
ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ!

Щиро вітаємо Вас з професійним святом! Виконання судових 
рішень – це важлива державна справа, яка потребує високої 
професійної відповідальності та моральних чеснот. 
Справа, яка працює на благо громадян України та стоїть на 

захисті їх конституційних прав.
Переконані, що високий професіоналізм, усвідомлене почуття 

відповідальності допоможуть Вам здобути ще більшу повагу 
мешканців району, підвищити його довіру до Вашої діяльності.
Бажаємо нових творчих здобутків, міцного здоров’я, добра 

і благополуччя!
З повагою

Голова райдержадміністрації В.С.Бондарчук
Голова районної ради Б.О.Ходаківський

ШАНОВНІ АДВОКАТИ!
Щиро вітаємо Вас із Днем адвокатури України. 

У сучасній юридичній системі праця адвоката 
займає особливе місце. Адже саме від Вашої 
професійної майстерності залежить правовий 
захист громадян.
Адвокат покликаний допомогти виправдати 

невинних та з’ясувати реальні полегшуючі обста-
вини для осіб, які порушили закон. Відтак, єдиним 
спільним критерієм вашої фаховості є пошук 
правди і встановлення справедливості.
Бажаємо, щоб Ви були гідними служителями 

істини, закону, громадянина. Нехай праця завжди 
приносить Вам моральне задоволення, відчуття 
потрібності людям. Успіхів Вам, натхнення і 
мужності на життєвому і професійному шляху.

З повагою
Голова райдержадміністрації В.С.Бондарчук

Голова районної ради Б.О.Ходаківський

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ТА ВЕТЕРАНИ ОРГАНІВ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ!

На міліцію покладено виключно відповідальне і 
благородне завдання — захист життя і здоров’я 
людей, прав і свобод громадянина, інтересів 
держави і суспільства від протиправних пося-
гань, ведення боротьби із злочинністю, охорона 
громадського порядку, забезпечення громадської 
безпеки.
Переконані, що завдяки відповідальному став-

ленню до службових обов’язків, вмінню долати 
труднощі та за умови всебічної підтримки з боку 
суспільства працівники міліції з честю виконають 
поставлені завдання із зміцнення законності і 
правопорядку.
У цей день висловлюємо щиру вдячність всім 

працівникам та ветеранам міліції за самовіддану 
працю, бажаємо і надалі мужності, витримки й 
наснаги, нехай удача та професійні успіхи будуть 
Вашими постійними супутниками у житті.
Від щирого серця зичемо всім Вам родинного 

добробуту, міцного здоров’я і щастя!
З повагою

Голова райдержадміністрації В.С.Бондарчук
Голова районної ради Б.О.Ходаківський

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ДРУЗІ!
ПРИЙМІТЬ ЩИРІ ТА СЕРДЕЧНІ ВІТАННЯ 
З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА –

 ДНЯ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ!
Ваша благородна і почесна місія – захисників пра-

вопорядку - в усі часи була позначена іскрою добра 
та вірою співвітчизників в утвердження верховен-
ства закону у нашій державі. Спираючись на сла-
ветну спадщину та найкращі традиції, працівники 
міліції гідно несуть повсякденну службу.
Впевнений, що й надалі на Ружинщині, як і в усій 

Україні, зростатиме авторитет міліції, що Ви 
робитимете все від Вас залежне для зміцнення 
громадського порядку, захисту конституційних 
прав громадян, забезпечуватимете мир та право-
порядок заради спокою українського народу, заради 
майбутнього наших дітей та онуків.
В день свята з найкращими побажаннями звер-

таюсь до ветеранів органів внутрішніх справ, 
низько вклоняюсь матерям, дружинам, подругам 
тих, хто оберігає спокій наших громадян. Вис-
ловлюю щиру вдячність всім працівникам та 
ветеранам міліції за самовіддану працю, бажаю і 
надалі мужності, витримки й наснаги, нехай удача 
та професійні успіхи будуть Вашими постійними 
супутниками у житті.

Начальник Ружинського РВ УМВС 
України В Житомирській області

Підполковник міліції О.М.Мартинюк

ШАНОВНІ СУДДІ!
Щиро вітаємо Вас з професійним святом. Свідченням 

великого значення і високого статусу судової гілки влади у 
суспільстві слугують положення Конституції України, адже 
суд – це демократичний механізм вирішення конфліктів та за-
хисту прав і свобод громадян, що підкоряється тільки Закону. 
Переконані, що Ваш авторитет і високий професіоналізм і 

надалі слугуватимуть зміцненню демократичних засад судо-
чинства, забезпечення неупереджених, справедливих судових 
рішень, які виносяться іменем держави.
Щиро бажаємо Вам вірного служіння ідеалам добра і 

справедливості, енергії і наснаги, міцного здоров’я і родинного 
затишку.

З повагою
Голова райдержадміністрації В.С.Бондарчук

Голова районної ради Б.О.Ходаківський

Із вдячністю цілуєм, мамо, Ваші руки
Світ починається з мами, з її очей, що світяться любов’ю, з ніжних рук, тихої 

колискової. Ми виростаємо і розлітаємось з родинного гніздечка, аби повернутись і з 
вдячністю поцілувати мамині руки, вклонитись їй за ті молитви, якими вона просить 
у Бога щастя своїм дітям, за те, що навчила шанувати і цінувати людей, працю і саме 

життя.

Народити дитину – означає узяти на 
 себе  обов ’язок  за  ї ї  виховання , 
 здоров’я, розвиток. Що ж казати про тих 

жінок, які дали життя і добре виховали не одне 
чи двійко діток, а п’ятеро, семеро, дев’ятеро…
Хіба це не материнський подвиг? Недарма 
держава встановила високу відзнаку для таких 
жінок – почесне звання «Мати-героїня». Свято 
з нагоди вручення цих нагород 45 мешканкам 
Ружинщини відбулось у привітному кафе в 
райцентрі 13 грудня.
Голова райдержадміністрації Володимир Бон-

дарчук висловив сердечну вдячність матерям-
героїням та побажав їм тривалих років життя:

– Більшого щастя немає, як знати, що тебе з 
дальньої дороги виглядає у віконці рідної хати 
ненька. Живіть довго, допомагайте своїм дітям 
щирим словом, порадою. Добра Вам, шановні 
матері, на довгі роки.
Хвилиною мовчання присутні вшанували 

пам’ять усіх мам, які вже відійшли за межу 
вічності, про яких у серці дітей зостався лиш 
світлий спомин. 
Ретельно над підготовкою документів, 

необхідних для представлення жінок до 
державної нагороди, працювали сільські голови 
та відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА, 

очолюваний Ніною Пилипчук. Варто зазначити, 
що жодного пакета документів не повернули 
на доопрацювання. Ніна Миколаївна, вітаючи 
присутніх, зазначила, що почесне звання 
«Мати-героїня» не присвоюється автоматич-
но тим жінкам, які народили п’ятеро і більше 
дітей. Враховується вагомий особистий вне-
сок у виховання дітей у сім’ї, створення 
сприятливих умов для здобуття дітьми 
освіти, розвитку їх творчих здібностей, 
формування високих духовних і мораль-
них якостей. 

– У районі проживає 350 матерів, які 
народили  п ’ятеро  і  більше  дітей ,  та 
підстави отримати почесне звання мають 
тільки 305 з них, – зауважила Н.Пилипчук. 
– Станом на 15 грудня державну наго-
роду вже мають 239 мешканок району. 
Вони отримали одноразову винагороду, 
що в грудні, залежно від прожиткового 
мінімуму, становить 9410 гривень. Варто 
зазначити, що у 2011 році виплата цієї 
допомоги здійснена за попередні роки, 
починаючи від 2008, чому сприяло 
керівництво району та області.
Голова РДА Володимир Бондарчук, 

заступник голови Іван Семенчук, на-

чальник відділу у справах сім’ї, молоді й 
спорту Ніна Пилипчук, працівники відділу 
та сільські  голови  вручили матерям-
героїням нагрудні знаки, посвідчення про 
присвоєння звання, квіти та подарунки. 
Дехто приїхав за нагородою особисто, 

комусь передадуть донька, син чи чоловік, 

іншим – сільські голови, а хтось вже, на 
жаль, і не дожив до цього радісного дня. 
Та все ж, згідно з відповідними Указами 
Президента України, державні нагороди 
отримали: Ніна Антонівна Федюк, Марія 
Миколаївна Кобернюк, Ніна Данилівна 
Таулевич з Вербівки; Юлія Тадеушівна 
Ярошук з Роставиці; Ганна Дем’янівна 
Ямкова з Голубівки; Антоніна Іванівна 
Мельник  з  Малої  Чернявки ;  Галина 
Юріївна Тимощук з Першотравневого 
(нині покійна); Юлія Степанівна Гудзь з 
Топорів ; Ганна Андріївна Барабаш, Оль-
га Павлівна Гайдамащук, Ніна Іванівна 
Міщук (покійна) з Ружина; Ганна Андріївна 
Гуляс, Надія Костянтинівна Онищук, Те-
тяна Устимівна Черниш, Марія Іванівна 
Ратушна (покійна) з Мовчанівки; Любов 
Кононівна  Чумак ,  Олена  Григорівна 
Сандрович, Марія Терентіївна Музика, 
Галина  Йосипівна Контуш з Городка; 
Єфросинія Семенівна Федун (покійна) з 
Прибережного; Марія Олексіївна Віштак, 
Надія Тимофіївна Голець з Вчорайшого; Юлія 
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Микитівна Поцубей з Чорно-
рудки; Ольга Павлівна Дзя-
док, Ольга Сидорівна Воли-
нець, Ніна Гнатівна Стащук, 
Любов Миколаївна Сайко зі 
Шпичинців; Галина Антонівна 
Бондар, Ганна Іванівна Бо-
ярська, Олена Миколаївна 
Крута, Ганна Фадеївна Ор-
ловська з Березянки; Ган-
на Павлівна Олійник, Ганна 
Макарівна Щербатюк з Ягняти-
на; Тамара Василівна Байнак, 
Марія Михайлівна Гоюк, Ольга 
Мартинівна Обліцова, Харити-

на Миколаївна Хоцянівська із 
Зарудинців, Павліна Іванівна 

Дударова (покійна), Павліна 
Петрівна Миргородська, Раїса 
Василівна Загороднюк, Павліна 
Андріївна  Кравчук ,  Ганна 
Михайлівна Дзюба з Дерганівки 
та Ніна Митрофанівна Яки-
мець, Катерина Костянтинівна 
Зінчук, Ніна Іванівна Пасічник 
з Мар’янівки. 
До вітань долучилась і на-

чальник управління праці та 
соціального захисту насе-
лення РДА Ольга Розумович. 
Вона зауважила, що материн-
ство сьогодні заохочується 
і охороняється державою, а 
саме: матері-героїні не лише 

отримують одноразову допо-
могу, а й мають право раніше 

отримувати пенсійне забезпе-
чення, надбавки до зарплати 
чи пенсії. 
Під час свята усіх присутніх 

пригостили солодощами та 
чаєм. Слова вдячності були 
адресовані спонсорам за-
ходу :  районній  державній 
адміністрації, адміністрації 
кафе «Берізка», директо-
ру ринку Надії Пащенко та 
сільським головам.

«Не стидаймось грати на 
тонкій сопілці душі мамину 
пісню», - закликала ведуча 

ÃÐÎÌÀÄÀ I ÂËÀÄÀ

Із вдячністю цілуєм, мамо, Ваші руки

свята директор районного бу-
динку культури Любов Хитра. 
Тож вона разом з Любов’ю 
Нагорнюк, Тетяною Поважук, 
Олексієм Хитрим, Галиною 
Мартенюк і Михайлом Хутор-
ним подарували присутнім 
букет пісенних вітань, у яких 
передали любов до мами, до 
дітей. Зворушливі мелодії ви-
кликали ніжний щем у серці, 
торкали найтонших струн у 
душах глядачів.

Îëüãà ÌÎËßÂ×ÈÊ
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Захід організувало головне 
 у п р а вл і н н я  у  с п р а -

вах  сім ’ ї ,  молоді  та  спор -
ту  облдержадмін істрац і ї . 
Уча с т ь  у  к о н г р е с і  в з я -
ли  голова  Житомирсько ї 
о б л д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї 
С.М.Рижук, голова обласної 
ради  Й .А .Запаловський , 
з а с т у п н и к  г о л о в и 
о б л д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї 
В . С . Б а л ю р к о ,  г о л о в а 
управління у справах сім’ї, 
молоді  і  спорту  Р.М .Гула , 
керівник Житомирської єпархії 
УПЦ  єпископ  Житомирсь-
кий  і  Новоград -Волинсь -
кий  Никодим  та  керівники 
управлінь обласної та район-
них адміністрацій. Делегацію з 
Ружинського району предста-
вили працівники виконавчої 
влади ,  правоохоронних 
органів, активісти студентської 
та учнівської молоді, пред-
ставники освіти, медицини, 
культури, органів місцевого 
самоврядування, громадських 
організацій, підприємництва 
та  б і знесу,  виробництва 
і сільського господарства , 
яку очолив заступник голо-
ви  райдержадмін істрац і ї 
І.І.Семенчук.
Під гаслом «Будуємо нову 

Житомирщину» учасники 
засідання обговорили про-
блеми  молоді  та  запропо-
нували шляхи їх вирішення. 
Представники  молодіжних 
ор га н і з а ц і й  з верн ули ся 
до  обласного  керівництва 
з  пропозиціями створення 
молодіжного центру, обласної 
студентської  ради  та  на -
дання фінансової підтримки 
на  реалізаці ї  молодіжних 
ініціатив у сільській місцевості. 
Подякувавши  кер івникам 
облдержадм ін і страц і ї  та 
обласної  ради  за  допомо-

гу  і  підтримку  молодіжних 
об ’єднань вони висловили 
надію на те, що на засіданні 
сесії обласної ради 15 грудня 
при затверджені програми 
«Родина і молодь Житомир-
щини» на 2012-2016 роки їх 
пропозиції будуть враховані.
Я к  з а з н а ч и в  г о л о -

ва  облдержадмін істрац і ї 
С .М .Рижук ,  цього  року  в 
Житомирській області вдвічі 
менше розлучень, ніж у мину-
лому році, а народжуваність 
зросла також у два рази.

 - Нарешті ми вийшли на 
шлях ,  який  виведе  нас  із 
демографічної кризи та до-
зволить розвиватися на по-
вну силу, - наголосив Сергій 
Миколайович. – Адже завдяки 
нашій молоді ми побудуємо 
майбутнє повноцінним і впев-
неним.

М о л о д и х  а к т и в і с т і в 
С.М.Рижук відзначив грамо-
тами та разом з начальником 
головного управління у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту 
Р.М.Гулою і директором Жи-
томирського регіонального 
управління державного фон-
ду  сприяння  молодіжному 
житл овом у  буд і в н иц т ву 
П.І.Шестопаловим вручили 
чотирьом родинам кредитні 
до говори  за  про грамою 
молод іжно го  житл ово го 
будівництва на придбання 
квартир в 10-ти поверховому 
житловому будинку.
Голова  районно ї  ради 

Й.А.Запаловський вручив мо-

лодим діячам Житомирщини 
грамоти  обласної  ради  та 
подарував наручні годинни-
ки. Іванні Козачук, 13-річній 
мешканці села Крайня Де-
ражня Новоград-Волинського 
району, яка самотужки вря-
тувала із палаючого будинку 
молодших братика та сестрич-
ку, подякував за мужність і 
відвагу та нагородив путівкою 
до «Артеку».
З а с т у п н и к  г о л о в и 

облдержадміністрації, голо-
ва обласної координаційної 

ради  з  питань  молодіжної 
політики В.С.Балюрко та на-
чальник головного управління 
у  справах  сім ’ ї ,  молоді  та 
спорту Р.М. Гула вручили гра-
моти та подяки переможцям 
всеукраїнського конкурсу «Мо-
лоде обличчя України» та об-
ласного етапу всеукраїнського 
конкурсу бізнес-планів.
Сертифікати на реалізацію 

у 2012 році проектів, програм, 
заходів, спрямованих на фор-
мування здорового способу 
життя, підтримку молодіжних 
ініціатив, самодіяльності та 
підприємницької діяльності 
молоді  заступник  голови 
облдержадміністрації  вру-

ч и в  з а с т у п н и к ам  г ол і в 
р а й д е р ж а дм і н і с т р а ц і й , 
міськвиконкомів та головам 
молод іжних  громадських 
організацій. Ружинський рай-
он також отримав сертифікат 
на суму 10 тис. грн. Віктор 
Степанович вручив заступнику 
голови райдержадміністрації 
І.І.Семенчуку сертифікат та 
побажав подальших успіхів, 
розвитку і процвітання молоді 
району.

