя із журналістикою. 

звертатись за телефонами: 5-13-44, 5-15-30.

ПОВІдОМЛЕННЯ
до відома споживачів 

теплової енергії смт Макарів 
та Макарівського району

Згідно з рішенням Київської об-
ласної ради шостого скликання 
№164-08-VІ «Про передачу Кому-
нального підприємства Київської 
обласної ради «Макарівтепломе-
режа» із спільної власності тери-
торіальних громад сіл, селищ, міст 
Київської області до спільної влас-
ності територіальних громад сіл 
та селищ Макарівського району: 
Комунальне підприємство Київ-
ської області перейменоване на 
Комунальне підприємство Мака-
рівської районної ради «Макарів-
тепломережа».

виконуємо будь-яку домашню роботу. 
Прибирання, Прання, Прасування і т.д.
Порядність та чистоту гарантуємо! 

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

КуПЛЮ корів, коней та молодняк. 
Телефони: 067-776-95-94, 063-58-25-695.

П О Б у Т К О М Б І Н АТ     О п т и к а
• Готові окуляри в асотрименті
• Виготовлення окулярів під замовлення
• Оправи для дорослих та дітей
• Сонцезахисні окуляри
• Контактні лінзи
• Аксесуари
Макарів, вул. Фрунзе, 31 (1 поверх) Пн. – пт. З 8.30 до 17.00, 

сб. З 8.30 до 14.00. Тел: 093-427-18-61, 067-825-28-48.

магазин „світло” 
змінив адресу. 
нова адреса: смт макарів, 

вул. фрунзе, 52а (другий поверх) 
торговий дім „олімп” (біля універмагу). 

допоможіть 
 зарадити у біді

смт
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випадкові винаходи6 - 12 лютогоГороскоп
ОВЕН (21.03-20.04). Хорошi часи не можуть тривати вiчно. 

I зараз належить пройти перевiрку на мiцнiсть, здатнiсть трима-
ти удар i зробити все можливе для збереження стабiльностi. Не 
кращий час для прояву активностi. У понедiлок немає обмежень, 

покваптеся зробити те, що у вас на порядку денному. Несподiванi пово-
роти подiй сприятливi. З четверга i до кiнця тижня займайтеся поточними 
справами. Все, що вiдбудеться, зажадає вiд вас уваги, турботи i великих 
витрат сил. У складних обставинах є можливiсть знайти нових друзiв.

Сприятливi днi: 8; несприятливi: 10.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Ваша витривалiсть, наполегливiсть i 
витримка допоможуть не тiльки вам, але й найближчому оточенню 
протистояти проблемам, що насуваються. Ви не втратите за жод-
них обставин твердого грунту пiд ногами. Але небезпека чатує на 

вас у сферi вiдчуттiв, де можуть бути свої спокуси й iлюзiї. Намагайтеся дiяти 
рацiонально i з основними планами тижня впоратися до четверга. Вихiднi 
краще провести вдома, дотримуючись звичного ритму i розпорядку життя.

Сприятливi днi: 11; несприятливi: 9.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Вас може глибоко зачепити якась 
iнформацiя, але прагнiть демонструвати оптимiзм, спокiй - вiд ва-
шого настрою багато в чому залежить хiд справ в найближчому 
оточеннi. Поїздки плануйте тiльки на першу половину тижня. Друга 

зажадає вiд вас хорошої реакцiї на все, що вiдбувається. Надихайтеся самi i 
надихайте навколишнiх на пошук креативних рiшень в подоланнi труднощiв. 
Подiї цього тижня визначать для вас новi умови i групу пiдтримки, з якою ви 
почнете наполегливо рухатися до своїх цiлей через кiлька тижнiв.

Сприятливi днi: 10, 11; несприятливi: 12.

рАК (22.06-22.07). Вам доведеться вiдчути новий ритм життя, 
коли все навколо приходить в активну взаємодiю, а iнодi - i зiткнення. 
Вiд взаєморозумiння в дiловому i особистому партнерствi зараз за-
лежить багато чого. Iнiцiативою у вирiшеннi виникаючих питань ви мо-

жете поступитися, але реальнi зусилля по збереженню стабiльностi доведеться 
робити, як завжди, вам. З четверга сконцентруйте увагу на сiмейних iнтересах i 
цiнностях. Опiка, пiдвищена увага до членiв сiм`ї будуть зовсiм не зайвими. «Мiй 
будинок - моя фортеця» - це, як нiколи, актуально.

