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Минулого тижня районний Центр 
соціальної підтримки дітей та сімей 
«Промінь надії» відвідали міністр со-
ціальної політики України Наталія 
Королевська та заступник голови 
Київської облдержадміністрації Те-
тяна Подашевська. У ході робочої 
поїздки відбулася зустріч з головою 
райдержадміністрації Олександром 
Куциком, головою районної ради Ві-
ктором Гудзем,  начальником служби 
у справах дітей Київської облдер-
жадміністрації Сергієм Андріяшем, 
заступником голови райдержадмі-
ністрації Олександром Гуменюком, 
начальником служби у справах дітей 
райдержадміністрації Тетяною Шу-
мак, заступником директора Пред-
ставництва благодійної організації 
«Надія і житло для дітей в Україні» 
Надією Татарчук, директором цен-
тру Світланою Шабановою, Макарів-
ським селищним головою Олексан-
дром Іващенком щодо вирішення 
питання фінансування закладу.

Йшла мова про те, що для кра-
щої роботи центру, що є  новою для 
України інноваційною моделлю со-
ціальної підтримки найбільш враз-
ливих категорій населення, головна 
мета як є збереження сім’ї, попе-

редження розлучення дітей з їхніми 
батьками, створення умов, за яких 
жодна дитина району не буде на-
правлена до інтернатних закладів, 
а натомість буде отримувати необ-
хідний захист і підтримку в своїй 
громаді, необхідно внести зміни до 
законодавства. Це дозволить пе-
редбачити фінансування при визна-
ченні обсягу міжнародних транс-
фертів та затвердити постановою 
КМУ примірне положення про цен-
три соціальної підтримки дітей і сі-
мей, яке дасть свободу місцевим 
органам влади розвивати ті послу-
ги, які необхідні на їхній території. 
Також необхідно підвищити статус 
фахівця соціальної роботи, пере-
глянути нормативи матеріального 
та фінансового забезпечення дітей 
та розробити державну програму з 
впровадження деінституалізації.

Торік жодна дитина з району не 
влаштована до інтернатних закла-
дів, десятеро дітей повернулися в 
рідні сім’ї, двоє – усиновлено, одну 
– влаштовано під опіку та двоє – в 
прийомну сім’ю. Працівникам цен-
тру вдалося переконати вісім ма-
тусь не відмовлятися від власних 
малят. Загалом протягом минулого 

року в центрі отримали допомогу 
219 осіб, із них: стаціонарно в умо-
вах цілодобового перебування 63 
та 156 – родичі, сім’ї. На центр, де  
послуги надаються в комплексі, в 
поєднанні стаціонарних послуг і по-
слуг за місцем проживання дітей і 
сімей, витрачається коштів майже 
в п’ять разів менше, ніж на послуги 
утримання дитини в інтернатному 
закладі. Зокрема, на рік колишньому 
інтернатному закладу «Барвінок» на 
утримання однієї дитини витрачало-
ся близько 76 тисяч гривень, а в цен-
трі – 16 тисяч 400 гривень.

Наталія Королевська позна-
йомилася із мешканцями закла-
ду – дітьми-сиротами, матерями 
та персоналом, поцікавилися 
умовами проживання, здобутка-
ми у навчанні та планами на май-
бутнє. Вихованці центру розпо-
віли міністру про себе, провели 
екскурсію центром, похвалилися 
своїми досягненнями та подару-
вали на згадку власноруч зро-
блену листівку.

Міністр соціальної політики по-
дарувала вихованцям комп’ютер.

Марина ІЛЬЧЕнКО.

питання фінансування 
допоможе вирішити 

міністр соціальної політики

На Київщині розпочнеться реконструкція «Київського об-
ласного центру охорони здоров’я матері та дитини» та створен-
ня на його базі обласного перинатального центру, який до 2014 
року буде введено в експлуатацію. Про це повідомив голова Ки-
ївської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк. 

На сьогодні працює робоча група, яка визначає план дій 
щодо порядку реконструкції та ведення в експлуатацію медич-
ного закладу. 

- Це дуже важливий медичний заклад для регіону, тому  ро-
бота щодо створення такого центру має чітко виконуватися та 
контролюватися, - зазначив Анатолій Присяжнюк. – Це не замі-
на вивіски, а зміна підходу надання медичної допомоги новона-
родженим та матерям. Нове обладнання, сучасна діагностика, 
кваліфікована медична допомога, яка буде розвиватися відпо-
відно до світових стандартів.   

Покращення репродуктивного здоров'я населення, зни-
ження рівня материнської, малюкової захворюваності і смерт-
ності та поліпшення якості надання медичних послуг вагітним 
– це одне з найголовніших  завдань нашої держави, - наголосив 
Анатолій Присяжнюк.

Київський регіон на сьогодні має найнижчий відсоток дитя-
чої смертності при народженні по Україні. Загалом на будівни-
цтво перинатального центру буде виділено майже 60 млн. грн. 

Роботи щодо створення перинатальних центрів здійсню-
ються на виконання ініціативи Президента України у рамках за-
гальнонаціонального проекту «Нове життя - нова якість охорони 
материнства та дитинства».

буде створено 
перинатальний 

центр

 Доступність якісної освіти для всіх школярів - одна з най-
актуальніших проблем сьогодення. Особливо гостро це пи-
тання стоїть на селі, де функціонують так звані малокомплектні 
школи, там у класі навчається два-три учні, а вчителі-сумісники 
викладають по кілька предметів, не маючи відповідної фахо-
вої освіти.Одним із можливих шляхів вирішення цієї проблеми 
фахівці називають оптимізацію мережі навчальних закладів та 
формування освітніх округів.

- Процес оптимізації навчальних закладів, що розпочався, 
часто зустрічає опір громади. З одного боку - це нерозуміння, 
а з іншого - невміння та небажання директорів навчальних за-
кладів, педагогічних колективів довести доцільність оптиміза-
ції, - говорить начальник головного управління освіти та науки 
КОДА Наталія Клокар. Збереження існуючої мережі шкіл нега-
тивно впливає як на стан освіти, так і на ситуацію в суспільстві.

- Шкільні освітні округи - це всебічний розвиток особис-
тості, поглиблене вивчення окремих предметів, плацдарм для 
справжньої профільної освітньої мережі, - переконують фахівці. 

В освітні округи з базовим навчальним закладом можна 
об'єднувати кілька шкіл. Це дозволить сформувати навчальні 
центри з належною матеріально-технічною базою.

Нині на Київщині створено 66 освітніх округів, утім вони 
лише на папері. В облдержадміністрації сподіваються, що най-
ближчим часом буде сформовано близько ста дієвих освітніх 
округів, а відтак буде забезпечено якісну освіту дітям із сіль-
ської місцевості. 

освітні округи –
що це?

найчистіші 
міста 

київщини 
Фахівці проекту «Кращі міста для життя в Україні» оці-

нювали демографічні показники, екологію, рівень захво-
рюваності мешканців на рак, туберкульоз, сердцево-су-
динні розлади тощо.

Ірпінь та Бучу визнано серед найчистіших нарівні з Єв-
паторією, Трускавцем та Кам'янцем-Подільським. У Бучі 
майже немає хворих на туберкульоз: ще б пак, такі сосно-
ві бори - рідкість! А найвища народжуваність в області - у 
Вишгороді та Обухові. 

КритиКа не залишається 
поза увагою

Прем'єр-міністр закликає журналістів Подавати
 достовірну інформацію Про роботу уряду 

Фундаментальною цінністю для українського суспільства Прем’єр-міністр Микола Азаров вважає свободу 
слова. У ході зустрічі з представниками секретаріату Національної спілки журналістів, яка відбулася в Укрінформі, 
він закликав оберігати її та якомога більше посилювати це надбання, а журналістів — відповідально підходити до 
об'єктивності й правдивості публікацій.

«Свобода слова для нас — справді фундаментальна цінність, якої ми набули після трансформації суспільно-
політичного ладу, і ми її не повинні ані втратити, ані обмежувати», — конкретизував Микола Азаров. На повагу 
також заслуговує його позиція, яка полягає в тому, аби мас-медіа подавали достовірну, а не компліментарну ін-
формацію про роботу уряду: «Уряд не просить хвалити свої дії або підтримувати реформи, які він проводить. Для 
нас ключове питання — це, передусім, достовірність подання інформації». ' стор.  2.
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Закінчення. початок на 1 сторінці.
Прем'єр-міністр попросив представників 

засобів масової інформації підтримати ре-
форми, які проводить уряд, саме об'єктивним 
висвітленням суспільно-політичних процесів. 
«Реформи надзвичайно важкі, й завжди можна 
знайти моменти, що ускладнюють їх проведен-
ня», — зазначив Микола Азаров. Як приклад, 
він навів комплексні реформи в медичній галу-
зі, проведення яких потребує тривалого часу і 
змін у свідомості людей.

«Можна дискредитувати сутність пере-
творень, що проводяться, а можна знайти 
моменти, на які влада має звернути увагу. 
І за таку критику ми дякуємо ЗМІ», — під-
креслив він.

Спілкуючись із журналістами, Микола Аза-
ров запевнив, що в уряді ретельно аналізують 
усі критичні матеріали  преси. І це стає підґрун-
тям для розробки актуальних рішень. «Можу 
абсолютно щиро сказати: жоден критичний 

матеріал як центральних, так і обласних чи ра-
йонних телевізійних, радіо чи друкованих ЗМІ 
не проходить повз увагу керівництва Кабмі-
ну, — запевнив Микола Азаров. - Якщо це ре-
зонансна тема, то зазвичай, вона вивчається, 
перевіряється, після чого робляться висновки: 
іноді кадрові, іноді адміністративні, іноді орга-
нізаційні, щоб виправити ситуацію».

Водночас Прем'єр-міністр зауважив, що 
деякі матеріали в медіа не завжди правдиві, а 
час від часу трапляються й відверто замовні, 
повідомляє департамент інформації та кому-
нікацій з громадськістю Секретаріату Кабіне-
ту Міністрів. «У нас інколи під свободою слова 
розуміють свободу поширення замовних мате-
ріалів... Звичайно, я не ідеаліст і чудово розу-
мію, в яких матеріальних умовах перебувають 
наші ЗМІ, від кого і від чого вони залежать, і 
мені зрозуміла, зокрема, й поява замовних і 
проплачених матеріалів. Але завжди, в усі часи 
для журналістики та ЗМІ питання совісті стояло 

на першому місці. Я так думаю», — наголосив 
Микола Азаров. Глава уряду звернув  увагу і на 
деякі актуальні проблеми сьогодення. Так, він 
розповів, що останній рахунок на сім мільяр-
дів доларів нібито за недобір газу у 2012 році, 
виставлений Україні російським «Газпромом», 
дорівнює приблизно сумі всіх пенсій усіх наших 
пенсіонерів за три місяці.

За словами Миколи Азарова, претензії до 
України «Газпром» ґрунтує на чинному і, на його 
думку, несправедливому контракті. До слова, 
Прем'єр був обурений і виступами представ-
ників опозиції на Всесвітньому економічному 
форумі в Давосі. «Усередині країни можуть 
бути будь-які думки будь-якої тональності з 
будь-якими оцінками. Немає жодних питань. 
Але коли ти називаєш себе патріотом, думаєш 
нібито про благо народу, про благо країни і так 
цю країну ненавидиш, за великим рахунком це 
викликає обурення», — підкреслив Прем'єр-
міністр.

КритиКа не залишається 
поза увагою

Прем'єр-міністр закликає журналістів Подавати
 достовірну інформацію Про роботу уряду 

На черговій сесії Мос-
тищанської сільської ради 
в числі питань, які розгля-
дались, було приділено 
увагу і підсумкам виконан-
ня бюджету за 2012 рік. 
Зокрема, доходна частина 
загального фонду місце-
вого бюджету була вико-
нана на 105 відсотків, що 
становить 510 тисяч 150 
гривень.

Також відзначалось, 
що, за рахунок спецфонду 
профінансовано інвента-
ризацію  землі на суму 96 
тисяч 279 гривень. Понад 
67 тисяч використано на 
утримання місцевого НВО, 
а 5421 гривню склали ви-
трати на благоустрій села, 
зокрема, на освітлення ву-
лиць.                                                                

Галина САЄнКО,
головний бухгалтер 

сільської ради.

виконано й 
перевиконано

Макарівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат 
нині має лише два напрямки допрофесійної підготовки. Це водій 
автомобіля категорії «В» і оператор комп’ютерного набору. 

Раніше на комбінаті отримували допрофесійну освіту до 
300 учнів з району. Наразі, через зміни в навчальних програмах 
(більшість шкіл обирають не технологічний профіль навчання, а 

історичний, філологічний… й годин трудового навчання  у шко-
лах немає) навчальні заклади району не направляють школярів 
для отримання допрофесійної освіти. І, як наслідок, кількість 

учнів значно зменшилася. Цього року опановують справу опе-
ратора комп’ютерного набору 83 учні, а 82 – автосправу. Ці ви-
хованці самі виявили бажання отримати допрофесійну освіту і в 
позаурочний час навчаються у комбінаті. Наразі закінчують курс 
«інформатика» учні із Пашківки.

Матеріальна база для навчання в комбінаті хороша – повніс-
тю обладнано сім навчальних кабінетів, у комп’ютерному класі 
– 16 навчальних комп’ютерів, є по чотири навчальних вантажних 
і легкових автомобілів, два трактори, один мотоцикл. 

 Якщо в наступні навчальні роки у школах району буде введено 
технологічні профілі навчання, то це дасть змогу учням 10-11 класів 
навчатися за спеціалізаціями в комбінаті не лише за напрямками ав-
тосправа та оператор комп’ютерного набору, а й за профілями: трак-
торист, швачка другого розряду, молодша медична сестра по догляду 
за хворими, монтажник радіоелектронної апаратури і приладів.

Дирекція комбінату працює й над питанням залучення учнів 8-9 
класів Макарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – природничо-мате-
матичний ліцей» та Макарівського НВК «ЗОШ І ступеня – районна 
гімназія» до навчання у комбінаті. Для них буде організовано допро-
фільне навчання за програмою «Курси за вибором у світі професій». 
За два роки діти зможуть ознайомитися з чотирма професіями. 

Обирають 
прОфесію в шкОлі

Про те, як нелегко живеться нині 
українцям розповідати не треба.  Ба-
гатьом затримують заробітну плату, 
інші взагалі не мають роботи, а ще ви-
соченні ціни на продукти першої необ-
хідності, особливо на ліки, поглинають 
більшу частину статків. Що вже й каза-
ти про тих, хто «невчасно» захворів, чи 

потребує термінової операції. Адже не 
завжди рідні та близькі можуть надати 
посильну допомогу.

Тож під час особистого прийо-
му громадян народним депутатом 
Р.М.Сольваром у Макарові звернень 
про допомогу на лікування було нема-

ло. Жодне з них не залишилось поза 
увагою Руслана Миколайовича та його 
фонду «Разом у майбутнє». Всі заяви 
ретельно опрацьовуються й людські  
проблеми вирішуються по мірі надхо-
дження коштів.

Нині вже надано допомогу на вар-
тісне обстеження 
та невідкладні опе-
рації двом грома-
дянам з Макарова 
та одній родині  з 
Фастова.

Отже, слова на-
шого депутата, як 
уже неодноразово 
мали змогу пере-
свідчитись вибор-
ці, не розходяться 
з ділом.

А ті, хто вже 
отримав   украй 
необхідну допо-
могу (опустимо їх 
імена) висловлю-
ють щиру подяку 

Р.М.Сольвару за батьківську турбо-
ту й зичать депутату ВР, насамперед, 
здоров’я. Тож нехай його добре серце й 
щиро протягнута рука допомоги ніколи 
не змаліють.

Кароліна БЕрЕЗняК.

за сПрияння деПутата

Ф О Н Д  Н А Д А В
Д О П О М О Г У

Щорічний мораторій 
на продаж земель при-
зводить до зволікання із 
прийняттям актів законо-
давства, що мали б удо-
сконалювати земельні 
відносини, формувати 
правову базу земельного 
ринку.  До цих пір, майже 
за півтора десятка років,  
у розпаюванні земель не 
прораховані ризики, що 
несе за собою ринок зе-
мель для майбутнього 
розвитку сільських тери-
торій.

Сільські територіальні 
громади сприймають за-
провадження ринку зе-
мель, як чергову спробу 
перерозподілу основного 
багатства України. В  на-
шій уяві це асоціюється із 

ліквідацією колгоспів під 
видом аграрної рефор-
ми, або ж із наслідками 
«ваучеризації».

Хочу зауважити, що 
майже 70% земель сіль-
с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о 
призначення на даний 
момент використовують 
крупні аграрні компанії, 
після господарювання 
яких, як показує світовий 
досвід, може утворитися 
пустеля. Головна їх ціль – 
одержання прибутку. Про 
розвиток сільських тери-
торій тут не йдеться.

Тому правову основу 
та прогноз соціально-
економічних наслідків 
ринку землі на розвиток 
сільських територій по-
трібно обговорювати на 

рівні сільських громад. 
Вони найкраще знають, 
як змінити ситуацію, які 
потрібні напрацювання, 
щоб сільські громади 
мали достатній ресурс 
для свого розвитку.

Реформи на селі по-
винні бути спрямовані  не 
на  торгівлю землею,  а 
на відродження села та 
становлення і вдоскона-
лення місцевого само-
врядування.     

Всеукраїнська асоці-
ація сільських та селищ-
них рад (ВАССР), створе-
на у 2009 році, об’єднала 
більш ніж 8,5 тисячі  
сільських  територіаль-
них громад має єдине 
бажання – забезпечити 
сталий розвиток сіль-

ських територій, сприяти 
децентралізації влади та 
розвитку громадянсько-
го суспільства.

У нашому районі пра-
цює Макарівська асоціація 
сільських та селищних рад. 
Тому всі пропозиції, напра-
цювання сільських громад 
району, кожної небайду-
жої людини можна над-
силати безпосередньо на 
електронну адресу: vasr@
vasr.orq,   або звертатись 
до мене, як голови асоці-
ації за тел. 0457842231,  
чи на електронну адресу 
kolonschinska_rada@ukr.
net.

Юлія пЕЛЕШОК,
голова Макарівської 

асоціації сільських
та селищних рад.

Ринок земель, до якого 
ми не готові…

Відбулися установ-
чі збори по формуван-
ню громадської ради 
при райдержадміні-
страції. Головою був 
обраний Віктор Семе-
нович Стеценко (голо-
ва районного комітету 
профспілки працівни-
ків агропромислового  
комплексу), секретарем 
-  Геннадій Петрович  
Здольник (голова ра-
йонного осередку Між-
народної громадської 
організації «Бойове бра-
терство без кордонів»). 

Під час роботи уста-
новчих зборів члени гро-
мадської ради визначи-
ли основні питання, над 
якими працюватимуть  
найближчим часом. 

Зокрема, рада пра-
цюватиме над збе-
реженням цілісності 
району, винесенням 
потужностей ТОВ «Ма-
карівська птахофабри-
ка» за межі смт Мака-
рів. Було заплановано 
проведення «круглого 
столу» громадських 
організацій району та 
члени ради беруться 
надавати допомогу і 
брати активну участь у 
підготовці і проведен-
ні заходів до 90-річчя 
утворення району.

у райдержадміністрації
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На початку року в сільськогос-
подарських підприємствах району 
всіх форм власності утримується 
4348 голів великої рогатої худоби та 
1837 голів корів,  що відповідно на 
118 та 217 голів менше, ніж на по-
чатку минулого року. Поголів’я сви-

ней збільшилося на 296 голів й ста-
новить 1340. Племінного поголів’я 
овець утримується 462 голови, що 
на 14 більше. Чисельність коней 
в сільськогосподарських підпри-
ємствах зменшилася на 6 голів й 
складає 72  голови. Птиці всіх видів 
утримується 251777 голів, середнє 
поголів’я курей-несучок становить 
168202.

Валовий надій молока склав 
7819,8 тонн, що на 118 тонн більше, 
ніж на початку 2012 року. На коро-
ву надоєно 4722 кг молока, що на 
326 кг більше. Одержано 53854 тис. 
штук яєць. М’яса (в живій вазі) реа-
лізовано 459,9 тонн, що на 381 тонн 

менше. Середньодобові прирос-
ти великої рогатої худоби зросли й 
склали 598 грам, а свиней зменши-
лися – 400 грам.

Для стабілізації ситуації та сти-
мулювання населення до нарощен-
ня великої рогатої худоби у 2012 

році діяла бюджетна програма 
«Держана підтримка галузі тва-
ринництва», згідно якої фізичні 
особи отримували дотацію за 
утримання та збереження мо-
лодняка великої рогатої худоби, 
а також їм частково відшкодо-
вувалися витрати за закупівлю 
установки ін-
дивідуального 
доїння. Торік 
за утримання 
та збережен-
ня молодняка 
великої ро-
гатої худоби 
виплачено до-
тацій у розмірі 
222750 грн., 
відшкодовано 
за закупівлю 
установки ін-
дивідуального 
доїння 3200 
грн. Минуло-
го року діяла 

також бюджет-
на програма 
«Державна під-
тримка розви-
тку хмелярства, 
закладання мо-
лодих садів, ви-
ноградників та 
ягідників і нагляд за ними». За нею 
суб’єктам господарювання ком-
пенсуються витрати на закладання 
садів та ягідників, догляд за моло-
дими насадженнями, встановлен-
ня систем краплинного зрошення 
тощо. Згідно цієї програми ТОВ «АФ 
«Весна-2011», ПрАТ «Вікторія» та 
ТОВ «Український сад» за закладені 

сади отримали компенсацію в роз-
мірі 2 млн. 693 тис. 800 грн.

