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У рамках робочої поїздки до Ки-
ївської області Уповноважений Пре-
зидента України з прав дитини Юрій 
Павленко провів зустріч із головою 
Київської обласної державної адміні-
страції Анатолієм Присяжнюком.

Під час зустрічі були обговорені 
основні заходи Київської ОДА на 2012 
рік за напрямком захисту прав дітей. 
Анатолій Присяжнюк поінформував  
Юрія Павленка, що питання захисту 
прав дітей перебуває на його осо-
бистому контролі та є пріоритетним 
у діяльності Київської обласної дер-
жавної адміністрації. Зокрема, голова 
ОДА повідомив, що з метою забез-
печення права дитини на виховання 
в сім’ї, у 2012 році буде створено 50 
дитячих будинків сімейного типу.

Уповноважений Президента Укра-
їни з прав дитини позитивно оцінив 
такі наміри Київської ОДА. Уже в січ-
ні 2012 року в прийомних сім'ях та 

дитячих будинках сімейного типу на 
Київщині родину знайшли 33 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування.

Голова Київської ОДА також пред-
ставив плани щодо розвитку інфра-
структури закладів для дітей дитячих 
садочків, шкіл, закладів позашкільної 
освіти, дитячих лікарень. Анатолій 
Присяжнюк, зокрема, зауважив, що 
протягом наступних 2-3 років 100 
відсотків дітей буде забезпечено 
дошкільною освітою. Також, окремо 
було обговорено питання забезпе-
чення дітей ліками та вакцинами.

- Турбота про дітей є пріоритетом 
в діяльності облдержадміністрації, - 
зазначив керівник області. - Особли-
ву увагу приділяємо соціально неза-
хищеним дітям, сім'ям, які опинилися 
в складних життєвих обставинах, а та-
кож хворим дітям, які потребують до-
помоги від держави. Значна увага  на 
Київщині приділяється питанням охо-

рони здоров'я та материнства.
Юрій Павленко зазначив, 

що результати виконання Ки-
ївською ОДА указів та дору-
чень Президента України у 
сфері захисту прав дитини, в 
тому числі Указу «Про питання 
щодо забезпечення реаліза-
ції прав дітей в Україні», є по-
зитивними та показовими для 
роботи інших регіонів.

ДОВІДКА
За інформацією Київської 

ОДА, в області дошкільною 
освітою охоплено 58,2 тис. ді-
тей, із них віком від 1 до 3 років 
охоплено близько 20,5%, ві-
ком від 3 до 6 років – 84%.

У 2012 році планується від-
криття 7 дошкільних груп у на-
вчально-виховному комплексі 
с. Мокрець (40 місць) Бровар-
ського району, у Здорівському 
НВК (15 місць), Митницькому 
НВК (15 місць), Солтанівському 
НВК (15 місць) Васильківсько-

го району, у діючому центрі розвитку 
дитини «Пролісок» (20 місць) Мака-
рівського району, відкриття ясел-сад-
ка «Світанок» (20 місць) м.Березань.

Продовжується добудова до-
шкільних навчальних закладів у 
с.Старі Петрівці Вишгородського ра-
йону та будівництво нових дошкіль-
них навчальних закладів: у житлово-
му мікрорайоні Таращанський (220 
місць) м.Біла Церква, с.Зазим’є (110 
місць) Броварського району, смт Ко-
зин (140 місць) Обухівського району.

У с.Дерев’яна Обухівського району в 
квітні 2012 року планується відкриття но-
вого дошкільного навчального закладу.

До 2013 року планується добу-
дова дошкільних навчальних закла-
дів у Києво-Святошинському районі: 
«Світлячок» (91 місце) с.Шпитьки, 
«Барвінок» (75 місць) с.Крюківщина, 
«Малятко» (80 місць) с. Петропав-
лівська Борщагівка, «Теремок» (100 
місць) м. Вишневе.

 Юрій Павленко: «київська область є Прикладом 
результативного виконання рішень Президента 

україни у сфері захисту Прав дитини»
•Голова райдержадміністрації Олександр Куцик про-

вів апаратну нараду з керівниками установ і організацій та 
сільськими, селищними головами району, де були розгля-
нуті питання   стану погашення податкового боргу  і заходи 
щодо недопущення виникнення новоствореного податко-
вого боргу, планування реорганізації мережі закладів охо-
рони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу 
та визначення місць розташування і штатну чисельність 
центрів первинної медико-санітарної допомоги, які будуть 
утворені в районі, виконання Постанови Центральної ви-
борчої комісії від 24.01.2012 № 11 „Про порядок утворення 
звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць 
на постійній основі”, організації роботи зі зверненнями 
громадян. А також був заслуханий звіт Маковищанського 
сільського голови Людмили Живаги щодо перспектив со-
ціально-економічного і культурного розвитку села на 2012 
рік, стану фінансово-господарської діяльності та про ро-
боту зі  зверненнями  громадян, що надійшли до ради за 
минулий рік  і виконання Закону України від 13.01.2011 № 
2939-VІ „Про доступ до публічної інформації”.

У ході наради голова райдержадміністрації дав до-
ручення сільським і селищним головам про вжиття не-
відкладних заходів щодо погашення податкового боргу 
та недопущення утворення нового; сприяти центральній 
районній лікарні у проведенні реорганізації закладів охо-
рони здоров’я району; поновити інформацію з організації 
роботи сільських, селищних рад та звернень громадян на 
інформаційних стендах; терміново здійснити заходи по 
розчистці доріг і вулиць у населених пунктах району тощо.

•Перший заступник голови райдержадміністрації 
Олександр Горін провів засідання комісії з питань забезпе-
чення дотримання вимог чинного законодавства України у 
сфері приватизації державного житлового фонду у районі.

•Перший заступник голови райдержадміністрації 
Олександр Горін за участю начальника управління Пенсій-
ного фонду України в Макарівському районі Тетяни Туря-
ниці та головного спеціаліста з питань звернень громадян 
юридичного відділу апарату райдержадміністрації Наталії 
Галузи провів виїзний прийом громадян у с.Вільно.Жите-
лі села  звернулися з соціальними питаннями (пенсійне 
забезпечення інвалідів – ліквідаторів наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, призначення пенсій, роз’яснення 
основних положень пенсійної реформи), комунального та 
транспортного господарства (транспортне сполучення, 
електропостачання і теплопостачання). 

Після прийому громадян перший заступник голови рай-
держадміністрації спільно з Вільнянським сільським головою 
Олександром Раковим відвідали об’єкти соціальної сфери 
села. У ході зустрічей з керівниками були порушені питання 
електропостачання школи, теплопостачання дитячого садка 
та пенсійного забезпечення працівників освіти і медицини.

у райдержадміністрації

Між тим, наголосила 
вона, тариф є суто еконо-
мічною категорією і у всіх 
країнах є основним регуля-
тором діяльності суб'єктів 
ринку. Отже, тарифна полі-
тика обумовлює поведінку 
і компаній, що працюють у 
сфері ЖКГ, і споживача як 
на сьогодні, так і на довго-
строкову перспективу.  

   На думку експерта, 
небезпека необгрунтова-
но занижених тарифів у 
ЖКГ полягає, насамперед, 
у тому, що в цьому випад-
ку треба забути про енер-
гозбереження та енерго-
ефективність. "Зберігати 

енергоресурси за умов за-
нижених тарифів не буде 
цікаво ані споживачу, ані 
виконавцю житлово-кому-
нальних послуг. Економія 
буде мізерною. Між тим, 
енергоємність економіки 
України та, зокрема, сфе-
ри ЖКГ орієнтовно у 3 рази 
перевищує аналогічний 
показник розвинутих країн 
світу, що, в свою чергу, під-
вищує собівартість послуг 
ЖКГ", - сказала вона. По-
друге, тариф має знижува-
тися внаслідок зменшення 
собівартості. "Останнє по-
требує проведення мо-
дернізації житлово-кому-

нальної інфраструктури та 
впровадження ресурсоз-
берігаючих технологій. А в 
умовах штучно занижених 
тарифів енергоефективні 
інвестиційні проекти ста-
ють або взагалі неокупни-
ми, або термін їх окупності 
збільшується до 25-30 ро-
ків, що робить нереальною 
їх реалізацію".  

."Наші сусіди - краї-
ни східної Європи (Чехія, 
Словенія, Болгарія тощо) 
- активно реалізують про-
грами термомодернізації 
житлового фонду, залуча-
ючи для цього як державну 
допомогу, так і кредитні ре-
сурси. З їхніми тарифами 
на послуги ЖКГ окупність 
таких проектів 8-10 років, 
а якщо взяти наші тарифи, 
то окупність подібних про-

ектів збільшиться до 20-25 
років. За таких умов насе-
лення навряд чи буде ду-
мати про залучення коштів 
для термомодернізації бу-
динків і буде продовжувати 
сплачувати за фактично не 
"витрачене" ним тепло", - 
вважає експерт.  

Увесь світ сповідує іде-
ологію сталого розвитку, 
наголосила І.Запатріна. 
Основна її теза - не жити за 
рахунок майбутніх поколінь.  

"Наша тарифна полі-
тика у сфері ЖКГ, яка про-
водиться останні 20 років, 
закріплює у суспільстві 
ідеологію "антисталого" 
розвитку. З кожним роком 
ми дедалі більше проблем 
перекладаємо на майбутні 
покоління - на наших дітей 
та онуків. ", - сказала вона.  

коментар експерта  виїзний прийом

'' ПРОДОВЖЕННЯ стОР.  3.ПРОДОВЖЕННЯ стОР.  2.

З наближенням виборів у нашій країні питання тари-
фів на послуги ЖКГ знову набуває політичного та попу-
лістського забарвлення. Про це заявила у коментарі для 
УКРІНФОРМу Ірина Запатріна, доктор економічних наук, 
заступник міністра з питань житлово-комунального гос-
подарства у 2007-2010 рр.

Якщо хочеш більше дізнатися чим живе громада, про 
її  назрілі проблеми і допомогти у їх вирішенні, то, без-
перечно, треба зустрітися з громадою. Тому й практику-
ються районним керівництвом  виїзні прийоми громадян 
безпосередньо у населених пунктах. У середу голова 
райдержадміністрації Олександр Куцик разом із радни-
ком голови адміністрації В’ячеславом Фаренюком та го-
ловним спеціалістом з питань звернень громадян юри-
дичного відділу апарату райдержадміністрації Наталією 
Галузою побували у Людвинівській сільській раді, де про-
вели прийом місцевих жителів.

Саме тут проживає багато людей, переселених із 
зони чорнобильського лиха. Для них, вигнаних із влас-
них осель «мирним» атомом, тут у 1986 році заклали село 
«Тернопільське», яке назвали на добру згадку про буді-
вельників з Тернопільщини, що нині належить до терито-
ріальної громади Людвинівської сільської ради.

Якщо проаналізувати питання, з якими зверталися грома-
дяни безпосередньо до Олександра Івановича, то стосували-
ся вони виділення землі під забудову, оформлення земельних 
паїв, правильності нарахування пенсії, надання житла…

До аварії на ЧАЕС Олексій Кирильчук був у тому краї 
головою колгоспу. Але біда змусила його покинути рідні 
землі. Разом із односельцями евакуював господарство. 
Має майже сорок років трудового стажу, численні урядо-
ві нагороди. Порушив Олексій Володимирович питання 
про правильність нарахування йому пенсії за багаторічну 
працю, за урядові відзнаки, за те, що має статус потерпі-
лого ІІ категорії.

Житло, земля, Пенсії… Тарифи на послуги ЖКг: 
збільшиТи не моЖна 

зменшиТи  
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 Реформа вищої освіти є "антиприкладом" впрова-
дження змін, адже розпочинати реформи без чіткої кон-
цепції та законодавчого підгрунтя не можна. Про це за-
явив Президент Віктор Янукович  у своєму виступі під час 
відкриття десятої сесії Верховної Ради шостого скликан-
ня у вівторок, повідомляє кореспондент УКРІНФОРМу. 

 "Антиприкладом може бути реформа вищої освіти. По-
вторюю - антиприкладом. Уряд розпочав реорганізацію ви-
щих навчальних закладів раніше, ніж визначив відповідним 
законом, якими мають бути нові засади їх функціонування, 
що призвело до різних проблем", - констатував Президент. 

 Тому, додав він, прийняття закону про вищу освіту є 
першочерговим завданням.  Він також висловив переко-
нання, що через механізм державного замовлення освіта 
має гнучко реагувати на потреби економіки, а тому має 
бути закладена постійна взаємодія вузів із роботодавцями. 

офіційно
президенТ В.ЯнуКоВич заЯВиВ, 

що реформа Вищої осВіТи є 
«анТиприКладом»

Дні тижня Керівник, який веде прийом Посада Години 
прийому

Перший, третій по-
неділок щомісяця ПОДАШЕВСЬКА Тетяна Леонтіївна заступник голови 

облдержадміністрації 14.00-17.00

Другий, четвертий 
вівторок щомісяця  ЧИЖМАРЬ Юрій Васильович заступник голови 

облдержадміністрації 10.00-13.00

Перша, третя середа 
щомісяця ПРИСЯЖНЮК Анатолій Йосипович голова облдержад-

міністрації 10.00-13.00

Третя, четверта се-
реда щомісяця МАКСИМЕНКО Володимир Миколайович заступник голови 

облдержадміністрації 14.00-17.00

Перший, третій чет-
вер щомісяця ГОЛОВІН Євген Анатолійович заступник голови 

облдержадміністрації 10.00-13.00

Перша, третя 
п’ятниця щомісяця МОСКАЛЕНКО Ярослав Миколайович

перший заступник 
голови облдержадміні-
страції

10.00-13.00

Друга, четверта 
п’ятниця щомісяця СПАСЬКИЙ Андрій Сергійович
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Жінки, яким присвоєно звання «Мати-героїня», Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Пра-
ці, інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни приймаються позачергово.

Андрій СПАСЬКИЙ.
заступник голови – 

Керівник апарату адміністрації. 

- Отже, Григорію Петровичу, 
коли і як організаційно сформува-
лися краєзнавчі осередки в Украї-
ні й на Київщині? Що привело Вас 
у краєзнавство?

- Український краєзнавчий рух 
веде свій родовід від легендарних 
літописців часів Київської Русі. 31 
травня 1925 року було утворено 
Український комітет краєзнавства, 
як постійно діючий орган. Його члени 
взяли за мету поширення краєзнав-
ства серед широких кіл населення. 
На початку 30-х років в Україні було 
понад 30 тисяч активних краєзнав-
ців. Проте незабаром багато з них 
було репресовано.

У повоєнні роки почали знову 
створюватися місцеві краєзнавчі 
осередки. Важливе значення для від-
родження українського краєзнавчого 
руху, його наукових, громадських і 
шкільних форм, мало залучення по-
над 100 тисяч дослідників рідного 
краю до роботи над „Історією міст і 
сіл Української РСР” у 26 томах.

На хвилі національного піднесен-
ня суспільства 27 березня 1990 року у 
Києві відбувся Перший Всеукраїнський 
краєзнавчий з'їзд, який мав статус 
установчого для Всеукраїнської спілки 
краєзнавців – повноправної спадкоє-
миці традицій, впроваджених свого часу 
Українським комітетом краєзнавства.

Вагома роль у відродженні і роз-
витку українського краєзнавства в 
другій половині ХХ століття належала 
академіку НАН України, Герою Украї-
ни П. Т. Троньку, який понад двадцять 
років очолював Спілку. 12 вересня 
минулого року Петра Тимофійовича 
не стало, ще раніше, 17 листопада 
2008 року пішов із життя відомий 
український історик, доктор історич-
них наук, професор Євген Михайло-
вич Скляренко – перший голова Ки-
ївської обласної організації НСКУ. Та 
справу, якій патріархи краєзнавства 
присвятили життя, продовжують їхні 
соратники, учні й послідовники.

Київська обласна організація 
спілки нині має 12 первинних осе-

редків – у Макарівському, Фастів-
ському, Обухівському, Кагарлицько-
му, Броварському, Бориспільському 
районах, містах Василькові і Білій 
Церкві, у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка, 
Інституті історії України НАН Укра-
їни, Національному педагогічному 
університеті імені М. Драгоманова, 
Інституті національної пам’яті.

17 січня в стінах Київського націо-
нального університету ім. Тараса Шев-
ченка відбулася звітно-виборча кон-
ференція обласної організації НСКУ. 
На конференції проведено вибори 
керівних органів КОО НСКУ, окреслені 
конкретні заходи щодо розвитку кра-
єзнавчого руху в столичній області.

А якщо говорити про себе, – то 
мене привели у цей рух мої вчителі: 
історик Олександр Якович Коляда і 
філолог Клавдія Олександрівна Чер-
нявська, мої університетські викла-
дачі і друзі, зокрема, Юрій Данилюк, 
і, безумовно, П. Т. Тронько, з яким 
я особисто познайомився на зламі 
1970-80-х рр.

Але й Макарівщина для мене до-
рога по-особливому. Адже любов до 
історії мені прищепили твори Воло-
димира Малика і Петра Сиченка...

григорій савЧенко: «Члени сПілки Проводять 
багатоПланову краєзнавЧу роботу»

Наш співрозмовник – Григорій Петрович Савченко – голова правління 
Київської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, 
кандидат історичних наук, професор кафедри новітньої історії України Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевченка. Макарівщи-
на познайомилася з Григорієм Петровичем і практичною роботою Спілки 
краєзнавців наприкінці минулого року, коли в Макарові й Бишеві відбули-
ся наукові конференції.

Оголошення
14.02.2012 року з 10.00 – 13.00 години в 

приміщенні прокуратури Макарівського району 
смт. Макарів, вул. Фрунзе, 66 буде проводити 
особистий прийом громадян заступник проку-
рора Київської області В.В. Лушер.

 Бажаючим побувати на особистому прийо-
мі, необхідно мати при собі звернення у пись-
мовій формі.

Прокуратура Макарівського району.

Депутат районної ради Семен Григорович Ханін за-
вжди йде назустріч тим, хто потребує допомоги, вислу-
хає, порадить і, в залежності від можливостей, вирішить 
проблему. До нього частенько звертаються пенсіонери, 
котрим не під силу (привильніше через нестачу коштів), 
придбати речі, які вкрай необхідні старій хворій людині. 
Саме з такою проблемою звернулася до депутата жи-
телька Макарова Софія Федорівна Колісна. Вона пола-
мала ногу, і з тих пір погано пересувається. А почувши від 
знайомих, що Семен Григорович допомагає, написала 
йому листа із проханням придбати для неї ходунки. На-
віть і не думала жінка, що її бажання виконають так швид-
ко. Тож, коли до неї завітали гості з подарунком, Софія 
Федорівна розплакалася, і розчулена щиро дякувала.

блаГодійність

допоміг депуТаТ

ВідбудуюТь сТадіон й 
сТВорЯТь фуТбольну 

Команду
Нещодавно передали на баланс Забуянської сільської 

ради шкільний стадіон. Цьогоріч його планують рекон-
струювати. Нині вже розроблено проект.

Також буде створено місцеву футбольну команду.  
В селі проживає багато молоді, яка прагне займатися 
спортом, тож буде легко сформувати команду. Сільська 
рада передбачає залучити меценатів для підтримки та 
розвитку спорту в селі.

ВідноВлено 
ВодопосТачаннЯ

Ще більше 20 років тому до адміністративного примі-
щення сільської ради Гавронщини було підведено водо-
постачання. Проте з плином часу устаткування застаріло й 
вийшло із ладу і вже кілька років не функціонувало. Нещо-
давно це питання було вирішено. Відновлено водопоста-
чання та каналізацію, а також зроблено ремонт санвузла.

ремонТи Та придбаннЯ
Цьогоріч за кошти місцевого бюджету Ситняківської 

сільської ради зроблено ремонт у фойє будинку культу-
ри, замінено частину старих вікон на металопластикові у 
приміщені сільської ради. За кошти спонсорів придбано 
підсилювач для місцевої школи, надано фінансову допо-
могу  місцевій команді із мініфутболу, закуплено шпалери 
та м’ячі для Калинівського дитячого садка.

вісті із сіл

 Прем'єр-міністр України Микола Азаров вимагає від 
членів уряду поліпшити роботу з розробки законопроек-
тів та активніше співпрацювати з нардепами й громад-
ськістю.  Про це він заявив, відкриваючи засідання уря-
ду в середу.  Він зауважив, що жоден законопроект без 
роз'яснення суспільству мети його розробки не повинен 
вийти з Кабміну. 

 "Без довіри людей, без їх участі у перетвореннях за-
конопроекти не варті паперу, на якому написані", - під-
креслив Прем'єр.  Він нагадав, що на початок 10-ї сесії 
Верховної Ради в парламенті знаходяться 142 урядових 
законопроекти, і уряд планує подати ще кількасот про-
ектів законів.

м.азароВ Вимагає, 
щоб мінісТри Краще

писали заКонопроеКТи 

Галина Мацапура теж 
переселенка. До еваку-
ації вона і її мама мали 
окремий будинок. А коли 
заселяли потерпілих у но-
возбудоване житло, то їй 
з мамою надали один бу-
динок на двох. Тоді запев-
няли, що це тимчасово, що 
з часом розселять. Та про-
йшло вже чверть століття, 
мама відійшла у вічність, 
а обіцяного так і не до-
чекалися, хоча четверта у 
списку на отримання жит-
ла, має статус потерпілої 
І категорії, інвалід ІІ групи.

