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ШАНОВНІ ТРЕНЕРИ, ВИКЛАДАЧІ,
СПОРТИВНІ ОРГАНІЗАТОРИ,
УЧАСНИКИ СПОРТИВНОГО РУХУ ТА
ВЕТЕРАНИ СПОРТУ МАКАРІВЩИИИ!

Фізична культура - це не лише професійні
заняття спортом, а й активний, здоровий спосіб життя кожного з нас, вона робить людину
красивою, здоровою і виховує в ній мужність,
а це саме ті якості, які допомагають людині реалізувати себе і досягти успіхів. Відрадно, що
ряди прихильників фізичної культури і спорту
невпинно зростають і стають запорукою гармонійного розвитку особистості.
Вітаємо усіх з прекрасним святом, що символізує велич духу. Бажаємо невичерпної енергії, нових звершень, наснаги у фізичному гартуванні. Зичимо спортсменам високих здобутків
та перемог у змаганнях на славу рідного краю.
Нехай ваш приклад буде поштовхом для масового розвитку фізкультури і спорту, взірцем для
найширших верств населення району.
Бажаємо вам спортивних перемог, міцного
здоров’я і щасливої долі!
Володимир ГОРБИК,
голова
райдержадміністрації.

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова
районної ради.

Підприємництво в районі з
кожним роком заявляє про себе
вагомими економічними показниками. Фінансовий вклад у районний бюджет становить 30 відсотків.

Вагомий внесок підприємців і у соціальну сферу Макарівщини, займаються вони і благодійною діяльністю.
У підприємництво нині впрова-

НАГОРОДИ В АКЦІЇ
«ДІЛОВА КИЇВЩИНА»
ОТРИМАЛИ Й НАШІ ЗЕМЛЯКИ

Третій рік підряд День
підприємця відзначають у
нашій області урочистим
нагородженням лауреатів
Громадської акції «Ділова
Київщина». Ця святкова
подія відбулася минулої
п’ятниці у Колонній залі
Національної
філармонії
України, де зібралися кращі представники різних
сфер діяльності, а також
почесні гості та журналісти. Нагородження відбулося за номінаціями: кращий
трудовий колектив; краще
підприємство; найсумлінніший платник податків;
найактивніший представник малого бізнесу; найактивніший представник
середнього бізнесу; найактивніший представник
інфраструктури підтримки
підприємництва, кращий
представник інших сфер діяльності, що зробили значний внесок у розвиток Київщини; кращий інвестор;
кращий дозвільний орган,
адміністратор,
реєстратор; кращий благодійник,
кращий соціальний партнер; кращий представник
органу влади, де створені
сприятливі умови для розвитку підприємництва.
Зі сцени підприємців
привітали народний депутат України Ксенія Ляпіна, чемпіон світу з боксу
серед професіоналів за
версією WBA, а нині тренер з боксу Броварського
вищого училища фізичної
культури Юрій Нужненко,
олімпійський чемпіон з
легкої атлетики, директор
обласного центру інва-

лідного спорту Віктор Бураков. Також з вітальним
словом до учасників церемонії звернувся заступник голови облдержадміністрації Юрій Ковбасюк,
щира подяка пролунала
з вуст заступника голови
Київської обласної ради
Лариси Піотрович. У перервах між нагородженнями дарували хороший
настрій всім присутнім
піснями та танцями артисти обласного музичнодраматичного театру ім.
П. К. Саксаганського.
Відзначені нагородами і
наші земляки. В номінаціях
«Найактивніший представник малого бізнесу» нагороду отримав генеральний
директор ТОВ «МОБІЛЕМОДУС» Микола Олександрович Нечай, в номінації
«Найкращий представник
органу влади, де створені
сприятливі умови для розвитку
підприємництва»
- сільський голова з Ясногородки Тетяна Миколаївна Семенова, «Найактивніший представник
інфраструктури підтримки
підприємництва» нагороду отримав засновник і директор телерадіокомпанії
«АВІС» Юрій Олександрович Вареник.
На сьогоднішній день
підприємництво Київщини – це 333 тисячі осіб,
які працюють на майже
14 тисячах підприємств,
та більше 100 тисяч осіб –
підприємців. У порівнянні
з 2004 роком кількість підприємств зросла майже на
3000. За останні 4 роки об-

сяг реалізованої продукції
та наданих послуг зріс у 3
рази і становить 108 млрд.
гривень. Уведено в дію
понад 20 нових потужних
промислових підприємств.
Також проведено реконструкцію виробничих потужностей діючих підприємств, освоєно нові види
продукції, значно підвищено якість товарів. Забезпечено позитивну тенденцію
щодо збільшення обсягів
залучення іноземних інвестицій, які за 2005-2008
роки збільшилися у 2 рази
і склали майже 1,4 млрд.
дол. США. Введено в експлуатацію 10 логістичних
центрів, 2 з яких міжнародних, класу «А», серед яких
«Копилів Логістик Центр» у
селі Копилів Макарівського
району («Геламко», Бельгія)
та логістичний центр МЛП
«Чайка» у селі Петропавловська Борщагівка КиєвоСвятошинського
району
(«Міжнародне логістичне
партнерство»
Франція,
Росія), які є найбільшими
в Україні. Серед найпотужніших підприємств у
нашому районі це - завод каркасно-панельного
дерев’яного домобудівництва «Еко-Дім», ЗАТ «РУККІ
Україна», ТОВ «МОНЬЄ»,
ТОВ «Слав’яни», проект
«Гольфстрім.
Київський
гольф клуб».
Одним із перспективних напрямків створення
конкурентно-ринкового
середовища в області є
розвиток малого підприємництва. На сьогодні це
більше 90 % всіх підпри-

ємств (12,5 тис. одиниць).
З 2005 року створено 180
тисяч нових робочих місць.
Рівень середньомісячної
заробітної плати протягом
2005-2008 року становив
1852 гривні. Частка малого
підприємництва у загальному обсязі реалізованої
продукції сягає понад 20
%, чотири роки тому – було
6%.
Для потреб підприємництва
сформована
інфраструктура його підтримки, яка складається з
93 громадських об’єднань
підприємців, 67 інформаційно – консультативних
установ, 32 кредитних спілок, 13 фондів підтримки підприємництва, 11
лізингових організацій, 8
бізнес-центрів, 4 бізнесінкубаторів, 2 інвестиційних компаній. У 2008 році
утворена і плідно працює
Рада підприємців при Київській облдержадміністрації, з якою налагоджена
ефективна співпраця всіх
органів виконавчої влади
та громадських об’єднань
підприємців усієї області.
Утворене регіональне відділення Українського Союзу Промисловців та Підприємців.
Розвиток
підприємництва,
надходження
до бюджетів, умілий менеджмент місцевої влади,
дієва співпраця з бізнесом дає можливість вирішувати важливі питання у
соціальній та гуманітарній
сферах.
Оксана ІГНАТЮК.

джується 50 інвестиційних проектів, велика увага приділяється не лише
валовому
виробництву
продукції, а її якості. Тому
їхні вироби користуються
попитом на ринках збуту
не тільки району, а й України, проторували шлях і за
кордон.
Урочистості з нагоди
професійного свята – Дня
підприємця проходили в
кінотеатрі „Ольвія”. Вітали
їх зі святом заступник голови райдержадміністрації Петро Левковський,
голова районної ради
Микола
Вараницький,
Макарівський селищний
голова Геннадій Здольник, голова ради підприємців Леонід Димарчук.
Вони привітали підприємців зі святом і нагородили кращих
із кращих почесними грамотами
- тих, хто своєю працею вносить
вагомий внесок в економічний
розвиток району.

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА
П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 08.09.2009

№ 11

ПРО ВИВЧЕННЯ СТАНУ ГОТОВНОСТІ
ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ТА
ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ МАКАРІВСЬКОГО
РАЙОНУ ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ
ПЕРІОД 2009-2010 РОКУ

Враховуючи пропозиції постійної комісії районної
ради з питань соціально-економічного та культурного
розвитку та в зв’язку з підготовкою питання на засідання
18 сесії районної ради щодо стану готовності господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010
року, відповідно до підпункту 5 пункту 6 статті 55 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Провести об’їзди щодо вивчення стану підготовки об’єктів господарського призначення до роботи в
осінньо-зимовий період з 8 вересня по 23 вересня 2009
року та підготувати інформацію з вищезазначеного питання.
2. Затвердити розподіл об’єктів господарського
комплексу за членами постійної комісії районної ради з
питань соціально-економічного та культурного розвитку.
Сільські, селищні ради:
ЛІМАНСЬКИЙ Анатолій Володимирович: Мотижинська, Мостищенська, Лишнянська, Ясногородська, Новосілківська;
ОНИЩУК
Микола
Іванович:
Людвинівська,
Мар’янівська, Опачицька, Пашківська, Фасівська, Козичанська;
ПОЛИВАЧ Олександр Данилович: Наливайківська,
Небилицька, Ніжиловицька, Борівська, Комарівська;
СОЛОМЕНКО Анатолій Володимирович: Гавронщинська, Колонщинська, Копилівська, Плахтянська, Маковищенська;
ЛУКАШУК Світлана Володимирівна: Юрівська, Рожівська, В.Карашинська, Ч.Слобідська, Ситняківська;
ШАПОВАЛ Олександр Вікторович: Бишівська, Вільненська, Гружчанська, Соснівська, Яблунівська, Чорногородська;
ДЕНИСЕНКО Феофан Федотович: Кодрянська, Андріївська, Забуянська, Королівська, Липівська;
ЛЯШОК Петро Григорович: Макарівська селищна
рада, Макарівська ЦРЛ, Макарівські ЗОШ І-ІІІ ступенів
№1 та №2, Комунальні підприємства району;
ДОЦЕНКО Ольга Іванівна: промислові підприємства
району.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на голову постійної комісії районної ради з питань
соціально-економічного та культурного розвитку Ліманського А.В.
Голова ради
М.Д.ВАРАНИЦЬКИЙ.
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ЗАВТРА - ДЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

П О Л І Т И К А – С П РА В А
КОЖНОГО!

Сьогодні всі ми є свідками того, як кожен із політичних лідерів пропонує
свою ініціативу, свій шлях
розвитку країни, але слід
пам’ятати, що ця країна
належить кожному із нас,
а не можновладцям і чиновникам. Тому лише ми,
громадяни України, маємо визначати, якою вона
повинна бути. І що важливо – добробут, комфорт,
статок держави – це добробут, комфорт і статок
кожної області, кожного
містечка, кожного селища, кожної громади, кожного українця.
Годі залишатися осторонь і робити вигляд, що
політика нас не обходить.
Оновлення політики не
можливе без участі кожного із нас. Політика – це
справа кожного. Лише
господар дому найкраще
знає, чого йому бракує,
як його вдосконалити, як
зробити затишним. Тому,
досить чекати, що хтось
винесе з нього сміття – це
потрібно зробити самим.

Саме тому, Блок Віталія Кличка активно розпочинає свою діяльність
на теренах Київської області.
Ми більше не даватимемо політикам і чиновникам «шансів», «кредитів
довіри» тощо – ми самі
будемо будувати Україну для нас і наших дітей.
Україну, де кожен відчуватиме себе Переможцем,
бо саме він доклав зусиль,
щоб його держава відповідала світовим стандартам якості життя.
Якщо Ви так само
прагнете активних дій замість того, щоб пасивно
спостерігати за падінням
країни у прірву, відчуваєте у собі сили і потенціал, знаєте, що потрібно
Вашому місту, району,
області і готові для цього
працювати, ставши депутатом місцевої ради або
сільським,
селищним,
міським головою – Блок
Віталія Кличка у Київській
області запрошує до співпраці.

В СЕЛАХ ГРУЗЬКЕ ТА БОРІВКА ЖИТЕЛІ
ОТРИМАЛИ БЕЗКОШТОВНУ ЮРИДИЧНУ
КОНСУЛЬТАЦІЮ

Перші безкоштовні юридичні консультації були проведені 5 та 6 вересня 2009 року для жителів Грузького
та Борівки досвідченими представниками ВГО «Громадянська позиція» в Макарівському районі. Питання, які
ставили жителі, стосувалися оформлення документів на
земельні ділянки, розрахунків за земельні та майнові паї,
оформлення спадщини.
Представниками ВГО «Громадянська позиція», до числа
яких входять юристи, адвокати, депутати районної ради,
кожному хто звернувся було надано відповіді на запитання
та роз’яснено діюче законодавство України, у тому числі і
щодо змін у законодавстві, зокрема, «Порядку безоплатного оформлення та видачі громадянам України у 2009 році
державних актів на право власності на земельні ділянки» затвердженого постановою КМУ від 05.08.09 №844.

№ 37 11 вересня 2009 р.

Цьогорічний володар Кубка Незалежності футбольна команда “Абрис-Альфа”.

М А К А Р І В С Ь К А РА Й О Н Н А РА Д А
П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
К И Ї В С Ь К О Ї О Б Л АС Т І

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 08.09.2009

№ 10

ПРО ПРО ВЕДЕННЯ РАЙО ННОЇ С П АРТАК І АД И С Е РЕ Д Д Е П УТАТ І В
РАЙО ННОЇ, СЕЛИЩНИХ ТА С І Л Ь С Ь К И Х РАД РАЙ ОНУ

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про державну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2007 – 2011 роки» та з метою зміцнення
здоров’я депутатів, пропаганди здорового способу життя, встановлення і подальшого розвитку ділових контактів між депутатами:
1. Затвердити:
1.1. Положення про проведення районної Спартакіади
серед депутатів районної, селищних та сільських рад району.
1.2. Склад організаційного комітету з підготовки та
проведення районної Спартакіади:
Вараницький М.Д. - голова організаційного комітету,
голова районної ради.
Савченко В.М. - заступник голови організаційного
комітету, голова постійної комісії районної ради з питань
освіти, культури, молоді та спорту.
Сичевський О.О. - заступник голови організаційного
комітету, начальник відділу з питань фізичної культури і
спорту райдержадміністрації.
Члени організаційного комітету:
Волошин П.С. - В.Карашинський сільський голова.
Гапоненко Т.В. – Кодрянський селищний голова.
Здольник Г.П. – Макарівський селищний голова.
Каран Л.Б. – Гружчанський сільський голова.
Кубай Н.М. – Новосілківський сільський голова.
Онищенко І.І. – Фасівський сільський голова.

Пелешок Ю.В. – Колонщинський сільський голова.
Радченко М.М. – Наливайківський сільський голова.
Савенок Н.М. – Мар’янівський сільський голова.
Семенова Т.М. – Ясногородський сільський голова.
Сімороз В.Г. – Андріївський сільський голова.
Сухенко О.П. – Мотижинський сільський голова.
Сухенко П.Й. – депутат районної ради, редактор районної газети «Макарівські вісті».
Таранчук А.І. – Бишівський сільський голова.
Фатюк В.М. – Копилівський сільський голова.
Шевчук А.А. – Лишнянський сільський голова.
2. Районній раді організувати участь депутатів районної ради у районній Спартакіаді.
3. Сільським та селищним головам забезпечити участь
депутатів сільських та селищних рад у районній Спартакіаді.
4. Відділу з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районній раді фізкультурно-спортивного
товариства «Колос» організувати проведення 19 вересня
районної Спартакіади відповідно до Положення.
5. Організаційному комітету забезпечити участь переможців районних змагань у обласній Спартакіаді депутатів.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
Забелу Л.В. - керуючу справами районної ради.
Голова ради

М.Д. ВАРАНИЦЬКИЙ.

ЮВІЛЕЙ

Є НАДІЯ НА РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

Болючим питанням, яке турбує жителів села Грузьке, залишається будівництво тваринницького комплексу
ВРХ під свиноферму на території Гружчанської сільської
ради. Ініціативною групою, створеною з числа членів територіальної громади, заплановано проведення громадських слухань на 19 вересня 2009 року.
За численними проханнями жителів Макарівщини
та зверненнями до представництва ВГО «Громадянська
позиція» в Макарівському районі і її лідера на всеукраїнському рівні – Анатолія Гриценка вирішено проводити
безкоштовні юридичні консультації по всіх селах району.
Про час і місце їх проведення можна дізнатися з оголошень у газеті «Макарівські вісті» та через наших активістів
у вашому селі.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ В СЕЛІ БИШІВ!
Активістами
представництва
Всеукраїнської громадської організації «Громадянська позиція» в
Макарівському районі, яку очолює
на всеукраїнському рівні народний
депутат України, Голова Комітету
з питань національної безпеки і оборони – Анатолій
Гриценко, буде проведено безкоштовну юридичну
консультацію для жителів с. Бишів.
Місце та час проведення: село Бишів, 20 вересня 2009 року з 12-00 до 15-00 в приміщенні
Бишівської сільської ради.
Координатор представництва
ВГО «Громадянська позиція»
в Макарівському районі
Олексій КОБА.

14 вересня святкуватиме двадцятиріччя від
дня
народження завод
ВАТ „Потенціал”. Взагалі
він був заснований 1982
року в Макарові як філіал
Раменського приладобудівного заводу Московської області. На той час
він мав військове призначення і серійно випускав
контрольно-перевіряючу
апаратуру бортових систем літальних апаратів. З
товарів народного споживання підприємство успішно виготовляло вентилятори для салонів автомобілів,
фени „Олімп”, „Олеся”.
1999 року у вересні
завод увійшов до складу
ЗАТ „Група Норд”, освоїв
виробництво пускозахисних реле для компресорів
холодильників
торгової
марки „Норд”. Поступово в серійне виробництво
були запущені такі види
продукції, як блок сигналізації та управління, вимикач кінцевий, електричний
з’єднувач 40А, комплект
виробів для підключення
шнурів до компресора побутових холодильників, па-

трон ламповий, електрозамок дверей холодильних
вітрин і багато інших. Серед
вагомих досягнень підприємства – проходження сертифікації на відповідність
міжнародному стандарту
JSО 9001:2000 і отримання сертифікату фірми ТUV
CERT. Систематично наш
завод визнається одним
з кращих роботодавців у
районі.
Світова криза внесла
свої корективи у його роботу. Стало менше надходити замовлень. З метою
проведення єдиної політики виживання в умовах
кризи за рішенням основного акціонера АТ „Норд”
на
базі
підприємства
створено
виробництво
31 „Норд Прибор”. Головні засоби, устаткування
передані в оренду. Щоб
зберегти трудовий резерв,
весь персонал влаштовано
до нас на роботу. Що з цього вийшло?
У серпні цех у кількості 70 людей випустив 63,5
тис. штук пускозахисних
реле, 70 тис. комплектів
кріплення проводів і 14

тис. штук блоків сигналізації та управління. Середня
заробітна плата робітника
зросла, зайнятість протягом шести місяців – стовідсоткова.
Прикладом на виробництві є робітники, імена
яких занесено на Дошку
пошани. Це - А.Р.Жаврида,
М.М.Кулишкіна, О.А.Овсієнко на чолі з майстром
дільниці складання С.О.Катеринич. Забезпечує їх
деталями штампувальник
П.Л.Савиних. Підтримують
у робочому стані обладнання інструментальники
А.К.Поливач,
В.В.Бабич.
Перевезенням займається водій А.М.Литвин, забезпечує порядок і дисципліну на виробництві
А.Н.Цибенко із служби охорони. Завжди у належному
санітарному стані заводська територія завдяки добросовісній праці двірника
М.Й.Горбенка. Особливе
слово подяки хочеться висловити контролеру з якості Т.В.Петровській. Вона
– спеціаліст високої кваліфікації, знає до дрібниць
усі тонкощі виробництва

і всі сили докладає, щоб
продукція відповідала міжнародним стандартам.
Не можна забувати про
те, що новий час диктує
нові методи роботи. Сьогодні не вижити на ринку
без співпраці з іншими
виробниками. Поруч - на
колишній території ВАТ
„Потенціал” у стадії завершення до експлуатації завод з виробництва
опалубки з полістиролу.
З його введенням відкриються нові робочі місця. Є
у нас надія на розширення
виробництва і на орендованих майданчиках орендаторами.
Попереду зима і колектив у її очікуванні в тривозі.
Невизначеність із замовленнями через економічну
кризу в країні – причина
цього. Проте кожен член
колективу готовий виконувати будь-які завдання,
поставлені керівництвом
акціонерного товариства
„Норд”.
Іван КРАВЧУК,
начальник виробництва 31 „Норд Прибор”.
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ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ
ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ»
Проект
вноситься Президентом України

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Конституції України
I. Внести зміни до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №30, ст.141; 2005 р., № 2,
ст.44), виклавши її в такій редакції:

«КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Український народ - громадяни України всіх національностей, виражаючи свою суверенну волю, спираючись
на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди і соборності України,
усвідомлюючи себе невід’ємною частиною європейської спільноти, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, утвердження соціальної справедливості, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну соціальну правову державу, сповнений відповідальності перед Богом, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, приймає цю Конституцію - Основний Закон України.
Розділ І

ЗАСАДИ
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ

Стаття 1
Україна - суверенна демократична
соціальна правова держава.
Україна є республікою.
Стаття 2
Суверенітет України поширюється
на всю її територію.
Територія України в межах існуючого кордону є єдиною, цілісною і недоторканною.
Територіальний устрій України
грунтується на засадах збалансованого соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних
одиниць з урахуванням їх історичних,
географічних, економічних, екологічних і демографічних особливостей,
етнічних і культурних традицій.
Стаття 3
Україна є унітарною державою.
Столицею України є місто Київ.
Систему адміністративно-територіального устрою України складають:
громади - міста, містечка, села
або об’єднання кількох населених
пунктів, райони, області, Автономна
Республіка Крим, які є невід’ємними
складовими частинами України.
Міста з визначеною законом кількістю жителів можуть прирівнюватися
за статусом до області або району.
Статус
адміністративно-територіальних одиниць, порядок вирішення питань адміністративно-територіального
устрою
визначаються
законом.
Стаття 4
Людина, її життя і здоров’я, честь і
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави. Утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є
головним обов’язком держави.
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
Стаття 5
В Україні визнається і діє принцип
верховенства права.
Стаття 6
Український народ є єдиним джерелом влади в Україні. Народ здійснює владу безпосередньо і через
державні органи та органи місцевого
самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить
виключно Українському народові і не
може бути узурповане державою, її
органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати владу в
державі.
Стаття 7
Державна влада в Україні здійснюється на засадах її розподілу на законодавчу, виконавчу та судову.
Межі повноважень органів законодавчої, виконавчої та судової влади
встановлені Конституцією України.
Стаття 8
В Україні визнається і гарантується
місцеве самоврядування.
Місцеве самоврядування здійснюється жителями громад як безпосередньо, так і через органи місцевого
самоврядування.
Держава забезпечує додержання
Конституції України та законів при
здійсненні повноважень місцевого
самоврядування.
Права місцевого самоврядування
захищаються судом.
Стаття 9
Конституція України має найвищу
юридичну силу.
Норми Конституції України є нормами прямої дії.
Закони приймаються на основі Конституції України і мають відповідати їй,
інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України та
законів і мають відповідати їм.
Стаття 10
Чинний міжнародний договір, згода на обов’язковість якого надана
законом, є частиною законодавства
України.

