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98 ВІДСОТКІВ ОБ’ЄКТІВ 
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ДО ЗИМИ ГОТОВІ

(з доповіді начальника відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації 
Оксани Підоріної на сесії районної ради)

ВІДБУЛАСЯ 23 СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

' СТОР.  3.

РОЗГЛЯНУТО  
527 ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Протягом І півріччя  року  райдержадміністрація про-
водила цілеспрямовану роботу щодо реалізації вимог 
Закону України “Про звернення громадян”, Указу Пре-
зидента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першо-
чергові заходи щодо забезпечення реалізації та гаран-
тування Конституційного права на звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування”, 
відповідних розпоряджень та доручень голови облдер-
жадміністрації. На виконання пункту 3 Указу Президента 
України від 07.02.2008 №109/2008  відбулося 6 засідань 
постійно діючої комісії з питань розгляду звернень гро-
мадян. Згідно з планом роботи райдержадміністрацїї на 
2010 рік юридичний відділ апарату адміністрації проана-
лізував звернення громадян.

Надійшло 527 звернень, що на 117  більше, ніж за від-
повідний період 2009 року.

Із загальної кількості заяв і скарг на особистому при-
йомі у голови адміністрації отримано 153 звернення, що 
на 49 звернень більше, ніж за відповідний період мину-
лого року; у заступників адміністрації - 147 звернень, що 
на 38 звернень більше; поштою надійшло 227, що на 30 
звернень більше. Колективних звернень одержано 59, що 
на 31 звернення більше, ніж за відповідний період 2009 
року; повторних звернень одержано 43. Райдержадміні-
страція постійно здійснює моніторинг кількості та якості 
повторних звернень, в ході якого вивчаються причини їх 
виникнення,  а це, як правило, - невдоволення заявників 
попередньою відповіддю, яка надана їм згідно з чинним 
законодавством.

Переважна кількість заяв та скарг надійшла безпосе-
редньо до райдержадміністрації - 424 (на 164 звернення 
більше в порівнянні зі звітним періодом минулого року), 
через вищестоящі органи та пресу - 103 звернення (на 55 
звернень більше). Тобто, в порівнянні з відповідним пері-
одом 2009 року кількість звернень, що надійшли до Київ-
ської облдержадміністрації, до Секретаріату КМ України, 
до Адміністрації Президента України, збільшилась.

Слід також відзначити, що службою звернень грома-
дян райдержадміністрації опрацьовано 48 звернень, за-
питів, питань, з якими звернулися мешканці району на 
Урядову “гарячу лінію”.

У розрізі населених пунктів найбільше звернень на-
дійшло від мешканців Макарова - 101 (0,93% від загаль-
ної кількості населення), Ясногородки - 42 (7,34% від 
загальної кількості населення), Плахтянки - 12 (1,87% від 
загальної кількості населення), Лишні - 10 (1,25% від за-
гальної кількості населення). З Києва  надійшло 101 звер-
нення.

У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА
15 вересня 2010 року № 355

Про формування складу обласних, районних (крім районів 
в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення, 

міст Києва та Севастополя), районних у місті Севастополі виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів 

Розглянувши подання зареєстрованих 
у встановленому законом порядку місце-
вих організацій політичних партій щодо 
кандидатур до складу обласних, район-
них (крім районів в Автономній Республіці 
Крим), міських (міст обласного значення, 
міст Києва та Севастополя), районних у 
місті Севастополі виборчих комісій, від-
повідно до статті 3, частини другої статті 
13, статті 21, частин першої – четвертої, 
десятої – п’ятнадцятої статті 22 Закону 
України “Про вибори депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, місце-
вих рад та сільських, селищних, міських 
голів”, керуючись статтями 11 – 13 Закону 
України “Про Центральну виборчу комі-
сію”, Центральна виборча комісія по-

становляє:

1. Сформувати склад обласних, район-
них (крім районів в Автономній Республіці 
Крим), міських (міст обласного значення, 
міст Києва та Севастополя), районних у 
місті Севастополі виборчих комісій, що 
здійснюють підготовку та проведення міс-
цевих виборів у межах Вінницької (додат-
ки 1 – 34), Волинської (додатки 35 – 55), 
Дніпропетровської (додатки 56 – 91), До-
нецької (додатки 92 – 137), Житомирської 
(додатки 138 – 166), Закарпатської (до-
датки 167 – 185), Запорізької (додатки 
186 – 211), Івано-Франківської (додатки 
212 – 231), Київської (додатки 232 – 269), 
Кіровоградської (додатки 270 – 295), Лу-
ганської (додатки 296 – 327), Львівської 

(додатки 328 – 357), Миколаївської (до-
датки 358 – 382), Одеської (додатки 383 
– 416), Полтавської (додатки 417 – 447), 
Рівненської (додатки 448 – 468), Сумської 
(додатки 469 – 494), Тернопільської (до-
датки 495 – 513), Харківської (додатки 514 
– 548), Херсонської (додатки 549 – 570), 
Хмельницької (додатки 571 – 597), Чер-
каської (додатки 598 – 624), Чернівецької 
(додатки 625 – 638), Чернігівської (додат-
ки 639 – 664) областей, міст Києва (до-
даток 665) та Севастополя (додатки 666 
– 670).

2. Обласним, районним (крім районів 
в Автономній Республіці Крим), міським 
(міст обласного значення, міст Києва та 
Севастополя), районним у місті Севасто-
полі виборчим комісіям поінформувати 
громадян про свій склад, місцезнахо-
дження та режим роботи.

3. Цю постанову розмістити на сайті 
Центральної виборчої комісії та разом з від-
повідними додатками (у двох примірниках) 
надіслати обласним, Київській та Севасто-
польській міським державним адміністра-
ціям для передачі відповідно обласним, 
районним (крім районів в Автономній Рес-
публіці Крим), міським (міст обласного зна-
чення, міст Києва та Севастополя), район-
ним у місті Севастополі виборчим комісіям.

Голова Центральної 

виборчої комісії                                                          

В.ШАПОВАЛ.

                                      Додаток ' СТОР.  3.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ БІБЛІОТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ!
Прийміть найщиріші вітання з Всеукраїнським днем бібліотек!
Ваша кропітка та самовіддана праця бібліотекаря - це висока місія служіння сус-

пільству. Саме завдяки вам бібліотеки живуть і розвиваються, а разом з ними росте 
бажання творити прекрасне. Ви допомагаєте молодому поколінню знаходити до-
бре, вічне, мудре; збираєте багатовіковий досвід, знання багатьох поколінь та де-
сятки книжкових колекцій і все це має неоціненне історико-культурне значення.

Бажаємо вам благополуччя, цікавих творчих знахідок, процвітання, міцного 
здоров’я і достатку, віри, надії, любові і мудрості у виконанні благородної місії!

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 

голова районної ради.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,

голова райдержадміністрації. 

' СТОР.  5.

З метою підготовки госпо-
дарського комплексу та об’єктів 
соціально-культурного призна-
чення району до роботи в осінньо-
зимовий період 2010/2011 року 
було прийнято відповідне розпо-
рядження голови райдержадміні-
страції від 26.04.2010 року № 509, 
яким створено районну робочу гру-
пу з питань підготовки і забезпе-
чення сталого функціонування цих 
об’єктів та затверджено заходи. 
Відповідно до Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації» на-
чальників структурних підрозділів 
райдержадміністрації, сільських 
та селищних голів, керівників під-
приємств, установ, організацій, 
незалежно від форм власності, ко-

трі причетні до підготовки госпо-
дарського комплексу та об’єктів 
соціально-культурного  призна-
чення району до роботи в зимових 
умовах, зобов’язано забезпечити 
безумовне їх виконання. Введено 
щомісячний його моніторинг, який 
забезпечує відділ житлово-
комунального господарства рай-
держадміністрації.