– Ще є син мамин, ін-
валід першої групи, – го-
ворить Ганна Савелівна. 
– Йому теж десь треба 
прихилитися, щоб жити у 
теплі, з дахом над голо-
вою.

Клопотатися про житло 
прийшов і 80-річний Григо-
рій Отрощенко.

– Я вже перший на чер-
зі, – уточнює Григорій Ми-
хайлович, – а впевненості 
в тому, що його отримаю, 
нема, бо житло не будуєть-
ся. А ще, – звертається він 
до голови райдержадміні-
страції, – довго виготовля-
ють акт на земельний пай. 
Тай пенсія замала, а я все ж 
таки ліквідатор ІІ категорії.

Тринадцять років живе 

у найманих квартирах со-
ціальний працівник Окса-
на Сітовська. Мріє жінка 
про власну оселю - як не 
як, а то своє, сам собі гос-
подар. Тож звернулася до 

Олександра Івановича, 
щоб районна влада надала 
фінансову допомогу на бу-
дівництво.

На поліпшення житло-
вих умов були звернення 
і від кількох жителів, ко-
трі працюють у соціальній 
сфері.

Ряд питань, які по-
рушували жителі, стосу-
валися взаємовідносин 
сусіда з сусідом. Кіль-
ка років не мирять між 
собою О.І.Могилка та 

І.Г.Балашенко за межі між 
земельними ділянками. 
Уже долучилися до цієї 
справи і правоохоронні 
органи. Проте позитиву у 
цьому спорі поки що нема.

Олена Сидоренко май-
же зі сльозами розповіда-
ла, що хтось по-сусідськи 
«привласнив» її індиків.

– Я своїм птахам і по-
мітку на крилах зробила, 
– бідкається Олена Іванів-
на, – та все одно їх вкрали. 
Знаю хто, але вони відпо-
відають, що то їхні. Уже і в 
міліцію заявила, але толку 
з того!

...Багато років завідує 
дитсадком Раїса Кулага. Як 
може, сільська рада допо-

магає дошкільному закла-
ду, але на все коштів не ви-
стачає. Потребує ремонту 
дах, в деяких місцях необ-
хідно поміняти підлогу, від-
ремонтувати опалення. Го-
лова райдержадміністрації 
разом із сільським головою 
Тетяною Сулімою завітали 
у дитсадок. Частина при-
міщення пустує. Оскільки 
не опалюється, то з роками 
і руйнується. Малечі виста-
чає місць для відпочинку, 
ігор в іншій частині будівлі, 
але з часом, можливо, до-
ведеться і відновлювати 
дошкільний навчальний 
заклад (бо в селі все біль-
ше і більше залишається 
молодих сімей). В кімнатах 
тепло, затишно є вдосталь 
іграшок,  діти забезпечені 
висококалорійним харчу-
ванням.

Всі, порушені жителя-
ми  питання на виїзному 
прийомі, взяті на контроль 
головою райдержадміні-
страції. Деякі з них будуть 
вирішені найближчим ча-
сом, інші потребують більш 
детального вивчення, за-
лучення до їх вирішення 
відповідних служб. Але є 
ряд питань, котрі безпосе-
редньо можуть вирішува-
тися владою села.

Петро СУХЕНКО.

Житло, земля, Пенсії…
'ПОЧАтОК стОР.  1.
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Додають роботи пра-
цівникам КП «Макарів-
сервіс» постійні зміни 
погоди. Тільки-но вони 
прибрали сніг, як за ви-
хідні він знову нападав.  
Із самого ранку з тро-
туарів у райцентрі до-
помагає прибирати сніг 
спеціально обладнаний 
трактор, а працівники 
комунального підприєм-
ства посипають їх піско-
вою сумішшю. 

Біля кіноконцертної 
зали «Ольвія» його згор-
тали та вивозили.

Стрітення – це пам'ятка про подію 
принесення сорокаденного Христа до 
храму в Єрусалимі та зустрічі з правед-
ними Симеоном і Анною. В цей день свя-
тять у церкві свічки, які несуть до своїх 
домівок як символ світла і очищення, і 
таку свічку слід дати в руки вмираючому.

На 40-ий день після народження Ісуса 
Христа Марія та Йосиф виконали закон, 
про який йдеться у Старому Завіті і який 
постановляв, що на 40-ий день після на-
родження хлопчика, а на 80-ий – після 
народження дівчинки кожна мати мала 
принести до дверей святині однорічне 
ягня на цілопальну жертву, як знак визна-
ння над собою найвищої Божої влади і 
подяки, а голуба – як жертву за гріхи. Піс-
ля цього жінка вважалась очищеною. Цей 
же закон приписував, що первородного 
сина треба було принести до святині та 
пожертвувати Богу. 

Ця подія описується у Євангелії. Як 
сказано, у той час збулась передбачена 
Богом зустріч Христа з праведним Симе-
оном. 

Свято Стрітення Господнього входить 
до дванадцяти найбільших церковних 
свят. Урочисто його почали відзначати з 
кінця V століття, хоча згадки про святку-
вання у Єрусалимі датовані уже другою 
половиною IV століття.

Перша згадка про святкування в що-
деннику паломниці С.Етерія, де вона на-
зиває його «40 днем після Богоявлення». 
Описує його так: «Сороковий день після 
Богоявлення відзначається з найбільшою 
урочистістю. Цього дня йде процесія до 
храму Воскресення, де всі збираються на 
Літургію. Правиться за приписаним по-
рядком з найбільшою урочистістю, наче 
на Пасху. Усі священики проповідують і 
також єпископ. Усі вони пояснюють текст 
Євангелія, де говориться, що 40 дня Йо-
сиф і Марія принесли Господа до храму" 
(Гл. 26).

Стрітення – це завершення церков-
ного різдвяного циклю святкувань. Після 
нього вже не співають коляд. І в народ-
ному календарі це вже передбачення 
недалекої весни. З погоди на Стрітення 
ворожать, чи скоро прийде весна: «Коли 
на Стрітення зима з літом стрічається 
(значить: прийде відлига), то зима ще 
довго потриває», або – «Коли на Стрі-
тення півень води нап’ється (з розталого 
снігу), то влітку віл наїсться (буде добрий 
урожай)», і таке подібне.

15 лютоГо – стрітення 

о д н е  з 
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Історія Макарівського хлібозаводу роз-
почалася в довоєнний період. В 1936-1938 
роках на території пивзаводу, який було 
побудовано у 1902 році, організовано пе-
карню. Завідував нею пекар А.Грінберг. Він 
вручну місив тісто та випікав його в само-
робних печах, які опалювались торфом та 
дровами.

Нині щодня ПАТ «Київхліб» ДП «Мака-
рівський хлібозавод» випікає 4,4 тонни 
продукції та доставляє її майже до 220 
продуктових точок. Макарівський хліб 
можна придбати й за межами нашого ра-
йону.

– Хотілось би збільшити виробництво 
продукції, – говорить директор Андрій 

Олександрович Подоляк, який керує заво-
дом більше 30 років. – Але підприємство 
працює в умовах жорсткої конкуренції. 
На території нашого району реалізовують 

свою продукцію хлібоза-
води із Житомира, Бер-
дичева та Києва. Постійно 
зростає вартість борошна, 
олії, дріжджів, природного 
газу, електроенергії. На-
приклад, п’ять років тому 
ціна однієї тисячі кубів газу 
становила 30 у.о., а нині – 
500 у.о. Тож постійно шу-
каємо шляхи зменшення 
використання природного 
газу і економії енергоно-
сіїв. Ось нещодавно вста-
новили електричний паро-
генератор, модернізували 
хлібопекарську лінію №1 – 
на заміну печі ФТЛ-2 вста-

новили енергозберігаючу 
піч «Муссон-Ротор 99». Та-
кож постійно працюємо над 
якістю товару. Найближчим 
часом розширимо асорти-
мент, плануємо випускати 
ще шість нових виробів. 
Сподіваюсь, що завод пра-
цюватиме ще не один деся-
ток років.

Продукція хлібозаво-
ду – це понад 10 найме-
нувань класичних сортів 
хлібобулочних виробів та 
більше 20 різновидів здо-
бних і кондитерських ви-
робів, випечених за кра-

щими рецептами. Це хліб пшеничний 
«Макарів», хлібці з салом та висівкові, 
батони «любительський», «унавський» 
та «дорожній», рулет святковий, калач 
український, ріжки з повидлом, витушки 
листкові, кекс до чаю, тістечко «зіроч-
ка»… Уся продукція підприємства виго-
товляється з натуральної сировини і не 
містить хімічних домішок та консерван-
тів. А гарантом якості виробів хлібоза-
воду є колектив, що вкладає свою душу 
в роботу.

Окрім смачної та якісної продукції, 
основною цінністю заводу – є його висо-
копрофесійний колектив працівників. На 
підприємстві трудяться 70 професіоналів 
своєї справи. Серед них - начальник ви-
робничої лабораторії Галина Приходько, 

начальник цеху Олег Ка-
теринчук, майстри-пекарі 
Вікторія Атаманченко, Те-
тяна Йовенко, Ніна Семе-
ненко, інженер з ремонту 
Віктор Хруль, техніки-тех-
нологи Людмила Подоляк, 
Ольга Богданова та інші.

Макарівський хлібозавод 
має не одну нагороду. Він 
став переможцем «Кращий 
роботодавець року» у районі 
в 2005-2007 роках. За бага-
торічну, сумлінну і віддану 
працю директора Андрія По-
доляка нагороджено відзна-
кою та почесним званням 
«Заслужений працівник ПАТ 
«Київхліб» 

Марина ІЛЬЧЕНКО.

в и П і к а Ю т ь  х л і б 
з а  к р а щ и м и  р е ц е П т а м и

З огляду на це, вважає 
експерт, сьогодні тарифи на по-
слуги ЖКГ можна стримувати 
тільки за рахунок виключення 
можливостей неефективного 
витрачання коштів (наприклад, 
здійснення закупівель за зави-
щеними цінами) та виключення 
з них витрат на послуги, що фак-
тично не надаються споживачу.  

На запитання, чи можливо 
сьогодні підвищувати тарифи на 
послуги ЖКГ до економічно об-
грунтованого рівня, враховуючи в 
них ті кошти, які потрібні для мо-
дернізації інфраструктури,  І. За-
патріна дала негативну відповідь.  

Для того, щоб не адміністра-
тивними, а економічними засо-
бами стримувати зростання та-
рифів, що є необхідним з огляду 
на сучасний стан житлово-кому-
нальної інфраструктури, на дум-
ку І.Запатріної, є два шляхи.  

По-перше, це активізація пу-
блічно-приватного партнерства 
для модернізації житлово-ко-
мунальної інфраструктури, що 
дасть можливість "розтягнути" 
модернізаційне навантаження 
на тариф на 10-15 років і таким 
чином забезпечити поступове 
м'яке їх підвищення.  

По-друге, це удосконалення 
системи державної і, зокрема, 
бюджетної підтримки модерні-
зації житлово-комунальної інф-

раструктури, забезпечення її 
стимулюючої ролі у енерго- та 
ресурсозбереженні. 

"З минулого року в України діє 
Національна комісія, що здійснює 
регулювання у сфері комунальних 
послуг. Саме вона відповідальна 
за встановлення економічно об-
грунтованих та "підйомних" для 
населення тарифів на централі-
зоване теплопостачання, цен-
тралізоване водопостачання та 
водовідведення. Що стосується 
тарифів на обслуговування житла 
та прибудинкових територій, то 
повноваження на їх встановлення 
мають органи місцевого самовря-
дування. До речі, вони перед тим, 
як підвищувати ці тарифи, мають 
провести громадські слухання з 
мешканцями багатоквартирних 
будинків та пояснити їм, чим ви-
кликано підвищення тарифів. Мін-
регіон не має повноважень для 
того, щоб втручатися у цю ситуа-
цію", - сказала І.Запатріна .  

Вона наголосила, що за-
вданням уряду та профільно-
го міністерства є формування 
державної політики у сфері ЖКГ, 
удосконалення моделі функціо-
нування ринку житлово-кому-
нальних послуг і законодавства 
у цій сфері, роз'яснення спожи-
вачам їх прав і обов'язків, у тому 
числі, щодо цін і тарифів.  

Олег ОЛІЙНИК. 
Укрінформ.

Тарифи на послуги ЖКг: 
збільшиТи не моЖна 

зменшиТи  
Як свідчать дані січневого моніторингу вартості по-

слуг ЖКГ, проведеного власними кореспондентами 
УКРІНФОРМу в обласних центрах України, найвищий 
тариф на холодну воду та водовідведення  в Україні 
для жителів будинків, оснащених лічильниками, вста-
новлено у Луганську. 

Для громадян, які проживають у будинках, облад-
наних системами обліку, тариф становить 7,67 грн./
куб. м. Ненабагато дешевша холодна вода  з  водо-
відведенням  для жителів Чернігова - 7,47 грн./куб. м. 

Найнижчий тариф встановлено для жителів Вінниці 
- 2,68 грн./куб. м. Жителі інших обласних центрів Укра-
їни платять в середньому 4-6 грн. за кубометр. 

У Макарові, при наявності лічильника, 1 кубометр 
водопостачання  коштує 4,70 грн. ,а 1 кубометр во-
довідведення- 4,62 грн. Жителі будинків  62 та 64 по  
вулицях  Садова і  Фрунзе платять  за 1 кубометр хо-
лодної води  8,27 грн. , за каналізацію- 4,62 грн. 

Вартість газу  в Ужгороді  для населення, 
за умови споживання не більше 2,5 тис. ку-
бометрів за рік, становить 18,83 грн. за кубо-
метр (з газовою колонкою, але без лічильни-
ка) і 0,80 грн. - за наявності лічильника. 

В обласних центрах України тариф на газ 
для населення (з газовою плитою без лічильни-
ка) встановлено в 7,82 грн./куб. м. Виняток ста-
новлять Чернівці, Херсон і Миколаїв (14,60 грн./
куб. м), Вінниця і Дніпропетровськ (7,98 грн./
куб. м), а також Тернопіль (7,83 грн./куб. м). 

Тариф для жителів обласних центрів, бу-
динки яких обладнані лічильниками, стано-
вить 0,725 грн./куб. м, окрім Львова - 0,76 
грн./куб. м. Миколаєва і Запоріжжя - 0,73 
грн./куб. м. 

Варто зазначити, що в Ужгороді централь-
не опалення відсутнє, а Чернівці практично 
перейшли на автономне опалювання.

в уЖгороді найвищий тариф на газ,
а у луганську - на холодну воду

без коментарів

'ПОЧАтОК стОР.  1.
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до 80-річчя київської області

Мета, над якою із 2001 року 
працює студія «Сузір’я» ЦТДЮ  
ім. Данила Туптала, - відроджен-
ня духовності 
підростаючого 
покоління за-
собами поза-
шкільної осві-
ти - є наразі 
вкрай актуаль-
ною. Адже сьо-
годні, почасти, 
м о р а л ь н і с т ь 
і духовність 
відходять на 
останні щаблі 
загальноприй-
нятих ціннос-
тей. Кропітка 
робота із літе-
ратурним сло-
вом допома-
гає вихованцям доторкнутися до 
культурних глибин  світу, зрозумі-
ти і відчути красу навколишнього 
і відобразити її у своїх творах . У 
процесі творчості закладаються 
на глибинному рівні мислення і 
почуттів поняття таких чеснот, як 
добро, любов, справедливість, 
толерантність ... Краса життя че-
рез слово входить не лише у твір 
вихованця, а й у його душу, вчить 
гідно і плідно жити і творити в 
цьому світі.

Літстудія «Сузір’я» була ство-
рена у січні 1999 року. Першими 
її вихованцями стали учні шкіл 
Макарова. Згодом студія ви-
росла у районну,  чому сприяло, 
перш за все, підвищення авто-

ритету „Сузір’я” в районі. Коли 
у 2001 році Макарівський Центр 
позашкільної роботи було реор-

ганізовано в районний 
Центр твор-
чості дітей та 
юнацтва імені 
Данила Туп-
тала, студій-
ці виступили 
і н і ц і а т о р а м и 
п р о в е д е н -
ня щорічного 
районного лі-

тературного конкурсу, присвя-
ченого видатному землякові Свя-
тителю Димитрію Ростовському. 
Відтоді тема духовності черво-
ною ниткою проходить крізь по-
етичні збірки і альманахи, які 
почали студійці видавати із 2002 
року: «По промінцю «Сузір’я», 
«Там, де верби шумлять над 
рікою», «Моя частинка світу», 
«Палітра світанку», «Райдуга чу-
дес», «Сходинка в майбуття», 
«Це – моя Батьківщина», «Юна 
Макарівщина», „Нові сходинки 
„Сузір’я”, „У літературній вітальні 
„Сузір’я”.  Першим авторським 
виданням студії стала у 2004 році 

книга Євгенії Годенкової „Просто 
новогодняя история”. У 2008 році 
було видано авторські збірки по-
езій Галини Герасименко „Мовою 

зірок” і Миколи 
Чорненка „В 
обіймах жит-
тя”. Надихають 
юних поетів на 
творчість по-
над 20 поетич-
них збірок  їх 
керівника Ігоря 
Годенкова.  
  Районна лі-

тературна сту-
дія постійно 
с п і в п р а ц ю є 
з дорослими 
поетами Ма-
карівщини, ре-
дактором біль-
шості їх збірок 

є її керівник. Підтримка “Сузір’я” 
сприяла злету творчості та ви-
ходу поетичних збірок Любові 
Легчилової з Бишева, Паші Гран 
з Леонівки, Марії Верховець з 
Макарова. Постійними її гостя-
ми є місцеві художники і компо-
зитори, які часто пишуть пісні на 
вірші поетів студії. У 2009 році 
Володимир Хоменко записав 
СД-диск пісень на вірші студій-
ців „Три кошики щастя”.  

За альманах „Це – моя Бать-
ківщина” студія 
отримала спеці-
альну нагороду 
за подвижництво 
у літературному 
єднанні Всеу-
країнської націо-
нально – просвіт-
ницької Спілки 
„Русское собра-
ние”.      Лауреатами 
Всеукраїнського 
історико-літера-
турного конкурсу 
„Моя Батьківщи-
на очима дітей 
різних етносів” у 
2008 році стали 
вихованки Юлія 
Потапенко та Ка-
терина Самусенко. Того ж року 
Юлія Потапенко зайняла 2 місце 
в обласному етапі Всеукраїн-
ського гуманітарного конкурсу 
«Космічні фантазії» у номінації 
«Література». А вже наступного 
року вихованка студії Світла-
на Ходаківська теж отримала 
перемогу в цьому ж конкурсі, 
а керівника студії було нагоро-
джено дипломом Міністерства 
освіти і науки України за перемо-

гу в конкурсі на кращі посібники 
з проблем духовного виховання 
за книгу «Святі Батьківщини не 
залишають». За альманах «Нові 
сходинки «Сузір’я» студія отри-
мала диплом переможця дру-
гого ступеня обласного літера-
турного конкурсу «Дивослово» у 
номінації  «Колективна збірка», а 
керівника відзначено почесною  
грамотою Правління Київського 
обласного творчого об’єднання 
«Культура» за ве-
лику творчу роботу 
з літературно об-
дарованою молод-
дю району.Студій-
ців запросили до 
участі у Всеукра-
їнській науково-
практичній конфе-
ренції «Духовність, 
рідна мова, Бать-
ківщина».Минуло-

го року  керівник 
студії за роботу 
над альманахом „У 
літературній ві-
тальні „Сузір’я” 
був отримав ди-
пломом Головного 
управління освіти 
і науки Київської 

облдержадміністрації за 1 місце 
в обласному етапі Всеукраїн-
ського конкурсу на кращі освітні 
проекти, програми, посібники з 
проблем духовного виховання. 
За видання цього ж альманаху 
студію нагородили грамотою 
Всеукраїнської творчої спілки 
«Конгрес Літераторів України». 

Десятий  альманах літератур-
ної студії «Нас єднає слово» вий-
шов зовсім нещодавно. В ньому 

творчі доробки Світлани Ходаків-
ської, Марії Леоненко, Тетяни Хо-
менко, випускників студії Галини 
Герасименко, Олександра Бойка, 
Євгенії Годенкової, Миколи Чор-
ненка; перші спроби віршування 
юних поетів Андріївки, Гавронщи-
ни, Грузького, Новосілок, Ніжило-
вичів та інших сіл Макарівщини, 
юних поетів із літстудій Києва, 
Сквири і навіть Чернівців і Черні-
гова, дорослих літераторів  райо-

ну Марії Вер-
ховець, Паші 
Гран, Любові 
Л е г ч и л о в о ї , 
Людмили По-
ливач, Діни  Не-
треби, Євгена 
Букета ... Свої 
твори презен-
тують тут авто-
ри Києва, Ялти, 
М и к о л а є в а , 
Севастополя, 
Симферополя, 
Вінниці, Чер-
нівців, Черкась-
кої та Доне-
цької областей, 
навіть Москви і 
Пензи, ще раз 
доводячи, що 

назва її  «Нас єднає слово» -  це 
не просто слова.  