Торік за оренду земельних паїв  
сільськогосподарськими підприєм-
ствами району нараховано 9275,8 
тис. грн. Станом на 1 січня роз-
рахунки зі сплати за оренду землі 
становили 99,5 % (9233,4 тис. грн.). 
В основному сплату за оренду зе-
мельної частки (паю) проводили 
зерном та грішми. Розрахунок зер-
ном становив 36,2 %, грішми – 61,9 
%, іншою продукцією – 1%, послу-
гами – 0,8 %. 

Під урожай 2013 року сільсько-

господарські підприємства посіяли 
озимих зернових культур на площі 
4663 га, в тому числі на зерно 4643 
га, з них озимої пшениці - 3397 га, 
озимого жита – 1246 га.

Віталій пОнОМАрЕнКО,
начальник управління сільського 

господарства 
райдержадміністрації.

тОВ «АФ «Весна-2011»

виплачені  компенсації 
селянам і товариствам

За індексом кращого життя, розробленим Організацією економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), 
перше місце у світі нині посідає Норвегія. Дані про це розміщені на веб-сайті ОЕСР.  Вони свідчать про те, що 
в Норвегії середній працівник отримує 30 465 американських доларів на рік, що перевищує середньоста-
тистичний заробіток у країнах-членах ОЕСР (22 387 доларів США на рік). Прибуток 20% найбільш заможної 
частини населення Норвегії в чотири рази перевищує прибуток 20% найбідніших її мешканців.

Норвежці працюють по 1414 години на рік, тобто менше, ніж більшість населення розвинених країн-членів 
ОЕСР (1749 годин). Тільки 3% працівників працюють понаднормово, що істотно нижче за середній показник 
за ОЕСР (9%). При цьому серед чоловіків подовжений робочий день мають 4%, серед жінок - тільки 1%.

Середня тривалість життя в Норвегії становить 81 рік, що на рік більше, ніж у середньому у країнах ОЕСР 
(80 років). Норвегія також демонструє добрі результати за якістю води: 88% населення задоволені якістю ви-
користовуваної ними води, що перевищує середній показник у країнах-членах ОЕСР.

і нам би так

найкращою країною для життя 
названо норвегію

Хліб з давніх часів вважається поживним і корисним продук-
том. Проте американський кардіолог Вільям Девіс запевняє, що 
сучасний хліб не приносить ніякої користі людині, повідомляє ін-
формаційний ресурс Medici.ru. Учений радить навіть викреслити 
його з раціону.«У сучасних сортах пшениці міститься геномоди-
фікований білок, який є причиною постійної втоми і появи зайвої 
ваги. Надмірне вживання білого хліба призводить до браку в орга-
нізмі клітковини, без якої нормальна робота мозку неможлива», - 
заявив В.Девіс.Він також зазначив, що в наші дні пшениця істотно 
відрізняється від тієї, яку вирощували ще 50 років тому. У складі 
нинішньої пшениці з'явився білок гліадин, який негативно впливає 
на мозок, викликає зайвий апетит і провокує деякі хвороби.. 

дожилися

учені попереджають про 
небезпеку... хліба

Віктор Янукович звільнив трьох голів рай-
держадміністрацій у Києві, які не впорались із 
прибиранням снігу 21-22 січня. Відповідні роз-
порядження розміщені на сайті Глави держави.
Так, Петра Матвієнка звільнено з посади голови 
Подільської районної державної адміністрації в 
місті Києві. Сергія Рюмшина – з посади голови 
Святошинської РДА, Олександра Незнала – з 
посади голови Голосіївської районної РДА. Як 
повідомляв УКРІНФОРМ, ініціатором звільнення 
був голова КМДА Олександр Попов. 

По заслугах

президент звільнив 
голів рда

 Україна опинилася на 42 позиції серед 50 інноваційних країн світу. Рейтинг складений агентством 
Bloomberg. В якості критеріїв було виділено сім чинників. Перший - інтенсивність проведення науково-до-
слідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) щодо внеску у ВВП. Другий - рівень продуктивності праці. 
Третій - концентрація високих технологій. Четвертий - число дослідників у відсотках на 1 мільйон осіб. П'ятий 
чинник - продуктивність промисловості. Шостий - рівень освіти. Останнім чинником є патентна активність.За 
інтенсивністю НДДКР Україна отримала 37 місце, продуктивність праці - 69, концентрація високих технологій 
- 47, число дослідників - 39, продуктивність промисловості - 34, рівень освіти - 6, патентна активність - 17.

Перше місце в рейтингу дісталося США, друге місце посіла Південна Корея, третє - Німеччина, четверте, 
- Фінляндія, п'яте - Швеція.

і ми можемо

україна потрапила до списку  
найбільш інноваційних країн

тОВ «Агрофірма «Київська»Який стан наших доріг вже відчув на собі кожний пішохід і кож-
ний водій: не дороги, а напрямки. Скільки аварій сталося, скільки 
загиблих, скільки травмованих. Як подивишся телевізор, то новини 
ніби з фронту бойових дій. А всьому цьому вина - сніг, так вважають 
керівники служб, які відповідають за стан доріг. От взяв і випав сніг 
узимку. Для них дивина – ніби Україна розташована на Африкан-
ському континенті, де сніг – це вже природні катаклізми. Хоча деякі 
високопосадовці теж стверджують, що такого снігу вже кілька де-
сятиліть не було. Певно, вони виросли у великому місті, де сніг у 
радянські часи прибирався, то й великих заметів не бачили. А ось 
ті, хто народився 
в сільській місце-
вості, то бачив. Але 
тоді техніки було 
вдосталь: на роз-
чищення снігу за-
діялася техніка не 
лише комунальних, 
дорожніх служб, 
а й промислових, 
і сільськогоспо-
дарських підпри-
ємств.  І виходила 
вона на розчистку 
доріг не тоді, коли 
він притопчеться, 
а вдосвіта, коли він 
пухкий, тоді легше 
його розчищати.

Наразі їзда по 
сільських доро-
гах – це гроблен-
ня транспорту, бо 
вибоїна на вибої-
ні. Сніг в багатьох 
місцях попрова-
лювався, не дорога, а випробування для танків. А там, де він зій-
шов, то зійшов разом із асфальтом. Ці вибоїни намагаються «за-
шпаклювати» дорожні служби, але то лише даремна трата часу і 
гроші на вітер. Кладеться асфальт у мокру яму і при наїзді на таку 
латку великотонажки він відразу виноситься за колесами. Від та-
ких горе-доріг у виграші автомайстерні, бо автомобілі, особливо 
легкові, виходять з ладу, а власникам транспорту доводиться ви-
кладати на ремонт кілька тисяч гривень. Звичайно, винуваті в цьо-
му дорожні служби, проте до них претензії пред’явити практично 
неможливо.

Стан наших доріг на слуху у кожного пересічного, бо вже допекла 
безгосподарність. Нещодавно переглянув телепередачу, про біло-
руські дороги: тут очищено сніг до асфальту, бо комунальні служби 
не сплять, а раненько, а то і вночі, приступають до роботи. Наші до-
рожники часто нарікають, що техніка стара, зношена, а нової нема за 
що купити. А білоруси працюють на техніці, якій уже тридцять років: 
вся вона справна. Тож причина, мабуть, в іншому: у відповідальності 
керівників. В Білорусі не чваняться з тими, хто нехлюйськи ставить-
ся до своїх обов’язків. Тож там значно кращий порядок, ніж у нас в 
Україні. Якось довелося чути виправдання одного високопосадовця: 
«Ці каналізаційні труби були прокладені за радянських часів, погни-
ли вже, тому і течуть». То вже 22 рік живемо у незалежній державі. 
Невже за цей час не можна було перевірити їх стан? Легше-легшого 
списувати своє невміння на попередників. Як казав один: «Та що ви, 
хлопці, голову ламаєте, все списуйте на попередників».

Невже наші керівники не бувають у Білорусі? А треба і досвід 
кращий переймати. Як писав наш славетний українець Тарас 
Шевченко: «і свого не цурайтеся, і чужого навчайтеся».

С. пЕтрЕнКО.

на тему дня

У БілорУсі теж 
сніг іде

акція «оберіг»

дитяче
страхування -
популярніше

Цієї зими майже сто громадян району потерпіли від травм. Але 
тільки деякі з них були застрахованими від нещасних випадків. Про-
тягом січня, згідно з оформленими необхідними документами, 4 осіб 
отримали страхове відшкодування в сумі більше восьмиста гривень 
(сума виплат залежить від  страхової суми і тяжкості травми).

Минулого місяця  25 громадян поновили договори про страхуван-
ня від нещасних випадків.  Такий  вид страхування популярний в Мака-
рові, а серед сіл в цьому плані лідирує Рожів – там найвищий відсоток  
дітей і дорослих громадян, котрі уклали договори з НАСК „Оранта”. 
До речі, дитяче страхування стає популярнішим, адже діти частіше 
належать до групи ризику. Багато з них займаються спортом,  певній 
частині школярів доводиться користуватися громадським транспор-
том тощо.

З 1 лютого по 31 травня розпочалася акція „Оберіг” для населення 
віком від 1 до 70 років. Нею передбачено зменшення тарифів стра-
хових полюсів: щоб убезпечити себе на суму 10 000 гривень, треба 
внести лише 60 гривень.

наталія СнІцЕрЕВА, 
начальник Макарівського 

відділення нАСК„ОрАнтА”. 
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цикл публікацій про маловідому добу з історії нашого краю

Ось як були описані кордони 
Красногірського монастиря 8 серпня 
1615 року: «Від Ракині Руди в річку 
Здвиж впадаючої Ракинем в горі, до 
вершини тієї ж Ракині. Од вершини 
до шляху, який іде з Макарова до Ки-
єва до Діброви і до Пормачева, через 
Хмільну, поза Турські, до Шабельних 
болот і до вершини Бабки. Бабка - 
річка, на якій і млин їхній монастир-
ський, - в річку Пороскотень, Порос-
котнем у Здвиж, нижче нової греблі. 
Здвижом річкою вгору до нової гре-
блі, на якій їхніх монастирські два 
млина і Рудня. Тож Здвижом угору до 
Ширця, де іще млин монастирський, 
й по Ширцю вгору, до устя тієї ж Руди 
Ракині».                                  

Литовський магнат Макар 
Івашеньцевич (в інших джерелах 
– Івашенцевич, 
І в а ш е н ь ч е в и ч , 
Васенцевич) осе-
лився в селі Во-
ронин, заклав там 
містечко і назвав 
його своїм іменем 
– Макарів. Ма-
кар мав єдиного 
сина Андрія, який 
перший від імені 
батька свого почав 
писатися Макаро-
вичем (Макареви-
чем). Ми вважає-
мо, що саме його 
двір назвали зго-
дом Андріївкою.

Хоча, доку-
ментальних під-
тверджень цим 
легендам не маємо, але перша 
письмова згадка про село Андріїв-
ку дійсно пов’язана з власниками 
Макарівських маєтків. 1608 року 
Миколай Андріїв Макарович склав 
заповіт, у якому поділив маєтність 
між трьома синами. Старшому, 
Кшиштофу, дісталася Андріївка, 
Запрудичі, Єзерщина, селище Пі-
сочне чи Пісківка і селище Ясинев-
щина з річкою Ваблею. 12 серпня 
1609 року Кшиштоф Макарович 
Івашеньцевич (онук Андрія) по-
грабував буду села церковного 
Бабинець, що належала Мартину 
Кавецькому, і награбоване при-

віз до свого двору Андріївського. 
Зберігся також «Обвід ґрунтів ан-
дріївських села Андріївки, що по-
серед пущі лежить» від 19 травня 
1612 року: «Починаються ці ґрунти 

від урочища селища Посочного з 
річкою Пісочною, далі – від Пісоч-
ної до урочища Ситнього, від Сит-
ньої (коренів) – через Великий ліс, 
з лісу Великого – до Лайдового 
Люду, з Лайдового Люду – до Пі-
сочної річки. Пісочна річка впадає 
в Тетерів, вище в Тетерів впадає 
Кодра, від Кодри до Ситні, до п’яти 

коренів звалених 
туди».

Про постійні 
шляхетські міжу-
собиці в Андріївці 
свідчать наступні 
факти. 10 травня 
1613 року Мака-
рович не визна-
вав заставний 
запис на село 
Копилів, вчине-
ний його дружи-
ною на пана Сєт-
ницького та не 
допускав остан-
нього до Макаро-
ва й Андріївки. 13 
серпня 1613 року 
мешканці Андрі-
ївки втекли до 

містечка Бобровиці, їх Макарович 
намагався повернути назад навіть 
1624 року. 1618 року за позовом 
Філона Богушевича Гулькевича 
Кшиштоф Макарович Івашеньце-
вич засуджений до баніції за село 
Андріївку через привласнення сіна 
підданих гореницьких. 11 травня 
того ж року Анджей Секажевський 
позивався до Макаровича через 
те, що андріївські піддані забрали 
худобу у підданих пилипівських. 23 
травня мешканці Андріївки втекли 
до Макарова, який належав батьку 
Кшиштофа Миколаю Макаровичу 
Івашеньцевичу. Останній незаба-

ром скаржився на «ґвалтовний на-
пад» підданих андріївських на село 
Загальці. Про привласнення рухо-
мості підданих заруцьких і пере-
правлення її до села Андріївки по-

зивався до Кшиштофа Макаровича 
і Юзеф Вільямин Руцький.

17 жовтня 1619 року Миколай 
Макаревич склав новий заповіт, 
де урізав майнові права старшого 
сина. Кшиштоф одразу ж попіклу-
вався про те, щоб назавжди від-
ділити свої землі від батьківських. 
Згідно цього розмежування кор-
дон між Андріївкою і Макаровом 
мав проходити наступним чином: 
«Почавшись від Здвиженя-річки 
до Почепина, де той 
впадає в Здвижень, 
в гору тієї річки йду-
чи аж до кам’яного 
хреста з островком 
– по ліву руку ґрунт 
належить до Мака-
рова, а по праву – до 
Андріївки. Далі тим 
же Почепином про-
суваючись не більше, 
як чверть милі, в гору 
йде Липівка. Перей-
шовши долину, як 
дорога з Андріївки до 
Макарова йде, далі 
не йти. Але від тієї 
долини, тобто де по-
селення Липівка зна-
ходиться, аж поки до-
лина не стане просто 
дібровою до Ваблі, де перехрестя 
доріг з Андріївки до Буян-болота, 
а з Макарова до Шипковщини. Там 
же від тієї ж Ваблі і від тих доріг, пе-
реїхавши болото, - мені, Кшишто-
фові, а по праву руку батькові моє-
му і потомству його землі належати 
мають. А прийшовши до п’яти со-
сен дорогою, яка йде до лісів моїх 
Сороковерша, аж до Кобильного 
лісу, до самої буди, яка на селищі 
закладена на річці Пісківці. Той ліс 
Кобильний починається біля Липів-

щини і Єзерщини і закінчується на 
перехресті доріг з Ніжилович до За-
галець та з Липівщини до Мигалок. 
Звідти зразу ж по правий бік видно 
ліс на відстані пострілу з луку. То 
все по праву руку, аж до кордону 
митрополичого мені Кшиштофові, 
а по ліву – його мосці пану батько-
ві і його потомству аж до Буян-бо-
лота і лісу Кривальського. А моя 
власність має закінчитися з землею 

митрополичою біля річки Корженя, 
а від Корженя Пушкою річкою аж 
до річки Кодри. А там збудований 
млин на річці Здвиженю, яким я ко-
ристуватися довічно маю право».

За люстрацією 1628 року до по-
містя Кшиштофа Макаровича на-
лежали Андріївка з трьома димами, 
Єзерщина (1 дим) і Шишковщина 
(1 дим). Відомо також, що 14 жов-
тня 1625 року Кшиштоф Макарович 
і його жінка Анна з Малинських в 

Андріївці дали 
фундуш на мо-
настир Крас-
ногірський. З 
інших джерел 
відомо, що 
1624 року Кши-
штоф захопив 
Макарів. Він 
клопотав у суді 
про опікунство 
над своїми не-
п о в н о л і т н і м и 
братом і се-
страми, допоки 
одна із них не 
вийшла заміж 
за Валеріана 
Лаща. Його 
дядько Саму-
ель Лащ зго-

дом захопив Макарів, а Кшиштофа 
Макаровича оточив у Андріївці. На 
всіх дорогах, що йшли від Андріїв-
ки, Лащ поставив озброєну варту, 
так щоб Макарович не смів з ди-
тинця свого й ногою ступити. Зре-
штою, Кшиштоф утік до Варшави. 
Як у першому, так і в другому сво-
єму заповіті Кшиштоф оголошував 
наступне бажання: «А тіло моє гріш-
не, як з землі, від якої взяте, землі 
віддане має бути, яка в маєтності 
моїй батьківській, селі Андріївці, 

за двором і господарством моїм, 
на копцю і певному кургані... А на 
кургані тому каплицю з дерева зро-
бити». Кшиштоф Макарович помер 
1644 року в польському місті Горо-
длі і, не зважаючи на заповіт, був 
похований у місті Харленжі.

Після падіння Війська Запо-
різького трибунал визнав власни-
ком Андріївки, Липівки і Єзерщини 
Кшиштофа Харлінського. У січні 
1683 року під час люстрації Київ-
ського воєводства в селі Андріївці 
пана Третяка і пана Харлінського 
було 5 будинків.

1686 року Андріївка пере-
йшла у власність красногірсько-
го базилянського монастиря. 
Відтоді в Красногірці й Андріївці 
оселяються дрібні шляхтичі: Біда, 
Сумлений, Шень, Сидор, Пилип, 
Боруш, Соломенко, Малород, Се-
мимороз, Савчук, Уласенко, які, 
як і багато іншої шляхти, що жила 
ближче до Києва, під приводом 
протидії впливу православного 
духовенства, вривалися в маєт-
ки, що лежали за межами Речі 
Посполитої і грабували їх. 1745 
року монастирських андріївських 
підданих війта Семена і Олексія 
Буклана шляхтичі Петро і Михай-
ло Третяки звинуватили в гайда-
мацьких набігах та вчинили над 
ними військову екзекуцію. Після 
закриття монастиря в 1760 році 
Андріївка і Красногірка перехо-
дять до макарівського маєтку.

Під час повстання надвір-
них козаків 1768 року Коліївщи-
ни мешканці сіл Макарівського, 
Рожівського, Ясногородського, 
Брусилівського, Фастівського та 
Бородянського ключів, сіл Вели-
кого і Малого Карашина, повсталі 
під керівництвом Івана Бондарен-
ка, здійснили напади на села Ли-
півку, Андріївку, Пашківку, Грузь-
ку та на маєтки Макарів, Бишів, 
Брусилів, де пограбували багато 
майна.

Євген БуКЕт,
член правління національної 

спілки краєзнавців україни

На фото: Герб Івашеньцеви-
чів (Макаревичів) «Лис»; Герб Чину 
святого Василія Великого — одного 
з основних монаших орденів Укра-
їнської греко-католицької церкви, 
який впродовж XVII-XVIII століть во-
лодів Красногірським монастирем.

а н д р і ї в к а

За легендами, село веде свій родовід від міста часів Київської Русі Андрієва, яке мало 
багато церков і монастир. Останній існував аж до XVI століття і залежав від Київського Ки-
рилівського. Монастир, після прийняття унії 1596 року, під час повстання зруйнували, а 
монахи перейшли на правий берег р. Здвиж, до с. Красногірки. 

Загальновідома істина: без знання минуло-
го – немає майбутнього. Давні мудреці говори-
ли: «Оглядаючись в минуле – зніми капелюха, 
заглядаючи в майбутнє – засукай рукава». Ви-
ховувати в молоді бажання вчити історію, знати 
минувшину свого краю, досліджувати, знахо-
дити, відкривати – цікава і корисна робота для 
юних істориків. А допитливих, невтомних дітей, 
справжніх краєзнавців у центрі творчості дітей 
та юнацтва імені Д.Туптала немало. 

12 лютого виповниться 25 років, як 
діє історико-патріотичний клуб «Пошук», 
створений з ініціативи члена Національної 
спілки краєзнавців України Діни Нетреби. 
Вона була його незмінним керівником до 
листопада 2012 року. За роки існування 
клубу більше 450 дітей пройшли тут школу 
патріотичного виховання, навчались азам 
пошукової та дослідницької роботи.

Пошукова робота для членів клубу – це 
шлях до самопізнання, осмислення свого 
родоводу, своєї приналежності до славет-
них земляків. Вони з цікавістю і подивом 
впізнають на стареньких фотографіях своїх 
рідних чи знайомих їм людей, із захоплен-
ням записують розповіді старожилів, як 
вони працювали, як пережили війну, від-
будовували зруйноване село, як дбали про 
благоустрій і розвиток рідного краю, займа-
ються пошуком історичних документів, фактів і 
відомостей. В процесі збору матеріалів з історії 
району організовуються зустрічі, бесіди з учас-
никами історичних подій. 