Þëiÿ ÌÀÊÎÂ×ÓÊ

Майбутнє української 
держави в руках молоді

Безробіття, матеріальна незабезпеченість, низька 
народжуваність, яка не забезпечує відтворення наступних 
поколінь, поганий стан здоров’я - все це, турбуючи молодь, 
призводить до втрати соціальних ідеалів та життєвого 
оптимізму молодих людей. Для обговорення цих та інших 

питань, другий конгрес молоді відбувся у приміщенні 
телерадіокомпанії в Житомирі 6 грудня.

ØÀÍÓÉÌÎ

14 грудня, у День вшанування 
учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській 
АЕС, колективи установ, 

організацій та підприємств 
Ружина на чолі з голо-

вою райдержадміністрації 
В.С.Бондарчуком та головою 

районної ради Б.О.Ходаківським 
поклали квіти до пам’ятника 

чорнобильцям. 

У цей  день  з а к і н ч ил о с ь 
 будівництво саркофага над 

зруйнованим четвертим енер-
гоблоком Чорнобильської АЕС. 
День пам’яті встановлено в Україні 
«…з метою гідного відзначення 
мужності, самовідданості і ви-

сокого професіоналізму учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС та на підтримку ініціативи громадських 
організацій і Міністерства праці та соціальної політики України…». 
Надання державного статусу Дню ліквідатора ще раз нагадує 
суспільству про проблеми ліквідаторів-чорнобильців, найважливіша 
з яких - недостатній для нормального життя розмір пенсії.

Фото О.Молявчик

Пам’ять про ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС живе

Відкриваючи зустріч, Сергій Рижук зазначив: «Проблеми, 
 пов’язані з аварією на Чорнобильській АЕС, що сталася 25 

років тому, не віддалилися. Вони актуальні сьогодні і примушують 
нас шукати шляхи виживання».
Очільник області зауважив, що держава і суспільство далеко не 

все роблять для ліквідаторів наслідків аварії, для тих, хто жертвував 
собою заради здоров‘я своїх сучасників і нащадків. Обласна влада, 
на жаль, не в змозі повернути чорнобильцям те, що заборгувала 
держава. «Але там, де ми можемо вплинути, ми намагаємося до-
помогти, – сказав Сергій Рижук. – Регіон працює, розвивається 
економіка. На сьогодні вже зібрано 1 млн. 460 тис. т зерна. Йде 
накопичення коштів в обласному і районних бюджетах. Звичайно, 
непросто працювати в тих районах, які відчули негативний вплив 
Чорнобиля, – під забрудненням опинилось 3,5 млн. га земель. 
Але ми будемо відновлювати будівництво доріг у чорнобильсь-
ких районах, займатись рекультивацією і відновленням земель, 
відбудовувати соціальні об’єкти». 

«Біль, завданий Чорнобилем, не вщухає. Минуло 25 років, 
а люди продовжують відчувати удари, спричинені цією страш-
ною техногенною катастрофою. Ми намагаємося захистити 
людей, ми не забуваємо про їхні проблеми», – зазначив голова 
облдержадміністрації
Під час зустрічі учасники ліквідації наслідків Чорнобильської 

аварії, представники громадських організацій говорили про пробле-
ми, що їх турбують. Не вирішується житлове питання, є зауваження 
до розподілення путівок на відпочинок і оздоровлення. Виступаючі 
наголошували на недостатньому вирішенні питань у медичному 
обслуговуванні, виділенні ліків. Дуже часто, за словами учасників 
ліквідації аварії, їм доводиться стикатися зі звичайною черствістю 
і байдужістю посадових осіб, які повинні займатися вирішенням 
їхніх питань. Найбільше скарг прозвучало щодо відсутності або 
затримки компенсаційних виплат держави.
Погодившись із цією ініціативою, голова обласної ради Йосип 

Запаловський вніс пропозицію щодо введення у нову структуру 
депутатів із комісії, яка займається чорнобильськими питаннями.
За словами Сергія Рижука, найближчим часом така координаційна 

рада, що займатиметься роз’ясненням і вирішенням проблем 
чорнобильців, буде створена.

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю облдержадміністрації

При облдержадміністрації 
буде створено 
координаційну раду з 
чорнобильських питань

12 грудня відбулася зустріч голови 
облдержадміністрації Сергія Рижука і голови обласної ради 

Йосипа Запаловського з учасниками ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, представниками громадсь-
ких організацій, що займаються чорнобильськими питан-

нями.
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Та через роки прибережненській 
«Золотій рибці» врешті вдалося 
виплутатися із сітей руйнації і 
зустріти гостей теплом і затиш-
ком: робота дошкільного за-
кладу відновлена, приміщення 
відремонтоване, укомплекто-
ване і готове знову прийняти 
на виховання сільську малечу. 
Дитсадок може вмістити двад-
цятеро хлопчиків і дівчаток. Нові 
меблі, іграшки, телевізор, DVD, 
комплекти білизни, посуд – усе 
чекає на дітвору. У приміщенні 
встановлено сучасні вікна й 

двері, зроблено капітальний 
ремонт. Система опалення 
базується на енергозберігаючих 
технологіях – вночі працюва-
тиме електрична система за 
зниженими тарифами, а вдень 
підтримувати тепло можна за-
вдяки котлу, який працює на 
твердому паливі. Також у са-
дочку є як холодна, так і гаряча 
вода. Добре обладнана тут і 
кухня – тож діти ласуватимуть 
свіжими й смачними стравами. 
Біля садка – ігровий майданчик 
зі свіжопофарбованими гірками. 
На відкриття закладу з держ-
бюджету  було перед-бачено 
212460 грн, в т.ч. 100 тис. грн. 
на розвиток. Уже використано 
114600 гривень (у т.ч. 3000 - з 
місцевого бюджету). Крім того, 
у громаді додалось чотири ро-
бочих місця. Будуть виховувати 
діток Оксана Білуха та Тетяна 
Яворська, а різні смаколики 
їм готуватиме кухарка Лариса 
Семенюк. Очолила колектив 
Людмила Федун. 
Словом, у «Золотій рибці» 

тепер, наче вдома: знай собі 
грайся і розвивайся в теплі 
й добрі, бався з друзями, ро-
сти здоровим і вихованим на 
радість батькам і державі. А 
що приміщення було освячене, 
то й Божа благодать відтепер 
перебуватиме з колективом та 
дітьми. Чин освячення здійснив 
о. Сергій. 
Урочисте відкриття ДНЗ «Зо-

лота рибка» відбулось 9 грудня. 
Гостей на свято запросили 
до місцевої школи, учні якої 
підготували поетичні та пісенні 
вітання.
Давно минули ті часи, коли 

держава планувала те, що по-
винно виконуватися на місцях. 
Тепер ініціативи чекають саме 
від громади. Прибережненська 
громада на чолі з сільським 
головою якраз і стала генера-
тором ідеї відновити роботу 
дитсадка. З одного боку, є 
бажання, а з іншого – потре-
ба виконувати Указ Прези-
дента та Програму Кабінету 
Міністрів про стовідсоткове 
охоплення дітей дошкільною 
освітою. Ініціативу мешканців 
села підтримала районна та 
обласна влада. Працювали 
усім миром.
Тож з вітальними словами і 

вдячністю до усіх, хто зробив 
свій внесок у цю потрібну і 
приємну справу, звернувся 
Прибережненський сільський 
голова Василь Ткачук. Він 
подякував за підтримку голові 
облдержадміністрації Сергію 
Рижуку, заступнику голови 
обласної ради Михайлу Чиги-
рю, голові районної державної 
адміністрації  Володимиру 
Бондарчуку, голові районної 
ради Борису Ходаківському, 
депутатам Прибережненської 
сільської ради, керівникам уста-

нов і організацій, приватним 
підприємцям, місцевим меш-
канцям – кожному, чий труд, 
кошти, розуміння, готовність 
йти назустріч людям крок за 
кроком наближали громаду до 
кінця цього нелегкого, а подеку-
ди й доволі тернистого шляху. 
Приміром, районний центр 

зайнятості на чолі з директором 
Володимиром Бондарчуком, 
сприяв у тому, аби тимчасо-
во безробітні були залучені 
до оплачуваних громадсь-
ких робіт на облаштуванні 
ДНЗ, що було взаємовигідним 
рішенням. Працівники виконав-
чого апарату районної ради і 
райдержадміністрації потруди-
лись на облаштуванні території 
закладу. 
За спонсорську допомогу 

сільський очільник подяку-
вав голові СФГ «Україна» 
Андрію Шокалу, керівнику 
«Райсільгоспхімії» Андрію 
Яковчуку, голові СФГ «Дубра-
ва» Андрію Безкоровайному, 
голові правління СВАТ «Жито-
миррибгосп» Віктору Федуну, 
приватним підприємцям Ми-
хайлу та Сергію Семенюкам, 
Ігорю Ямковому.
А також щирі слова вдячності 

пролунали від сільського го-
лови на адресу усіх одно-
сельчан, які сумлінно працю-

вали задля того, аби дитса-
док відновив свою роботу: 
Анатолію Яворському, Сергію 
Оленичу, Ігорю Федуну, Сергію 
Дячуку, Миколі Миколайовичу 
Федуну та Миколі Івановичу 
Федуну, Сергію Ярмолюку, 
Миколі Любарському, Андрію 
Ткачуку, Олегу Димитрашку, 
Надії Бойчук, Аллі Федун.
Г о с т і  з а в і т а л и  д о 

прибережненської малечі цього 
дня з добрими побажаннями та 
приємними подарунками. 
У вітальній промові заступ-

ник голови обласної ради Ми-
хайло Чигир зауважив, що 
відкриття дитсадка «Золота 
рибка» було одним із пунктів 
його передвиборчої програми 
як кандидата у депутати, та 
висловив переконання, що 
спільна діяльність влади та 
органів місцевого самовря-
дування має спрямовуватись 
на забезпечення гідного рівня 

життя людей. У подарунок від 
депутата малеча отримала 
іграшки і фрукти. Школярам 
дістались м’ячі. 
Голова районної ради Бо-

рис Ходаківський, вітаючи 
громаду з приємною подією, 
підкреслив, що саме у садочку 
дитина отримує основу того, що 
називається великою наукою 
життя. Виконком районної ради 
подарував спортивний інвентар 
дитсадківцям та гостинці.
Перший заступник голови 

РДА, начальник управління 
АПР Петро Пилипчук разом із 
сердечними вітаннями наголо-
сив на тому, що майбутнє дер-
жави залежить саме від того, 
якими виростуть сьогоднішні 
діти.

«У  ди т с ад к у  в  ди т и -
ни  формується  культура 
соціального життя, заклада-
ються здорові звички, навики 
особистої гігієни, – зауважив 
начальник відділу освіти РДА 
Володимир Федорчук. – Школа 
чекає на підготовлених дітей. У 
Ружинському районі разом із 
Прибережненським функціонує 
вже 22 дошкільних навчальних 
заклади. До кінця року очікуємо 
відкриття ще двох». До вітань 
долучилась методист відділу 
освіти Людмила Шевчук. Відділ 
освіти та профспілка освітян 

подарували дитсадку іграшки, 
м’ячі, скакалки і дидактичний 
розвивальний матеріал.
В і т а н н я  і  п од а р у н к и 

іменинникам дня дістались 
від депутата Верховної Ради 
Руслана Лук’янчука – кили-
мове покриття передав від 
нього депутат райради Ва-
лентин Саківський; екологічно 
чисті продукти харчування 

від СФГ «Україна» привіз за-
ступник голови Петро Гребінь, 
DVD-програвач подарував 
голова СФГ «Дубрава» Андрій 
Безкоровайний, гостинці від 
центру зайнятості вручили 
Тетяна Панащенко і Людмила 
Ямкова. Іграшки подарували 
Голубівський сільський голова 
Олександр Лікарчук, заступник 
гловного лікаря ЦРД Олекандр 
Боденчук, а заступник началь-
ника управління Держказна-
чейства в Ружинському районі 
Людмила Аксьонова подарува-

ла настінний годинник та оберіг.
Ще багато гарних і добрих по-

бажань линуло від гостей цього 
дня. Учні Прибережненської 
школи на чолі з директором Ок-
саною Ткачук також привітали 
своїх молодших друзів піснями 
та  віршами .  Та ,  напевно , 
найбільш щемливі почуття 
викликав дебютний виступ 
дитсадківців, які теж встигли 
підготувати до свята віршики і 
з честю витримали цей перший 
іспит перед аудиторією. А допо-
могла школярам і дошкільнятам 
підготуватись до свята вчителька 
молодших класів Тетяна Ямкова.

«Звісно, це дуже добре, що 
в селі відкрили дитячий садок, 
– сказала мама 4-річної Насті 
Оксана Ткачук. – Адже ми, як 
і інші батьки, возили доньку в 
Ружин в садочок, а тепер вона 
ходитиме тут, в селі. Дякуємо 
всім, хто допоміг відкрити його в 
Прибережному».
На завершення свята присутні 

перейшли  до  дитсадка ,  де 
керівники урочисто перерізали 
символічну червону стрічку і 
разом з дітьми, їх батьками 
та усіма бажаючими оглянули 
відновлене приміщення. 

Îëüãà ÌÎËßÂ×ÈÊ

«Золота рибка» зустрічає 
маленьких прибережненців

Сімнадцять років пусткою стояло приміщення колиш-
нього дитсадка у Прибережному. Давно не лунав у ньому 

дитячий сміх, веселий гамір не котився кімнатами, іграшки 
зникли разом із меблями, а Сонкові-Дрімку не стало кому 
приносити різнокольорові сни під подушки. Холод, тиша 
і павутиння надовго заснували кутки закладу, що колись 
повнився радістю і любов’ю. Вихователі і кухарі залиши-
лись без роботи, а батькам довелось возити своїх малих 

бешкетників у ружинський дитсадок, або ж залишати їх під 
пильним наглядом бабусь і дідусів.

Трапилось так, що я захворіла, і необхідних коштів для операції 
не вистачило. Добрі люди порадили звернутися до депутата 
обласної ради, члена Народної Партії, головного лікаря Ружинської 
центральної районної лікарні Миколи Петровича Зозулі. Він на-
дав матеріальну підтримку та допоміг звернутись до депутата 
Верховної Ради України, голови обласної організації Народної 
Партії Миколи Миколайовича Рудченка. Народний депутат також 
не відмовив, та надав кошти на лікування. Завдяки їхній допомозі 
та підтримці мені зробили операцію, за що щиро вдячна народним 
обранцям.

З повагою Віра Михайлівна РУДЮК,
с.Заріччя

Господарства, які орендують землі в селян, зазвичай, не стоять 
осторонь проблем місцевих громад: надають посильну допомогу 
у їх вирішенні. Так, як повідомив Шпичинецький сільський голова 
Василь Шокал, керівник ПСП «Батьківщина» Володимир Семенюк 
та приватний підприємець Микола Гарін нещодавно допомогли 
сільській раді у організації підвозу жінок, яким присвоєно почесне 
звання «Матері-героїні», до райцентру на свято. Також вони на-
дали кошти на придбання квітів та солодощів. Сільський голова 
висловлює щиру вдячність підприємцям за надану підтримку.

Вл. інформація

Допомога народних обранців

Підприємці допомагають 
мешканцям Шпичинців

ÑÂßÒÊÎÂÀ ÍÀÐÀÄÀ

Завідуюча Л.А.Загороднюк ознайомила присутніх з книжковим 
 фондом бібліотеки, сучасною дитячою літературою, пробле-

мами, з якими стикаються бібліотечні працівники сьогодні, а також 
назвала учнів, які постійно відвідують бібліотеку і багато читають. 
Вчитель Ружинської музичної школи В.М.Добровольський 

розповів про заняття з хореографії, які проводяться з дітьми в БДТ 
та побутові проблеми у приміщеннях, де діти займаються. Цікавий 
концерт підготували дітки, які займаються у будинку творчості до 
свята Андрія Первозванного, під керівництвом завідуючої худож-
ньо-естетичним відділом Т.М.Лексіної та художнього керівника 
К.М.Сівоздрав. Багато зусиль для розвитку здібностей своїх учнів 
та підготовки до концерту доклала класний керівник 6-А класу 
Ружинської гімназії Л.М.Стадник. Пісню «Зеленеє жито, зелене» 
виконали вихованці дитячого вокального гуртка під керівництвом 
В.А.Пеньківського. Співи, танці, небилиці, гарні будуть вечорниці. 
Все було, як у дорослих: калита, рогачі, коцюба, вишиванки, червоні 
стрічки. До світлиці господині Катерини зійшлися хлопці і дівчата. 
На вечорницях дітки вишивали, пряли, співали, жартували, во-
дили хороводи, запалювали свічки, танцювали – гуляли калиту. 
Втілювали в життя це дійство вихованці БДТ С.Копач, К.Велика, 
Н.Гусак, Д.Хоцянівська, В.Крилас, І.Кучер, Н.Пасічник, Р.Чумак,  
Б.Глівінський, О.Кравчук, І.Оксентюк, О.Федун, К.Чехун і інші. На 
завершення концерту усіх гостей дівчата пригостили калитою.
Про роботу Ружинського Будинку дитячої творчості розповів 

учасникам виїздної зустрічі директор А.П.Ципцюра. У 2011 році 
до гурткової роботи було залучено 302 вихованці. Заняття про-
водяться у 17 гуртках, 20 групах на базі БДТ, Ружинської гімназії, 
Зарічанської ЗОШ І-ІІ ступенів, дитячого дошкільного закладу №1 
селища Ружин. І, як результат, наші діти постійно беруть участь у 
святкових заходах.