Студійці висловлюють щиру 
вдячність всім, хто допоміг наро-
дитися цьому альманахові, під-
тримавши юні обдарування Ма-
карівського краю, – Макарівській 
селищній раді (селищний голова 
Олександр Іващенко), громад-
ській організації «Рідне місто» (го-
лова Максим Кравченя), Всеукра-
їнському творчому об’єднанню 
«Конгрес літераторів України» (го-
лова правління Олександр Корж).

…12 років роботи студії - не 
так вже і багато, але зроблено чи-
мало. Понад 300 дітей пройшли 
тут школу літературної творчос-
ті і духовного виховання. Не всі 
вони стануть  професійними лі-
тераторами, але допоможе їм в 
житті рідне слово і те, що стоїть за 
ним – порядність, добро, бажан-
ня творити. Світло свого таланту, 
сяйво „Сузір’я” вони понесуть в 
світ, міняючи  його на краще.  

(До вашої уваги вірші остан-
ньої збірки «Нас поєднало слово» 
студії «Сузір’я»)

ї х  П о є д н а л о  с л о в о

Світлана ХОдаКіВСьКа 
Люблю это солнце, ценю каждый лучик,
Люблю этот дождик, что капает с тучи.
И даже люблю то, что здесь называют Любовь.
Ведь я понимаю – звучит это странно,
Но не принимайте настолько буквально.
Ведь я и живу для того,  чтоб любили вы вновь.
Небеса заснули в тишине глубокой -
Словно с Девой  строгой звезды обнялись.
Ангел мой любимый, мой хранитель милый,
Дай взлететь разочек птицей вольной в высь…

Вікторія МКртчан
ОСінь
Моя ти осінь золота,
Пора із смутку та печалі,
Моя незвідана пора,
Раптовий грім й дощу вуалі.
Я все частіше згадую тебе
І все частіше мені сниться
Твоє безкрає небо голубе,
Останній дощ і мокре листя.
Я буду згадувать тебе,
Холодного дощу розливи.
Навіки пам’ять збереже
Туманний ранок твій блакитно-синій.
Я не забуду ні на мить
Твоїх вітрів останній подих,
Що у дібровах десь шумить,
В таких далеких і таких холодних.
Я знов чекатиму тебе,
Я знов чекатиму твого приходу,
Я заховаюсь під дощем,
Ковтаючи його холодну воду.
Я довго пам’ятатиму тебе,
І ці я збережу в душі хвилини,
Та біль мій в серці не мине,
Бо серцем я до тебе лину.
Хай знову зашумлять твої вітри,
Зриваючи з дерев понуре вбрання,
Моя ти осінь золота,
Моя не перша, й не остання.

Василь ПараКа
Мій ПОртфель
У мене є портфель шкільний,
Вдягається на плечі,
Такий він гарний і зручний
Важливі в ньому речі.
Підручник, зошити, альбом,
Щоденник, олівці,
Лінійка, гумка, телефон,
Монети в гаманці.
І цілий рік я з ним ходив
Навчатися до школи,
Беріг його і так радів,
Що він завжди зі мною.
Та ось канікули шкільні,
Ялинку прикрашаю,
Портфель поставив у куті,
На свято я чекаю.
Завжди я знав, що Новий рік –
Це дивовижне свято,
Та уявити я не міг,
Що див є так багато.
Чимало різних подарунків
Отримав у казкову ніч,
Та кращим з них, на мою думку,
Була знайома мені річ.
Цукерки, вафлі, карамель
Були з горою в ньому,
То був знайомий мій портфель,
Солодощами повний.

Олександр БОйКО
Пастельні кольори нам
нагадало літо,
І спека вп’яла в спину зір,
Весна сховалася у тіні гір,
Що нам зуміли зими 
залишити.

А червень вже мете з 
асфальту душу,
Замахується сонячним
 мечем.
Вечірнє небо має тисячу
очей,
І в кожне око я заглянуть
 мушу.

Розтрачені весною всі 
стосунки
Змету зі столу крихтою
 дрібною,

І мчиться вітер табуном 
до водопою,
Малюючи з пилюки 
візерунки.
Стужились квіти за 
краплинкою-росою
І споглядають в небо 
посивіле,
Акації суцвіття переспіле
Киває нам назустріч 
головою.

Неначе молоком ускрізь 
налито, -
Це пух тополі вибілив 
пів-світу.
Вже липень одягається 
у свиту
Пастельних кольорів, 
що нагадали літо.

Галина ГераСиМенКО
Палахкотить вогонь багрянолистий,
І лащиться до рук моїх теплом,
І пахне скрізь свободою дитинства,
І стелеться надією й добром.
Збираю по стеблиночці букети
Своїх зав’ялих спогадів і мрій
І тчуться у душі моїй – сонети,
Про щастя, радість, мир і супокій.
Тремтить душа іскринкою на вістрі –
Ох, ще не все минулося, на жаль!
Та розправляє крила щира пісня,
Кружляє листу золотистий вальс.

людмила ПОлиВач
БУзОК
Собі наснюся знову молодою.
З криниці, що на нашому кутку,
Ущерть наповню відра не водою,
А пахощами срібного бузку.
Умию першу зірку, мов дитину,
Щоб перейти на щастя хоч у сні
При її світлі чистім і безтіннім
Тобі дорогу з відрами вповні.
А зірка впала й скалками розквітла –
Це ти в мій сон з’явитись не схотів.
Застиглий вибух голубого світла
Всю ніч біля причілка мерехтів.

Марія ВерХОВець
МОя рідна ВКраїна
Не знайти, не знайти ніде в світі
Краще рідної неньки – землі.
Тих садів у весняному цвіті,
Тих безмежних пахучих ланів.
Де річки простяглися стрічками,
Верби низько вклонились воді,
І птахи поспішають ключами,
В рідний край  кожен рік по весні;
Де калина в цвіту,  мов царівна,
І не можна очей відвести.
Це земля – моя рідна Вкраїна,
Краще неї ніде не знайти.
Роси падають в трави, мов зорі,
Жайвір пісню співа з висоти.
І ліси, і зелені діброви
Ніжно-ніжно шепочуть землі.
Я щасливої долі бажаю,
Дорога Україно, моя,
Щиро в Бога для тебе прохаю
Миру, злагоди й довгі літа.          

С т о р і н к у  п і д г о т у в а л а  А н н а  С У Х Е Н К О .
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Нині не можливо уявити своє 
життя без цього технічного при-
ладу. Комп’ютер  назавжди ввій-
шов як в  офіси, так і в наш побут. 
Він розширив розумову свободу 
і кордони свідомості, дав  мож-
ливість користуватися досягнен-
нями колективного розуму і, на-
віть, внести в нього свій власний 
інтелектуальних вклад. Завдяки 
появі комп’ютера багато людей 
отримали нову кваліфікацію, а, 
значить , і роботу, стали профе-
сіоналами в цій  сфері діяльності. 
Про  одну людину з числа мільйо-
нів комп’ютерників – добре зна-
ну й шановану в районі – Сергія 
Юрійовича Покатова -  і наша 
розповідь.

До 1992 року він і гадки не 
мав,  що  один з навчальних днів 
на радіотехнічному факультеті  Ки-
ївського політехнічного  інституту 
внесе  глибокі зміни в його тру-
дове життя. На той час Сергій був 
керівником  вимріяних і створених 
ним гуртків у районному Будинку 
піонерів – „Радіотехнічного”, „Клу-
бу фокусників „Ілюзія” та „Умілі 
руки”. Але коли студент вперше  
сів за комп’ютер, то наступною 

мрією його було створення нового 
гуртка для дітей  - комп’ютерного. 

Покатов поділився сво-
єю мрією спочатку з тодішнім 
директором Будинку піонерів 
Марiєю Іванівною Данилен-
ко, яка завжди тримала руку на 
пульсі  новацій. Вона відразу під-
тримала молодого   співпраців-

ника і порадила  звернутися до 
завідуючого  районним відділом 
освіти Володимира Федоровича 
Хіміча. Він уважно вислухав Сер-
гія, дав згоду на створення ново-
го гуртка і незабаром вирішив 
питання щодо виділення коштів 
на придбання комп’ютера. Так, з 
благословення цих двох педаго-
гів у Будинок піонерів аж з Одеси 
був доставлений перший в райо-
ні екземпляр для навчання дітей. 

Бажаючих освоїти комп’ютер 

виявилось дуже багато. На за-
няттях за робочим столом си-
діло відразу кілька дітей. Про-
те, з часом завдяки  спонсорам 
і добровільним  благодійним 
внескам батьків, чиї діти були 
гуртківцями, оновили техні-
ку і поповнили новими моде-
лями. Гурток тоді мав назву 

„ЕРІК”(електрорадіоавтоматика 
і  комп’ютер). Емблема  у вигля-
ді  симпатичного веселого хлоп-
чини Еріка тепер залишилась, 
як пам’ять про перші кроки гурт-
ківців, тому що зі зміною назви 
Будинку піонерів і переселенням 
його до нового приміщення, ви-
рішили змінити і назву гуртка. Те-
пер  на емблемі зображена кла-
віатура, перфострічка та екран 
комп’ютера і гурток  називається 
„BYTE”(одиниця виміру інформа-
ції).

Щороку до Сергія Покатова 
приходять вчитися більше 100 ді-
тей з 4 по 11 класи. В основному – 
це учні з  Макарова, але приїздять 
і з навколишніх сіл. На заняттях у 
гурківців розвивається зацікав-
леність до практичної роботи у 
сфері програмування, форму-
ється уява про основні правила і 
методи реалізації розв’язування 
завдань на ЕОМ і навиків користу-
вання ПК. Крім того, учні знайом-
ляться з роллю ЕОМ у сучасному  
житті та перспективами розвитку 
обчислювальної техніки,  про-
ходить підготовка  до вивчення 
шкільного курсу „Основи інфор-
матики і обчислювальної техніки”.

За період навчання  гуртківці 
набувають  уміння працювати з 
багатьма програмними напрям-
ками:  OC WINDOWS, MSDOS, 

NORTON, VOLKOV, WORD, EXCEL, 
POWER POINT, ACCESS  та інші, 
отримують навички в програму-
ванні  QBASIC, TPASCAL, працю-
ють з навчально-ігровими про-
грамами, що допомагає й надалі 
у навчанні та праці.

Гуртківці, які найкраще освої-
ли програму, і  мають хист до ор-

ганізації педагогічної діяльності, 
атестуються на звання „Поміч-
ник-інструктор” і допомагають 
Сергію Юрійовичу вести заняття 
з початківцями.

Саме завдяки Покатову для 
багатьох комп’ютер став у приго-
ді в подальшому житті.  Насліду-
ючи керівника гуртка у  прагненні 
досконало володіти технікою, 
учні отримували допрофесійну і 
професійну підготовку, тому що 
ЦТДЮ імені Д.Туптала давав „Сві-
доцтво про присвоєння робітничої 
кваліфікації за професією опера-
тора комп’ютерного набору”, а це 
відкривало шлях можливості пра-
цевлаштуватися або продовжити 
навчання у вузах.  

Тепер Сергій Юрійович  має 
в гуртку 11 робочих місць для ін-
дивідуальних занять. Звичайно, 
через кожні 3-5 років треба онов-
лювати техніку і програмне забез-
печення.  Тут на допомогу прихо-
дять знову ж таки батьки: гурток 
підтримує з ними тісні зв’язки. 
Батьківський комітет  організовує 
надання матеріальної допомоги і 
контролює діяльність гуртка.

Нинішній рік для Сергія По-
катова ювілейний, адже 20 ро-
ків минає з дня початку роботи 
комп’ютерного гуртка. Якщо 
брати до уваги віяння часу  щодо  
приватної діяльності,  то Сергій 
Юрійович міг би створити влас-
ну школу і мати більші статки, 
ніж зараз. Проте,  він залишився 
вірним тому закладу, який допо-
міг йому втілити в життя чимало 
його мрій і дав можливість в по-
вній мірі реалізувати себе як чу-
довий педагог.

Тетяна ЯСИНЕЦЬКА. 

к о л и   м р і ї    з б у в а Ю т ь с я

5 і 6 лютого 2012 р. парафію Преподобної 
Параскеви Сербської сіл Лишня та Осикове від-
відав ієромонах Амвросій (Макар), настоятель 
парафії Святителя Амвросія Медіоланського м. 
Мілан, багатонаціональна право-
славна громада якої є однією з 
найчисленніших в Західній Євро-
пі. Характеризуючи цю громаду, 
Митрополит Мінський і Слуцький 
Філарет, Патріарший Екзарх всієї 
Білорусі, висловився так: «Єдність 
віри, яка гостро відчувається на 
чужині і яку ми часом недооціню-
ємо в себе на Батьківщині; зміст 
віри, яка вибудовує особистість 
подібно до кісткової системи люд-
ського тіла; та таємничість нашої 
православної віри та нашої хрис-
тиянської сутності, яка сповнює 
тіла почуттям, думкою і силами – 
все це є у вас, дорогі мої». 

Отець Амвросій, благочинний 
північно-італійського православ-
ного церковного округу,  виконує 
свій послух у різних містах Італії та 
інших європейських країн. Мілан-
ський пастир – доктор канонічно-
го церковного права, викладач Руської духовної 
семінарії в Парижі, в минулому – проректор Київ-
ської Духовної Академії та Семінарії.

Ієромонах Амвросій – давній друг ігумена 
Філарета (Єгорова), настоятеля храму Препо-
добної Параскеви Сербської, депутата Макарів-
ської районної ради та голови постійно діючої 
Комісії з благодійництва, а також – голова  Вче-
ної ради духовно-просвітницького та соціально-
го центру «Ковчег», що діє в с. Лишня: щоліта він 
читає лекції у міжнародному Київському літньо-
му богословському інституті, який проходить на 
базі «Ковчегу».

5 лютого, у день святкування Собору мучени-
ків і сповідників у землях Русі в ХХ ст. за Христа 
постраждалих, о. Амвросій звершив Святу Бо-
жественну Літургію у храмі Преподобної Парас-
кеви. За літургією молилися представники гро-
мадськості сіл Макарівщини, парафіяни з Києва. 
Співом духовних псальмів о. Амвросія привітав 
мостищанський хор «Лебедина пісня»,  учасники 
хорів «Сік землі» с. Лишня і «Калиновий гай» с. 
Осикове. Батюшці подарували традиційний коро-
вай та ікону Божої Матері «Семистрільна». У про-
повіді о. Амвросій підкреслив, як важливо моли-
товно звертатися до новомучеників ХХ століття, 
християнське свідчення та кров яких  уможливили 
існування Церкви сьогодні, а після богослужіння 

всім у благословення подарував  ікони блаженної 
Матрони Московської.

6 лютого, у день пам’яті Блаженної Ксенії 
Петербурзької, отець Амвросій знову служив лі-

тургію у храмі Преподобної Параскеви. Серед 
численних парафіян були дітки – вихованці лиш-
нянського дитячого садочка, які, причастившись 
Святих Христових Тайн, разом із завідуючою 
Т.А.Морсковатих поспілкувалися з міланським ба-
тюшкою. Ієромонах Амвросій привітав усіх, хто в 
цей день відзначає пам’ять своєї небесної покро-
вительки, і вручив подарунки. Потім він зустрівся 
з сільським головою сіл Лишня та Осикове А.А. 
Шевчуком. У ході бесіди, яка відбулася в сільській 
раді, у дружній теплій атмосфері обговорювали 
досвід та подальші перспективи співпраці мілан-
ського регіону і територіальних громад Макарів-
ського району, спрямованої на духовний та соці-
альний розвиток. 

Нині благословення священноначалія УПЦ 
ігумен Філарет перебуває в Італії, де в храмі 
святителя Амвросія Медіоланського міста Мі-
лан заміняє настоятеля, окормляє православну 
діаспору з України та інших країн в цьому й ін-
ших італійських регіонах. Він виконує доручення 
як церковного священноначалія, так і Макарів-
ської районної ради. Зокрема, готується нала-
годження побратимства Макарівського району 
і подібної адміністративної одиниці на Півночі 
Італії. 

Прес-служба Макарівського 
благочиння УПЦ.

уКраїна-іТаліЯ: досВід духоВної Та 
соціальної спіВпраці

Це свято ніби й  не офіційне, але його відзначають всі  у профе-
сійному світі, тому що саме цього дня в 1946 році науковцям  і про-
сто зацікавленим людям був продемонстрований  електронний 
комп’ютер ENIAC I ( Electrikal Numerical Integrator And Calculator). 
Цікаво, що спонсором в розробці першої обчислювальної машини 
виступили  Збройні Сили США, яким комп’ютер був необхідний для 
планування, розрахунків і програмування  армійських заходів, осо-
бливо  обрахунку балістичних таблиць для потреб артилерії та авіа-
ції. ENIAC  I  працював до 23 години 45 хвилин 2 жовтня 1955 року, а 
потім його розібрали. Проте 14 лютого ввійшло в історію людства як 
день народження  першого, працюючого над практичними завдан-
нями, комп’ютера, і тому  саме в цей день відзначають свято – День 
комп’ютерника.

Минулої суботи ні 
мороз,ні снігова віхола 
не завадили любите-
лям хокею зібратися на 
льодовому катку, 
що в Калинівці. 
Товариський матч 
між командами 
Макарова та Жи-
томирської об-
ласті змусив уже 
з перших хвилин 
нервувати вболі-
вальників. Їм, хоч і 
добряче дошкуля-
ла негода , на про-
тивагу хокеїстам, 
яким в напруженій 
боротьбі  за шай-
бу було гаряче,ні 
на хвилину не за-
лишали їх без під-
тримки.

Льодова арена 
(споруджена торік за 

ініціативи громадської 
організації «Рідне міс-
то» та підтримки Ма-
карівської селищної 
ради),зразково підго-
товлена до товарись-
кої зустрічі, забезпе-
чувала всі умови для 
гри. І команди прагли 

взяти реванш над су-
перником.

   Такі хокейні ба-
талії ці  команди  ор-

ганізовують уже  
кілька років поспіль. 
Макарівці виїздять до 

житомирян,водночас 
запрошуючи їх до 
себе. У складі ко-
манд -люди різного 
віку, професій, яких 
об’єднав спорт. Нашу 
команду очолює Юрій 
Легенький .У її складі і 
Макарівський селищ-

ний голова Олександр 
Іващенко.

Гра проходила з 
перемінним успі-

хом. І неважливо, хто 
переміг,бо вона була 
товариською і трену-

вальною. І, головне, 
вона подарувала ра-
дість, як учасникам,так 
і вболівальникам 
- всім, хто  цього ви-
хідного дня долучився 
до здорового способу 
життя.

Анна ЛЕОНІДОВА.

спорт

хоКеїсТам було «гарЯче»
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- У жовтні 2008 року Спілка 
отримала статус національ-
ної, невдовзі після цього Ви 
очолили її обласну організа-
цію. який досвід співпраці з 
державними органами, уста-
новами та громадськими ор-
ганізаціями напрацьовано за 
цей час?

- Київська обласна організа-
ція Національної спілки краєз-
навців України постійно співп-
рацює з органами державної 
влади: управлінням культури і 
туризму та головним управлін-
ням освіти і науки Київської об-
ласної державної адміністрації, 
районними (Обухівська, Вишго-
родська, Тетіївська) радами та 
адміністраціями, міськими рада-
ми Білої Церкви та Василькова.

Якщо говорити про Макарів-
щину, то мені надзвичайно при-
ємно було спілкуватися і відчувати 
реальну підтримку від районної 
державної адміністрації (голова 
– О.І. Куцик, заступник – О.М. Гу-
менюк), районної ради (голова – 
В.М. Гудзь, заступник – О.М. Май-
стренко), відділом освіти (В.М. 
Савченко), Бишівською сільською 
радою (голова – О.О. Мірошкін), 
громадською організацією «Рідне 
місто» (керівник – М.М. Кравченя).

Особливо плідною була співп-
раця в 2008-2011 роках з Обухів-
ською районною радою (голова 
– Анатолій Шафаренко). Під ке-
рівництвом А. Шафаренка краєз-
навці та пам’яткоохоронці району 
створили 8 історико-краєзнавчих 
музеїв та два меморіальні комп-
лекси: пам’яті жертв голодомо-
ру 1932-1933 рр. (об’їзна дорога 
Обухова) та Янівська висота (село 
Семенівка), де в боях з гітлерів-
ськими загарбниками в 1943-
1944 роках загинуло більше 6000 
обухівчан. Дуже хотілося, щоб по-
дібним чином була налагоджена 
робота і на Макарівщині. Зокрема, 
нас дуже турбує доля пам’ятки 
архітектури ХІХ століття – палацу 
фон-Мекків у селі Копилів. Його 
потрібно негайно реставрувати. 
Я думаю, що макарівці, згадавши 
минуле, могли б зорганізуватися 
і провести загальнорайонну то-
локу. Пам’ятку потрібно рятувати! 
Вона була окрасою Макарівщини 
в минулому і має залишитись та-
кою на майбутнє.