Якщо міжнародний договір, згода
на обов’язковість якого надана законом, встановлює інші правила, ніж
передбачені законом, застосовуються правила міжнародного договору.
Укладення міжнародного договору,
який суперечить Конституції України,
можливе після внесення відповідних
змін до Конституції України.
Стаття 11
Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких
ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законом.
Державні органи та органи місцевого самоврядування, посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі,
відповідно до повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
України та законами.
Стаття 12
В Україні визнається і діє принцип
єдиного громадянства.
Громадянин України не може бути
позбавлений громадянства і права
змінити громадянство.
Громадянин України не може бути
вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
Стаття 13
Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний
розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного
життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний
розвиток, використання і захист російської, інших мов національних
меншин.
Держава сприяє вивченню мов
міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
Стаття 14
Держава сприяє консолідації та
розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а
також розвитку етнічної, культурної,
мовної та релігійної самобутності всіх
корінних народів і національних меншин в Україні.
Історична та культурна спадщина
охороняється законом.
Держава дбає про задоволення
національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за
межами України.
Стаття 15
Земля є основним національним
багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
Право приватної власності на землю
гарантується відповідно до закону.
Надра, які знаходяться в межах
території України, природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони
України є державною власністю.
Правовий режим державної та комунальної власності на відповідні природні ресурси визначається законом.
Кожен має право користуватися природними ресурсами, що є
об’єктами права державної та комунальної власності, у порядку, встановленому законом.
Стаття 16
Власність зобов’язує. Використання власності не повинно завдавати
шкоди правам, свободам і гідності
людини, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
Держава забезпечує захист прав
усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість
економіки.
Усі суб’єкти права власності рівні
перед законом.
Стаття 17
Держава сприяє утвердженню та
розвитку громадянського суспільства.
Суспільне життя в Україні грунтується на засадах політичної, економічної, ідеологічної та культурної багатоманітності.

Жодна ідеологія не може бути визнана державою як обов’язкова.
Цензура заборонена.
Держава сприяє розвитку діалогу
між соціальними партнерами.
Стаття 18
Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої
Конституцією України.
Насильство не може бути засобом
обстоювання політичних інтересів.
Політичні партії в Україні сприяють
формуванню і вираженню політичної
волі громадян, беруть участь у виборах.
Діяльність політичних партій в Україні
грунтується на вільній конкуренції, повазі до демократичних цінностей.
В Україні визнається право на опозиційну діяльність.
Стаття 19
Забезпечення екологічної безпеки
і підтримання екологічної рівноваги на території України, збереження
генофонду Українського народу є
обов’язком держави.
Стаття 20
Оборона України, захист її суверенітету, цілісності і недоторканності території держави покладаються на Збройні Сили України.
Збройні Сили України та інші створені відповідно до закону військові
формування не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою захоплення влади і
повалення конституційного ладу.
На території України забороняється створення і функціонування будьяких збройних формувань, непередбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
Стаття 21
Зовнішньополітична
діяльність
України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки
шляхом підтримання мирного та взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства
згідно із загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.
Україна самостійно вирішує питання про вступ чи приєднання до міжнародних організацій, політичних та
економічних міждержавних об’єднань
і вільний вихід із них.
Стаття 22
Державний Прапор України - стяг
із двох рівновеликих горизонтальних
смуг синього і жовтого кольорів.
Державний Герб України - Тризуб
золотої барви на синьому щиті.
Державний Гімн України - національний гімн «Ще не вмерла України
і слава, і воля» на музику Михайла
Вербицького зі словами Павла Чубинського в редакції, визначеній законом.
Духовний Гімн України - гімн «Боже
великий, єдиний, нам Україну храни»
на музику Миколи Лисенка зі словами Олександра Кониського в редакції, визначеній законом.
Порядок використання державних
символів України встановлюється законом.
Стаття 23
Грошовою одиницею України є
гривня.

Розділ II

ПРАВА, СВОБОДИ
ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ
І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 24
Усі люди від народження є вільними
і рівними у своїй гідності та правах.
Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 25
Права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті законів, інших
нормативно-правових актів не допускається звуження змісту та обсягу
прав і свобод людини і громадянина.

Захист прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі
Конституції України гарантується.
Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Стаття 26
Кожен має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому
не порушуються права і свободи інших
людей.
Стаття 27
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи.
Усі є рівними перед законом і судом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, етнічного
та соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, місця народження, за
мовними або іншими ознаками.
Жінці і чоловіку гарантуються рівні
можливості для реалізації своїх прав
і свобод.
Стаття 28
Кожен має невід’ємне право на
життя.
Обов’язок держави - охороняти
і захищати життя людини. Ніхто не
може бути засуджений до смертної
кари або страчений.
Кожен має право захищати своє
життя і здоров’я, життя і здоров’я
інших людей від протиправних посягань.
Стаття 29
Кожен має право на повагу до його
людської гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському
або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди
не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
Стаття 30
Кожен має право на сім’ю та повагу до сімейного життя.
Шлюб грунтується на вільній згоді
жінки і чоловіка. Кожен із подружжя
має рівні права і обов’язки у шлюбі
та сім’ї.
Батьки зобов’язані утримувати і
виховувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися
про своїх непрацездатних батьків.
Сім’я, дитинство, материнство і
батьківство охороняються державою.
Стаття 31
Діти рівні у своїх правах і свободах
незалежно від походження, а також
від того, народжені вони у шлюбі чи
поза ним.
Насильство над дитиною та її експлуатація, втягування у діяльність,
шкідливу для моральності та нормального розвитку дитини, забороняються.
Утримання та виховання дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на
державу.
Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.
Стаття 32
Держава створює умови для ефективного здійснення права осіб з обмеженими фізичними можливостями
на самостійність, соціальну інтеграцію та повноцінну участь у суспільному житті.
Стаття 33
Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на
законних підставах, користуються
тими самими правами і свободами,
а також несуть такі самі обов’язки, як
і громадяни України, за винятками,
встановленими Конституцією України, міжнародними договорами України та законами.
Іноземцям та особам без громадянства може бути надано статус біженця або притулок у порядку, встановленому законом.
Стаття 34
Кожна людина має право на особисту свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше
як за вмотивованим рішенням суду і
тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його припинити
уповноважені на те законом державні
органи можуть застосувати тримання
особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обгрунтованість якого протягом двадцяти чотирьох годин
з моменту фактичного затримання
має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо
протягом двадцяти чотирьох годин з
моменту її фактичного затримання їй
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не вручено вмотивованого рішення
суду про тримання під вартою.
Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно
повідомлено про мотиви арешту чи
затримання, роз’яснено його права
та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та
користуватися правовою допомогою
захисника.
Кожний затриманий має право у
будь-який час оскаржити в суді своє
затримання.
Про арешт або затримання людини
має бути негайно повідомлено вказаних нею родичів або інших осіб.
Стаття 35
Кожному гарантується недоторканність житла.
Не допускається проникнення до
житла або до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
У невідкладних випадках, пов’язаних
з урятуванням життя людей та майна
чи з безпосереднім переслідуванням
осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений
законом порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду, обшуку.
Стаття 36
Кожному гарантується таємниця
листування, телефонних розмов, телеграфної, електронної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути
встановлені лише судом у випадках,
передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину
під час розслідування кримінальної
справи, якщо іншими способами
одержати інформацію неможливо.
Стаття 37
Кожному гарантується невтручання в його приватне життя.
Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу
без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, громадського порядку, охорони здоров’я населення
та захисту прав і свобод людини.
Кожний громадянин має право знайомитися в державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах та інших
організаціях з відомостями про себе,
які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.
Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів
своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також
право на відшкодування матеріальної
і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та
поширенням такої недостовірної інформації.
Стаття 38
Кожному, хто на законних підставах перебуває в Україні, гарантується
право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право
вільно залишати територію України,
за винятком обмежень, які встановлюються законом в інтересах національної безпеки, громадського
порядку, запобігання чи розкриття
злочину, охорони здоров’я, моральності населення або захисту прав і
свобод інших людей.
Громадянин України не може бути
позбавлений права на в’їзд у будьякий час в Україну.
Стаття 39
Кожен має право на свободу слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати,
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово
або в інший спосіб - на свій вибір.
Здійснення цих прав може бути
обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної
цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони
здоров’я і моральності населення,
захисту репутації чи прав і свобод
інших людей, запобігання розголошенню конфіденційної інформації
або для підтримання авторитету і
неупередженості суду.
Стаття 40
Кожен має право на свободу
думки, совісті і віросповідання. Це
право включає свободу сповідувати
будь-яку релігію або не сповідувати
ніякої, змінювати переконання, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи
і ритуальні обряди, вести релігійну
діяльність, здобувати світську і релігійну освіту.
Продовження на 4 стор.
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Здійснення цього права може бути
обмежене законом в інтересах громадського порядку, охорони здоров’я
чи моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.
Церква і релігійні організації в
Україні відокремлені від держави, а
школа - від церкви.
Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова.
Ніхто не може бути увільнений від
своїх обов’язків перед державою або
відмовитися від виконання законів за
мотивами релігійних та інших переконань, за винятком установлених
законом випадків.
Стаття 41
Кожен має право на свободу
об’єднання для здійснення і захисту
своїх прав та свобод і задоволення
політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за
винятком обмежень, установлених
Конституцією України і законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я
населення або захисту прав і свобод
інших людей.
Утворення і діяльність політичних партій та інших об’єднань, цілі або дії яких
спрямовані на ліквідацію незалежності
України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, незаконне захоплення державної
влади, пропаганду війни, насильства, на
розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і
свободи людини, здоров’я населення,
забороняються.
Об’єднання не можуть мати воєнізованих формувань.
Кожен, хто працює, має право на
участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових та інших
соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими
організаціями, що об’єднують людей,
пов’язаних спільними інтересами за
родом їх професійної діяльності. Усі
професійні спілки мають рівні права.
Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються Конституцією України та законами.
Професійні спілки та інші об’єднання
утворюються без попереднього дозволу на основі вільного волевиявлення їх
членів.
Ніхто не може бути примушений до
вступу в будь-яке об’єднання чи обмежений у правах за належність чи
неналежність до такого об’єднання.
Усі об’єднання є рівними перед законом.
Заборона діяльності об’єднань
здійснюється лише в судовому порядку.
Стаття 42
Засновниками та членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства
у політичних партіях встановлюються
Конституцією України та законами.
Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої
та судової влади і виконавчих органах
місцевого самоврядування, військових
формуваннях, а також на державних
підприємствах, у навчальних закладах
та інших установах і організаціях.
Стаття 43
Громадяни мають право брати участь
в управлінні державними та місцевими
справами, у всеукраїнському та місцевому референдумах, вільно обирати і
бути обраними на виборах до державних органів та органів місцевого самоврядування, а також право здійснювати
народну та місцеву ініціативи.
Громадяни користуються рівним
правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.
Громадяни мають право брати
участь у здійсненні правосуддя.
Стаття 44
Кожен має право на свободу зібрань, яке включає право мирно, без
зброї збиратися і проводити збори,
мітинги, походи і демонстрації, про
проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи
органи місцевого самоврядування.
Обмеження щодо реалізації цього
права може встановлюватися судом
відповідно до закону і лише в інтересах
національної безпеки та громадського
порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони
здоров’я, моральності населення або
захисту прав і свобод інших людей.
Стаття 45
Кожен має право на звернення до
державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових осіб
та на обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Стаття 46
Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю
власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, встановленому
законом.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
Кожен для задоволення своїх потреб може користуватися об’єктами
права державної та комунальної
власності відповідно до закону.
Право приватної власності є непорушним.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Примусове відчуження об’єктів
права приватної власності може бути
застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом,
та за умови попереднього і повного
відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх
вартості допускається лише в умовах
воєнного чи надзвичайного стану.
Конфіскація майна у власника
може бути застосована виключно за
рішенням суду у випадках, обсязі та
порядку, встановлених законом.
Стаття 47
Кожен має право на заняття підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законом.
Підприємницька діяльність громадян, які мають представницький
мандат, обіймають державні посади,
є посадовими особами місцевого самоврядування, обмежується Конституцією України та законом.
Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і
безпечністю продукції та усіх видів
послуг і робіт, сприяє діяльності організацій споживачів.
Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності.
Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції, недобросовісна конкуренція. Види і межі
монополії визначаються законом.
Стаття 48
Кожен має право на працю, що
включає можливість заробляти на
життя собі і своїй сім’ї працею, яку він
вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Держава створює умови для повного здійснення права на працю,
гарантує рівні можливості у виборі
професії та роду трудової діяльності,
реалізовує програми професійнотехнічного навчання, підготовки і
перепідготовки кадрів відповідно до
суспільних потреб.
Використання примусової праці
забороняється, крім роботи чи служби, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про
надзвичайний стан.
Кожен, хто працює, має право на
належні, безпечні і здорові умови
праці, на заробітну плату, не нижчу
від визначеного законом прожиткового мінімуму. Право на своєчасне
одержання винагороди за працю захищається законом.
Використання праці жінок і дітей
на небезпечних для їхнього здоров’я
роботах забороняється.
Захист від незаконного звільнення
гарантується.
Стаття 49
Кожен, хто працює, має право на
відпочинок.
Це право забезпечується відповідно до закону наданням днів щотижневого відпочинку, оплачуваної
щорічної відпустки, а також компенсацією за роботу у вихідні, святкові та
неробочі дні, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих
професій і виробництв, скороченої
тривалості роботи у нічний час.
Мінімальна тривалість відпочинку
та оплачуваної щорічної відпустки,
вихідні та неробочі дні, а також інші
умови здійснення права на відпочинок визначаються законом.
Тривалість оплачуваної щорічної
відпустки не може бути меншою ніж
тридцять днів.
Стаття 50
Ті, хто працює, мають право на
страйк для захисту своїх економічних
і соціальних інтересів.
Порядок здійснення права на
страйк, обмеження щодо участі у
страйку встановлюються законом з
урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони
здоров’я, прав і свобод інших людей.
Ніхто не може бути примушений до
участі або до неучасті у страйку.
Заборона страйку можлива лише
на підставі закону.
Стаття 51
Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на
забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а
також у старості та в інших випадках,
передбачених законом.
Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням за рахунок страхових
внесків працюючих та роботодавців,
а також бюджетних та інших джерел
соціального забезпечення; функціо-

нуванням державних, комунальних,
приватних закладів для догляду за
непрацездатними.
Пенсії, інші види соціальних виплат
та допомоги, що є основним джерелом існування, мають бути не нижчими від визначеного законом прожиткового мінімуму.
Стаття 52
Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожен
має змогу побудувати, придбати або
взяти житло в оренду або інше користування.
Громадянам, які потребують соціального захисту, житло належного
рівня надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату
відповідно до закону.
Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.
Стаття 53
Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї.
Стаття 54
Кожен має право на охорону
здоров’я та медичну допомогу. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян
медичного обслуговування.
Медична допомога у державних
і комунальних закладах охорони
здоров’я надається безоплатно в
установленому законом порядку.
Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних
соціально-економічних,
медико-санітарних і оздоровчопрофілактичних програм, а також
медичним страхуванням.
Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує
санітарно-епідемічне благополуччя.
Стаття 55
Кожен має право на безпечне для
життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням
цього права шкоди.
Кожному гарантується право вільного
доступу до інформації про стан довкілля,
про якість харчових продуктів, житла і
предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація є відкритою.
Стаття 56
Кожен має право на освіту.
Повна загальна середня освіта є
обов’язковою.
Держава забезпечує доступність
і безоплатність дошкільної, повної
загальної середньої, професійнотехнічної, вищої освіти в державних
і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної
загальної середньої, позашкільної,
професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм
навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам у
встановленому законом порядку.
Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних
і комунальних навчальних закладах
на конкурсній основі з урахуванням їх
особистих здібностей.
Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до
закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення
рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через
національні культурні об’єднання.
Стаття 57
Кожному гарантується свобода
літературної, художньої, наукової
і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, авторських
прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з
різними видами інтелектуальної діяльності.
Кожен має право на результати
своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати
або поширювати їх без його згоди, за
винятками, встановленими законом.
Стаття 58
Кожен має право будь-якими не
забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
Стаття 59
Кожен має право звернутися до
суду загальної юрисдикції, Конституційного Суду України.
Кожному гарантується право на
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових осіб.
Кожен має право на справедливий
і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і
безстороннім судом, створеним на
підставі закону.
Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом
своїх прав і свобод до відповідних
міжнародних судових установ чи до
відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких
є Україна.
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Стаття 60
Кожен має право на відшкодування
відповідно до закону за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної
шкоди, завданої неконституційними
і незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю державних органів,
органів місцевого самоврядування,
посадових осіб при здійсненні ними
своїх повноважень.
Стаття 61
Кожному гарантується право знати
свої права і обов’язки.
Закони та інші нормативно-правові
акти, що стосуються прав, свобод
і обов’язків людини і громадянина,
мають бути оприлюднені у порядку,
встановленому Конституцією України
та законом.
Закони та інші нормативно-правові
акти, що стосуються прав, свобод і
обов’язків людини і громадянина, не
оприлюднені у порядку, встановленому законом, є нечинними.
Незнання законів не звільняє від
юридичної відповідальності.
Стаття 62
Закони та інші нормативно-правові
акти не мають зворотної дії в часі, крім
випадків, коли вони пом’якшують або
скасовують відповідальність особи чи
в будь-який інший спосіб поліпшують
її становище.
Ніхто не може нести відповідальність за діяння, які на час їх вчинення
не визнавалися законом як правопорушення.
Стаття 63
Кожен має право на правову допомогу.
Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.
У випадках, передбачених законом, правова допомога надається
безоплатно.
Для забезпечення права на захист
від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у
судах та інших державних органах діє
адвокатура.
Стаття 64
Ніхто не зобов’язаний виконувати
явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу
настає юридична відповідальність.
Стаття 65
Ніхто не може бути притягнений до
юридичної відповідальності одного
виду за одне й те саме правопорушення двічі.
Юридична відповідальність особи
має індивідуальний характер.
Стаття 66
Особа вважається невинуватою у
вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки
її вину не буде доведено у визначеному законом порядку і встановлено
обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов’язаний доводити
свою невинуватість у вчиненні злочину.
Обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях.
Усі сумніви щодо доведеності вини
особи тлумачаться на її користь.
Засуджений користується всіма
правами і свободами людини і громадянина, за винятком обмежень, які
визначені законом і встановлені вироком суду.
Кожний засуджений має право на
перегляд вироку судом у встановленому законом порядку, а також
право просити про помилування або
пом’якшення покарання.
У разі скасування вироку суду як
неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.
Стаття 67
Ніхто не може бути притягнений до
юридичної відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів своєї сім’ї чи
близьких родичів, коло яких визначається законом.
Права потерпілого, свідка, підозрюваного, обвинуваченого, підсудного захищаються законом.
Стаття 68
Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути
обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Такі обмеження мають бути пропорційними до
встановленої законом мети і необхідними в демократичному суспільстві.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть установлюватися
окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не
можуть бути обмежені права і свободи,
передбачені статтями 27, 28, 29, 30,
31, 32, 34, 45, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67 Конституції України.
Стаття 69
Захист України, її незалежності та територіальної цілісності є
обов’язком громадян України.
Громадяни проходять військову
службу відповідно до закону.