Âàñèëü ÊÎÏÀ×

Співи, танці, 
небилиці, гарні 
будуть вечорниці

Цього разу нарада голови РДА з керівниками установ, 
організацій, підприємств району відбулась у Ружинського 

Будинку дитячої творчості. Голова РДА В.С.Бондарчук 
привітав присутніх зі святом Андрія Первозванного і 

підкреслив, що необхідно більше уваги звертати дітям, 
оскільки вони – наше майбутнє і запропонував розпочати 

нараду з огляду районної дитячої бібліотеки.

УТОЧНЕННЯ
У матеріалі «Г.Пролісок – він же Геннадій Шкляр», опублікованому 

у газеті «Ружинська земля» від 9 грудня 2011 року, у першому абзаці 
«...1 грудня ввійшло навіки у нашу історію, як узаконення самостійної 
держави на землі, для багатьох українців він знаковий і іншими 
подіями, зокрема, для чужинців – це день народження Геннадія 
Макаровича Шкляра» слід читати: «...1 грудня ввійшло навіки у нашу 
історію, як узаконення самостійної держави на землі, для багатьох 
українців він знаковий і іншими подіями, зокрема, для ружинців – це 
день народження Геннадія Макаровича Шкляра».
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Сп о ч а т к у  г о с т і , 
 вболівальники та учасники 

змагань палко підтримували 
запальний український танець 
«Гопак», який виконували Да-
рина Кухарець, Марина Гребінь, 
Дарина Костюк, Світлана Сто-
лярець, Максим Лоскучерявий, 
Андрій Павлюк, Віктор Гребінь 
та Сергій Яблонський.

Команди представили свої 
назви та девізи. Потім розпоча-
лись ігрові баталії, де на гравців 
команд чекали цікаві змаган-
ня: перенесення «вантажів» 
(тенісні м’ячі на іграшкових 
но сил к а х ) ;  перене сення 
«гарбузів та кабачків» (м’ячі та 
кеглі); побудова вежі з кубиків, 
проходячи  через  «тунелі»; 

годування іграшкових тварин. 
Були також естафети друзів і, 
звичайно ж, конкурс капітанів 
«Рибалка».
В перерві між естафетами 

свою майстерність володіння 
обручами в русі під музику по-
казали Дарина Головата, Анна 
Заблоцька, Дарина Кухарець, 
Дарина Костюк.

За  п ідсумками  змагань 
І  місце  виборола  команда 
«Енерг ійні» (капітан  -  Ро -
ман Плахотнюк, Роставиць-
ка ЗОШ), ІІ місце – команда 
«Живчики» (капітан – Руслана 
Плахотнюк, Бистрицька ЗОШ), 
ІІІ місце – команда «Бджілка» 
(капітан - Микола Вировий, Ро-

ставицька ЗОШ). Усі команди-
учасниці отримали грамоти та 
цінні подарунки.
Дирек тор  Роставицько ї 

ЗОШ  І  – І І І  ст.  Т.В .Зіневич 
подякувала  спонсору  зма-
гань  Ю .П .Ратушному  – ди-
ректору ДЮСШ, а учням обох 
шкіл  побажала  ще  більшої 
співдружності, наснаги, успіхів 
у  навчанні  та  спорті ,  щоб 
зростали розумними та здо-
ровими.
На  цьому  дружній  в ізит 

не закінчився. Члени ляль-
ково -драматичного  гуртка 

Бистрицької ЗОШ І – ІІІ ст. 
завітали до місцевого дитя-
чого садочка і показали дітям 
лялькові і драматичні вистави. 
Педколектив садочка приго-
стив артистів солодощами та 
подякував гостям.
Щоб відбулася ця цікава, 

з м і с т о в н а  т а  н а с и ч е -

Налагоджена співпраця двох шкіл
Щоб урізноманітнити шкільне життя учнів і створи-

ти ще більшу зацікавленість та інтригу змагань «Веселі 
старти», до Роставицької ЗОШ І – ІІІ ст. прибула команда 

«Живчики» Бистрицької ЗОШ І – ІІІ ст.

на  емоціями  зустріч  учнів 
двох  шкіл ,  чимало  зусиль 
приклали Т.І.Матвійчук – ди-
ректор Бистрицької школи, 
Т.Л .Федорчу к  –  к ер і вни к 
л я л ь к о в о - д р ам а т и ч н о г о 
гуртка ,  С .В .Гребінь  – вчи -
тель  фізичного  виховання 
Бистрицької школи та В.Г.Салій 
– вчитель фізичного виховання 
Роставицької школи.
Учнівський парламент нашої 

школи дякує організаторам 
та учасникам змагань і має 
надію, що такі заходи стануть 
традиційними, адже раніше 

на спортивних майданчиках 
шкіл уже проходили товариські 
матчі  з  волейболу.  Прово-
дячи  такі  зустрічі ,  дітвора 
здружується, з’являються нові 
знайомі, радість і насолода в 
спілкуванні.

Âiêòîðiÿ ÁÎÍÄÀÐ

Учні слухали його уважно, 
 ловили кожне слово поета. 

Перед ними людина, яка свої 
почуття відображала поетичним 
словом.
Володимир Вихованець також 

читав вірші і про кохання:
Великих слів не говори
Я знаю й так, що ти мене 

кохаєш.
Та тільки чом ти очі догори
При  зустрічі  під  вії  десь 

ховаєш?..
Володимир  Васильович 

відповідав на питання учнів. А в 
подарунок учні отримали книги із 
його автографом.
Звичайно, після зустрічі з 

такою людиною, ми не могли 
не провести тиждень світової 

літератури. Відкрили тиждень 
учні 5 класу. Віталій Статкевич, 
який виконував роль Шерлока 
Холмса, разом з вчителькою 
англійської мови С.М.Ткачук 
провели літературний аукціон. 
Перемогу отримали учні 6 класу. 
У літературній грі «Щасливий 

викладач» переміг учень 5 класу 
Роман Криловець. Наступного 
дня всі класи готувалися до 
літературного ярмарку. Випу-
скали літературні газети, писали 
твори, готували інсценівки, ма-
лювали ілюстрації. І ось настав 
день літературного ярмарку. 
Ведучі – Олександр Тимчук та 
Надія Градовська одягнені в 
українські костюми:
Все навколо гуде,
Веселяться люди.
Ми не знаємо, що було,

Знаємо, що 
буде.
Н а  я р -

марок  про -
шу  гуртом , 
поодинці!
Че к ають 

на  вас  тут 
літературні 
гостинці.
І  д і й с но , 

на всіх чека-
ли  «чудов і 
г о с т и н ц і » . 
Зустрів гостей 
М .В .Го голь 
(роль  якого 
грав учень 7 
класу Андрій 
Руденко) і Яв-
туш  (Роман 
Ляшук) та інші 
л і тературн і 
герої .  Юлія 
Б е н е д ю к 
і з  Андр і єм 

Скиб’юком підготували інсценівку 
з роману О.С.Пушкіна «Євгеній 
Онєгін», а Надія Близнюк і 
Олександр Кича – з трагедії 
В.Шекспіра «Ромео і Джульєтта». 
Учні 6 класу – інсценівки до байок 
І.А.Крилова, 7 клас – до твору 
М.В.Гоголя «Тарас Бульба». А 

наймолодші, 5 клас, – виконали 
танець Попелюшки до казки 

Ш.Перро «Попелюшка».
Наталія Коцут намалювала 

неперевершені ілюстрації до 
літературного журналу «Жінки. 
Поезія. Кохання», який відбувся 
наступного дня. 
М.Калитинський, Ю.Бенедюк, 

Н.Коцут, А.Руденко, А.Кутній, 
Н.Бринзюк, М.Драчук, - ці учні 
читали напам’ять вірші відомих 
поетів про кохання, про людські 
стосунки, про життя.
Класні керівники 5-9 класів 

викликати у душах учнів любов 
до слова, до прекрасного.
Ще довго будуть звучати у 

серцях учнів слова:
Я помню чудное мгновенье
Передо мной явилась ты.
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.

Ñ.�.ÍÅÌÀØÊÀËÎ,
â÷èòåëü ñâ�òîâî� 

Зустріч зарічанських учнів з прекрасним
«Спішіть побачити батьків, Спішіть сказати тепле 

слово,Чи напишіть хоч з двох рядків Листа… і не пишіть 
нічого злого». Такі слова прозвучали у Зарічанській школі. 

Кожен, хто чув їх, згадував своїх батьків і подумки просив у 
них вибачення. Читав ці слова наш земляк, поет Володимир 

Вихованець. 

Серед головних пріоритетів він назвав системні заходи, 
 пов’язані зі створенням в Україні сприятливого бізнес-клімату. 

«Ми послідовно продовжимо дерегуляцію всіх сфер економіки. 
Зокрема, в наступному році має запрацювати «єдине дозвільне» 
та «єдине інвестиційне вікно», - заявив Андрій Клюєв. 
Іншим пріоритетом він назвав пряму бюджетну підтримку ряду 

проектів, спрямованих на структурну модернізацію промисловості 
та АПК. 
Ще одним пріоритетом Перший віце-прем‘єр-міністр визначив 

енергоефективність - на реалізацію проектів з енергозбереження 
у 2012 році передбачається залучити близько 19,5 млрд. грн. 
небюджетних коштів. Підвищення енергоефективності повинно 
стати найважливішою умовою надання будь-якої форми державної 
підтримки підприємствам, заявив він.

«Ми повинні забезпечити реалізацію проектів із видобутку в 
Україні енергоносіїв, в тому числі нафти, вугілля, шельфового та 
сланцевого газу, газу-метану  з вугільних пластів та щільних порід»,  
- сказав Андрій Клюєв. 
За його словами, ще один пріоритет – один з найголовніших  - 

подальше проведення виваженої та відповідальної соціальної 
політики, спрямованої на підтримку купівельної спроможності 
громадян та забезпечення зайнятості населення. «В наших силах 
не допустити зростання безробіття», - заявив перший заступник 
керівника Уряду. 
За його словами, проведення твердого антиінфляційного курсу і 

далі буде в переліку основних урядових пріоритетів. 
Андрій  Клюєв  також  заявив ,  що  головним  критерієм 

зовнішньоекономічній діяльності має стати максимальне скасуван-
ня будь-яких бар’єрів для українських товарів на зовнішніх ринках.  
Він також сказав, що з урахуванням розпочатих перетворень, 

виникає необхідність у новій державній регіональній політиці. 
«Ми будемо наполегливо продовжувати політику реформ, на які 

суспільство чекало вже не один рік», - підкреслив Андрій Клюєв. 
Прес-служба першого віце-прем’єра

Андрій Клюєв назвав 
основні пріоритети 
Уряду України 
наступного року
Перший віце-прем‘єр-міністр – Міністр економічного роз-

витку і торгівлі України Андрій Клюєв на прес-конференції 
в Києві назвав основні пріоритети, які визначає для себе 

Уряд на наступний рік.

ÀÃÐÀÐÍI ÍÎÂÈÍÈ

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства 
аграрної політики та продовольства України з посиланням 

на слова міністра аграрної політики та продовольства Мико-
ли Присяжнюка.

«Два роки тому ми ініціювали розвиток логістики, будівництво 
овочесховищ і оптових ринків. На сьогодні ми маємо динамічне 
зростання в цих напрямках. Протягом 2010-2011 років в Україні 
було побудовано овочесховищ втричі більше, ніж було до цього. 
Може, це не повністю покриває потребу, але я переконаний, що 
в подальші роки ця робота буде ще ефективніша», – підкреслив 
М.Присяжнюк.
Він зазначив, що український сільгоспвиробник здатний виростити 

ту кількість овочів і фруктів, які необхідні для споживача всередині 
країни, але через відсутність логістики й складів зберігання раніше 
втрачалося до 40% овочів і фруктів. «Сільгоспвиробники вирощу-
вали продукти, а без ринків збуту їх урожаї згнивали на городі або 
згодовувалися худобі. Сільгоспвиробник не одержував прибуток, 
а споживач – національний якісний продукт», – зазначив міністр. 
За словами голови Мінагрополітики, ініційована урядом програма 
розвитку логістики й овочесховищ дозволить ліквідувати ці недоліки 
й Україна стане менше імпортозалежною в різних сегментах 
продуктів харчування, в тому числі й фруктово-овочевому.

У 2010-2011 рр. кількість 
овочесховищ в Україні 
збільшилася втричі

«Сьогодні є доручення прем’єр-міністра України - 
переорієнтовувати галузь з вирощування цукрового буря-
ка на виробництво біопалива. І ми цим зараз займаємося, 

тому що від енергоносіїв ми імпортозалежні», - сказав 
М.Присяжнюк.

Він зазначив, що за структурою посівів Україна повинна засівати 
цукровим буряком близько 1 млн. га, що дозволить виробити 60 млн. 
тонн цукрового буряка, тоді як для внутрішніх потреб і виробництва 
цукру Україні потрібно максимум 17-18 млн. тонн цукрового буряка. 
«Тобто 40 млн. тонн ми повинні надати на біопаливо. 40 млн. тонн 
цукрового буряка – це 4 млн. тонн біопалива. Я вважаю, що цю 
програму почавши, ми через 4-5 років повинні досягти цього рівня, 
якщо наш цукор не потрібний на зовнішніх ринках», – сказав міністр.
М.Присяжнюк підкреслив, що він не розуміє, чому Російська 

Федерація досі не знімає мито на імпорт українського цукру, хоча 
це питання обговорюється на усіх зустрічах. «Ми чітко розуміємо, 
що зовнішнього ринку для цукру поки немає», – сказав міністр. 

Україна планує 
переорієнтовувати цукрову 
галузь на виробництво біопалива
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Людина прац i ,  людина-
 патріот, яка з особли-

вим трепетом в душі та бо-
лем за рідне село, пройшла 
свій життєвий шлях. Берегиня, 
яка уособлює в собі джерело 
мудрості, краси та материнської 
опіки. Жінка залізної волі, яка у 
найтяжчі для країни роки прой-
шла і знущання голодомору, і 
пекельні роки війни, і важкі часи 
розбудови.
На р од и л а с я  А н т о н і н а 

Микитівна 1926 року в родині 
колгоспників. Діток в родині 
було п’ятеро, Тоня ж була 
четвертою. До праці звик-
ла змалечку, допомагала не 
тільки вдома, інколи виходила 
в поле, де працювали батьки. 
Коли почався голод Антоніна 
була ще маленькою, але ті 
роки пам’ятає добре:

 - Їсти було нічого, ми ходи-
ли в поле збирати колоски, 
минулорічну картоплю, їли 
квіти акації, ягоди пасльону 
чорного, від якого рот завж-
ди був чорним, - пригадує 
Антоніна Микитівна. – Все, що 
було їстівне, те і їли. Рвали 
лободу, молочай, конюшину, 
молоду гичку буряків, а мама 
смажила нам млинці. Тато ж 
щодня у колгоспі отримував 
пайку хліба. Було, пам’ятаю, 
чекали його, як Бога. Принесе 
шматок буханця і ділить між 
нами усіма, а хліб той такий 
добрий. Від голоду помирало 
по декілька чоловік з хати. 
Адже в кожній родині було по 

п’ятеро, а то й десятеро діток, 
які помирали навіть в коли-
сках, бо мати була голодна, 
годувати було нічим. У той 
страшний час нашій родині 
було трішечки легше завдя-
ки корові. Склянка молока 
завжди була. Мама вранішнє 
молоко несли на базар, про-
дадуть та й куплять крупи. Ото 
вже наваримо супу у печі. Отак 
пережили два роки, щодня 
виживаючи.
Ще  не  встигла  дівчина 

відійти від постійного відчуття 
голоду та вдосталь насити-
тись, як доля послала Антоніні 
нові страшні випробовування.