Станом на 15 вересня 
готові до роботи взимку 98 % 

об’єктів теплопостачання, а саме: з 52 
котелень - 102 котли, в т.ч. - 35 з них, 
які знаходяться на балансі відділу осві-
ти райдержадміністрації, 8 – ЦРЛ, в т. ч. 
котельні центральної районної лікарні, 
медамбулаторій сіл Бишів, Плахтян-
ка, Забуяння, Мотижин, Андріївка, 

Копилів та селища Кодра, 2 котельні 
КП КОР «Макарівтепломережа», 4 ко-
тельні Червонослобідської сільської 
ради, котельні відділу культури та до-
шкільного навчального закладу «Те-
ремок»  Макарівської  селищної ради. 
Завершуються навчання операторів 
котелень.

завезене тверде паливо до За-
буянської, Мотижинської медамбу-
латорій та у ФАПи сіл Ясногородка, 
Ферма, Борівка. В місцевих бюджетах 
передбачено кошти для фінансуван-
ня договорів з Макарівською філією з 
експлуатації газового господарства 
ВАТ «Київоблгаз» на сезонне технічне 
обслуговування газових приладів та 
обладнання, що має бути проведено 
до 1 жовтня.

Минулої п’ятниці від-
булася 23 сесія V скли-
кання під головуванням 
голови районної ради 
Миколи Вараницького за 
участі голови райдержад-
міністрації Ярослава До-
брянського. У роботі се-
сії взяли участь депутати 
районної ради, сільські та 
селищні голови, керівни-
ки підприємств, установ 
та організацій району. З 
підсумками соціально-
економічного і культурно-
го розвитку району за 6 
місяців 2010 року висту-
пив заступник голови рай-
держадміністрації Андрій 

Гріненко. Ознайомив з 
регіональною програмою 
освоєння земель для сіль-
ськогосподарських і лісо-
господарських потреб, 
поліпшення відповідних 
угідь, охорони земель, 
проведення норматив-
ної грошової оцінки зем-
лі, розмежування земель 
державної та комуналь-
ної власності і проведен-
ня інвентаризації земель 
в районі на 2010-2011 
роки за рахунок коштів, 
які надходять у поряд-
ку відшкодування втрат 
сільськогосподарсько-
го і лісогосподарського 

виробництва начальник 
управління  Держкомзему 
Сергій Токар.  

З питаннями «Про за-
твердження звіту про вико-
нання районного бюджету 
Макарівського району за  І 
півріччя 2010 року» та «Про 
внесення змін  до рішення 
сесії Макарівської  районної 
ради від14 травня 2010 року 
№  551- 22  - V “Про затвер-
дження районного бюджету  
Макарівського району на 
2010 рік» ознайомила при-
сутніх начальник фінансово-
го управління  адміністрації 
Лідія Кашиця.

Також було заслухано 

і розглянуто ряд інших пи-
тань. Зокрема, про стан 
готовності  об’єктів  ЖКГ та 
соціальної сфери району до 
роботи в осінньо-зимовий 
період 2010-2011 років, 
про районну Програму «Рік 
ветеранів Великої Вітчиз-
няної війни 1941 – 1945 
років у Макарівському ра-
йоні на 2010 рік», про пере-
йменування  Макарівської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 2 у Макарів-
ський навчально-виховний 
комплекс «загальноосвітня  
школа І ступеня  - районна 
гімназія». Прийнято відпо-
відні  рішення.

21 вересня     голова     райдержадміністрації Ярослав До-
брянський провів нараду з сільськими, селищними головами 
району з розгляду питань організації проведення виборів депу-
татів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року, зо-
крема: подання органами місцевого самоврядування до відді-
лу ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрації 
відомостей про виборців для складання попереднього списку 
виборців, виконання постанови ЦВК від 26.08.2010 № 324 “Про 
нормативні вимоги до приміщень територіальних і дільничних 
виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів і приміщень для голосування, перелік та норми забезпе-
чення цих виборчих комісій транспортними засобами, засобами 
зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матері-
альними цінностями, перелік видів послуг та робіт, що можуть 
надаватися територіальним і дільничним виборчим комісіям за 
рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як 
цільова субвенція з Державного бюджету України на підготовку 
та проведення місцевих виборів”; виконання Календарного 
плану основних організаційних заходів з підготовки та про-
ведення виборів. На нараді  розглядалося подання прокура-
тури Макарівського району від 25.08.2010 № 98-035 щодо 
забезпечення вимог Закону України “Про фермерське госпо-
дарство” під час розпаювання земельних ділянок селянсько-
фермерських господарств.

За ініціативи голови рай-
держадміністрації Ярослава 
Добрянського питання щодо 
добудови хірургічного корпу-
су Макарівської центральної 
районної лікарні увійшло до 
переліку актуальних питань, 
визначених дорученням Пре-
зидента України та Кабінету-
Міністрів у сфері охорони 
здоров’я, які потребують не-
відкладного вирішення.

Відповідно до дору-
чення Прем’єр-міністра 
України М.Азарова від 
21.09.2010 № 56928/1/1-
10 до доповідної записки 
Віце-прем’єр-міністра Укра-
їни В.В.Тихонова, перелік 
актуальних питань має бути 
опрацьованим до 30 вересня 
2010 року міністрами, керів-
никами інших центральних 
органів виконавчої влади, го-
ловами обласних, Київської 
та Севастопольської міських 
держадміністрацій задля 
внесення пропозицій щодо їх 
негайного вирішення.

: : :  ОФІЦІЙНО :: :  ОФІЦІЙНО :: :  ОФІЦІЙНО :: :

•
•
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ЗДОРОВОМУ ВСЕ 
ЗДОРОВО 

А ви задумувалися хоча б раз про 
те, що наш народ у своєму запасі має 
значно більше прислів’їв і приказок про 
здоров’я, аніж про землю чи багатство. 
І це не випадково, адже без нього 
немає щастя, а воно – всьому го-
лова. Уже навіть кілька століть на-
зад наші предки наголошували на 
особливому значенні здоров’я у 
житті людини і додавали, що хво-
рому навіть мед гіркий. 

  Актуальність цієї проблеми 
з роками не зникла, а навпаки, 
набула більш  серйозних масш-
табів: хвора  вода і земля, за-
бруднене повітря, напхана хімі-
єю їжа, стреси… Усі ці складові 
у сумі і позначаються на стані 
здоров’я кожного із нас. Вчені 
вже підрахували, що здоров’я 
кожного із нас  - у наших руках, 
бо  на 85  відсотків залежить від 
самої людини – способу життя, 
генетики тощо. Щодо достовір-
ності цієї цифри сьогодні точить-
ся чимало дискусій. Зрештою, 
не в цифрі справа, а в тому, чи 
здорова нація живе  і працює на 
території Київської області і в 
Макарівському районі, зокрема. 
На це непросте питання миттє-
вої відповіді не варто чекати. Та і 
знайти її, а потім працювати над 
вирішенням окреслених питань 
зможе не кожен. Це – завдання 
для професіоналів, серед яких 
почесне місце займає Володи-
мир Володимирович Єлагін. То 
ж давайте знайомитися. 