Діяльність клубу «Пошук» – багатогранна, але 
найголовнішим в його роботі є дослідження і роз-
криття маловідомих сторінок історії рідного краю. 
Пошуківці першими на Київщині зібрали, вивчили 
і опублікували в районній газеті «Макарівські вісті» 
матеріали про Данила Туптала, а в 2001-2002 на-
вчальному році зайняли перше місце у Всеукраїн-

ській краєзнавчій експедиції за роботу «Невгаси-
ма зірка величі і слави» (про Д.Туптала).

Це пошуківці повернули з попелу забуття 
45 імен юних героїв-партизан Макарівщини, 
97 імен підпільників району періоду тимчасо-
вої окупації 1941-1943 років та 82 імені геро-
їв-фронтовиків. Діна Свиридівна на основі цих 
матеріалів написала книги «Юні месники Ма-
карівщини» (2003 р.), «Збережемо пам’ять про 

подвиг» (2005 р.) та «Іскра та її герої» (2008 р.).
В постійно діючій Всеукраїнській туристич-

но-краєзнавчій експедиції «Краса і біль Укра-
їни» пошуківці беруть активну участь. В 2002 
році зайняли перше місце в Україні за напря-
мом «З попелу забуття», а в 2003, 2005 та 2006 
роках з цього напрямку вибороли першість. В 
2007-2008 роках посіли перше місце з напря-
му «З попелу забуття» на Київщині та по Укра-
їні. Неодноразово виборювали призові місця в 
експедиції «Історія сіл і міст України».

В 2005 році пошуківці Максим Бразиць-
кий та Аліна Гойденко зайняли перше місце 
у Всеукраїнському конкурсі «Вшануємо вашу 
пам’ять». Члени клубу «Пошук» Ярослав Ли-
бідь та Альона Новицька за 1 та 2 місце в об-
ласному турі експедиції «Краса і біль України» 
стали стипендіатами голови райдержадміні-
страції. Діна Свиридівна є співавтором чис-
ленних збірок з краєзнавства рідного краю, 

а саме: «Освітяни 
Київщини – учасники 
Великої Вітчизняної 
війни (1941-1945)», 
«Вони захищали ві-
тчизну», «Шляхами 
військової слави», 
«Нариси з історії Ма-
карівського району», 
«Макарівський район 
– 85 років», «Нариси 
з історії Ясногород-
ки», «Нові сходинки 
«Сузір’я», «У поетич-
ній вітальні «Сузір’я», 
«Нас єднає слово», 
«Колонщина», «Смі-
ється пелюстками 
літо». Автор числен-
них розвідок-статей у 

місцевій, обласних та всеукраїнських газе-
тах.

В 2009 році вона стала лауреатом Київ-
ської обласної премії за визначні заслуги в 
галузі позашкільної освіти, удостоєна зна-
ка «Світоч позашкілля» і в номінації «Кращий 
педагог позашкільного навчального закладу» 
визнана переможцем, нагороджена медаллю 
«За заслуги в розвитку смт. Макарів». Має 5 
подяк від дирекції Київського Національно-
го музею історії Великої Вітчизняної війни за 

унікальні краєзнавчі матеріали про підпіль-
ницький рух на Київщині, в’язнів концтабо-
рів, солдатських вдів, юних месників рідного 
краю. Також має «Подяку» за активну науко-
во-дослідницьку та просвітницьку діяльність 
від голови Національної Спілки краєзнавців 
П.Тронька (2011 р.) та грамоту від президії 
правління за значний внесок у розвиток кра-
єзнавчого руху України (2011 р.)

Члени клубу «Пошук» першими на Київщи-
ні взяли участь в проведенні реквієму «Герої 
Крут». Сценарій «Цвіт України – кров на снігу» 
(про героїв Крут), написаний Діною Нетребою 
в 2006 році, визнаний кращим в області й наді-
сланий до всіх шкіл Київщини. В 1990 році відві-
дали в Києві могилу юних героїв біля Аскольдо-
вої ротонди. Відтоді це стало традицією. 

Дослідили й вивчили пошуківці літера-
турну спадщину рідної Макарівщини. Зі-
брані унікальні краєзнавчі матеріали про 
письменників-земляків О.Підсуху, В.Малика, 
Б.Олійника, В.Кулаковського, П.Сиченка, 
Б.Чалого, Г.Майстренка, І.Захарченка, 
І.Куштенка, Ф.Мілевського, І. Годенкова. 
Керівник клубу Діна Нетреба написала біо-
графії письменників, упорядкувала їх неопу-
бліковані твори і видала збірку «Літературна 
Макарівщина» (2008 р.). Щороку учні беруть 
участь в масових заходах, на яких зустріча-
ються з письменниками, читають та декламу-
ють їх твори.

Пошуківці постійно розширюють свої зна-
ння з історії рідного краю, поглиблюють духо-
вну єдність поколінь, сприяють збереженню 
історичної пам’яті народу. Адже вдячні нащад-
ки повинні знати своє минуле, щоб достойно 
планувати майбутнє, не втратити коренів сво-
го родоводу, гідно продовжити традиції укра-
їнського народу.

Інф. «М.в.».

25 років історико-Патріотичному клубу «Пошук»

нащадки повинні знати своє минуле,  
щоб достойно планувати майбутнє
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Людмила Григорівна Мех, добре 
знана в журналістських колах не тіль-
ки України, а й зарубіжжя - ближньо-
го й дальнього, відсвяткувала свій 
ювілей в колі друзів і однодумців, 
разом зі своєю родиною і своєю ко-
мандою - Всеукраїнського благодій-
ного фонду (ВБФ) «Журналістська 
ініціатива» і Всеукраїнського автомо-
більного клубу журналістів (ВАКЖ). А 
оскільки Людмила Григорівна мала 
таке щастя народитися напередодні 
новорічних свят - ЗО грудня, то він-
шувальники бажали, щоб і в наступ-
ному за ювілеєм році вона отримува-
ла приємні подарунки.

Так воно й сталося, а найприєм-
ніший подарунок отримала Людми-
ла Григорівна від свого найближчого 
соратника й чоловіка заслуженого 
журналіста Укра-
їни Сергія Во-
лодимировича 
Шевченка, який 
зібрав і упоряд-
кував і ювілейні 
вітання журна-
лістській бере-
гині, й спогади 
колег, друзів, рід-
них про спільну 
з нею роботу, її 
загальноукраїн-
ські акції, а голо-
вне - про людські 
якості Людмили.

В 2012-му 
вийшов солід-
ний том майже 
на 300 арку-
шах, щедро, але 
стильно ілюстро-
ваний, якісно 
виданий давнім 
другом Мех - Ві-
ктором Шпаком 
у видавничо-поліграфічному комп-
лексі «Експрес-Поліграф».

Загалом-то всі ювілейні видання 
схожі одне на одного тим, що малюють 
життя своїх героїв позолотою. Не уни-
кла цього й книга про Л.Г. Мех, вона 
навіть названа - «Золоте перо». Однак, 
небайдужому читачеві видання подає 
змістовну картину життя журналістки, 
не оминаючи гострих кутів, що зустрі-
чаються в кожній долі. Про це свідчить і 
назва власної статті ювілярки «Вчителі 
і «вчителі», в якій вона згадує: «В жит-
ті, як на довгій ниві: з різними людь-
ми доводиться спілкуватися, у всілякі 
ситуації потрапляти. Врядигоди та й 
дістанеш, як ляпаса, незабутній «урок» 
від «учителя» . Не оминула ця чаша й 
авторку спогадів».

Вступ написали найближчі юві-
лярці люди - донька Олена та чоловік 
Сергій. Втім, родинні зв'язки не зава-
дили їм і назвати свій текст «Досвід і 
талант організатора: - громадська ді-
яльність Людмили Мех», і присвятити 
його, перш за все, аналізу творчої та 
ділової біографії Людмили Григорів-
ни. Автори зробили цей аналіз про-
фесійно і грунтовно, що й не дивно, 
адже Олена Мех - кандидат філоло-
гічних наук, член НСЖУ і учасниця 

багатьох материних акцій, а Сергій 
Шевченко - полковник запасу, очо-
лював наукову лабораторію Інститу-
ту дослідження проблем державної 
безпеки, лауреат кількох премій в га-
лузі культури й інформації, член спі-
лок журналістів і письменників. А ще 
Сергій Володимирович - найближ-
чий соратник Людмили Григорівни у 
її справах, він член наглядової ради 
ВБФ «Журналістська ініціатива» і ко-
ординатор ВАКЖу.

Хоча книга й анонсована як ви-
дання для широкого кола читачів, на 
жаль, її наклад (1000 примірників) на-
певне не дасть можливості ознайо-
митися з подробицями становлення 
журналістки і організатора творчих 
акцій усім студентам профільних фа-
культетів, медійникам-початківцям, 

яким приклад Мех міг би послугувати-
ся в будівництві власної професійної 
долі. А тим, хто брав участь у різнома-
нітних заходах, очолюваних Л.Г. Мех 
громадських організацій, наприклад, 
в журналістських автопробігах «Доро-
га до Криму: проблеми та перспекти-
ви», всеукраїнських семінарах « Куль-
тура мови - культура нації», вельми 
цікаво було б і дізнатися про подро-
биці з життя Людмили, і осягнути зна-
чущість зробленого нею для розвитку 
національної журналістики.

Скажімо, про те, що виросла Люд-
мила в сім'ї щирих українців авто-
мобіліста та бухгалтера на прізвище 
Зачепа у дивовижному місті Переясла-
ві-Хмельницькому, де все дихає укра-
їнською історією. Щодня школяркою 
проходила повз будинок колишнього 
колегіуму, де 1753 року викладав Гри-
горій Сковорода. В Переяславі Тарас 
Шевченко написав свій «Заповіт», до 
Переяслава приїздили звідусіль митці, 
дехто винаймав житло у батьків Люд-
мили, і з того часу бере початок їхня 
багаторічна дружба.

Про дружбу й людські стосунки. 
Цікаво, що в книзі згадуються десят-
ки, сотні імен. І, перш за все, сама 
головна героїня їх називає, турбую-

чись, аби когось не забути. Батьків, 
сестру й брата, першого свого чоло-
віка, який помер 1995 року від важкої 
хвороби, заробленої в Чорнобилі, 
його родичів, своїх редакторів-на-
ставників, науковців, митців, жур-
налістів, з ким зводила доля, вірних 
друзів і колег. І в цьому калейдоско-
пі особистостей Людмила існує так 
органічно, так комфортно, що читач 
мимоволі робить важливі моральні 
висновки про те, як треба вибудову-
вати людські взаємини.

Людмила Мех починала свій шлях 
у районній газеті «Вісник Переяслав-
щини», вчилася заочно в Київському 
університеті. Потім - ВПШ, в 33 роки 
стала редактором Макарівської ра-
йонки на рідній Київщині, а на почат-

ку 90-х її запросили до центрального 
апарату спілки журналістів, де вона 
працювала спочатку відповідальним 
секретарем СЖУ, пізніше - заступни-
ком голови з міжнародних питань.

В червні 1994 року, значною мі-
рою завдячуючи і Людмилі Мех, 
українська спілка вступила до Між-
народної федерації журналістів, а 
Президент України Леонід Кравчук 
підписав указ про встановлення Дня 
журналіста 6 червня.

В апараті спілки Людмила пра-
цювала під керівництвом Івана Спо-
даренка, пізніше - Євгена Вербила.' 
А потім, коли змінилося керівництво, 
пішла з посади й ініціювала створен-
ня кількох громадських організацій 
в царині журналістики. Як керівник 
ВБФ і ВАКЖу широко відома сьогод-
ні не тільки в професійних колах, а й 
багатьом політикам, державним ді-
ячам.

Тепер про діяльність нашої коле-
ги, про її .долю, характер і принципи 
дізнається завдяки книзі ще більше 
сучасників, а прийдешні покоління, 
можливо, будуть вивчати історію 
української журналістики і завдяки 
цьому виданню.

Золоте перо людмили меХ

вітаємо колегу!
ЛюДМиЛА ГРиГОРІВНА Мех З  жОВТНЯ 1983 ПО ГРУДеНь 1990 РОКУ ПРАЦюВАЛА РеДАКТОРОМ 

НАШОї ГАЗеТи. НещОДАВНО ВОНА ВІДСВЯТКУВАЛА юВІЛей ВІД ДНЯ НАРОДжеННЯ. ПРиєДНУю-
ЧиСь ДО ВІНШУВАНь КОЛеГ, ДРУЗІВ, ОДНОДУМЦІВ БАжАєМО ЛюДМиЛІ ГРиГОРІВНІ НОВих ТВОР-
Чих УСПІхІВ НА НиВІ жУРНАЛІСТиКи, ЯКА СТАЛА ДЛЯ Неї БІЛьШе, НІж ПРОфеСІЯ, СПОСОБОМ жиТ-
ТЯ ТА ЗДОРОВ’Я, щАСТЯ, УСІЛЯКих ГАРАЗДІВ.

 НАПеРеДОДНІ юВІЛею ВийШЛА З ДРУКУ КНиГА ПРО Л.Г.Мех «ЗОЛОТе ПеРО». СВОїМи РОЗДУ-
МАМи ПРО ВиДАННЯ, НеПеРеСІЧНУ ОСОБиСТІСТь ГОЛОВНОї ГеРОїНІ  ДІЛиТьСЯ ГОЛОВНий РеДАК-
ТОР жУРНАЛУ «жУРНАЛІСТ УКРАїНи» ВІРА ЧеРеМНих.

Люблять відвідувати бібліотеку юні читачі. А особли-
во, коли надходить нова література. Це справжнє свято 
для учнів. Днями в бібліотеці проходили заходи, при-
свячені книжковим надходженням: відкриті перегляди, 
години цікавих повідомлень щодо книжкових новинок. 
Книжковий фонд поповнився на 87 примірників книг. Про 
життя гетьманів, їхню боротьбу за свободу і незалежність 
України розповідають книги М.Морозенко «Іван Сірко», 
І.Коляди «Хмельницький», Виговського «Дорошенко, 
В.Карнацевича «Битва під Конотопом».  В серії «Історія 
України в романах» вийшов роман Т.Литовченка «Помсти-
тися імператору». Гостросюжетні романи В.Пеунова «Ві-
йна очима солдата» та «Шукай добро у серці своєму» пі-
діймають ряд гострих соціальних та моральних проблем 
суспільства, а також це книги про живучість людського 
роду, про радість буття, про велику, палку та жертовну 
любов, про безцінність людського життя. Ю.Сорока в 
книзі «Чорна рада» змальовує ХVІІ століття, кінець Хмель-
ниччини, найтяжчі часи для України.

Люблять історичні книги і діти молодшого віку. Тож 
для них у серії «Молодий світ України» надрукована кни-
га О.Виженка «Історія запорізьких козаків для веселих 
дітлахів». А написана вона на основі українських народ-
них пісень, дум, казок, легенд, бувальщин та небелиць і 
в цікавій формі розповідає про життя і побут українсько-
го козацтва. Для всіх, хто любить природу, рекомендує-
мо «Український квітник» З.Мензатюк і О.Ільченко «Наші 
птахи». Автори розкривають секрети власного квітника, 
описують старовинні гербарії, дарують мініатюрні ессе 
про найулюбленіші квіти, розповідають про рідних для 
України пташок, об’єднавши їх за ареолом життя: степ, 
ліс, водойми та місто.

Знову надійшли до бібліотеки шедеври «Бібліотеки 
світової прози». Це книги відомого французького пись-
менника, родоначальника сучасної психологічної прози 
М.Пруста: «На Сваннову сторону», «Гетьманська сторо-
на», «У затінку дівчат-квіток», «Содом і Гоморра» та «По-
лонянка». 

Великий інтерес у сучасного читача викликають твори 
А.Камю. Творчість цього письменника витримала найсу-
ворішу і найсправедливішу перевірку – перевірку часом. 
Романи «Чужий», «Чума» та «Падіння», що представлені у 
виданні, вважаються одними з найкращих у творчому до-
робку Камю. Їх об’єднує предмет роздумів письменника 
– це людина, її свідомість і психологія, її місце і доля в сві-
ті, її поведінка в різних життєвих ситуаціях.

Ліна Костенко подарувала читачам збірки поезій «Ма-
донна перехресть» та «Річка Геракліта». Ці книги дуже 
особисті. Одна з них присвячена коханій доньці Оксані,  
де з великою довірою до свого читача автор відкриває 
родинний альбом, запрошує на домашній вогник, а дру-
га книга – це літературно-філософські роздуми видатної 
української поетеси про людські почуття. 

Читачі, беручи до рук «Кулінарні фіглі» Марії Матіос, 
насолоджуються смаком українського слова і українських 
страв. Збірник поезії «Жіночий аркан у саду нетерпіння» 
- це поезія справжньої жінки. Жінки із плоті і крові, жінки, 
яка вміє бути щасливою «отут і вже». Вперше книжковий 
фонд поповнився романами Марії Матіос: «Чотири пори 
життя» та «Армагедон уже відбувся». Увага письменниці 
прикута до найтонших деталей, глибокий психологізм і 
прискіплива любов до людської душі.

Книжкову серію «Кращі письменники – фантасти Єв-
ропи» відкрили твори Марини та Сергія Дяченків: «Ва-
ран», «Армагеу-дом», «Цифровий», «Магам можна все», 
«Пандем», «Мідний король», «Самум», «Печера», «Мі-
грант». Це дивовижний світ «Справжнього фентезі», з 
його законами, дивами, захоплюючими пригодами, не-
ймовірними тваринами, але й те, що відрізняє природу 
Дяченків від інших – філософський зміст, одвічні питання, 
на які, можливо, немає відповіді.

А серія «Карта світу» представлена гостросюжетними 
романами, детективами Д.Селінджера, Стіга Марссона, 
Артуро Перес-Теверте, Ю.Несбю, Зюскінда, В.Климчука.

Книжкова серія «Просто романтики» розрахована на 
юних читачів, підлітків. Це шкільні пригоди, життєві ви-
пробування любов’ю, дружбою, грошима, славою, успі-
хом. Це захоплюючі мандрівки часом і простором, неспо-
дівані зустрічі й непередбачувані повороти долі. 

Письменники С.Гридін, М.Павленко, Б.Бобровська, 
А.Воронина, Н.Ігнатова, В.Бердж запрошують усіх, хто 
любить шалені пригоди, віртуальний світ інтернет-чатів.

Порадували найменших відвідувачів яскравими об-
гортками, красивими і цікавими ілюстраціями книжки 
серії: «Сучасна дитяча проза», «Сучасна дитяча поезія». 
Наприклад, книги Чередниченка «Чого волошка запиша-
лась», Галини Ткачук «Вікно до собаки», Марини Павлен-
ко «Чи шкідливо ходити покрівлями гаражів?», Катерини 
Булах «День кота». Самі назви говорять, що вони цікаві, 
захоплюючі й напрочуд показові і дотепні.

Одразу полюбляються дитячі поезії Ю.Бедрика «Тьо-
тя-Бегемотя», що стали легендою сучасної української 
літератури для дітей. Читайте та насолоджуйтесь!

Завітайте в нашу бібліотеку, в світ духовного багатства 
– книги. Бо, як сказав видатний мислитель В.Теккерей, 
«Книги просвітлюють душу, піднімають і зміцнюють лю-
дину, пробуджують у неї кращі стремління, відточують її 
розум і пом’якшують серце».

Лариса КОВАЛЬ,
завідуюча бібліотекою для дітей.

Нові видаННя 
На всі смаки

До винайдення йога-
ном Гутенбергом (1400-
1468) книгодрукування, 
книжки були рукописні, 
наприклад книга-сувій із 
текстом «Іліади» Гомера 
довжиною... 150 метрів.

Серед старовинних 
монгольських і тібет-
ських книг  є справжні 
манускрипти, тексти 
яких писалися сумішшю 
золота, срібла, коралів, 

перлів, бірюзи, глазу-
рі, перламутру, сталі та 
міді. є тут також книжки 
з текстами, вишитими 
по шовку та сап’яну різ-
нокольоровими нитка-
ми... без жодного вуз-
лика.

З виданням «Істо-
рії Південної півкулі», 
що було видруковано у 
США, можливо знайо-
митися лише за допо-

могою... спеціального 
двигуна, адже важить 
вона 225 кілограмів, в 
розгорнутому вигляді її 
ширина дорівнює 2 ме-
три 70 сантиметрів, а 
висота - 2 метри.

На стінах храму у 
фівах висічений древ-
ній літопис. Стіни хра-
му є своєрідною кни-
гою, найбільшою у 
світі за своїми розмі-

рами, оскільки кам’яні 
«сторінки» її сягають со-
рока метрів завширшки.

ще одна унікальна 
книжка, сторінки якої 
зроблені із срібла, а бук-
ви  «написані» золотом. 
На виготовлення тако-
го ювелірного шедевру 
було витрачено більш, 
ніж 50 кілограмів золота 
та близько 600 кілогра-
мів срібла.

це цікаво
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4
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”
УТ-1

6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00 Пiдсумки дня.
9.20 Офiцiйна хронiка.
9.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А 

до Я.
9.45 «Таємницi успiху» з Н. 

Городенською. Й. Кобзон.
10.15 Т/с «Маруся».
11.45 Т/с «Москва. Три 

вокзали».
12.35 Крок до зiрок.
13.15 Дiловий свiт.
13.25 Хай щастить.
13.50 Х/ф «Довга дорога в 

дюнах».
15.00 Новини.
15.20 Офiцiйна хронiка.
15.25 Euronews.
15.40 Наука.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Погода.
16.00 Х/ф «Визволення».
17.30 Т/с «Соло для пiстолета з 

оркестром».
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.

19.00 221. Екстрений виклик. 
Тиждень.