 - Батько мріяв, щоб я на-
вчалась далі, здобувала вищу 
освіту, та, напевне, не су-
дилося, - ділиться спогада-

ми жінка. - Щойно закінчила 
сьомий клас, як грім серед 
ясного неба, прийшла страш-
на звістка: «війна». Мене, 
п’ятнадцятирічну, ставлять 

ланковою 40-ка жінок. В той 
час ніхто не питав, чи зможеш 
ти виконувати обов’язки такої 
нелегкої і дорослої професії. 
Йшла війна і відмова просто 
не приймалась.
Р о б о т а  б у л а  н е 

механізована, працювали ви-
лами, лопатами й радюжками. 
Зносили на плечах солому до 
скирти, розносили перегній на 
поля, а вночі молотили зерно 
власноруч. Діти шкільного віку 
також працювали - збирали 
колоски після жнив. Зарплатні 
не давали, все йшло на фронт. 
Жінки не мали жодних декрет-
них відпусток, на полях народ-
жували, дітей лишали вдома, а 
самі йшли далі жати чи орати.
У  1947  роц і  Антон іна 

Микитівна зустріла своє ко-

хання – Івана. Юнак працював 
ковалем у колгоспі, був кра-
сень і до того ж, майстром на 
всі руки. Одружилися. Через 
деякий час родина поповни-
лась первістком, а невдовзі 
Тоня народжує другого сина. 
Не довго тішилась сім’я щас-
ливим життям: у 1950 році 
Івана Романовича призвали 

до армії на три роки. Моло-
да дружина лишилась сама 
з двома дітками на руках 
та безкінечною роботою в 
колгоспі.

 - Того року, коли чоловіка 
призвали, була дуже холод-
на зима. Дрів не вистачало, 
тому в печі пропалювала час 
від часу. Трішки довше тепло 
зберігалось на лежанці. Я 
лягала скраю, малюків клала 
біля груби і так цілу ніч спали. 
Бувало, розкриється вночі, а 
ніжки захолонуть, як лід, про-

те ніхто ніколи тоді не хворів, 
- пригадує Антоніна.
Відслуживши, повернувся 

коханий Іван та з’явилися в 
родині ще двоє діточок: донька 
та син. Іван працював ковалем 
в колгоспі, а Антоніна – ланко-
вою. Хоч як важко було руками 
обробляти землю, як складно 
доводилось вдвох з чоловiком 

виховувати четверо дiток, 
але стiйкий, незламний дух 
та свiтла любов до землi до-
зволили жінці пройти життєву 
дорогу з гордо пiднятою голо-
вою. Сили i наснаги давали їй 
дітки, які завжди підтримували 
та допомагали батькам.

 - Працювали в колгоспі 
без вихідних, але ж і вдома 
роботи вистачає: і випрати, 
і приготувати, і город обро-
бити. Копаємо, бувало, кар-
топлю, важко – втомлюся, а 
найменшенький син збирає 
її в торбинку і носить на куп-
ку, - посміхається Антоніна 
Микитівна. - Дуже допома-
гав та підтримував мене мій 
чоловік Іван, я дякую Богу, що 
послав мені його. Все умів зро-
бити: і змайструє, і полагодить, 
і порадою втішить.
За  висок і  досягнення 

у сільськогосподарському 
виробництві у 1976 році наго-
родженна Орденом Трудового 
Червоного прапора.
Хоч складна і сповнена 

скорботи доля цієї дивовижної 
жiнки та все-таки вона щасли-
ва. У шлюбі з Іваном Романо-
вичем вони прожили 51 рік, 
створили міцну сім’ю, в якій 
завжди панували злагода і 
повага, виховувалась любов 
до людей, навчання та праці. 
Сьогодні Антоніна Микитівна 
Кича проживає з донькою 
Ольгою, яка три роки тому за-
лишила метушливий Київ і по-
вернулася до рідної домівки, 
аби більше уваги приділяти 
матусі. Два старших сини 
Володимир та Степан про-
живають на сусідніх вулицях, 
часто навідуюють та допома-
гають матері по господарству. 
Найменший – Микола працює 
та проживає в місті Борщево 
Тернопільської області. Окрім 
чотирьох дітей, Бог нагоро-
див жінку десятьма онуками 
та, поки що, одинадцятьма 
правнуками, яких бабуся дуже 
любить. Одну із них, онучку 
Тетянку, Антоніна Микитівна 
разом з Іваном Романови-
чем виховали з народження. 
Дівчинка після закінчення 
Зарічанської школи здобула 
вищу освіту в Київському 
музичному  училищі  імені 

Р.М .Глієра  та  Київському 
національному університеті 
культури і мистецтв. Солістка 
хору імені Григорія Верьовки. 
Жінка дуже пишається ону-
кою, а Тетяна, в свою чергу, 
навідуючи бабусю тішить її 
своїм чарівним голосом.

Þëiÿ ÌÀÊÎÂ×ÓÊ

Òåðíèñòà i ñïîâíåíà 
ñêîðáîòè äîëÿ æiíêè
«СКІЛЬКИ Б ЧАСУ НЕ МИНУЛО, А ЖАХИ ВІЙНИ ПАМ’ЯТЬ 
НЕ ПОЛИШАЮТЬ. НЕНАЧЕ ВЧОРА ВСЕ ЦЕ ВІДБУВАЛОСЬ».

Український поет Т.Г.Шевченко писав: «У всякого своя 
доля і свій шлях широкий…» Та щасливий той, хто має 

можливість обирати сам собі шлях, яким йтиме все життя, 
втілюючи свої мрії та задуми. Але не кожному з нас доля 
такий шанс дарує. Є люди, яким довелося підкоритися її 

рішенню та йти тією стежкою, яка їм дісталася. З важки-
ми випробуваннями та неминучими ранами у серці. Нелегка 

життєва дорога перепала на долю 
Антоніни Микитівни Кичі із Заріччя.

ÒÓÐÁÎÒÀ

ОБЕРЕЖНО: ЗВІР НЕБЕЗПЕЧНИЙ!
За великим рахунком наше біологічне існування залежить від 

їжі, і в цьому немає нічого поганого. Так само, втім, як у випадках 
рідкісних надмірностей. «Всі ми періодично вживаємо алкоголь, 
іноді навіть можемо переборщити, проте це не означає, що ми 
при цьому стаємо алкоголіками і п‘яницями», - проводить аналогію 
Олексій Марков, лікар-психотерапевт, к.м.н., керівник центру 
зниження ваги «Борменталь». Він відзначає далі, що залежністю 
можна називати лише стан, що супроводжується непереборним 
вабленням до хімічної речовини, продукту, а також соціальною 
дезадаптацією.
Емоціогенна харчова поведінка: «голод розуму» і «голод серця»
Споживання їжі - найбільш звичний спосіб зняття емоційної на-

пруги. Недолік інформації, емоцій або їжі ми завжди відчуваємо 
як голод, але не завжди визначаємо, який саме. Тобто це голод в 
значенні «Брак чогось важливого».
До нього особливо схильні люди з низькими показниками так 

званого емоційного інтелекту - коли людина не уміє виокремлювати 
із загального потоку стану свої окремі емоції і відчуття. У таких 
людей неприємності з душею і тілом виливаються в один суцільний 
рівень дискомфорту, який вони нерідко усувають за допомогою їжі.
Типовий «голод серця» - це коли жінка, що досягає успіху на 

роботі, не може реалізуватися в особистому житті, підміняючи 
недоступні задоволення їжею. До речі, недолік сексу часто є єдиною 
причиною набору ваги у жінки.

«Голод розуму» виявляється зазвичай у людей амбітних 
і цілеспрямованих, які з різних причин в даний момент не 
можуть себе застосувати.
Наприклад, у чоловіка часто проблеми із зайвим апетитом 

і вагою пов‘язані з тим, що він не може проявити свою творчу 
суть - наприклад, залишився без роботи або просто заробляє 
менше дружини.
Зовні орієнтована поведінка: «суспільство чистих тарілок»
У простолюдді - поїсти за компанію. Найчастіше воно 

виховується в дитинстві, коли недоїсти за столом або в 
гостях вважалося великим гріхом. Успішність же сімейного 
свята вимірювалася по кількості з‘їденого. У дорослому віці 
формується стійкий стереотип: жодного свята без гуляння, 
жодної вечері без першого, другого і десерту.
ОБМЕЖУВАЛЬНА ПОВЕДІНКА: «Я ЇМ, ПОКИ НІХТО НЕ 

БАЧИТЬ»
Не кожна залежність від їжі приводить до надмірної ваги. 

Наприклад, якщо людина наступного дня після рясної їжі 
виснажує себе в спортзалі. Поява ж відчуття провини - це 
симптом і ознака залежності, яка найчастіше приводить до на-
бору ваги. Людина з моделлю обмежувальної поведінки дуже 
добре стримується на людях, та варто їй переступити поріг 
дому, як у неї трапляються напади обжерливості. За словами 
Варвари Лещинської, відчуття провини при цьому настільки 
могутнє, що починають грати захисні механізми витіснення: 
людина просто не пам‘ятає, що їла.
ЩОБ ПОЗБАВИТИСЯ ХАРЧОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ, ФАХІВЦІ 

РЕКОМЕНДУЮТЬ НАСТУПНЕ:
•Прислухайтеся до себе в кожен момент часу: поступово ви 

навчитеся виділяти джерело негативу і відокремлювати голод 
емоційний від голоду справжнього.

•Мріяти не шкідливо. Спробуйте дорогою додому уявити 
себе на теплому побережжі (і хай поки це тільки мрії): у корі 
мозку активуються інші центри задоволення, знімаючи на-
вантаження з нещасного центру насичення.

•Найпростіший спосіб для жінок зняти емоційну напру-
гу - обговорити з подружкою всіх неугодних. Поступово ви 
заспокоїтеся і зайвий раз не підійдете до холодильника.

•Відвідайте лікаря. Різке збільшення апетиту може бути оз-
накою проблем із здоров‘ям, часто хвороб щитовидної залози.

•Слідкуйте за раціоном: любов до солодких булок, напри-
клад, спостерігається при браку вітамінів групи B, а до шокола-
ду - при гіпоглікемії (низькому рівні цукру). Організму потрібно 
допомагати, але адекватно: сухофрукти, горіхи і мед замінять 
цукерки під час денного перекушування, цільнозерновий хліб 
і каші вранці забезпечать повільними вуглеводами на весь 
день, і бажання з‘їсти кіло пампушок вас навряд чи відвідає 
до вечора. Результати будуть не миттєвими, але налагодивши 
харчування, ви, можливо, забудете про напади невмотивова-
ного голоду.
І ще. Наповніть своє життя емоціями: заведіть роман, 

стрибніть з парашутом і забезпечте себе якісним сексом. І 
ви забудете про невгамовний голод, утамовуючи апетити 
іншого роду.

Як відучити себе 
заїдати стрес

Багатьом знайомий стан, коли з кожним шматочком 
тістечка чарівним чином випаровується поганий настрій, 
а світ стає яскравішим і веселішим. Подібні пристрасті 

мають властивість перетворюватися на ритуал, а потім 
і в звичку. Одна справа, коли, зжерши плитку шоколаду, 

весела співробітниця заявляє, що вона шоколадозалежна. 
Справжню ж залежність від їжі оточуючі не показують: 
її соромляться і ретельно приховують. Звідки ростуть 
ноги у патологічної пристрасті до їжі, дізнавалася коре-

спондент SHE.
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Ще не встигла дівчина відійти від 
постійного відчуття голоду та вдо-
сталь насититись, як доля послала 
Антоніні нові страшні випробовування.

Хоч як важко було, як складно дово-
дилось, але стiйкий, незламний дух та 
свiтла любов дозволили жінці пройти 
життєву дорогу з гордо пiднятою голо-
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СУБОТА ,   24  24
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
8:00 Шустер-Live 
12:30 Глибинне бурiння 
13:10 Х/ф «Батальони 
просять вогню» 
17:50 В гостях у Д. 
Гордона 
18:45 Зелений коридор 
19:05 Свiт атома 
19:25 Золотий гусак 
19:55, 21:30 
М.Поплавський «Шоу 
продовжується» 
21:00 Пiдсумки дня 
21:20 Зворотний зв’язок 
22:30 Мегалот 
22:35 Суперлото, Трiйка, 
Кено 

ТЕЛЕКАНАЛ 1+1
9:05 «Хто там?» 
10:05 М/с «Месники» (1) 
10:30 М/с «Тiмон i Пумба» 
(1) 
10:55 «Свiт навиворiт - 2: 
Iндiя» 
11:50 «Чотири весiлля» 
13:00, 4:20 Х/ф «Перлина 
Нiлу» (1) 
14:50 Х/ф «Весiльний 
переполох» (1) 
16:45 «Велика рiзниця по-
українському» 
17:40 Х/ф «Новорiчний 
детектив» (1) 
19:30 ТСН: «Телевiзiйна 
служба новин» 
20:00 Х/ф «Iронiя долi, 
або З легкою парою!» (1) 

ІНТЕР
9:00 «Орел i Решка» 
10:00 «Україно, вставай!» 
10:40 «Вирваний з 
натовпу» 
11:20 «Найрозумнiший» 
13:15 Х/ф «Сто днiв до 

наказу» 
14:50 «Золотий грамофон. 
Церемонiя нагородження» 
18:00 «Вечiрнiй квартал. 
Спецвипуск» 
19:00 «Розсмiши комiка» 
20:00, 3:20 «Подробицi» 
20:30 «Концерт 
I. Алегрової в 
«Олiмпiйському»

НОВИЙ КАНАЛ
10:00 Ревiзор 
11:00 Аферисти 
12:05 ТОП-100 
13:15 Новий погляд 
14:15 Даєш молодь 
14:55 Файна Юкрайна 
16:05 Х/ф «Дюплекс» 
18:00 Х/ф «Свекруха - 
монстр» 
20:05 Х/ф «Тупий i ще 
тупiше» (2) 

ICTV
10:05 Квартирне питання 
11:00 ЄвроФуд-2012 
11:55 Спорт 
12:00, 22:00 Наша Russia 
12:35 Останнiй герой 
13:45 Стоп-10 
14:45 Провокатор 
15:45 Максимум в Українi 
16:45 Х/ф «Подорож до 
центру Землi» 
18:45 Факти. Пiдсумок 
дня 
19:00 Т/с «Бомбило» 

СТБ
11:45 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-4. Гала-концерт» 
13:45 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-4. Оголошення 
переможця» 
15:50 Х/ф «Москва 
сльозам не вiрить»(1) 
19:00 «Х-Фактор. 