  ЗА ЦИФРАМИ – 
ЗДОРОВ’Я І ДОЛІ 

ЛЮДЕЙ
Не треба бути спеціалістом, 

аби зрозуміти наслідки  критич-
ної ситуації із захворюванням 
як міського, так і сільського на-
селення. Проте лікарю з таким 
досвідом і багажем знань зро-
бити це ще простіше: він ніби у 
мікроскоп може побачити ті  не-
гаразди, що сховалися сьогодні, 
а вже завтра можуть становити 
серйозні проблеми. Хвороби 
молодшають, здоров’я погір-
шується. У цих словах сконцен-
тровані завдання для медиків: 
оголосити війну хворобам люд-
ства. На жаль, зробити це не так 
і просто. «Але можливо», - що-
разу додає Володимир Володи-
мирович. Для цього треба мати 
бажання, досвід і вміння прогно-
зувати і аналізувати. Аби переконати у 
цьому, має достатньо прикладів вдало-
го поєднання цих складових. 

Ніби на долоні всі ці зміни можна по-
бачити у Київській обласній лікарні №2. 
Сказати, що тут проведено капітальні 
ремонти усіх приміщень – це майже 
нічого не сказати. Ось тут і став у на-
годі лікарю  фах економіста: щороку 
заощаджуються сотні тисяч гривень на 
обігріві приміщень після встановлення 
дахових котелень. 

Лікування хворих завжди розпо-
чинається із діагностики, тому всі діа-
гностичні та лікувальні кабінети облад-
нано сучасним обладнанням: без цього 
про успішне лікування навіть мріяти не 
доводиться. 

В зв’язку з недостатніми пенсія-
ми, подорожчанням цін на транспортні 
перевезення, медики лікарні протя-
гом останніх 5 років не тільки чекають 
пацієнтів, а регулярно виїзджають 

бригадою (лікарі: терапевт, невролог, 
ендокринолог, хірург, УЗД, ЕКГ та ін.) 
у сільську місцевість на медичні огля-
ди та консультативну допомогу. За рік 
здійснюється до 50 виїздів, що дає 
змогу максимально охватити проф-
оглядами сільське населення.

Також налагоджено тісну співпрацю 

зі страховими компаніями, а відтак лі-
карня щороку заробляє до 13 мільйонів 
гривень. 

Ще одна його особиста розробка 
стосується оплати праці колег: після 
укладання Колективної угоди між адмі-
ністрацією та колективом лікарні  вда-
лося суттєво покращити соціальні умо-
ви медпрацівників.

За статистикою  серцево – судин-
ні захворювання  в країні мають сумну 
першість, а тому і з’явилася у планах 
керівника мрія збудувати кардіохірур-
гічний центр  на базі лікарні, аби жите-
лі області не простоювали місяцями у 
черзі на обстеження чи операцію.

ЧИНОВНИК ЗНАЄ, 
ЧОГО НЕ ВИСТАЧАЄ

Сім років роботи начальником 
управління охорони здоров’я Київської 

облдержадміністрації  позначені десят-
ками нововведень. У області та у кожній 
районній і міській лікарнях створено 
госпрозрахункові аптеки, що забез-
печують ліками постраждалих від Чор-
нобильської катастрофи, Центр СНІДу, 
кардіологічний диспансер, об’єднання 
психіатричного та наркологічного 

диспансерів, створення санаторного 
комплексу у Ворзелі для оздоровлення 
дітей. Покращанню здоров’я дітей В. 
Єлагін приділяв особливу увагу: під-
ростаюче покоління країни повинно ви-
ростати здоровим. Відтак було відкри-
то першу чергу Білоцерківської міської 
дитячої лікарні, збудовано інфекційний 
бокс, харчоблок, відкрито відділення 
реанімації  та інтенсивної терапії, від-
ділення недоношених новонароджених  
у обласній дитячій лікарні у Боярці.

  Реконструкція приміщень, ремон-
ти пройшли і в Київській обласній клі-
нічній лікарні №1. На цей період при-
пало впровадження сучасних методів 
лікування. За активної підтримки та 
сприяння обласного управління  про-
ведено ремонти, оновлено лікувальну 
апаратуру в районних, міських лікар-
нях та ФАПах, зокрема і у Макарів-
ській центральній районній лікарні. За 
кошти обласного бюджету зроблено 

капітальний ремонт з реконструкцією 
каналізаційно-насосної станції, капі-
тальний ремонт покрівлі котельні та 
заміну вікон. За ініціативи В.Єлагіна, 
як депутата обласної ради, було пере-
ведено з обласної комунальної влас-
ності у власність центральної районної 
лікарні котельню, що значно знизили 
витрати районного бюджету з тепло-
забезпечення медичного закладу. Ма-
карівська ЦРЛ отримала за кошти об-
ласного бюджету три ультразвукові 
апарати, рентгено-діагностичний апа-
рат, апарат штучної вентиляції легенів 
та багато іншого медичного обладнан-
ня.  Саме у ці роки вдалося вирішити 
задавнену проблему із спецтранспор-

том в області: на виклики до хво-
рих поспішало майже 200 нових 
карет «Швидкої допомоги» .

ДАВ СЛОВО – 
ТРИМАЙ

Згодьтеся, часто доводиться 
чути про таких народних обран-
ців, які в окрузі бувають від вибо-
рів до виборів. У такому випадку 
вимагати від них звіту за про-
роблену роботу навіть не дово-
диться: про що звітувати,  коли 
ніколи було у район чи місто за-
вітати. Написані на папері обі-
цянки лише для списання у архів 
і годяться. Напередодні виборів 
кандидати зазвичай щедро роз-
дають їх виборцям, а опісля під-
рахунку голосів беруться за ви-
рішення своїх справ.

  Для Володимира Єлагіна об-
ласна трибуна була тим фунда-
ментом, на якому і розпочинало-
ся вибудовуватися, втілюватися 
у життя обіцяне.  Якщо десь його 
чекають по три і більше років, то 
у практиці депутата трьох скли-
кань від Поліського району  все, 
що обіцяв виборцям, – втілював 
у життя. Окремі проекти дово-
дилося брати під свою майже 
щоденну опіку, аби деякі депу-
тати в черговий раз не перевели 
проблеми медицини за звичним 
сценарієм у розряд другорядних 
із фінансуванням за залишковим 
принципом. 

  Уже після аварії на Чорно-
бильській АЕС у 1999 році у се-
лищі Красятичі було введено в 
експлуатацію Поліську централь-
ну лікарню, яку на 100% було 
забезпечено необхідним медо-
бладнанням, інструментарієм.  
Зведення двох 16-квартирних 
будинків повністю вирішило 
квартирне питання для медиків. 

 Однак у районі, окрім про-
блем медичних, були про-
блеми і в галузі освіти. Ство-
рення комп’ютерного класу, 
будівництво насосної станції, 
ремонт системи водопостачання 
– ось лише окремі адреси добрих 
справ, що знайшли прописку на-
завжди у потерпілому районі, на 
який влада  махнула рукою. Є 
ще один  пункт у передвиборній 

програмі, який виконувався незапере-
чно: усі, хто потребував госпіталізації 
у обласну лікарню №2, проходили тут 
якісне лікування. 

Проходять роки, змінюються полі-
тичні еліти, проте незмінним залиша-
ється формула щасливої людини, пер-
шим доданком у якій завжди є і буде 
рівень здоров’я кожного із нас. Не кож-
ному по кишені лікування за кордоном 
у елітних клініках. А тому вже прийшов 
час і жителям нашої країни отримувати 
якісні і доступні медичні послуги. Як це 
можна зробити вже сьогодні знає Во-
лодимир Єлагін. Визначити вірні век-
тори розвитку, а не блукати манівцями 
йому допомагають досвід, професіо-
налізм лікаря і економіста. Давно відо-
мо: успіху досягає той, хто займається 
своєю справою. А дорогу долає той, 
хто йде…

 

Вікторія БИСТРИЦЬКА.

Н Е  Д І Л И Т И  В Л А Д У , 
А  М Н О Ж И Т И  З Д О Р О В ’ Я  Л Ю Д Е Й

Такий життєвий принцип взяв собі за правило у повсякденному житті головний лікар комунального закладу Київ-
ської обласної ради «Київська обласна лікарня №2» Володимир Єлагін.