19.50 Криве дзеркало.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.25 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.

1+1
8.55 Т/с «Жiночi мрiї про далекi 

краї».
10.00 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана».
11.55 Т/с «Вероника: втрачене 

щастя».
12.55 Т/с «Вероника: втрачене 

щастя».
14.00 «Не бреши менi 3».
15.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.10 «Простошоу з Юрiєм 

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

Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.00 Т/с «Вероника: втрачене 

щастя».
21.05 Т/с «Вероника: втрачене 

щастя».
22.10 «Українськi сенсацiї».

ІнТер
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
8.30 Новини.
8.35 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.10 Т/с «Господиня тайги 2. 

До моря».
11.50 Д/с «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
12.00 Новини.
12.55 Т/с «Острiв непотрiбних 

людей».
14.45 «Судовi справи».
15.25 «Сiмейний суд».
16.15 Т/с «На сонячному боцi 

вулицi».
18.00 Новини.
18.10 Т/с «Острiв непотрiбних 

людей».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт у Подробицях».
20.35 Т/с «Господиня тайги 2. 

До моря».
23.15 Х/ф «Весьєгонська 

вовчиця».

ТрК «УКраїна»
5.00 «Хай говорять».
5.50 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.20 Ранок з Україною.
9.20 Т/с «Слiд».
9.50 Т/с «Кордон слiдчого Саве-

льєва».
11.50 «Хай говорять. Гороб-

чик».
12.50 Т/с «Слiд».
14.25 Т/с «Подружжя».
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
17.00 Подiї.
17.15 Т/с «Слiд».
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».
19.00 Подiї.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Кордон слiдчого 

Савельєва».
22.00 Т/с «Подружжя».
23.50 Т/с «Грiмм». (2 к.).

ICTV
5.30 Погода.
5.35 Факти.
6.05 Свiтанок.
7.05 Дiловi факти.
7.10 Погода.
7.15 Т/с «Леся+Рома».

7.45 Дiловi факти.
7.50 Екстрений виклик.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв».
11.45 Т/с «Кодекс честi».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с «Група «Zeta» 2».
14.00 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
15.05 Т/с «Даiшники».
16.50 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.00 Т/с «Даiшники».
21.55 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
22.55 Х/ф «Чорний яструб». 

(2 к.).
СТБ

7.50 «Неймовiрна правда про 
зiрок».

9.20 «Зiркове життя. Поверненi 
до життя».

10.10 Х/ф «Не квап любов».
12.20 «МастерШеф».
15.55 «Усе буде добре!»

18.00 «Вiкна-новини».
18.20 «Неймовiрна правда про 

зiрок».
20.00 «Слiдство ведуть екстра-

сенси».
21.00 Т/с «Самара».
22.00 «Вiкна-новини».
22.25 «Кохана, ми вбиваємо 

дiтей».
новий Канал

5.20 Т/с «Як сказав Джим».
6.00 Очевидець. Найсмiшнiше.
6.45 Пiдйом.
7.30 Репортер.
7.35 Погода.
7.40 Пiдйом.
8.30 Репортер.
8.35 Погода.
8.45 Пiдйом.
9.00 Т/с «Не плач за мною, 

Аргентино!»
10.05 Т/с «Кадети».
13.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Злюки бобри».
14.30 Kids` Time.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с «Свiтлофор».
16.55 Т/с «Кадети».

17.55 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.
19.25 Спортрепортер.
19.30 Погода.
19.50 Т/с «Не плач за мною, 

Аргентино!»
20.50 Т/с «Воронiни».
21.55 Т/с «Свiтлофор».
23.00 Т/с «Школа». (2 к.).

нТн
7.00 Х/ф «34-й швидкий».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Термiново в номер 

3».
11.45 Т/с «Детективи».
12.50 Т/с «Росiйськi лiки».
14.55 Т/с «Лiтєйний».
16.45 «Свiдок».
17.00 Т/с «1942».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мис-

лити як злочинець». (2 к.).
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас». (2 к.).
23.45 «Свiдок».
0.15 Х/ф «Янголи 

апокалiпсиса». (2 к.).
2.00 «Свiдок».

вівторок, 12 лютого

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

УТ-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00 Пiдсумки тижня.
9.30 221. Екстрений виклик. 

Тиждень.
10.10 Т/с «Маруся».
11.45 Шеф-кухар країни.
12.35 Право на захист.
12.55 Дiловий свiт.
13.00 Офiцiйна хронiка.
13.10 Енергоблок.
13.15 Темний силует.
13.30 Х/ф «Довга дорога в 

дюнах».
14.40 Вiкно до Америки.
15.00 Новини.
15.20 Офiцiйна хронiка.
15.30 Euronews.
15.45 Наука.
15.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Погода.
16.00 Х/ф «Визволення».
17.35 Т/с «Соло для пiстолета з 

оркестром».
18.20 Новини.
18.45 Агро-News.
18.55 Дiловий свiт.
19.15 Сiльрада.

19.35 Криве дзеркало.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.30 Криве дзеркало.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.

1+1
6.05 М/ф «Червонi шапочки».
6.35 М/ф «Червонi шапочки».
7.00 «ТСН».
8.00 Т/с «Жiночi мрiї про далекi краї».
9.05 Т/с «Жiночi мрiї про далекi 

краї».
10.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана».
12.05 Комедiя «Покровськi 

ворота».
15.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.10 «Простошоу з Юрiєм 

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

Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.00 Т/с «Вероника: втрачене 

щастя».

21.05 Т/с «Вероника: втрачене 
щастя».

22.10 «Грошi».
23.15 «ТСН. Особливе».

ІнТер
5.15 Х/ф «Любов на асфальтi».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
7.30 Спорт у Подробицях.
7.35 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
8.30 Новини.
8.35 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.10 Т/с «За сiмейними об-

ставинами».
11.50 Т/с «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
12.00 Новини.
12.55 Т/с «Острiв непотрiбних 

людей».
14.35 Т/с «Страховий випадок».
16.25 «Чекай на мене».
18.00 Новини.
18.10 Т/с «Острiв непотрiбних 

людей».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт у Подробицях».
20.35 Т/с «Господиня тайги 2. 

До моря».

23.15 Т/с «Нiмий».
2.30 «Подробицi» - «Час».
3.00 «Спорт у Подробицях».
3.05 Д/с «Жадiбнiсть».

ТрК «УКраїна»
7.20 Ранок з Україною.
9.20 Т/с «Слiд».
9.50 Т/с «Дикий 3».
10.50 Т/с «Кордон слiдчого 

Савельєва».
11.50 «Хай говорять. Пам`ятi 

Уiтнi Х`юстон».
12.50 Т/с «Слiд».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
17.00 Подiї.
17.15 Т/с «Слiд».
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».
19.00 Подiї.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Кордон слiдчого 

Савельєва».
22.00 Х/ф «Мумiя». (2 к).
0.10 Х/ф «Агент Джоннi Iнглiш». (2 к).

ICTV
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
10.00 Х/ф «Живий або мерт-

вий».
11.30 Т/с «Кодекс честi».

12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
14.15 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 

2».
16.30 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 3».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.00 Т/с «Даiшники».
21.50 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
22.50 Свобода слова.

СТБ
8.55 Х/ф «Любов не дiлиться 

на два».
12.40 «МастерШеф».
15.55 «Усе буде добре!»
18.00 «Вiкна-новини».
18.20 «Неймовiрна правда про 

зiрок».
20.00 «Слiдство ведуть екстра-

сенси».
21.00 Т/с «Самара».
22.00 «Вiкна-новини».
22.25 «Детектор брехнi 3».
23.20 «Битва екстрасенсiв».

новий Канал
8.35 Погода.
8.45 Пiдйом.

9.00 Х/ф «Сирота казанська».
10.50 Т/с «Татусевi доньки».
13.30 Kids` Time.
13.35 М/с «Злюки бобри».
14.30 Kids` Time.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с «Свiтлофор».
16.55 Т/с «Кадети».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.
19.25 Спортрепортер.
19.30 Погода.
19.50 Т/с «Не плач за мною, 

Аргентино!»
20.50 Т/с «Воронiни».
21.55 Т/с «Свiтлофор».

нТн
6.00 «Легенди карного роз-

шуку».
6.35 Х/ф «Акцiя».

8.05 «Агенти впливу».
9.00 «Православнi святi».
10.50 «Павутиння 6».
14.40 Т/с «Слiпий 2».
18.30 «Випадковий свiдок».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мис-

лити як злочинець». (2 к.).
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас». 

(2 к.).
23.45 «Свiдок».
0.15 Х/ф «Останнiй мисли-

вець». (2 к.).
1.45 «Свiдок».
2.15 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства». (2 к.).

понеділок, 11  лютого 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.

УТ-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00 Погода.
9.05 Околиця.
9.25 Погода.
9.30 Уряд на зв`язку з грома-

дянами.
10.15 Погода.
10.20 Т/с «Маруся».
11.45 Т/с «Москва. Три 

вокзали».
12.30 Погода.
12.40 Дiловий свiт.
12.45 Погода.
12.50 Українська пiсня.
13.20 Погода.
13.25 Книга.ua.
13.40 Погода.
13.45 Х/ф «Довга дорога в дюнах».
14.55 Погода.
15.00 Новини.
15.20 Офiцiйна хронiка.
15.25 Euronews.
15.40 Наука.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.

15.50 «Веселих свят». Концерт-
на програма I. Поповича.

16.20 Х/ф «Визволення».
17.25 Т/с «Соло для пiстолета з 

оркестром».
18.10 Бiатлон. ЧС. Iндивiдуальнi 

перегони (жiнки).
19.50 Дiловий свiт.
20.10 Жарт з Ю. Гальцевим.
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.30 Криве дзеркало.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.

1+1
8.55 Т/с «Жiночi мрiї про далекi 

краї».
10.00 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана».
12.00 Т/с «Вероника: втрачене 

щастя».
12.55 Т/с «Вероника: втрачене 

щастя».
14.00 «Не бреши менi 3».

15.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.10 «Простошоу з Юрiєм 

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

Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.00 Т/с «Вероника: втрачене 

щастя».
21.05 Т/с «Вероника: втрачене 

щастя».
22.10 «Табу з Миколою Вереснем».

ІнТер 
8.10 «Ранок з Iнтером».
8.30 «Новини».
8.35 «Ранок з Iнтером».
9.00 «Новини».
9.10 Т/с «Господиня тайги 2. До 

моря».
11.50 Д/с «Слiдство вели...» з 

Леонiдом Каневським 2».
12.00 Новини.
12.55 Т/с «Острiв непотрiбних 

людей».
14.45 «Судовi справи».
15.25 «Сiмейний суд».
16.20 Т/с «На сонячному боцi 

вулицi».

18.00 Новини.
18.10 Т/с «Острiв непотрiбних 

людей».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт у Подробицях».
20.35 Т/с «Господиня тайги 2. 

До моря».
23.15 Х/ф «Вторгнення». (2 к.).
1.10 «Парк автомобiльного 

перiоду».
1.40 «Подробицi» - «Час».
2.05 «Спорт у Подробицях».
2.10 Х/ф «Життя за Джейн 

Остiн».
3.50 Д/с «Жадiбнiсть».

ТрК «УКраїна»
7.20 Ранок з Україною.
9.20 Т/с «Слiд».
9.50 Т/с «Кордон слiдчого 

Савельєва».
11.50 «Хай говорять. Старiсть - 

не радiсть?»
12.50 Т/с «Слiд».
14.25 Т/с «Подружжя».
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
17.00 Подiї.
17.15 Т/с «Слiд».

18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».
19.00 Подiї.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Кордон слiдчого 

Савельєва».
21.00 Т/с «Слiд».
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв 

УЄФА. 1/8 фiналу. «Шах-
тар» (Україна) - «Боруссiя» 
(Нiмеччина).

ICTV
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв».
11.55 Т/с «Кодекс честi».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Група «Zeta» 2».
13.50 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
14.55 Т/с «Даiшники».
16.50 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.00 Т/с «Бомбила».
21.45 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».

22.45 Х/ф «Пiвнiчна країна». (2 к.).

СТБ
Середа, 13 лютого
Профiлактика.
12.00 «ВусоЛапоХвiст».
12.25 «МастерШеф».
15.55 «Усе буде добре!»
18.00 «Вiкна-новини».
18.20 «Неймовiрна правда про зiрок».
20.00 «Слiдство ведуть екстра-

сенси».
21.00 Т/с «Самара».
22.00 «Вiкна-новини».
22.25 «Хата на тата».

новий Канал
8.30 Репортер.
8.35 Погода.
8.45 Пiдйом.
9.00 Т/с «Не плач за мною, 

Аргентино!»
10.05 Т/с «Кадети».
11.05 Т/с «Татусевi доньки».
13.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Злюки бобри».
13.50 М/с «Кiт-Пес».
14.35 Kids` Time.
14.45 Teen Time.

14.50 Т/с «Друзi».
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с «Свiтлофор».
16.55 Т/с «Кадети».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.
19.25 Спортрепортер.
19.30 Погода.
19.50 Т/с «Не плач за мною, 

Аргентино!»
20.50 Т/с «Воронiни».
21.55 Т/с «Свiтлофор».

нТн
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 «Кримiнальнi справи».
9.55 Т/с «Термiново в номер 3».
11.50 Т/с «Детективи».
12.50 Т/с «Росiйськi лiки».
14.55 Т/с «Лiтєйний».
16.45 «Свiдок».
17.00 Т/с «1942».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.40 Т/с «Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець». (2 к.).
22.40 Т/с «CSI: Лас-Вегас». (2 к.).
23.45 «Свiдок».

середа, 13 лютого

До уваги 
жителів району!

Працездатних інвалідів I-III груп, 
які бажають пройти навчання у Все-
українському центрі професійної 
реабілітації (с.Лютіж, Вишгород-
ський район, Київська область) за 
робітничими професіями: оператор 
комп’ютерного набору II категорії, об-
ліковець з реєстрації бухгалтерських 
даних, секретар керівника, соціаль-
ний робітник, перукар, швачка 1-3 
розряду, вишивальниця 1-3 розряду, 
слюсар з ремонту автомобілів 1-2 
розряду, майстер з ремонту взуття 3 
розряду,  бджоляр 3 розряду, проси-
мо звернутися в управління праці 
та соціального захисту населення 
Макарівської районної держадмі-
ністрації, за адресою: смт Мака-
рів, пров. радянський, 2, кабінет 
№12, тел.: 5-23-82.

До уваги громаДських організацій 
легалізованих шляхом 

повіДомлення про заснування До 
1 січня 2013 року

З метою виконання п.13 розділу V «прикінце-
ві та перехідні положення» закону України «Про 
громадські об'єднання» громадським організа-
ціям легалізованим шляхом повідомлення про 
заснування до 01 січня 2013 року, необхідно по-
дати до 01 липня 2013 року до уповноважених ор-
ганів з питань реєстрації за місцезнаходженням 
громадського об'єднання (Макарівське районне 
управління юстиції за адресою: смт Макарів, вул.
Фрунзе,26) відомості про особу (осіб), уповно-
важену представляти громадське об'єднання, 
із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, дати 
народження, контактного номера телефону та ін-
ших засобів зв'язку, до яких додається письмова 
згода цієї особи.

Макарівське районне управління юстиції

пОнЕдiЛОК, 11 ЛЮтОГО. нтн.
6.35 "Акцiя". ("Мосфiльм", 1987р.)
Пригоди. Влiтку 1943 року група радянських розвiдникiв одер-

жує наказ захопити на окупованiй територiї України архiв центру 
пiдготовки диверсантiв...

Режисер: В. Шамшурiн.
У ролях: Б. Галкiн, Г. Юматов, О. Стриженов, К. Васильєва.

ВiВтОрОК, 12 ЛЮтОГО. iCTV.
22.55 "Чорний яструб". (США, 2001р.)
Бойовик/Пригоди. 18 убитих, 73 пораненi - так закiнчилася для 

спецназу США операцiя з захоплення офiцерiв сомалiйського ге-
нерала-бунтаря Айдiда, яка мала мiсце 3 жовтня 1993 року. Ця дата 
навiки залишиться в пам`ятi солдатiв-янкi, що пережили її, не тiльки 
як день скорботи, але i як день великої слави...

Режисер: Р. Скотт.
У ролях: Дж. Хартнетт, Е. Бана, Е. МакГрегор, Т. Сайзмор, С. Ше-

пард, I. Бремнер, У. Фiчтнер.

анонс
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УТ-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00 Пiдсумки дня.
9.20 Офiцiйна хронiка.
9.25 Погода.
9.30 Д/ф «Контингент. Вiйна у 

В`єтнамi». Фiльм 5.
10.00 Погода.
10.10 Т/с «Маруся».
11.40 Свiтло.
12.05 «Надвечiр`я».
12.35 «Вiра. Надiя. Любов».
13.25 Дiловий свiт.
13.35 «Адреналiн».
15.00 Новини.
15.10 Офiцiйна хронiка.
15.15 Погода.
15.20 Х/ф «Визволення»..
17.50 Дiловий свiт.
18.10 Бiатлон. ЧС. Естафета 

(жiнки).
19.40 Зiрки гумору. Брати По-

номаренки.
20.35 Шустер Live. За лаштун-

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

22.45 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.

22.50 Шустер-Live.
0.30 Пiдсумки.
0.45 Погода.
0.50 Вiд першої особи.
1.20 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
1.45 Про головне.
2.15 Д/ф «Контингент. Вiйна у 

В`єтнамi». Фiльм 5.
2.45 Хiт-парад «Нацiональна 

двадцятка».
4.05 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 М/ф «Червонi шапочки».
6.35 М/ф «Червонi шапочки».
7.00 «ТСН».
7.55 Т/с «Весна у груднi».
8.55 Т/с «Жiночi мрiї про далекi 

краї».
10.00 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана».
12.05 Т/с «Вероника: втрачене 

щастя».
13.00 Т/с «Вероника: втрачене 

щастя».
13.55 «Не бреши менi 3».

15.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.10 «Простошоу з Юрiєм 

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

Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.00 «Вечiрнiй Київ».
21.45 Бойовик «Напролом».
23.45 Х/ф «Крабат, учень чаклу-

на». (2 к.).
2.00 Мелодрама «Мiй коханий 

ворог».
3.35 Комедiя «Немовля на 

прогулянцi».
ІнТер

7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
7.30 «Спорт у Подробицях».
7.35 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
8.30 Новини.
8.35 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.10 Т/с «Господиня тайги 2. До 

моря».
11.50 Д/с «Слiдство вели...» з 

Леонiдом Каневським 2».
12.00 Новини.
12.55 Т/с «Острiв непотрiбних 

людей».

14.45 «Судовi справи».
15.25 «Сiмейний суд».
16.20 Т/с «На сонячному боцi 

вулицi».
18.00 Новини.
18.10 Т/с «Острiв непотрiбних 

людей».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 «Справедливiсть».
22.25 Т/с «Наркомiвський обоз».

ТрК «УКраїна»
7.20 Ранок з Україною.
9.20 Т/с «Слiд».
9.50 Т/с «Кордон слiдчого 

Савельєва».
11.50 «Хай говорять. Трофим: А 

менi - 45!»
14.25 Т/с «Подружжя».
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
17.00 Подiї.
17.15 Т/с «Слiд».
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».
19.00 Подiї.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Кордон слiдчого 

Савельєва».
23.00 Т/с «Ментовськi вiйни 6». (2 к.).

ICTV
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.

10.10 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв».

11.45 Т/с «Кодекс честi».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с «Група «Zeta» 2».
14.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
15.05 Т/с «Бомбила».
16.50 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.00 Т/с «Бомбила».
21.45 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
22.45 Х/ф «Крихiтка на мiльйон 

доларiв».
СТБ

7.35 Х/ф «Не квап любов».
9.45 Х/ф «Подарунок долi».
18.00 «Вiкна-новини».
18.10 Х/ф «Подарунок долi».
20.10 «Моя правда. Iван 

Охлобистiн. Спокуса».
21.05 «Моя правда. Янголи i 

демони Iвана Охлобистiна».
22.00 «Вiкна-новини».
22.25 «Моя правда. Анi Лорак. 

Життя за двох».
23.20 «Зiркове життя. Зiрковi 

схуднення».

0.15 Х/ф «Криза Вiри».
2.10 Х/ф «Балада про солдата».
3.35 Нiчний ефiр.

новий Канал
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.15 Т/с «Як сказав Джим».
6.00 Очевидець. Найбiльш 

шокуюче.
6.40 Пiдйом.
7.30 Репортер.
7.35 Погода.
7.40 Пiдйом.
8.30 Репортер.
8.35 Погода.
8.45 Пiдйом.
9.00 Т/с «Не плач за мною, 

Аргентино!»
10.05 Т/с «Кадети».
11.05 Т/с «Татусевi доньки».
13.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Кiт-Пес».
14.35 Kids` Time.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с «Свiтлофор».
16.55 Т/с «Кадети».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.

19.25 Спортрепортер.
19.30 Погода.
19.50 Т/с «Не плач за мною, 

Аргентино!»
20.50 Т/с «Воронiни».
21.55 Т/с «Свiтлофор».
23.00 Т/с «Школа». (2 к.).