Революцiя» 
ENTER-ФіЛЬМ

10:10 Х/ф «Мiй лагiдний i 
нiжний звiр» (1) 
12:05 Х/ф «Свiй серед 
чужих, чужий серед своїх» 
(1) 
13:55 Х/ф «Звiльнення» 
(1) 

ТОНіС
9:00 Сафарi (1) 
10:00 Вiцин, котрого ми 
не знали 
11:05 Х/ф «Хто, якщо не 
ми» (1) 
13:15 За сiм морiв 
14:05 Здорове життя з 
Iриною Трухачовою 
15:30 Щоденник для 
батькiв 
15:55 Невiдома планета 
(1) 
17:00, 21:55 Новi пiснi про 
головне 
18:30, 1:50 «Соцiальний 
пульс вихiдних» 
19:00, 1:10 Т/с 
«Вiдчайдушнi батьки» (1) 
20:00, 5:40 Сильнi свiту 
сього 
20:20 Ронiн. Ток-шоу з 
Дмитром Видрiним 
ПЕРШИЙ РОСІЙСЬКИЙ

10:00 «Розумницi i 
розумники» 
10:45 «Слово пастиря» 
11:15 «Смак» 
12:00 «Леонiд Фiлатов. 
Щоб пам’ятали...» 
13:15 Леонiд Фiлатов. 
«Про Федота-стрiльця, 
хороброго молодця» 
14:10 «Лев Дуров. «Я 
завжди наспiвую, коли 
хочеться кричати» 
15:00 Х/ф 
«Небезпечний вiк» 

16:30, 19:20 Х/ф 
«Благословiть жiнку» 
20:20 «Болеро». Фiнал 

НТН
9:45 Т/с «Загадковi 
вбивства Агати Крiстi» (1) 
11:30 «Речовий доказ». 
Кривавий фанатський 
фронт 
12:00 «Головний свiдок» 
12:45 Х/ф «Батькiвщина 
або смерть» (1) 
14:30 Т/с «Штрафбат» 

НТВ
8:55 Кулiнарний двобiй 
10:00 Квартирне питання 
11:20, 23:55 Т/с «Дорожнiй 
патруль-4» 
13:10 Своя гра 
14:20 «Таємнича Росiя: 
Острiв Росiйський. 
Прокляття китайських 
пiратiв?» 
15:20 Очна ставка 
16:20 Огляд. Надзвичайна 
подiя 
17:25 Професiя - репортер 
17:55 «Програма 
максимум. Розслiдування, 
якi стосуються кожного» 
19:00 «Росiйськi сенсацiї» 
19:55 Ти не повiриш! 
20:50 «Останнє слово». 
Ток-шоу 

ТРК «УКРАїНА»
9:15 Х/ф «Вiн, вона та 
я» (1) 
11:10, 1:15, 3:50 Т/с 
«Прощавай, Макаров» 
(1) 
15:10 Х/ф «Коли не 
вистачає любовi» (1) 
17:10, 19:20, 21:15 Т/с 
«Будинок бiля великої 
рiчки» (1) 
23:10 Х/ф «Заручники» 
(1) 

НЕДІЛЯ ,   25
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
6:00 Ранкова молитва 
6:05, 8:15, 9:00, 9:30, 12:50, 
23:30 Погода 
6:10 Крок до зiрок 
6:50, 8:40 Нашi - найкращi! 
6:55 Концертна програма 
«Шоу продовжується» - 
7:50 Сiльський час 
8:20 Укравтоконтинент 
8:45 Мультфiльм 
8:50, 0:50 Кориснi поради 
9:05 Як це? 
9:35 Хто в домi хазяїн? 
10:00 Крок до зiрок. 
Євробачення 
10:45 Кумири i кумирчики 
11:10 Шеф-кухар країни 
12:05 Караоке для 
дорослих 
12:55 Рiздвяне Привiтання 
i Апостольське 
Благословення Святiшого 
Отця Бенедикта ХVI з 
площi Св.Петра 
13:45 Православна 
енциклопедiя 
14:35 Iспит для влади 
16:05 Маю честь запросити 
16:50 В гостях у Д. Гордона 
17:40 Золотий гусак 
18:10 Ближче до народу 
18:45 Дiловий свiт. Тиждень 
19:15 Слов’янський 
базар-2011. Краще з 
кращого 
20:40, 1:20 Головний 
аргумент 
20:50, 1:30 Офiцiйна 
хронiка 
21:00 Пiдсумки тижня 
21:40 Точка зору 
22:00 Фольк-music 
22:55 Трiйка, Кено, 
Максима 
23:00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки 

ТЕЛЕКАНАЛ 1+1
6:10 Х/ф «Iнспектор Гаджет 
- 2» (1) 
7:50 М/ф «Горбоконик» (1) 
9:05 Лотерея «Лото-
забава» 
10:00 М/с «Месники» (1) 
10:25 М/с «Тiмон i Пумба» 
(1) 
10:50 «Дикi i смiшнi» 
11:15 «Хованки» 
12:05 «Мiняю жiнку - 4» 
13:10 Кулiнарне шоу 
«Смакуємо» 
13:35 «Я так живу» 
14:10 Х/ф «Новорiчний 
детектив» (1) 
16:00 Х/ф «Iронiя долi, або 
З легкою парою!» (1) 
19:30 «ТСН-тиждень» 

20:15 Х/ф «Ялинки» (1) 
21:55, 5:45 «10 крокiв до 
кохання» 
22:55 «Свiтське життя» 

ІНТЕР
7:25 М/с «Свято новорiчної 
ялинки» 
8:35 М/с «Маша та 
Ведмiдь» 
8:45 «Ранкова Пошта з 
Пугачовою та Галкiним» 
9:30 «Школа доктора 
Комаровського» 
9:55 «НЕДIЛЯ З 
«КВАРТАЛОМ» 
10:55 Т/с «Сiльський 
романс» 1-4 сс. (1) 
14:50 «Вечiрнiй квартал. 
Новий рiк» 
17:45, 21:00 Т/с «Життя i 
пригоди Мiшки Япончика» 
20:00, 1:15 «Подробицi 
тижня» 
23:25 Х/ф «Спiвак на 
весiллi» (2) 

НОВИЙ КАНАЛ
8:00 Запитайте в лiкаря 
8:35 Казки братiв Гримм 
«Хоробрий кравець» 
9:50 Казки братiв Гримм 
«Панi Метелице» 
11:05, 1:20 Х/ф «Санта 
Молодший» 
12:55 Шоуманiя 
13:50 Х/ф «Свекруха - 
монстр» 
15:55 Х/ф «Чарiвники з 
Вейверлi Плейс» 
18:00 Х/ф «Тупий i ще 
тупiше» (2) 
20:10 Х/ф «Чорна 
блискавка» 
22:20 Хто проти 
блондинок? 
23:35 Х/ф «Апартаменти 
Джо» (2) 

ICTV
6:15 Анекдоти по-
українськи 
6:35 ЄвроФуд-2012 
7:20 Т/с «Бомбило» 
10:30 Ти не повiриш! 
11:30 Козирне життя 
11:55 Iнший футбол 
12:20, 19:40 Спорт 
12:25, 3:15 Х/ф «Мишаче 
полювання» 
14:25 Т/с «Помста» 
18:45 Факти тижня 
19:45 Наша Russia 
20:10 Останнiй герой 
21:15 Х/ф «Операцiя 
«Горгона» 

СТБ
6:25 Х/ф «Новорiчнi 
пригоди Машi i Вiтi»(1) 
7:45 «МастерШеф» 
8:40 «Снiданок з Юлiєю 
Висоцькою» 

8:50 «Їмо вдома» 
10:00, 1:25 «Неймовiрнi 
iсторiї кохання» 
11:00 «Караоке на 
Майданi» 
12:00 «Х-Фактор. 
Революцiя» 
16:10 «МастерШеф. Фiнал» 
18:00 «МастерШеф. 
Оголошення переможця» 
19:00 «Битва екстрасенсiв. 
Третя свiтова. Фiнал» 
21:15 Х/ф «Янгол 
пролетiв»(1) 
23:15 Х/ф «Повернення 
блудного тата»(1) 

ENTER-ФіЛЬМ
6:00, 3:40 Кiноляпи 
6:30, 4:10 Саундтреки 
7:00 Мультфiльм СРСР 
9:40 Х/ф «Ця весела 
планета» (1) 
11:30 Х/ф «Звiльнення» (1) 
20:30 Х/ф «Про бiдного 
гусара замовте слiвце» (1) 
23:50 Х/ф «Нiч на Землi» 
(2) 

ТОНіС
6:00 Х/ф «Хто, якщо не 
ми» (1) 
7:25, 8:30, 10:40 
Мультфiльми 
8:00 «Соцiальний пульс 
вихiдних» 
9:00 П’єр Рiшар. Невезучий 
щасливчик 
10:00 Ронiн. Ток-шоу з 
Дмитром Видрiним 
11:10, 2:50 Х/ф «Як стати 
щасливим» (1) 
13:15 За сiм морiв 
14:00 Шлях до перемоги 
14:15 Здорове життя з 
Iриною Трухачовою 
14:40 Цивiлiзацiя Incognita 
15:20 Новi пiснi про 
головне 
18:10 Будь в курсi! 
18:30 Свiт за тиждень 
19:00, 0:15 Т/с 
«Вiдчайдушнi батьки» (1) 
20:00 Невiдома планета (1) 
21:20, 1:00 Х/ф «Розплющ 
очi» (2) 
23:40 Свiтськi хронiки 
ПЕРШИЙ РОСІЙСЬКИЙ

7:00, 11:00, 13:00 Новини 
7:10 Х/ф «Дивнi дорослi» 
8:30 Х/ф «За двома 
зайцями» 
9:40 «Служу Вiтчизнi!» 
10:20 «Здоров’я» 
11:10 «Непутнi нотатки» 
11:30 «Доки всi вдома» 
12:20 «Фазенда» 
13:20 «Iгор Тальков. 
Звалений в бою» 
14:30 «Спецiальне 
завдання» 

15:40 Т/с «Спецназ» 
18:20 «Владислав Галкiн. 
Посмiшка на пам’ять» 
19:20 Х/ф «Шукайте жiнку» 
22:00 Недiльний «Час» 
23:00 «Мульт особистостi» 
23:30 «Yesterday live» 

НТН
6:00 «Легенди бандитської 
Одеси» 
7:20 Т/с «Павутиння» 
11:30 «Легенди карного 
розшуку». Правда про 
визволення Києва 
12:00, 4:55 «Агенти впливу» 
12:55 «Моя країна» 
14:00 Д/с «Православнi 
святi» 
15:00 Т/с «Право на 
помилування» 
19:00 Х/ф «Загублений у 
Сибiру» 
21:20 Х/ф «Замiна» (2) 
23:50 Х/ф «Шаблезуба 
тварюка» (3) 

НТВ
6:15 Лотерея «Росiйське 
лото» 
6:45 Їхнi вдачi 
7:25 Їмо вдома 
8:20 «Перша передача» 
8:55 «Розлучення по-
росiйськи» 
9:55 Дачна вiдповiдь 
11:20 «Рiздвяна зустрiч 
НТВ» 
13:10 Своя гра 
14:20 Слiдство вели 
15:20 I знову здрастуйте! 
16:20 Огляд. Надзвичайна 
подiя. Огляд за тиждень 
17:00 «Сьогоднi. 
Пiдсумкова програма» 
18:00 Щиросерде зiзнання 
18:50 «Центральне 
телебачення» 
19:55 «Яна Рудковська i 
Євген Плющенко. Наша 
сповiдь» 
20:55 «НТВшники». Арена 
гострих дискусiй 
22:00 Х/ф «Пiдводнi 
каменi» 

ТРК «УКРАїНА»
6:10 Срiбний апельсин 
6:50 Подiї 
7:10 Х/ф «Смугастий 
рейс» (1) 
9:00 Х/ф «Коли не 
вистачає любовi» (1) 
11:00, 2:50, 4:10 Т/с 
«Прощавай, Макаров» (1) 
15:00 Х/ф «Спасибi за 
любов» (1) 
17:10, 19:30, 21:25 Т/с 
«Будинок бiля великої 
рiчки» (1) 
19:00, 3:40 Подiї тижня 
23:20 Х/ф «Стороннiй» (2)

Вітаємо з 20-річчям!
Яке вона святкувала 13 грудня,
кохану дружину, дорогу невістку

Сидун Діану Олександрівну
м. Житомир – с. Білилівка

Ти  в і р  в 
життя  і 
бу д ь  с о -
бою.
Хай час ле-
тить собі, 
а ти,
Як  сонце 
р а н н ь о ю 
весною,
Ц в і т и 
пром і н н я 
золотим.
І  х а й  в 
очах твоїх 
відкритих
Нестримна 
молодість 
буя,
І хай несе 

тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-охоронець
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди.

З любов’ю чоловік Віталій, 
мама Люда     та  Саша

Вітаємо з ювілеєм!
Який вона святкувала 15 грудня

Сидун Людмилу Анатоліївну
с. Білилівка

Д о з в о л ь 
т е б е  с е -
с т р и ч к о 
з і  святом 
привітати!
Тебе з нагоди 
ювілею,
Ми віншуєм, 
як лілею,
З д о р о в ’ я 
тобі міцного,
Щей всіляких 
благ до ньо-
го,
Х а й 
здійсняться 
сподівання,
А в душі го-

рить кохання,
І щоб любий чоловік,
На руках носив весь вік,
Щиро ми тобі бажаєм,
Щоб життя, здавалось раєм.
Як не дивись, з якого боку,
А ти в нас, сестра, нівроку,
Як модну, одягнеш, спідницю,
Тобі позаздрять й молодиці!
Де сорок отих взялось,
Невже усім нам це здалось,
Оленка наша – чорноброва, – 
На радість буде завжди здорова,
Спечи святковий коровай,
Й у гості нас усіх чекай!
І тобі ми побажаєм,
Сили, радості, кохання,
Щоб здійснились всі бажання.
Любові, миру і добра
Щоб здоровою була,
Зичимо тобі удачі,
На Канарах зо дві дачі,
Щоб душею мололоділа і у праці все горіло,
А в кишені шелестіло,
Ніколи роботи не боялась,
Завжди в скрутну хвилину сміялась,
Комфорту для себе, не вимагала,
І на курортах, не відпочивала,
Діток своїх і внуків на радість ростила,
І де тільки бралась в душі її сила.
І за нашу юну ювілярку!
Щоби з верху не старіло,
Щоби з низу не боліло,
Щоби було у що вбратись,
Й перед ким розібратись.
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові від рідних, а ласки – від Бога.
На многії літа, – на многії літа.
З любов’ю та повагою сестра з сім’єю 

та брати з сім’ями

Вітаємо з 20-річчям,
яке вона буде святкувати 

17 грудня
люблячу онуку, племінницю, хрещену та 

сестру
Франчук Варвару Михайлівну

с. Чорнорудка
З днем народження вітаємо щиро нині,
Здоров’я, радості бажаємо сповна.
Нехай любов Тобі дарують, як богині,
А чаша щастя хай не має дна.
Будь завжди весела, привітна і щира,
Будь трішечки горда й весняно красива.
Візьми собі в подруги чесність і ніжність,
Чекай в нагороду одержати вірність.
Окрасою серця хай буде кохання
І сповняться всі Твої мрії й бажання!
Бажаю здоров’я, любові і щастя.
Щоб лихо й тривоги Тебе обминали,
Зозуля сто років життя накувала. 
Хай в житті твоїм щастя квітує 
Веснянково-іскристим розмаєм.
Бог ласкавий хай радість дарує,
І здоров’я міцне посилає.
Хай пісня з уст Твоїх часто лунає,
Хай Бог у житті Тобі все помагає. 
З повагою і любов’ю бабуся Таїса, тьо-

тя, Саша і Вова та вся твоя родина

Вітаємо з 20-річчям!
Дорогого сина, брата, внука

Ковальчука Андрія Вікторовича
смт Ружин

Нехай
соловейко 
тобі співає,
Цвіте калина у 
саду,
Лелека щастя 
принесе,
Зозуля сто літ 
накує.
Нехай  тобі 
сонечко 
сміється,
Наука легко 
хай дається,
А  д о л я 
світлою  

   хай буде,
Щоб поважали тебе люди.
І друзі хай не забувають,
І в усьому допомагають. 

З любов’ю мама, папа, се -
стра, бабусі, дідусь

Вітаємо з 20-річчям,
яке він святкував 15 грудня, дорогого 
онука, племінника, хрещеника, брата
Осадчого Миколу Олександровича

с. Бистрик
Нехай соловейко тобі співає,
Цвіте калина у саду,
Лелека щастя принесе,
Зозуля сто літ накує.
Нехай тобі сонечко сміється,
Наука легко хай дається,
А доля світлою хай буде,
Щоб поважали тебе люди.

І друзі хай не забувають,
І в усьому допомагають. 

З любов’ю бабусі Ганя, Оля, дідусі 
Василь, Петро, тітка Люба з сім’єю, хре-

щена Катя з сім’єю

Вітаємо з 20-річчям
дорогого люблячого сина

Осадчого Миколу Олександровича
с. Бистрик

Що найкращого у серці маємо – 
У цей день тобі бажаємо,
Життя довгого й добра,
Щастя, радості й тепла!
Бажаєм, рідненький, щастя й долі,
Квітів красивих і пишних довкола.
Хай сонечко ясне світить – не згасне,
Щоб все у житті було в тебе пре-
красне.
Ти вір в життя і будь собою,
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди.

З любов’ю мама, тато

Вітаємо з 60-річчям!
Дзюбу Ніну Олексіївну
с. Білилівка

Наша мамо, бабусю, 
рідненька, мила!
Слів святіших нема 
на землі.
Хай  не  слабнуть 
здоров’я і сила,
Очі завжди хай бу-
дуть ясні.
Промінь сонця нехай 
Вас торкнеться.

І розтопить і лихо, 
й біду,

І все краще життю 
посміхнеться,

Як жоржини в осіннім саду.
Здоров’я Вам, мамо, добра Вам матусю,
І щастя на довгі-предовгі роки!

З любов’ю і повагою діти, онуки т а 
правнук Дениско
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Вітаємо з ювілеєм!