Тісні творчі стосунки в КОО 
НСКУ склалися з Київською облас-
ною організацією Українського то-
вариства охорони пам’яток історії і 
культури (голова Ради – заступник 
голови Київської обласної держав-
ної адміністрації Т.Л.Подашевська), 
Всеукраїнським фондом відтворен-
ня пам'яток історико-архітектурної 
спадщини ім. Олеся Гончара (в.о. 
голови – Р.Т. Франко). За ініціативи і 
на кошти пам'яткоохоронців і краєз-
навців Київщини у селі Галайки Теті-
ївського району 30 вересня 2009 
року було відкрито меморіальну до-
шку Степану Яремичу – художнику, 
мистецтвознавцю, професору Ер-
мітажу. Ключову роль в проведенні 
цієї акції відіграли заступник голови 
Ради Київської обласної організації 
Українського товариства охорони 
пам’яток історії і культури Наталія 
Булаєвська та активіст-краєзна-
вець із Згурівки Галина Щур.

А прикладом співпраці КОО 
НСКУ з середніми навчальними 
закладами є тісні творчі контакти 
з Макарівським НВК „ЗОШ І сту-
пеня – районна гімназія” (дирек-
тор – член НСКУ Н.В. Ащенко).

- Ви згадали про новоство-
рені музеї. як поєднується кра-
єзнавча робота і музейництво?

- Зусиллями краєзнавців і 
пам’яткоохоронців за активної 
підтримки громадськості та на-
уковців були відкриті музей Івана 
Франка на Дніпрі (жовтень 2010 р.) 
та Вікентія Хвойки в селі Халеп’я, 
А. Солов’яненку в селі Козин Обу-
хівського району. На Обухівщині 

також відкрилися і активно пра-
цюють історико-краєзнавчі музеї 
в селах Перегонівка, Витачів, Три-
пілля. Селом-музеєм за кількістю 
встановлених пам’ятних знаків 
та роботою музейних осередків 
можна назвати Германівку. У цьо-
му населеному пункті працюють 4 
історико-краєзнавчі музеї (коза-
цтва, Великої Вітчизняної війни, 
освіти, картинна галерея).

Велику роботу по налаго-
дженню музейної справи на 
Бориспільщині проводить спіл-
чанин П.Ф. Зінченко. Його зу-
силлями музей у селі Іванків за-
жив слави одного із найкращих 
історико-краєзнавчих музеїв 
області. Музей набув статусу Бо-
риспільського районного істори-
ко-краєзнавчого музею.

Особливо хочу відзначити 
плідну роботу спілчанина Валерія 
Вікторовича Обухівського, який 
з 1982 року активно працює над 
розбудовою історико-краєзнавчо-
го музею села Бишів. Сподіваюсь, 
що в перспективі музейна експо-
зиція отримає нове приміщення, 
оформлення. Запорукою цьому є 
зацікавлення сільської громади, 
яку очолює О.О. Мірошкін. 

У 2010 році в с. Ясногородка 
Макарівського району за ініціати-
ви члена НСКУ Любові Миколаїв-
ни Шамоти відкрито кімнату-му-
зей «Ясногородська світлиця”.

Багатопланову краєзнавчу 
роботу проводять члени Спілки – 
співробітники Фастівського істо-
рико-краєзнавчого музею (дирек-
тор Т.В. Неліна). Музей є базовим 
і координуючим центром для фас-
тівського осередку НСКУ. У музеї 
історії та культури «Уваровський 
дім» (смт Ворзель) традиційними 
стали краєзнавчі заходи науково-
го спрямування. Зокрема, там у 
2010 році започатковані і вже тричі 
проведені наукові читання «Сто-
рінками історії Київщини».

Не можу обійти увагою і не ска-
зати про співробітництво з істори-
ко-меморіальним музеєм Михай-
ла Грушевського, директор якого 
Світлана Панькова та наукові пра-
цівники є ініціаторами, порадника-
ми і безпосередніми учасниками 
багатьох справ краєзнавців Київ-
щини. Тісні творчі контакти ми ма-
ємо з меморіальним комплексом 
«Національний музей історії Ве-
ликої Вітчизняної війни 1941-1945 
рр.», з Національним військово-іс-
торичним музеєм України.

Впродовж років активна кра-
єзнавчо-пошукова робота про-
водиться в літературно-мемо-
ріальному музеї Г. Кочура в м. 
Ірпінь, історико-краєзнавчому 
музеї села Велика Олександрів-
ка Згурівського району.

- чільне місце в діяльності 
спілчан займає просвітницька 
робота. які заходи, на Ваш по-
гляд, заслуговують на увагу?

- Власне, вся діяльність членів 
Спілки носить просвітній харак-
тер. Серед таких заходів особли-
ве місце посідають презентації іс-
торико-краєзнавчих досліджень 
членів НСКУ. Як приклад, у серпні 
2010 року відбулася презентація 
дослідження О.О. Салія „Богус-
лав - історія і сучасність” громад-
ськості Богуславського району.

У листопаді 2010 року в Ма-
карові у літературній світлиці 
місцевого ліцею за ініціативи 
члена НСКУ Д.С. Нетреби пре-
зентували книжку, на жаль покій-
ного, члена Національної спілки 
письменників України Петра Си-
ченка «Вітер з Холодного Яру». 
Ім’я Діни Свиридівни відоме як 
невтомної трудівниці по повер-
ненню і належному вшануван-
ню пам’яті уродженців району 
– партизанів, підпільників, літе-
раторів. Заснований нею істори-
ко-краєзнавчий клуб «Пошук» 
широковідомий на Київщині.

У січні-травні 2011 року Ки-
ївська обласна організація 
НСКУ виступила співорганіза-

тором літературного конкурсу 
до 265-річчя від дня народжен-
ня гайдамацького ватажка Івана 
Бондаренка. Урочисте нагоро-
дження переможців конкурсу 
відбулося в приміщенні Макарів-
ського районного центру твор-
чості дітей і юнацтва ім. Данила 
Туптала. До речі, директор цен-
тру, член спілки Ігор Годенков що-
року видає літературні альманахи 
юних письменників Макарівщини.

Добре слово подяки адре-
сую краєзнавцям Макарівського 
району, де останніми роками ви-
йшло чимало ґрунтовних книжок 
з історії сіл. Всього, що робить-
ся, не злічити...

- «Макарівські вісті» регу-
лярно висвітлюють діяльність 
нСКУ на своїх шпальтах. члени 
спілки є нашими постійними 
авторами. яким чином Ви по-

пуляризуєте свою діяльність, 
які ще зМі є інформаційними 
партнерами спілки?

- Ми дуже вдячні «Макарівським 
вістям» за підтримку, вболівання 
краєзнавчими справами рідного 
району редактора газети Петра Су-
хенка. Зазначу, що історико-краєз-
навча тематика широко представ-
лена в обласній та районній пресі 
Київщини. Сподіваємося, що ця 
співпраця буде поглиблюватися.

КОО НСКУ організовувала 
регулярне наповнення офіцій-
ного веб-сайту НСКУ (nsku.org.
ua), а також висвітлення заходів, 
які проходили під егідою облас-
ної організації, в друкованих та 
електронних засобах масової 
інформації (газети «Слово Про-
світи», „Київська правда”, „Га-
зета по-киевски”, «Макарівські 
вісті», «Тисячолітній Васильків», 
інформаційне агентство «Регіо-
нальні новини» та ін). У січні 2012 
року розпочали роботу інтернет-
сайти: офіційний сайт Київської 
обласної організації НСКУ (nsku.
kiev.ua) та сайт «Краєзнавство 
Макарівщини» (bouquet.org.ua).

- Одним із найцікавіших 
проектів нСКУ є краєзнавчі 
експедиції. які подорожі вже 
були проведені за участі кра-
єзнавців Київщини?

- У серпні 2010 року відбула-
ся краєзнавча експедиція до с. 
Пустовійти Миронівського райо-
ну, яку організував уродженець 
села, заступник директора Ін-
ституту літератури імені Тараса 
Шевченка НАН України Сергій 
Гальченко. Співорганізатором 
краєзнавчого „десанту” на Ми-
ронівщину був і почесний грома-
дянин села, письменник Олесь 
Довгий.

Минулого року вперше в 
Україні Київська обласна ор-
ганізація Національної спілки 
краєзнавців України спільно з 
ГО «Вікімедіа Україна» (україн-
ське відділення «Фонду Вікіме-
діа») 26-27 серпня провела Ві-
кіекспедицію до Макарівського 
району, а 10 грудня – до міста 
Василькова. Мета експедицій – 
фотофіксація пам’яток природи, 
історії, культури тощо та зустрі-
чі з місцевими краєзнавцями, 
громадськістю, владою. Відзняті 
фотоматеріали розміщено у Ві-
кісховищі на умовах cc-by-sa 
3.0 unported для ілюстрування 
статей Вікіпедії. Крім того, статті 
Вікіпедії були суттєво доповнені 
краєзнавчими матеріалами, а ін-
формацію про ці заходи пошири-
ли десятки інформаційних інтер-
нет-сайтів, теле- і радіокомпанії.

- Григорію Петровичу, на 
Макарівщині значний резо-
нанс викликали минулорічні 
краєзнавчі конференції. на-
укова робота – основна ланка 
краєзнавства. які здобутки 
КОО нСКУ на цій ниві?

- Спілка виступила головним 
співорганізатором низки науко-
во-краєзнавчих конференцій, які 
викликали значний резонанс се-
ред вітчизняних і зарубіжних на-
уковців, громадськості Київщини. 
Так, 29 вересня 2009 року в Київ-
ському національному універси-
теті імені Тараса Шевченка роз-
почала роботу науково-практична 
конференція «Мистецтвознавець. 
Художник. Людина», присвячена 
140-річчю від дня народження С. 
Яремича. 30 вересня конференція 
продовжила роботу на його бать-
ківщині в селі Галайки Тетіївського 
району Київської області. У роботі 
конференції взяли участь відомі 
дослідники творчості С. Яремича 
із Києва та Санкт-Петербурга. В 
Україні ця конференція була пер-
шим науковим заходом на його 
честь. 16 грудня 2010 року у Ва-
силькові відбулася науково-кра-
єзнавча конференція "Із роду Гру-
шевських", присвячена 110-річчю 
від дня народження історика Сер-
гія Шамрая. 7-9 квітня 2011 року в 
м. Біла Церква – міжнародна на-
укова конференція студентів, ас-
пірантів та молодих учених «Архе-
ологія: спадок віків». 18 травня – в 
Музеї історії та культури «Уваров-
ський дім» смт Ворзель – VIІI Всеу-
країнська науково-практична кон-
ференція «Український технічний 
музей: історія, досвід, перспекти-
ви». 25 листопада – “Макарівські 
історико-краєзнавчі читання” в 
смт Макарів. Цю наукову конфе-

ренцію вирішено проводити що-
річно. 16 грудня – в селі Бишів 
Макарівського району - "Магде-
бурзьке право на Київщині: історія 
та люди", до 430-річчя надання 
Магдебурзького права Бишеву. 
Також щорічні конференції, при-
свячені П.Чубинському, проводять 
краєзнавці Бориспільського райо-
ну (А.А. Власенко, З.А.Вихрова).

У друкованому органі НСКУ, на-
уковому журналі “Краєзнавство” 
членами Спілки опублікована низ-
ка наукових статей. Крім того, за 
2008-2011 роки краєзнавці Київ-
щини видали понад 100 книг, бро-
шур, навчальних посібників.

Наголошу, що наша наукова 
діяльність має плідні результа-
ти завдяки постійній підтримці зі 
сторони ректора Київського на-
ціонального університету імені 
Тараса Шевченка академіка НАН 
України Леоніда Васильовича Гу-
берського та декана історичного 
факультету, члена-кореспондента 
НАН України Віктора Федоровича 
Колесника. Ми відчуваємо потуж-
ну підтримку співробітників Інсти-
туту історії України НАН України і 
особисто його директора, акаде-
міка НАН України В.А. Смолія.

- наукова діяльність облас-
ної організації обмежується 
лише Київщиною?

- Безумовно ні. Члени КОО 
НСКУ взяли активну участь в ряді 
всеукраїнських науково-практич-
них конференцій та круглих столів, 
зокрема, у XII Всеукраїнській нау-
ковій історико-краєзнавчій конфе-
ренції “Освітянське краєзнавство: 
досвід, проблеми, перспективи” 
(Івано-Франківськ, жовтень 2011 
р.); у “Троньківських читаннях”, які 
проходили на базі Дніпропетров-
ського Національного гірничого 
університету та інших заходах, що 
організовувалися НСКУ.

КОО НСКУ налагоджує й між-
народну співпрацю. Спільно з Дер-
жавним Ермітажем та Російським 
Музеєм (Росія, Санкт-Петербург) 
проведено вищезгадану конфе-
ренцію, присвячену С. Яремичу. 
Я провів консультації щодо ви-
конання спільних проектів у місті 
Астана (Казахстан) з професор-
сько-викладацьким складом Єв-
разійського університету імені Л. 
Гумільова. У листопаді 2011 р. про-
ведені зустрічі в Санкт-Петербурзі 
з науковцями Інституту історії РАН 
та з редакціями журналів „Клио”, 
„История Петербурга”.

- які перспективи діяльнос-
ті КОО нСКУ в майбутньому?

- Звичайно, це проблеми орга-
нізаційної розбудови. Ми прагне-
мо створити краєзнавчі осередки у 
кожному із районів області. В заду-
мах ціла низка заходів просвітнього 
і наукового характеру. Сподіває-
мося, що все це буде реалізоване. 
Зазначу, що планомірності в нашій 
роботі, визначенні її ключових на-
прямків сприяло і сприяє керівни-
цтво Національної спілки краєзнав-
ців України. Ми постійно відчували 
зацікавленість і допомогу в нашій 
роботі покійного Петра Тимофійо-
вича Тронька – Героя України, ака-
деміка НАН України. Сьогодні тра-
диції роботи Петра Тимофійовича 
продовжуються. Усі наші починання 
підтримують і допомагають в їх ре-
алізації заступник директора Інсти-
туту історії України НАН України, 
член-кореспондент НАН України 
Олександр Реєнт, який 23 січня на 
V позачерговому з’їзді був обраний 
головою НСКУ, заступники голо-
ви Спілки Руслана Маньковська, 
Григорій Клепак, відповідальний 
секретар Володимир Дмитрук. Не-
байдужими до нашої роботи є об-
ласні та районні органи влади.

- дякую Вам, Григорію Пе-
тровичу, за вичерпні відпо-
віді. Сподіваюся, що цьогоріч 
матимемо ще не одну нагоду 
розповісти про здобутки кра-
єзнавчого руху Київщини.

Спілкувався     Євген БУКЕТ.

' ПОЧАтОК стОР.  2.

григорій савЧенко: «Члени сПілки Проводять багатоПланову
краєзнавЧу роботу»
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6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.40 Точка зору.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
10.55 М/с “Каспер. Школа 

страху”.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.40 Дiловий свiт.
12.25 Армiя.
12.35 Право на захист.
12.55,22.30 Контрольна робота.
13.20,3.30 Х/ф “Я зробив усе, 

що мiг”.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.45,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.55 Х/ф “Михайло Ломоносов”. 
17.05 Оновлене мiсто.
17.20 Т/с “Ставка бiльша за життя”.
19.10 Авторська програма М. 

Задорнова “Задоринки”.
20.35 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.

21.30 “221. Екстрений виклик”.
21.35 Свiт спорту.
21.50 “221. Екстрений виклик”. 

Тиждень.
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”.
1.45 М/ф “Капiтошка”.
1.55 ТелеАкадемiя.
4.45 Х/ф “Першокласниця”.

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, 4.00 

“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл 

поспiшають на допомогу”.
10.05,16.05 “Давай одружи-

мось”.
11.00 Комедiя “А мама краща!”
12.25 Комедiя “Доктор Дулiттл 3”.
14.05,5.00 Мелодрама “Жiнка, 

не схильна до авантюр”.
17.00 “ТСН. Особливе”.

17.20 “Шiсть кадрiв”.
17.40 Мелодрама “Кохати по-

росiйськи 2”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.20 Комедiя “Чоловiча жiноча 

гра”.
23.25 Х/ф “Амазонки та 

гладiатори”. (2 к.).
1.05 Трилер “Правда на вибiр”. 

(2 к.).
2.30 Комедiя “Молодята”.
4.15 “Хованки”.

інтер
5.25 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 в Подробицях”.
9.10 Т/с “Повернення Мух-

тара 2”.
10.05,12.15 Х/ф “Слiпе щастя”.
13.50 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.45 “Судовi справи”.
16.30 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Кровиночка”.
19.00 Т/с “Свати 3”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Татусi”.

22.40 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв 11”.

0.35 “Подробицi” - “Час”.
1.00 Профiлактика.

трК «уКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.30,14.00,21.10 Т/с “Слiд”.
9.10 Т/с “Собр”.
11.00,2.30 Т/с “Платина”.
12.00,4.40 “Хай говорять”.
13.00 Т/с “Ведмежий кут”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
19.20 Т/с “Катина любов”.
20.15 Т/с “Шаман”.
22.20 Х/ф “Хелбой 2: Золота 

армiя”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Перевага Борна”. (2 к.).
5.30 Срiбний апельсин.

ICTV
5.20 Служба розшуку дiтей.
5.30 Свiтанок.
6.10,7.35 Дiловi факти.
6.25,9.25,12.55,19.20,0.50 

Спорт.
6.30 Т/с “Таксi”.

7.45 Факти тижня.
8.45,12.45,2.20 Факти.
9.30,19.25,1.00 Надзвичайнi 

новини.
10.15 Х/ф “Кенгуру Джекпот”.
12.05,13.00 Анекдоти по-

українськи.
13.45 Х/ф “Зброя”.
14.35,20.25 Т/с “Лють”.
16.35 Т/с “Менти”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40,2.50 Свобода слова.
1.55 ПроЦiкаве.
4.35 Свiтанок.

стб
5.30,14.50 “Нез`ясовно, але 

факт”.
6.15 Д/ф.
6.40,1.55 Т/с “Адвокат”.
8.40,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
9.40 Т/с “Була тобi кохана”.
13.50,19.10 Т/с “Черговий 

янгол”.
15.50 “Битва екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.05 “Куб”.
21.10,22.25 “Танцюють всi! 4”.
0.50 Т/с “Доктор Хаус”.
1.45 “Вiкна-спорт”.

3.25 Х/ф “Пригоди Шерлока 
Холмса i доктора Ватсона”.

4.35 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”.
7.05,14.30 М/с “Пригоди Джекi 

Чана”.
7.30,9.00 Репортер.
7.50 Очевидець.
9.10,22.50 Т/с “Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки сво...”
10.05 Здрастуйте, я ваша мама.
11.45,19.35 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 “Полювання на 

монстрiв”.
15.55 Т/с “Кадети”.
17.55,20.40 Т/с “Воронiни”.
19.00,0.45 Репортер.
19.15,1.05 Спортрепортер.
21.50 Аферисти.
23.50 Т/с “Нiкiта”. (2 к.).
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Т/с “Грань”. (2 к.).

2.00 Т/с “Журнал мод”.
2.25 Зона Ночi.
2.30 Українцi Вiра.
3.15 Країна людей.
3.40 Зона ночi. Культура.
3.45 Легендарне парi.
3.50 Зона ночi. Культура.
3.55 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

нтн
5.30 “Уроки тiтоньки Сови”.
6.00 Х/ф “Нормандiя - Неман”.
7.00 “Друга смуга”.
8.25 “Легальний дохiд”.
8.30 “Правда життя”. Помста 

за зраду.
9.00 Д/с “Православнi святi”.
10.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40 Х/ф “Шизофренiя”.
15.45 Х/ф “Росiя молода”.
17.15 Х/ф “Державний кордон”.
18.30,4.05 “Агенти впливу”.
19.00,23.30,2.00,4.30 “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 “Останнiй легiон”.
2.30 “Речовий доказ”.
5.00 “Правда життя”.

понеділок,  13  лютого

неділя,  12   лютого 

ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Крок до зiрок.
7.00 Українська мрiя 

М.Поплавського.
7.35 Сiльський час.
8.00 Укравтоконтинент.
8.20 Кориснi поради.
8.30 Скарбничка.
9.05 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
10.30 Смiшний i ще смiшнiший.
11.00 Кумири i кумирчики.
11.25 Атака магiї. Мистецтво за 

брамою.
11.50 Караоке для дорослих.
12.30 Ближче до народу.
13.10 Золотий гусак.
13.35 Шеф-кухар країни.
14.25 Бiатлон. Кубок свiту. 

Змiшана естафета.
15.20 Х/ф “Доля людини”.
17.00 Маю честь запросити.

17.45 Дитячий фестиваль 
“Щасливi долонi”.

18.35 Дiловий свiт. Тиждень.
19.05 “Адреналiн”.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music: народнi 

пiснi про кохання.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Свої. Лiя Ахеджакова.
0.00 Оперативний об`єктив.
0.15 Скарбничка.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.00 Х/ф “Доля людини”.
3.40 Х/ф “Пiдкидьок”.
4.55 Д/ф “У пошуках Грецiї”.

1+1
6.00,3.50 Х/ф “Десяте 

королiвство”.
7.00,5.15 Х/ф “Десяте 

королiвство 2”.
8.30 М/ф.
9.05 “Лото-Забава”.

10.00,10.25 М/с “Тiмон i 
Пумба”.