Сприятливi днi: 6; несприятливi: 7.

ЛЕВ (23.07-23.08). Прийшов час розкрити потенцiал своїх сил i 
здiбностей. Можливо, умови для самовираження вас можуть не зовсiм 
влаштовувати або вам доведеться узяти на себе велике додаткове на-
вантаження. Але саме зараз формуються перспективи на тривалий 

термiн. Цей тиждень i наступний - один з визначальних перiодiв в поточному роцi. 
Шукайте союзникiв, об`єднуйте досвiд. Не поспiшайте нiчого мiняти в особисто-
му життi, цiнуйте те тепло, яке дарують вам близькi. Дотримуйтеся звичного ре-
жиму життя, якi б пристрастi не вирували навколо.

Сприятливi днi: 8, 10; несприятливi: 7.

ДIВА (24.08-23.09). З основними планами на тиждень спро-
буйте впоратися до четверга. Не розслабляйтеся, ущiльнюйте 
свiй робочий графiк. Несподiванi змiни на роботi можуть пiти 
вам на користь, якщо не зараз, то через деякий час. Починаючи 

з четверга можуть вiдбутися подiї, якi поставлять вас перед вибором. Не 
виключенi втрати i розставання, але все, що вiдбувається зараз, вiдкриває 
вам шлях до нових можливостей. Якщо змiни торкнуться не вас, то не за-
лишайтеся осторонь, допомагайте iншим впоратися з труднощами. Поси-
деньки з друзями даватимуть хорошу розрядку.

Сприятливi днi: 11, 12; несприятливi: 7.

ТЕрЕЗИ (24.09-23.10). Зустрiчi, подiї, змiни цього тижня доленоснi. 
Подiям краще надати вiльний хiд, але не йти убiк вiд розв’язання проблем. 
До четверга плануйте провести всi важливi зустрiчi, оформити операцiї i 
здiйснити все те, що працюватиме на вас якийсь час. Пiсля четверга за-

ймайтеся тiльки необхiдними справами, вiдкладiть великi покупки i не затiвайте 
перетворень в будинку. У разi потреби за порадою i пiдтримкою можна звернутися 
до друзiв. Якась нова тема може об`єднати вас в цей час.

Сприятливi днi: 9; несприятливi: 6.

СКОрПIОН (24.10-22.11). Ваша здатнiсть справлятися з форс-
мажорними обставинами допоможе вийти з подiй цього тижня пере-
можцем. Будьте уважнi, iнтуїцiя наперед дасть пiдказки, якi сторони 
життя потребують змiцнення i уважнiшого ставлення. Небезпечна 

конфронтацiя з партнерами або конкурентами. Але корисно наводити мости, 
знаходити взаємовигiднi iнтереси, особливо, з розрахунком на перспекти-
ву. Зберiгайте елегантнiсть i спокiй, вiдчувайте себе комфортно в будь-яких 
ситуацiях. Це необхiдно не тiльки вам, але й оточуючим.

Сприятливi днi: 7, 10; несприятливi: 6.

СТрIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Цей тиждень готує вам випро-
бування. Ви не зможете дозволити собi розкiш вiльно розпоря-
джатися своїм часом. Подiї ущiльнюються i потрiбно буде ухва-
лювати швидкi рiшення i нести тягар додаткових турбот. У першiй 

половинi тижня потурбуйтеся про справи й iнтереси, якi вас пов`язують iз 
зарубiжними партнерами. З четверга можливi проблеми, якi займуть весь 
ваш час i увагу. Цей день є поворотним, i вiд нього починайте коректувати 
свої плани. Прагнiть зберегти командний дух у своєму оточеннi.

Сприятливi днi: 9; несприятливi: 6.

КОЗЕрIГ (22.12-20.01). Концентруйтеся на тому, що вiдбувається 
навколо. Цей тиждень може перевернути ваше життя i примусити про-
явити тi якостi, яких ви в собi не пiдозрювали. У понедiлок можливi 
несподiванi змiни, якi стануть першими сигналами майбутнiх подiй. 