Кичу Антоніну Микитівну
с. Заріччя

Дорога наша мамо, бабуню!
В цей день ми 
вклоняємось 
низько до ніг,
І  Б о г а 
б л а г а є м о 
,  щоб  В а с 
оберіг.
Від нас Вам 
подяка і шана 

висока,
З а  п р а ц ю 
н е л е г к у  й 
стр и вож е н і 
роки,
Дай Вам Боже, 
днів щасливих,
Дай добра, здоров’я, сили,
Дай любові, згоди, втіхи,
Змоги дай життю радіти!
А сьогодні у це свято
Щастя зичим Вам багато.

З великою вдячністю і любов’ю сини 
Володимир, Степан, Микола дочка Оля, 

невістки Лєна, Надя, Галя та десять 
онуків і одинадцять правнуків

Вітаємо з ювілеєм,
який вона святкувала 12 грудня,

Стельмах Ольгу Володимирівну
смт Ружин

Наша  мила  і 
люба, найкраща 
у світі,
Бажаємо  ща -
стя ,  даруємо 
квіти.
Щоб сонце і зорі 
плекали тепло,
І  щоб  завжди 
здоров’я у тебе 
було.
Щоб смутку 
не знала, ми 
просимо долі,
Добра тобі й 

радості, рідна, доволі. 
Бо людям для щастя багато
   не треба – 
Сімейного затишку й мирного неба.

З любов’ю і повагою чоловік Олек-
сандр, доньки Оксана, Оленка, зяті 
Сергій, Андрій, внуки Софійка, 

Вітаємо з 16-річчям!
Яке він святкував 13 грудня,

дорогого синочка, братика, онучка, 
племінника та хрещеника
Ткачука Андрія Романовича

с. Зарудинці
М и  те б е 
в ітаєм  і з 
в е л и к и м 
святом,
М и  т о б і 
б а ж а є м 
радості ба-
гато.
Х а й 
см і єть с я 
сонце з го-
лубого неба
І  тр о я н -
д и  н і ж н і 
зацвітуть 
для тебе.
Хай в житті 
т в о є м у 
г о р я  н е 
буває,

На устах усмішка завжди розцвітає.
Хай для тебе гарна буде кожна днина,
Дорогий синочку, будь завжди щасливим.
Нехай тебе щастя, як дощ обмиває,
Нехай тебе радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові від рідних, а ласки – від Бога.

З любов’ю тато Роман, мама Інна, 
сестричка Аня, двоюрідний братик Мак-
сим, дідусь Віктор, бабуся Марія, тітка 

Оксана та дядько Ігор

Вітаємо з Днем народження!
Шипнівську Лідію Михайлівну

с. Бистріївка
У твій день народження хай небо буде 
голубе,
Ми так сердечно й щиро усі вітаємо 
тебе!
В цей радісний день, в це ювілейне 
свято
Хай доля намітить тобі років багато,
Відпустить здоров’я, щастя й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла.

Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться бажання, мрії й думки.
Щоб радісний настрій у серці не гас,
А щедра доля усміхалась не раз.
Будь такою, як ми тебе знаєм,
Проста, ніжна і всім дорога.
Хай щастя і сонця вітрила,
Мчать твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі!
З любов’ю мама, тато,брати Вася і Коля, 

невістки Оля і Таня, племінники Саша, 
Максим, Аліна та Ангеліна

Вітаємо з 25-річчям,
яке вона відсвяткувала 12 грудня,

Микитюк Аліну Вікторівну
смт Ружин

Скільки років тобі не питаєм
Хай зозуля рахує в гаю,
Ми із тими літами вітаєм,
Що постукали в душу твою.
Те бажаєм, що щастям звуть люди
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай життя твоє піснею буде,
А цій пісні не буде кінця.
Тобі виповнилось 25 – 
Тож з Днем народження тебе!
Ми тебе вітаєм із великим святом,
Ми тобі бажаєм радості багато,
Хай сміється сонце з голубого неба 
І троянда перша зацвіте для тебе
Хай в житті твоєму горя не буває,
На устах усмішка маком розцвітає.
Хай для тебе гарна буде кожна днина
Дорога невістко, будь завжди щаслива.

З найкращими побажаннями свекруха 
Люба і вся родина

Дванадцятого грудня свят-
кувала славне 25 – річчя

добра донечка, сестричка, кохана дру-
жина, лагідна матуся та хрещена

Микитюк Аліна Вікторівна
смт Ружин

Житній колос дозрів для хліба,
Для краси цвіте у полі квітка,
Для води – народжується риба,
Для польоту – лебідь і лебідка.
А людина - для добра і щастя
То ж прийми від нас оці вітання!
І нехай неначе в добрій казці
Збудуться усі твої бажання!

З любов’ю мама, тато, чоловік Саша, 
синочок Назарчик та брат з сім’єю 

Вітаємо з ювілеєм,
який вона святкувала 14 грудня,

найдорожчу нам людину, кохану дружину, 
дорогу матусю, люблячу бабусю
Бондарчук Ганну Степанівну

с. Вільнопілля
Найдобріша ,  най -
к р аща ,  мату сю 
рідненька,
В цей ми вклоняємось 
дуже низенько.
За сонечко ясне, за 
серце прекрасне,
За те, що добром 
зігріваєте нас.
За те, що в щасливу і 
скрутну хвилину
Ми  можем  всі 
прихилитись до 
Вас.

Хай Вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з’являються 
сльози.
Міцного здоров’я з роси і води,
Любов від родини і ласка від Бога.

З любов’ю чоловік Коля, син Саша, 
невістка Валя, внучка Алінка

Вітаємо з 60-ліииям!
Канарського Василя 

Броніславовича
смт  Ружин

Тату рідний, 
любий  наш 
дідусю,
Ви в нас є – і 
милий  нам 
цей світ.
Хай Вам сму-
ток не спаде 
на думку,
Ви  живіть 
на радість 
н а м  с т о 
літ.
Хай ніколи 
не болять 
Вам руки,

Старість хай обходять повсякчас,
Тільки радість хай приносять внуки
І всі люди поважають Вас!
З любов’ю і повагою дружина Марія, 
син Сергій, невістка Наташа, внуки 

Альона і Нікіта

Вітаємо з 80-річчям, 
яке вона відсвяткувала 13 грудня,
Ратушну Ніну Марківну

С.Мовчанівка
Прийміть
 найкращі щирі 
побажання
І  гарячий  наш 
палкий привіт,
Хай це хороше 
тепле
 привітання
Звучить для Вас 
ще добру сотню 
літ.
Онуки ростуть, а 
лице молодіє
Хай роки ідуть, а 
чоло не сивіє
Хай серце не знає 
плачів і розлуки
Хай радість при-
носять Вам діти 
й онуки.
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа й щасливої долі! 
З любов’ю і повагою дочка,зять, сини, 

невістки, онуки, правнуки

Вітаємо з ювілеєм!
Кохану дружину та люблячу 

матусю
Прокопчук Тетяну Іванівну

с. Білилівка
З Днем народження вітаєм,
І бажаємо тобі
Будь щаслива ти безкрайньо
Ти найкраща на землі!
Ще ми хочем побажати
Щоб в нелегкому житті
Ти всі труднощі долала, що у тебе на 
путі.
Молодість твоя хай не проходить
А разом з нею радість, доброта.
Хай вічним гостем в твоїм домі буде
І затишок, і мир, і теплота.
Також бажаєм щастя і здоров’я
І усмішок, бадьорості та сил
Щоб ти завжди була найкраща в світі
Щоб ти була щасливою завжди.

З любов’ю чоловік та сини

Дорогого, турботливого 
чоловіка, найдорожчого татка, 

люблячого дідуся, доброго зятя
Бондарчука

Володимира Леонідовича
вітаємо з Днем народження,
яке він святкував 7 грудня.

Вітаємо з Днем народження! Бажаємо 
міцного  здоров ’я ,  невичерпного 
оптимізму, щирих, надійних друзів, 
батьківської мудрості, сонячного на-
строю, життєвої наснаги й благопо-
луччя на многії-многії літа.
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї, 
радість н серці і хліб на столі.

З любов’ю дружина, діти, онуч-
ка Софійка, тесть

Вітаємо з Днем народження,
яке він святкував 7 грудня,

дорогого сина, брата, дядька, кума, 
хрещеного, друга

Бондарчука
Володимира Леонідовича

смт Ружин
60 – це не тільки свято,
Хай же серце працює завзято!
Ювілей – це роки Ваші зрілі,
Мудрий досвід у кожному ділі.
Хай все буде успішно й надійно,
Хай у всьому щастить неодмінно.
Хай все вдається з легкої руки,
Міцного здоров’я, родинного щастя на 
довгі роки!
Справа н в літах, річ у тім, що ти щи-
рий, порядний, справедливий, ніколи 
не підведеш, на тебе завжди можна 
покластися.
З любов’ю і повагою мама, велика наша 

родина, куми, хрещеники, друзі з 
Черняхова

Вітаємо з 60-річчям!
Яке він святкував 7 грудня

Бондарчука
Володимира Леонідовича

смт Ружин
Не тільки в цей святковий день, а що-
денно ми хочемо побажати – міцного 
здоров’я, невичерпної енергії й радості. 
Залишайся такою ж доброю, веселою і 
чуйною людиною з благородним серцем 
і чистою душею!
Нехай орієнтиром у стосунках з людь-
ми залишається чесність, порядність 

і справжність!
З повагою сва- т и , 

діти Ярослав, Ірина та внучка 

Вітаємо з ювілеєм!
Яке він святкував 7 грудня

Бондарчука
Володимира Леонідовича

смт Ружин
Ваш ювілей – щаслива дата,
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші привітання,
У серці Вашому залишать добрий слід.
Отож прийміть найкращі побажання,
Здоров’я, щастя та багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили
Радості земної і тепла!

З повагою сусіди: Ковальчуки, 
Матківські, Кучеруки та Грозовські

Вітаємо з 16-річчям,
яке він святкував 13 грудня,
Ткачука Андрія Романовича

с. Зарудинці
Що найкращо-
го у серці 
маємо – 
У цей день тобі 
бажаємо,
Життя 
довгого й до-
бра,
Щ а с т я , 
радості й теп-
ла!
Б а ж а є м , 
р і д н е нь к ий , 
щастя й долі,
Квітів краси-
вих і пишних 
довкола.

Хай сонечко ясне світить – не згасне,
Щоб все у житті було в тебе прекрасне.
Ти вір в життя і будь собою,
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди.

З любов’ю і повагою мама, тато,  
сестра Аня, бабуся Люба, дідусь 
Вітя, дядя Сергій, хрещена Таня з  

родиною

Âó ñ ò àì è  ä è ò è í è
— Мамо, а мені все-таки здається, що 

дорослі якісь дурні?
— Чому ти так думаєш?
— Так, ось, всі ходять на роботу і ходять, 

а толку ніякого. Ось, наша вихователька ні 
на яку роботу не ходить. Одягла сьогодні 

бантик, сидить з нами і грає. І ніяких у неї 
турбот немає і гроші їй не потрібні!

***
Братик Вітя (7 років) сьогодні всіх розчулив. 

На медичній довідці, у графі «підпис батьків», 
написав великими літерами: «МАМА».

***

Мама вкладає сина (4 роки) спати. 
Виходить з кімнати, і каже:

— На добраніч, синку! Тобі мабуть, 
уже сон про зайчика сниться?
На що дитина сонним голосом 

відповідає:
— Ні, поки ще реклама.
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Подяка
8 грудня 2011 року в нашу родину прийшла страшна звістка, 

померла найдорожча для нас людина, наш син, брат, чоловік, 
батько, дядько Сторожук Володимир Петрович.
Ми хочемо подякувати всім, хто прийшов розділити наше горе. 

Дякуємо за надану матеріальну допомогу всім родичам, сватам, 
нашим співробітникам, колегам. Низький Вам уклін, добрі люди, 
за Ваші чуйні серця.

З повагою сім’ї Сторожук, Тищук, Карпенко

Ïîìèíàєìî
Пузира Миколу Дмитровича

22.11.1971 р. – 20.12.2010 р.
с. Заріччя

І не забути, і не повернути..
20 грудня минає рік, як перестало 

битися серце дорогого синочка. 
Сину мій дорогий, тобі ще б жити, 
жити й жити... Як важко, сину, без 
тебе. Тяжкий тягар лежить на моїх 
плечах. Чорна печаль скувала мою 
душу. Не можу, сину, змиритися, що 
ти вже ніколи не зайдеш до хати, 
ніколи не скажеш «мамо»… Ти всіх 
любив, всім намагався допомогти. 
Сину мій дорогий, нехай земля, на 
якій ти народився, виріс і працю-
вав буде тобі лебединим пухом, а 
Господь дарує Царство небесне і 
вічний спокій твоїй душі. Нехай мої сльози не тривожать твого 
сну. Вічна пам’ять тобі, сину.
Всі, хто знав Миколу Дмировича пом’яніть його добрим сло-

вом і тихою молитвою.
Вічно сумуюча мама

Ïîìèíàєìî
Кушим Марію Миколаївну

10.04. 1947 р. – 17.12.2010 р. 
с. Ягнятин

Минає рік тяжкої скорботи і 
печалі, як тебе немає з нами. Вели-
кий біль у серці, бо все перед очима 
той страшний день, як ти назавжди 
покинула свій дім. Не можемо зми-
ритися з тим, що ніколи не побачимо 
тебе, не почуємо теплих слів. Ти 
мала золоту душу, щире серце і 
вмілі руки. Твій світлий образ збере-
жемо у пам’яті назавжди. Дякуємо 
Богові, що ти була у нашому житті. 
Хай сонечко зігріває твою могилку, 

а твоїй добрі душі – Царство Небесне.
Вічно сумуючі чоловік, діти, зяті, невістка, внуки і всі 

рідні

ÊÎÐÈÑÍÎ ÇÍÀÒÈ

Ïîìèíàєìî

В’юка Олександра Миколайовича
17.09.1983 р. – 10.12.2011 р.

с. Роставиця
18 грудня минає 9 днів, як 

трагічно пішов з життя дорогий 
наш син, брат, дядько та онук. Ти 
пішов з життя, але навічно зали-
шився з нами. Біль гіркої втрати 
ти залишив в наших серцях. Спи 
спокійно, нехай земля буде тобі 
пухом лебединим, а Господь дарує 
Царство небесне.
Всі, хто знав Сашу згадайте і 

пом’яніть його добрим словом і 
тихою молитвою.

Вічно сумуючі мама, син, сестра, брати, бабуня і вся 
велика родина

Подяка
10 грудня непоправне горе сталося в нашій родині. На 29 

році життя трагічно обірвалося життя нашого рідного сина, 
онука, татуся, брата та дядька В’юка Олександра Миколай-
овича.
Сім’я покійного щиро дякує сусідам, родичам, кумам, 

однокласникам і всім жителям села Роставиці за моральну 
та фінансову підтримку у скрутну хвилину. Всім, хто залишив 
свої справи і прийшов розділити наше горе. Низький Вам 
уклін. Бажаємо Вам всім міцного здоров’я та щоб Ви ніколи 
не знали душевного болю, втрати рідних. Нехай береже Вас 
Господь завжди і всюди.

З повагою сім’я В’юків  

ËÞÄÈÍÀ I ÇÀÊÎÍ

Згідно п. 1 Положення про 
умови праці за сумісництвом 
прац і в н и к і в  державни х 
п і д п р и єм с т в ,  у с т а н о в , 
організацій, затвердженого 
наказом Міністерства праці 
України, Міністерства юстиції 
України й Міністерства фінансів 
України від 28.06.1993 р. №43, 
сумісництвом вважається вико-
нання працівником, крім своєї 
основної, іншої регулярної 
оплачуваної роботи на умовах 
трудового договору у вільний 
від основної роботи час на тому 
ж або іншому підприємстві, 
установі, організації або у 
громадянина (підприємця, 
приватної особи) за наймом.
Іншими словами, викону-

вана  працівником  робота 
вважається сумісництвом, 
якщо трудовий договір укла-
дений із працівником, який 
уже перебуває в трудових 
відносинах; за цим трудо-
вим договором виконується 
інша робота, крім основної, 
до того ж ця робота є регуляр-
ною і оплачуваною; ця робота 
виконується працівником у 
вільний від основної роботи 
час.
З г і д но  ч . 2  п . 1  Поло -

ження про умови праці за 
сумісництвом працівників дер-
жавних підприємств, установ, 
організацій, затвердженого 
наказом Міністерства праці 
України, Міністерства юстиції 
України й Міністерства фінансів 
України від 28.06.1993 №43 
для роботи за сумісництвом 

Кому не можна їсти капусту
Цілителі рекомендують вживати квашену капусту і її сік при будь-

 яких захворюваннях, починаючи від звичайної застуди, 
і закінчуючи такими важкими захворюваннями, як епілепсія і 
бронхіальна астма. Надзвичайно корисна вона для чоловіків. 
Вважається, що щоденне вживання квашеної капусти може значно 
підвищити потенцію і зберегти її до похилого віку. Жінкам вона 
стане в нагоді для косметичних цілей. Маска з квашеної капусти 
додасть свіжості та бархатистості шкірі обличчя, знебарвить 
пігментні плями, а також допоможе позбутися вугрової висипки.
Що й говорити, користь від квашеної капусти велика. Однак і 

за нею водяться деякі грішки. Наприклад, через високий вміст 
органічних кислот вона протипоказана людям з підвищеною 
кислотністю шлункового соку, при захворюваннях підшлункової за-
лози, нирковій недостатності, каменях в жовчному міхурі і гіпертонії.