10.50 “Дикi i смiшнi”.
11.15 “Хованки”.
12.10 “Я так живу”.
12.35 “Шiсть кадрiв”.
12.55 Комедiя “Молодята”.
14.40 Комедiя “А мама краща!”
16.05 Мелодрама “Дублерка”.
19.30,23.50 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Голос країни 2: Нова 

iсторiя”.
22.25 Т/с “Iнтерни”.
22.50 “Свiтське життя”.
0.40 Трилер “Правда на вибiр”. 

(2 к.).
2.10 Трилер “Самотнi серця”. 

(3 к.).
інтер

6.55 “Найрозумнiший”.
8.30 “Формула кохання”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.15 “Недiля з “Кварталом”.
11.15 Т/с “Свати”.
14.15 Т/с “Свати 2”.
16.55 Т/с “Свати 3”.
18.00,21.00 Х/ф “Слiпе щастя”.
20.00 “Подробицi тижня”.

23.00 “Музична премiя “ЮНА”. 
Церемонiя нагородження”.

0.55 Х/ф “Iдеальний незнайомець”.
2.45 “Подробицi тижня”.
3.30 Д/ф “Iгор Кирилов. Усмiшку 

ширше, ти в ефiрi!”
4.20 “Формула кохання”.

трК «уКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.20,4.00 Х/ф “Бетховен 5”.
9.15 Ласкаво просимо.
10.15,3.15 Т/с “Платина”.
11.15 Х/ф “Чужi мрiї”.
15.00 “Жити будете!”
16.00 Т/с “Дорожнiй патруль 6”.
18.00,19.30 Т/с “Ментовськi 

вiйни 6”.
19.00 Подiї тижня.
22.15 Х/ф “Сорок”.
0.00 Х/ф “Любов Надiї”.
5.30 Срiбний апельсин.

ICTV
5.25 Факти.
5.45 Квартирне питання.
6.25 Анекдоти по-українськи.
6.45 ЄвроФуд-2012.
7.35 Т/с “Далекобiйники 3”.

10.35 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,19.40 Спорт.
12.25 Х/ф “Кенгуру Джек”.
14.15 Х/ф “Нiчого втрачати”.
16.15 Х/ф “Зброя”.
18.05 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф “Володар перснiв: 

Двi вежi”.
23.15 Х/ф “Падший”. (2 к.).
1.50 Iнтерактив. Тижневик.
2.05 Х/ф “Крiстофор Колумб”. (2 к.).
3.45 Т/с “Офiс”.
4.10 Свiтанок. 

стб
5.55 М/ф “Пригоди капiтана 

Врунгеля”.
7.00 Х/ф “Баламут”.
8.50 “Снiданок з Юлiєю Висо-

цькою”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10,1.10 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.10 “Караоке на Майданi”.
12.10 Х/ф “Осiннiй вальс”.
14.40 Х/ф “Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ватсона”.

17.55 “Паралельний свiт”.
18.55 “Битва екстрасенсiв”.
21.00 Х/ф “Була тобi кохана”.
2.05 Х/ф “Скринька Марiї 

Медiчi”.
3.30 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.
8.25 Даєш молодь!
9.00 М/ф “Скубi-Ду! Пiрати на 

борту!”
10.45 Свiтлi голови.
11.55 Парад порад.
13.05 Шоуманiя.
14.00 Х/ф “Щоденник 

кар`єристки”.
15.55 Х/ф “Золотий компас”.
18.10 Х/ф “Аферисти Дiк i 

Джейн розважаються”. 
(2 к.).

20.05 Х/ф “Година пiк”. (2 к.).
22.05 Х/ф “Чоловiк за викликом 

2”. (2 к.).
23.55 Спортрепортер.

0.00 Х/ф “Парубочий вечiр у 
Вегасi”.

2.05 Т/с “Журнал мод”.
2.25 Зона ночi. Культура.
2.30 Обожнена.
2.50,3.55 Зона Ночi.
2.55 Де ти, Україна?
3.50 Вiр менi.

нтн
6.00 “Уроки тiтоньки Сови”.
6.30 Х/ф “Небезпечна 

комбiнацiя”.
8.30 Т/с “Захист Красiна 3”.
11.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Сталiн. Прощання з 
Титаном.

12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Д/с “Православнi святi”.
14.00 “Бушидо”. Найкращi бої 

Г.Олбрайта.
15.00 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
19.00 Х/ф “Пiдривник”.
21.00 Х/ф “Останнiй легiон”.
23.10 Х/ф “Зграя”. (2 к.).
1.10 Х/ф “Сталевий кулак”. 

(2 к.).
3.00 “Речовий доказ”.
3.35 “Агенти впливу”.
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,  11   лютого

ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 Свiт православ`я.
6.40 Д/ф “Свiт тварин з Джеро-

дом Мiллером”.
7.10 Ера здоров`я.
7.35 М/ф.
7.45 Кориснi поради.
8.00 Шустер-Live.
12.00 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
12.25,14.25 Бiатлон. Кубок 

свiту. Переслiдування.
13.15 Наша пiсня.
13.55 Обережно, модерн!
15.20 Зелений коридор.
15.30 “Зимовий жарт” з групою 

“Екс-ББ”.
15.55 В гостях у Д. Гордона.
16.50,19.05 Ювiлейний вечiр 

Андрiя Демиденка.
18.35 Золотий гусак.
20.50 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Мiжнародний легко-

атлетичний турнiр “Зiрки 
жердини”.

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 DW. Новини Європи.
0.15 Скарбничка.
1.20 Пiдсумки дня.
1.55 ТелеАкадемiя.
2.55 Х/ф “Пузир”. (2 к.).
4.05 Х/ф “Насреддiн в Бухарi”.
5.25 Околиця. 

1+1
6.30 М/ф “Смурфи”.
7.25 “Справжнi лiкарi 2”.
8.10 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00,10.25 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.50,4.30 “Свiт навиворiт: 

Камбоджа”.
11.40 “Пекельна кухня 2”.
13.00 “Голос країни 2: Нова iсторiя”.
15.15 Комедiя “Доктор Дулiттл 3”.
16.55 “Велика рiзниця по-

українському”.
17.45 Мелодрама “Кохати по-

росiйськи 2”.

19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Дублерка”.
23.30 “Зiрки в оперi”.
0.50 Трилер “Самотнi серця”. 

(3 к.).
2.30 Х/ф “Плоть i кров”.

інтер
5.10 “Парк автомобiльного 

перiоду”.
5.35 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
8.25 “Городок”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.45 “Вирваний з натовпу”.
11.20 “Найрозумнiший”.
13.20 Х/ф “Iван Бровкiн на 

цiлинi”.
15.20 “Велика рiзниця”.
16.30 “Пороблено в Українi”.
17.30 Т/с “Байки Мiтяя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Вечiрнiй 

квартал”.
22.30 Х/ф “Фатальне захоплен-

ня”. (2 к.).
0.50 “Подробицi” - “Час”.
1.35 Х/ф “У порту”.
3.30 Т/с “Адвокатеси”.

трК «уКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,19.00,3.30 Подiї.
7.15 Х/ф “Бетховен 4”.
9.00 Х/ф “Папараца”.
11.10,0.45 Т/с “Платина”.
13.10 Х/ф “Любов до за-

питання”.
15.10 Т/с “Дорожнiй патруль 5”.
17.00,19.20 Х/ф “Чужi мрiї”.
21.00 Х/ф “Любов Надiї”.
3.00 Щиросерде зiзнання.
3.50 Х/ф “Бетховен 4”.
5.15 Срiбний апельсин. 

ICTV
6.20 Факти.
6.55 Козирне життя.
7.20 Х/ф “Месники”.
9.05 Люди, конi, кролики... i 

домашнi ролики.
10.05 Квартирне питання.
11.00 ЄвроФуд-2012.
11.55 Утриматися в крiслi.
12.55,18.55 Спорт.
13.00,21.55 Наша Russia.
13.40 Стоп-10.
14.40 Провокатор.
15.40 Максимум в Українi.
16.40 Х/ф “Нiчого втрачати”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с “Далекобiйники 3”.
22.55 Самозванцi.
23.55 Х/ф “Теорiя змови”. (2 к.).
2.25 Х/ф “Крiстофор Колумб”. (2 к.).
4.40 Свiтанок.

стб
5.00 М/ф “Пригоди капiтана 

Врунгеля”.
6.10 Х/ф “Вам i не снилося”.
7.50 “Караоке на Майданi”.
8.50 “Снiданок з Юлiєю Висо-

цькою”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.40 М/ф “Пiнгвiни Мадагас-

кару”.
12.40 Х/ф “Синьйор Робiнзон”.
14.55 Х/ф “Маша i море”.
16.55 Х/ф “Любов Аврори”.
19.00 Х/ф “Королева бензоко-

лонки”.
20.45 Х/ф “Осiннiй вальс”.
22.55 Х/ф “Iнше обличчя”.
1.00 Х/ф “Маша i море”.
2.40 Нiчний ефiр.

новий  Канал
5.10 Т/с “Ранетки”.
6.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

6.45 Х/ф “Iнформатор”.
8.45 Х/ф “Злодiй i його вчитель”.
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.05 Топ-100.
13.15 Новий погляд.
14.15 Кухня на двох.
15.15 Даєш молодь!
16.25 Україна чудес.
17.30 Х/ф “Золотий компас”.
19.55 Х/ф “Аферисти Дiк i Джейн 

розважаються”. (2 к.).
21.50 Х/ф “Парубочий вечiр у 

Вегасi”. (2 к.).
23.55 Х/ф “Iнформатор”.
2.05 Спортрепортер.
2.10 Т/с “Журнал мод”.
2.50 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
3.35 Зона ночi. Культура.
3.40 Невгамовний Пантелеймон.
4.05 Зона ночi. Культура.

4.10 Втрачений рай.
4.55 Зона ночi. 

нтн
5.50 “Уроки тiтоньки Сови”.
6.20 “Легенди бандитської 

Одеси”.
6.45 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.05 Х/ф “Гра всерйоз”.
11.30 “Речовий доказ”. Злодiйка 

в законi.
12.00 “Головний свiдок”.
12.55 Х/ф “Рись”.
15.00 Т/с “Захист Красiна 3”.
18.00 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
21.55 “ЧЄ з мiнi-футболу”. Фiнал.
0.00 Х/ф “Багрянi рiки 2”. (3 к.).
1.55 Х/ф “Пiдривник”.
3.30 “Речовий доказ”.
4.35 “Агенти впливу”.
5.00 “Правда життя”.

ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.35 Свiтло.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
10.55 М/с “Каспер. Школа 

страху”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00 Новини.
12.10,20.05,21.20 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Темний силует.
12.55 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
13.15,16.55 Ювiлейний вечiр 

Андрiя Демиденка.
15.15 Euronews.
15.45,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.55 “Тобi, єдинiй”. Концертна 

програма до Дня за-
коханих.

18.40 “221. Екстрений виклик”.
18.45 Хокей. Чемпiонат України. 

“Сокiл” (Київ) - “Донбас-2” 
(Донецьк). У перервi - 
Новини.

20.55 Офiцiйна хронiка.
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.
1.35 М/с “Сандокан”.
2.50 ТелеАкадемiя.
3.50 Д/ф “Праведники”.
4.40 Х/ф “Запорожець за 

Дунаєм”.
1+1

6.50 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 

“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,1.05 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники”.
10.20,16.05 “Давай одружи-

мось”.
11.15 Комедiя “Чоловiча жiноча 

гра”.
12.55 Т/с “Клон 2”.
13.50 Т/с “Клон 2”.
14.40,4.35 Т/с “Свiт Сонi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
17.40,5.50 “Сiмейнi мелодра-

ми”.

18.30 “Не бреши менi 3”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.20 Мелодрама “Титанiк”.
1.20 Трилер “Брати”. (2 к.).
3.05 Х/ф “Амазонки та 

гладiатори”. (2 к.).
інтер

6.00 М/ф.
6.05 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 в Подроби-

цях”.
9.10 Т/с “Повернення Мух-

тара 2”.
10.05,20.30 Т/с “Татусi”.
12.15,4.40 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Детективи”.
13.20,22.40 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 11”.
15.15 “Судовi справи”.
16.10 Т/с “Дар”.
18.10 Т/с “Кровиночка”.
19.05 Т/с “Свати 3”.
20.00 “Подробицi”.
0.50 Д/ф “Секретнi 

територiї”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.10 “Служба розшуку дiтей”.

2.15 Х/ф “Бiжи, товстун, 
бiжи”.

3.45 Д/ф “Я бачив той свiт”.
трК «уКраїна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.40 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.30,14.00,21.10 Т/с “Слiд”.
9.10,20.15 Т/с “Собр”.
10.00 Т/с “Шаман”.
11.00,2.30 Т/с “Платина”.
12.00,4.40 “Хай говорять”.
13.00 Т/с “Ведмежий кут”.
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
19.20 Т/с “Катина любов”.
22.20 Т/с “Подружжя”.
23.20 Т/с “Тюдори 2”. (3 к.).
0.20 Х/ф “Хелбой 2: Золота 

армiя”. (2 к.).
3.15 Т/с “Жити будете!”.
5.30 Срiбний апельсин.

ICTV
5.25 Факти.
5.40 Свiтанок.
6.20,7.40 Дiловi факти.
6.30,9.25,12.55,19.20 Спорт.
6.35 Т/с “Таксi”.
7.50 Ти не повiриш!
8.45,3.30 Факти.

9.30,19.25,2.00 Надзвичайнi 
новини.

10.30,16.30 Т/с “Менти”.
12.35,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15,20.25 Т/с “Лють”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Т/с “Таксi”.
22.50 Факти. Пiдсумок дня.
23.05 Х/ф “Таємницi Лос-

Анджелеса”. (2 к.).
2.50 Т/с “Пiд прикриттям 2”.
4.05 ПроЦiкаве.
4.30 Свiтанок.

стб
5.45,14.40 “Нез`ясовно, але факт”.
6.30 Д/ф.
7.00,0.25 Т/с “Адвокат”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
10.05 “Куб”.
11.10 Х/ф “Синьйор Робiнзон”.
13.40,19.10 Т/с “Черговий 

янгол”.
15.40 “Битва екстрасенсiв. 

Вiйна свiтiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10 “Весiльнi битви”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.

2.15 “Вiкна-спорт”.
2.25 Х/ф “Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ватсона”.
3.40 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”.
7.05,14.30 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.
11.50,19.35 Т/с “Татусевi 

дочки”.
12.50 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
13.55 М/с “Аладдiн”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Полювання на 

монстрiв”.
15.55 Т/с “Кадети”.
17.55,20.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.05 Спортрепортер.
21.50 Парад порад.
23.55 Т/с “Нiкiта”. (2 к.).
1.15 Т/с “Грань”. (2 к.).
2.00 Т/с “Журнал мод”.
2.20 Зона ночi.

2.25 Українцi. Вiра.
3.15 Зона ночi. Культура.
3.20 Життя в обiймах кольорiв.
3.35 Моє серце пронизує 

ножами.
3.55 Зона ночi. Культура.
4.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 “Уроки тiтоньки Сови”.
6.55 “Друга смуга”.
7.00,17.00 Х/ф “Державний 

кордон”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35,19.00,23.30,1.55,4.25 

“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”.
12.40,19.30 Т/с “Лiтєйний”.
13.35 Т/с “Марш Турецького 3”.
15.40 Х/ф “Росiя молода”.
18.30 “Речовий доказ”. Нарече-

на у кривавiй фатi.
0.00 Х/ф “Зграя”. (2 к.).
2.25 “Речовий доказ”.
3.55 “Агенти впливу”.
5.00 “Правда життя”.

вівторок,  14   січня
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ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.35 Книга.ua.
9.55 “Легко бути жiнкою”.
10.50 М/с “Каспер. Школа 

страху”.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.40 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А 

до Я.
12.55 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
13.45 Х/ф “Викрадений потяг”.
15.15 Euronews.
15.45,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.55 Х/ф “Михайло Ломоно-

сов”. 
17.10 Х/ф “Це ми, Господи”.
19.00 Про головне.
19.25,21.45 Концертна про-

грама “Пiсня 90-х”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 221. Екстрений виклик.
21.35 Свiт спорту.
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”.
2.15 ТелеАкадемiя.
3.20 Х/ф “Викрадений потяг”.
4.40 Х/ф “Це ми, Господи”.

1+1
6.50 “Служба розшуку дiтей”.
6.55,7.10,8.05,9.10 “Снiданок 

з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.25 

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

рятiвники”.
10.05,16.05 “Давай одружи-

мось”.
11.00,18.30 “Не бреши менi 3”.
12.00 “Потойбiчна Україна. 

Магiчне коло”.
12.55,13.50,4.00 Т/с “Клон 2”.
14.40,4.40 Т/с “Свiт Сонi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
17.40,5.55 “Сiмейнi мелодра-

ми”.
20.15,3.35 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).

21.20 Т/с “Костоправ”.
23.45 Трилер “Острiв прокля-

тих”. (2 к.).
2.05 Бойовик “Кров на вулицях”. 

(2 к.).
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 в Подроби-
цях”.

9.10 Т/с “Повернення Мухтара 
2”.

10.05,20.30 Т/с “Татусi”.
12.15 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Детективи”.
13.20,22.40 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 11”.
15.15 “Судовi справи”.
16.10 Т/с “Експерти”.
18.10 Т/с “Кровиночка”.
19.05 Т/с “Свати 3”.
20.00 “Подробицi”.
0.50 “Розбiр польотiв”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.05 “Служба розшуку 

дiтей”.

2.10 Х/ф “Усмiшка Мони Лiзи”. (2 к.).
4.05 Д/ф “Вiдлюдники. Гра в 

пiжмурки”.
трК «уКраїна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.30,14.00,21.10 Т/с “Слiд”.
9.10,22.20 Т/с “Подружжя”.
10.00,20.15 Т/с “Шаман”.
11.00,2.20 Т/с “Платина”.
12.00 “Хай говорять. Крихiтка на 

мiльйон”.
13.00 Т/с “Ведмежий кут”.
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с “Катина любов”.
23.20 Т/с “Тюдори 2”. (3 к.).
0.20 Х/ф “Щось”. (3 к.).
3.05 Т/с “Жити будете!”.
3.50 Критична точка.
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Срiбний апельсин.

ICTV
5.15 Факти.
5.30 Свiтанок.
6.15,7.35 Дiловi факти.
6.25,9.25,12.55,19.20 Спорт.
6.30,22.25 Т/с “Таксi”.
7.45 Максимум в Українi.

8.45 Факти. Ранок.
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.
13.15 Т/с “Таємницi 

слiдства”.
14.15,20.25 Т/с “Лють”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 Факти. Пiдсумок дня.
23.05 Х/ф “Крихiтка на мiльйон 

доларiв”. (2 к.).
2.45 Т/с “Пiд прикриттям 2”.
3.30 Факти.
4.00 ПроЦiкаве.
4.25 Свiтанок.

стб
5.45,14.50 “Нез`ясовно, але 

факт”.
6.30 Д/ф.
7.00,0.20 Т/с “Адвокат”.
9.00,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.35 Х/ф “Знак долi”.
13.50,19.10 Т/с “Черговий 

янгол”.
15.50 “Битва екстрасенсiв. 

Вiйна свiтiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.

20.10,22.25 “Зоряне життя. 
П`ятирiчний Топ розлучень 
i весiль”.

23.20 Т/с “Доктор Хаус”.
2.10 “Вiкна-спорт”.
2.20 Х/ф “Право на надiю”.
3.55 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”.
7.05,14.30 М/с “Пригоди Джекi 

Чана”.
7.30,9.00,19.00,0.55 Репортер.
7.50,22.55 Очевидець.
9.10 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”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Полювання на 

монстрiв”.
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 “Нiкiта”. (2 к.).

1.20 “Служба розшуку дiтей” 
повтор вiд середи.

1.25 Т/с “Грань”. (2 к.).
2.15 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
3.00 Т/с “Плiткарка”.
3.40 Зона ночi.
3.45 Українцi. Любов.
4.30 Зона ночi.

нтн
5.40 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.05 “Уроки тiтоньки Сови”.
6.35 “Друга смуга”.
6.40 Х/ф “Мати Марiя”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35,19.00,23.30,2.05,4.25 

“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 “Капiтан Гордєєв”.
15.35 Х/ф “Росiя молода”.
17.15 Х/ф “Перша кiнна”.
18.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Алмазний ленд-лiз.
0.00 Х/ф “Перевертень”. (3 к.).
2.35 “Речовий доказ”.
3.35 “Агенти впливу”.
4.55 “Правда життя”.

четвер,  16  лютого

субота,  18   лютого 

ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.05,7.40 Погода.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
6.45 Д/ф “Свiт тварин з Джеро-

дом Мiллером”.
7.10 Ера здоров`я.
7.45 Кориснi поради.
8.00 Шустер-Live.
12.05 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
12.30 Фiнал нацiонального 

вiдбору на Мiжнародний 
пiсенний конкурс Євроба-
чення-2012.

15.20 Погода.
15.25 В гостях у Д. Гордона.
16.15 Погода.
16.20 Зелений коридор.
16.30 Х/ф “Васса”.
18.50 Погода.
18.55 Золотий гусак.
19.25,21.35 Всеукраїнський 

турнiр з боксу.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Зворотний зв`язок.