Якщо у вашому пiдпорядкуваннi є люди, створiть атмосферу спiльностi, але тягар 
вiдповiдальностi зараз доведеться повнiстю узяти на себе. Кульмiнацiя в якiйсь 
темi очiкується у четвер. Перевiрка почуттiв може призвести до початку нового 
етапу не тiльки в дiловому, але й особистому житті.

Сприятливi днi: 10, 11; несприятливi: 8.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). У понедiлок ви можете пустити-
ся в iмпровiзацiї, якщо вiдчуєте вiдповiдний настрiй. Розширюйте 
сферу контактiв, зустрiчайтеся з рiзними людьми - у спiлкуваннi 
може народитися щось цiкаве. У четвер проявiть зiбранiсть i 

обережнiсть, по можливостi виключiть всi ситуацiї ризику. Не пiддайтеся 
на провокацiї конкурентiв. Продовжуйте захоплено займатися улюбленою 
справою, мiняйте iмiдж, захоплення, але залишайтеся вiрнi партнерам i дру-
зям. У разi потреби йдiть на компромiс i спокiйно спостерiгайте за тим, що 
вiдбувається.

Сприятливi днi: 8; несприятливi: 7.

рИБИ (20.02-20.03). Цього тижня вам гарантованi 
несподiванi повороти i незабутнi враження. Але, щоб витрима-
ти пiдвищене навантаження, добре розплануйте основнi справи 
тижня. Всi важливi заходи здiйснюйте до четверга. Має сенс за-

йнятися тим, що ранiше ви iгнорували або на що не вистачало часу. З дру-
гої половини тижня ви можете вiдчути сильний тиск з боку начальства або 
партнерiв. Ваше тверде «нi» має сенс в тому випадку, якщо ви упевненi в 
своїй правотi i у вас є актуальнiшi справи.

Сприятливi днi: 9, 11; несприятливi: 6.

с к а н в о р д

• Неможливо чхнути 
з розплющеними очима.

•Найстарішій жу-
вальній гумці у світі 9000 
років! 

•Місяці, які почина-
ються з неділі, завжди ма-
тимуть “п’ятницю, 13-го”.

•Очі у віслюка роз-
ташовані таким чином, 
що він бачить всі свої чо-
тири ноги одночасно.

•Земля – єдина 
планета названа НЕ на 
честь Бога.

•Мед є єдиною 
їжею, яка не псуєть-
ся з часом. Археологи 
спробували мед, який 
знайшли в гробницях 
єгипетських фараонів і 
визнали його їстівним.

•Верблюди мають 
три повіки, які захища-
ють їхні очі від піску та 
пилу.

•На кожному конти-
ненті є місто, яке нази-
вається Рим.

•Людина народжу-
ється з 300 кістками, але 
на момент, коли вона 
стає дорослою, у неї за-
лишається лише 206.

Пеніцилін
Олександр Флемінг відкрив пе-

ніцилін в 1928 році. Насправді він не 
шукав його в той час, а просто до-
сліджував грип. Він не був дуже вже 
акуратним, не мив лабораторний по-
суд відразу після експерименту, і не 
викидав культури грипу по 2-3 тижні 
підряд, накопичуючи на своєму робо-
чому столі по 30-40 чашок одночас-
но. Так, одного разу він в одній з ча-
шок Петрі виявив цвіль, яка, на його 
подив, придушила висіяну культуру 
бактерії стафілокока. Цвіль, якою ви-
явилася заражена культура, належа-
ла до дуже рідкісного виду. Швидше 
за все, вона була занесена з лабора-
торії, розташованої поверхом нижче, 
де вирощувалися зразки цвілі, взяті з 
будинків хворих, що страждають на 
бронхіальну астму. Флемінг залишив 
згодом знамениту чашку на лабора-
торному столі і поїхав відпочивати. 
Насталі в Лондоні холоди створили 
сприятливі умови для зростання цві-
лі, а потім потепління – для бакте-
рій. Як з’ясувалося пізніше, збігом 
саме цих обставин було зобов’язане 
знамените відкриття – і не тільки 20 
століття – пеніцилін, який врятував 
і рятує досі життя і здоров’я неймо-

вірного числа людей. Коли Флемінг 
помер, його поховали в соборі Св. 
Павла в Лондоні – поруч з найбільш 
шанованими британцями, а в Греції в 
день його смерті був оголошений на-
ціональний траур. 