згода адміністрації за місцем 
основної роботи не потрібна.
Відносини, пов’язані з різними 

видами відпусток, регулюються 
Конституцією України, Законом 
України «Про відпустки» від 15 
листопада 1996 року №504/96-
ВР, КЗпП, іншими законами та 
нормативно-правовими актами 
України.
Оскільки Закон про відпустки 

поширюється на всіх громадян, 
що знаходяться в трудових 
відносинах з підприємствами, 
установами, організаціями не-
залежно від форми власності 
(а сумісники працюють за тру-
довим договором), то ніяких 
обмежень з надання оплачуваної 
відпустки сумісникам немає. 
Тому всім особам, що працюють 
за сумісництвом, надаються 
щорічні оплачувані відпустки за 
місцем сумісницької роботи або 
виплачується компенсація за 
невикористану відпустку у разі 
їх звільнення.
Отже, право на відпустку 

мають працівники, які уклали 
безстрокові трудові договори, 
трудові договори на визначений 
строк, на час виконання певної 
роботи ,  сезонні ,  тимчасові 
працівники, працівники, які пра-
цюють на умовах сумісництва та 
неповного робочого часу. 
Відповідно до ст. 2 Закону 

України «Про відпустки» крім 
щорічної відпустки за основним 

місцем роботи працівник має 
право і на щорічну відпустку 
на підприємстві, де працює за 
сумісництвом.
Відповідно до пункту 6 По-

ложення про умови роботи 
за сумісництвом працівників 
державних підприємств, (уста-
нов, організацій), відпустка по 
сумісництву надається одночас-
но з відпусткою по основному 
місцю роботи. Оплата відпустки 
або виплата компенсації за неви-
користану відпустку провадиться 
сумісникам відповідно до діючого 
законодавства.
За загальним правилом право 

на використання відпустки за 
перший робочий рік виникає 
в працівника після закінчення 
шести місяців безперервної 
роботи в даного роботодавця, а 
за другий і наступні роки роботи 
відпустка може надаватися в 
будь-який час робочого року 
відповідно до черговості надання 
щорічних оплачуваних відпусток, 
установленої графіком відпусток.
Якщо сумісник працює непо-

вний робочий день, наприклад, 
0,5 або 0,25 ставки, то згідно 
із ст. 56 КЗпП такий працівник 
має право на відпустку повної 
тривалості, тобто 24 календар-
них дні за один робочий рік.
Проте немає підстав для на-

дання додаткової відпустки, 
передбаченої п. 22 ст. 20 і п. 
1 ст. 21 Закону України від 
28.02.1991 р. №796-XII «Про 
статус і соціальний захист грома-

дян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», на 
роботі за сумісництвом.
При цьому з врахуванням 

права окремих працівників на 
додаткову відпустку, тривалість 
щорічної оплачуваної відпустки 
працівника на місці роботи за 
сумісництвом може бути мен-
ше, ніж тривалість відпустки 
по основному місцю роботи. 
На практиці нерідко виникають 
спори щодо тривалості відпустки 
при роботі за основним місцем 
роботи та за сумісництвом. 
Непорозуміння виникають зазви-
чай тоді, коли працівник працює 
на різних посадах. Якщо за ос-
новним місцем роботи відпустка 
більша, ніж за сумісництвом, то 
такому працівнику, відповідно до 
статті 25 Закону України «Про 
відпустки» від 15 листопада 1996 
року №504/96-ВР, за бажанням 
треба надавати за місцем роботи 
за сумісництвом відпустку без 
збереження заробітної плати на 
термін до закінчення відпустки за 
основним місцем роботи. Стат-
тею 10 Закону №504 передба-
чено також, що щорічні відпустки 
повної тривалості до настан-
ня  шестимісячного  терміну 
безперервної роботи в перший 
рік роботи на цьому підприємстві 
за бажанням працівника нада-
ються сумісникам одночасно з 
відпусткою за основним місцем 
роботи.

Iãîð ÎÕÐIÌ×ÓÊ

Особливості надання щорічної 
відпустки працівникам, які 
працюють за сумісництвом

Починаючи розгляд теми про надання щорічних 
відпусток працівникам, які працюють за сумісництвом 

необхідно визначити, хто є «сумісниками». 

ÌÍÑ ÏÎÏÅÐÅÄÆÀª

До цього слід додати, що ча-
сто-густо ялинки прикрашають 
легкозаймистими іграшками, 
зробленими з паперу ,вати, 
целулоїду тощо, а це значно 
ускладнює пожеже небезпеч-
ну ситуацію.
Слід пам’ятати, що під час 

організації та проведення 
новорічних заходів, якщо 
в святі бере участь понад 
50 осіб, дозволяється вико-
ристовувати приміщення, 
забезпеченні не менш ніж 
двома евакуаційними вихода-
ми, що відповідають вимогам 
ДБН, не мають на вікнах глу-
хих грат і розташовані не вище 
другого поверху в будівлях із 
горючими перекриттями.
Дуже важливо заздалегідь 

вжити заходів щодо приведен-
ня приміщень де планується 
проведення свята новорічної 
ялинки, у належний протипо-
жежний стан.
Це, зокрема, стосується, 

вимог забезпеченості їх до-
статньою кількістю первин-
них  засобів пожежогасіння, 
наявності справних засобів 
пожежної автоматики, зв’язку. 
Особливу увагу слід приділити 
електрообладнанню, яке має 
відповідати всім вимогам 

ПУЕ, а також приладам опа-
лення, експлуатація яких по-
винна здійснюватися тільки 
за  умов  сурового  дотри-
мання встановлених пра-
вил пожежної безпеки. Не 

дозволяється використовува-
ти для обігріву приміщень, де 
проводиться свято, кустарні 
електрообігрівачі .  В  цих 
приміщеннях слід обов’язково 
організувати  чергування 
членів ДПД або працівників 
місцевої пожежної охоро-
ни об’єкта, призначити осіб, 
відповідальних за забезпе-
чення протипожежних заходів.

Бували випадки, коли під 
час  проведення  свят  від 
застосування свічок, бен-
гальських вогнів, відкритого 
вогню, феєрверків виникало 
загорання, вогонь миттєво 
розповсюджувався по ялинці, 
підпалював горючі предмети.  
На щастя, обходилось без 

жертв і травм.
Отже ,  використовувати 

перелічені джерела відкритого 
вогню в приміщеннях, де 
встановлена новорічна ялин-
ка й проводяться святкові 
заходи, неприпустимо. Не 
дозволяється також включати 

до програми виступів номери 
з використанням вогневих 
ефектів і куріння.
Т р е б а  р е т е л ь н о 

закріплювати  ялинку  на 
стійкій основі, щоб не було 
ї ї  перекидання .  Якщо  в 
приміщенні немає електрич-
ного освітлення або воно 
тимчасово вимкнене, святку-
вання слід проводити тільки 

протягом світлого дня.
Забороняється встановлю-

вати ялинку в проходах, біля 
виходів, на шляхах евакуації 
людей на випадок пожежі.
Дуже небезпечно викори-

стовувати для освітлення 
ялинки електрогірлянди ку-
старного виготовлення.
Вся ілюмінація мусить бути 

виконана  з  дотриманням 
ПУЕ. В разі використання 
електричної освітлювальної 
мережі без понижувального 
трансформатора на ялинці 
можуть  застосовуватися 
гірлянди тільки з послідовним 
увімкненням лампочок на-
пругою до 12 Вт; потужність 
лампочок не повинна пере-
вищувати 25Вт; електропро-
водка до лампочок ялинкової 
ілюмінації мусить бути ви-
конана гнучкими проводами 
мідними жилами; підключення 
гірлянд до мережі належить 
виконувати тільки з допомо-
гою штепсельних з’єднань.
Щоб  уникнути  пожежі , 

забороняється прикраша-
ти  ялинку  целулоїдними 
іграшками, а також марлею 
і ватою, не просоченими во-
гнезахисною сумішшю, за-
стосовувати для ілюмінації 
ялинки свічки, одягати дітей 
у костюми з легко займистих 
матеріалів (вата, папір, марля 
та інше).
Сподіваємося, що вико-

нання цих нескладних порад 
дозволить уникнути пожежі 
й зробить новорічне свято 
веселим і радісним.
Âîëîäèìèð ÔÅÄÎÐÎÂÈ×

Новорічна ялинка без вогню
Незабаром одне з найочікуваніших свят – Новий Рік 

та Різдво Христове. Встановлення новорічної ялинки 
пов’язано з необхідністю сурового дотримання правил 
пожежної безпеки, і це, звичайно, зрозуміло. Найменша 

необережність, порушення правил пожежної безпеки при 
влаштуванні електрогірлянди або застосування джерел 
відкритого вогню (свічок), розпалювання бенгальських 
вогнів у приміщеннях, де встановлена ялинка, можуть 

призвести до пожежі.
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Відбір  проводиться  до 
 Н а ц і о н а л ь н о г о 

університету цивільного за-
хисту  України  (м .  Харків) 
Черкаської академії пожежної 
безпеки імені Героїв Чорноби-
ля МНС України, Львівського 
державного університету без-
пеки імені Героїв Чорноби-
ля МНС України, Львівського 
державного  ун іверситету 
безпеки життєдіяльності та 
Вінницького  професійного 
училища цивільного захисту. 
Термін навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» складає 4 роки за 
спеціальністю «Пожежогасіння 
та аварійно-рятувальні робо-
ти». Термін навчання для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного 
рівня «спеціаліст», «магістр» 
складає 1 рік за спеціальністю 
«Пожежна безпека». Вступні 
іспити з фізичної підготовки, 
математики, української мови 
та літератури, фізики.
Для участі в конкурсі запро-

шуються громадяни України 
чоловічої  та  жіночої  статі 
віком від 17 до 25 років, які 
мають повну загальну середню 
освіту або закінчують середні 

Вибирай навчальний заклад

навчальні заклади в 2012 році, 
за станом здоров’я придатні до 
військової служби, мають добрі 
та відмінні показники успішності 
і за своїми діловими та мо-
ральними якостями можуть 
проходити службу в підрозділах 
МНС України.
Також  в  Національному 

університеті цивільного за-
хисту України та Львівському 
державному університеті без-
пеки життєдіяльності прово-
диться набір на навчання за 
спеціальністю  «Практична 
психологія» (вступні іспити з 
фізичної підготовки, біології, 
історії України, української мови 
та літератури).
У Львівському державно-

му  ун іверситет і  безпеки 
життєдіяльності проводить-
ся  набір  за  спеціальністю 
«Екологія ,  охорона  навко-
лишнього  середовища  та 
збалансоване природокори-
стування» (вступні іспити з 
фізичної підготовки, біології, 
хімії, математики, української 
мови та літератури). Також за 
спеціальністю «Пожежна без-
пека» за напрямком підготовки 
«наглядово-профілактична 

діяльність» проводиться набір 
громадян України жіночої статті.
У  В і н н иц ь к ом у  в ищо -

му  професійному  училищі 
цивільного  захисту  прово-
диться набір на навчання за 
спеціальністю «Організація та 
техніка протипожежного захи-
сту» (вступні іспити з фізичної 
п ід готовки ,  математики , 
української мови, та літератури). 
Термін навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» складає 
2,5 роки.
Бажаючим взяти участь у 

конкурсному відборі необхідно 
звернутися до Ружинського рай-
онного відділу УМНС України в 
Житомирській області за адре-
сою: смт Ружин, вул. О.Бурди 
17 (пожежна частина, протягом 
робочого тижня з 9.00 год. до 
18.00 год., роб. тел. 3-15-59.
При собі необхідно мати:
паспорт та свідоцтво про 

народження; військовий квиток 
або приписне свідоцтво (для 
юнаків); документ про повну 
середню освіту або завірену 
виписку успішності (для учнів 
випускних класів); завірену 
службову або навчальну харак-
теристику. 
Для участі в конкурсі не 

приймаються: особи з вищою 
освітою;  юнаки, що підлягають 
весняному призову 2012 року.

Ðóñëàí ÔÅÄÓÍ

Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України 
в Житомирській області проводить конкурсний відбір 

кандидатів для вступу на денне відділення у вищі навчальні 
заклади МНС України на 2012 рік.

ÊÈÌ ÁÓÒÈ?

18 жовтня 2011 року мене 
спіткало велике горе, мій син 
потрапив в ДТП.
Ця звістка облетіла все 

наше селище. Перш за все, я 
хочу щиро подякувати бригаді 
швидкої допомоги, а особли-
во кваліфікованому фель-
дшеру Молявчику Сергію 
Олексан-дровичу, який надав 
йому першу медичну до-
помогу прямо в автомобілі 
швидкої.
За кожну хвилину жит-

тя  мого  сина  боролися 
кваліфіковані спеціалісти 
лікарні. Від душі дякую за 
чуйність, доброту голов-
ного лікаря М.П.Зозулю, 
лікарям  О .А .Боденчуку, 

ÌÈËÎÑÅÐÄß

О.А.Павліку, М.С.Поповському, 
О .Л .Первушину,  І .С  Ніко-
лайчук, І.Й. Швайгеру та бага-
тьом іншим лікарям, колективу 
реанімаційного відділення.
Д я к у ю  к о л е к т и -

в у  р е а н і м а ц і й н о г о  т а 
нейрохірургійних відділень 
Житомирсько ї  обласно ї 
лікарні, а особливо лікарю-
нейрохірургу Юрію Миколай-
овичу Павлюку, які доклали 
максимум зусиль, щоб спасти 
життя мого сина.
Не залишили на одинці мене 

з бідою колеги по роботі. Щиро 
дякую усім працівникам ветме-
дицини району за матеріальну 
допомогу, а особливо началь-
нику управління ветмедицини 

в Ружинському районі Василю 
Степановичу Тимчуку, началь-
нику районної ветеринарної 
лікарні Тадеушу Донатовичу 
Пеньківському за їх турботу, 
чуйність та доброту.
Дякую усім сусідам, роди-

чам, кумам, знайомим, друзям 
за матеріальну та моральну 
підтримку.
Нехай Господь Бог посилає 

Вам здоров’я, береже Вас і 
ваші сім’ї від усяких бід, щоб 
у ваших домівках завжди був 
спокій та благополуччя.
Низький уклін і велике ма-

теринське спасибі Вам, люди 
добрі.

З великою подякою
Лідія Щербатюк

Подяка

Конкурс організовано для 
 школярів від 6 до 16 

років, які фактично прожива-
ють на території України, в 
таких вікових групах: молодша 
група – від 6 до 10 років включ-
но; старша група – від 11 років 
до 16 років включно. Критерієм 
для встановлення віку дитини 
є дата початку конкурсу.
К о н к у р с  п о л я г а є  у 

виготовленні з паперу чи кар-
тону листівок або сувенірів 
дрібних форм (формат робіт 
– не більше А3), техніка ви-
конання робіт довільна. Учас-
ники можуть подавати на кон-
курс роботи тільки власного 
авторства. Кількість поданих 
на конкурс робіт від одного 
учасника не обмежена. 
Учасники надсилають творчі 

роботи поштою на адресу 
відділу реклами та інформації 
УДППЗ «Укрпошта»: вул. Хре-
щатик, 22, м. Київ, 01001. На 
конверті має бути позначка 
«На конкурс».
Кінцевий термін подання 

робіт – 15 січня 2012 р. за 
календарним штемпелем на 
поштовому конверті з творчою 
роботою учасника.
З-поміж робіт конкурсантів 

журі обере по 3 найкращі робо-
ти в кожній номінації та кожній 
віковій категорії, які засвідчать 
оригінальність сюжету та роз-
криття теми, творчий підхід 
(забороняється копіювання 
та запозичення тем тощо), 
художню якість роботи (рівень 
володіння технікою виконання, 

матеріалом тощо), охайність 
роботи  та  старанність  їх 
авторів. 
Крім того, по 10 робіт в 

кожній номінації та кожній 
в іков ій  категор і ї  будуть 
відзначені заохочувальними 
призами. 
П а р т н е р о м  к о н к у р -

су  надаються  такі  призи: 
шоколадні торти ручної ро-

боти кондитерської компанії 
«АВК» – за 1, 2, 3 місця; на-
бори шоколадних цукерок 
кондитерської компанії «АВК» 
– заохочувальні призи. Призи 
розсилаються Партнером на 
домашню адресу переможців 
та призерів конкурсу.
Оголошення переможців 

конкурсу відбудеться 2 лютого 
2012 року.
З о б р а ж е н н я  к р ащ и х 

робіт  учасників  конкурсу 
(переможців та ті, що бу-
дуть відзначені журі) буде 
розміщено на веб-порталі 
підприємства та в газеті «По-
штовий вісник».
Учасники конкурсу нада-

ють таку інформацію: назву 
роботи, техніку виконання; 
прізвище, ім’я, по батькові; 
копію свідоцтва про народ-
ження; домашню адресу із за-
значенням поштового індексу; 
номер контактного телефо-
ну, електронну адресу (за 
наявності); коротку біографічну 
довідку з описом своїх творчих 
досягнень та хобі; назву на-
вчального закладу.
Законний представник учас-

ника конкурсу надає письмову 
згоду на використання творчої 
роботи учасника (автора) в 
художньому  оформленні 
корпоративної поліграфічної 
продукції УДППЗ «Укрпошта».