22.40 Погода.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, 

Кено.
22.55 Погода.
23.00 Ультра. Тема.
23.15 Погода.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 DW. Новини Європи.
0.15 Скарбничка.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.55 Д/ф “Школа Вiри Боя-

ренко”.
3.05 Х/ф “Людина у футлярi”.
4.30 Д/ф “Контингент. Ангола”. 
5.00 Околиця.
5.25 “Надвечiр`я”.

1+1
6.20 М/ф “Смурфи”.
7.15 “Справжнi лiкарi 2”.
8.05 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.10 М/с “Тiмон i Пумба”.
10.35 М/с “Тiмон i Пумба”.
11.00 “Свiт навиворiт: Камбо-

джа”.

11.55 “Пекельна кухня 2”.
13.20 “Голос країни 2: Нова 

iсторiя”.
15.45 Комедiя “Класнi мужики”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Комедiя “Класнi 

мужики”.
23.45 “Зiрки в оперi”.
1.05 Мелодрама “Парi”. (2 к.).
2.35 Трилер “Охоронець”. (2 к.).
4.10 “Свiт навиворiт: Камбо-

джа”.
інтер

5.10 “Парк автомобiльного 
перiоду”.

5.35 “Велика полiтика з 
Євгенiєм Кисельовим”.

8.25 “Городок”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.45 “Вирваний з натовпу”.
11.20 “Найрозумнiший”.
13.20 Д/ф “Як заробити на 

чужому талантi”.
14.25 “Велика рiзниця”.
15.55 Концерт “23 лютого у 

Великому мiстi”.
17.45 Т/с “Байки Мiтяя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Юрмала-2011”.

22.30 “Вечiр боксу на Iнтерi. 
Вiталiй Кличко vs. Дерек 
Чисора”.

1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Т/с “Адвокатеси”. (2 к.).
ТРК «Україна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.20 “Тiльки один”.
8.15 Х/ф “Щасливчик Гiлмор”.
10.10 Х/ф “Як знайти iдеал”.
12.00 Т/с “Сонька: продовження 

легенди”.
15.00 Т/с “Дорожнiй патруль 6”.
17.00 Х/ф “Алiбi - надiя, алiбi - 

любов”.
19.00 Подiї.
19.20 “Телезiрка”.
23.20 Т/с “Другi”. (2 к.).
2.50 Т/с “Сонька: продовження 

легенди”.
3.40 Подiї.
4.00 Т/с “Сонька: продовження 

легенди”.
5.30 Срiбний апельсин.

ICTV
5.45 Погода.
5.50 Факти.
6.20 Погода.
6.25 Iнший футбол.

6.50 Х/ф “Червона планета”.
8.55 Козирне життя.
9.35 Люди, конi, кролики... i 

домашнi ролики.
10.00 ЄвроФуд-2012.
10.25 Квартирне питання.
11.20 Спорт.
11.25 Х/ф “Гарi i Хендерсони”.
13.55 Стоп-10.
14.55 Провокатор.
15.50 Максимум в Українi.
16.50 Х/ф “В iм`я помсти”.
18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.00 Т/с “Далекобiйники 3”.
21.50 Наша Russia.
22.55 Самозванцi.
23.55 Х/ф “Чорний яструб”. 

(2 к.).
2.25 Х/ф “Бiжи, Роннi, бiжи”. 

(2 к.).
3.45 ПроЦiкаве.
4.25 Свiтанок.

стб
5.00 М/ф “Лiкар Айболить”.
6.10 Х/ф “Запасний гравець”.
7.40 “Караоке на Майданi”.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висо-

цькою”.
8.50 “Їмо вдома”.

9.55 “Кулiнарна династiя”.
13.05 “Зоряне життя. 

П`ятирiчний Топ розлучень 
i весiль”.

15.50 Х/ф “Лабiринти кохання”.
17.45 Х/ф “Вечiрня казка”.
19.50 Х/ф “Дiвчата”.
21.55 Х/ф “Алiса назавжди”.
0.00 Х/ф “Лабiринти кохання”.
1.50 Х/ф “Здрастуй i прощай”.
3.20 Нiчний ефiр.

новий  Канал
5.15 Т/с “Ранетки”.
6.05 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
6.45 Х/ф “Зозуля”.
8.45 Х/ф “Синє свiтло”.
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.10 Топ-100.
13.20 Новий погляд.
14.15 Кухня на двох.
15.10 Дайош молодьож!
15.45 Україна чудес.
16.45 М/ф “Скубi-Ду i король 

гоблiнiв”.
18.05 Х/ф “Любов на островi”.
19.50 Х/ф “День Святого 

Валентина”.
22.15 Х/ф “Крутящий момент”. 

(2 к.).

0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Екстремальне по-

бачення”. (2 к.).
2.05 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
3.30 Зона ночi.
3.35 Богдан Ступка. Жива 

легенда.
4.25 Зона ночi.
4.30 Благословляю i молюся.
4.50 Зона ночi. Культура.
4.55 Княгиня Ольга.
5.00 Зона ночi. Культура.

нин
6.05 “Уроки тiтоньки Сови”.
6.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.
7.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.35 Х/ф “Майстер Сходу”.
11.30 “Речовий доказ”. Нарече-

на у кривавiй фатi.
12.00 “Головний свiдок”.
12.40 Х/ф “Америкен бой”.
15.00 Т/с “Захист Красiна 3”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
23.10 Х/ф “Бiлий шквал”. (2 к.).
1.50 Х/ф “Планета раптора”. 

(3 к.).
3.25 “Речовий доказ”.
4.25 “Агенти впливу”.
4.55 “Правда життя”.

Середа,  15  лютого

ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.30 На зв`язку з урядом.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
10.50 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 Кордон держави.
12.35 Наша пiсня.
13.20 Х/ф “Спiвробiтник ЧК”.
15.10 Euronews.
15.35,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.45,17.00 Х/ф “Михайло 

Ломоносов”. 
19.00 Про головне.
19.35 Вечiр пам`ятi Народ-

ного артиста України Н. 
Яремчука.

20.55 Офiцiйна хронiка.
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.
1.45 М/с “Сандокан”.
3.05 ТелеАкадемiя.
4.10 Х/ф “Спiвробiтник ЧК”.

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, 3.20 

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

рятiвники”.
9.55 Мелодрама “Титанiк”.
13.25,14.15,3.40 Т/с “Клон 2”.
15.05,5.05 Т/с “Свiт Сонi”.
16.05 “Давай одружимось”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
17.40,5.55 “Сiмейнi мелодра-

ми”.
18.30 “Не бреши менi 3”.
20.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
21.20 “Пекельна кухня 2”.
22.35 “Потойбiчна Україна. 

Магiчне коло”.

23.55 Бойовик “Кров на вули-
цях”. (2 к.).

1.40 Трилер “Брати”. (2 к.).
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 в Подро-

бицях.
9.10 Т/с “Повернення Мух-

тара 2”.
10.05,20.30 Т/с “Татусi”.
12.15 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Детективи”.
13.20,22.40 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 11”.
15.15 Т/с “Дар”.
18.10 Т/с “Кровиночка”.
19.00 Т/с “Свати 3”.
20.00 “Подробицi”.
0.50 “Парк автомобiльного 

перiоду”.
1.25 “Подробицi” - “Час”.
1.50 “Служба розшуку дiтей”.
1.55 Х/ф “Дестiнi вмикає радiо”.
3.30 Д/ф “Мода на здоров`я”.
4.20 Д/ф “Соловки. Мiсця 

сили”.

ТРК «Україна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.30,14.00,21.10 Т/с “Слiд”.
9.10,22.20 Т/с “Подружжя”.
10.00,20.15 Т/с “Шаман”.
11.00,2.15 Т/с “Платина”.
12.00,4.30 “Хай говорять”.
13.00 Т/с “Ведмежий кут”.
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Катина любов”.
23.20 Т/с “Тюдори 2”. (3 к.).
0.20 Х/ф “Хрестовi походи”. 

(2 к.).
3.00 Т/с “Жити будете!”.
5.20 Срiбний апельсин.

ICTV
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.
5.35 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.30,9.25,12.55,19.20 Спорт.
6.35 Т/с “Таксi”.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25,2.55 Надзвичайнi 

новини.
10.30,16.35 Т/с “Менти”.

12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Т/с “Таємницi 

слiдства”.
14.20,20.25 Т/с “Лють”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Т/с “Таксi”.
22.50 Факти. Пiдсумок дня.
23.05 Х/ф “Список Шиндлера”. 

(2 к.).
3.45 ПроЦiкаве.
4.00 Факти.
4.30 Свiтанок.

стб
5.45,14.55 “Нез`ясовно, але 

факт”.
6.30 Д/ф.
7.00,1.00 Т/с “Адвокат”.
9.00 Кiнець ефiру.
Профiлактика.
10.00,18.10 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
11.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.55 Х/ф “Право на надiю”.
14.00,19.05 Т/с “Черговий 

янгол”.
16.00 “Битва екстрасенсiв. 

Вiйна свiтiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10,22.25 “Кулiнарна 

династiя”.
23.55 Т/с “Доктор Хаус”.

2.35 “Вiкна-спорт”.
2.45 Х/ф “Чорний принц”.
4.15 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”.
7.05,14.35 М/с “Пригоди Джекi 

Чана”.
7.30,9.00,19.00,0.55 Репор-

тер.
7.50,9.10 Очевидець.
Профiлактика.
14.00 М/с “Аладдiн”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Полювання на 

монстрiв”.
15.55 Т/с “Кадети”.
17.55,20.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.10 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Татусевi дочки”.
21.50 Ревiзор.
22.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
23.55 Т/с “Нiкiта”. (2 к.).
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Т/с “Грань”. (2 к.).
2.15 Т/с “Журнал мод”.
2.35 Зона ночi.
2.40 Українцi. Надiя.
3.30 Зона ночi. Культура.

3.35 Так нiхто не любив.
3.55 Зона ночi. Культура.
4.00 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”.
8.35,19.00,23.30,1.55,4.40 

“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 “Капiтан Гордєєв”.
15.40 Х/ф “Росiя молода”.
17.10 Х/ф “Перша кiнна”.
18.30 “Правда життя”. Межа 

пристойного.
0.00 Х/ф “Пiрат острова 

скарбiв”. (3 к.).
2.25,3.15 “Речовий доказ”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
3.50 “Агенти впливу”.
5.10 “Правда життя”.

п’ятниця,  17  лютого 

ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.35 Д/ф “Контингент. Ангола”. 
10.00 Театральнi сезони.
10.50 М/с “Каспер. Школа 

страху”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.20 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
13.00 Околиця.
13.35 Х/ф “Пiлоти”.
15.10 Euronews.
15.40,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.45 Х/ф “Михайло Ломоно-

сов”. 
17.05,4.35 Х/ф “Початок 

невiдомого столiття”.
19.05 Наша пiсня.
19.45 “Новорiчний жарт” з 

В.Винокуром.
20.40 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
21.15 Плюс-мiнус.
21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.

0.00 Пiдсумки.
0.15 Скарбничка.
1.25 М/с “Сандокан”.
2.15 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
3.15 Х/ф “Пiлоти”.

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

“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,3.35 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники”.
10.00,16.05 “Давай одружимось”.
10.55 Т/с “Костоправ”.
12.55,13.50,4.20 Т/с “Клон 2”.
14.40,5.45 Т/с “Свiт Сонi”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
17.40 “Сiмейнi мелодрами”.
18.30 “Не бреши менi 3”.
20.15 “Велика рiзниця по-

українському”.
21.15 Бойовик “Повiтряна 

тюрма”. (2 к.).
23.30 Трилер “Охоронець”. (2 к.).
1.25 Трилер “Острiв проклятих”. 

(2 к.).

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 в Подроби-

цях”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Татусi”.
12.15 “Знак якостi”.
12.40 Д/с “Детективи”.
13.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11”.
15.15 Т/с “Судовi справи”.
16.10 Т/с “Експерти”.
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 “Готика”. (3 к.).
3.35 “Подробицi” - “Час”.
4.00 Д/ф “Смiливi люди”.

трК «уКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.

7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-
довження”.

8.30,14.00 Т/с “Слiд”.
9.10,21.15 Т/с “Подружжя”.
10.00,20.15 Т/с “Шаман”.
11.00,2.45 Т/с “Платина”.
12.00 “Хай говорять. Бiднi 

родичi”.
13.00 Т/с “Ведмежий кут”.
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Катина любов”.
1.10 “Тiльки один”.
2.00 Ласкаво просимо.
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Срiбний апельсин.

ICTV
5.05 Служба розшуку дiтей.
5.15 Факти.
5.30 Свiтанок.
6.15,7.35 Дiловi факти.
6.25,9.25,12.55,19.20 Спорт.
6.30 Т/с “Таксi”.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25 Надзвичайнi новини.
10.30,16.30 Т/с “Менти”.
12.35,13.00 Анекдоти по-

українськи.

12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15 Т/с “Лють”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Х/ф “Чорний яструб”. (2 к.).
22.05 Х/ф “Вiдступники”. (2 к.).
2.10 Самозванцi.
3.00 Голi i смiшнi.
3.50 Факти.
4.25 ПроЦiкаве.
5.00 Свiтанок.

стб
5.50 Д/ф.
7.10 Х/ф “Донечка моя”.
9.10 Х/ф “Пiд Великою Ведме-

дицею”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Х/ф “Дiвчата”.
20.10 “Таємний шоу-бiзнес. 

Стас Михайлов. Зiрка з 
порожнечi”.

21.15 “Таємний шоу-бiзнес. 
Людмила Зикiна: скарби 
королеви”.

22.25 “Таємний шоу-бiзнес. 
Хрещений батько зiрок. 
Япончик проти Калмано-
вича”.

0.05 Х/ф “Знак долi”.
2.10 “Вiкна-спорт”.

2.20 Х/ф “Донечка моя”.
3.50 Нiчний ефiр.

новий  Канал
4.40 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”.
7.05,14.30 М/с “Пригоди Джекi 

Чана”.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
7.50 Очевидець.
9.10,22.50 Т/с “Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки сво...”
10.10 Здрастуйте, я ваша мама.
11.50 Т/с “Татусевi дочки”.
12.50 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
13.55 М/с “Аладдiн”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Полювання на 

монстрiв”.
15.55 Т/с “Кадети”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.35 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
20.45 Україна чудес.
23.45 Т/с “Нiкiта”. (2 к.).
1.10 Т/с “Грань”. (2 к.).
2.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

2.45 Т/с “Плiткарка”.
3.20 Зона ночi.
3.25 Українцi. Надiя.
4.25 Зона ночi. Культура.
4.30 Микола Лисенко.
4.35 Зона ночi. Культура.

нтн
5.55 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.20 “Уроки тiтоньки Сови”.
6.50 “Друга смуга”.
6.55 Х/ф “Люди в океанi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35,19.00,0.00,2.45,5.05 

“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”.
12.40 Т/с “Лiтєйний”.
13.40 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
15.30 Х/ф “Росiя молода”.
17.15 Х/ф “Росiйський рахунок”.
19.30 Х/ф “Майстер Сходу”.
21.30 Х/ф “Америкен бой”.
0.30 Х/ф “Мумiя: принц Єгипту”.
3.15 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.35 “Правда життя”.
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Профілактика краще лікування 
По-перше, треба навчитися визначати 

ненадійний лід. Якщо товщина покриву льо-
ду менше 5 см, то на нього краще не ступати. 
Розрахунки такі: 10 см на 100 кг ваги.

Якщо лід скри-
пить - з нього тре-
ба негайно йти. 
Так само дуже 
швидко треба по-
кинути темний лід 
та лід з тріщина-
ми, які потріску-
ють.

Лід ненадійний 
у місцях виходу 
на нього, біля сто-
ків підприємств, 
місць впадання 
в ріку припливів, 
заростей. Треба 
обходити врослі в лід корчаги й водорос-
ті, який покритий товстим шаром снігу. Під 
ним, як правило, вода замерзає набагато 
більш повільно й нерівномірно. 

Навіть натоптані стежки становлять не-
безпеку. Якщо з лунки вичавлюється вода, 
то треба покинути це місце якнайшвидше. 

По льодовій поверхні можна ходити 
тільки при гарній видимості, і не поодинці. 
У жодному разі не можна випускати на лід 
першим новачка, очолювати колону пови-
нен досвідчений рибалка з палицею у ру-
ках. Кожні два кроки він ударяє палицею по 
льоду. Якщо лід не пробивається - все до-
бре, йти можна. Інші рибалки повинні йти 
слідами провідника на відстані 5 метрів 
один від одного. Якщо той, хто очолює ко-
лону, раптом пробив лід, всі зупиняються 
і чекають, поки провідник не знайде місце 
для безпечного переходу. З риболовлі по-
трібно повертатися засвітло, щоб до на-
стання темряви добратися до берега. По 
тонкому льоду можна ходити тільки змін-

ним кроком, не піднімаючи ніг. Вантаж по-
кладіть на щось і тягніть за собою.

Що робити, якщо провалився під лід?
Найголовніше - НЕ ПАНІКУВАТИ! 
Кожна секунда у воді відбирає у вас сили 

й віру в порятунок. Треба відразу ж позбутися 
всього зайвого, що може зіграти роль якоря.

Якщо ви провалилися по першому льо-
ду, то не треба махати руками, так ви тільки 
зламаєте крайку льоду. Якщо лід пізній, то 
руками можна розламати пухкий лід і до-
братися до міцної крайки. І якщо ви знаєте, 
що в окрузі є люди, то обов’язково кличте 
їх на допомогу. Дуже важливо не допустити 
того, щоб вас засмоктало під лід!

Негайно при-
йміть горизон-
тальне положен-
ня, і упріться в 
протилежний край 
ногами. З такого 
положення можна 
поступово виби-
ратися на лід. Тре-
ба витягти першу 
ногу, потім другу, 
потім перекотити-
ся на живіт й дуже 
акуратно відповза-
ти. 

Що робити, 
якщо під лід провалився ваш товариш?

Треба діяти дуже швидко й рішуче. Потопа-
ючу людину треба увесь час підбадьорювати.

До ополонки треба наближатися попо-
взом, широко розкинувши руки. Дуже до-
бре, якщо ви покладете собі під груди що 
завгодно, аби тільки збільшити площу опори 
й зменшити тиск на лід. Пам’ятайте, що до 
краю ополонки підповзати не можна. Киньте 
потопаючому мотузку, зв’язані разом шар-
фи, одяг, що завгодно, аби тільки він міг вче-
питися, а ви могли його витягти. Витягнувши 
товариша з води, треба швидко (поповзом) 
покинути небезпечну територію.

Як тільки ви покинете зону льоду, тре-
ба перемінити одяг (або хоча б вичавити 
його) і зігрітися (у будинку, машині, наме-
ті, біля багаття). 

Перебуваючи на льоду, будьте за-
вжди  максимально зібраними, бо він 
помилок не вибачає.

Бережіть своє здоров’я і життя!

зимоВа риболоВлЯ - хобі 
длЯ спраВЖніх чолоВіКіВ

Під час підлідного лову риби не реко-
мендується на невеликому майданчику 
пробивати багато ополонок, стрибати і 
бігати по льоду, скупчуватись у великі гру-
пи. Рибалки повинні пробивати ополонки 
одну від одної на відстані 5-6 метрів, мати 
із собою рятувальний жилет та мотузку до 
20 м із петлею на одному кінці і вантажем, 
до 500 г, на іншому.

будьте обережні!

Що відбувається із 
продуктами, коли ми їх ва-
римо? При відварюванні 
дуже багато корисних ре-
човин іде у бульйон. Тому 
виливати його - значить 
обкрадати свій організм. 
Краще приготувати на ньо-
му суп або соус.

Варити овочі й фрукти 
треба під закритою покриш-
кою, щоб зберегти якнай-
більше вітаміну С. Під по-
кришкою вдається зберегти 
80-85% аскорбінки, без по-
кришки - лише 50-60% (ки-
сень руйнує вітамін С).

Варені страви корисні 
при захворюваннях кишко-
во-шлункового тракту, тому 
що їх легше засвоїти. У варе-
ному м’ясі, приміром, дуже 
розпушується сполучна тка-
нина, тому воно засвоюєть-
ся краще, ніж смажене.

Тушкуємо - значить ва-
римо у невеликій кількості 
води. Корисних речовин 

зберігається більше, ніж 
при варінні. Цінний буль-
йончик можна використати 
на підливки або соуси.

Готуємо на парі - значить 
варимо без води. Тому мен-
ше втрачаємо вітамінів та 
мінералів. Головний недо-
лік - готуємо довше і вигляд 
страви не дуже апетитний. 
Зате це дієтичні продукти 
без жиру і канцерогенів.

Смажимо - зазвичай 
на рослинній олії, яка при 
смажені швидко окислю-
ється і утворює шкідливі 
речовини! Якщо ми ви-
користовуємо олію кілька 
разів, то токсичних речо-
вин у ній стає ще більше 
(з’являються навіть канце-
рогени - провокатори ра-
кових захворювань). Тому 
після кожної партії котлет 
треба міняти олію на ско-
ворідці.

Тваринні жири стійкіші 
до високих температур. 

Тому краще смажити на 
пряженому маслі (не на 
вершковому - у ньому є 
вода, через яку прискорю-
ється окислювання жиру). 
Але, на жаль, тваринний 
жир дуже калорійний і міс-
тить холестерин. Так що 
краще взагалі не смажити.