Держава забезпечує соціальний
захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах
України та в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
Стаття 70
Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та
законів, не посягати на права і свободи інших осіб.
Кожен зобов’язаний шанувати
державні символи України.
Стаття 71
Кожен зобов’язаний сплачувати
податки, збори, обов’язкові платежі
в порядку і розмірах, установлених
законом.
Стаття 72
Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду довкіллю, історичній та
культурній спадщині, відшкодовувати
завдані ним збитки.
Стаття 73
Положення цього розділу Конституції України застосовуються також
до юридичних осіб, зареєстрованих в
Україні, якщо права і свободи та їх юридичні гарантії за своїм змістом та обсягом можуть бути на них поширені.
Розділ III

НАРОДНЕ
ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

Стаття 74
Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум,
народну та місцеву ініціативи та інші
форми безпосередньої демократії.
Стаття 75
Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України,
яким виповнилося на день їх проведення вісімнадцять років.
Не мають права голосу громадяни,
яких визнано судом недієздатними.
Народна ініціатива здійснюється
громадянами України, які мають право голосу.
У місцевих виборах і референдумах беруть участь, місцеву ініціативу
здійснюють громадяни України, які
мають право голосу і належать до
відповідних громад.
Стаття 76
Вибори є прямими і відбуваються
на основі загального і рівного виборчого права шляхом таємного голосування. Усі виборці мають однакову
кількість голосів на виборах і голосують особисто.
Вибори є вільними. Виборці самостійно вирішують питання щодо участі у виборах. Виборцям гарантуються
умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення під час
голосування.
Вибори є періодичними і проводяться у визначені Конституцією України
строки та відповідно до закону.
Вибори депутатів рад громад, районних, обласних рад, голів громад,
депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим не проводяться одночасно з черговими виборами Президента України, народних депутатів.
Стаття 77
Не можуть балотуватися громадяни України, які під час виборів є
військовослужбовцями, обіймають
посади судді, прокурора, слідчого,
Уповноваженого Національних Зборів України з прав людини, Голови,
члена Рахункової палати, Голови,
іншого члена Центральної виборчої
комісії України, члена Вищої ради юстиції України, інші визначені законом
державні посади.
Стаття 78
Виключно всеукраїнським референдумом, що призначається Президентом України відповідно до статті
168 Конституції України, вирішується
питання щодо прийняття конституційного закону про внесення змін до
Конституції України або про нову редакцію Конституції України.
Виключно всеукраїнським референдумом, що призначається Сенатом, приймається як закон внесений
Президентом України та схвалений
Палатою депутатів та Сенатом в порядку, передбаченому статтею 107
Конституції України, законопроект
про надання згоди на обов’язковість
для України міжнародного договору
щодо зміни території України або міжнародного договору щодо передачі
Україною здійснення частини своїх
прав міждержавним об’єднанням.
Стаття 79
За народною ініціативою на вимогу
не менш як півтора мільйона громадян України, які мають право голосу,
за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш
як у двох третинах адміністративнотериторіальних одиниць, зазначених
в абзаці четвертому частини третьої статті 3 Конституції України, і не
менш як по п’ятдесят тисяч підписів
у кожній з них, на всеукраїнський референдум виноситься законопроект
про скасування чинного закону повністю чи в окремій частині.
Продовження на 5 стор.
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Всеукраїнський референдум за
народною ініціативою не допускається щодо законопроектів про скасування повністю чи в окремій частині
законів з питань прав і обов’язків
громадян, гарантій цих прав, податків, зборів, обов’язкових платежів,
бюджету, амністії, юридичної відповідальності, законів про надання
згоди на обов’язковість для України
міжнародних договорів України або
про припинення чи зупинення дії міжнародних договорів України.
Всеукраїнський референдум за
народною ініціативою призначається
Президентом України.
Всеукраїнський референдум за
народною ініціативою може проводитися не більше одного разу на рік.
Стаття 80
Всеукраїнський референдум вважається таким, що відбувся, за умови
участі в голосуванні більшості громадян України, які мають право голосу.
Рішення на всеукраїнському референдумі ухвалюються більшістю
голосів громадян України, які взяли
участь у голосуванні.
Закон, прийнятий всеукраїнським
референдумом, після офіційного оголошення результатів всеукраїнського
референдуму невідкладно підписується та офіційно опубліковується
Президентом України.
Закон, прийнятий всеукраїнським
референдумом, набуває чинності
через десять днів після дня його офіційного опублікування, якщо інше не
передбачено самим законом, але не
раніше дня його офіційного опублікування.
Рішення, ухвалене на всеукраїнському референдумі, є обов’язковим.
Порядок проведення всеукраїнського референдуму встановлюється
законом.
Стаття 81
За народною ініціативою на вимогу
не менш як півтора мільйона громадян України, які мають право голосу,
до Національних Зборів України вноситься законопроект про внесення
змін до Конституції України або про
нову редакцію Конституції України.
За народною ініціативою на вимогу
не менш як ста тисяч громадян України, які мають право голосу, до Національних Зборів України вноситься
законопроект з питань, віднесених до
сфери регулювання законом.
Порядок здійснення народної ініціативи встановлюється законом.
Стаття 82
Місцеві референдуми проводяться
у громадах відповідно до Конституції
України та закону для вирішення питань місцевого значення.
Межі
адміністративно-територіальних одиниць можуть бути змінені
з урахуванням рішень місцевих референдумів.
Місцевий референдум вважається
таким, що відбувся, за умови участі у голосуванні більшості громадян
України, які мають право голосу і належать до відповідної громади.
Рішення на місцевому референдумі ухвалюються більшістю голосів
громадян України, які взяли участь у
голосуванні.
Порядок проведення місцевого
референдуму встановлюється законом.
Стаття 83
Громадяни України, які мають право голосу і належать до відповідної
громади, мають право ініціювати в
порядку, передбаченому законом,
розгляд на місцевому референдумі
або органами місцевого самоврядування будь-якого питання, віднесеного до компетенції місцевого самоврядування громади.
Стаття 84
В умовах воєнного або надзвичайного стану народне волевиявлення
не здійснюється.
Розділ IV

НАЦІОНАЛЬНІ
ЗБОРИ УКРАЇНИ

Стаття 85
Національні Збори України - Парламент України є єдиним органом законодавчої влади.
Стаття 86
Національні Збори України складаються з двох палат - Палати депутатів
і Сенату.
Загальний склад Палати депутатів
- триста народних депутатів, які обираються строком на чотири роки.
До загального складу Сенату входять по три сенатори, які обираються
строком на шість років в Автономній
Республіці Крим, кожній області, місті
Києві, в містах, що за статусом прирівняні до області. Кожні два роки
відбувається оновлення третини
складу обраних сенаторів - обираються по одному сенатору, обраному
в Автономній Республіці Крим, кожній
області, місті Києві, у містах, прирівняних за статусом до області. До
загального складу Сенату входять також сенатори, якими довічно стають

після закінчення повноважень Президенти України за їх згодою, крім тих,
яких було усунено з поста в порядку
імпічменту.
Стаття 87
Народним депутатом може бути
обраний громадянин України, який
має право голосу.
Сенатором може бути обраний
громадянин України, який на день
виборів має право голосу і якому виповнилося тридцять п’ять років.
Народні депутати і сенатори обираються на прямих виборах громадянами України, які мають право голосу, на
основі загального і рівного виборчого
права шляхом таємного голосування.
Не може бути обраний народним
депутатом чи сенатором громадянин, який має судимість за вчинення
злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.
Стаття 88
Чергові вибори народних депутатів, сенаторів проводяться не пізніше
ніж за дев’яносто днів до завершення
строку, на який їх було обрано.
Позачергові вибори народних депутатів проводяться протягом шістдесяти днів з дня опублікування указу
Президента України про розпуск Палати депутатів.
У разі дострокового припинення
повноважень сенатора вибори сенатора проводяться протягом шістдесяти днів з дня дострокового припинення повноважень відповідного
сенатора.
Порядок проведення виборів народних депутатів та сенаторів встановлюється законом.
Стаття 89
Народний депутат, сенатор набуває повноважень з моменту складення ним на засіданні відповідної
палати Національних Зборів України
присяги такого змісту:
«Присягаю на вірність Україні.
Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет України, дбати
про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів,
діяти в інтересах усіх співвітчизників».
Народні депутати, обрані до нового
складу Палати депутатів, складають
присягу на її спеціальному засіданні
перед відкриттям першої сесії Палати депутатів.
Відмова скласти присягу має наслідком втрату мандата народного
депутата чи сенатора.
Стаття 90
Народний депутат, сенатор здійснює свої повноваження на постійній
основі.
Народний депутат не може мати
іншого представницького мандата,
обіймати посаду судді, іншу державну посаду (крім посади Прем’єрміністра
України,
Віце-прем’єрміністра України, міністра), бути на
військовій, дипломатичній чи іншій
державній службі, займатися іншою
оплачуваною або підприємницькою
діяльністю, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на
меті одержання прибутку.
Сенатор не може мати іншого
представницького мандата, обіймати
посаду судді, іншу державну посаду,
бути на військовій, дипломатичній чи
іншій державній службі, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу
керівного органу чи наглядової ради
підприємства або організації, що має
на меті одержання прибутку.
Вимоги щодо несумісності мандата народного депутата, сенатора з
іншими видами діяльності встановлюються законом.
Стаття 91
Народний депутат, сенатор не несе
юридичної відповідальності за голосування або висловлювання у палатах Національних Зборів України, за
винятком відповідальності за образу
чи наклеп.
Народний депутат без згоди Палати депутатів, сенатор без згоди
Сенату не може бути затриманий чи
заарештований.
Стаття 92
Повноваження народного депутата, сенатора визначаються Конституцією України та законом.
Стаття 93
Повноваження народних депутатів
припиняються одночасно з припиненням повноважень, розпуском Палати депутатів.
Повноваження сенатора припиняються в день завершення строку, на
який його обрано.
Повноваження народного депутата, сенатора припиняються достроково в разі:
1) відмови від мандата за його заявою;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
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4) припинення його громадянства;
5) порушення вимог щодо несумісності мандата народного депутата,
сенатора, встановлених Конституцією України та законом;
6) смерті.
У випадках, передбачених пунктами 1, 2, 3, 4, 6 частини третьої
цієї статті, повноваження народного
депутата, сенатора припиняються
Центральною виборчою комісією
України.
Рішення про припинення повноважень народного депутата, сенатора
у випадку, передбаченому пунктом 5
частини третьої цієї статті, ухвалюється Центральною виборчою комісією України на підставі встановлення
нею порушення вимог щодо несумісності мандата народного депутата,
сенатора.
Стаття 94
Національні Збори України є постійно діючим органом і працюють
сесійно.
Палата депутатів збирається на
першу сесію у вівторок третього тижня після дня офіційного оголошення
результатів виборів народних депутатів. Одночасно з Палатою депутатів
на сесію збирається Сенат.
Чергові сесії палат Національних
Зборів України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка
вересня кожного року.
Позачергові сесії кожної з палат
Національних Зборів України із зазначенням порядку денного скликаються відповідно Головою Палати
депутатів, Головою Сенату на вимогу
не менш як третини від загального
складу відповідної палати Національних Зборів України або на вимогу
Президента України.
У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи
надзвичайного стану в Україні або в
окремих її місцевостях, про загальну
або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами
надзвичайної екологічної ситуації
Сенат збирається на засідання у дводенний строк без скликання.
У разі закінчення строку, на який
обрано народних депутатів, сенаторів
під час дії воєнного чи надзвичайного
стану в Україні, повноваження Палати
депутатів, сенаторів продовжуються
до дня набуття повноважень народними депутатами, сенаторами, обраними після скасування воєнного чи
надзвичайного стану.
У разі закінчення строку, на який
обрано сенатора, під час дії воєнного
чи надзвичайного стану на території
відповідної місцевості його повноваження продовжуються до дня набуття
повноважень сенатором, обраним
після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Порядок діяльності палат Національних Зборів України визначається
Конституцією України та регламентами
палат Національних Зборів України.
Стаття 95
Засідання палат Національних
Зборів України проводяться відкрито, закриті засідання проводяться за
рішенням відповідної палати, ухваленим не менш як двома третинами від
її загального складу.
Спільні засідання палат Національних Зборів України скликає та веде
Голова Палати депутатів, у разі його
відсутності - Голова Сенату.
Спільні засідання палат Національних Зборів України проводяться за
Регламентом Палати депутатів.
Засідання палат Національних
Зборів України проводяться за умови
участі в засіданнях не менше половини від загального складу відповідної
палати.
Рішення палат Національних Зборів України ухвалюються шляхом голосування народних депутатів, сенаторів на засіданнях відповідно Палати
депутатів, Сенату.
Народні депутати, сенатори на засіданнях палат Національних Зборів
України голосують особисто.
Стаття 96
Національні Збори України на
спільних засіданнях палат:
1) заслуховують щорічні та позачергові послання Президента України до Національних Зборів України
про внутрішнє і зовнішнє становище
України;
2) заслуховують виступи вищих посадових осіб іноземних держав, керівників міжнародних організацій;
3) заслуховують щорічні та позачергові доповіді Уповноваженого
Національних Зборів України з прав
людини про стан дотримання та захисту прав людини в Україні.
На урочистому спільному засіданні
палат Національних Зборів України новообраний Президент України складає
присягу Українському народу.
Стаття 97
Палата депутатів:
1) приймає закони;
2) ухвалює рішення про затвердження персонального складу Кабі-