У календарі лікаря  стільки ж днів, як і у звичайному. От тільки різниця у тому, що  всі вихідні дні так лише назива-
ються. Насправді ж, які то  вихідні, коли на допомогу чи консультацію чекають хворі.  Кожен день у лікарів зітканий із 
сотні важливих проблем, які вирішувати часто доводиться самотужки. Можливо, саме тому,  знають вони  ціну кожній 
хвилині і  навіть секунді і забувають  у щоденних клопотах про відпочинок. Такий ритм роботи витримують не всі, але 
хто своє життя посвятив лікарській праці, той живе за своїм календарем, у якому щоденна потреба прийти на допо-
могу - не проста подія у житті. 

У біографії Володимира Єлагі-
на  навіть при першому знайомстві 
нескладно помітити одну важливу 
деталь, на якій і зав’язана вся його 
доля. Особлива любов до про-
фесії і загострене почуття відпо-
відальності в першу чергу перед 
собою. Хоча яка це деталь, якщо 
від неї і беруть початок усі жит-
тєві принципи і переконання? У 
трудовій книжці кілька записів, які 
фіксували його здібності і профе-
сіоналізм у різні роки. Навчання у 
Запорізькому медичному інституті 
(диплом «з відзнакою»),  інтерна-
тура в Київській обласній клінічній 
лікарні. З цього часу всі наступні 
його професійні кроки пов’язані 
назавжди з Київщиною. При цьо-
му доводилося працювати у чи не 
найбільш проблематичному По-
ліському районі. За два роки до 
Чорнобильської аварії він починає 
там працювати лікарем – терапев-
том. За два місяці молодий фахі-
вець був призначений завідуючим 
відділенням: особливий талант 
розгледіти не складно.  Менше ніж 
за три роки він  - головний лікар 
Поліської ЦРЛ. Брав участь у лік-
відації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС.

А далі – нові сторінки життє-
вої книги:  у 1991 році у зв’язку 
з відселенням селища Поліське 
переведений до відділу охорони 
здоров’я  Київської області  за-
ступником завідуючого, а вже за 
рік призначений головним лікарем Київської обласної лікарні №2. Гортаємо  наступну деся-
тирічку його біографії: роботу відзначили присвоєнням звання «Заслужений лікар України». 
Тривалий час працював начальником управління охорони здоров’я Київської облдержад-
міністрації. Захист кандидатської, Орден «За заслуги ІІІ ступеня» і …навчання у Київському 
національному торговельно – економічному університеті. Це лише на перший погляд може 
видатися незрозумілим ось цей крок Володимира Володимировича, хоча пояснення цього 
зовсім просте: економіст на три кроки уперед може прорахувати і грамотно спланувати фі-
нансові справи. Наскільки це допомагає  у роботі за непростої фінансової ситуації уявити не 
складно. 

Він є рупором медиків області, як депутат Київської обласної ради уже трьох скликань 
поспіль. Два скликання очолював комісію з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, 
у нинішньому році очолив постійну комісію Київської облради з питань охорони здоров’я, 
материнства та дитинства. 

Уже п’ять років, як повернувся у рідний колектив обласної лікарні №2. Захистив дисерта-
цію і йому присвоєно науковий ступінь - доктор медичних наук. 

Одружений, виховує доньку і має мрію всього життя: зробити кожного українця здоро-
вим. А значить – щасливим. 
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Україна на порозі великих змін. На-
ближаються вибори до місцевих орга-
нів влади, які, як запевняють експерти, 
засвідчать, що політичні симпатії людей 
змінилися. А все завдяки тому, що в по-
літиці з’явилися нові обличчя – люди, які 
не тільки обіцяють, але й роблять. Наша 
розмова – з головою партії «Сильна 
Україна», віце-прем’єр-міністром Сер-
гієм Тігіпком, який розповів, навіщо 
його партія йде на місцеві вибори і які 
нововведення будуть у Податковому 
кодексі.

– Сергію Леонідовичу, зараз 

усі говорять про те, що, можливо, 

Україна знову стане президентсько-

парламентською республікою. Як ви 

до цього ставитеся?

– Скажу відверто – хто б не прий-
шов до влади, він намагався б посилити 
свої повноваження. Бо якщо говорити 
про реальні зміни, які потрібні країні, то 
доведеться бути дуже жорстким, щоб 
їх провести. Перед початком великих 
змін, звісно, потрібно посилити владу 
президента.

Щодо моєї думки, то я б однозначно 
йшов на референдум, радився з людьми 
і пояснював їм необхідність збільшення 
повноважень, можливо, на якийсь пері-
од, щоб провести реформи. Я вважаю, 
що тільки коли чиновник прислухається 
до думки людей, він отримує шанс на-
зивати себе владою.

– Тобто, по-вашому, для прове-

дення реформ потрібні сильні повно-

важення і підтримка суспільства?

– Саме так. Ще, безумовно, – хоро-
ша команда, яка налаштована на зміни 
в країні. Зараз ми в «Сильній Україні» 
підбираємо молодих лідерів, які при-
йдуть у регіони країни і зможуть їх змі-
нити, реформувати. Адже на місцевому 
рівні потрібні ще більші реформи, ніж 
у центрі. Тут затиснутість і бюрократія 
сильніша, ніж на центральному рівні. 
Ми розуміємо це і тому йдемо на місце-
ві вибори, щоб змінити життя людей в 
регіонах країни. Це головне, задля чого 
ми будемо працювати.

- Ну, з підтримкою у вас все га-

разд – ви сьогодні друга за попу-

лярністю людина в країні. У зв’язку з 

цим не відчуваєте тиску з боку опо-

нентів?

– Якщо ви думаєте, що на місцях усе 
просто і місцева влада легко поступить-
ся місцем молодим, то це геть не так. 
Наприклад, влітку влада Одеської об-
ласті зірвала дострокові вибори мера 
Ізмаїла, де наш кандидат, сильноукра-
їнець, мав реальні шанси на перемогу. 
Але я впевнений, у жовтні перемога 
буде за нами. Крім того, ми сьогодні не 
можемо отримати реєстрацію за двома 
регіонами, де у нас підтримка набагато 
більша, ніж у інших політсил. Це Дніпро-
петровська і Луганська області. Я дуже 
жорстко розмовляв зі своїми опонен-

тами і колегами по уряду і дав 
зрозуміти, що дії нашої партії 
будуть жорсткими та адекват-
ними, якщо ми не отримаємо 
реєстрації.

Повернувшись в політику, я 
відкинув будь-який страх: нічого 
не боюся. Адже у мене за спиною 
– голоси трьох мільйонів двохсот 
тисяч людей, які повірили в мене 
під час президентських виборів. 
Я ні в кого не питав, йти мені на 
місцеві вибори чи ні, я сьогодні 
працюю на розумних людей, які 
мене підтримали і підтримують.

– Сьогодні експерти го-

ворять про те, що вас підтри-

мують ті, хто розчарувався в 

партії влади. А розраховуєте 

на частину «помаранчевих» 

виборців, які проголосують за 

вашу партію?

– Я б не ділив людей на ко-
льори за партійною приналеж-
ністю, не хочу подобатися всім 
і набирати 50 відсотків, але я 
хочу робити реформи і хочу, щоб 
мене підтримували ті люди, які 
хочуть змін в країні. Досить роз-
мов! Ми проговорили 19 років. Ті краї-
ни, які пішли на реформи, – та ж Польща 
– зараз живуть по-іншому. І нехай той, 
хто мене критикує, поїде і подивиться 
на рівень життя польського пенсіонера, 
вчителя і військового. І вже потім заки-
дає мені щось.