Тому:
•Якнайменше смажте. 

Частіше тушкуйте, варіть 
(використовуючи бульйон), 
запікайте. Більше їжте си-
рих овочів та фруктів.

•Заправляйте сала-
ти не майонезом (він дуже 
калорійний), а рослинними 
оліями (краще їх чергувати).

•Кладіть овочі і фрукти 
вже у киплячу воду - збере-
жете більше вітаміну С.

•Соліть їжу вже у таріл-
ці - тоді менше з’їсте солі.

•Менше консервуйте. 
Овочі і фрукти краще замо-
рожувати - тоді зберігається 
більше корисних речовин. 

вітаміни вогнЮ 
не лЮблять

Для початку необхідно з’ясувати - що таке 
ковбаса?

Ковбаса - це продукт переробки яловичини, 
свинини, баранини або м’яса птиці. Її основний 
компонент - м’ясний фарш. Окрім м’яса і тва-
ринних жирів в ній також можуть міститися такі 
компоненти як молоко, масло, сир, яйця. Для 
надання фаршу особливого смаку і запаху ви-
користовуються спеції і прянощі.

Вивчіть склад ковбаси
В першу чергу зверніть увагу на склад ков-

баси, що зацікавила Вас, інформація про який 
міститься на упаковці.

Згідно із законами, на ній мають бути пере-
раховані абсолютно всі інгредієнти, що входять 
до складу цього продукту. Крім того, і це важ-
ливо, інгредієнти розташовані в порядку змен-
шення їхнього відсоткового вмісту.

Вибираємо ковбасу за ГОСТом та ТУ
ГОСТ - це стандарти, які створювалися ще 

за радянських часів. За ГОСТом продукт може 
бути вищого, першого або другого сорту. У 
ковбасних виробах вищого сорту повинно міс-
титися 100% натуральної м’ясної сировини і 
натуральні спеції. Рецептура ковбаси, виготов-
леної відповідно до ГОСТу, однакова для усіх 
виробників.

Технічні умови (ТУ), які кожен виробник роз-
робляє самостійно, повинні бути узгоджені з 
контролюючими установами. Якщо ковбаса 
першого або другого сорту виготовлена від-
повідно до ТУ, до її складу, окрім м’яса, можуть 
входити будь-які компоненти, вказані в техніч-
ній документації: соєвий білок, крохмаль, рос-
линні та харчові добавки.

Зовнішній вигляд
При купівлі ковбаси зверніть увагу на її ви-

гляд: поверхня повинна бути чиста, оболонка не 
пошкоджена. На етикетці обов’язково повинен 
бути зазначений склад продукту, з якого можна 
з’ясувати, чи є в ковбасі замінники м’яса. На обо-
лонці обов’язково має бути присутнє маркування – 
виробник, за яким ТУ або ГОСТу зроблена ковбаса, 
терміни зберігання.

Зріз продукту має бути свіжим, гладким, без 
великих пор і шматочків жилок. Природний колір 
ковбаси – світло-рожевий. Виняток становлять 
ковбаси з високим вмістом яловичини. Вони 
мають більш насичений колір. У м’ясопродуктах 
частенько використовуються стабілізатори, що 
дозволяють зафіксувати колір на більш тривалий 
час. Не секрет, що їхнє застосування негативно 
позначається на якості продукту.

Натуральне м’ясо досить швидко окислю-

ється при взаємодії з повітрям. Тому, якщо Ви 
хочете перевірити якість придбаної ковбаси, від-
ріжте від неї невеликий шматочок і залиште його 
на півгодини. Якщо вона придбає сіруватий від-
тінок, то це буде кращим доказом того, що для 
виробництва цієї ковбаси було використано на-
туральне м’ясо. Необхідно також звернути увагу 
на якість шпика. Шпик, використовуваний для 
виробництва ковбас, повинен мати білий або 
злегка рожевуватий відтінок. Жовтуватий колір 
шпика свідчить про невисоку якість продукту.

Ще трохи корисної інформації. А чи зна-
єте ви, що:

Якість ковбас в поліамідній упаковці анітро-
хи не нижча, ніж в натуральній, а різниця в ціні 
пов’язана з високою вартістю самої оболонки. 
Крім того, термін зберігання ковбас в натураль-
ній оболонці складає не більше двох днів. Пере-
вагою поліамідної оболонки є її захисні власти-
вості. Така ковбаса ізольована від зовнішніх дій, 
що дозволяє їй впродовж тривалого часу збері-
гати свіжість і смакові якості.

Сосиски і сардельки є продуктом, по-
вністю готовим до вживання, тому варити їх 
необов’язково. Сосиски досить розігріти до 
температури 60 градусів, після чого їх можна 
сміливо подавати до столу.

Я К  К у п и Т и  с п р а В Ж н ю  К о В б а с у
Зараз на прилавках наших магазинів і супермаркетів панує ковбасний достаток, але старше покоління знає і пам’ятає ті роки, коли цей популярний 

продукт був дефіцитом. Правда, за радянських часів визначитися з вибором було набагато простіше, тому що вибір був невеликий. Сьогодні ж можна не 
лише вибрати сорт ковбаси, але й виробника.

Як зорієнтуватися в цьому морі достатку і зробити правильний вибір?
Скориставшись цими порадами, ви зможете безпомилково визначити, яка ковбаса дійсно гідна того, щоб її вибрати.

поради покупцям

не залишилося засобу для миття посуду?
Використайте рідкий пральний порошок (гель). Розчиніть чайну ложку гелю у гаря-

чій воді й помийте посуд (краще у гумових рукавичках). Якщо потрібно відчиститу при-
горілі каструльки і сковороди, замочіть їх із кондиціонером для білизни в гарячій воді на 
кілька хвилин. Потім весь посуд ретельно сполосніть.

Якщо нема чим випрати білизну, на замінюйте пральний порошок засобом миття 
посуду: засоби дуже піняться і можуть зіпсувати пральну машину.

закінчився пральний порошок?
Для делікатної і нижньої білизни підійде шампунь. Плями можна спочатку запрати, 

потім налити в таз прохолодної води, розвести в ньому невелику кількість шампуню і 
випрати, як зазвичай.

Потрібний плямовивідник? 
Підійде перекис водню (3%). Ефект від нього приблизно такий же, як і від відбілюва-

ча для кольорової білизни.
Обробляти перекисом можна більшість видів тканин. Просто потріть пляму тампо-

ном, змоченим у перекису, а потім змийте гарячою водою.
немає засобу для видалення плям із килимів?
Спробуйте дитячі серветки або вологі серветки для змиття макіяжу. Спершу змочіть 

пляму на килимі мокрим рушником, а потім потріть його серветками, міняючи їх у міру 
забрудення. Промокніть поверхню килима мокрою ганчіркою або сухою серветкою.

Господині на замітку

миючі   засоби

• Якщо золота або сріб-
на прикраса потьмяніла, її 
необхідно протерти миль-
ною водою з додаванням 
нашатирного спирту (5-6 
крапель спирту на склянку 
води). Після цього необхідно 
помити її в чистій воді і добре 
витерти фланеллю.

•Якщо на виробі 
з'явилася пляма йоду, його 
необхідно помістити на 15-
20 хвилин у розчин гіпо-
сульфіту (застосовується 

при прояві фотографій). 
Після цього промити во-
дою і натерти фланеллю.

•Рекомендується зніма-
ти золоті вироби під час нане-
сення косметики або гриму.

•Якщо на срібному ви-
робі з'явився темний наліт, 
його можна видалити, про-
мивши прикрасу у теплій воді 
з додаванням нашатирного 
спирту (1 столова ложка на 
літр води), а потім почистити 
м'якою тканиною, змоченою 
зубним порошком. Після 
цього необхідно промити ви-
ріб в теплій воді і витерти.

 догляд за 
Прикрасами

щоб не ковзалося взуття
Перший спосіб: приклеїти на 

підошву суперклеєм або клеєм Мо-
мент кусочки наждакового паперу. 
Клеїти бажано на область носка і 
каблука підошви. Взуття переста-
не ковзати, а шматочки наждака на 
підошві практично не помітні. Пері-

одично наждак потрібно переклею-
вати. Також можна періодично об-
робляти наждачкою саму підошву, 
це додасть їй потертості і вона буде 
менше ковзати на вулиці.

другий спосіб найбільш не-
помітний: перед виходом на-

тирати підошву взуття сирою 
картоплею. Або наносити на під-
ошву ганчірочкою розчинений у 
воді крохмаль. Крохмаль допо-
може взуттю не ковзати, але цей 
спосіб поганий тим, що цю про-
цедуру необхідно робити щора-

зу перед виходом на вулицю.
третій спосіб теж досить про-

стий: наклеювати перед вихо-
дом на підошву лейкопластир. Це 
більш зручно ніж картопля, лейко-
пластиру як правило, вистачає на 
кілька разів.

зверніть уваГу
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Сім'я в усі часи була і залишаєть-
ся однією з головних загальнолюд-
ських цінностей. Вона знаходиться 
під посиленою правовою охороною, 
особливо діти та матір. Аліментне 
зобов'язання відіграє важливу роль 
у системі сімейних стосунків. Для 
них встановлюється матеріальне 
підґрунтя існування тих членів сім'ї, 
які потребують допомоги внаслідок 
певних життєвих обставин.

В разі, якщо батьки розлучили-
ся, і той, з ким залишилась дитина, 
не в змозі сам забезпечувати дитині 
належний рівень життя, а другий не 
має бажання допомагати, держава 
захищає інтереси дитини шляхом 
винесення по заяві того з батьків, 
з ким мешкає дитина, судового рі-
шення про стягнення аліментів з 
особи, яка ухиляється від виконан-
ня своїх батьківських обов'язків. 
Специфікою виконання цієї кате-
горії документів є те, що всі вони 
допускаються судом до негайного 
виконання, тобто, державний вико-
навець має відкрити виконавче про-
вадження не пізніше наступного дня 
після отримання виконавчого доку-
мента та приступити до здійснення 
виконавчих дій. Строки здійснення 
виконавчого провадження часто об-
раховуються роками, оскільки дер-
жавний виконавець має здійснюва-
ти за ним виконавчі дії до закінчення 
строку, передбаченого рішенням 
суду. Державний виконавець від-
криває виконавче провадження про 
стягнення аліментів за умови отри-
мання заяви від стягувача з додан-
ням до заяви оригіналу виконавчого 
документа. В разі, якщо боржник 
не працює, - розмір заборгованос-
ті із сплати аліментів визначається 
державним виконавцем за місцем 

виконання рішення у порядку, вста-
новленому Сімейним кодексом. 
Аліменти можуть бути стягнуті за 
виконавчим листом за минулий 
час, але не більш, як за три роки, що 
передували пред'явленню виконав-
чого листа до виконання. Якщо за 
виконавчим листом, пред'явленим 
до виконання, аліменти не стягува-
лися у зв'язку з розшуком платника 
аліментів або у зв'язку з його пере-
буванням за кордоном, вони мають 
бути сплачені за весь минулий час.

Заборгованість за алімента-
ми, присудженими у частці від 
заробітку (доходу), визначається, 
виходячи з фактичного заробітку 
(доходу), який платник аліментів 
одержував за час, протягом якого 
не провадилося їх стягнення.

Розмір заборгованості по алі-
ментах обчислюється державним 
виконавцем. Спір щодо розміру 
заборгованості із сплати аліментів 
вирішується судом за заявою заін-
тересованої особи у порядку, вста-
новленому Законом.

Державний   виконавець  обчис-
лює  розмір  заборгованості   із   спла-
ти  аліментів, складає відповідний 
розрахунок та повідомляє про нього 
стягувачу і боржнику. У разі наявнос-
ті заборгованості із сплати аліментів 
понад три місяці стягнення може 
бути звернено на майно боржника. 
Звернення стягнення на заробітну 
плату не перешкоджає зверненню 
стягнення на майно боржника.

Якщо боржник працює, стяг-
нення аліментів у частці від заробіт-
ку боржника на підприємстві, в уста-
нові, організації, у фізичної особи, 
фізичної особи - підприємця відра-
хування здійснюються з фактично-
го заробітку на підставі постанови 

державного виконавця. При цьому 
розмір аліментів, у разі їх стягнення 
у частці від заробітку, не може бути 
менше встановленого Сімейним 
кодексом України, тобто менше, ніж 
30 відсотків прожиткового мінімуму 
для дитини відповідного віку. У разі, 
якщо боржник працює, але стягнути 
аліменти в зазначеному розмірі не-
можливо, адміністрація підприєм-
ства, установи, організації, фізична 
особа, фізична особа-підприємець, 
які проводили відрахування, нара-
ховують боржнику заборгованість 
із сплати аліментів, оскільки із заро-
бітної плати боржника не може бути 
утримано більше, ніж п'ятдесят її 
відсотків за виконавчими докумен-
тами про стягнення аліментів. Спір 
щодо розміру заборгованості із 
сплати аліментів вирішується судом 
за заявою заінтересованої особи у 
порядку, встановленому Законом.

За наявності заборгованості із 
сплати аліментів у розмірі, що сукуп-
но перевищує суму  відповідних пла-
тежів за шість місяців,  державний  
виконавець  звертається до правоо-
хоронних   органів   з   поданням   про   
притягнення   боржника   до   кримі-
нальної відповідальності за злісне 
ухилення від сплати аліментів.

З прийняттям нового ЗУ «Про 
виконавче провадження «внесено 
зміни до ст. 164 Кримінального Ко-
дексу України, яка передбачає від-
повідальність за злісне ухилення від 
сплати встановлених рішенням суду 
коштів на утримання дітей (алімен-
тів), а також злісне ухилення батьків 
від утримання неповнолітніх або не-
працездатних дітей, що перебува-
ють на їх утриманні. Визначено по-
няття злісного ухилення. Під злісним 
ухиленням від сплати коштів на утри-

мання дітей (аліментів) або на утри-
мання непрацездатних батьків слід 
розуміти будь-які діяння боржника, 
спрямовані на невиконання рішення 
суду (приховування доходів, зміни 
місця проживання чи місця роботи 
без повідомлення державного вико-
навця тощо), які призвели до виник-
нення заборгованості із сплати таких 
коштів у розмірі, що сукупно склада-
ють суму виплат за шість місяців від-
повідних платежів.

Якщо виконавчий документ пе-
ребуває на виконанні бухгалтерії в 
підприємстві, установі, організації 
за місцем роботи або отримання 
пенсії боржника, бухгалтер пови-
нен кожні 6 місяців звітувати про 
суми, які були стягнені та пере-
раховані на користь стягувача. За 
порушення вимог Закону України 
"Про виконавче провадження", не-
виконання законних вимог держав-
ного виконавця фізичними, юри-
дичними чи посадовими особами, 
а також неповідомлення боржни-
ком про зміну місця проживання чи 
місцезнаходження або місця робо-
ти (отримання доходів), а також за 
неявку без поважних причин за ви-
кликом державного виконавця, ви-
нні особи несуть відповідальність у 
встановленому законом порядку. 
За наявності ознак злочину в діях 
особи, яка умисно перешкоджає 
виконанню рішення чи іншим чи-
ном порушує вимоги Закону Укра-
їни "Про виконавче провадження", 
державний виконавець складає 
акт про порушення і звертається 
до правоохоронних органів з по-
данням про притягнення особи до 
кримінальної відповідальності.

Опір державному виконавцю 
під час службових обов’язків - кара-

ється штрафом від ста до двохсот 
неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян або арештом на строк 
від трьох до шести місяців, або об-
меженням волі на строк до чотирьох 
років, або позбавленням волі на 
строк до двох років. Вплив у будь-
якій формі на працівника державної 
виконавчої служби з метою пере-
шкоди виконанню ним службових 
обов'язків або добитися прийняття 
незаконного рішення - карається до 
ста неоподаткованих мінімумів до-
ходів громадян або виправними ро-
ботами на строк до одного року, або 
арештом на строк до трьох місяців.

Державний виконавець у про-
цесі здійснення виконавчого про-
вадження має право: безпере-
шкодно входити до приміщень і 
сховищ; накладати арешт на май-
но боржника, опечатувати, вилу-
чати, передавати таке майно на 
зберігання та реалізовувати його 
в установленому законодавством 
порядку; накладати арешт на ко-
шти та інші цінності боржника; 
звертатися до суду з поданням 
про розшук боржника - фізич-
ної особи або дитини; залучати у 
встановленому порядку до про-
вадження виконавчих дій понятих, 
працівників органів внутрішніх 
справ; накладати стягнення у ви-
гляді штрафу на фізичних, юри-
дичних та посадових осіб.

Таким чином, є сподівання що, під-
вищиться фактичний рівень виконання 
рішень судів про стягнення аліментів, 
що позначиться на матеріальному за-
безпеченні дітей, батьки яких сплачу-
ють аліменти в примусовому порядку.

Т.ГЕрАСИМЕНКО,
головний державний виконавець 

ВДВС Макарівського рУЮ.

 п о р Я д о К  с Т Я г н е н н Я  а л і м е н Т і В

* * * * *

6 лютого відзначила свою ювілейну дату – 50 річчя 
від Дня народження дорога дружина, матуся, бабуся 
і теща

КОЛЄСНІК Надія Миколаївна.
 З такої чудової нагоди усім теплом наших сердець 

поздоровляємо її і шлемо найщиріші та найтепліші по-
бажання:

Здоров’я  міцного зичим довіку,
Радості й достатку повнії ріки,
Берег спокою нехай зігріває,
Горе в цім світі завжди обминає,
Сміхом онуків хай повниться хата,
Хлібом та сіллю хай буде багата.
Від щирого серця Тебе ми вітаєм,
Довгого віку і щастя бажаєм.
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!

З любов’ю чоловік, дочка, зять, 
невістка та внуки.

Президія районної організації ветеранів Украї-
ни щиросердо поздоровляє із славною датою -80-річ-
чям від Дня народження ветеранів:

ЛЕВИЦЬКУ Ганну Степанівну з Макарова,
ЛАКЕЙ Марію Патриківну з Кодри,
ШЕВЧЕНКА Петра Михайловича з Макавища,
СКИБУНА Володимира Максимовича з Ситняків,
ГрЕБЕНИК Ірину Антонівну з Мотижина,
МАКАрЕНКО Ганну Хомівну з Комарівки,
САЛІВОНЕНКО Єфросинію Іванівну з Соснівки.
Зичимо Вам, шановні ювіляри, міцного здоров’я, 

безхмарного неба над головою та радісних днів у жит-
ті. Гарного Вам настрою щодня, миру та злагоди в ро-
динах! 

9 лютого виповнюється 2 роки найдорожчій внучці, 
племінниці та хрещениці

КОЗАрЧУК Поліні
Поздоровляємо та шлемо найщиріші вітання з 

Днем народження. Бажаємо щасливого та радісного 
дитинства, осяяного любов’ю і веселістю. Хай кожен 
твій день буде зігрітий любов’ю і ласкою. 

Дорога Полінка,
Сонечко ранкове,
Виростай, рідненька,
В радості й любові.
Хай твоя усмішка,
Мов троянда квітне,
Будь завжди здорова,
Мила та привітна!

З любов’ю бабуся Надя,
 дядьки Богдан та Коля, хрещена Галя 

і братик руслан.

* * * * *

Відповідно до пункту 1 наказу Дер-
жавного комітету України з питань тех-
нічного регулювання та споживчої по-
літики від 11 жовтня 2010 року №457 
«Про затвердження та скасування на-
ціональних класифікаторів» з 1 січня 
2012 року набрав чинності національ-
ний класифікатор України ДК 009:2010 
«Класифікація видів економічної діяль-
ності» (далі - КВЕД-2010).

З огляду на те, що КВЕД використо-
вується для присвоєння класу профе-
сійного ризику, який, в свою чергу, має 
пряме відношення до відсотка сплати 
єдиного внеску, період до скасування 
чинності ДК 009:2005 «Класифікація ви-
дів економічної діяльності» (КВЕД-2005) 
(31.12.2012) є періодом проведення за-
ходів із переходу на КВЕД-2010.

Для забезпечення доступності та 
відкритості матеріалів із впровадження 
КВЕД-2010 створений Сервіс для ви-
значення кодів видів економічної діяль-
ності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010, який 
розміщено на головній сторінці офіцій-
ного вебсайту Держстату (www.ukrstat.

gov.ua) на банері «Сервіс для визначен-
ня кодів видів економічної діяльності за 
КВЕД-2005 та КВЕД-2010», а усі мате-
ріали, які стосуються розроблення та 
впровадження в статистичну діяльність 
КВЕД-2010, розміщено на банері «За-
провадження нової КВЕД ДК 009:2010».

Звертаємо увагу, що з 1 січня 2012 
року державну реєстрацію новоство-
рених юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців необхідно проводити 
з видами економічної діяльності ви-
ключно за КВЕД-2010, незважаючи на 
те, що чинність КВЕД-2005 припиня-
ється 31.12.2012.