нТн
5.30 Х/ф «Прощавай, шпана 

замоскворецька...»
7.05 Х/ф «Раз на раз не ви-

падає».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Термiново в номер 

3».
11.50 Т/с «Детективи».
12.55 Т/с «Повернення Турець-

кого».
14.50 Т/с «Лiтєйний».
16.45 «Свiдок».
17.00 Т/с «1942».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Вогнем и мечем».
23.30 Х/ф «Змiєлов».
1.10 Х/ф «Шпигун». (2 к.).
2.40 «Свiдок».
3.10 «Речовий доказ».

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Пiдсумки.
6.20 Погода.
6.25 Свiт православ`я.
6.55 Погода.
7.00 Клуб гумору.
7.55 Погода.
9.00 Шустер Live. За лаштун-

ками.
9.20 Шустер-Live.
12.35 Х/ф «Той, хто пройшов 

крiзь вогонь».
14.25 Криве дзеркало.
16.05 Погода.
16.10 Бiатлон. ЧС. Естафета 

(чоловiки).
17.40 Погода.
17.45 Золотий гусак.
18.10 Криве дзеркало.
20.40 Кабмiн: подiя тижня.
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Українська пiсня.
21.40 Концертна програма 

«Трагедiя i доблесть 
Афгану».

22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.

23.00 Твiй голос.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров`я.
23.50 Кiно в деталях.
0.40 Смiх з доставкою додому.
1.20 Пiдсумки дня.
1.30 Кабмiн: подiя тижня.
1.40 Офiцiйна хронiка.
1.45 «Нащадки» з Н. Рибчин-

ською та К. Гнатенком.
2.50 ТелеАкадемiя.
3.55 Х/ф «Таємничий острiв».
5.30 Околиця.

1+1
6.00 «Ремонт +».
6.15 Мелодрама «Мiй коханий 

ворог».
8.00 «Свiтське життя».
9.00 «Хто там?»
10.10 М/с «Чiп i Дейл».
10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11.00 «Свiт навиворiт 4: 

В`єтнам».
12.50 Анiмац. фiльм «Елька».
14.40 Комедiя «Немовля на 

прогулянцi».
16.40 «Вечiрнiй Київ».
18.30 «Розсмiши комiка».

19.30 «ТСН».
20.00 Комедiя «Клiк: iз пультом 

по життю». (2 к.).
22.15 Мелодрама «Порочна 

пристрасть».
0.20 Драма «Померти моло-

дим». (2 к.).
2.15 Бойовик «Напролом».
3.45 Мелодрама «Служниця 

трьох панiв».
ІнТер

5.30 «Парк автомобiльного 
перiоду».

5.55 «Справедливiсть».
7.30 Х/ф «Пiдкидьок».
9.00 «Орел i Решка».
10.00 «Вечiрнiй Київ».
11.50 «Велика рiзниця».
13.00 Т/с «Заручники любовi».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Юрмала 2012».
22.20 Х/ф «Полювання на 

пiранiю». (2 к.).
0.40 Х/ф «Без чоловiкiв».
2.05 «Подробицi» - «Час».
2.30 Х/ф «Чоловiк, який любив 

жiнок». (2 к.).
4.00 Д/с «Жадiбнiсть».

ТрК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.

7.15 Х/ф «Бетховен 2».
9.00 Т/с «Iнтерни».
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с «Дорога моя людина».
12.45 Т/с «Ви замовляли 

вбивство».
16.10 Т/с «Слiд».
18.00 Т/с «Фурцева. Легенда 

про Катерину».
19.00 Подiї.
19.20 Т/с «Фурцева. Легенда 

про Катерину».
21.25 Т/с «Друге повстання 

Спартака».
0.20 Т/с «Дикий». (2 к.).
2.10 Т/с «Ментовськi вiйни 6». 

(2 к.).
3.40 Подiї.
4.00 Х/ф «Бетховен 2».
5.20 Срiбний апельсин.

ICTV
4.05 Погода.
4.10 Факти.
4.40 Погода.
4.45 Свiтанок.
5.35 Козирне життя.
6.05 М/ф «Том i Джерi. Полiт на 

Марс».
7.15 Х/ф «Неодружений».
9.00 Зiрка YouTube.
9.55 Дача.
10.55 Квартирне питання.

11.55 Дивитися всiм!
12.50 За кермом.
13.15 Х/ф «Погана компанiя».
15.20 Дивитися всiм!
16.10 Нетаємнi файли.
17.00 Екстрений виклик.
17.55 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Александр».
22.00 Х/ф «Беовульф». (2 к.).
23.55 Х/ф «Острiв доктора 

Моро». (2 категорiя).
1.30 Х/ф «Мiльйонер iз нетрiв». 

(2 к.).
3.25 Х/ф «Недотепи». (2 к.).
4.55 Свiтанок.

СТБ
5.35 М/ф «Дванадцять мiсяцiв».
6.30 Х/ф «Дiвчина без адреси».
8.05 «Караоке на Майданi».
9.00 «Їмо вдома».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
10.50 «Хата на тата».
12.25 «Моя правда. Iван 

Охлобистiн. Спокуса».
13.20 «Моя правда. Янголи i 

демони Iвана Охлобистiна».
14.15 «Моя правда. Анi Лорак. 

Життя за двох».
15.10 «Слiдство ведуть екстра-

сенси».
19.00 Х/ф «Не було б щастя».

23.10 «Детектор брехнi 3».
0.00 «Зiркове життя. Поверненi 

до життя».
0.55 Х/ф «Американська дочка».
2.35 Х/ф «Дiвчина без адреси».
4.00 Нiчний ефiр.

новий Канал
5.20 Т/с «Тру Джексон».
6.30 Т/с «Ластiвчине гнiздо».
6.55 Х/ф «Джинси як символ 

дружби».
9.00 М/с «Роги i Копита: По-

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

каруа».
10.00 Файна Юкрайна.
10.55 Уральськi пельменi.
12.20 Люди ХЕ.
13.25 Нереальна iсторiя.
14.45 Т/с «Татусевi доньки».
18.15 Х/ф «Iронiя любовi».
20.05 Х/ф «Кохання у великому 

мiстi». (2 к.).
22.00 Х/ф «День Святого Вален-

тина». (2 к.).
0.25 Спортрепортер.
0.30 Х/ф «Мiсто янголiв».
2.45 Т/с «Еврика».
3.20 Зона ночi.
3.25 Пристрастi навколо 

символiки.
3.45 Зона ночi.

3.50 Становлення українського 
нiмого кiно.

4.50 Зона ночi. Культура.
4.55 Швидкоплинний сон.
5.15 Зона ночi. Культура.

нТн
5.50 «Легенди бандитського 

Києва».
7.05 Х/ф «Застава в горах».
8.45 Т/с «Прямуючи на пiвдень».
10.25 «Залiзний Оскар».
10.55 «Лохотрон».
11.30 «Речовий доказ». Цехови-

ки. Смертельний бiзнес.
12.00 «Головний свiдок».
12.55 «Випадковий свiдок».
13.40 Х/ф «Змiєлов».
15.20 Т/с «Чокнута».
19.00 Т/с «Павутиння 6».
22.35 «Випадковий свiдок».
23.00 «Головний свiдок».
0.00 Х/ф «Скайлайн». (2 к.).
1.30 Х/ф «На лезi бритви». 

(2 к.).
3.05 «Речовий доказ».
3.40 «Агенти впливу».
4.35 «Уроки тiтоньки Сови».
5.05 «Правда життя».

субота, 16  лютого

п’ятниця,  15   лютого

УТ-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00 Пiдсумки дня.
9.20 Офiцiйна хронiка.
9.25 Караоке для дорослих.
10.15 Т/с «Маруся».
11.45 Т/с «Москва. Три 

вокзали».
12.30 Про головне.
12.45 Дiловий свiт.
12.55 Х/ф «Визволення».
15.00 Новини.
15.20 Офiцiйна хронiка.
15.25 Euronews.
15.40 Наука.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Погода.
15.55 Українська пiсня до Дня 

закоханих.
17.50 Дiловий свiт.
18.10 Бiатлон. ЧС. Iндивiдуальнi 

перегони (чоловiки).
19.55 М. Поплавський. Концерт 

до Дня закоханих.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.30 Досвiд.

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.

1+1
6.00 «Служба Розшуку Дiтей».
6.05 М/ф «Червонi шапочки».
6.35 М/ф «Червонi шапочки».
7.00 «ТСН».
7.55 Т/с «Весна у груднi».
8.55 Т/с «Жiночi мрiї про далекi 

краї».
10.00 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана».
11.55 Т/с «Вероника: втрачене 

щастя».
12.55 Т/с «Вероника: втрачене 

щастя».
14.00 «Не бреши менi 3».
15.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.10 «Простошоу з Юрiєм 

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

Роксолана».
19.30 «ТСН».
20.00 Т/с «Вероника: втрачене 

щастя».
21.00 Т/с «Вероника: втрачене 

щастя».

22.00 «Моя хата скраю».
23.05 «ТСН. Особливе».
23.30 Т/с «Незабутнє». (2 к.).
0.25 Х/ф «Крабат, учень чаклу-

на». (2 к.).
2.25 «Моя хата скраю».
3.15 «ТСН. Особливе».
3.40 Т/с «Незабутнє». (2 к.).
4.20 «Не бреши менi 3».
5.10 «Сiмейнi мелодрами 2».

ІнТер
5.40 Т/с «Говорить полiцiя!»
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
7.30 Спорт у Подробицях.
7.35 «Ранок з Iнтером».
8.00 «Новини».
8.10 «Ранок з Iнтером».
8.30 «Новини».
8.35 «Ранок з Iнтером».
9.00 «Новини».
9.10 Т/с «Господиня тайги 2. До 

моря».
11.50 «Слiдство вели...» з 

Леонiдом Каневським 2».
12.00 Новини.
12.55 Т/с «Острiв непотрiбних 

людей».
14.45 «Судовi справи».
15.25 «Сiмейний суд».
16.20 Т/с «На сонячному боцi 

вулицi».

18.00 Новини.
18.10 Т/с «Острiв непотрiбних 

людей».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт у Подробицях».
20.35 Т/с «Господиня тайги 2. 

До моря».
23.15 Х/ф «Секс у великому 

мiстi».
ТрК «УКраїна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.20 Ранок з Україною.
9.20 Т/с «Слiд».
9.50 Т/с «Кордон слiдчого 

Савельєва».
11.50 «Хай говорять. Турецький 

гамбiт».
12.50 Т/с «Слiд».
14.25 Т/с «Подружжя».
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
17.00 Подiї.
17.15 Т/с «Слiд».
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».
19.00 Подiї.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Кордон слiдчого 

Савельєва».
22.00 Д/с «1941».
23.00 Т/с «Подружжя».
23.50 Т/с «Грiмм». (2 к.).

ICTV
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв».
12.00 Т/с «Кодекс честi».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20 Т/с «Група «Zeta» 2».
14.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
15.15 Т/с «Бомбила».
17.00 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.00 Т/с «Бомбила».
21.45 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
22.45 Х/ф «Мiльйонер iз нетрiв». 

(2 к.).
СТБ

5.05 «Чужi помилки. Жiноча 
дружба».

5.50 «Усе буде добре!»
7.40 «Неймовiрна правда про 

зiрок».
9.10 «Зiркове життя. Зiрковi 

схуднення».
10.05 «Кохана, ми вбиваємо 

дiтей».
12.00 «МастерШеф».

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

зiрок».
20.00 «Слiдство ведуть екстра-

сенси».
21.00 Т/с «Самара».
22.00 «Вiкна-новини».
22.25 «Кулiнарна династiя».
0.15 Т/с «Доктор Хаус». (2 к.).
1.10 Х/ф «Гардемарини, 

вперед!»
2.30 Нiчний ефiр.

Новий каНал
8.30 Репортер.
8.35 Погода.
8.45 Пiдйом.
9.00 Т/с «Не плач за мною, 

Аргентино!»
10.05 Т/с «Кадети».
11.05 Т/с «Татусевi доньки».
13.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Кiт-Пес».
14.35 Kids` Time.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с «Свiтлофор».
16.55 Т/с «Кадети».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.
19.25 Спортрепортер.

19.30 Погода.
19.50 Т/с «Не плач за мною, 

Аргентино!»
20.50 Т/с «Воронiни».
21.55 Т/с «Свiтлофор».
23.00 Т/с «Школа». (2 к.).

нТн
6.45 Х/ф «Командир щасливої 

«Щуки».
8.30 Ранковий «Свiдок».
9.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Термiново в номер 

3».
11.50 Т/с «Детективи».
12.55 Т/с «Повернення Турець-

кого».
14.45 Т/с «Лiтєйний».
16.45 «Свiдок».
17.00 Т/с «1942».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець». (2 к.).
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас». 

(2 к.).
23.45 «Свiдок».
0.15 Х/ф «2000: момент 

апокалiпсиса». (2 к.).
2.10 «Свiдок».
2.40 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства». (2 к.).
4.25 «Свiдок».

четвер,  14   лютого

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Погода.
6.10 Клуб гумору.
7.10 Сiльський час.
7.35 Погода.
7.40 «Дружина».
8.55 Погода.
9.00 Погода.
9.05 Мiсце зустрiчi.
10.10 Крок до зiрок.
10.50 Маю честь запросити.
11.35 Криве дзеркало.
12.05 Караоке для дорослих.
12.55 Бiатлон. ЧС. Мас-старт 

(жiнки).
13.45 Погода.
13.50 Золотий гусак.
14.15 Шеф-кухар країни.
15.10 Здоровенькi були.
15.55 Бiатлон. ЧС. Мас-старт 

(чоловiки).
16.45 Погода.
16.50 Дiловий свiт. Тиждень.

17.20 Криве дзеркало.
18.55 Х/ф «Той, хто пройшов 

крiзь вогонь».
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Головний аргумент.
21.40 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Погода.
23.40 «Дружина».
0.50 Смiх з доставкою додому.
1.20 Пiдсумки тижня.
1.50 Офiцiйна хронiка.
2.05 Головний аргумент.
2.15 Д/ф «Дрiбнi кочiвники, 

великий холод».
3.10 «Вiра. Надiя. Любов».

1+1
6.05 Мелодрама «Обережно, 

свекруха».
7.50 М/ф.

8.10 «Ремонт +».
9.00 «Лото-Забава».
10.10 М/с «Чiп i Дейл».
10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11.00 «Кулiнарнi курси з Ю. Висо-

цькою. Iталiя, Тоскана».
11.25 «Велика рiзниця».
13.15 Мелодрама «Служниця трьох 

панiв».
15.15 Мелодрама «Якби я була 

цариця...»
19.30 «ТСН-Тиждень».
20.15 Комедiя «Чоловiк з 

гарантiєю».
22.05 «Свiтське життя».
23.05 Комедiя «Поколiння Пi».
1.15 Комедiя «Iштар».
3.05 Мелодрама «Якби я була 

цариця...»

ІнТер
5.35 Х/ф «Геркулес».
7.15 Х/ф «Мiй домашнiй динозавр».
9.30 «Школа доктора Комаров-

ського».
10.05 Х/ф «Самотнiм надається 

гуртожиток».
11.55 «Юрмала 2012».

13.50 Х/ф «Кульбабка».
15.40 Х/ф «Полювання на пiранiю».
18.00 Х/ф «Ася».
20.00 «Подробицi тижня».
20.55 Т/с «Осiннiй лист».
22.50 Х/ф «Бiлий пiсок». (2 к.).
0.25 Х/ф «Вибух iз минулого».
2.00 «Подробицi тижня».
2.45 Х/ф «Диявол у синiй сукнi». 

(2 к.).
4.20 «Жадiбнiсть».

ТрК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Х/ф «Бетховен 3».
9.00 Ласкаво просимо.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с «Дорога моя людина».
12.45 Т/с «Ви замовляли вбивство».
15.15 Т/с «Слiд».
17.00 Т/с «Фурцева. Легенда про 

Катерину».
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с «Iнтерни».
21.00 Т/с «Iнтерни».
23.00 «Великий футбол».
0.30 Т/с «Дикий». (2 к.).

2.15 Т/с «Ментовськi вiйни 6». (2 к.).
3.45 Подiї тижня.
4.30 Х/ф «Бетховен 3».

ICTV
5.35 Погода.
5.40 Факти.
5.55 Погода.
6.00 Свiтанок.
6.50 Квартирне питання.
7.45 Анекдоти по-українськи.
8.05 Дача.
9.05 Основний iнстинкт.
9.30 Дивитися всiм!
10.30 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Мульт особи.
12.20 Кримiнальний облом.
13.15 Х/ф «Крихiтка на мiльйон 

доларiв».
15.40 Х/ф «Александр».
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф «Лара Крофт - розкрадач-

ка гробниць».
21.10 Х/ф «Беовульф». (2 к.).
23.05 Iнший футбол.
23.35 Х/ф «Погана компанiя».
1.30 Х/ф «Довгий поцiлунок на нiч». (2 к.).

3.25 Х/ф «Зубастики 3». (2 к.).
4.50 Свiтанок.

СТБ
4.45 М/ф «Мауглi».
5.55 Х/ф «За сiрниками».
7.25 «Їмо вдома».
8.40 «Кулiнарна династiя».
10.15 «Караоке на Майданi».
11.10 Т/с «Самара».
14.50 Х/ф «Не було б щастя».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
19.55 Х/ф «Час любити».
23.35 Х/ф «Будьте моїм 

чоловiком...»

новий Канал
5.35 Т/с «Тру Джексон».
6.00 Т/с «Ластiвчине гнiздо».
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскаруа».
9.00 М/с «Роги i Копита: По-

вернення».
9.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскаруа».
10.00 М/ф «Скубi-Ду 4: Прокляття 

озерного монстра».
11.45 Т/с «Щасливi разом».
16.05 Х/ф «Iронiя любовi».

18.00 Х/ф «Кохання у великому 
мiстi». (2 к.).

19.50 Х/ф «Чорна блискавка».
22.00 Х/ф «Iспанська англiйська». 

(2 к.).

нТн
6.00 «Легенди бандитського Києва».
6.50 Х/ф «На Вас чекає громадянка 

Никанорова».
8.15 Т/с «Чокнута».
11.30 «Легенди карного розшуку». 

Iдеальне вбивство.
12.00 «Агенти впливу».
13.00 «Православнi святi».
15.00 Т/с «Вчора закiнчилася вiйна».
19.00 Т/с «Слiпий 2». (2 к.).
22.40 «Лохотрон».
23.10 Х/ф «Кидали тiкають».
0.55 Х/ф «Контракт». (2 к.).
2.35 «Речовий доказ».
3.55 «Агенти впливу».
5.15 «Уроки тiтоньки Сови».
5.35 «Правда життя».
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Податковим кодексом України визначений перелік 
осіб, які мають обов’язок щодо подання декларації про 
майновий стан і доходи в межах кампанії Декларування 
доходів громадян – 2013 року.

Платник податку зобов’язаний подати податкову де-
кларацію за результатами податкового (звітного) року та 
самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб, 
якщо протягом календарного року він отримав доходи, 
зокрема:

- від особи, яка не є податковим агентом;
- які згідно з нормами розділу ІV Податкового кодексу 

не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи 
виплати,  але не є звільненими від оподаткування;

- які нараховувалися (виплачувалися, надавалися) 
платнику податку двома або більше податковими агента-
ми лише у формі заробітної плати, інших заохочувальних 
та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород 
у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-право-
вими договорами, і при цьому загальна річна сума таких 
оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять роз-
мірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного податкового року (у 2012 році – 128 
760 грн. (1073х120)).

Світлана СиняЧЕнКО,
завідувач сектору взаємодії 

із ЗМІ та громадськістю.

Якщо ви отримали спадщину від члена сім’ї І-го ступе-
ня споріднення, то вартість успадкованої власності опо-
датковується за 0-ю ставкою податку на доходи фізичних 
осіб.

Фізична особа, яка отримує спадщину від члена сім’ї 
ІІ-го ступеня споріднення, сплачує податок на доходи фі-
зичних осіб за ставкою 5 % від вартості успадкованого.

Якщо ж майно успадковує фізична особа, яка має 
статус дитини-сироти,  але якій виповнилось 18 років, 
від члена родини ІІ-го ступеня споріднення, то вартість 
об’єкта спадщини також підлягає оподаткуванню за став-
кою 5%.         Нагадуємо, що особа, у разі досягнення нею 
повноліття, втрачає статус дитини, дитини-сироти або 
дитини, позбавленої батьківського піклування. Неповно-
літньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до ві-
сімнадцяти років.

Відповідальними за сплату податку на доходи фізич-
них осіб до бюджету є спадкоємці, які отримали спадщи-
ну.

Відповідно до пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 розділу І По-
даткового кодексу України членами сім’ї фізичної особи 
І-го ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік 
або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени 
сім’ї фізичної особи вважаються такими, які мають ІІ-й 
ступінь споріднення.

заПитували - відПовідаємо

як оподатковується 
батьківський спадок?

обов’язок 
подавати податкову 

декларацію 

Однією з найбільш розповсюджених форм по-
рушення прав людини є насильство в сім’ї. Воно 
буває фізичним, сексуальним, психологічним (шля-
хом словесних образ або погроз, переслідування, 
залякування) чи економічним (умисне позбавлення 
житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які 
постраждалий має передбачене законом право, що 
може призвести до його смерті, викликати порушен-
ня фізичного чи психічного здоров'я). 