 – А чи збираєтеся йти у відпустку 

на час кампанії?

– Я маю законну відпустку, яку не 
використав улітку. Тому, якщо вийде, 
спробую взяти її під час кампанії. Це 
більше двадцяти днів. Скажу чесно, ке-
рівник партії, який працює в уряді, не 
може відійти від процесу виборів.

– Давайте перейдемо до реформ. 

Ви говорите про досить велику кіль-

кість позитивних змін для підприєм-

ців. Коли вони будуть реалізовані?

– Реформування вже почалося. Що 
стосується економічного блоку, то тут 
можна говорити про цілий комплекс 
рішень, які ми зараз пробуємо реа-
лізувати. Це і рішення, які полегшать 
входження і вихід з бізнесу, електронна 
реєстрація підприємств, яка дозволить 
реєструвати компанії через мережу Ін-
тернет, не спілкуючись з чиновниками. 
Також готуємо закон про спрощення 
процедури банкрутства. Дуже цікаві 
пропозиції ми вже почали реалізову-
вати щодо ліцензованих видів робіт, в 
результаті яких 90 відсотків ліцензій у 
країні буде скасовано.

Ми готуємо нову редакцію Митного 
кодексу, і все, що стосується зовнішньої 
торгівлі, буде серйозно змінено. Зараз 
уже внесено чотири закони, які стосу-
ються технічного регулювання - так зва-
них ДСТУ.

– А що з податковою реформою?

– Я впевнений, що ми отримаємо 
гарний Податковий кодекс. У ньому пе-
редбачається запровадження на 5 років 
нульової ставки податку на прибуток 
для малого бізнесу, і на 10 років для лег-
кої промисловості, підприємств авіа- і 
суднобудування, готельного бізнесу.

– Чи буде у новому кодексі пода-

ток на розкіш?

– Якщо ви подивитеся на законо-
давство інших країн, податок на розкіш 
ніде не прописаний окремим розділом. 
Ми вирішили розподілити його на інші 
податки. Ми пропонуємо запровадити 
податок на нерухомість, який перед-
бачає, що власники великих квартир і 
будинків будуть платити 10 гривень за 
метр понад норму на рік: для квартир 
це 100 метрів, для будинків – 200. При 
цьому від додаткового платежу будуть 
звільнені ті категорії населення, які по-
требують захисту держави, наприклад, 
самотні люди. Ми збільшили податок на 
доходи фізичних осіб для тих, хто отри-
мує високу зарплату. Ми запровадимо 
податок на доходи з депозитів понад 
200 тис. гривень у 5 відсотків. Ми ска-
сували транспортний збір, а натомість 
збільшимо акцизи на бензин. Логіка 
така – хто мало їздить, той повинен пла-
тити менше. Той, хто має можливість їз-
дити на потужній машині, яка споживає 
багато палива, заплатить більше по-
датку. Багатий повинен платити більше. 
Цей принцип залишається.

І це тільки початок. І якщо колеги, які 
зі мною в уряді, працюють для реформ, 
то я готовий їм підставити своє плече.

Христина МИХАЛОК.

Сергій ТІГІПКО: «МИ ПРИВЕДЕМО 
ДО МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ КОМАНДУ, ЯКА 

ЗМОЖЕ ПРОВЕСТИ РЕФОРМИ НА МІСЦЯХ»
голова «Сильної України» вважає, 

що на місцевому рівні зміни потрібні ще більше, ніж у центрі

Закінчення. Поч. на 1 стор.
Зросла кількість звернень 

громадян до райдержадміні-
страції з 4 населених пунктів:  
Макарів,  Ясногородка, Плахтян-
ка, Лишня.

Менше заяв та скарг  одер-
жано з сіл  Гавронщина, Бишів, 
Ч.Слобода, Новосілки, Андріївка.

До райдержадміністрації 
звернулися: 1- інвалід ВВВ, 2 
- учасники війни, 3 - «Дитини ві-
йни», 2 - інваліди війни, 2 - учас-
ники бойових дій, 2 - інваліди І 
групи, 2 - інваліди II групи, 3 - ін-
валіди III групи, 2 - одинокі матері, 
5 - багатодітних сімей, 17 - осіб, 
що потерпіли від чорнобильської 
катастрофи, 130 - пенсіонерів, 7- 
працівників бюджетної сфери, 5 
- державних службовців, 2 - під-
приємці.

Райдержадміністрація та ор-
гани місцевого самоврядуван-
ня району постійно приділяють 
увагу вирішенню обґрунтованих 
заяв і скарг, у першу чергу най-
менш соціально захищених ка-
тегорій громадян, використавши 
для цього всі наявні матеріальні 
та фінансові можливості. З фон-
ду премій і допомог райдержад-
міністрації виділено матеріальну 
допомогу громадянам району на 

суму 6700 грн.
За підсумками розгляду заяв 

та скарг питання аграрної полі-
тики та земельних відносин за-
лишаються найбільш чисельни-
ми (порушувалися 193 рази, що 
на 53 звернення більше, ніж за 
відповідний період 2009 року). 
Зокрема, питання землекорис-
тування в сільській місцевості 
порушувалося 106 разів, що на 2 
звернення менше в порівнянні з 
відповідним періодом минулого 
року. Актуальним питання зем-
лекористування є для мешканців  
Макарова, Липівки, Бишева.

На другому місці за кількістю 
звернень є питання житлового 
господарства, які порушували-
ся 46 разів, що на 30 звернень 
більше в порівнянні з відповідним 
періодом минулого року. Актуаль-
ним дане питання  є для мешкан-
ців  Ясногородки.

Також вагоме місце у звер-
неннях громадян займають пи-
тання комунального і шляхового 
господарства. За звітний період 
вони порушувалися 33 рази   (в І 
півріччя 2009 року - 17 разів).

Щодо питань соціального 
захисту населення, то кількість 
звернень за І півріччя 2010 року 
в порівнянні з відповідним пе-

ріодом 2009 року збільшилася 
на 8 звернень і становить 19. Це 
звернення в основному з питань 
отримання матеріальної допо-
моги та надання пільг.

Стан роботи зі зверненнями 
громадян і організація їх при-
йому розглядаються щопоне-
ділка на апаратних нарадах, які 
проводить заступник голови 
адміністрації, та щомісяця на 
розширених нарадах при голові 
райдержадміністрації   за   учас-
тю   його   заступників,   керів-
ників   підрозділів адміністрації, 
щокварталу дане питання роз-
глядається на засіданні колегії 
райдержадміністрації.

Ефективною формою робо-
ти зі зверненнями громадян є 
проведення виїзних прийомів 
громадян за місцем проживан-
ня головою адміністрації та його 
заступниками згідно з графіком, 
затвердженим головою адміні-
страції.

За звітний період було прове-
дено 49 виїзних прийомів грома-
дян головою адміністрації та його 
заступниками. Більшість питань, 
порушених громадянами, вирі-
шується на місці, в телефонно-
му режимі або по них даються 
відповідні роз’яснення. Ті ж, які 

потребують більш детального 
вивчення, ставляться на контр-
оль і вирішуються у встановлені 
законодавством терміни. Під час 
виїзних прийомів громадяни по-
рушували питання землекорис-
тування, виділення земельної 
частки (паю), газифікації, ре-
монту доріг, виготовлення Дер-
жавних актів на право приватної 
власності на землю, питання 
проведення виборів.