Детальніше про конкурс 
можна  дізнатися  на  веб-
порталі  Укрпошти ,  сайті 
кондитерської компанії «АВК», 
у найближчому відділенні 
поштового зв’язку, а також за-
телефонувавши на прямий но-
мер 0 800 500 440 (безкоштов-
но зі стаціонарних телефонів у 
межах України).
Шановні школярі! Творіть, 

перемагайте й отримуйте 
солодкі подарунки!
Прес-центр Укрпошти: 044 

323 20 55. Відділ маркетингу та 
продажу послуг Житомирської 
дирекції УДППЗ «Укрпошта»: 
(0412) 39 69 38, (067) 412 41 66.

ÂÀØ ÊÐÓÃÎÇIÐ

ÓÂÀÃÀ! ÊÎÍÊÓÐÑ

Укрпошта та АВК запрошують 
школярів до участі в конкурсі 
«Новорічний сюрприз»

Українське державне підприємство поштового зв’язку 
«Укрпошта» спільно з кондитерською компанією «АВК» з 
1 грудня 2011 р. до 15 січня 2012 р. проводитимуть твор-
чий конкурс «Новорічний сюрприз». Переможці визначати-
муться в номінаціях «Новорічна листівка» та «Новорічний 

сувенір».

Відкриття вели брати Капра-
нови, виступаючі пов’язували 
стрічками символічний дідух, 
а серед офіціозних виступів 
вир ізнявся  х іба  що  сп іч 
політолога Костя Бондаренка, 
котрий сказав, що українській 
книжці було би бажано отри-
мати такі ж пільги від держави, 
«як, наприклад, у Білорусі». У 
контексті загальновідомого, 
зумовленого державними ста-
раннями й «пільгами» стано-
вища національної культури в 
Білорусі ці слова виглядали як 
знущання.
Та головною подією пер-

шого дня «Медвіна» стало 
нагородження  лауреат ів 
всеукраїнського  рейтингу 
«Книжка року». Ведучими 
церемонії була тележурналістка 
Оксана Шпортько та її ко-
лега з газети «Літературна 
Україна» Станіслав Бонда-
ренко, знайомий багатьом 
відвідувачам літературних 
заходів у Києві. Він регулярно 
дивував присутніх жартами на 

кшталт «ККР (Костянтин Ко-
стянтинович Родик) краще, ніж 
РККА (Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия)» та трубними 
вигуками на честь переможців.
Порівняно з попередніми 

роками, у процедурі нагород-
ження відбулося дві зміни. 
По-перше, до переможців у 
кожній номінації додалася 
спеціальна відзнака Прези-
дента рейтингу. По-друге, у 
перервах між оголошеннями 
результатів, замість співаків, на 
сцену тепер виходили моделі 
з колекціями українських мо-
лодих дизайнерів одягу. На-
певно, нинішній підхід усе-таки 
цікавіший. Присутні побачили 
«лоскутну» колекцію «Life for 
freedom» Альони Цимбал, 
«Какао не для нього» Миро-
слави Єрмакової з кавового 
кольору суконьками і білими 
хутряними вставками, а також 
найбільш експериментальну 
колекцію «Діти ночі» Антоніни 
Кравцової.
Гран-прі рейтингу отримав 

двотомник «Катерина Білокур» 
від «Родоводу». У ньому – і 
репродукції творів мисткині, й 
статті про її творчість сучасних 
українських діячів культури. 
Кращою книжковою серією 
року визнали «Світові бестсе-
лери українською» від «Клубу 
сімейного дозвілля». Видавни-
чий імідж року (видавництво, 
що набрало найбільше балів у 
сукупності в різних номінаціях) 
– «Темпора».
А закінчилась урочистість 

своєрідним перфоменсом. 
Між собою «змагалися» два 
танцювальні колективи: почер-
гово один виконував сучасні 
танці, другий – українські 
народні. Що це мало означати, 
лишилося на розсуд глядачів, 
але принаймні вийшло досить 
динамічно. Тим часом книжко-
вий ярмарок триває, повну його 
програму можна побачити на 
сайті «Буквоїд».
Як стало відомо, видавницт-

во «Зелений Пес» відмовилося 
від отриманої премії у номінації 
«дитяче свято», мотивуючи це 
тим, що брати Капранови є 
одними з організаторів книж-
кового ярмарку, а отже присуд-
ження їм перемоги може справ-
ляти враження непрозорості.

Îëåã ÊÎÖÀÐÅÂ

Книжка року-2011 – «Катерина Білокур»
У Києві відкрився новорічний книжковий ярмарок 

«Медвін», цього разу не біля метро «Олімпійська», як за-
звичай, а в «Експоплазі» на Нивках. Утім, трохи далеченьке 
місце проведення не розлякало відвідувачів, а, схоже, навіть 

навпаки: біля стендів видавництв було досить багато 
відвідувачів.
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             Набрано і зверстано
 редакційним комп’ютерним цен-

26 ãðóäíÿ
дорого купуємо

волосся та шиньйони, фарфорові 
статуетки (із зображенням людей, 

дітей)
натуральне від 30 см; 

сиве, фарбоване від 40 см; 
годинники механічні наручні 
у жовтих корпусах на запча-
стини. Оплата згідно пре-
йскуранту.
смт Ружин, перукарня в 

будинку побуту, з 900 до 1600.

ТОВ  “АГРОПЕРЕРОБНЕ 
ІННОВАЦІЙНЕ ОБ’ЄДНАННЯ”
КУПУЄМО: *Сою *Зернові
РЕАЛІЗУЄМО: *Шрот соєвий
Для  с /г  виробників  -  да -
вальницька  схема  сп ів -
виробництва. Реалізація шроту 
для населення. с. Білилівка.

Т.:9-22-10,  0974841869

БУРІННЯ 
АРТЕЗІАНСЬКИХ 
СВЕРДЛОВИН НА 

ВОДУ
Т.:067 409 64 

Втачене посвідчення учасника бойових дій серія АБ№065174 
видане Ружинським райвійськоматом на ім’я Тишка Володмира Ва-
сильовича від 13.11.1998 року, вважати не дійсним.

Куплю причіп до легкового автомобіля. Т.: 097 520 91 65 Продам дві телиці і зварюв. апарат “САК”. Ц. догов. Т.: 0964681898.

Втрачений майновий сертифікат серія ЖИ - 6 №068485 виданий на 
ім’я Шевчука Миколи Федоровича та серія ЖИ - 6 №068486 виданий 
на ім’я Шевчук Олени Борисівни, вважати не дійсним

Продам комбайн бурякозбиральний однорядний прицепний, ше-
стирядну просапну бурякову мотику. Т.: 0973991337

Продам кобилу 8 років. Т.: 0983532008

Продам будинок с. Заріччя, вул.Рядянської Армії.Т.: 0966192589, 3-17-15

Продам ясен. Т.: 096 348 35 12

Íà ôîòî:
Àíàñòàñ³ÿ Ãàâðèëþê,

ñ. Âåðõ³âíÿ

Äèòèí³
Íàðîäèëàñÿ ëþäèíà,
Íàéäîðîæ÷à â ö³ë³ì ñâ³ò³,
Îìð³ÿíà ³ ëþáèìà,
ßê ñîíå÷êî â ðàíîê ë³òí³é.
Íàðîäèëàñÿ â ñâ³ò Áîæèé,
Ùîá ï³çíàòè
  æèòòÿ - ïðàâäó,
Çíàòè ðàä³ñí³ òðèâîãè,
Òà íå çíàòè çëà ³ çðàäó.
Íàðîäèëàñÿ ëþäèíà,
Íàçàâæäè çàïàì’ÿòàòè,
Ìàòåðèíñüê³ òåïë³ ðóêè,
Äîáðå, í³æíå
  ñëîâî «ìàòè»
Íàðîäèëàñÿ ëþäèíà,
Â ìèð³ – æèòè ³ òâîðèòè
Êðàñîþ äóø³ ñâîº¿,
Ñâ³ò ïðåêðàñíèé çðîáèòè

Редакція надає послуги 
ламінування документів та ксерокопіювання.

ВІКНА, ДВЕРІ, ВОРОТА
 САНТЕХНІКА,
ОПАЛЕННЯ,

КОТЛИ ГАЗОВІ
 Гіпсокартон
  Сайдинг 

 Ламінат, МДФ
   Вагонка пластикова, рейка

  Полікарбонат
 Лист оцинкований
 Труба профільна

  Кутники, швелера, арматура 
 Цемент

 Профлист, сітка рябиця
ТОВАРИ В КРЕДИТ

вул.О.Бурди, 82, 
Т. (067) 50 50 448

МЕТАЛОПРОКАТ
в асортименті

Балки,
швелер, ку-
тик ,  арма -
тура, труби, 
труби  про-
фільні, квад-

рат,  полоса , 
листи, сітка    
рабиця.

НИЗЬКІ ЦІНИ
м. Сквира, вул. Київська,34 

на території сільхозхімії
Т.: 0675278711, 

Удар по цінах
МАГАЗИН-СКЛАД

БУДМАТЕРІАЛІВ
ПРОПОНУЄ В НАЯВНОСТІ:
Профнастил 
різних 
розмірів: від 1 
до 2 м,
широка 
к ол ь о р о в а 
гама.
Виробництво Польща. Ціна 55, 

2 грн/м2.
Профнастил
оцинкований від 
45,6 грн/м. Висота 
від 1 до 2,5 м. 
Лист оцинкова-

н и й  1Х 2 м .  Самор і зи 
кольорові від 0,28 грн.
вул. Леніна, 60 (біля масло-за-
воду). Нал/безнал.

Доставка.
Т. 0974381169, т/факс 3-01-19

Продам будинок, с. Бистрик, вул. Леніна, 14. 0,31 га землі. Т.: 0676070670

Продам трактор Т-40. Т.: 067 281 35 80

Продам тільну телицю. Т.: 096 437 39 49, 9-63-65

Продам корову 3-м телям тільна, сименталка. Т.: 0671280390

Продам коня. Т. 098 259 80 39, 9-47-51

Привезу  жом (самоскид).   Т. 097 954 77 17

Привезу  жом (самоскид).   Т. 097 824 17 32

Продам будинок у с. Заріччя, вул. Топорівська Т.: 0973229699, 0675384300

Продам на держання молоду кобилу 2 роки  Т.: 097 591 92 61

Привезу жом, щебінь, відсів, пісок. Т.: 0678793063

Куплю автомобіль “Запорожець” на ходу Т.: 0678787007

Авто на виплату від виробника Chevrolet, Opel, KIA, Ланос, 775 грн/
міс. Т.: 093-227-94-08, 097-987-41-70.

Бердичівська автомобільна школа ТСОУ
Ружинський навчальний пункт

ПРОВОДИТЬ НАБІР НА КУРСИ ВОДІЇВ
легкових автомобілів кат. «В» (2200 грн + пальне). 
Початок занять з 29 грудня 2011 р.  (Ружинська гімназія). 

Звертатися до викладача: Шморгуна О.С. Т. 0961080021
До інструкторів: Мовчанюка А.І. Т. 0975163837, 3-02-25, Новаківського В.Д, 
Т. 0983468385, 3-12-60. Оплата за навчання частинами.

Куплю “Запорожця” Т.: 098 479 43 46

Привезу жом (самоскид). Т.: 0672790818, 9-45-28
Продам УАЗ бортовий у хор.стані і гній домашній. Т.0975219013

Продам будівлю-склад пл. 350м2, с. Черемуха, вул. Польова, 19. Т.: 

Продам або здам в оренду промисловий контейнер. Т.: 0963995821

Продам коня з возом. Т.: 0964959867

REHAU, WDS,
INTERNOVA

ДВЕРІ
КРЕДИТ, ЗНИЖКИ
вул.О.Бурди, 82, Т. (067) 50 50 448

ВІКНА

Металопластикові 
вікна, двері

Замір, доставка, 
монтаж безкош-
товно
Сезонні знижки 
до 22%
* С е р т и ф і к а т 
відповідності  UA 
1.020.Х010713-10

Профнастил, пластикова вагон-
ка, МДФ, ламінат, полікарбонат
Можлива доставка на об’єкт

Т.: 096-739-62-57,  
097-902-69-55, 3-00-82
смт Ружин, вул. Паволоцька, 206

Гарантія 3 роки*

КОТЛИ
ГАЗОВІ 

ТВЕРДОПАЛИВНІ
КРЕДИТ

 Т. (067) 50 50 448

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА будь-які конфігурації ДВЕРІ
Диспетчерська автопарку

Вікна в кредит
тел.: 3 00 59, 097 521 10 42
ЄВРОЯКІСТЬ У РУЖИНІ

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ
Ворота ,  двер і , 
огорожі, драбини
та інше з елемен-
тами художньої 
ковки.
Т.: 0965409905,  
0932812962

п р о п о н у є  п о с л у г и  з 
реставрації (перетяжки) ста-
рих меблів.

Низькі ціни, доставка.
Звертайтесь за адресою: 

смт Ружин, вул Бірюкова, 1а, ма-
гази “Меблі” (біля м-ну “Квіти”).
Т.: 0678668190, 0672945052

МАГАЗИН “МЕБЛІ”

ТОВАРИ В КРЕДИТ
 ТА 

ГРОШІ В КРЕДИТ
Чекаємо на Вас за адресою:

магазин “МЕБЛІ”
смт.Ружин, вул.Бірюкова,1

тел.:095-281-94-65

Ліцензія НБУ №217 від 20.10.2011

РЕСТАВРАЦІЯ ПОДУШОК
у Вас на очах:

дезінфікуємо кварцуванням,
о ч ищ а є м о 
від сторонніх 
предметів,
знищуємо 
запах поту,
замінюємо 
напірник на новий.

Т.: 067-102-96-69
Виїзна майстерня під’їде до 

Вашого будинку безкоштовно

Ракушняк кримський, без-
коштовна доставка. Супер-
ціна! Т.: 096 618 03 88.

Буріння свердловин на воду. 
Т.: 098 2242084, 0932395158

АВТОМАГАЗИН
пропонує автозапчастини 

до іномарок: ходова, моторна 
група, фільтри, ремені, шини, 
диски з Європи R-13-14-75-16. 
нові та б/в.
Т.: 097-6722721, 098-9233429

Продам цегляний будинок
в  с. Мовча-

нівка, 110м2. Є 
господарські 
будівлі, вода. 
Асфальтова-
ний двір.

Т.: 

ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ

РІЗНЕ  РІЗНЕ  РІЗНЕРІЗНЕРІЗНЕ  РІЗНЕ  РІЗНЕ  РІЗНЕ  РІЗНЕ

ВТРАЧЕНІ ДОКУМЕНТИ ВТРАЧЕНІ ДОКУМЕНТИ ВТРАЧЕНІ  ДОКУМЕНТИ

КУПЛЮКУПЛЮ КУПЛЮ КУПЛЮ КУПЛЮ КУПЛЮ КУПЛЮ КУПЛЮ

ÐÓÆÈÍÑÜÊÀ
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ÇÅÌËß

Шановні жителі
та гості району!
Запрошуємо Вас на свят-

кове відкриття Новорічної 
ялинки, яке відбудеться 23 
грудня о 16:30 на майдані біля 
адмінприміщення, за адресою 
смт Ружин, вул. Бірюкова, 2.
На Вас чекають Дід Мороз 

і Снігуронька, святковий кон-
церт і феєрверк.