Значну роль в попереджені насильства в сім’ї ві-
діграють дільничні інспектори міліції, які достеменно 
повинні вивчати і оперативно орієнтуватися у житті 
ввіреного їм населеного пункту. Вони проводять з 
порушниками бесіди, беруть з них офіційне попе-
редження про недопустимість зухвалої поведінки 
та вчинення насильства в сім’ї. Якщо кривдник уже 
перебуває на обліку за вчинення насильства в сім'ї, 
йому виноситься захисний припис, який затвер-
джується начальником районного відділу міліції та 
погоджується з прокурором, після чого дільничний 
інспектор здійснює контроль за місцем проживання 
вказаної особи. Також особа, яка вчинила насиль-
ство в сім’ї, притягується до адміністративної відпо-
відальності за  ст. 173-2 КУпАП(вчинення насильства 
в сім’ї) санкція якої передбачає штраф, виправні ро-
боти, а в разі, якщо за обставинами справи, з ура-
хуванням особи порушника, застосування цих за-
ходів буде визнано недостатнім, - адміністративний 
арешт на строк до п’ятнадцяти діб.  

Станом на 31.12.2012 на профілактичному обліку 
перебуває 350 осіб, які вчинили насильство в сім’ї. 
Дільничні інспектори міліції районного відділу скла-
ли 268 адміністративних протоколів за ст. 173-2 КУ-
пАП за вчинення насильства в сім’ї. За результатами 
розгляду їх районним судом до 42 осіб застосовано 
стягнення у вигляді адміністративного арешту, а до 9 
-  у вигляді виправних робіт. 

Олександр ІВАКІн,
начальник   райвідділу

ГуМВС україни в Київській області.

Дільничні 
інспектори 

попереДжують 
насильство в сім’ї

Протягом 2012 року до Нац-
держслужби України та управ-
лінь державної служби Головно-
го управління державної служби 
України в Автономній Республіці 
Крим, областях, мм. Києві та Се-
вастополі надійшло 15847 звер-
нень громадян.

Безпосередньо до Нацдерж-
служби України надійшло 1694, в 
тому числі 1080 письмових звер-
нень, з яких 1037 (96,1 %) індивіду-
альних та 43 (3,9 %) колективних, 42 
на особистому прийомі та 572 під 
час проведення прямих телефонних 
ліній «Державна служба».

Найбільше звернень надійшло 
з м. Києва - 233, що складає 21,6 
% від їх загальної кількості. З Ки-
ївської області надійшло 142 звер-
нення (13,1%), Донецької - 46 (4,3 
%), Дніпропетровської - 43 (3,9 %) 
та Житомирської - 33 (3,1 %), АР 
Крим - 57 (5,3 %). Найменше - з 
Миколаївської - 12 (1,1 %), Терно-
пільської та Чернівецької - 13 (1,2 
%), Кіровоградської - 15 (1,3 %), 
Волинської та Вінницької - 19 (1,7 
%), Закарпатської - 20 (1,8%), Іва-
но-Франківської - 21 (1,9%).

Управліннями державної служ-
би Головного управління держав-
ної служби України в Автономній 
Республіці Крим, областях, мм. 
Києві та Севастополі за 2012 рік 
розглянуто 6217 звернень грома-
дян, з них 2737 письмових, 3480 
на особистому та виїзних прийо-
мах та 7936 - під час проведення 
прямих телефонних ліній «Дер-
жавна служба» та «Суспільство 
проти корупції».

Найбільше письмових звернень 

надійшло до управлінь державної 
служби Головдержслужби України у 
м. Києві та Київській області - 256, 
АР Крим та м. Севастополі - 254, об-
ластях: Донецькій - 167, Дніпропе-
тровській - 148, Миколаївській - 145, 
Львівській - 136, Полтавській - 119, 
Запорізькій - 118, Луганській - 117. 
Найменше таких звернень надій-
шло до управлінь у таких областях: 
Волинській - 42, Івано-Франківській 
- 56, Рівненській - 61, Закарпатській 
- 60.

Основну частину звернень склали 
запити. Найбільше звернень надій-
шло від державних службовців, поса-
дових осіб місцевого самоврядуван-
ня та пенсіонерів з числа державних 
службовців. Серед основних питань, 
що порушувались громадянами, 
були обчислення стажу, проходжен-
ня державної служби та служби в 
органах місцевого самоврядування, 
наявність права на одержання пенсії 
державного службовця, виплата гро-
шової допомоги, роз'яснення поло-
жень Закону України від 17.11.2011 
№ 4050-VI «Про державну службу», 
застосування положень Закону 
України від 08.07.2011 № 3668-VI 
«Про заходи щодо законодавчого за-
безпечення реформування пенсійної 
системи», зокрема щодо граничного 
віку перебування на державній служ-
бі та службі в органах місцевого са-
моврядування.

Основні питання, порушені у за-
питах громадян, які мають встанов-
лені законодавством пільги, а саме: 
інвалідів, ветеранів війни та праці, 
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та 
інших громадян, які потребують со-
ціального захисту і підтримки, стосу-

вались обчислення стажу державної 
служби, наявності права на одержан-
ня пенсії державного службовця та 
проходження державної служби.

У тих випадках, коли порушені 
питання перебували поза межами 
компетенції Нацдержслужби Украї-
ни, звернення направлялись за на-
лежністю.

Нацдержслужбою України постій-
но вживаються заходи щодо забез-
печення кваліфікованого, неуперед-
женого, об'єктивного і своєчасного 
розгляду звернень громадян з метою 
оперативного вирішення порушених 
у них питань, задоволення законних 
вимог заявників, у разі необхідності, 
поновлення порушених конституцій-
них прав.

У минулому році було оптимізова-
но структуру Юридичного управління 
Нацдержслужби України створено 
сектор розгляду звернень громадян 
та роз'яснювальної роботи, в комп-
лексі з діючою автоматизованою 
системою електронного докумен-
тообігу «Меgароlis-Документообіг», 
роз'ясненням окремих питань у за-
собах масової інформації та через 
прямі телефонні лінії, а також при-
йняттям ряду законодавчих та ін-
ших нормативно-правових актів, які 
спрямовані на врегулювання най-
більш актуальних для громадян пи-
тань, підвищили ефективність здій-
сненої роботи.

Про це свідчить досить низький 
показник надходження скарг (4,1 % 
від загальної кількості), повторних 
звернень (3,3 % від загальної кіль-
кості).

прес-служба нацдержслужби 
україни.

кадрова Політика

За 2012 рік до нацдержслужБи 
україни надіЙшло маЙже 

16 тисяч Звернень Громадян 

Згідно Закону України  від 04.07.2012 
року  №5037-VІ «Про внесення  змін  до 
деяких законодавчих актів  України  щодо 
вдосконалення  та спрощення  процедури 
державної реєстрації  земельних ділянок  та 
речових прав на нерухоме майно»,  внесе-
но   зміни до Закону  України «Про нотаріат», 
Закону України « Про державну реєстрацію 
речових прав  на нерухоме майно та їх об-
тяжень» та до інших законодавчих актів»,  на 
підставі яких з 1 січня 2013 року   нотаріус  
набуває  повноважень  у сфері  державної 
реєстрації  речових прав на нерухоме май-
но  та їх обтяжень, як спеціальний суб’єкт  
державної реєстрації  речових прав на не-
рухоме майно. 

Так, Закон України «Про нотаріат»  до-
повнено ст.46-1, згідно якого  нотаріус  під 
час вчинення  нотаріальних дій  з нерухомим  
майном, об’єктом незавершеного будівни-
цтва має доступ та  користується  Держав-
ним реєстром  речових прав  на нерухоме 
майно, здійснює пошук  у Державному  ре-
єстрі речових прав на нерухоме майно відо-
мостей  про зареєстровані  речові права на 
нерухоме майно, об’єкт незавершеного бу-
дівництва, обтяження таких прав  та за його 
результатами  формує витяг з Державного  
реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Відповідно до Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав  на нерухо-
ме майно та їх обтяжень» із змінами внесе-
ними  згідно із Законами України  N 3613-VI 

(3613-17) від 07.07.2011,  N 5037-VI 
(5037-17) від 04.07.2012,  N 5206-VI (5206-
17) від 06.09.2012,  N 5461-VI (5461-17) від 

16.10.2012  нотаріус здійснює  функції  дер-
жавного реєстратора, на якого поклада-
ються обов’язки: 

 - встановити відповідність  заявлених 
прав і поданих документів вимогам  законо-
давства, а також відсутність  суперечностей  
між заявленими та вже  зареєстрованими  
правами на нерухоме майно та їх обтяжен-
ням (зокрема  дотримання форми право-
чину та його нотаріального посвідчення; 
відповідність повноважень особи, яка по-
дає  документи на реєстрацію;відповідність 
відомостей про майно, наявне у Державно-
му реєстрі прав; наявність обтяжень прав 
на нерухоме майно;факт виконання умов 
правочину, з яким закон та/або договір  
пов’язує можливість проведення  реєстра-
ції виникнення, переходу, припинення прав 
на нерухоме майно або обтяження таких 
прав; 

приймає рішення  про державну реє-
страцію  прав та їх обтяжень, про відмову у 
державній реєстрації, про її зупинення, вне-
сення змін до Державного реєстру прав; 

відкриває та закриває розділи  Держав-
ного реєстру прав, вносить до них відповід-
ні записи; 

присвоює реєстраційний номер  
об’єкту  нерухомого майна під час прове-
дення  державної реєстрації; 

надає інформацію з Державного реє-
стру прав або відмовляє  у її наданні у відпо-
відності до згаданого Закону; 

у разі потреби вимагає подання  додат-
кових документів, що необхідні для держав-
ної реєстрації прав та їх обтяжень; 

під час проведення державної  реє-
страції  прав, що виникли та зареєстровані 
до набуття чинності цим Законом, тобто до 
01.01.2013 року,  запитує від органів влади, 
місцевого самоврядування, установ та ор-
ганізацій, які провели  реєстрацію, інфор-
мацію,  необхідну для   реєстрації прав  та 
їх обтяжень; 

здійснює інші повноваження, передба-
чені   Законом України «Про державну ре-
єстрацію речових прав  на нерухоме майно 
та їх обтяжень» та  іншими нормативно-пра-
вовими актами. 

А тому,  при вчиненні нотаріальних дій, 
державна  реєстрація  речових прав на 
нерухоме майно буде   здійснюватися за 
принципом  «єдиного вікна», який полягає 
у тому, що в одному органі, а саме в нота-
ріальній конторі (державній, приватній),  бу-
дуть реєструватися  всі права та обтяження  
на нерухоме майно. 

Безумовно, запровадження системи 
державної реєстрації   речових прав на 
нерухоме майно в Україні  забезпечить 
належний рівень захисту прав власності 
фізичних  і юридичних осіб  на нерухо-
ме майно, гарантованих Конституцією 
України, створення сприятливих умов  
для розвитку  ринкових відносин  та 
поліпшення  інвестиційного  клімату  в 
Україні.   

Людмила ЛиСЕнКО,
приватний нотаріус  

районного  
нотаріального округу.

консультує сПеціаліст

нотаріус реєструє права 
на неруХомість 

4

4

4

4

4

4

4
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”
Тунець, консерва в олії  - 1 шт.;  лимон-

ний сік - 1 ч. л.; винний оцет - 1 ч. л.;  олив-
кова олія - 1 ч. л.; гірчиця - 1 ч. л.; цибуля - 1 
ст. л.; петрушка сушена - 1 ч. л.;  кріп суше-
ний - 1 ч. л.; зелений перець - 1 шт.;  сіль за 
смаком; чорний мелений перець за смаком;  
тостовий хліб - 2 шт.; приправа - 1 щіпка.;  
сир твердий за смаком. 

Подрібніть консервований тунець вил-
кою. Додайте лимонний сік, оцет, олив-
кову олію, гірчицю. Додайте нарізану 
цибулю, петрушку та кріп. Додайте порі-
заний зелений перець, приправте і пере-
мішайте. Підсмажте хліб. По смаку мож-
на насипати своєї улюбленої приправи. 
Розмістіть тунець на хлібі.  Зверху можна 
покласти тертий сир. Покладіть зверху 
другий шматок, злегка притисніть. Запі-
кайте протягом кількох хвилин.

Саме погожої зимової днини за температури не нижче -3 градуси можна бра-
тися за плодові дерева. Цієї пори охоплюють лише зерняткові плодові культури, 
яблуні й груші (кісточкові чіпати ще зарано). Щоб уникнути підмерзання дерев, об-
різування потрібно проводити 
з урахуванням зимостійкості. 
Розпочинати з найзимостійкі-
ших сортів яблунь: Папіровка, 
Боровинка, Данешта, Мелба, 
Пепін шафранний, Антонівка 
звичайна. Наступний етап - 
зимостійкі й середньозимос-
тійкі: Слава переможцям, Уел-
сі, Кальвіль сніговий, Зимове 
Плесецького, Київське зимове. 
Наприкінці зими чи на початку 
весни, коли загроза замороз-
ків уже мине, на часі стануть 
найменш зимостійкі сорти:   
Ренет Симиренка, Айдоред, 
Муцу. Груші можна привести до 
ладу наприкінці лютого. Решту 
слабоморозостійких сортів, а 
також вишню, черешню, персик, абрикос, айву й різні молоді саджанці краще «по-
чистити» вже навесні, до початку сокоруху. Запізнюватися із цією роботою не по-
трібно, адже проведення її після початку вегетації послаблює рослини.

Рани завтовшки понад 2 см, що утворилися після обрізування, замазують садовим 
варом або фарбою.

Мед лікує. Багато екс-
пертів вважають: мед є 
панацеєю від усіх хвороб. 
Тому радять уживати мед 
по одній чайній ложці на 
день (за умови відсутнос-
ті алергії), щоб здоров’я 
було міцним.

Терапевти мед 
призначають не 
лише для профі-
лактики, але і як 
допоміжний засіб 
при лікуванні ба-
гатьох захворю-
вань і хронічних 
недуг.

який же мед 
вибрати? усе за-
лежить від того, 
на що скаржи-
теся.

Липовий мед 
(світлий): реко-
мендують при за-
студних захворю-
ваннях. Липовий 
мед має бакте-
рицидні та потогінні влас-
тивості, тому допомагає 
перемогти як високу тем-
пературу, так і кашель.

Луговий мед (збір-
ний): благотворно впливає 
на печінку, серце, органи 
дихання. Також луговий 
мед є хорошим антисепти-
ком при зовнішніх шкірних 
захворюваннях.

Гречаний мед (темний 
сорт): допомагає підвищи-
ти імунітет. Гречаний мед 
незамінний при авітаміно-
зах і анеміях. Завдяки ви-
сокому вмісту заліза цей 
мед швидко відновлює 

сили та поповнює дефіцит 
корисних елементів в ор-
ганізмі.

Лісовий мед (темний): 
рекомендують при підви-
щеному тиску. За слова-
ми експертів, лісовий мед 
допомагає стабілізувати 
тиск, особливо незамінний 
для гіпертоніків. А ще лі-
совий мед допомагає при 

захворюваннях органів ди-
хання.

Акацієвий мед (світ-
лий): рекомендують при 
проблемах зі шлунково-
кишковим трактом, жов-
чним міхуром і нирками. 
Мед з акації має легку 
жовчогінну та сечогінну 
властивість, тому експерти 
часто рекомендують його 
проти застою жовчі, утво-

рення каменів, піску 
тощо. Акацієвий мед 
допомагає при без-
сонні й заспокоює 
при нервових розла-
дах.

К о н ю ш и н о в и й 
мед (світлий): пока-
заний при дієтичному 
харчуванні, зокрема 
якщо є проблеми з 
травленням. Цей мед 
допомагає при печії.

Соняшниковий 
мед (має насичений 
жовтий колір): реко-
мендують при пору-
шенні обмінних про-
цесів в організмі, а 
також для зміцнення 
імунітету.

Зверни увагу: світлі 
сорти меду легше засво-
юються та не дають ве-
ликого навантаження на 
підшлункову залозу, тем-
ний мед вважається більш 
«важким» для організму, 
тобто засвоюється довше, 
зате містить велику кіль-
кість мікроелементів і за-
ліза.

4 У теорії фен-шуй нака-
зує правильне облаштування 
всього навколишнього про-
стору людини таким чином, 
щоб забезпечити безпере-
шкодне проходження і цирку-
ляцію енергії ци. Прихильники 
цього напряму стверджують, 
що використання ци відбива-
ється на власнику квартири і 
може завдати шкоди або при-
нести користь. З практичної 
точки зору фен-шуй пропонує 
найбільш продумані і зручні 
варіанти використання про-
стору і розташування пред-
метів у приміщенні. 

4 Підбирайте комфорт-

ні і відповідні розмірам при-
міщення меблі. Вони повинні 
мати округлі кути, так як го-
стрі грані створюють пере-
шкоди для енергетичних по-
токів і дратують. Також краще 
мати меблі на ніжках, щоб ци 
не мала перешкод для прохо-
дження під ними. Не прагніть 
до великої кількості предме-
тів у кімнаті, необхідна сво-
бода і свіже повітря. Фен-шуй 
пропонує розставляти меблі 
уздовж стін і використовувати 
вбудовані варіанти. 

4 Починайте розстанов-
ку меблів з композиційного 
центру, важливого для даної 

кімнати. У вітальні – це м’які 
меблі, в їдальні - обідній стіл, 
на кухні - плита. Рекоменду-
ється навколо центру розта-
шувати меблі у формі круга, 
восьмикутника або дуги. У 
співвідношенні всіх предметів 
має бути відчуття рівноваги, 
тому не бажано використову-
вати масивні меблі. Навколо 
кожного предмета залишай-
те трохи вільного місця. Не 
ставте ліжка, крісла, стільці 
під стельовими балками. 

4 У спальні не ставте 
ліжко навпроти входу, але 
при цьому потрібно забезпе-
чити огляд дверей. Також не 
рекомендується розташову-
вати ліжко перпендикулярно 
до вікна. Гострі кути меблів, 
якщо вони є, не повинні бути 
спрямовані в бік сплячого. 
Всі предмети, які стоять без-

посередньо біля спального 
місця, повинні бути не вище 
рівня матраца. У вітальні ди-
ван та крісла ставте спинка-
ми до стін. Вибирайте далекі 
кути для масивних предметів. 
Центр максимально звільніть 
від меблів. Не використовуй-
те велику кількість прикрас, 
квітів, дрібничок. На кухні не 
ставте поруч плиту, холо-
дильник і мийку, захищайте 
їх один від одного шафами та 
поличками. Плиту краще роз-
міщувати на південному сході 
кімнати, мийку - на північному 
сході. Під час готування гос-
подар повинен бачити двер-
ний проріз. 

Намагайтеся рівномірно 
заповнити весь простір кім-
нати, всі ніші і темні кути вико-
ристовуйте або висвітлюйте, 
щоб залучити туди енергію ци. 

Абрикос - містить 50% 
жирної олії, вітаміни групи В 
(у насінні). Кавун - якщо ро-
зітрете насіння до порош-
ку, то одержите «кавунове 
молочко», що є відмінним 
антисклеротичним засо-
бом. диня - водяний настій 
розмеленого насіння засто-
совується при захворюван-

нях нирок і глистах. Горох 
- дієтичний продукт, у його 
насінні містяться незамінні 
амінокислоти; недоспілий 
зелений горошок показа-
ний при сечокам’яній хво-
робі, має в’язкі властивості 
і використовується як анти-
склеротичний засіб. Вино-
град - особливо насіння 

червоних сортів містять у 
собі велику кількість антиок-
сидантів, що сповільнюють 
старіння організму. Огірки, 
кабачки - насіння і плоди 
використовують при захво-
рюваннях нирок, печінки, 
серця як нешкідливий сечо-
гінний засіб. Гарбуз - насін-
ня використовують при про-
статиті, набряках, глистах.

Садівники і овочівники 
з успіхом використову-
ють також насіння кропу, 
петрушки та плодових 
культур.

госПодині 
на замітку

Віник буде міцним і довго не ламатиметь-
ся, якщо його на 2-3 години занурити в гаря-
чу підсолену воду.

Одна з основних умов зберігання одягу – 
відсутність вологи. Трохи камфори зашийте у 
невелику торбинку і покладіть під одяг. Кам-
фора добре всотує вологу. Час від часу кам-
фору слід міняти.

Пухові шапочки і хустки чистять картопля-
ним борошном, тальком або манною крупою. 
Картопляне борошно розводять до густоти 
сметани і наносять на річ. Коли маса висо-
хне, її витрушують.

панацея від хвороб
Завдяки високому вмісту вітамінів: С, К, е, групи 

В, а також мікроелементів, органічних кислот та ін-
ших корисних речовин, мед є природним еліксиром 
здоров’я.

у саду і на городі

як Розставити меблі по фен-шую

насІння, яКе Дарує зДоров’я
Окрім соняшникового та гарбузового насіння для 

зміцнення здоров’я можна з успіхом використовувати 
насіння фруктових і овочевих рослин. Звісно, перед 
тим як використовувати насіння для оздоровлення, по-
передньо порадьтеся зі своїм лікуючим лікарем.

народні рецеПти

Затишний, гармонійний інтер’єр - це не дорогі матеріали 
і новомодні ідеї, а правильна, зручна і красива обстановка, 
яка, в першу чергу, впливає на комфорт проживання. Китай-
ське вчення фен-шуй пропонує практичні і корисні поради 
розташування меблів і предметів у будинку людини.

Збереження квасолі
Свого підходу потребує збереження на-

сіння квасолі.
Зберігають насіння квасолі з вологістю не 

більше 14 % у сухому приміщенні при темпе-
ратурі 5-10 °С й відносній вологості повітря 
50- 60%.