Також важливим напрямком 
роботи в райдержадміністрації 
із зверненнями громадян є про-
ведення “Прямого телефонно-
го зв’язку”. Проведено 6 ліній 
“Прямого телефонного зв’язку” 
з населенням району за участю 
заступника голови адміністра-
ції О.М.Гуменюка, начальника 
відділу економіки райдержад-
міністрації С.М.Дідківської  та 
заступника голови адміністрації 
О.М.Майстренка, начальника 
відділу архітектури, містобуду-
вання та розвитку інфраструк-
тури адміністрації В. А. Карпця, 
начальника управління праці та 
соціального захисту населення 
адміністрації С.А.Шабанової, за-
ступника голови адміністрації 
А.Ю.Гріненка (звернувся 21 гро-
мадянин). Порушені питання: 

газифікація вулиці Чапаєва в с. 
Бишів, будівництво гаражів по 
вулиці Проектна, 7 у Макарові, 
забезпечення законності та охо-
рони правопорядку, приватизації 
квартири, надання матеріальної 
допомоги та організації дозвілля 
молоді.

З метою забезпечення глас-
ності та відкритості роботи ор-
ганів виконавчої влади через ра-
йонну газету “Макарівські вісті” 
та місцеву телерадіокомпанію 
“АВІС” до населення доводяться 
матеріали щодо організації осо-
бистого прийому громадян ке-
рівниками облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, прове-
дення виїзних прийомів грома-
дян, зміни в законодавстві Укра-
їни, матеріали нарад та колегій 
райдержадміністрації, розпоря-
дження голови адміністрації.

Аналіз роботи із зверненнями 
громадян  свідчить про необхід-
ність посилення уваги управлінь, 
відділів інших структурних під-
розділів райдержадміністрації до 
виконання вимог Закону України 
“Про звернення громадян”, Указів 
Президента України з цих питань.

Сергій ПРУНЦЕВ,
керівник апарату 

адміністрації.

РОЗГЛЯНУТО 527 ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Додаток 246

до постанови Центральної виборчої комісії

від 15 вересня  2010 року № 355

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ КИЇВСЬКОЇ  

ОБЛАСТІ
(08000, Київська обл., смт Макарів, вул. Фрунзе, 27)

Голова комісії – ПІДОРІН Олександр Олександрович, 
1966 року народження – від місцевої організації Партії 
регіонів.

Заступник голови комісії – КРАВЧУК Володимир 
Григорович, 1966 року народження – від місцевої органі-
зації Політичної партії “Наша Україна”.

Секретар  комісії – Ткач Альона Ігорівна, 1985 року 
народження – від місцевої організації Народної Партії.

Члени комісії:

БОРОВИЙ Павло Харитонович, 1941 року народжен-
ня – від місцевої організації Народної Партії;

КОТИГОРОШКО Ганна Євгеніївна, 1975 року наро-
дження – від місцевої організації Української соціал-
демократичної партії; 

КОЦУБАНОВА Вікторія Олександрівна, 1980 року на-
родження – від місцевої організації політичної партії Все-
українське об’єднання “Батьківщина”; 

КРАВЧУК Валерій Петрович, 1961 року народження – 
від місцевої організації Української соціал-демократичної 
партії; 

МІЩЕНКО Володимир Васильович, 1963 року наро-
дження – від місцевої організації Комуністичної партії 
України; 

НОВІК Ольга Павлівна, 1951 року народження – від 
місцевої організації Партії регіонів; 

ОЛАДЬКО Анастасія Василівна, 1966 року народження 
– від місцевої організації політичної партії “Фронт Змін”;

ОМЕЛЬЧЕНКО Марія Василівна, 1936 року народжен-
ня – від місцевої організації Комуністичної партії України;

ОТНОШЕННИЙ Сергій Сергійович, 1980 року наро-
дження – від місцевої організації Української республі-
канської партії “Собор”; 

ПРИСТРОМА Сергій Федосійович, 1929 року наро-
дження – від місцевої організації Комуністичної партії 
України; 

РЕШЕТНИК Валентина Миколаївна, 1966 року наро-
дження – від місцевої організації Партії регіонів; 

ХІХЛАЧ Олена Петрівна, 1984 року народження – від 
місцевої організації політичної партії “Єдиний Центр”;

ЧАЛИЙ Микола Володимирович, 1939 року народжен-
ня – від місцевої організації Народної Партії; 

ЧЕРЕВКО Андрій Іванович, 1983 року народження – 
від місцевої організації політичної партії “Нова політика”;

ШПОРТЕНКО Ірина Анатоліївна, 1985 року наро-
дження – від місцевої організації політичної партії 
“Наша Україна”. 

Секретар 

Центральної виборчої комісії   

Т. ЛУКАШ

Районна виборча комісія інформує громад-

ськість: 

Місцезнаходження комісії – приміщення дитячо-

юнацької спортивної школи, тел. 5-29-18;

Режим роботи: щоденно з 8-00 до 17-00, пере-

рва з 13-00 до 14-00.
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ВЕТЕРАНАМ
2010 рік проголошений 

в Україні «Роком ветерана». 
Районна організація Това-
риства Червоного Хреста, 
яка постійно опікується 
одинокими ветеранами-
інвалідами війни, зверта-
ється до вас за розумінням, 
підтримкою, допомогою.

У вересні – жовтні про-
ходить Всеукраїнська бла-
годійна акція «Милосер-
дя». Під час її проведення 
наша організація планує 
не залишити поза увагою 
жодного фронтовика. Не 
будьте байдужими і ви до 
забутих «нічийних» бабусь 
та дідусів, недоглянутих ін-
валідів. 

Сподіваємось також на 
підтримку з боку керівни-
ків виробничих колективів, 
підприємців, представни-
ків бізнесових кіл та гос-
подарників, які можуть на-
дати допомогу – коштами, 
продуктами харчування, 
паливом тощо…

Фронтовики – це люди, 
які заслужили нашу щиру 
повагу і шану за їх героїзм. 

Наші реквізити: Київ-
ська міська філія АКБ «Ук-
рсоцбанк»;

р/р 26007302880165, 
МФО 322012, код 
00434230, з поміткою на 
благодійність Макарів-
ський РОТЧХ.

Любов ТОЛСТІКОВА, 

голова районної ор-

ганізації Товариства 

Червоного Хреста.

Центр творчості дітей та 

юнацтва ім. Д.Туптала цими 
днями, після літніх канікул, 
знову широко відчинив две-
рі для школярів, батьків, 
вчителів та гостей. Яскраве 
свято, яке проходило на ву-
лиці – благо цьому сприяла 
погода – вдруге проходить 
на свіжому повітрі. Вперше 
початок нового навчаль-
ного року позашкільний 
навчальний заклад відзна-
чав за межами будівлі ще 
у 2001 році, коли Владика 
Димитрій освячував устано-
ву після присвоєння їй ім’я 
Димитрія Ростовського. 
За ці десть років навчаль-
ний процес набрав обер-
тів. Збільшилася кількість 
гуртків – тепер їх більше 30. 
Тож вихованцям є з чого ви-
бирати. Викладачі здобули 
більше досвіду, мають влас-
ні, затверджені програми, 
проводять відкриті уроки, 
майстер-класи, організову-
ють навчальні семінари, як в 

межах району, так і області. 

За плечима учнів 
велика кількість 
перемог у конкур-
сах районних, об-
ласних і всеукраїн-
ських. 15 вересня 
- це не лише по-
чаток навчального 
процесу, а й день 
підведення підсум-
ків, оцінки власних 
сил і можливостей, 
закладення фунда-
менту для подаль-
шої роботи.

Тому традицій-
но під час таких 
заходів вихован-
ці Центру демонструють 
присутнім свої вміння і 
навички. Відтак, глядачі 
цього дня спостерігали за 
виступами гуртківців та 
студійців. А саме за пред-
ставниками «Промінців», 
«Дивосвіта», «Кроку до зі-
рок», «Ілюзії», «Сузір’я», 
«Мальв», а також оцінюва-

ли знання і вміння членів 
гуртка англійської мови, 
крою та шиття. Справжнім 
відкриттям для присутніх 
був виступ Світлани Хода-
ківської. Дівчина (літ. студія 
«Сузір’я», кер. І.Годенков) 
виконала авторську піс-
ню «Живи душа». Школярі 
мали змогу ознайомитись 
з діяльністю Центру та ви-
брати для себе гурток, в 
якому б хотіли займатись.  