нету Міністрів України та Програми
діяльності Кабінету Міністрів України
відповідно до статті 128 Конституції
України;
3) розглядає питання про відповідальність Кабінету Міністрів України,
ухвалює рішення про недовіру Кабінету Міністрів України відповідно до
статті 99 Конституції України;
4) ухвалює рішення про відставку
Прем’єр-міністра України відповідно до статті 129 Конституції України; за поданням Прем’єр-міністра
України ухвалює рішення про відставку інших членів Кабінету Міністрів України;
5) здійснює контроль за діяльністю
Кабінету Міністрів України відповідно
до Конституції України;
6) затверджує Державний бюджет
України, вносить зміни до нього;
7) здійснює контроль за виконанням Державного бюджету України,
ухвалює рішення щодо звіту Кабінету
Міністрів України про виконання Державного бюджету України;
8) затверджує законом рішення
про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям;
9) затверджує законом рішення
про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних
фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом
України, здійснює контроль за їх використанням;
10) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Рахункової палати, в тому числі Голову Рахункової палати;
11) призначає на посаду та звільняє з посади Уповноваженого Національних Зборів України з прав
людини, утворює його територіальні
представництва;
12) ухвалює законом рішення про встановлення і зміну меж
адміністративно-територіальних
одиниць, утворення і ліквідацію областей, районів;
13) прирівнює законом міста за
статусом до області або району;
14) відносить законом населені
пункти до категорії міст;
15) ухвалює законом рішення про
найменування і перейменування населених пунктів, районів, областей;
16) затверджує законом перелік
об’єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації, щорічні програми приватизації об’єктів
права державної власності;
17) визначає законом правові засади вилучення об’єктів приватної
власності;
18) оголошує законом амністію;
19) затверджує кошторис Палати
депутатів;
20) затверджує структуру апарату
Палати депутатів, призначає на посаду та звільняє з посади керівника
апарату Палати депутатів.
Палата депутатів здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією України.
Стаття 98
Народні депутати, які становлять не
менш як одну десяту від загального
складу Палати депутатів, мають право
звернутися на її засіданні із запитом до
Кабінету Міністрів України з питань виконання Програми його діяльності.
Прем’єр-міністр України або за
його дорученням інший член Кабінету
Міністрів України зобов’язаний у визначений законом строк дати обгрунтовану відповідь на запит народних
депутатів, яка обговорюється на засіданні Палати депутатів.
Народний депутат має право на
одержання інформації, пов’язаної
з його депутатською діяльністю, за
його зверненням до органів Національних Зборів України, до Кабінету
Міністрів України.
Стаття 99
Палата депутатів за письмовою
пропозицією народних депутатів, які
становлять не менш як одну третину
від загального складу Палати депутатів, розглядає питання про відповідальність Кабінету Міністрів України.
Розгляд Палатою депутатів питання
про відповідальність Кабінету Міністрів України проводиться не раніше
ніж через три дні після внесення такої
пропозиції.
За результатами розгляду питання
про відповідальність Кабінету Міністрів України Палата депутатів може
ухвалити більшістю від її загального
складу рішення про недовіру Кабінету Міністрів України.
Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Палатою депутатів на позачерговій сесії, або більше одного
разу протягом однієї чергової сесії,
або протягом останньої сесії Палати
депутатів поточного скликання.
Стаття 100
Сенат:
1) схвалює закони, прийняті Палатою депутатів;
2) призначає всеукраїнський ре-
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ферендум відповідно до статті 78
Конституції України;
3) призначає вибори Президента
України у строки, встановлені статтею 114 Конституції України;
4) призначає вибори депутатів рад
громад, районних, обласних рад, голів громад, депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим відповідно до Конституції України та законів;
5) достроково припиняє за поданням Президента України повноваження Верховної Ради Автономної
Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про
порушення нею Конституції України,
рад громад, районних, обласних рад,
голів громад з підстав, визначених
Конституцією України та законом;
6) затверджує за поданням Президента України загальну структуру,
чисельність Збройних Сил України,
Служби безпеки України, інших створених відповідно до закону військових формувань;
7) затверджує укази Президента
України про введення воєнного чи
надзвичайного стану в Україні або в
окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про
оголошення окремих місцевостей
зонами надзвичайної екологічної
ситуації;
8) затверджує укази Президента
України про надання військової допомоги іноземним державам, про
направлення підрозділів Збройних Сил України, інших військових
формувань до іноземної держави
чи про допуск підрозділів збройних
сил іноземних держав на територію
України;
9) за поданням Президента України
оголошує стан війни і укладає мир;
10) призначає на посади та звільняє з посад Голову та інших членів
Центральної виборчої комісії України
за поданням Президента України;
11) надає згоду на призначення на
посади Президентом України Генерального прокурора України, а також
Голови Служби безпеки України, Голови Національного бюро розслідувань
України, керівників інших державних
органів, які здійснюють досудове
слідство, Голови Служби зовнішньої
розвідки України;
12) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Президента
України Голову Національного банку
України, Голову та державних уповноважених Антимонопольного комітету
України, керівників та членів інших
органів державного регулювання;
13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Рахункової палати;
14) призначає та звільняє половину складу Ради Національного банку
України;
15) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
16) призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Президента України Голову Національного комітету державної служби України;
17) затверджує кошторис Сенату;
18) затверджує структуру апарату Сенату, призначає на посаду та
звільняє з посади керівника апарату
Сенату.
Сенат здійснює інші повноваження,
передбачені Конституцією України.
Стаття 101
Кожна палата Національних Зборів
України обирає зі свого складу Голову палати, його заступника та звільняє їх із цих посад.
Голова палати організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях палати, підписує акти, прийняті
палатою, координує діяльність її органів, представляє палату у зносинах
з іншими державними органами, парламентами іноземних держав, контролює роботу апарату палати.
Голова палати здійснює повноваження, передбачені Конституцією
України, у порядку, встановленому
регламентом відповідної палати.
Стаття 102
Кожна палата Національних Зборів
України для підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її
повноважень, обирає зі свого складу
комітети і тимчасові спеціальні комісії
відповідної палати.
Палата депутатів для проведення
розслідування з питань, що віднесені
до її повноважень і становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові
слідчі комісії, якщо рішення про це
ухвалено не менш як третиною від її
загального складу. Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є
вирішальними для досудового слідства і суду.
Організація і порядок діяльності
комітетів, тимчасових спеціальних
комісій Палати депутатів і Сенату,
тимчасових слідчих комісій Палати
депутатів встановлюються законом.
Продовження на 6 стор.
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Стаття 103
Повноваження Палати депутатів
припиняються в день відкриття першого засідання новообраної Палати
депутатів.
Повноваження Палати депутатів
припиняються достроково з дня видання указу Президента України про
її розпуск.
Палата депутатів може бути розпущена Президентом України.
Для ухвалення рішення про розпуск Палати депутатів Президент
України оголошує консультації з головами обох палат Національних
Зборів України, Прем’єр-міністром
України та головами фракцій у Палаті
депутатів.
Палата депутатів не може бути
розпущена під час дії воєнного чи
надзвичайного стану в Україні.
Палата депутатів, обрана на позачергових виборах, не може бути розпущена також протягом одного року
від дня її обрання, а також в останні
шість місяців строку, на який обрано Президента України, крім випадку, передбаченого частиною п’ятою
статті 128 Конституції України.
Стаття 104
Палата депутатів приймає закони,
постанови більшістю від загального
складу Палати, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Сенат схвалює закони, приймає
постанови більшістю від загального
складу Сенату, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Стаття 105
Закони мають вищу юридичну силу
стосовно підзаконних нормативноправових актів і регулюють найважливіші суспільні відносини.
Виключно законами визначаються
права і обов’язки громадян, гарантії
цих прав; діяння, які є правопорушеннями, та відповідальність за них;
правовий режим власності та засади
цивільно-правової відповідальності; організація і порядок здійснення
державної влади і місцевого самоврядування.
Стаття 106
Право законодавчої ініціативи в
Національних Зборах України належить народним депутатам, сенаторам, Кабінету Міністрів України, Президентові України, не менш як ста
тисячам громадян України, які мають
право голосу.
Законопроекти, внесені за народною ініціативою на вимогу не менш
як ста тисяч громадян України, які
мають право голосу, а також законопроекти, що визначені Президентом
України як невідкладні, розглядаються Палатою депутатів позачергово.
Стаття 107
Законопроекти вносяться для розгляду до Палати депутатів.
Розгляд законопроекту Палатою
депутатів передбачає прийняття його
основних положень постатейно і прийняття закону в цілому.
Закон, прийнятий Палатою депутатів, протягом п’яти днів передається
Головою Палати депутатів до Сенату.
Сенат після отримання закону протягом п’ятнадцяти днів сесії схвалює
закон або відхиляє його. Якщо Сенат
протягом встановленого строку не
ухвалить рішення, закон вважається
схваленим Сенатом.
Якщо Сенат прийняв постанову
про відхилення закону, Палата депутатів може повторно прийняти закон
більшістю від загального складу.
Стаття 108
Закон, схвалений Сенатом або
прийнятий повторно Палатою депутатів, Голова Палати депутатів невідкладно підписує і направляє Президентові України.
Президент
України
протягом
п’ятнадцяти днів після отримання закону підписує закон або застосовує
щодо нього право вето, повертаючи
закон зі своїми пропозиціями до Палати депутатів для нового розгляду.
Якщо Президент України протягом
встановленого строку не повернув закон до Палати депутатів, закон має бути
підписаний Президентом України.
Якщо повернений Президентом
України з пропозиціями для нового
розгляду до Палати депутатів закон
буде знову прийнятий Палатою депутатів не менш як двома третинами
від її загального складу, Президент
України протягом десяти днів підписує такий закон.
Підписаний Президентом України
закон невідкладно офіційно опубліковується.
Закон набуває чинності через десять днів після його офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня
його офіційного опублікування.
Стаття 109
Державний бюджет України затверджується законом на період із 1 січня
по 31 грудня кожного року, а за особливих обставин - на інший період.
Виключно законом про Державний
бюджет України визначаються видатки

держави на загальносуспільні потреби, їх розмір і цільове спрямування.
Кабінет Міністрів України подає до
Палати депутатів проект закону про
Державний бюджет України на наступний рік та доповідь про хід виконання Державного бюджету України
поточного року не пізніше 15 вересня
кожного року.
У разі якщо Палату депутатів розпущено, проект закону про Державний бюджет України подається Кабінетом Міністрів України до Сенату,
який приймає закон про Державний
бюджет України не менш як двома
третинами від загального складу. У
такому разі закон про Державний бюджет України невідкладно підписує
Голова Сенату і направляє на підпис
Президентові України.
Парламентський контроль за надходженням коштів до Державного
бюджету України та їх використанням
здійснює Рахункова палата.
Стаття 110
Забезпечення стабільності гривні
є основною функцією центрального
банку держави - Національного банку
України.
Емісія гривні здійснюється виключно Національним банком України.
Визначення
засад
грошовокредитної політики та контроль за її
проведенням здійснює Рада Національного банку України.
Стаття 111
Парламентський контроль за додержанням прав і свобод людини і
громадянина здійснює Уповноважений Національних Зборів України з
прав людини.
Уповноважений Національних Зборів України з прав людини без згоди
Палати депутатів не може бути затриманий чи заарештований до набрання законної сили обвинувальним
вироком суду щодо нього.
Розділ V

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Стаття 112
Президент України - Глава держави. Президент України представляє
державу і забезпечує її правонаступництво.
Президент України є гарантом забезпечення суверенітету, територіальної цілісності і безпеки держави,
додержання Конституції України,
прав і свобод людини і громадянина.
Президент України сприяє взаємодії державних органів, органів місцевого самоврядування.
Стаття 113
Президент України обирається на
прямих виборах громадянами України, які мають право голосу, на основі
загального і рівного виборчого права
шляхом таємного голосування строком на п’ять років.
Президентом України може бути
обраний громадянин України, який
на день виборів має право голосу і
досяг тридцяти п’яти років, проживає
в Україні протягом десяти останніх
перед днем виборів років та володіє
державною мовою.
Президентом України не може
бути обраний громадянин, який має
судимість за вчинення злочину, якщо
ця судимість не погашена і не знята в
установленому законом порядку.
Одна й та сама особа не може бути
Президентом України більше ніж два
строки підряд.
Стаття 114
Чергові вибори Президента України проводяться не пізніше ніж за
дев’яносто днів до завершення строку,
на який обрано Президента України.
Позачергові вибори Президента
України проводяться протягом шістдесяти днів після дострокового припинення повноважень Президента
України.
Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.
Стаття 115
Новообраний Президент України
вступає на пост не пізніше ніж через
тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту
складення на урочистому спільному
засіданні палат Національних Зборів
України такої присяги Українському
народу:
«Я, волею Українського народу
обраний Президентом України, урочисто присягаю на вірність Україні.
Зобов’язуюсь усіма своїми справами
боронити суверенітет України, дбати
про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права
і свободи громадян, додержуватися
Конституції України та законів, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх
співвітчизників, підносити авторитет
України у світі».
Президент України, обраний на позачергових виборах, вступає на пост
у п’ятиденний строк після офіційного
оголошення результатів виборів, з
моменту складення присяги.
Стаття 116
Президент України не може мати

іншого представницького мандата,
обіймати іншу державну посаду, а
також посаду в об’єднаннях громадян, бути на військовій, дипломатичній чи іншій державній службі,
займатися іншою оплачуваною або
підприємницькою діяльністю, входити до складу керівного органу чи
наглядової ради підприємства або
організації, що має на меті одержання прибутку.
Стаття 117
Президенту України гарантується
недоторканність на час перебування
на посту.
Звання Президента України зберігається за ним довічно, якщо тільки
Президент України не був усунений з
поста в порядку імпічменту.
Честь і гідність Президента України
охороняються законом.
Стаття 118
Президент України:
1) здійснює керівництво у сферах
зовнішньополітичної діяльності, оборони і безпеки держави;
2) ухвалює рішення про визнання
іноземних держав; укладає міжнародні договори України, уповноважує
на укладення міжнародних договорів
від імені України;
3) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України;
приймає вірчі та відкличні грамоти
акредитованих при ньому дипломатичних представників;
4) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає
на посади та звільняє з посад вище
командування Збройних Сил України,
інших військових формувань;
5) ухвалює рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих
її місцевостях, про загальну або
часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної
ситуації, про надання військової допомоги іноземним державам, про направлення підрозділів
Збройних Сил України, інших військових формувань до іноземної
держави чи про допуск підрозділів
збройних сил іноземних держав на
територію України - з наступним
затвердженням відповідних указів
Сенатом; ухвалює рішення у разі
збройної агресії проти України про
використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно
до закону військових формувань;
6) призначає всеукраїнський референдум відповідно до статей 78,
79 Конституції України;
7) призначає вибори народних депутатів, сенаторів у строки, передбачені статтею 88 Конституції України;
8) ухвалює рішення про розпуск
Палати депутатів відповідно до статті 103, розпускає Палату депутатів
відповідно до статті 128 Конституції
України;
9) звертається з посланнями до
Українського народу та із щорічними і
позачерговими посланнями до Національних Зборів України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
10) скасовує акти Кабінету Міністрів України з питань зовнішньополітичної діяльності, оборони і безпеки держави після консультацій з
Прем’єр-міністром України;
11) утворює суди в установленому
законом порядку та визначає судові
округи;
12) призначає на посади за згодою
Сенату та звільняє з посад Генерального прокурора України, а також Голову Служби безпеки України, Голову
Національного бюро розслідувань
України, керівників інших державних
органів, які здійснюють досудове
слідство, Голову Служби зовнішньої
розвідки України;
13) призначає та звільняє половину складу Ради Національного банку
України;
14) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
15) надає державним закладам у
сферах освіти, науки, культури статус
національних, призначає на посади
та звільняє з посад керівників таких
національних закладів;
16) ухвалює рішення про прийняття до громадянства України та про
припинення громадянства України,
про надання притулку в Україні;
17) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги, вищі
ранги державних службовців та інші
вищі спеціальні звання і класні чини;
18) нагороджує державними нагородами;
19) здійснює помилування;
20) підписує закони та офіційно їх
опубліковує;
21) має право вето щодо законів
(крім законів, прийнятих на всеукраїнському референдумі) з наступним
поверненням їх на новий розгляд Національних Зборів України;
22) утворює у межах коштів, пе-
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редбачених у Державному бюджеті
України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та
інші допоміжні органи і служби.
Президент України здійснює інші
повноваження, передбачені Конституцією України.
Президент України не може делегувати свої повноваження іншим
державним органам або посадовим
особам.
Стаття 119
Президент України на основі
Конституції України та законів видає укази і розпорядження, які є
обов’язковими до виконання.
Стаття 120
Рада національної безпеки України
є координаційним органом з питань
зовнішньополітичної діяльності, оборони і безпеки держави.
Рада національної безпеки України координує і контролює діяльність
органів виконавчої влади у сферах
зовнішньополітичної діяльності, оборони і безпеки держави.
Головою Ради національної безпеки України є Президент України.
До складу Ради національної безпеки України входять за посадою
Прем’єр-міністр України, Міністр
закордонних справ України, Міністр
оборони України, Міністр внутрішніх
справ України, Міністр юстиції України, Голова Служби безпеки України,
Голова Служби зовнішньої розвідки
України, а також інші посадові особи,
визначені Президентом України.
У засіданнях Ради національної
безпеки України можуть брати участь
голови палат Національних Зборів
України.
Рішення Ради національної безпеки України вводяться в дію указами
Президента України.
Порядок реалізації повноважень
Ради національної безпеки України
визначається законом.
Стаття 121
Президент України здійснює свої
повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України
припиняються достроково в разі:
1) складення ним своїх повноважень;
2) неможливості здійснювати свої
повноваження за станом здоров’я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
Стаття 122
Президент України складає свої
повноваження з моменту проголошення ним особисто відповідної заяви на засіданні Сенату.
Стаття 123
Рішення про дострокове припинення повноважень Президента
України у зв’язку з неможливістю
здійснення ним своїх повноважень
за станом здоров’я ухвалюється
Сенатом більшістю від його загального складу.
Неможливість здійснення Президентом України своїх повноважень
за станом здоров’я встановлюється
Верховним Судом України за зверненням Палати депутатів і на підставі
висновку державної медичної комісії,
створюваної відповідно до закону.
Стаття 124
Президент України може бути усунений з поста в порядку імпічменту у
разі вчинення ним умисного злочину.
Розгляд питання про усунення Президента України з поста в порядку
імпічменту ініціюється більшістю від
загального складу Палати депутатів.
Для проведення розслідування Палата депутатів створює спеціальну
тимчасову слідчу комісію, до складу
якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
Висновки і пропозиції спеціальної
тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Палати депутатів у
двомісячний строк від дня створення
спеціальної тимчасової слідчої комісії.
За наявності підстав Палата депутатів не менш як двома третинами від
загального складу ухвалює рішення
про звинувачення Президента України.
Рішення про усунення Президента
України з поста в порядку імпічменту ухвалюється Сенатом у місячний
строк від дня ухвалення рішення про
звинувачення Президента України за
наявності висновку Конституційного
Суду України щодо додержання встановленої цією статтею процедури
розслідування і розгляду справи про
усунення Президента України з поста
в порядку імпічменту.
Рішення про усунення Президента
України з поста в порядку імпічменту ухвалюється Сенатом не менш як
двома третинами від його загального
складу.
Стаття 125
У разі дострокового припинення
повноважень Президента України
відповідно до статей 121 - 124 Конституції України на період до вступу

на пост новообраного Президента
України виконання повноважень Президента України, крім передбачених
пунктами 2, 3, 7-10, 13, 14, 17 частини першої статті 118 та розділом Х
Конституції України, покладається на
Голову Сенату.
Розділ VI

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

Стаття 126
Кабінет Міністрів України - Уряд
України є вищим органом у системі
органів виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України забезпечує та є відповідальним за здійснення внутрішньої і зовнішньої політики
держави на виконання Конституції
України та законів, указів Президента
України.
Стаття 127
До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України,
Віце-прем’єр-міністр України, міністри.
Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України,
спрямовує її на виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України,
затвердженої Палатою депутатів, підписує акти Кабінету Міністрів України.
Міністр забезпечує виконання
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері.
Стаття 128
Для сформування персонального
складу Кабінету Міністрів України
Президент України доручає кандидату на посаду Прем’єр-міністра
України, уповноваженому політичною партією, яка за підсумками виборів до Палати депутатів отримала
найбільшу кількість депутатських
мандатів, сформувати та внести у
двадцятиденний строк на розгляд
Палати депутатів пропозиції щодо
персонального складу Кабінету Міністрів України разом із Програмою
діяльності Кабінету Міністрів України.
Палата депутатів протягом десяти днів після внесення пропозицій
щодо персонального складу Кабінету Міністрів України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України
ухвалює рішення про затвердження
персонального складу Кабінету Міністрів України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
Якщо в установлений строк Палата
депутатів не затвердила персональний склад Кабінету Міністрів України
і Програму діяльності Кабінету Міністрів України, Президент України
протягом трьох днів доручає сформувати та внести у двадцятиденний
строк на розгляд Палати депутатів
пропозиції щодо персонального
складу Кабінету Міністрів України разом із Програмою діяльності Кабінету
Міністрів України кандидатові на посаду Прем’єр-міністра України, уповноваженому політичною партією,
яка за підсумками виборів до Палати
депутатів отримала другу за чисельністю кількість депутатських мандатів.
У разі якщо протягом десяти днів
після внесення відповідно до частини третьої цієї статті пропозицій
Палата депутатів не затвердила
персональний склад Кабінету Міністрів України і Програму діяльності
Кабінету Міністрів України, Президент України визначає кандидата на
посаду Прем’єр-міністра України,
якому доручає у тридцятиденний
строк внести до Палати депутатів
пропозиції щодо персонального
складу Кабінету Міністрів України та
Програму діяльності Кабінету Міністрів України.
У разі якщо у десятиденний строк
після внесення відповідно до частини
четвертої цієї статті пропозицій Палата
депутатів не затвердила персональний склад Кабінету Міністрів України і
Програму діяльності Кабінету Міністрів
України, Президент України розпускає
Палату депутатів і призначає позачергові вибори народних депутатів.
Стаття 129
Кабінет Міністрів України заявляє
про відставку перед новообраною
Палатою депутатів на її першому засіданні.
Ухвалення Палатою депутатів рішення про недовіру Кабінету Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України.
Прем’єр-міністр України має право заявити Палаті депутатів про свою
відставку. У такому випадку рішення
щодо відставки Прем’єр-міністра
України ухвалюється Палатою депутатів.
Ухвалення
Палатою
депутатів
рішення про відставку Прем’єрміністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.
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Віце-прем’єр-міністр України, міністр має право заявити Прем’єрміністру України про свою відставку.
У разі відставки Кабінету Міністрів України формування нового
складу Кабінету Міністрів України
здійснюється у порядку та строки,
визначені статтею 128 Конституції
України.
Кабінет Міністрів України у разі
його відставки здійснює повноваження до ухвалення Палатою депутатів рішення про затвердження
персонального складу Кабінету Міністрів України.
Стаття 130
Прем’єр-міністр України, Віцепрем’єр-міністр України, міністр не
може бути сенатором, обіймати посаду судді, іншу державну посаду,
а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу керівного
органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на
меті одержання прибутку.
Стаття 131
Кабінет Міністрів України:
1) утворює, реорганізовує та
ліквідовує відповідно до закону міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади, діючи
в межах коштів, передбачених
на утримання органів виконавчої
влади;
2) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єрміністра України керівників центральних органів виконавчої влади,
які не є членами Кабінету Міністрів
України;
3) скасовує акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади;
4) здійснює інші повноваження,
визначені Конституцією України та
законами.
Стаття 132
Кабінет Міністрів України ухвалює
рішення на засіданнях більшістю від
персонального складу шляхом голосування.
Кабінет Міністрів України в межах
повноважень видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до
виконання.
Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законом.
Стаття 133
Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів
України, міністерств, інших органів виконавчої влади визначаються
Конституцією України та законами.
Розділ VII

СУДИ І ПРАВОСУДДЯ

Стаття 134
Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.
Делегування функції правосуддя,
привласнення цієї функції іншими
органами або посадовими особами
не допускаються.
Створення надзвичайних або особливих судів забороняється.
Народ бере участь у здійсненні
правосуддя через виборних мирових суддів, а також присяжних.
Стаття 135
Судові рішення ухвалюються іменем України та є обов’язковими до
виконання на всій території України.
Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають в Україні. Суди не можуть
ухвалювати рішення на виконання
повноважень інших органів чи посадових осіб, крім випадків, визначених законом.
З метою захисту прав і свобод у
сфері приватно-правових відносин
можуть
творюватися третейські
суди та інші органи добровільного
врегулювання спорів.
Стаття 136
Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами спеціалізації, територіальності та
інстанційності.
Верховний Суд України є вищою судовою інстанцією, що забезпечує однакове застосування
норм права усіма судами загальної
юрисдикції.
Судами касаційної інстанції в системі судів загальної юрисдикції є
вищі спеціалізовані суди.
Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.
Суд не може виконувати функції
різних інстанцій в одній справі.
Засади, порядок утворення судів
і визначення судових округів встановлюються законом.
У громадах у визначених законом
випадках та порядку правосуддя
здійснюється виборними мировими
суддями. Вимоги до мирового судді,
порядок його обрання, звільнення,
умови діяльності встановлюються
законом.