Для приведення кодів видів діяль-
ності відповідно до КВЕД-2010 фізич-
ним особам-підприємцям та пред-
ставникам юридичних осіб необхідно 
звертатися до державного реєстратора 
із відповідними документами, а саме:

- для фізичних осіб-підприємців - 
реєстраційна картка на проведення дер-
жавної реєстрації змін до відомостей про 
фізичну особу-підприємця, які містяться 
в ЄДР (Форма № 11), яка в переліку змін, 

що вносяться до відомостей про фізичну 
особу-підприємця, містить поле «зміна 
видів діяльності, що здійснює фізична 
особа-підприємець». Зміна видів діяль-
ності проводиться безоплатно;

- для юридичних осіб: реєстрацій-
на картка на внесення змін до відомос-
тей про юридичну особу, які містяться 
в ЄДР (Форма № 4) - у випадку зміни 
видів економічної діяльності видами 
економічної діяльності з їх переліку, 
зазначеними в установчих документах 
юридичної особи; реєстраційна картка 
на проведення державної реєстрації 
змін до установчих документів юридич-
ної (Форма № 3) та пакет документів 
відповідно до вимог статті 29 Закону 
України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-під-
приємців» - у випадку необхідності вне-
сення змін до установчих документів 
юридичної особи у зв’язку із змінами 
видів економічної діяльності.

Подавати документи державно-
му реєстратору можна буде протягом 
усього 2012 року.  

до уваги фізиЧних осіб – ПідПриємців 
та керівників ЮридиЧних осіб!
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приватні оголошення

ПП “ОККО - НафтОПрОдуКт”
мереЖа автозаПравних комПлексів 

запрошує на роботу 
операторів-касирів, молодших 

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

ТЕрМІНОВО продам земельну ділянку під забудо-
ву 0,15 га. Власник. Державний акт. Ціна договір-
на. Тел: 096-921-63-98.

ПрОДАЮ однокімнатну квартиру, с. Калинівка. 
Загальна площа 33 кв. м. Тел.: 050-654-98-03.

ЗДАЄТЬСЯ гараж в оренду по вул. Котовського, 9. 
Телефон: 096-389-64-66.

ВІЗЬМУ В ОрЕНДУ приватний будинок в Макарів-
ському районі з земельною ділянкою на тривалий 
термін. Порядність та своєчасну оплату гарантую. 
Тел.: 050-852-60-43, 093-616-90-73.

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.                                  

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.

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

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

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

ТОВ «Агро-Холдинг МС», юридична 
адреса якого: 08321, Київська обл., Борис-
пільський р-н., с.Чубинське, вул. Погреб-
няка, 1, в межах власної земельної ділянки, 
площею 5,5 га в с.Бишів, що знаходиться в 
адміністративних межах Бишівської сіль-
ської ради Макарівського р-ну, Київської 
обл., відповідно  до рішення Бишівської 
сільської ради №74 від 27 липня 2011р., 
планує впровадити роботи по будівництву 
елеватора ТОВ «Агро-Холдинг МС», з ме-
тою задоволення попиту на ринку заготівлі 
та переробки сільгосппродукції. ТОВ «Агро-
Холдинг МС» замовило проектну докумен-
тацію, згідно  із законодавством  зібрало 
вихідні дані та погодило свої наміри зі всіма 
зацікавленими службами.

Проектно-розвідувальну докумен-
тацію розробляє ТОВ «РМ2В».

У процесі експлуатації об’єкта в ат-
мосферне повітря будуть виділятися 
шкідливі речовини в цілому по об’єкту.

Згідно з вимогами ДСП 201-97, 
масштабність забруднюючого впливу 
складає - ступінь небезпечності - без-
печний з кратністю перевищення 0,0 
часток ГДК, процент перевищення 0,0, 
наднормативного забруднення землі, 
пригнічення флори і фауни не спостері-
гатиметься.

Територія буде спланована, бетоно-
вана.

Прийняті рішення щодо поводження з 
відходами виробництва.

Буде організоване належним чином 
складування та зберігання відходів ви-
робництва, твердих побутових відходів.

Генеральний директор ТОВ «Агро-Хол-
динг МС» Ю.М.Карасик забезпечує експлу-
атацію об’єкту згідно з екологічними вимога-
ми та нормами і правилами охорони праці, з 
урахуванням техніки безпеки, промсанітарії 
і охорони навколишнього природного се-
редовища, за що несе відповідальність у 
порядку,встановленому діючим за   законо-
давством України:

• обов’язково мати отриманий в 
Державному комі теті України по стандар-
тизації, метрології та сертифікації серти-
фікат якості на відповідність вимогам еко-
логічної безпеки на імпортне обладнання,      
яке згідно з проектом передбачено до 
використання;

• прийом в  експлуатацію закінченого 
згідно з діючим законодавством;

• проводити контроль за забрудненням 
атмосфери на джерелах викидів і на межі СЗЗ 
(графік узгодити з Держуправлінням ОНПС);

•сприяти впровадженню системи 
управління охорони навколишнього при-

родного середовища, тобто розроблення 
системи заходів постійно діючих на підпри-
ємстві і спрямованих  на охорону навко-
лишнього середовища від забруднення;

• при введені в експлуатацію відповід-
но до ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки» 
ст.8,9,10,11 провести ідентифікацію об’єкту під-
вищеної небезпеки, задекларувати об’єкт та роз-
робити ПЛАС (план ліквідації аварійних ситуацій).

В Держуправлінні ОНПС в Київській 
області буде установленим порядком 
отримано:

• дозвіл на розміщення відходів, ліміт 
на утворення та розміщення відходів (ст. 20 
Закону України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища»; ст. 55 За-
кону України «Про відходи»; ПКМУ №1218 
від 03.08.98 р. «Про затвердження порядку 
розроблення, затвердження і перегляду лі-
мітів на утворення та розміщення відходів»);

• дозвіл на викид шкідливих речовин в 
атмосферу (ст. 11 Закону України «Про охо-
рону атмосферного повітря»; ст. 38 Закону 
України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища»);

• згі дно  з наказом №177 від 10.05.02 Міне-
кології та природних ресурсів, зареєстро-
ваного в Мінюсті 22.05.02 за №445/6733 
стати на державний облік в держуправ-
лінні ОНПС Київської області.

заЯВа ПрО НаМІрИ та ЕКОЛОГІЧНІ НаСЛІдКИ

Пам’ятка - інструкція 
 БЕЗПЕЧНЕ КОРИСТУВАННя ГАЗОВИМИ ПРИЛАДАМИ В ПОБУТІ

Природний газ - це газ метан, 
без кольору, без запаху і смаку. Газ 
- цінне паливо і від того, як воно ви-
користовується кожним, залежить 
нормальне газопостачання всіх жи-
телів міста та району.

Користування побутовими га-
зовими приладами при дотриман-
ні правил та інструкцій безпечне і 
зручне.

Неправильна експлуатація га-
зових приладів, газових лічильни-
ків і поганий догляд за ними може 
призвести не тільки до вибухів і 
пожеж, але й до смертельних отру-
єнь. 

Приміщення, де встановлені 
газові прилади, повинні постійно 
провітрюватись.

Не допускається закриття ре-
шітки вентиляційних каналів.

- Перед розпалюванням, після 
включення і періодично під час ро-
боти газових водонагрівачів, опа-
лювальних печей, котлів та інших 
приладів, підключених до димохо-
дів, обов’язково перевірте наяв-
ність тяги. При відсутності чи сла-
бій тязі не користуйтесь газом 
- це смертельно небезпечно.

-Подальше користування газом 
можливе тільки після перевірки і 
очистки димоходів та вентиляційних 
каналів з відповідними службами.

- Абонент повинен проводити 
огляд димоходів та вживати за-
ходи щодо запобігання їх обмо-

роження та закупорці. Терміново 
утеплити димоходи та димовивідні 
труби. 

- Не відкривайте крани на га-
зових приладах, не маючи в руках 
запаленого сірника, завчасно під-
несеного до пальника.

- Не допускається залишати 
без нагляду працюючі прилади.

- По закінченні користування 
газом, крани на газопроводі пови-
нні закриватись.

- Не допускайте перегріву опа-
лювальних печей.

- Не допускайте до користу-
вання газовими приладами дітей, 
а також осіб, які не пройшли ін-
структаж з правил безпечного ко-
ристування газовими приладами, 
в обов’язковому порядку в філії по 
експлуатації газового господар-
ства.

- Кухні та приміщення, де вста-
новлюються газові прилади, не до-
зволяється використовувати для 
сну. 

- Не дозволяється за допомо-
гою газових плит обігрівати при-
міщення, сушити білизну, а також 
прив’язувати до газопроводів мо-
тузки.

- Не дозволяється самовільно пе-
реміщати, ремонтувати газові прила-
ди, відключати діючі газові прилади або 
підключати нові газові прилади, газові 
лічильники. Це може привести до не-
щасних випадків.

- Не дозволяється пошкоджува-
ти пломби, встановлені на лічиль-
нику.

- Не дозволяється підносити до 
лічильника вогонь (сірник, свічку і 
т.п.), підвішувати чи класти на лі-
чильник будь-які предмети.

- Усувати негерметичність лі-
чильника повинні тільки працівники 
газового господарства.

- Не дозволяється встановлювати 
в приміщенні, де є газові прилади з 
відводом продуктів згорання приму-
сово витяжну вентиляцію, електрови-
тяжки.

- Не дозволяється перевіряти тягу у 
вентиляційних каналах запаленим сірни-
ком.

*****
Відповідальність за справний стан і 

безпечне користування газовими при-
ладами і апаратами в квартирах та жит-
лових будинках лягає на їх власників.

При несправному газовому обладнан-
ні газопроводів або неправильному горінню 
газу, необхідно негайно повідомити про це 
працівників газового господарства.

При появі запаху газу негайно за-
крийте газові крани і провітріть при-
міщення, не запалюйте вогонь, не 
вмикайте і не вимикайте електроос-
вітлення, електроприлади і електро-
апаратуру і викличте аварійну службу 
по тел. 104., 5-11-06, 5-20-44.

Вимагайте від осіб, що звертають-
ся до Вас з питань газопостачання, 
пред’явити службове посвідчення.

                                                                      

управління пенсійноГо фонду  
україни в макарівському районі

ОгОлОшує кОнкурс
 на заміщення вакантних посад:
•Головного спеціаліста відділу з призначення пен-

сій;
•Головного    спеціаліста   по    контрольно   -   пере-

вірочній    роботі    за нарахуванням та сплатою плате-
жів відділу обліку надходження платежів.

Професійні та кваліфікаційні вимоги до претен-
дентів на посаду: освіта повна вища відповідного 
спрямування, за освітньо - кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста або магістра, стаж роботи   за фахом не 
менше трьох років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода-
ють на ім’я голови конкурсної комісії заяву про участь 
у конкурсі, заповнену особову картку (форма № П - 
2ДС) з відповідними додатками, дві фотокартки роз-
міром 4x6 см, копії документів про освіту, підвищення 
кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вче-
ного звання, відомості про доходи та зобов’язання 
фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї 
( декларація) за 2011 рік, копії заповнених сторінок 
паспорта громадянина України, довідку про присво-
єння ідентифікаційного номера, медичну довідку про 
стан здоров’я за формою затвердженою МОЗ, пись-
мову згоду на проведення спеціальної перевірки.

Заяви приймаються впродовж ЗО днів з дня 
опублікування оголошення за адресою: смт. Ма-
карів, вул. Проектна, 5 .

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

Довідки за телефоном: 6-01-72.
П р О д а ю  г О т О в и й  б і з н е с

в  М а к а р О в і
« О д Я Г  д Л Я  В С І Є ї  р О д И Н И »
т Е Л Е ф О Н :  0 6 3 - 5 3 4 - 5 6 - 6 3

Бізнес - пропозиція: роБота для всіх!
Додатковий прибуток для тих, хто має 2 - 3 го-

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

д П  « М а К а р І В С Ь К И й  Х Л І Б О з а В О д »

запрошує на роБоту:
Фахівця з ПрийОМу заМОвлень 

(на ПеріОд декретнОї відПустки)

виМОги: знання азів бухгалтер-

ськОгО Обліку, кОМП’ютера.

телеФОн для дОвідОк: 5-13-85

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво про сплату єдиного податку серія З № 170129, 
видане Державною податковою адміністрацією України на ім’я 
ШИША  Олександра  Анатолійовича, вважати   недійсним.

житомирська м’ясопереробна фабрика

Купуємо дорого в необме-
женій кількості ВрХ, коней.
Тел.: 067-410-22-32.

ПродаюТься цуценяТа
Н І М Е Ц Ь К О ї   В І В Ч а р К И . 

т Е Л Е ф О Н :  0 6 7 - 2 7 2 - 9 9 - 6 1

вічна ПаМ’ять
Вже минув рік, як обірвалося жит-

тя нашого дорогого чоловіка, батька, 
свекра, дідуся, прадідуся - 

ПрОЦЕНКА Сергія Григоровича
Не вщухає біль у наших серцях. Не-

хай пухом буде йому земля, а Царство 
Небесне дарує спокій у далекому по-
тойбічному світі. Вічною хай буде наша 

пам’ять про нього. Він завжди житиме у наших серцях.
Горбок землі мовчить, як всі довкола і огортає 

душу жаль, що не побачим більше вже ніколи ні твою 
радість, ні твою печаль. Ми втратили тебе - і серце 
плаче, голосить і тремтить душа, бо скільки не шука-
ють очі - людини рідної у хаті вже нема.

Дружина,сини, невістка, внуки та правнуки.

Адміністрація, профком та трудовий колектив Макарів-
ського районного територіального центру соціального об-
слуговування (надання соціальних послуг) висловлюють 
свої щирі співчуття соціальному працівнику с. Забуяння 
Тимошенко Валентині Борисівні з приводу тяжкої втрати  -

смерті матері.   

смт
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13 - 19 лютогоГороскоп
ОВЕН (21.03-20.04). Перша половина тижня зажадає 

мобiлiзацiї всiх сил i рiшучостi вiдстояти свої позицiї та iнтереси. Не 
ризикуйте, але наполягайте на тому, що для вас життєво важливо. 
Берiть на себе керiвництво в ситуацiях, де вiдчувається загальна 

розгубленiсть. З четверга почнеться вже бiльш сприятливий етап. У дiловiй 
сферi i особистих вiдносинах атмосфера стане бiльш довiрчою. Приведіть 
до ладу свої справи, адже незабаром в життi з’являться новi цiкавi теми.

Сприятливi днi: 16, 18; несприятливi: 14.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Демонструйте холоднокровнiсть в го-
стрих ситуацiях i прораховуйте їх на декiлька ходiв наперед. Напру-
жена атмосфера буде хорошим поштовхом для кар’єрного зросту. 
Головне - зберегти порядок i стабiльнiсть у всiх важливих для вас 

сферах. Друга половина тижня принесе вiдчуття розрядки i можливостi 
нарештi зайнятися тим, до чого лежить душа. В четвер займіться покупками, 
особистим iмiджем або влаштуйте романтичне побачення.

Сприятливi днi: 18; несприятливi: 15.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). У першiй половинi тижня обста-
вини не сприятимуть веселостi. Але ви можете виявитися тiєю лю-
диною в колективi, яка знайде шляхи виходу зi складних ситуацiй, 
встановить новi зв’язки, домовиться з потрiбними людьми. З чет-

верга вiдкриються перспективи в особистих стосунках. Плануйте поїздки, 
покупки, розваги. Пiсля напруженого тижня у вихiднi немає нiяких обме-
жень i можна знайти спосiб випустити надлишки енергiї.

Сприятливi днi: 13, 15; несприятливi: 14.

рАК (22.06-22.07). Проявляйте самовiдданiсть в справах, якi ви-
магають вашої участi, здiйснюйте подвиги i допомагайте оточуючим 
пережити важкi часи. I з четверга ви вже почнете бачити безтурботнi 
сни. Домашнi справи набудуть першорядного значення. Плануйте по-

чаток ремонту з наступного тижня, якщо в цьому є необхiднiсть. А поки займiться 
пiдготовкою. В недiлю для вас почнеться новий i цiкавiший етап життя.

Сприятливi днi: 18; несприятливi: 16.

ЛЕВ (23.07-23.08). Тиждень може принести iстотнi змiни у 
важливих для вас питаннях. Особливо, якщо ви народилися 2 - 3 
серпня. Не дайте оточуючим засумнiватися в тому, що ви конт-
ролюєте ситуацiю. Проблем не уникнути, але навiть в такий час 

вiдчуття власного стилю вас не зрадить. I все, що ви робите, буде напо-
внене сенсом i приверне до вас союзникiв i нових партнерiв. З четверга 
вiдбудуться кардинальнi змiни. У вас з`являться приємнi таємницi, якi за-
беруть бiльшу частину часу i уваги.

Сприятливi днi: 19; несприятливi: 14.

ДIВА (24.08-23.09). Прагнiть передбачати хiд подiй, щоб 
бiда не пiдкралася несподiвано. У справах керуйтеся тiльки здо-
ровим глуздом i не поспiшайте упроваджувати нововведення. 
Корисну iнформацiю можна одержати вiд зарубiжних партнерiв. 

Саме цi контакти можуть стати найбiльш перспективними. У дальнiх подо-
рожах можливi романтичнi знайомства. Цього тижня придiлiть бiльше ува-
ги батькам та iншим членам сiм`ї. 

Сприятливi днi: 17, 19; несприятливi: 13.

ТЕрЕЗИ (24.09-23.10). Ставку зараз потрiбно робити на 
якiсть виконуваної роботи, вiдносин, покупок. Не дивлячись на 
напружену атмосферу в оточеннi, вашi матерiальнi перспективи 
полiпшуватимуться. А ставлення начальства стане прихильнiшим, 

оскiльки саме вам вдасться побачити навiть у складних ситуацiях 
рацiональне зерно. Друга половина тижня вiдкриє перспективи вiдразу в 
декiлькох напрямках.

Сприятливi днi: 15, 18; несприятливi: немає.

СКОрПIОН (24.10-22.11). Будьте готовi до перевантажень i ви-
пробувань на мiцнiсть. У всiх рiшеннях покладайтеся на свiй здоро-
вий глузд. Доведеться проявляти лiдерськi якостi. З четверга - зовсiм 
iнша справа. Вiдбудеться iстотне зрушення в справах, вам тiльки 

залишиться скористатися новими можливостями i пiдтримкою однодумцiв. 
Можна планувати вiдпустку, подорожi. Розширюйте коло спiлкування – це до-
поможе вам швидко вiдновити сили i налаштуватися на новi звершення.

Сприятливi днi: 18, 19; несприятливi: 16.

СТрIЛЕЦЬ (23.11-21.12). До четверга покладайтеся тiльки 
на себе, але дiйте рацiонально, а не пiд впливом моменту. З дру-
гої половини тижня життя наповниться новими iдеями, збуджен-
ням вiд нових перспектив i можливостей. Уважно вибирайте коло 

спiлкування. Не поспiшайте вносити в своє життя реальнi змiни; поки тiльки 
спостерiгайте i вивчайте ситуацiю. Якщо є можливiсть, вiзьмiть вiдпустку i 
дозвольте хвилі поточних подiй захопити вас в новому напрямку.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 17.

КОЗЕрIГ (22.12-20.01). Перша половина тижня - один з 
ключових перiодiв у роцi, коли оточуючi оцiнять вашу здатнiсть не 
вiдступати вiд обраного шляху. Зберiгайте оптимiзм, а в особистому 
життi спробуйте дiйти визначеностi i обговорити з близькою люди-

ною загальнi довгостроковi плани. До робочих питань додадуться домашнi 
справи. Не забувайте про своє здоров`я, знаходьте час для вiдпочинку. А до 
початку глобальних проектiв приступайте тiльки з нового тижня.

Сприятливi днi: 16, 18; несприятливi: 13.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Вiддавайтеся течiї, справляйтеся 
з проблемами по ходу їх виникнення, не соромтеся просити про 
допомогу тих, хто володiє владними повноваженнями. З другої 
половини тижня випробування залишаться позаду i можна зважу-

ватися на експерименти, якщо вiдчуєте необхiднiсть. У особистому життi 
почнеться перiод розваг i пригод. До недiлi не поспiшайте нiчого мiняти в 
партнерських вiдносинах, але спробуйте досягти ясностi.

Сприятливi днi: 14; несприятливi: 15.

рИБИ (20.02-20.03). Цей тиждень пiднесе свої «сюрпри-
зи». Щоб впоратися з навантаженням, розставте прiоритети i 
не вiдволiкайтеся на другоряднi справи. Якщо у вас є люди, якi 
вам пiдпорядковуються, проявiть бiльше уваги до їхнiх проблем. 

Пiдтримуйте атмосферу спiльностi, разом шукайте вихiд із складних 
ситуацiй. З четверга вашi справи пiдуть успiшнiше. Але в особистому життi 
не квапте подiї. Спiльнi заходи зi старими, перевiреними друзями допо-
можуть вам вiдновити душевну рiвновагу. 

Сприятливi днi: 15, 18; несприятливi: 13.

зима в макарові
Лютий в гості на гостину
кличе всю свою родину.
Та родина — не мала,
суне й суне без числа:
морозища, морозенки —
і великі, і маленькі;
завірюхи капловухі,
і сніжинки-балеринки,
і вітренко, і вітрисько —
вже вони близенько, близько.
Ще до ночі в темнім борі
вся родина буде в зборі.
Запита родину Лютий,
чи то кожний добре взутий?..
Гей, у танець!..
І зі сну збудять танцями весну!

Фотоетюди Марини ІЛЬЧЕНКО