Подеколи буває, що при збереженні ква-
солі при температурі 15- 20 °С з насіння узим-
ку вилітають маленькі жучки, що залишають 
після себе дірочки. Виходить, що боби на 
початку дозрівання були ушкоджені квасоле-
вим зерноїдом. При підвищеній температурі 
збереження шкідник закінчує цикл розвитку і 
вилітають жучки.

Щоб уникнути цього, насіння зберігають 
при низьких температурах.

с м ач н о г о !

Гречані пластівці - півтори склянки; води 
- 5 склянок; сушені гриби - 50 г.; цибулина, 
олія - 1/3 склянки; борошно - 4 столові лож-
ки; перець горошковий, сіль. 

У киплячу підсолену воду (3 склянки) 
всипати пластівці і варити їх на маленькому 
вогні, прикривши кришкою, 3 хвилини. По-
тім зняти з вогню і залишити на 10 хвилин. З 
остиглої каші сформувати котлетки (щоб не 
прилипала до рук, змочувати їх водою) і об-
смажити з обох боків на олії. Перед подачею 
полити грибним соусом.

Готуємо його так: сушені гриби замочи-
ти у 2 склянках води на кілька годин і відва-
рити разом з цибулиною і перцем. Бульйон 
процідити. Борошно присмажити на сково-
роді до кремового кольору, влити цівкою 2 
склянки грибного відвару, постійно помішу-
ючи. Додати дрібно нарізані гриби, довести 
соус до кипіння. 

ГреЧаНі кОтлети

сеНдвіЧ  
з туНцем

4 Якщо яйця варити на сильному 
вогні, то білок стає твердим, а жовток   
більш м’яким. Якщо ж варити яйце на 
повільному вогні, то все відбувається 
навпаки: жовток набуває твердість, а 
білок залишається пухким. щоб не зі-
ткнутися з подібними проблемами, ва-
ріть яйця на помірному вогні.

4 Перш ніж їсти лимони або 
апельсини, ретельно вимийте їх і зріж-
те цедру тонким ножем, нашаткуйте 
її соломкою, підсушіть і зберігайте в 
скляній закритій банці. Потім цедру 
дуже зручно буде додавати в різні стра-
ви, якщо того зажадає рецептура.

4 Якщо при приготуванні крему 
сметана погано збивається, то в неї 
слід додати яєчний білок, охолодити, а 
потім вже збивати сметану.

4 щоб молоко довше зберіга-
лося в зимовий період, у нього перед 
кип’ятінням потрібно додати трохи цукру, 
приблизно половину  ст. л. на 1 л молока. 
Влітку ж для тривалого зберігання в мо-
локо додають соду на кінчику ножа.

4 Бринза збережеться довше, 
якщо посуд, в якій вона знаходиться, 
зверху накрити намоченою в холодній 
воді і добре віджатою ганчіркою.

4 Розморожувати м’ясо потрібно 
поступово, в холодильнику, щоб було 
менше втрати м’ясного соку. 

4 У м’ясний фарш для поліпшеного 
смаку можна додавати кмин, мускатний 
горіх, кардамон, корицю, перець. 

4 Яловичина вариться швидше, 
якщо її попередньо відбити молоточ-
ком, довго відбивати не можна, оскіль-
ки руйнуються тканини і випливає жи-
вильний сік. 

4 Куряче м’ясо буде залишатися 
при варінні білим і ніжним, якщо його 
натерти лимонним соком і кілька кра-
пель лимона додати у воду. 

4 Смажене м’ясо вийде більш 
ароматним і буде ніжніше, якщо під час 
смаження скропити його коньяком. 

•

•

•
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День зустрічі випускників - чудова можли-
вість побачити своїх однокласників, поспілку-
ватися з колишніми вчителями, згадати шкільні 
роки. Коли, як не в цей день, випаде нагода ще 
раз посидіти за шкільною партою та повернути-
ся у своє дитинство.

Минулої суботи Ситняківська ЗОШ гостинно 
відчинила двері для своїх колишніх учнів-випускни-
ків 1988, 1993, 2003 років. 

У святковій залі гостей вітали директор шко-
ли П.Ф. Барановський, класні керівники В.П. 
Омельчук та Л.М. Барановська, вчителі, учні. 
Вихованці школи подарували чудову концертну 
програму. Ніжні слова пісні «Моє дитинство зо-
лоте», у виконанні Ангеліни Чорної, повернули 
всіх  у шкільні роки.  

 Традиційно до святкового концерту долу-
чилися колишні учні. Випускники 1993 року ви-
конали пісню «Оренбургский пуховый платок», 
а випускники 2003 – «Пане полковнику». 

Гості залишили свої автографи на шкільній 
«Алеї зірок» та побували на уроках-спогадах. З 
посмішками на обличчях, зі словами вдячнос-
ті колишні випускники залишали рідну шко-
лу, яка подарувала їм шкільні роки– найкращі 
роки людського життя. На жаль, тільки з пли-
ном часу розумієш, на перший погляд, цю про-
сту і банальну істину. Проживши цього вечора 
ще раз частину з цього неповторного періоду 
життя  з допомогою спогадів, якими під час зу-
стрічі ділилися  ті, які сиділи за одною партою, 
вчились в одному класі, в одній школі.

Інф. «М.в.».

Зустріч у 
рідніЙ школі

Овен
Для Овна в день закоханих найкращий по-

дарунок – ви самі. Тому листівки, телефонні 
дзвінки вони не будуть сприймати як ви “у ре-
альному режимі часу”.Разом із собою пода-
руйте йому дрібничку, якою він зможе корис-
туватися щодня. Напишіть або вигравіюйте на 
ньому щось  романтичне. Дарувати подару-
нок Овнові слід від усієї душі, ваше хвилюван-
ня він теж сприйме як подарунок.

тілець
Не думайте, що в День закоханих Тільцю 

можна не дарувати подарунки, а досить обі-
йняти і поцілувати його. Безсумнівно, що ваші 
“телячі ніжності” він сприйме із задоволенням 
(хоча зовні може і не показати цього), проте 
Тілець любить матеріальне підтвердження 
любові. Тому подарунок буде до речі, і чим 
еффектнішим він буде, тим, виходить, ви 
сильніше його любите. Піднесіть у дарунок 
йому що-небудь смачненьке або щось оригі-
нально упаковане. До речі буде каблучка, зви-
чайно, золота.

Близнюки
Близнюку можна подарувати якийсь су-

венір, наприклад, валентинку. Нині їх безліч. 
Проте це не найважливіше. Як величезний 
подарунок у цей день Близнюки сприймуть 
прогулянку з вами. Головне, не забудьте на-
говорити Близнюку багато приємного. Розка-
жіть йому у фарбах, як ви його любите. А потім 
слухайте його, слухайте і не перебивайте. На-
ступного дня він скаже, що це був незабутній 
день у його житті.

рак
Не здумайте забути поздоровити Рака! 

Він сприйме це як байдужість до себе, і ви вже 
ніколи йому не доведете, що “все навпаки”. 
Вкладіть у поздоровлення всю свою душу. 
Стандартними валентинками тут не обійдеш-
ся. Треба придумати щось своє. Краще те, що 
нагадає Ракові його дитинство. Чим більше 
приємних почуттів і спогадів ви піднімете в 
ньому, тим більше йому догодите. Рак цінує, 
коли його розуміють. А найкращим подарун-
ком для романтичних  Раків стане пропозиція 
руки і серця, тому вибирайте перстень з діа-
мантом і вперед.

Лев
Леву доведеться влаштувати “тематичне” 

свято. Квіти – без питань. Яскрава листівка, 

нехай невеликий, проте красиво упакований 
подарунок. Скажіть, як ви його любите і цінує-
те, особливо акцентуючи факт, як ви щасливы, 
що вас любить такий!!! Для опису його натури 
слів та епітетів не шкодуйте. Для Лева цього 
багато не буде. Якщо при цьому ви сходите з 
ним у театр, на концерт, то Лев буде вважати, 
що свято вдалося.

діва
Обов`язково придбайте Діві подарунок. 

Вона любить знаки уваги, хоча цього і не по-
казує. Діва-дружина може на вас трохи по-
кричати, що ви даремно витрачалися, та це 
для порядку, в душі вона радітиме. Весь день 
не втомлюйтесь піклуватися про неї і повто-
рювати, як ви цінуєте її та її турботу про вас. 
Поговоріть з нею по душах, дозвольте їй виго-
воритись. Та ваша увага до неї повинна бути 
щирою, адже Діви дуже чутливі до брехні.

терези
О! Терези!!! В день святого Валентина вам 

доведеться носити їх на руках, причому вони 
не будуть заперечувати, якщо ви зробите це у 
прямому значенні слова. Квіти – обов`язково. 
Витончені сувенірчики, каблучки та інші при-
краси – фантазії є де розігратися. Чоловіки-
Терези також вимагають особливої уваги в 
цей день. Огорніть його ореолом романтики. 
Якщо ваші “молоді роки” позаду, згадайте 
деякі деталі періоду залицяння. І головне – 
говоріть їм, як ви їх обожнюєте. Що вони для 
вас означають і завжди будуть єдиними і не-
повторними.

Скорпіон
Скорпіону найкраще влаштувати день 

Кохання, який буде пофарбовано бурхливою 
пристрастю і шаленостями. І все для нього 
(неї)! Не дай бог залишити цей день без уваги, 
оскільки Скорпіон жив у передчутті “казки”, 
яку йому подарує цей день. Скорпіона роз-
чаровувати не можна, доведеться влашто-
вувати “казку”. Тема відома, деталі залежать 
від того, з ким конкретно ви маєте справу. По-
дарунок обов`язковий, проте без запевнень у 
вашій величезній любові, він не матиме істин-
ної цінності.

Стрілець
Для Стрільця будь-яке свято несе в собі 

якийсь символ, тому, якщо ви йому даруєте 
подарунок, він повинен бути нестандартним. 
Стрілець повинен бачити, що подарунок піді-

браний саме для нього і по темі, а не куплений 
по дорозі в найближчому супермаркеті. Пода-
руйте йому подарунки із значенням, підкрес-
люючи, що ви вірите в його неабиякий талант і 
в те, що не за горами день, коли про нього до-
відається увесь світ. Підкресліть, як ви цінуєте 
його ерудицію або професійність. Захоплюй-
тесь ним і терпляче слухайте його “останні на-
робітки” по темі, у якій ви нічого не розумієте.

Козеріг
З Козерогами складно. Для них свята 

– це прикра перешкода в роботі. Дарувати 
подарунки їм теж складно, тому що вони не 
висловлюють ніяких емоцій з цього приводу. 
Проте це лише зовні. Обов`язково подаруй-
те Козерогу яку-небудь практичну дрібничку, 
поцілуйте його і скажіть, як ви цінуєте його і 
як вірите в нього і взагалі що б ви робили без 
нього! А далі дійте за його сценарієм, адже 
цілком покладаєтесь на нього… Якщо зроби-
те все правильно, то свято буде таким, яким 
ви його приблизно уявляли.

Водолій
З Водолієм найлегше. Спілкування з ціка-

вою людиною для нього вже свято. Дарувати 
Водолію можна що завгодно, аби це було не 
стандартно. Водолій любить усе неординар-
не. Він буде радіти валентинці, де буде напис 
з підтекстом, зміст якого зрозумілий тільки 
вам двом. Водолій взагалі любить гру слів. 
Та головне – це спілкування, і не дивуйтеся, 
якщо він потягне вас до друзів. В день зако-
ханих ми повинні бути поблажливими до сла-
бостей наших коханих. Довіртеся йому, і він 
створить атмосферу свята сам. І для себе, і 
для вас.

риби
Для Риб важлива глибина. Вони чекають 

чогось особливого, чого описати самі не-
взмозі. Отже, створити щось особливе – ваше 
завдання. Чим романтичнішим буде цей день, 
тим більше буде задоволена Риба. В хід йде 
усе, що може ощасливити Рибу. Для цього 
слід знати особливості саме вашої Рибки. Ро-
мантична самота, музика, вино – універсаль-
ний засіб майже для кожної Риби. І, звичайно, 
подарунки. Не говоріть з Рибою прямо, натя-
кайте, будіть її уяву, та пам’ятайте, що викону-
вати її мрії доведеться вам.

незабаРом день святого 
валентина

  Це саме той день, коли варто відірватись від сірих буднів і згадати про високе почуття, яке змушує людей робити 
воістину великі подвиги. А ім`я цьому почуттю – кохання…

Спробуйте цього дня забути про всі повсякденні турботи, влаштувавши свято кохання. Подаруйте коханим тепло, 
ласку, ніжність і, обов`язково піднесіть приємний подарунок. Саме за допомогою подарунка, який символізує ваше 
кохання, можна показати наскільки щирі ваші почуття. Якщо подарунок незвичайний, ретельно підібраний, та ще й 
несподіваний – отже, ви дійсно подбали про створення свята кохання, а значить – ваші почуття щирі.

У цій статті ми спробуємо допомогти вам зробити для коханої людини це свято незвичайним, несподіваним, 
справжнім святом.

чергова  
перемога

Василь Парака – учень 8 
класу Новосілківської ЗОШ І-ІІІ 
ступеня належить до категорії 
тих школярів, про яких кажуть – 
„хочу все знати”. Він має неаби-
який хист до науки, про що свід-
чать перемоги в  різного рівня 
конкурсах та олімпіадах знань.

Першим інтелектуальним 
змаганням, в якому він брав 
участь, навчаючись ще в 4 класі, 
був конкурс знавців української 
мови імені Петра Яцика. Відто-
ді учень став  постійним учас-
ником і переможцем конкурсів 
та олімпіад. В 2010 році голова 
райдержадміністрації Ярослав 
Добрянський на святкуванні 
Дня села вручив Васі, як обда-
рованій дитині, ноутбук. Мину-
лого року наш учень зайняв пер-
ше місце на районній олімпіаді з 
математики. А цьогоріч, пере-
мігши на районному етапі  Все-
української учнівської олімпіади 
з фізики, він увійшов до числа 
переможців ІІІ (обласного) туру.

Микола БІЛОцЬКиЙ,
заступник директора 

школи
з навчально-

виховної роботи.

Поживемо - Побачимо

чи вірити  
гороскопу?

Китайський східний гороскоп  про-
рокує, що 2013 рік стане вдалим для 
укладення шлюбу та народження дітей. 
Як кажуть,  „поживемо – побачимо”. 
Але, як би там не було,  в нашому ра-
йоні перший місяць нового року 39 но-
вонароджених озвучили світ про свою 
появу. 

Щодо шлюбу,  саме в січні вирішили 
створити сім’ю 10 пар молодят. А два 
випадки розлучень, на жаль, постави-
ли крапку  в кінці  сімейних стосунків.

Крістіна пОтЕБЕнЬКО, 
виконуюча обов’язки 

начальника
Макарівської дрАцС.

Уже рік молодята Ліза Грант і 
Алекс Пеллінг подорожують світом, 
даючи одне одному шлюбні обітниці 
за звичаями і традиціями різних на-
родів, чи просто у незвичний спосіб. 
Усього вони планують здійснити це 
30 разів. 22 весілля у пари вже відбу-
лося, залишилося ще 8.

32-річний Алекс та 30-річна Ліза 
вперше одружилися у рідному Схід-
ному Йоркширі. Відтоді вони сказали 
одне одному "так" на острові у Гон-
дурасі, присягли у вічному коханні в 
озері з лангустами у Мічігані, з остан-
німи променями сонця у Нікарагуа, 
на винограднику у Квебеку та на 
пляжі у Мексиці. Іще пара відгуляла 
вампірське весілля у Лос-Анджелесі, 
побралася у присутності дельфінів 
на Гавайях та верхи на конях у Банфі. 
Весільні пригоди Лізи і Алекса відбу-
валися ще у багатьох цікавих місцях 
Центральної, Південної та Північної 
Америки, між тим самі вони найбіль-
ше вподобали своє перуанське ве-
сілля.

Бюджет поїздки доволі скромний, 
і чи не найбільшою статтею витрат у 
ньому є старенька машина.

http://cikavo.com.ua

не завадить

одружилася   
22 рази 

Тараса Семенюка я 
знаю давно, ще з того 
часу, як він навчався в Ма-
карівській середній школі 
№ 1. Завжди привітний, 
акуратний, з добре роз-
виненим почуттям гумо-
ру, - таким він є і досі. При 
зустрічі мова зайшла, зви-
чайно, про роботу.

- Тарасе, для мене 
було несподіванкою те, 
що ти пов’язав своє життя 
з медициною, став стома-
тологом.

- Хочете, вірте, а хо-
чете – ні, але мріяв про 
цю професію ще з дитин-
ства. Мій перший візит до 
лікаря-стоматолога Олек-
сандра Петровича Бойка, 
який швидко видалив у 
мене два молочних зуби, 
став доленосним. Крім 
того, я кілька разів був 
присутнім, коли стомато-
логи надавали допомогу 
моїй мамі і це теж утвер-
дило мене в досягненні 
мети. 

- А  де ти навчався?
- Після закінчення 

школи я поступив до 
Української медичної 
стоматологічної акаде-
мії, що в Полтаві. А потім 

закінчив й інтернатуру.
- Ти можеш, хоч при-

близно, сказати скільки в 
тебе за час роботи було 
пацієнтів?

- Якщо в середньому 
щодня кабінет відвідують 
8-10 осіб, то за шість років 
я надав допомогу більше 
1000 людям.

-Про результати тво-
єї праці є хороші відгуки. 
Яким чином ти йдеш в 
ногу з часом, підтримуєш 
„професійну форму”?

Як правило, постійно 
відвідую стоматологічні 
виставки, які чотири рази 
на рік проходять в Києві. 
Там завжди знаходжу для 
себе цікаві новинки, спіл-
куюсь з колегами. Також 
дістаю необхідну інфор-
мацію з Інтернету, читаю 
спеціалізовані видання, 
щоб використовувати в 
своїй роботі найновіші ма-
теріали для лікування гро-
мадян.

- Часто буває так, що 
пацієнти, вимучені зубним 
болем, приходять знерво-
вані, перелякані, а то й сер-
диті. А якщо це діти!..

- Звичайно, буває й 
таке. Тому стараюсь про-

явити співчуття, терпи-
мість і такт, налагоджую 
контакт і прагну подолати 
той страх, що оволодів 
людиною ще до того мо-
менту, як вона сіла на сто-
матологічне крісло. Адже  
якщо пацієнт неспокійний, 
то лікарю нелегко працю-
вати. Комфортно обом 
тоді, коли є довіра з боку 
хворого.

- Насамкінець, кілька 
слів про колег, з котрими 
ти спілкуєшся.

- Це лікарі-стоматоло-
ги Тетяна Василівна Куз-
нєцова, Надія Захарівна 
Коваленко, Олена Микола-
ївна Горшкова... В перед-
день Міжнародного  Дня 
стоматолога я, користую-
чись нагодою, щиро вітаю 
їх, а також медсестер, зуб-
них техніків, – всіх, хто має 
справу з таким делікатним 
лікуванням людей, хто 
дбає про їх здоров’я і кра-
сиву посмішку. Особливі 
вітання адресую й лікарю 
Олександру Петровичу 
Бойку, котрий, сам того 
не відаючи,   у виборі моєї 
професії відіграв неабияку 
роль.

тетяна яСинЕцЬКА.

9 лютого - міжнародний день стоматолога

перШ За все – Це Довіра...



11№ 5  8  лютого   2013 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

”

с о н я ч н і  в і т а н н я

заява Про наміри
тОВ «САКСЕСС ІнВЕСт» (виробничо-склад-

ський комплекс), розташований за адресою: Ки-
ївська обл., Макарівський р-н, с. Копилів, вул. 
Індустріальна, 6. Керівник - Галишич Елеонора 
Василівна, телефон:  (044)490-52-99, повідомляє 
про намір отримати дозвіл на викид забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами.

розробник проектних матеріалів: ТОВ «Київський 
центр промекології». телефон: (067)710-12-14. 

Спеціалізація підприємства: надання в оренду й 
експлуатацію власного нерухомого майна. підприєм-
ство має: 73 джерела викиду. Кількість забруднюючих  
атмосферу речовин складає  0,319709 г/с та 1,2666 т/рік.
Підприємством  викидається 7 шкідливих речовин (окси-
ди азоту, вуглецю оксид та інші). Підприємство відносить-
ся до ІІ групи інструкції про загальні вимоги до оформлен-
ня документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів.

Концетрація забруднюючих речовин не перевищує 
нормативних вимог.

Згідно проведеного розрахунку розсіювання по 
ряду речовин доведено, що рівні забруднення  при-
земного шару атмосфери на межі санітарно-захисної 
зони та житлової забудови не перевищують гранично-
допустимих концентрацій.

Висновок: згідно з оцінкою впливу викидів в ат-
мосферу доведено, що нині діяльність підприємства 
негативно не впливає на стан здоров’я місцевого на-
селення  і на різні складові довкілля.

Зауваження громадських організацій і окре-
мих громадян з даного питання надсилати до 
Макарівської райдержадміністрації за адре-
сою: 08000, смт Макарів, вул. Фрунзе, 30 або 
за тел.: (04578) 5-27-55 протягом місяця з дня 
опублікування оголошення.