Стаття 137
Судочинство провадиться одноособово суддею, колегією суддів чи
судом присяжних.
Основними засадами судочинства є:
1) верховенство права;
2) законність;
3) рівність усіх учасників судового
процесу перед законом і судом;
4) змагальність сторін та право
надавати суду докази і доводити їх
обгрунтованість;
5) гласність і публічність судового
процесу;
6) розумні строки розгляду справ;
7) забезпечення права на апеляційний перегляд судового рішення,
а також на касаційне оскарження судового рішення, крім установлених
законом випадків;
8) обов’язковість судових рішень.
В окремих юрисдикціях законом
можуть бути визначені додаткові засади судочинства.
Стаття 138
Судді при здійсненні правосуддя
є незалежними.
Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.
Незалежність суддів гарантується
Конституцією України та законами.
Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів. Видатки на утримання
судів у Державному бюджеті України
визначаються окремо для кожного
суду.
За неповагу до суду винні особи
притягаються до юридичної відповідальності.
Стаття 139
Суддям гарантується недоторканність - суддя не може бути без
згоди Сенату затриманий чи заарештований.
Суддя суду загальної юрисдикції
може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності.
Держава забезпечує особисту
безпеку суддів та членів їх сімей.
Стаття 140
Судді мають право на суддівське
самоврядування, що здійснюється
відповідно до закону.
Захист професійних інтересів
суддів здійснюється у встановленому законом порядку.
Стаття 141
Суддя призначається безстроково.
На посаду судді може бути призначений за результатами конкурсу
громадянин України, не молодший
двадцяти семи років, який має вищу
юридичну освіту, володіє державною мовою, пройшов підготовку для
роботи суддею у закладі спеціальної
підготовки суддів та склав кваліфікаційний іспит.
Додаткові вимоги до окремих
категорій суддів щодо стажу та їх
фахового рівня встановлюються законом.
Судді не можуть належати до політичних партій, професійних спілок,
брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-яку іншу державну
посаду, а також займатися іншою
оплачуваною або підприємницькою
діяльністю, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на
меті одержання прибутку.
Стаття 142
Суддів Верховного Суду України
та суддів вищих спеціалізованих судів призначає на посади і звільняє
з посад Сенат за поданням Вищої
ради юстиції України, суддів інших
судів призначає на посади та звільняє з посад Президент України за
поданням Вищої ради юстиції України в порядку, встановленому законом.
Голови судів та їх заступники обираються на посади зі складу суддів
відповідного суду та звільняються
з посад зборами суддів цього суду
шляхом таємного голосування.
Стаття 143
Суддя звільняється з посади в
разі:
1) неможливості виконувати свої
повноваження за станом здоров’я;
2) порушення суддею вимог щодо
несумісності;
3) порушення суддею присяги;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
5) припинення його громадянства;
6) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади
за власним бажанням.
Повноваження судді припиняються в разі:
1) досягнення суддею шістдесяти
п’яти років;
2) смерті судді, набрання законної сили судовим рішенням про визнання його безвісно відсутнім або
оголошення померлим.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
Повноваження судді можуть бути
зупинені Вищою радою юстиції
України в разі обвинувачення його
у вчиненні злочину або для усунення порушення вимог щодо несумісності.
Стаття 144
Вища рада юстиції України:
1) вносить подання про призначення на посади суддів;
2) вносить подання про звільнення з посад суддів у випадках, передбачених частиною першою статті
143 Конституції України;
3) припиняє повноваження суддів
у випадках, передбачених частиною
другою статті 143 Конституції України;
4) приймає рішення про зупинення повноважень суддів у випадках,
передбачених частиною третьою
статті 143 Конституції України;
5) приймає рішення про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.
Вища рада юстиції України складається з шістнадцяти членів. З’їзд
суддів України призначає вісім членів Вищої ради юстиції України,
Президент України та Сенат призначають по чотири члени Вищої ради
юстиції України.
Члени Вищої ради юстиції України здійснюють свої повноваження на постійній основі і не можуть
обіймати посади судді, прокурора
чи займатися адвокатською практикою.
Питання, що належать до повноважень Вищої ради юстиції України,
розглядаються на її пленарних засіданнях, засіданнях Кваліфікаційної комісії суддів та Дисциплінарної
комісії суддів, що створюються у
Вищій раді юстиції України з числа
її членів.
У пленарних засіданнях Вищої
ради юстиції України, засіданнях
Кваліфікаційної комісії суддів та
Дисциплінарної комісії суддів можуть брати участь Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України, Генеральний прокурор
України.
Організація і порядок діяльності
Вищої ради юстиції України визначаються законом.
Стаття 145
Підтримання державного обвинувачення в суді покладається на прокуратуру України.
Прокуратура України також здійснює:
1) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
2) нагляд за додержанням законів органами, які проводять
оперативно-розшукову діяльність,
дізнання, досудове слідство;
3) нагляд за додержанням законів
при виконанні судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян.
Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який
призначається на посаду Президентом України за згодою Сенату.
Генеральний прокурор України
звільняється з посади Президентом
України з підстав, визначених законом.
Організація і порядок діяльності
прокуратури України визначаються
законом.
Розділ VIII

КОНСТИТУЦІЙНИЙ
СУД УКРАЇНИ

Стаття 146
Конституційний Суд України є
єдиним органом конституційної
юрисдикції в Україні.
Організація і порядок діяльності
Конституційного Суду України, процедура розгляду ним справ визначаються Конституцією України та
законом.
Стаття 147
Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України.
Суддя
Конституційного
Суду
України призначається на посаду
за поданням Президента України
рішенням Сенату, що ухвалюється
не менш як двома третинами від
його загального складу, строком на
дев’ять років без права бути призначеним повторно.
Суддею Конституційного Суду
України може бути громадянин
України, якому на день призначення
виповнилося сорок років і який має
вищу юридичну освіту і стаж практичної, наукової або педагогічної
роботи у галузі права не менш як
п’ятнадцять років та володіє державною мовою.
Голова Конституційного Суду
України та його заступник обираються пленумом Конституційного
Суду України із складу суддів Кон-

ституційного Суду України шляхом
таємного голосування строком на
три роки без права бути обраним
повторно.
Стаття 148
Суддя Конституційного Суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на пленумі Конституційного Суду України. Суддя
Конституційного Суду України має
припинити членство у політичній
партії, іншому об’єднанні громадян
перед складенням присяги.
Суддя Конституційного Суду України складає таку присягу:
«Урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати повноваження
судді Конституційного Суду України,
здійснювати правову охорону Конституції України, забезпечувати її
верховенство, поважати і захищати
права і свободи людини і громадянина, приймати рішення незалежно
і неупереджено».
Стаття 149
Судді
Конституційного
Суду
України при виконанні своїх повноважень є незалежними і підкоряються лише Конституції України.
На суддів Конституційного Суду
України поширюються гарантії незалежності та недоторканності,
вимоги щодо несумісності та підстави звільнення з посади, припинення повноважень, передбачені
статтями 138, 139, 141 і 143 Конституції України.
Суддя
Конституційного
Суду
України звільняється з посади Сенатом за поданням Президента України в разі закінчення строку, на який
його було призначено, та з підстав,
визначених частиною першою статті 143 Конституції України. Рішення
про звільнення з посади судді Конституційного Суду України з підстав,
визначених пунктами 2, 3 частини
першої статті 143 Конституції України, ухвалюється Сенатом не менш
як двома третинами від його загального складу.
У випадках, передбачених частиною другою статті 143 Конституції
України, повноваження судді Конституційного Суду України припиняються з дня, наступного за днем
настання відповідних обставин.
Стаття 150
Конституційний Суд України за
поданням Президента України, Кабінету Міністрів України, не менш
як тридцяти народних депутатів або
десяти сенаторів, Верховного Суду
України приймає рішення про:
1) офіційне тлумачення Конституції України;
2) відповідність Конституції України (конституційність) законів України
та актів палат Національних Зборів
України; актів Президента України;
актів Кабінету Міністрів України.
Конституційний Суд України за
конституційною
скаргою
особи
ухвалює рішення щодо відповідності
Конституції України (конституційності) закону, на основі якого судом загальної юрисдикції ухвалено
остаточне рішення, що стосується
конституційних прав і свобод цієї
особи, якщо вона вважає, що закон,
який було застосовано при вирішенні цієї справи, суперечить Конституції України.
Стаття 151
Закони, інші акти визнаються Конституційним Судом України неконституційними повністю чи в окремій
частині, якщо вони не відповідають
Конституції України або якщо була
порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду,
прийняття або набуття ними чинності.
Закони, інші акти або їх окремі
положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня
офіційного оприлюднення рішень
Конституційного Суду України про їх
неконституційність.
Стаття 152
Конституційний Суд України за
поданням Президента України,
Кабінету Міністрів України, Палати
депутатів чи Сенату дає висновки
про відповідність Конституції України (конституційність) міжнародних
договорів, що вносяться до Національних Зборів України для надання згоди на їх обов’язковість.
Конституційний Суд України за
поданням Президента України,
Палати депутатів чи Сенату дає
висновки про відповідність Конституції України (конституційність)
питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум.
Конституційний Суд України за поданням Сенату дає висновок щодо
додержання встановленої статтею
124 Конституції України процедури
розслідування і розгляду справи про
усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
Конституційний Суд України за
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поданням Президента України дає
висновок щодо порушень Конституції України Верховною Радою Автономної Республіки Крим.
Стаття 153
Питання, що належать до повноважень Конституційного Суду України,
розглядаються пленумом Конституційного Суду України і на засіданнях
його палат. Обидві палати Конституційного Суду України утворюються пленумом Конституційного Суду
України у складі дев’яти суддів Конституційного Суду України кожна.
На засіданнях палат Конституційного Суду України розглядаються
конституційні скарги осіб.
Стаття 154
Рішення та висновки Конституційного Суду України є обов’язковими,
остаточними і не можуть бути оскаржені.
Розділ IX

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ

Стаття 155
Місцеве самоврядування є правом і спроможністю жителів громад
здійснювати в інтересах місцевого
населення регулювання і управління суспільними справами місцевого
значення в межах, визначених Конституцією України і законами.
Громадою є адміністративнотериторіальна одиниця, зазначена
в абзаці другому частини третьої
статті 3 Конституції України, та сукупність громадян України, які проживають на її території.
До складу громади не можуть входити інші громади.
Місцеве самоврядування здійснюється в межах адміністративнотериторіальних одиниць.
Місцеве самоврядування здійснюється жителями громад як безпосередньо, так і через органи місцевого
самоврядування - власні представницькі органи місцевого самоврядування, голів громад, представницькі
органи місцевого самоврядування,
що представляють спільні інтереси
громад, та їх виконавчі органи.
Стаття 156
Представницьким органом місцевого самоврядування громади є
рада громади.
Депутати ради громади обираються строком на чотири роки
жителями громади, які мають право голосу, на прямих виборах на
основі загального і рівного виборчого права шляхом таємного голосування. Депутатом ради громади
може бути обраний житель цієї
громади, який має право голосу.
Голова громади головує на засіданнях ради громади, очолює виконавчий орган ради громади, який
формується за його поданням радою громади.
Голова громади обирається на
строк повноважень ради громади
жителями громади, які мають право
голосу, на прямих виборах на основі
загального і рівного виборчого права шляхом таємного голосування.
Головою громади може бути обраний житель цієї громади, який має
право голосу.
Порядок формування і повноваження рад громад та їх виконавчих
органів, статус голів громад, депутатів рад громад визначаються Конституцією України та законами.
Стаття 157
Громади безпосередньо або
через утворені ними органи місцевого самоврядування відповідно до закону затверджують статут
громади, управляють майном,
що є в комунальній власності; затверджують програми соціальноекономічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання;
затверджують місцеві бюджети і
контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки, збори, обов’язкові платежі; забезпечують проведення місцевих
референдумів та реалізацію їх
результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації
та установи, а також здійснюють
контроль за їх діяльністю; вирішують у межах закону інші питання,
які не вилучені зі сфери їх компетенції і вирішення яких не покладено на інший орган.
Громади безпосередньо або через утворені ними ради можуть
ухвалювати в межах своєї компетенції для більш ефективної реалізації
спільні рішення.
Рада громади міста вирішує питання організації управління районами у місті.
Рада громади має право в порядку, передбаченому законом, передавати за договором окремі свої
повноваження іншим радам.
Продовження на 8 стор.
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Стаття 158
Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є
нерухоме і рухоме майно, доходи
місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що перебувають у комунальній власності.
Громади можуть об’єднувати на
договірних засадах об’єкти комунальної власності, а також кошти
бюджетів для виконання спільних
проектів або для спільного фінансування, утримання підприємств, організацій і установ, що є в комунальній власності, створювати для цього
відповідні органи і служби.
Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує
місцеве самоврядування. Витрати
органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень
державних органів, компенсуються
державою.
Стаття 159
Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні
інтереси громад, є районні, обласні
ради, їх виконавчі комітети.
Депутати районної, обласної ради
обираються строком на чотири роки
на прямих виборах жителями громад, які мають право голосу, в межах
відповідно району, області на основі
загального і рівного виборчого права шляхом таємного голосування.
Депутатом районної, обласної
ради може бути обраний житель
громади в межах відповідно району,
області, який має право голосу.
Районна, обласна рада затверджує відповідно районний, обласний бюджет, районні, обласні програми соціально-економічного та
культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони
довкілля та контролює їх виконання; здійснює відповідно до закону
управління об’єктами спільної власності громад; вирішує відповідно
до закону питання щодо використання природних ресурсів місцевого значення; ухвалює рішення про
організацію територій та об’єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій,
що підлягають особливій охороні;
вирішує питання розвитку закладів
освіти, культури, охорони здоров’я;
ухвалює рішення щодо забезпечення охорони правопорядку та громадської безпеки; ініціює введення
надзвичайного стану та встановлення зон надзвичайної екологічної
ситуації у відповідних місцевостях;
вирішує інші питання, віднесені законами до її повноважень.
Районна, обласна рада також
здійснює повноваження, передані їй
за договором радою громади в порядку, передбаченому законом.
Районна, обласна рада обирає
зі свого складу голову відповідної
ради, формує виконавчий комітет
ради, який очолює призначений радою голова виконавчого комітету.
Порядок формування і повноваження районних, обласних рад та їх
виконавчих комітетів визначаються
Конституцією України та законами.
Стаття 160
Органи місцевого самоврядування
мають право взаємодіяти при здійсненні повноважень, створювати на
добровільних засадах для виконання
спільних завдань об’єднання органів
місцевого самоврядування, статус
яких визначається законом.
Органи місцевого самоврядування мають право на умовах, передбачених законом, здійснювати
транскордонне співробітництво з
органами місцевого самоврядування інших держав.
Стаття 161
Органам місцевого самоврядування можуть бути делеговані відповідно до закону окремі повноваження органів виконавчої влади.
Держава фінансує здійснення цих
делегованих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом
віднесення до місцевого бюджету
в установленому законом порядку
окремих загальнодержавних податків, зборів, обов’язкових платежів, передає з цією метою органам
місцевого самоврядування об’єкти
державної власності.
Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними деле-

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
гованих повноважень органів виконавчої влади підконтрольні в межах,
визначених законом, відповідним
органам виконавчої влади.
Стаття 162
Органи
місцевого
самоврядування приймають акти, які є
обов’язковими до виконання в межах відповідних адміністративнотериторіальних одиниць.
Дія актів органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції України, законам
зупиняється главою державної адміністрації з одночасним зверненням до суду.
Стаття 163
До відання Автономної Республіки
Крим належить:
1) проведення виборів депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердження складу
виборчої комісії Автономної Республіки Крим;
2) управління об’єктами державної власності, спільної власності
громад у межах, визначених законом;
3) розроблення, затвердження
та виконання бюджету Автономної
Республіки Крим на основі єдиної
податкової і бюджетної політики
України;
4) розроблення, затвердження та
виконання програм Автономної Республіки Крим з питань соціальноекономічного
та
культурного
розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля відповідно до державних програм;
5) визнання статусу місцевостей
як курортів; установлення зон санітарної охорони курортів;
6) участь у забезпеченні прав громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки;
7) забезпечення функціонування і
розвитку державної та національних
мов і культур в Автономній Республіці Крим; охорона і використання
пам’яток історії;
8) участь у розробленні та реалізації державних програм повернення депортованих народів;
9) ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення зон
надзвичайної екологічної ситуації в
Автономній Республіці Крим або в
окремих її місцевостях.
До відання Автономної Республіки
Крим законами можуть бути віднесені інші питання.
Автономна Республіка Крим має
Конституцію Автономної Республіки
Крим, яка приймається Верховною
Радою Автономної Республіки Крим
та затверджується законом.
Стаття 164
Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна
Рада Автономної Республіки Крим.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови,
що є обов’язковими до виконання в
Автономній Республіці Крим.
Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим обираються
строком на чотири роки на прямих
виборах жителями громад у межах Автономної Республіки Крим, які
мають право голосу, на основі загального і рівного виборчого права
шляхом таємного голосування. Депутатом Верховної Ради Автономної
Республіки Крим може бути обраний
житель відповідної громади в межах
Автономної Республіки Крим, який
має право голосу.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим і Рада міністрів Автономної Республіки Крим в межах повноважень здійснюють регулювання з
питань:
1) сільського господарства і лісів;
2) меліорації і кар’єрів;
3) громадських робіт, ремесел та
промислів; благодійництва;
4) містобудування і житлового
господарства;
5) транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів;
6) музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури, історикокультурних заповідників;
7) туризму, готельної справи, ярмарків;
8) мисливства, рибальства;
9) санітарної і лікувальної служб;
10) інших питань, передбачених
законами.