А ще, це свято черго-
вою можливістю відзначи-
ти найкращих. Учасників і 
переможців минулорічних 
конкурсів вітав грамотами 
директор Центру Ігор Го-
денков. Він подякував ви-

хованцям за їх досягнення 
та побажав успіхів та зна-
чних здобутків у майбут-
ньому.

Отримала грамоту від 
районного відділу освіти 
за високий професіона-
лізм, творчий підхід до ро-
боти та власну методику 
викладання керівник теа-

трального гуртка «Маска» 
Ольга Леоненко. Привітала 
з цієї нагоди і вручила гра-
моту викладачу методист 
районного методичного 
кабінету відділу освіти рай-
держадміністрації Наталя 
Зінченко. 

Свято завершилось, 
а діяльність гуртків тільки 
розпочинається. Тож попе-
реду у викладачів та вихо-
ванців багато роботи. 

Незважаючи на те, що 
навчальний процес тіль-
ки розпочався, учні Цен-
тру вже 22 вересня взяли 
участь у Всеукраїнській 
історико - краєзнавчій 
конференції, в рамках 

музейно-педагогічного 
фестивалю «Мій рідний 
край», що відбулася на те-
риторії Києво-Печерської 
Лаври. Тут найкращі пред-
ставники району демон-
стрували свої досягнення, 
виступали з доповідями, 
декламували вірші.

Ірина ЛЕВЧЕНКО.

ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ – МОЖЛИВІСТЬ 
ПОПОВНИТИ СВОЇ  ЗНАННЯ І ВМІННЯ

ЛІДЕР “ЄДИНОГО ЦЕНТРУ” 
ВІКТОР БАЛОГА: «ЙДЕМО ДО 
ТИХ, ХТО ПРАГНЕ ЗРОБИТИ 

ЖИТТЯ В УКРАЇНІ ЯКІСНИМ»

Старт нового політичного сезону, що традиційно припадає 
на осінь, цього року має одну, але надзвичайно важливу особли-
вість. Він збігся з початком виборів до місцевих органів влади, 
що в наступні п’ять років визначатимуть умови, в яких житиме 
кожен із нас. Тому до 31 жовтня немає жодного сенсу  дивитися 
репортажі з Верховної Ради, бо головні політичні новини зараз 
народжуються у селах, райцентрах і містах по всій країні.  

Поки хорошого в тих новинах мало. Спільним є однаково 
сильне бажання одних будь-що втриматися при владі, а їхніх 
суперників – будь-що цю владу здобути. І ті, й інші знову щедро 
сиплять обіцянками. Причому ті, кого обрали на минулих вибо-
рах, не поспішають звітувати про зроблене. Ті ж, хто претендує 
на владу, переважно обіцяє зробити щасливими всіх і одразу.

У заявах багато політики. У програмах мало реальних ініці-
атив. Життєві інтереси громад загубилися в обтічних фразах. 
Ніхто не готовий особисто брати відповідальність за втілення 
власних декларацій. Конфлікт і суперечки підмінили конкретику 
пропозицій. На запитання «чого йдеш у владу» рідко коли по-
чуєш чітку відповідь. 

Таку відповідь має “Єдиний Центр”. Наша партія йде у владу, 
щоб зробити життя в нашій країні якісним. Переконані, що разом з 
людьми, з громадами можемо змінити Україну на краще.

Ми пропонуємо виборцям програму «Якісна Україна». Це – 
продуманий, цілісний і перспективний план перетворень у кож-
ному селі, районі, місті. Ці зміни, які здатна провести місцева 
влада, крок за кроком робитимуть нашу країну зручним і без-
печним середовищем для життя. 

За останні десять днів лідери “Єдиного Центру” об’їхали 
15 областей. Скрізь нас запитували, чи може бути наша країна 
якісною і що означає таке поєднання. «Ніби незвично воно – 
«Україна» і «якість», - казали нам люди. Ми відповідали, що якіс-
ну країну не лише можна зробити – її треба зробити.  Для цього 
наша політична сила визначила шість пріоритетів. Ні більше, ні 
менше, бо ми не підганяли їх під красиву круглу цифру. 

Ми прагнемо зробити так, щоб зменшити залежність людей 
від дій влади. Це означає, що влада працюватиме, не втручаю-
чись і не обмежуючи життя та діяльність людини, якщо цього не 
вимагає закон. Ми прийматимемо такі рішення, які будуть не 
утискати, а розвивати громади, не сковувати їхні ініціативи, а 
заохочувати їх до самоврядування. Тоді вони будуть вільні від 
свавілля і самодурства місцевого начальства.    

Нашим завданням у владі буде втілення проектів із побудо-
ви та розвитку інфраструктури. Це спорудження і ремонт доріг, 
мостів, транспортних розв’язок, пішохідних переходів, панду-
сів. Почнемо з першорядних об’єктів, дамо роботу місцевим 
безробітним, залучимо іноземні інвестиції, застосуємо сучасні 
технології. Треба дати перший поштовх – далі піде! 

Наступний пріоритет – це безпечне довкілля: чисті пові-
тря і вода, не завалені  сміттям двори та лісосмуги. Ми будемо 
домагатися заборони скидання виробничих і каналізаційних 
стоків у водойми. Наполягатимемо, щоб на промислових під-
приємствах було встановлено очисне обладнання. Створимо 
належні умови для будівництва заводів із переробки й утилізації 
побутових відходів, використавши досвід Європи. Будемо за-
стосовувати жорсткі санкції за порушення природоохоронного 
законодавства. Винятків не буде ні для автомийки, яка зливає 
воду з хімреактивами у найближчий струмок, ні для металургій-
ного гіганта, що вкриває бурим пилом ціле місто.     

У “Єдиного Центру” є конкретні пропозиції у галузі меди-
цини. Зокрема, слід  впроваджувати медичне страхування, що 
дозволить покривати принаймні частину витрат на лікування 
та послуги поліклінік. Ще однією метою є введення стандартів 
медичних послуг, які мають поліпшити якість медичного обслу-
говування. 

Надважливим завданням вважаємо енергозбереження та 
розвиток альтернативної енергії. Ми хочемо, щоб у дитсадках, 
школах і лікарнях було зроблено автономне опалення. Ми буде-
мо ініціювати будівництво на міських звалищах міні-заводів, які 
даватимуть тепло й електрику.     

“Єдиний Центр” у владі захищатиме кожного громадянина від 
посягань на особу, життя, здоров’я і майно. Міліція охоронятиме 
спокій громади, а не боротиметься з абстрактною злочинністю. 
Однак і місцева влада дбатиме про своїх правоохоронців. 

Усе це – лише контури нашої програми. З нею ми зверта-
ємося до виборців, до всіх тих, хто хоче жити в Якісній Україні і 
щодня робити її такою. 

“Єдиний Центр” – молода, амбіційна партія. Ми вільні від 
зобов’язань перед минулою і нинішньою владою. Партія не 
бере грошей у олігархів, за нами немає шлейфу корупції та зло-
вживань. 

Наші погляди і плани звернуті в майбутнє своєї країни. 
«Якісна Україна» - це програма творення, спрямована на кожну 
людину, однаково потрібна для Заходу і Сходу, Півночі і Криму. 
Ми чесно звертаємося з нею до всіх небайдужих і просимо їх-
ньої підтримки. Адже наша справа важлива всій країні. Якісній 
Україні.  