12 лютого буде святкувати свій ювілей – 70-річчя від 
Дня народження добрий чоловік, тато, дідусь і прадід 

МЕЛиМКО Іван петрович.
Ми любимо Тебе і щиро бажаєм,
Найкращі вітання в цей день посилаєм,
Низенько вклоняємось і просимо долю,
щоб щастя послала й здоров’я доволі.
Спасибі Тобі, що живеш Ти на світі,
За добре серце, за очі привітні,
За руки Твої золоті і невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Нехай Тобі силу Господь посилає,
Нехай Тобі шлях благодать осяває,
живи Ти сто років, рідненький, на світі,
І будемо всі ми за Тебе радіти!

дружина, дочки, зяті, онуки та правнучка.

терміново!
в магазин «БуДцентр» потріБні:

- менеджер з продажу.
 досвід роботи не менш, ніж 1 рік у сфері про-

дажу. Обов’язкове знання Word, Excel, 1С -8 
версія, internet. Заробітна плата  за домовле-
ністю, після проведення співбесіди. 

- охоронець 
(графік роботи 2 дні роб./2 дні вих.).

 Адреса: смт Макарів, вул. Заводська, 46-А. 
Тел.: 045-78-6-06-88, 067-288-62-88. 
дмитро Валерійович, Марина Олександрівна.

ЗАГуБЛЕниЙ державний акт на право власності на земельну 
ділянку серії ЯД №794097, виданий 12 листопада 2007 року на 
ім’я ІВАнОВА Олександра Борисовича, вважати недійсним.

ЗАГуБЛЕниЙ державний акт на право приватної власності 
на землю серії КВ №043447, виданий на підставі рішення ор-
гану державної влади або органу місцевого самоврядування 
договору купівлі-продажу розпорядженням Макарівської РДА 
від 19 листопада 2004 року за №352 на ім’я пАВЛЕнКО Ірини 
Михайлівни, вважати недійсним.

ЗАГуБЛЕниЙ державний акт на право приватної власності 
серії ЯД №655022, виданий на підставі рішення органу дер-
жавної влади або місцевого самоврядування договору купівлі-
продажу Ясногородської сільської ради від 7 жовтня 2005 року 
№193-25-ІV на ім’я СВЄЧнІКОВОї Оксани Іванівни, вважати 
недійсним.

ЗАГуБЛЕнІ книги «журнал реєстрації РРО» від 1.09.2011 року 
по 30.10.2012 року і від 1.11.2012 року та «книга обліку доходів і 
витрат» на ім’я ЄВтуШЕнКО В., ШуМАн А., БОриМСЬКА В., 
СуМКО О., вважати недійсним.

прОдАЄтЬСя земельна ділянка під забудову в смт. 
Макарів (площею 0,152 га, з комунікаційними ме-
режами, а також колодязем). тел.: 067-658-08-00.

прОдАЄтЬСя ЗАЗ-110377 (пробіг 11 тисяч, га-
ражне утримання). телефон: 098-798-75-10.

прОдАЮ трактор, причіп, плуг, культиватор, дис-
ки (с.Козичанка). телефон: 096-819-37-87.

ЗдАМО двокімнатну квартиру у Макарові на про-
ектній на тривалий час. Опалення – електричні 
конвектори. Віддамо перевагу сімейній парі, міс-
цевим. телефон: 097-514-13-26.

КупЛЮ земельну ділянку під забудову (у власника, в 
смт. Макарів, 8-15 соток). тел.: 096-800-67-99. Юлія.

президія районної організації ветеранів україни 
щиросердно поздоровляє із ювілейним 90-річчям від 
Дня народження

КОВАЛя петра Івановича з Копилова, 
МАКСиМЕнКО Катерину Василівну з Колонщини.

Шановні іменинники! Прийміть наші 
найтепліші привітальні слова. Бажаємо 
Вам міцного здоров’я, радості, добра, 
миру, злагоди та благополуччя. Нехай 
Ваша доля буде ласкава, світла і щаслива!

Управління праці та соціального захисту населен-
ня райдержадміністрації висловлює щирі співчуття 
Глушик Олені Григорівні та Сальвенчук Ользі Михай-
лівні з приводу смерті

ГЛуШиКА Григорія павловича.

п р о Х а н н я  д о п о м о Г и !
Я,  Злобенко Валентина Миколаївна, звертаюся до Вас 

і прошу матеріальної допомоги на лікування сина Злобенка 
Віталія Віталійовича. Разом з чоловіком Злобенком Віталієм 
Борисовичем довгий час не мали дітей.  У 2001 році вси-
новили хлопчика у віці 8 місяців, який мав вроджений іхтіоз 
(дерматологічне захворювання), за що йому була призначе-
на пенсія по інвалідності. У листопаді-грудні 2011 року Віта-
лік проходив курс лікування іхтіозу на Кубі. З 4 жовтня  2012 
року  Злобенку  Віталію   Віталійовичу     20 вересня  2000 року 
народження,  учню  Горохуватської ЗОШ,  було встановлено 
діагноз – гострий лімфобластний лейкоз (рак крові). 

Наразі дитина потребує пересадки 
кісткового мозку в клініках за кордоном, 
а саме в Італії. Так, як дитина всиновлена, 
ми з чоловіком не є біологічними батьками 
і не можемо стати для сина донорами. На 
пошуки донора за кордоном та на опера-
цію потрібно майже 200 000 доларів. Ми, 
батьки, пенсіонери таких коштів не маємо. 
Тож дуже сподіваємося на Вашу допомогу 
та підтримку. Допоможіть врятувати життя 

такої дорогої для нас дитини. Завчасно Вам вдячні!
р/р 37394961404 у Головному управлінні Ат 

Ощадбанку м.Київ.
МФО 322669. ЄдрпОу 09322277 благодійна допо-

мога на ім’я ЗЛОБЕнКО Валентини Миколаївни.

Нехай цей зимовий день подарує радість та тепло 
з нагоди ювілею – 55-річчя від Дня народження 

удОВЕнКу Василю Йосиповичу.
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад,
А нам не віриться сьогодні,
що вже Тобі – 55.
хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень, 
Прийми вітання найщиріші
У цей прекрасний ювілейний день!

дружина, діти, онуки.

Колектив небелицької ЗОШ І-ІІ ступенів якнай-
тепліше поздоровлює із ювілейною датою – 40-річчям 
від Дня народження вчительку 

дОнЕцЬ Ольгу Гаврилівну.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогника, віри й наснаги,
щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

Колектив Фасівської ЗОШ І-ІІ ступенів сердечно 
поздоровляє з ювілеєм від Дня народження вчительку-
пенсіонерку 

БАЛАШЕнКО Ірину Григорівну 
та дарує вітання:
Нехай дороги стеляться шовкові,
життя хай буде, як калини цвіт,
Козацьку вдачу і міцне здоров’я
Дарує доля хай на сотню літ!
А ще: щастя, радості й достатку,
щоб справи всі були в порядку,
хай посміхається життя 
Та буде кращим майбуття!

* * * * *

* * * * *

* * * * *

євровікна. Бронедвері. 
міжкімнатні двері.

Німецька якість. ПомірНі ціНи.
тел.: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

Щ и р а  в д я ч Н і с т ь !
Від щирого серця ВІГОВСЬКА тетяна 

Юріївна висловлює через газету вдячність 
підприємцям ринку «Мрія» і знайомим 
за небайдужість та надання матеріальної 
допомоги на лікування.

Хай Господь береже Вас і Ваші сім’ї!

смт Макарів, вул.Кірова, 27; 
телефон: 067-508-26-89.

Замовлення на птицю приймаються 
в нашому магазині за адресою:

бройлерів крос
рОСС-308,
а також кури-несушки,
качки, гуси, індики.

до уваги жителів Макарова і району!
Компанія
прАт «Київ-Атлантик україна»
з лютого постачає

адвокатське бюро «романа Ганенка»
НАдАє послуги суб’єктам господарювання 

(юридичним та фізичним особам - підприємцям) 
щодо:

- консультування з питань господарської діяльності, 
оподаткування, започаткування бізнесу (державна реє-
страція юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

- розробка проектів договорів, документів з кадро-
вих питань, вирішення трудових спорів;

- представництво та захист інтересів клієнта в 
судових органах влади;

- оскарження рішень контролюючих органів про за-
стосування санкцій за порушення норм податкового 
законодавства;

- надання послуг щодо отримання електронного 
цифрового підпису;

- послуги з подання звітності в електронній формі 
для фізичних осіб-підприємців, в тому числі тих, хто 
використовує найману працю.

АдвокАТськиМ бюро ТАкож НАдАюТься 
послуги гроМАдяНАМ щодо: консультування з 
питань цивільного, спадкового, сімейного, трудо-
вого законодавства; представництво інтересів в 
судових органах влади.
телефон для довідок: 050-184-37-58 або 
за e-mail: advokat.makariv@gmail.com

Колектив Макарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів 
природничо-математичний ліцей» висловлює щирі 
співчуття вчительці початкових класів Хоменко Катерині 
Іванівні з приводу непоправної втрати - смерті

батька.

Колектив Забуянської ЗОШ щиросердно вітає із 
60-річчям від Дня народження  кочегара

ШЕрЕМЕту Олександра Ігнатовича.
Зичимо здоров’я міцного щодня,
щастя земного, людського добра.
Радістю, достатком будьте багаті,
Злагода й спокій хай будуть у хаті!
Поваги від людей, шани від дітей
Та розуміння і підтримки Вам від друзів!

* * * * *

приваТНІ ОГОЛОшЕННЯ

п а м ’ я т і  Д о р о г о ї  л ю Д и н и !
Ось уже два роки минає як нема з нами

 Юлії Володимирівни прищЕпи.
Розумом усвідомлюєм все, що сталось, а серце не 

сприймає цієї втрати. Нема нашої порадниці, розрадниці 
та помічниці. Юлія Володимирівна займала таку посаду, де 
не кожна людина витримає. До неї йшли з болем, горем, 
з надією, з розпачем, а вона знаходила кожному хворому 
потрібні слова, як могла розраджувала та допомагала. Так 
склалось, що одного разу я була свідком її розмови з хво-
рим. Це був чоловік років 72-75. Він звернувся в лікарню з 
хворобою горла. Але старанне обстеження показало, що в 
нього хвороба дуже загрозлива і страшна. З якою любов’ю 
до людини, співчуттям, вболіванням за нього розмовляла 
Юлія Володимирівна, як просила, щоб приїхав син цього 
чоловіка, щоб проконсультувати як далі лікувати батька, 
дала свій мобільний і дозволила дзвонити у будь-який час. 
Відвернувшись, я плакала, бо зрозуміла вже, що за хворо-
ба у дідуся. Коли він пішов, я сказала Юлі: «Яке в тебе вели-
ке серце», а вона відповіла, що найважче, коли приходять 
до неї молоді люди з хворобою. Так це дуже страшно.

Це була жінка надзвичайної енергії, любові до чесності, 
справедливості. Вона завжди приходила на допомогу хворо-
му, ображеному, обділеному і всім, хто потребував її уваги, по-
ради. Не шкодуючи сил, здоров’я. Пригадаймо, як кілька років 
тому йшла боротьба за збереження нашого району. В перших 
рядах борців за рідну землю постала Юлія Володимирівна і по-
вела за собою інших. Часто вона приходила на допомогу і сту-
дентам медучилища, де працювала викладачем.

 Глибокий сум та пекучий біль огортає наші серця, сер-
ця всіх тих, кому стільки добра робила ця жінка з великим 
серцем. Забути її неможливо. Юля Володимирівна була і 
прекрасною матір’ю. Взаємні любов, ласка, повага, турбота 
один про одного панували в цій сім’ї. 

Дорога наша, Юліє Володимирівно, ми ніколи не забу-
демо тебе. Хай душа твоя осяває всіх, хто з тобою в тому 
царстві. Вічна тобі пам’ять, Царство Небесне.

раїса прищЕпА, смт. Макарів.

р а к у ш Н я к  к р и м с ь к и й .
безкоштовна доставка, супЕрЦІНА! 

т е л е ф о н :  0 6 7 - 5 5 8 - 1 5 - 5 0 .

т е р м і Н о в о  П о т р і б Н і  Н а  р о б о т у 
зварювальники та різноробочі.

тел.: 096-503-98-63, 063-713-10-18.
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11 - 17 лютогоГороскоп
ОВЕн (21.03-20.04). Тиждень пробудження i перетво-

рення. Овни можуть розкрити свої творчi таланти i блиснути 
артистичнiстю. Хороший тиждень для заняття спортом, фiзичних 
вправ, спiлкування, укладення шлюбу, зачаття. У багатьох Овнiв 

з`являться плани на кiнець року, якi значно полiпшать їхнiй добробут. Дiловi 
люди вдало проведуть зустрiчi i переговори.

Сприятливi днi: 15, 17; несприятливi: 14.

тiЛЕцЬ (21.04-21.05). Тиждень провокацiй i випробувань. 
Доля знов може випробовувати Тiльцiв на пихатiсть, уважнiсть 
до оточуючих. У сiм`ях Тiльцiв можлива незадоволенiсть їх-
ньою поведiнкою. Причиною цього послужить їхня черствiсть, 

зайнятiсть. Тиждень проходить пiд знаком невiрностi, обману, помилкових 
обiцянок. Можливо, обставини спокушатимуть Тiльцiв i всiляко спонукати-
муть їх до дiй.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 16.

БЛиЗнЮКи (22.05-21.06). Тиждень накопичення 
iнформацiї, перемоги над своїми негативними якостями, отри-
мання внутрiшньої волi. Близнюки будуть рухомi i м`якi в характерi 
i почуттях, як стихiя Повiтря, до якої вони належать. Сприятли-

вий перiод для розширення спiлкування. Вiрогiднi новi знайомства або 
вiдновлення старих зв`язкiв. Ви дотримуватиметеся традицiйних поглядiв i 
будете намагатися особливо не видiлятися iз загальної маси.

Сприятливi днi: 11, 14; несприятливi: немає.

рАК (22.06-22.07). Ймовiрне осяяння новими планами, 
iдеями. Але реалiзувати цi плани можна буде лише до кiнця тиж-
ня. Цiлком можливий прийом гостей. Ви можете принести ба-
гато приємних хвилин своїм близьким. Можлива тимчасова 

незадоволенiсть собою, роботою i навiть коханою людиною. Раки, фана-
тично вiдданi якiй-небудь iдеї, будуть не здатнi реально оцiнити виниклу 
неоднозначну ситуацiю. Вся їхня дiяльнiсть може виявитися помилковою.

Сприятливi днi: 12, 17; несприятливi: 15.

ЛЕВ (23.07-23.08). Не виключенi несподiванi повороти 
долi. Ймовiрно, високий життєвий потенцiал примусить дуже 
ледачих Левiв-чоловiкiв проявити максимальну активнiсть i 
працездатнiсть. Тиждень проходить пiд знаком невiрностi, накле-

пу. У другiй половинi тижня турботи постiйно нагадуватимуть про себе i ви-
магатимуть уваги.

Сприятливi днi: 13; несприятливi: 16.

дiВА (24.08-23.09). Можливо, вам вдасться реалiзувати за-
думане або належить збирати матерiальнi плоди своєї напруженої 
дiяльностi. Велика вiрогiднiсть несподiваних доходiв, подарункiв, 
сюрпризiв. Сприятливий тиждень. Переконанiсть в своїй правотi 

i переконливiсть в доводах можуть привести до успiху в будь-якiй справi.
Сприятливi днi: 11, 17; несприятливi: 14.

тЕрЕЗи (24.09-23.10). Життєвий потенцiал знаходиться на 
низькому рiвнi. Вам доведеться бiльше, нiж звичайно, займатися 
сiмейними i побутовими проблемами. Можливо, що всi починання 
будуть приреченi на провал, а надiям не судиться здiйснитись. Це 

може призвести до зривiв i втрати iнтересу до сiмейних цiнностей. Можли-
ва легка депресiя, яка зараз невчасна. Можливо, ви побачите несумiрнiсть 
ваших проблем з трагедiями оточуючих вас людей.

Сприятливi днi: 14; несприятливi: 15.

СКОрпiОн (24.10-22.11). Успiх забезпечений тiльки 
тим Скорпiонам, якi упевненi в собi i в своїх переконаннях. 
Врiвноваженiсть i скромнiсть Скорпiонiв можуть значно пiдвищити 
їхнiй авторитет, полiпшити матерiальне становище, налагодити 

i укрiпити вiдносини з близькими. Багатьох Скорпiонiв чекає спокiйний i 
гармонiйний тиждень. Вони отримають можливiсть благополучно пере-
рвати низку проблем.

Сприятливi днi: 11, 12; несприятливi: 15.

СтрiЛЕцЬ (23.11-21.12). Не виключено, що у Стрiльцiв 
з`являться новi перспективнi плани. Можливо, що їхнє осо-
бисте життя дивовижним чином переплететься з професiйною 
дiяльнiстю. Це спричинить за собою певнi змiни в становищi ба-

гатьох представникiв цього знаку. Зiрки попереджають Стрiльцiв-чоловiкiв 
про можливiсть фiнансових втрат. Вiрогiднi ускладнення у вiдносинах з 
найближчими людьми на грунтi виниклих неприємностей.

Сприятливi днi: 11; несприятливi: 16.

КОЗЕрiГ (22.12-20.01). Тиждень припускає завершення 
справ, пiдбиття пiдсумкiв, очiкування змiн в життi. Можливо, у 
Козерогiв з`явиться бажання що-небудь змiнити, але це бажан-
ня сперечатиметься зi страхом змiн. Суперечностi сприйняття 

того, що вiдбувається, свiдомiстю i пiдсвiдомiстю ускладнять самооцiнку, 
оцiнку подiй i поведiнки оточуючих. Тиждень не зовсiм вдалий для дiлових 
контактiв.

Сприятливi днi: 14, 17; несприятливi: 12.

ВОдОЛiЙ (21.01-19.02). Можливо, з`явиться бажання з 
ким-небудь подiлитися враженнями i обговорити свої проблеми. 
Успiх сьогоднi супроводжуватиме тих, хто самостiйно розробив, 
осмислив i тiльки потiм реалiзував план дiй. Сприятливий тиждень 

для повноцiнного вiдпочинку, розваг, зачаття. Ймовiрне повернення ста-
рих боргiв. Пiдйом енергетичного потенцiалу може сприяти позитивним 
змiнам в життi.

Сприятливi днi: 13, 14; несприятливi: немає.

риБи (20.02-20.03). Риб чекає хороший тиждень в усiх 
вiдношеннях. Сприятливо починати будь-яку справу. Зростання 
вашого добробуту може вiдбутися лише в тому випадку, якщо ви 
володiтимете грошима, а не вони вами. Сприятливий тиждень для 

реалiзацiї планiв i бажань, поїздок i подорожей, переїзду на нове мiсце. 
Ймовiрно, що давнi мрiї багатьох Риб здiйсняться.

Сприятливi днi: 11, 17; несприятливi: немає.

по горизонталi: 1. Ерi. 4. Акр. 7. Сало. 9. Трiо. 10. 
Пес. 11. Сто. 13. Пуд. 15. Тип. 16. Iв. 18. Ех. 19. Iван. 20. 
Кран. 21. Ен. 23. Од. 26. Iнд. 29. Гав. 31. Лiя. 32. Том. 34. 
Сiтi. 36. Крем. 38. Азу. 39. Апо.

по вертикалi:
1. Есе. 2. Раса. 3. Iл. 4. Ар. 5. Кiпр. 6. Роу. 8. Ост. 9. Топ. 

10. Плi. 12. Тин. 14. Дух. 17. Вiн. 18. Ено. 21. Ерг. 22. Онi. 24. 
Дим. 25. Ввiз. 26. Iлi. 27. Дяк. 28. Степ. 30. Аса. 33. Омо. 35. 
Ту. 37. Ра.
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Вихователька в дитячому садку:
— Діти, назвіть мені свого домашнього чотири-

ногого друга... Ну, ось ти, Іринко, скажи.
— Чотириногого друга, кажете? — перепитує 

дівчинка. — Ліжко, звичайно.

— Мамо, а на якому поверсі живе Місяць?
— Місяць, синку, живе на небі.
— Гм... а небо — це на якому поверсі?

У склянку з чаєм мама поклала срібну ложечку, 
пояснивши, що срібло вбиває мікроби.

П’ятирічна Катруся обурилася:
— Як? То це я буду пити чай з мертвими мікро-

бами?

— І чого ти смієшся, Гордійчику? Я не бачу нічо-
го смішного!

— Та ви й не можете бачити, бо сидите на моїй 
булочці з варенням...

Мати до малого Максимка:
— Не тягни кота за хвіст!
— А я його зовсім не тягну.
— Але ж я бачу...
— То він тягне. Я тільки тримаю його за хвоста.

— Тату, наша мама на вміє виховувати дітей...
— Як?
— А так! Вона вкладає мене спати, коли мені зо-

всім не хочеться, а будить тоді, коли дуже хочеться 
спати...

— Мамо, як називалася станція, від якої ми 
щойно від’їхали?

— Не знаю. Ти мене сердиш: бачиш, я читаю.
— Шкода, що не знаєш! Наш Василько на ній за-

лишився!

Маленький Вітько допитується  дорослого Ва-
лерія:

— Чому ти ходиш до моєї сестри? Хіба в тебе 
своєї нема?

Трирічний Андріанчик ганяється за мухою. 
— Убив! Убив! — кричить.
— А де ж вона? — питає тато.
— Полетіла вмирати…

— Мамо, чому наш тато лисий? — питає хлопчик.
— Бо він дуже розумний.
— А в тебе так багато волосся...

Д и т я ч і  д і а л о г и
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