Урядом Автономної Республіки
Крим є Рада міністрів Автономної
Республіки Крим. Голова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим
призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою
Автономної Республіки Крим.
Порядок формування і діяльності,
повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим
визначаються Конституцією України та законами, а також рішеннями
Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до
її повноважень.
Стаття 165
Акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим приймаються відповідно до Конституції
України, законів, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України
та на їх виконання.
Дія актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим з
мотивів невідповідності Конституції
України, законам зупиняється главою державної адміністрації в Автономній Республіці Крим з одночасним зверненням до суду.
Стаття 166
В Автономній Республіці Крим,
областях, місті Києві, містах, що
прирівняні за статусом до області,
діють глави державних адміністрацій, які призначаються на посаду і
звільняються з посади Президентом
України.
Глава державної адміністрації в
межах відповідної адміністративнотериторіальної одиниці:
1) здійснює контроль за додержанням Конституції України, законів,
актів Президента України, Кабінету
Міністрів України територіальними підрозділами міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами;
2) забезпечує взаємодію територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади і органів місцевого самоврядування;
3) здійснює інші повноваження,
визначені Конституцією України та
законами.
Глава державної адміністрації в
Автономній Республіці Крим здійснює повноваження, передбачені
частиною другою цієї статті, також
стосовно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим та їх
актів.
Глави державних адміністрацій
для забезпечення здійснення своїх повноважень можуть утворювати
представництва в районах та містах.
Порядок діяльності глав державних адміністрацій визначається Конституцією України та законами.
Розділ X

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО
КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Стаття 167
Законопроект про внесення змін
до Конституції України або про нову
редакцію Конституції України може
бути поданий до Національних Зборів України спільним поданням народних депутатів та сенаторів, які
становлять не менш як третину від
загального складу кожної палати,
або за народною ініціативою на вимогу не менш як півтора мільйона
громадян України, які мають право
голосу.
Стаття 168
Законопроект про внесення змін
до Конституції України або про нову
редакцію Конституції України розглядається Палатою депутатів і попередньо приймається не менш як
двома третинами від її загального
складу.
У разі прийняття постатейно і в
цілому не менш як двома третинами
від загального складу Палати депутатів законопроект передається до
Сенату.
У разі схвалення законопроекту
протягом дев’яноста днів Сенатом
не менш як двома третинами від
його загального складу Президент
України ухвалює рішення про призначення всеукраїнського референдуму з прийняття відповідного
конституційного закону. Такий ре-
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ферендум може бути проведений не
раніше ніж через дев’яносто днів і не
пізніше ніж через рік після схвалення законопроекту Сенатом.
Стаття 169
Конституційний закон протягом
трьох днів після прийняття у порядку, визначеному статтею 168 Конституції України, підписує та офіційно опубліковує Президент України.
Конституційний закон набуває
чинності через п’ятнадцять днів після його офіційного опублікування,
якщо інше не передбачено самим
законом, але не раніше дня його
офіційного опублікування.
Стаття 170
Конституція України не може бути
змінена, якщо зміни передбачають
скасування чи обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина.
Розділ XI

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 171
28 червня є державним святом Днем Конституції України.
Розділ XII

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Закони та інші нормативноправові акти, прийняті до набуття
чинності цією редакцією Конституції України (далі - ця Конституція), є
чинними у частині, що не суперечить
цій Конституції.
2. Верховна Рада України, обрана
у 2007 році, з дня набуття чинності
цією Конституцією здійснює повноваження Палати депутатів та Сенату.
Перші вибори народних депутатів
та сенаторів проводяться не пізніше
як у шестимісячний строк від дня набуття чинності цією Конституцією.
Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини з дня набуття
чинності цією Конституцією продовжує свої повноваження та набуває
статусу Уповноваженого Національних Зборів України з прав людини з
дня відкриття першої сесії Палати
депутатів, обраної на перших виборах народних депутатів, та здійснює
повноваження до закінчення строку,
на який його було призначено, або
до припинення його повноважень чи
звільнення.
3. Під час перших виборів сенаторів в Автономній Республіці Крим,
областях, місті Києві утворюються
по три територіальні одномандатні
виборчі округи з приблизно однаковою кількістю виборців.
Між обраними від Автономної
Республіки Крим, областей, міста
Києва сенаторів проводиться жеребкування, за результатами якого
визначається черговість їх ротації.
4. Президент України з дня набуття чинності цією Конституцією здійснює повноваження, визначені цією
Конституцією.
Чергові вибори Президента України проводяться 17 січня 2010 року.
5. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед Палатою
депутатів, обраною на перших виборах народних депутатів.
Новий персональний склад Кабінету Міністрів України формується
відповідно до цієї Конституції.
6. Судді Конституційного Суду
України продовжують здійснювати
свої повноваження до звільнення
з посад, припинення повноважень
відповідно до цієї Конституції.
Конституційний Суд України з дня
набуття чинності цією Конституцією
продовжує здійснювати повноваження з вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційності) правових актів Верховної
Ради України, прийнятих до набуття
чинності цією Конституцією.
7. Вищий цивільний суд України,
Вищий кримінальний суд України
утворюються протягом шести місяців від дня набуття чинності цією
Конституцією.
8. Судді судів загальної юрисдикції, призначені на посаду професійного судді вперше до набуття
чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження до закінчення строку, на який
їх призначено. Дальше їх призначення безстроково на посади суддів
здійснюється відповідно до цієї Конституції, до них не застосовуються
вимоги, встановлені частиною другою статті 141 цієї Конституції щодо
проходження підготовки для роботи

на посаді судді у закладі спеціальної
підготовки суддів та складення кваліфікаційного іспиту.
9. Глави державних адміністрацій
в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві призначаються на
посади згідно з цією Конституцією.
10. Протягом п’яти років після набуття чинності цією Конституцією не
можуть бути ліквідовані Вінницька,
Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська,
Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська,
Львівська, Миколаївська, Одеська,
Полтавська, Рівненська, Сумська,
Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.
Селища з дня набуття чинності
цією Конституцією є містечками.
Протягом десяти років від дня набуття чинності цією Конституцією
для позначення відповідних громад,
місця проживання, місця перебування осіб, адрес можуть використовуватися як поняття «містечко»,
так і поняття «селище».
11. Сільські, селищні, міські ради
та сільські, селищні, міські голови,
районні та обласні ради, Верховна
Рада Автономної Республіки Крим
після набуття чинності цією Конституцією здійснюють визначені нею
повноваження до обрання депутатів
сільських, містечкових, міських, районних, обласних рад та голів громад, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим на виборах,
які проводяться у дев’ятимісячний
строк від дня набуття чинності цією
Конституцією.
Утворення виконавчих комітетів районних, обласних, Київської
та Севастопольської міських рад
та ліквідація місцевих державних
адміністрацій здійснюється новообраними районними, обласними,
Київською та Севастопольською
міськими радами.
Районні та обласні, Київська та
Севастопольська міські, районні в
містах Києві та Севастополі державні адміністрації здійснюють свої
повноваження до утворення виконавчих комітетів відповідними районними, обласними, Київською та
Севастопольською міськими радами.
У день утворення виконавчих комітетів районних, обласних, Київської та Севастопольської міських
рад глави відповідних районних, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних у містах
Києві та Севастополі державних адміністрацій складають свої повноваження перед Президентом України
та звільняються ним із посад.
Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим складає свої повноваження перед Президентом України
в день призначення на посаду глави
державної адміністрації в Автономній Республіці Крим.
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим ліквідується главою адміністрації в Автономній Республіці Крим.
12. Прокуратура України продовжує здійснювати нагляд за додержанням прав і свобод людини і
громадянина, додержанням законів
із цих питань до призначення на посади глав державних адміністрацій,
а також функцію попереднього слідства - до сформування системи досудового слідства, але не довше ніж
один рік.
13. Вища рада юстиції продовжує здійснювати повноваження до
сформування складу Вищої ради
юстиції України відповідно до цієї
Конституції, але не довше дев’яти
місяців.
14. Використання існуючих військових баз на території України для
тимчасового перебування іноземних військових формувань можливо
на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами
України, ратифікованими Верховною Радою України».
II. Цей Закон, затверджений всеукраїнським референдумом, набуває
чинності з дня оголошення результатів всеукраїнського референдуму
і підлягає невідкладному офіційному
опублікуванню за підписом Президента України.
Голова Верховної Ради України.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Окрема тема.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.

21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.30 “ТСН”.
23.05 Бойовик “Смерть та
життя Боббi Зi”.
1.10 Х/ф “Щастя”.
2.10 “Документ”.
3.10 “ТСН”.
3.40 Т/с “Циганське серце”.
4.25 Х/ф “Смерть та життя Боббi Зi”.

6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 Комедiя “Тiльки смерть
нас розлучить”.
12.05 М/ф.
12.35 Комедiя “Копи та недоумки”.
14.30 Комедiя “Контракт на
любов”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Крем”.
17.55 “Смiшнiше за кроликiв”.
19.00 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.

6.10 “Перепустка в Європу з
Самантою Браун 2”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.40 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.40 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Формула кохання. Л.
Чурсiна.
10.00 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
13.10 “Мiсце зустрiчi”.
15.00 Х/ф “Єдиному, до запитання”.
17.00 Новини.

Понеділок, 14 вересня
УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Дiловий свiт.
12.40 Український вимiр.
13.05 Крок до зiрок.
13.35 Вихiднi по-українськи.
13.55 “Лiнiя долi”.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 Вiкно до Америки.
16.25 Iндиго.
16.55 М/с
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.25 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.
21.30 Дiловий свiт.
22.05 Д/ф “М. Поплавський про
час i про себе”.

1+1

* * *

Вівторок, 15 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
8.50 М. Поплавський запрошує...
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”, 8 с.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Дiловий свiт.
12.40 Український вимiр.
13.05 Здоров`я.
14.00 Автоакадемiя.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 М/с “Мартiн - воїн. Iсторiя
Редволла”.
16.25 Iндиго.
16.55 М/с
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.
20.05 Д/с “Загадки археологiї”.
20.45 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.25 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.

21.30 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
22.00 ПроРегбi.
22.20 Право на захист.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Д/с “Загадки археологiї”.
1.55 Точка зору.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 Т/с “Атлантида”.
11.05 Т/с “Некраса поамериканськи”.
12.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
13.00 Т/с “Район Мелроуз”.
14.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.

Середа, 16 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
8.50 М. Поплавський запрошує...
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Дiловий свiт.
12.40 Український вимiр.
13.05 “Попередження”.
13.55 Книга. ua.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.55 М/с .
16.25 Iндиго.
16.55 М/с .
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
20.05 Особливий погляд.
20.35 Громадська варта.
21.00 Новини.
21.25 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.

21.30 Дiловий свiт.
22.05 Далi буде...
22.35 Прес-анонс.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Особливий погляд.
1.55 Точка зору.
2.30 Служба розшуку дiтей.
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6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 Т/с “Атлантида”.
11.05 Т/с “Некраса поамериканськи”.
12.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
13.00 Т/с “Район Мелроуз”.

чеТвер, 17 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
8.50 М. Поплавський запрошує...
9.00 Ранок з Першим.
9.01 Анонс передач.
9.05 Дiловий свiт.
9.25 Прес-анонс.
9.30 Легко бути жiнкою.
10.30 Т/с “Стеж за мною”.
11.15 Служба розшуку дiтей.
11.25 Життя триває...
12.00 Дiловий свiт.
12.40 Український вимiр.
13.05 Фольк-music.
14.20 Хай щастить.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.55 М/с “Мартiн - воїн. Iсторiя
Редволла”.
16.25 Iндиго.
16.55 М/с “Один день - один
прапор”.
17.15 Т/с “Стеж за мною”.
18.05 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.30 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.
19.50 Погода.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.
21.25 Всенародне обговорення
конституцiї В. Ющенка.

21.30 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
22.05 Д/ф “Кохання без штампiв”.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 “Околиця”.
1.55 Точка зору.
2.30 Служба розшуку дiтей.
2.40 Д/ф “Око смерчу”.
3.15 Д/ф “Нормандiя, легендарний лайнер”.
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6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТСН. Варта”.
9.45 Т/с “Атлантида”.
11.05 Т/с “Некраса поамериканськи”.
12.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
13.00 Т/с “Район Мелроуз”.

ІНТЕР

17.10 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Коли розтанув снiг”.
23.30 “Потойбiчний свiт. Сни”.
0.50 Т/с “В колi першому”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
3.10 “Картата потата”.
3.50 “Знак якостi”.

ICTV

5.25 Служба розшуку дiтей.
5.30 Факти тижня.
6.25 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Х/ф “Вiдпустка”.
11.10 Т/с “Леся+Рома”.
11.55 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
13.00 Каламбур.
13.25 Х/ф “Вежi-близнята”.
16.25 Т/с “Свiй-чужий”.
17.30 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.

19.50 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 6”.
20.50 Т/с “Мент в законi”.
21.50 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
23.00 Свобода слова.
1.30 Х/ф “Бумер 2”.
3.25 Факти.
3.55 Свобода слова.

СТБ

6.20 Д/ф “Послiдовники Дона
Карлеоне”.
6.50 “Вiкна-новини”.
7.00 “Бiзнес +”.
7.05 Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Подорож в
закоханiсть”.
12.05 “Битва екстрасенсiв.
Протистояння шкiл”.
14.00 Чужi помилки. “Полювання на Зорро”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда: Баррi
Алiбасов: криве дзеркало”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 У пошуках iстини.

9
20.10 Чужi помилки. “Проклята
вдова”.
21.30 “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Самотнiй
птах Борис Мойсєєв”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Людина нiзвiдки”.
2.15 Х/ф “Все починається з
дороги”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00, 12.10 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi злочинних
пристрастей”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Поросяча хитрiсть”.
10.55 Т/с “Кадетство”.
13.30 Репортер.
13.35 Мультсеріали
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
14.55 Т/с “Татусевi дочки”.
15.30 Т/с “Не родись вродлива”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Крем”.
17.55 “Смiшнiше за кроликiв”.
19.00 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.30 “ТСН”.
23.05 Трилер “Вiдок”.
1.10 “Документ”.
2.10 “ТСН”.
2.35 Т/с “Циганське серце”.
3.20 Трилер “Вiдок”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Європу з Самантою Браун 2”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.40 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.40 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.00 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Кавуни.
13.00 Т/с “Вокзал”.
14.00 Т/с “Небо i земля”.
15.00 “Потойбiчний свiт. Сни”.
14.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
14.55 Т/с “Татусевi дочки”.
15.30 Т/с “Не родись вродлива”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Крем”.
17.55 “Смiшнiше за кроликiв”.
19.00 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”.
22.30 “ТСН”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 Бойовик “План Б”.
1.10 “Документ”.
2.10 “ТСН”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Європу з Самантою Браун 2”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.40 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.40 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.00 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Вареники з
вишнею.
14.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
14.55 Т/с “Татусевi дочки”.
15.30 Т/с “Не родись вродлива”.
16.30 “ТСН”.
16.50 Т/с “Крем”.
17.55 “Смiшнiше за кроликiв”.
19.00 “ТСН. Варта”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Крем”.
21.15 Т/с “Маргоша 2”
22.30 “ТСН”.
23.05 Бойовик “Один проти всiх”
1.10 “Документ”.
2.10 “ТСН”.
2.35 Т/с “Циганське серце”.

ІНТЕР

6.10 “Пропуск до Латинської Америки з Самантою Браун”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.40 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.40 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.00 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Настоянки на
коньяку.
13.00 Т/с “Вокзал”.
14.00 Т/с “Небо i земля”.
15.00 “Пiдводнi пiрати, або Чорна
мiтка рекеру”.

16.00 Ключовий момент.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Коли розтанув снiг”.
23.30 “В. Висоцький. Французький
сон”.
0.40 Т/с “В колi першому”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.05 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
2.50 “Знак якостi”.
4.20 “Ключовий момент”.

16.25 Т/с “Свiй-чужий”.
17.30 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
21.00 Т/с “Мент в законi”.
22.05 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
23.15 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
0.15 Надзвичайнi новини.
1.05 Факти. Пiдсумок дня.
1.20 Спорт.
1.35 Х/ф “Остання спроба”.
2.55 Факти.
3.25 Т/с “Мiсячне сяйво”.

5.45 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
7.55 Спорт.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Свiй-чужий”.
10.10 Т/с “Захист Красiна 2”.
11.15 Т/с “Леся+Рома”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.00 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
15.00 Т/с “Мент в законi”.

4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Щорiчна гра”.
6.50 “Вiкна-новини”.
7.00 “Бiзнес +”.
7.05 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Травестi”.
11.55 “М`ясо. Iсторiя
всеросiйського обману”.
14.00 Чужi помилки. “Проклята
вдова”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Самотнiй птах
Борис Мойсєєв”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.

13.00 Т/с “Вокзал”.
14.00 Т/с “Небо i земля”.
15.00 “В. Висоцький. Французький
сон”.
16.00 Ключовий момент.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Коли розтанув снiг”.
23.30 “Пiдводнi пiрати, або Чорна
мiтка рекеру”.
0.40 Т/с “В колi першому”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.05 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
2.50 “Знак якостi”.
3.30 “Судовi справи”.

12.45 Факти. День.
13.00 “Мисливцi за стародавностями”.
14.00 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
15.05 Т/с “Мент в законi”.
16.25 Т/с “Свiй-чужий”.
17.35 “Агент нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
21.00 Т/с “Мент в законi”.
22.00 “Агент нацiональної безпеки”.
23.05 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
0.05 Надзвичайнi новини.
0.55 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 Х/ф “Остання спроба”.
2.45 Факти.

ICTV

ICTV

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45, 8.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
8.40 300 сек/год.
9.05 Т/с “Свiй-чужий”.
10.10 Т/с “Захист Красiна 2”.
11.10 Т/с “Леся+Рома”.
16.00 Ключовий момент.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Коли розтанув снiг”.
23.30 “В. Басов. Бiгун на довгi
дистанцiї”.
0.50 Т/с “В колi першому”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.20 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
3.00 “Знак якостi”.
3.40 “Судовi справи”.
4.20 “Ключовий момент”.
5.50 Уроки тiточки Сови.

ICTV

5.55 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Свiй-чужий”.
10.10 Т/с “Захист Красiна 2”.
11.10 Т/с “Леся+Рома”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
14.05 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
15.10 Т/с “Мент в законi”.
16.30 Т/с “Свiй-чужий”.

СТБ

СТБ

4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Остання нiч перевертня”.
6.50 “Вiкна-новини”.
7.00 “Бiзнес +”.
7.05 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.15 Х/ф “Закляття долини Змiй”.
12.00 “Фантастичнi iсторiї. Тi, що
запiзнилися на смерть”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 Чужi помилки. “Брат”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Моя правда. Лiя Ахеджакова”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
17.35 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
21.00 Т/с “Мент в законi”.
23.05 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
0.05 Надзвичайнi новини.
0.55 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 Х/ф “Пiсля життя”.
2.50 Факти.
3.25 Т/с “Мiсячне сяйво”.
4.05 Х/ф “Змiя i Радуга”.

СТБ

6.20 Д/ф “Конвейєр смертi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
7.00 “Бiзнес +”.
7.05 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 “Давай одружимося”.
9.30 Х/ф “Будьте моїм
чоловiком...”
11.45 “Фантастичнi iсторiї. Iгри з
дияволом”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.45 Чужi помилки. “Сповiдь
смертницi”.
14.45 “Давай одружимося”.
15.45 “Моя правда. Надiя Румянцева: подарувати надiю”.
16.50 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Моя правда. Володимир
Жириновський”.

21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Грань”.
0.30 Репортер.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф “Вiд музики до кохання один крок”.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Любов французька та
росiйська”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Правда життя”. Заради
хобi.
9.10 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.10 Т/с “Закон i порядок”.
11.10 Т/с “Бандитський Петербург 3”.
13.15 Х/ф “Пiдводники”.
15.15 Х/ф “Розпочати
лiквiдацiю”.
16.40 Х/ф “Фанат 2”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Проклятий алмаз”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00, 2.10 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Пiдводники”.
2.35 “Особистий погляд”.

* * *

18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 Правила життя.
“Самолiкування: залишитися
живим”.
20.10 Чужi помилки. “Брат”.
21.30 “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Лiя Ахеджакова”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Старий знайомий”.
2.20 Х/ф “Наречений з того свiту”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Супердiтки 2”.
10.50 Т/с “Кадетство”.
12.05 Т/с “Вiола Тараканова. В свiтi
злочинних пристрастей”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Зоряне життя. “Брати i
сестри зiрок”.
20.10 Чужi помилки. “Сповiдь
смертницi”.
21.30 “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Надiя Румянцева: подарувати надiю”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Рiдня”.
2.20 Х/ф “Виконання бажань”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00, 12.05 Т/с “Вiола Тараканова. В
свiтi злочинних пристрастей”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Невiрнiсть”.
10.50 Т/с “Кадетство”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.05 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
20.10 Чужi помилки. “Кривавий
борг”.
21.30 “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Наталiя Кустинська: чорно-бiле життя”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Спiвучасть у вбивствi”.
2.35 Х/ф “Хазяїн тайги”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00, 12.10 Т/с “Вiола Тараканова.
В свiтi злочинних пристрастей”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
7.35 “Пiдйом”.
8.40 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Медовий мiсяць на
Гаваях”.
10.50 Т/с “Кадетство”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.05 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Крок за кроком”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.