Суперклей 
Його винайшов випадково Гарі Го-

вер, який в лабораторних умовах під 
час Другої світової війни (1942 рік) про-
водив пошук прозорого пластика для 
гарматних прицілів. Отриманий циа-
ноакрилат не вирішив його проблем, 
оскільки швидко тверднув, клеївся до 
чого попало і псував лабораторне об-
ладнання. Але, через багато років, в 
1958 році, він зрозумів, що його вина-
хід може послужити людству. Найре-
альнішою користю виявилася здатність 
моментально заклеювати рани – це 
врятувало життя багатьом солдатам 
під час війни у В’єтнамі – із заклеєними 
ранами їх можна було транспортувати в 
лікарню. До речі, в 1959 році незвичайні 
здібності клею були продемонстровані 
Америці, коли ведучий програми був 
піднятий у повітря за допомогою двох 
сталевих пластин, склеєних між собою 
всього лише крапелькою клею. Пізніше 
в повітря піднімали все підряд – від те-
левізорів до автомобіля .

Цікаві 
ФактИ

Сканворд №6-2012

Паливно-
енергет.

комплекс

Окрема
книга
твору

Заборона

Неопізн.
літаючий

об`єкт
Кагор,
вермут

Зевс

Церковне
вино

Холод Країна  в
Африці

Вдохно-
вителька

Рос.  гра

Рух
ногою

Тенісний
майдан-

чик

Людина-
оркестр

Морська
про-

мислова  
риба

Місто  в
Грен-
ландії

Проти-
лежне
війні

1+2=

Гурт
В.  Цоя

Хреще-
ний

батько

Працівник
армій-

ської  кан-
целярії

“Король-
...”

Вулкан
на  Філіп-

пінах

Реакція
Вас-

сермана

Напій  з
кобиля-

чого
молока

Кора
льоду  на

снігу

День
тижня

Англ.
дівчина

Житло
біженців

Вид
театр.
мис-

тецтва

Річка  в
Росії

Іудейсь-
кий  цар

Жіноче
ім`я

Кухар  на
судні Бог  вітру

Слово  з
“Кін-дза-

дза”
Вигук

Знак
зодіаку

Місто  в
КНДР

Укр.
Радян.

енцикло-
педія

Пустеля
в  Африці

Сполука
металу  з
киснем

Пряність

...-всьому
голова

Зимові
опади

Частина
шлунку
у  птахів

Великий
папуга

Письмо-
вий  указ

хана

Гужовий
транс-
порт

Уральсь-
кий  авт.

завод

Покрови-
тель

кохання

Запе-
речна
частка

Поліне-
зійський

народ

Муза
любовної

поезії

Серед-
земне  ...

Основа
вікна

...  де
Бальзак

Підйом-
ний

механізм

Н2О

Жаба

Африкан-
ська

тварина
Др.  назва

Риму
Штат  в
США

Помічник
Врунгеля

Захвор.
щитовид.

залози

Укр.
телеба-
чення

Інстр.
для

буріння

Півден.-
африкан-

ська
країна

Місто 
порт  в
Ємені

Острови 
 в

Індонезії

Зв`яза-
ний

оберемок
злаків

Річка  у
Франції

Дрібне
скляне

намисто

Різновид
жирафа

Грошова
одиниця

Лаоса

...
природи

...  в  боки
Корало-

вий
острів

Провін-
ція  в

Бельгії

Одне
коло

танцю

Рос.  авто

Невідоме

Смішно стверджувати, що світ зобов’язаний відкриттям пеніциліну лише 
неохайності Олександра Флемінга і випадковим збігом обставин. Це, як і 
безліч інших, з першого погляду, випадкових відкриттів зобов’язані зацікав-
леності і таланту людей, вчених і дослідників.Недостатньо однієї фортуни для 
того, щоб здивувати світ новим відкриттям – як то кажуть, «впевнене падіння 
яблука на голову Ньютона, який сумнівається, безсумнівно стало наслідком їх 
обопільної наукової зрілості». І все ж …