19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Грань”.
0.30 Репортер.
1.00 Х/ф “Невiрнiсть”.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 Українцi. Надiя.
3.10 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Розпочати лiквiдацiю”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.30 Х/ф “Фанат 2”.
15.15 Х/ф “Розпочати лiквiдацiю”.
16.40 Х/ф “Гладiатор за наймом”.
18.25 “Речовий доказ”. Крадiї
державних скарбiв.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Чорна дiра”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00, 2.10 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Проклятий алмаз”.
2.35 “Особистий погляд”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.15 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Грань”.
0.30 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Мерi i Рода”.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Розпочати лiквiдацiю”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.35 Х/ф “Гладiатор за наймом”.
15.20 Х/ф “Приморський бульвар”.
16.40 Х/ф “Очiкування полковника
Шалигiна”.
18.25 “Правда життя”. Дорослi
iграшки.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Вiйна Логана”.
21.30, 0.00, 2.15 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “Чорна дiра”.
2.40 “Особистий погляд”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Грань”.
0.30 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Серiйна мама”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Українцi. Вiра.
3.15 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Приморський бульвар”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.35 Х/ф “Очiкування полковника
Шалигiна”.
15.20 Х/ф “Приморський бульвар”.
16.45 Х/ф “Шостий”.
18.25 “Легенди бандитського
Києва”. Смерть у борделi.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Щупальця”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Вiйна Логана”.
2.15 “Свiдок”.
2.40 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
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В КРАЮ ГРОТІВ ТА ВОДОСПАДІВ

Якщо підрахувати туристичні
маршрути, пройдені подружжям
Кравченків, то вони складуть тисячі і тисячі кілометрів колишнього Радянського Союзу. Закохані у
свою справу, вони зуміли прищепити любов до неї і вихованцям, які
свій перший туристичний досвід

отримували, освоюючи різноманітні види туризму в гуртку, що діяв
при колишньому Будинку піонерів,
а нині ЦТДЮ ім. Д.Туптала. Ним
і сьогодні керує Лідія Георгіївна.
Поступово захоплення переросло
для них у стиль життя, допомогло
стати зрілими, впевненими у своїх силах особистостями. Тодішні
вихованці давно створили власні
сім’ї, але улюбленого заняття не
полишили, більше того – залучили
до нього своїх дітей, які із задоволенням беруть участь у походах.
Тож поступово воно перетворилося на сімейний туризм. Вони вже
самі організовують захоплюючі подорожі, а потім діляться враженнями зі своїми друзями і наставниками, які завжди їх підтримують і до
цього часу беруть активну участь у
походах.
Хто не мріє про цікавий і корисний відпочинок улітку. В декого є можливість зробити це з
розмахом, інші намагаються хоча
б змінити обстановку, вибравшись подалі від цивілізації десь на
природу. Правда й така «розкіш»
останнім часом з відомих екологічних причин стає все менш доступнішою. Прихильники відпочинку
«в дикій природі» таку можливість
все ж таки знаходять.
Ось і на цьогорічному туристичному зльоті серед школярів
району, де наші ветерани зібралися у полі суддів, думали вони де б
цікаво провести час цього літа. Несподівано сяйнула думка відвідати
одне з семи природних чудес України. Вибір зупинився на Дністровському каньйоні, який охоплює 5
областей. Всю необхідну інформацію зібрав один із туристів – Ігор
Миколайович Герасименко. Він
сам розробив маршрут на 5 днів
найцікавішими місцями каньйону.
Відтак дізналися, що річка Дністер

є наймальовничішою в Україні, характерною своєю довжиною (більше тисячі кілометрів) та повноводністю (при паводку рівень води
сягає у ньому до 6 метрів). Річка
має гірський та рівнинний ландшафти. Починається вона з невеликого струмка на схилах гори
Розлуч,
вище
села
Середа
Львівської області, на висоті близько 800
метрів,
долає
простори Прикарпаття, Поділля і Молдови,
та прийнявши
близько
400
притоків, стає
судноплавною і
на Одещині вливає свої води в
Дністровський
лиман Чорного
моря. Вони вже
не раз сплавлялися по Здвижу,
Тетереву, Південному Бугу, тож
вирішили спробувати сплавитися
і по Дністру. Не довго вибираючи
слушну нагоду, чотири сім’ї туристів (Кравченків, Міщенків, Хахлюків та Герасименків) зібралися
в дорогу, взявши усе необхідне.
Маршрут почався з Тернополя і
пролягав через села Горигляди,
Набережне, Раківець, Уніж, Устечко, Нирків та завершувався на за-

лізничній станції Заліщики.
Мальовниче село Горигляди
зустріло їх на самому березі Дністра, який одразу скорив своєю
величною красою і таємничістю.
Його швидка течія ховалася в непроглядному тумані, надихаючи
першовідкривачів зазирнути за
завісу невідомого, яке чекало попереду. Не минуло й години, як
наші подорожні спорядили надувного човна усім необхідним, спустили його на воду, відштовхнулись
від берега, і попливли назустріч
пригодам. Через деякий час туман
розсіявся, відкривши круті схили,
вкриті буковими та грабовими ді-

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

На виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 05.08.2009 № 844 «Деякі питання
реалізації права власності на землю громадянам України у 2009 році», якою передбачено
безоплатне оформлення та видача громадянам України у 2009 році державних актів на
право власності на земельні ділянки.
Громадянам, які мають у користуванні земельні
ділянки на території Макарівської селищної ради
(смт Макарів, села Зурівка, Калинівка та Фасівочка), необхідно подати заяви за встановленою формою у двох примірниках (надаються у селищній
раді) з доданням таких документів: копії паспорта
(1,2 та 11 стор.) та ідентифікаційного коду, витяг з
рішення Макарівської селищної ради щодо передачі земельної ділянки у власність, засвідчена у
нотаріальному порядку копія довіреності - для уповноваженої особи (в разі необхідності).
Прийом заяв здійснюється за адресою:
смт Макарів, вул. Фрунзе, 30 секретарем
приймальної з 8 до 17 години (вихідні - субота та неділя; обідня перерва з 13 до 14
години).
Після реєстрації заяв в управлінні Держкомзему
в Макарівському районі другий примірник з відміткою про реєстрацію повертається секретарем приймальної селищної ради громадянину на третій робочий день після подання заяви.
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бровами. Природно, що одразу
виникло бажання піднятися крутими кам’янистими схилами на плато, звідки зі стометрової висоти їм
відкрилася грандіозна панорама
каньйону, в могутніх обіймах якого
звивалася стрімка течія Дністра,
відбиваючи у своєму сяючому люстрі розкішну зелень прибережних
скель… Першою цікавою знахідкою
на їхньому шляху став древній травертиновий грот, який знаходиться
під селом Косьмирин. Продовжуючи знайомство з перлинами місцевої природи, поблизу села Возилів, піднявшись по струмку, ніби
сходинками, вверх, спостерігали
каскад різноманітних водоспадів,
які вразили своєю первозданною чистотою та красою. Особливо запам’ятався надзвичайно
красивий трав’янистий водоспад
поблизу села Монастирок. Один
із місцевих жителів розповів, що
його називають «Дівочі сльози».
Його води струменять кришталевими крапельками з порослих мохом та травою каменів, від чого він
і отримав свою романтичну назву.
Під ним знаходиться своєрідний
грот, який носить назву «печера
відлюдника», а сам водоспад витікає із джерела. Місцеві жителі
вважають його святим і цілющим.
Напившись та наповнивши фляги, наші туристи рушили далі. Не
залишив їх байдужими і великий
травертиновий масив, утворений
мохом та багатовіковою працею
води.
Дивлячись
на
таємниче
громаддя скель,
одягнене у грабові
діброви,
«обтесані» вітрами і дощами, що
виблискували діамантовим сяйвом
кварцової
слюди, кристалів, які величезними шматками
вибилися на поверхню з нетрів
скель і відбивалися у прозорій воді, на джерела, які збігали з
кам’янистих схилів мініатюрними
трав’янистими
водоспадиками,
іноді так і хотілося віддатися на
милість течії, щоб не відриваючи
погляду від неповторних пейзажів,
фотографувати і милуватися казковими краєвидами каньйону. Іноді помічали колонії сірих чапель,
які на сьогодні вже являються
зникаючим видом, вони немов супроводжували подорожніх, перелітаючи з дерева на дерево. Часто
зустрічалися такі ж шукачі пригод
– студенти та школярі з різних міст
України, які долали широкі простори Дністра на плотах, надув-

них човнах та катамаранах. Вони
перекликались, привітно махали
одне одному, інколи влаштовували перегони. Дорогою можна було
порибалити, чим і займалися Валерій Дмитрович та Геннадій Дмитрович Міщенки. Закинувши вудки
прямо з човна, вони ловили таких
представників місцевого рибного
царства, як судак, дикий короп,
марена, підуст, плотва, карась,
окунь, лящ та інші. Отож ввечері
всі смакували смаженою рибкою,
варили ароматну
юшку, вдихаючи
прогріте за день
повітря, настояне
на різнотрав’ї, і ділилися враженнями від побаченого
за день та спілкувалися з іншими
туристами із сусідніх наметових
таборів біля вогнища, жартували,
співали туристських пісень. А от
місцевим рибалкам
пощастило
спіймати красеня
цієї ріки - метрового сома. Щоправда для цього
у них було спеціальне рибальське спорядження і
вони знали, де потрібно ловити, бо
соми водяться в глибоких місцях
водокрутів понад берегом. Зате
на пам’ять залишились чудові фотокадри, адже кожному хотілося
сфотографуватися з унікальним
представником місцевої фауни.
Тим часом кожного дня продовжували екскурсії, відкриваючи
для себе все нові й нові сторінки
історії цього краю. Доторкнулись
до старовини, оглянувши напівзруйновану вежу-донжон древньої
фортеці поблизу села Раківець.
По руслі річки Джурин у розлогій
долині в урочищі Червоному, що
отримало свою назву через характерне цій місцевості забарвлення
землі і каменю, на високому пагорбі побачили дві башти польської
фортеці 17 століття і напівзруйнований католицький костел 18 століття. Місцеві жителі розповіли, що
це залишки колишнього Червоногородського замку. Він, як і багато
інших міст і містечок України, став
ще однією сторінкою історії, барвистим спомином і красивою легендою. Стоячи на вершині пагорба біля руїн цитаделі, мандрівники
відчули себе героями історичного
фільму:
височезні
вежі, неприступні скелі,
зелений
ліс, навколо пагорба
в’ється річ-

ка, у небі кружляє лелека і посвистує вітер… Романтика та й годі!
Немов на певний час потрапили
у часи юності замку, коли він був
могутньою столицею подільського
краю – Червоногорода і резиденцією руських князів. Своєю красою
зачарував туристів Джуринський
водоспад, що знаходиться поблизу замку і є найбільшим рівнинним
водоспадом України. Він з оглушливим ревом скидає свої води
з висоти майже 16 метрів, і має

другу назву Червоноградський.
За переказами він був штучно
створений турецько-татарськими
полчищами, які в 1620 під час облоги місцевого замку перерубали
кам’яний кряж і спрямували води
річки в інше русло, таким чином
звільнивши собі шлях. Сам по собі
він є каскадним. Досхочу накупавшись у його бурхливих водах, наші
екстремали відчули, що джакузі,
душ Шарко та інші подібні водні процедури в порівнянні з його
можливостями – просто дитячі казочки.
Щоб до кінця насолодитися
плідним відпочинком, наші туристи зупинились поблизу села
Кострижівка. Тут витягли човна на
берег, щоб просушити, рибалили,
купались, засмагали на сонці, не
перестаючи милуватися
всією
цією первозданною красою, яку
незабаром доведеться залишати.
І ввечері потягом від станції Заліщики, що є районним центром
Тернопільської області, відправилися додому, везучи з собою
масу яскравих вражень і відзнятий
матеріал, яким поповнять свої домашні архіви.
Галина ГЕРАСИМЕНКО.

УВАГА: КОНКУРС!

3 вересня 2009 року Міжнародний благодійний Фонд
«Україна 3000» оголошує старт IV Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України».
Основна мета конкурсу: пошук, підтримка та залучення обдарованої молоді до активної суспільної діяльності через співпрацю з організаторами конкурсу
та його партнерами, органами влади, громадськими
організаціями, аналітичними інституціями та бізнессередовищем.
До участі в конкурсі запрошуються молоді дослідники, підприємливі та соціально активні люди, небайдужі до майбутнього України, віком до 35 років:
- перша вікова категорія: учні старших класів шкіл,
ліцеїв, гімназій;
- друга вікова категорія: студенти навчальних закладів І-IV рівнів акредитації;
- третя вікова категорія: аспіранти, викладачі,
дослідники-практики.
На переможців у кожній номінації чекають грошові премії (розмір премій диференційований від 2000 до 3000 гривень).
Для участі у конкурсі потрібно підготувати конкурсну
роботу на одну із тем - з переліком тем та більш детальними умовами конкурсу можна ознайомитися у відділі
у справах сім’ї та молоді Макарівської райдержадміністрації за адресою: вул.Фрунзе,30, смт Макарів або на
сайтах www.novi.org/ua та www.ukraine3000.org.ua
Останній термін подання конкурсних робіт - 15
грудня 2009 року.
Конкурсну роботу та заповнену анкету учасника конкурсу (яку можна скачати зі сайту www.novi.
org/ua) надсилати на адресу: 01012, м.Київ, а/с
75 з приміткою «На конкурс», а також обов’язково
надсилати конкурсну роботу електронною поштою на адресу konkurs@ ukraine3000.org.ua у
форматі _.doc.

ПРЕМІЯ
«ДИВО-ДИТИНА-2009»

За сприяння Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту до 31 грудня 2009 року проводиться чергова загальнонаціональна щорічна премія «Диводитина-2009».
У заході беруть участь діти віком від 6
до 13 років, які володіють унікальними,
незвичайними розумовими або фізичними здібностями.
Для участі необхідно заповнити Анкету
учасника премії «Диво-дитина» та надіслати
на адресу: ТОВ «Агентство сімейного відпочинку», 04073, м. Київ, вул. Фрунзе, 160.
Бланк анкети можна отримати у відділі у справах сім’ї та молоді Макарівської
райдержадміністрації за адресою: смт
Макарів, вул. Фрунзе, 30.
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С Е Р Д Е Ч Н І
П О З Д О Р О В Л Е Н Н Я
Президія районної організації ветеранів України
сердечно поздоровляє із славною датою – 80-річчям
від Дня народження
ШКОДЕНКО Надію Сафонівну та
ПЕТРУШАКА Михайла Григоровича з Макарова,
ПЕТРЕНКО Пріську Аврамівну з Копилова та
БЕРНАЦЬКОГО Едуарда Йосиповича з Комарівки.
Нехай же Ваші трудові руки не знають втоми до ста літ, хай буде міцне здоров’я і щастя,
нехай додає сил та радості спокій серця, родинне благополуччя, любов, повага та шана
дітей, внуків, рідних і близьких людей. Миру
Вам, злагоди, добра та тепла на довгі роки.

*****

О цій осінній порі, 9 вересня, відзначив своє 65-річчя
від Дня народження
СИДОРЕНКО Олександр Миколайович з Лишні.
Тож з такої нагоди щиро поздоровляємо його і зичимо щастя, добра і тепла.
Що задумав Ти, нехай збудеться,
А печалі всі хай забудуться.
Хай здоров’я і сила будуть
до старості,
Ми ж Тобі бажаємо тільки
радості!

Дружина, діти, внуки та правнуки.

*****

Колектив філії „Макарівське районне дорожнє
управління” щиросердно поздоровляє із 65-річчям від
Дня нродження ветерана праці, виконроба
ФЕДОРЕНКА Володимира Григоровича.
Зичимо Вам, шановний імениннику, міцного здоров’я, родинного щастя, достатку і благополуччя, усіх земних благ. Нехай не покидає
Вас оптимізм та надія на краще майбутнє.

*****

Наші сонячні та найсердечніші привітання адресуємо дорогій, рідній нам людині
ЧАЙКОВСЬКОМУ Едуарду Марцеловичу
з нагоди ювілейної дати від Дня народження.
Нехай Вам сонце сміється завжди і
не сумуйте в це велике свято, бо 60 – це
зовсім небагато, це лише 30 після тридцяти. Бажаємо сонця ранкового, радості
в хату, друзів багато не тільки на свято,
цвіту над світом, плоду на вітах, щастя й
здоров’я – на многії літа!

Дружина, дочка, зять та внуки.

*****
Нехай цей осінній день теплом зігріє, сонцем по-

Трудовий колектив комунальної установи „Макарівський районний трудовий архів” якнайщиріше
поздоровляє з ювілейною датою від Дня народження
бухгалтера
МОЙСЕЄНКО Надію Михайлівну.
Сердечно бажаємо Вам доброго здоров’я та життєвого благополуччя. Хай з новими літами прибуває Вам мир,
злагода, тепло, шана та любов рідних людей. Нехай кожен рік дарує вік щасливий, щоб не згасали доброта, здоров’я, радощі і сила, щоб
Ваш почесний труд був плідним, як багата
осінь, і кожен день, що йде новий, хай тільки щастя Вам приносить!

*****
Дирекція, профком та весь колектив СТОВ
„Зоря” с. Соснівка адресують найщиріші привітання
з нагоди золотої дати – 50-річчя від Дня народження
техпрацівниці товариства
ЛЯШЕНКО Галині Сергіївні.
Зичимо здоров’я міцного, щастя,
довголіття, настрою веселого на ціле
століття. Хай світлою буде життєва дорога, любов – від родини, а ласка – від
Бога. Усіх земних благ Вам!

*****

Колектив Борівського НВО “Школа-дитячий садок” від усього серця вітає з Днем народження
ЗУЗАНСЬКУ Світлану Артемівну.
З ювілеєм щиро вітаємо. Нехай з Вами
поруч крокує вічна молодість, щастя й любов. Хай життя до ніг стелить троянди, ну, а
люди – хвалу і добро. Щоб доля лиш щастя
Вам дарувала, щоб лихо до Вас дороги не
знало, а мрії збувались завжди.

З повагою сусіди ТРИГУБ, ПОНОМАРЕНКИ.

*****

Якнайщиріше вітаємо із золотою датою – 50-річчям
від Дня народження
РАДЧЕНКО Валентину Володимирівну.
Бажаємо міцного здоров’я та довголіття. Хай усміхається Вам щаслива доля,
хай усюди супроводжує удача, а душевне
тепло та щира любов рідних і близьких завжди освітлюють Ваше життя радістю, теплом, миром, злагодою та добром.

З повагою свати.

З повагою колектив філії „Макарівське ДУ”.

САЛОН КРАСИ „GLAMUR”

(Макарів, вул. Б.Хмельницького 2-А, біля будинку культури)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

перукарів, косметолога та спеціалістів
з манікюру і педикюру.
ТЕЛЕФОН – 8-050-382-19-68.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ,
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.
Тел.: 8-098-921-12-31, 8-067173-92-92, 8-097-742-20-80.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

ФОП «Башинський Борис Леонідович» повідомляє громадськість смт. Кодра Макарівського
р-ну, що для нього розроблено документи на утримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
Підприємство займається переробкою деревини.
Теплозабезпечення підприємства - від нагрівача, що
працює на дровах. Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин - 1,529 т/рік.
Фактичні нормативи гранично допустимих викидів
значно нижче затверджених нормативів викидів відповідно до законодавства.
Зауваження громадських організацій і окремих громадян з даного питання надсилати до Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт.
Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протягом місяця з дня опублікування оголошення.

ЩИРО ВІТАЄМО

Колектив Мотижинського ліцею адресує сонячні та найщиріші привітання своєму директору
РАДЧЕНКУ Анатолію Миколайовичу
з нагоди 55-річчя від Дня народження, яке він відзначатиме 16 вересня.
З роси і з води на добру сотню літ зичимо Вам,
шановний імениннику, міцного здоров’я, сімейного благополуччя, безмірної вдячності учнів, миру,
злагоди, любові та усіляких життєвих гараздів.
Хай Вам легко працюється, добре живеться, все вміється,
ладиться, завжди вдається. Хай стелиться
довга життєва дорога,
удача йде поруч, обходить тривога. Радості,
сонця, щастя без краю і
всього найкращого
щиро бажаєм!

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МАКАРІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

передає в оренду на конкурсних умовах нежитлове приміщення пожежнохімічної станції, яке розташоване в с.
Волосінь (Забуянська сільська рада)
по вулиці Ковпака, 1-а.
ТЕЛ. ДЛЯ ДОВІДОК: 6-01-42, 6-01-43.
ДОС ТАВИ МО КАМІНЬ, Щ ЕБІНЬ, ВІДС ІВ
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 8-097-487-54-43.

*****

Сердечно вітаємо з ювілеєм від Дня народження
шановану сусідку
Віру Павлівну ШЕВЧЕНКО.
Сонце, наче крапля золота,
Так медово ще тремтить у вітті.
Ех, якби затримати літа!
Поспішає все кудись в цім світі...
50 – це тільки півжиття,
Як новий ривок на півдорозі.
Хай же доля шле Тобі добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних.
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

сміхнеться й радість подарує
Едуарду Марцеловичу ЧАЙКОВСЬКОМУ
з нагоди ювілейного Дня народження.
60 – це прекрасна пора!
Ще можна творити багато добра.
Тож хай наступна життєва частина
Плідною буде й цвіте, як калина.
Щастя й здоров’я щоб не минали,
Щоб всі Вас любили і поважали!

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ
«ALUPLAST», «TROCAL» (М. ЖИТОМИР) —
ЗАВОДСЬКЕ ВИГОТОВЛЕННЯ, ПРОФЕСІЙНИЙ
МОНТАЖ; ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ, ПЛАСТИКОВІ
ВІДКОСИ (ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ), САЙДИНГ.
ТЕЛЕФОН 8-097-208-90-83.
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ЗДАЄМО В ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ
П І Д О Ф І С И , М А ГА З И Н И
В СМТ. МАКАРІВ ПО ВУЛИЦІ ФРУНЗЕ, 20-Б.

ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛ. 6-06-99.

КОПАЄМО ТА
ЧИСТИМО КРИНИЦІ.
ТЕЛ. 8-097-572-38-04.

СТО НАДАЄ ТАКІ ПОСЛУГИ:

ремонт пластмасових бамперів, антикорозійне оброблення, рихтування на стенді,
зварювання, фарбування, полірування, шиномонтаж, а також: автоскло (заміна), оптика, решітки, бампери, радіатори, автофарби, кузовні деталі, заправка кондиціонерів.

МАКАРІВ, ВУЛ. КАЛІНІНА, 30.
ТЕЛЕФОН – 8-050-351-00-71.

М А К А Р І В С Ь К О М У Р П З АТ
«А.Е.С. КИЇВОБЛЕНЕРГО»

потрібні на роботу за договором
цивільно-правового характеру кур’єри
для зняття показів приладів обліку.
За довідками звертатись: смт Макарів,
пр. Заводський, 1-а, к.5. Тел.: 6-02-33, 5-15-39.

- Приватизація, переоформлення прав на
землю, присвоєння кадастрових номерів;
- Експертна оцінка майна:
будинки, квартири, земельні ділянки,
майнові комплекси, автомобілі;
- Землевпорядні та геодезичні роботи:
визначення меж на місцевості, тощо;
- Консультація з питань нерухомості.
СМТ. МАКАРІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23/7
(ПАНСЬКИЙ ПАРК, БІЛЯ БТІ)

ТЕЛ. (067) 915-52-13; (044) 221-74-94.
(Ліцензія серії АВ №305396 від 26.02.2007р.)

ВІКНА, ДВЕРІ металопластикові з
п’ятикамерного профілю «TROCAL»
(Німеччина) та БРОНЬОВАНІ двері.
м. Житомир. З Н И Ж К И - 2 5 % .
ТЕЛ.: 8-067-337-18-77, 8-063-397-10-87.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво про сплату єдиного податку серії
Е №283379, видане Державною податковою інспекцією в
Макарівському районі 24 грудня 2008 року на ім’я ШАРАБАРОВА Олександра Васильовича з Калинівки, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ договір купівлі-продажу будинку, який знаходиться в селі Чорногородка по вулиці Садова, 4, посвідчений секретарем виконкому Чорногородської сільської ради
17 грудня 1984 року за №25, зареєстрований на ім’я ГЕРАСИМЕНКО Надії Юхимівни, вважати недійсним.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ МТЗ-80 1991 р.в. (косарка, причіп,
можливо плуг). Можливий обмін на ГАЗ – 53
(самоскид). Тел. 8-066-313-88-49.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські

ГОРОСКОП
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Цей тиждень один з
найважливiших в роцi, якщо
у вас є якiсь конкретнi плани.
Будьте активнi весь тиждень,
i особливо - у п`ятницю. Цього дня
вiдважуйтеся на найважливiше, але
передбачуйте наслiдки. Розмови
по душі можуть викликати бурхливi
почуття, опiр, але поки краще не
поспiшайте з оцiнками. Iнтенсивнi
переживання роблять вас привабливими, можете наполягти на своєму.
Але тiльки не в цi вихiднi, якi краще
провести якомога спокiйнiше.
Сприятливi днi: 16, 19;
несприятливi: 15.

Плануйте всi важливi заходи на першу половину тижня.
Це сприятливий час для того,
щоб закрiпити домовленостi i
розпочати реалiзацiю своїх планiв. У
п`ятницю i суботу Венера з Ураном
можуть пiднести вам несподiванi
сюрпризи. Приймати рiшення i дiяти
доведеться швидко i точно. Не шукайте собi додаткових проблем, не
ризикуйте, але не обмежуйте себе
в творчостi, в чому б вона не виражалася. В особистих стосунках
зберiгайте спокiй.
Сприятливi днi: 15, 16;
несприятливi: 19.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)

СКОРПIОН (24.10-22.11)

ОВЕН (21.03-20.04)

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)

Використовуйте
початок тижня для вирiшення
матерiальних питань i покупок.
Немає обмеження в справах, i
оточуючi схильнi бачити у вас основу
стабiльностi. Те, що розпочнете в цей
час, одержить сприятливий iмпульс
i з часом принесе користь. У суботу можливi найнесподiванiшi подiї.
Уникайте небезпечних i травмуючих
ситуацiй. Цей день може стати точкою
вiдлiку для розвитку нового напрямку
вашої дiяльностi або важливих змiн у
партнерствi.
Сприятливi днi: 14, 20;
несприятливi: 17.

Не квапте подiї. Зараз
вам потрiбно бiльше уваги
придiляти заходам, корисним для здоров`я. Попереду
декiлька складних i дуже важливих
для вашої роботи i кар`єри мiсяцiв,
тому до змiн потрiбно прийти з
вiдновленими силами. Подумайте, яких змiн потребує ваш iмiдж i
зробiть вiзити в салони i магазини на
початку тижня. У п`ятницю у фокусi
уваги будуть особистi i любовнi стосунки. Iнтуїцiя вас не пiдведе, коли
доведеться приймати рiшення.
Сприятливi днi: 20;
несприятливi: 15.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)

З середи настане переломний момент у справах. Ви зможете проявити
органiзаторськi здiбностi або
реалiзувати важливу частину своїх
намiрiв. Якщо ви активно розвиваєте якусь тему, то подiї навколо неї
досягнуть кульмiнацiї у п`ятницю.
Може вiдбутися розмова, яка допоможе обом сторонам досягти
ясностi i чiтко розставити акценти у
вiдносинах. Краще вирiшувати в цей
час дiловi питання, а в особистому
життi поки залишити все без змiн.
Сприятливi днi: 18;
несприятливi: 15.

Вам потрiбно справлятися з великим навантаженням
на роботi, але все-таки не
обмежуйте свою активнiсть
тiльки робочими завданнями. Бiльше
часу придiляйте спiлкуванню. Почуття можуть одержати сильний
iмпульс до вивiльнення, коли Марс
i Меркурiй об`єднають свої зусилля в зонi гороскопу, що вiдповiдає
за вашi близькi стосунки. Друга
половина тижня дасть можливiсть
вирiшити деякi хвилюючi питання.
Можлива несподiвана зустрiч з тим,
з ким потрiбно вiдновити контакт.
Сприятливi днi: 17;
несприятливi: 14.

РАК (22.06-22.07)

На цьому тижнi одержите багато нової iнформацiї.
Обов`язково подумайте, як
її застосувати з користю. Ви
станете координатором i посередником i чудово справитеся з розвитком вiдразу декiлькох напрямiв.
Прагнiть тримати в порядку потрiбнi
документи i своє робоче мiсце.
Ще однiєю важливою темою цього тижня будуть домашнi справи i
вiдносини з близькими. У понедiлок i
вiвторок можна робити придбання в
будинок, особливо прикраси i предмети комфорту.
Сприятливi днi: 19, 20;
несприятливi: 18.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)

У першiй половинi тижня
можете вдало вирiшити деякi
фiнансовi питання. Приємнi
враження на вас чекають не
тiльки на роботi, але й у вiльний час,
який можна наповнити романтикою i
творчiстю. Зробiть довгождане придбання або влаштуйте сiмейну вечерю, щоб порадувати своїх близьких. У п`ятницю сюрпризи на вас
чекають під час подорожі. Можливi
несподiванi витрати, не виключенi
i втрати. У вихiднi обмежте коло
спiлкування, краще провести цей
час на природi.
Сприятливi днi: 16, 19;
несприятливi: 15.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Ви легко досягнете намічених цiлей на початку тижня. Але
краще рухатися по “накатанiй
колiї”, не намагаючись переконати партнерiв або клiєнтiв у тому,
до чого вони ще не готовi. Вирiшуйте
матерiальнi питання, щоб розширити
свої можливостi. Зробiть на початку
тижня декiлька приємних придбань
особисто для себе і вiдразу думайте
про те, як компенсувати свої витрати. Зараз ви можете закласти основи
справи, яка через деякий час почне
працювати на вас.
Сприятливi днi: 16, 20;
несприятливi: 18.

Тиждень має бути насиченим, i найцiннiшою якiстю
буде умiння швидко наводити лад у справах i систематизувати iнформацiю. Прагнiть
налагодити свiй графiк роботи так,
щоб у вас залишався час для особистих справ i турбот про здоров`я.
Запросiть своїх друзiв до спортзалу
або органiзуйте виїзд на природу. В
п`ятницю i суботу можуть вiдбутися
подiї, якi примусять вас по-iншому
відноситися до своїх близьких.
Сприятливi днi: 19;
несприятливi: 18.

ДIВА (24.08-23.09)

РИБИ (20.02-20.03)

Не пропустiть цей тиждень, якщо у вас є плани,
готовi для втiлення. Для серйозної роботи i вирiшення
фiнансових
питань
сприятливi
понедiлок i вiвторок. З середи займайтеся
пошуком
потрiбної
iнформацiї, зв`язкiв, ведiть переговори i листування з партнерами. В
п`ятницю можна укладати договори
або робити iншi рiшучi кроки, якi будуть початком нового етапу у вашiй
роботi. В особистому життi це хороший час для вiдвертої розмови.
Сприятливi днi: 14, 17;
несприятливi: немає.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)

Це
дивовижний
час,
коли перед
вами можуть
вiдкритися новi обрiї там, де
цього абсолютно не очiкуєте.
На початку тижня є можливiсть обговорити з партнерами перспективи спiльної дiяльностi, укласти
вигiдну угоду, контракт. У п`ятницю
i суботу створiть навколо себе творчу обстановку. Вашою перевагою в
несподiваному поворотi подiй буде
iнтуїцiя, яка пiдкаже, як поводитися.
Щоб не вiдбувалося, прагнiть витягнути з цього користь.
Сприятливi днi: 17;
несприятливi: 16.
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№ 37 11 вересня 2009 р.
- Д Е Н Ь У К РА Ї Н С Ь К О Г О К І Н О

ПРО ІСТОРІЮ І НЕ ТІЛЬКИ
Про українське кіно сьогодні говорять не так
багато, як хотілося б. А якщо говорять, то в основному про його минуле, про старі фільми, про
акторів, корифеїв екрану, що стали відомими ще
за часів радянської України. Згадують про його
історію, злет у 60-70 роках, про прорив у світовий культурний обшир, який вдалося здійснити
Олександрові Довженку ще в першій половині
минулого століття.
Cьогоднішній стан кінематографії надзвичайно
важкий. Я не прибічник однозначних звинувачень. Зараз дуже модно все валити на владу. Однак це спрощений підхід. Причина насправді у стані суспільної думки,
суспільної свідомості, совісті, естетичного смаку, які
занижені сьогодні неймовірно. Ясно, що це почалося
не з незалежності України, а триває кілька десятиліть. Я
сам бачив, як робився кадровий відсів у 60-70-80 роки.
Графа п’ята - національність - по відношенню до українців в українському кіно, працювала як ніде. Могли завернути сценарій з Москви, коли там було російською
мовою, але зазначено “перевод с украинского”. Це
вони вже сприймали як загрозу українського націоналізму. Це не могло не датися взнаки. І українські кінематографісти сьогодні - середовище доволі своєрідне.
Звичайно, воно чистилося протягом десятиліть. Ми на
91-й рік прийшли з таким кадровим складом, що ні про
яку українізацію не могло бути й мови...
Ланцюг, що замикав усе коло кіновиробництва, розпався. В результаті, коли Україна постала як незалежна держава, ми не змогли навіть повернути в
країну фільми українського виробництва, бо не було
інстанції, яка б ставила це питання перед Росією. І
сьогодні ми маємо платити валютою за всі українські
фільми радянського періоду, які показуємо в себе. І
це “заслуга” не влади, а наших кінематографістів.
Отже, щоб відродити український кінематограф,
маємо усунути безліч причин. І це може зробити
тільки державна влада. У нас є свій великий досвід і
традиція, нам не треба починати з нуля. Якщо озирнутися на історію - навіть Довженко не є фундатором
української кінематографії, вона виникала одночасно з усіма кінематографіями Європи. Стан дореволюційного кінематографа в Україні - це стан колонії.
Були кіностудії в Ялті, Одесі, які теж знімали російську продукцію і гнали це на Росію. І тоді з’являлися
ганебні “українські” шароварні фільми, де експлуатувався якийсь національний колорит, це подавалося у принизливо-пародійному стилі. А те, що в нас
з’явився професійний кінематограф, - це заслуга
української революції. Після повалення Української
Народної Республіки першим, хто прийняв офіційне
рішення, був гетьман Павло Скоропадський. Він заснував Українфільм, був навіть логотип Українфіль-

му. Вони не встигли розвернутися, бо гетьман пробув тільки сім з половиною місяців при владі. Але те,
що він робив - найкращий приклад для наслідування.
Окрім Українфільму, Скоропадський створив національну армію, Академію наук, дозволив українську
автокефальну церкву і ще багато чого.
Якщо говорити про Довженка і час його починань, це теж була епоха інтенсивного державотворення - радянського. Він ніколи не думав про кінематограф. Він хотів стати художником, на якого вчився
в Європі в гарної професури. Коли він повернувся до
Харкова, шукаючи заробітку, потрапив у газету, якою
керував Блакитний. Блакитний взяв його на роботу, а
під житло на нічний час давав у розпорядження свій
кабінет. Згодом Довженко потрапляє у середовище
майбутніх своїх соратників по кіно. Так почався Довженко. Ці романтичні хлопці - Яновський, Бажан,
Семенко - дуже молоді люди, їм і тридцяти не було,
вони розуміли, якщо не буде українських кадрів, не
буде українського кінематографа - не буде української держави. Це їхнє гасло, вони відверто про це
писали тоді. Звичайно, додавався прикметник “пролетарський”. “Пролетарське” кіно, “пролетарської”
держави. Так, додавався. Але ж це була національна
кінематографія.
Коли дешеві, демпінгові американські фільми
заполонили всі екрани, поставили завдання - знімати свої фільми про нас самих, українських селян,
робітників, інтелігенцію. Усе це робилося абсолютно
свідомо. І ось цей матрос почав потроху Довженкові
давати роботу, спочатку короткометражний фільм,
потім пригодницький фільм, до речі, не дуже вдалий. Але вже на третьому фільмі Довженко зробив
собі ім’я. Це була “Звенигора”, сценаристом якої був
Юрій Тютюнник - генерал-хорунжий УНР. Професійні
режисери казали про сценарій, що це маячня, його
не можна реалізувати... Так вважалося, поки він не
потрапив до Довженка. В чому полягало відкриття.?
Це була вже абсолютно українська продукція. Там
все закорінено було на українську міфологію, дійові
особи були українські, проблеми - українські і т. ін.
Довженко за це ухопився.
Я переконаний, що доля української державності і
доля українського кінематографа лежать в одній площині. Якщо ми хочемо існувати як держава, ми повинні мати свій кінематограф. Держава має опікуватися і виробництвом, і прокатом, і просуванням його на
міжнародний рівень. Це такий самий обов’язок, як
годувати і озброювати свою армію. Нам треба виробити своє кіно, яке обслуговувало б потреби нашого
українського населення.
Леонід ЧЕРЕВАТЕНКО,
український поет, кіносценарист, кінокритик.

ЗАВТРА – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

БЕРЕЖІТЬ ЗУБИ ЗМОЛОДУ

Загальновизнано в сучасному
сьогоденні: міцні білі зуби – ознака краси, символ успіху, важлива
складова соматичного здоров’я,
показник високої активності життя.
Достатньо відкрити глянцевий
журнал з фотографіями відомих людей, які, всміхаючись „голівудською
посмішкою” ідеально рівними, білими зубами, демонструють гарне
здоров’я і матеріальне благополуччя. Карієс та його ускладнення
– найпоширеніше стоматологічне
захворювання. Неабияку роль у виникненні й розвитку карієсу відіграють місцеві фактори (зубний наліт,
мікроорганізми, бродіння залишків
їжі у роті). Каріозні зуби спричиняють збільшення мікробів у ротовій
порожнині, яка стає джерелом хронічного отруєння організму. Турботу про стоматологічне здоров’я доцільно починати ще до народження
дитини, з перших днів вагітності.
Варто пам’ятати, рівень важливості та відповідальності перших місяців у формуванні здорового і повноцінного ембріону. В цей період
зростає ризик появи карієсу зубів і
хвороб пародонта. Зміна рівня гормонів робить ясна більш чутливими
до шкідливого нальоту. Також можлива поява підвищеної чутливості
зубів до холодного, кислого та ін.
Це пов’язано зі зміною мінеральної
структури зубів, оскільки кальцій,
фосфор та інші необхідні мікроелементи беруть участь у формуванні
скелета плоду.

Дуже важливо регулярно проходити профілактичні огляди у
лікаря-стоматолога. На таких оглядах вагітна має змогу отримати
рекомендації щодо профілактики
розвитку стоматологічних захворювань, виявити фактори ризику та
запобігти подальшому прогресуванні хвороби.

Ефективним методом профілактики карієсу є герматизація фісур. Герметик – це тонка плівка, з
фторвмістним компонентом, якою
покриваються жувальні поверхні
зубів, запобігаючи потрапляння
залишків їжі і мікроорганізмів до
природних заглиблень на поверхні
зубів, попереджаючи таким чином
розвиток карієсу.
Регулярне дотримання належної гігієни ротової порожнини –
найкраще, що ви можете зробити
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для збереження своїх зубів і ясен
здоровими.
Варто пам’ятати: вибір зубної
пасти і зубної щітки повинен бути
прерогативою лікаря-стоматолога.
Виконувати індивідуальний алгоритм заходів гігієни порожнини
рота, згідно віку, стоматологічного статусу загально-соматичного
стану з урахуванням активнодіючих факторів ризику. Оптимальний термін використання зубної
щітки для ефективного видалення
зубного нальоту – 3 місяці. Зубна паста посилює механічну дію
зубної щітки, підвищує резистентність емалі до дії кислот; зубна
нитка потрібна для ретельного
видалення зубного нальоту з міжзубних проміжків. До найнеобхіднішого переліку засобів гігієни
для самостійного догляду за зубами також належать скребки для
чистки язика, зубні еліксири, ополіскувачі, які зрошують порожнину
рота протягом 2-4 хвилин, індикатори зубного нальоту для контролю якості чистки зубів та індивідуальне стоматологічне дзеркало
для домашнього використання.
Якщо ви регулярно турбуватиметеся про стан своїх зубів, то тоді
ваша усмішка буде завжди білосніжною і здоровою як у голівудських зірок, а ви – впевнені в собі.
Наталія КОМИНАР,
лікар-стоматолог,
с. Ч.Слобода.
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