№  Прізвище, ім’я, по батькові,

        посада  керівника, 

        який веде прийом

1     Добрянський 

       Ярослав Вікторович - голова  
        райдержадміністрації

2     Ґудзь Віктор Михайлович -
        перший заступник   

     голови райдержадміністрації

3     Гріненко Андрій Юрійович - 
        заступник голови 
        райдержадміністрації

4     Майстренко 

       Олег Миколайович - 
        заступник голови 
        райдержадміністрації
5     Гуменюк 

       Олександр Миколайович -
        заступник голови 
        райдержадміністрації
6     Прунцев 

        Сергій Євгенійович -
        керівник апарату 
        райдержадміністрації

жовтень    листопад    грудень

Кодра
13.10

Андріївка 
27.10

Борівка
7.10

Вільно
21.10

Козичанка
5.10

Комарівка
19.10

Забуяння
 12.10

Колонщина 
26.10

Королівка
4.10

Маковище
18.10

Наливайківка
1.10

Плахтянка
15.10

Бишів 
10.11

В.Карашин
 24.11

Грузьке
4.11

Лишня
18.11

Мотижин 
2.11
Юрів

 16.11
Копилів

9.11
Людвинівка 

23.11
Мостище

1.11
Соснівка

15.11
Небилиця

5.11
Опачичі

19.11

Гавронщина 
8.12

Липівка
22.12

Ясногородка
2.12

Мар’янівка 
16.12
Рожів
7.12

Чорногородка
21.12

Яблунівка
 14.12

Ч.Слобода 
28.12

Ситняки
6.12

Фасова
20.12

Пашківка
3.12

Новосілки
17.12

Дату проведення виїзного прийому визначає голова села, керівник підприємства за 
погодженням з головою райдержадміністрації або його заступниками.

Інформація про кількість відвідувачів, порушені питання і вжиті заходи передається 
на другий день після виїзного прийому громадян в юридичний відділ апарату адміні-
страції для узагальнення.

С.ПРУНЦЕВ, 
керівник апарату адміністрації.

ГРАФІК
особистих виїзних прийомів громадян керівниками

райдержадміністрації в населених пунктах району  в четвертому кварталі 2010 року 

№

з/п

1.

2.

Прізвище, 

ініціали

Спаський А.С.

Максименко В.М.

жовтень

Макарівський р-н
6.10

листопад
грудень

Макарівський р-н
8.12

ГРАФІК
виїзних прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації

у Макарівському районі на друге півріччя 2010 року

Інформація про кількість відвідувачів, порушені питання і вжиті заходи передається 
на другий день після виїзного прийому громадян у відділ роботи із зверненнями грома-
дян апарату облдержадміністрації для узагальнення.

А.СПАСЬКИЙ,

заступник голови, керівник апарату адміністрації.
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Чудову традицію започаткували 
цього року в селі Мар’янівка – від-
значати день села на свято Собору  
Архистратига Михаїла. В цей день 
у церкві відбулося богослужіння за 
участі більшості священиків райо-
ну, на стадіоні відбувся футбольний 
матч, функціонував ярмарок, а вве-
чері запросили всіх бажаючих  на 
святковий концерт.

Біля будинку культури зібралося 
чимало люду, приїхали поважні гості, 
були виставлені на огляд вишивані  
картини, зроблені  руками сільських 
майстрів. Цього року нарешті зроби-
ли ремонт на першому поверсі будів-
лі, тож приведений до ладу  будинок 
культури гостинно приймав у своїй 
актовій  залі публіку. 

«Лежить село Мар’янівка на ки-
лимі полів із льону, жита і пшениці…»  
заспівала пісню про свій рідний край 
Олена Багнюк, відкривши своїм ви-
ступом художню частину святку-
вання. До привітального слова на 
сцену вийшли гості, які завітали до 
Мар’янівки з райцентру та сусідніх 
сіл. Це - голова  районної ради Ми-
кола Данилович Вараницький, на-
чальник відділу культури та туризму 
райдержадміністрації  Ліна  Леоні-
дівна Факторович, заступник голови 
райдержадміністрації  Олег Микола-

йович Майстренко, сільські голови  
Козичанки, Карашина та інші.

Гості подякували сільському голо-
ві Мар’янівки Ніні Миколаївні Савенок 
за сумлінну працю, за те, що дбає 
про культуру та процвітання села, за 

своєчасне напо-
внення бюджету, 
за підтримку, єд-
ність і доброзич-
ливість.

- Нехай сте-
литься дорога 
достатку, злаго-
ди і сонця. Щоб 
завжди на столі 
був хліб і до хлі-
ба, - побажав 
Микола Данило-
вич.

Грамоти та 
слова подяки 
від адміністра-
ції отримали 
Павліна Фещен-
ко – секретар 
сільської ради,  
Дмитро Микола-
йович Гончарен-
ко – директор 
М а р ’ я н і в с ь к о ї 
ЗОШ, Людмила 
В о л о д и м и р і в -
на Оніщук – ди-
ректор будинку 
культури. А для 
громади села з райцентру привезли 
в подарунок музичний центр.

Коли закінчились поздоровлення 

від гостей, слово взяла Ніна Микола-
ївна:

- Село для нас це - рідна при-
стань. Де б ми не були,  своїми дум-
ками завжди повертаємось до рідно-
го села. 

 Від сільської ради вона привітала 
та нагородила грамотами жителів, 
що вклали вагомий внесок у розви-
ток громади та активну суспільну по-
зицію. Подарунки отримали: найста-
ріша жителька села  та наймолодша 
його мешканка, родини, які прожили 
разом 50 і більше років, жінки, яким 
було присвоєно звання «матері – ге-
роїні». Вшанували учасників бойо-
вих дій, які проживають на території 
села, згадали про земляків, що бра-
ли участь у ліквідації чорнобильської 
трагедії. Для них лунали слова подя-
ки та пісні.

В концертній програмі брали 
участь колективи художньої само-
діяльності «Живиця» та ансамбль 
«Мар’яночка». Виступили з пісенни-
ми номерами й учні школи, власні 
вірші зачитала Ольга Ткаченко. А на 
прикінці концерту художній колектив 
села Грузьке «Кумасеньки» так роз-
палили публіку своїми піснями та гу-
моресками, що артистів оплесками 
викликали на біс.

Смачним подарунком для гостей 
стало частування запашними варе-
ничками, якими пригощали на виході 
з будинку культури. Ось так весело й 
приємно  пройшов перший день села 
в Мар’янівці.

Оксана ІГНАТОВА.

МОЄ СЕЛО – СЕРЦЯ РІДНА ПРИСТАНЬ

Закінчення. Поч. на 1 

стор.

Нині в котельні Бишівської 
ЗОШ проводиться заміна енер-
гоємних котлів на більш еконо-
мічні за рахунок коштів район-
ного бюджету.

48 лікувально-профілакти-
чних закладів готові стовідсот-
ково. Завершено ремонт Моти-
жинської медамбулаторії. В 62 
учбових закладах проведені по-
точні ремонти, наразі йде замі-
на вікон за рахунок благодійних 
надходжень у Бишівській ЗОШ;

завершуються заплановані, 
в межах фінансування, роботи з 
підготовки клубно-бібліотечних 
закладів до роботи в осінньо-
зимовий період, буівництво ко-
тельні Небилицького будинку 
культури;

в основному завершено 
заплановані роботи з підго-
товки об’єктів водопровідно-
каналізаційного господарства, 
окрім будівництва водопро-
відно-каналізаційної мережі в 
смт Макарів та по водопроводу 
села Липівка; 

в житловому фонді, а це: 55 
багатоквартирних житлових бу-
динків на території Макарівської 
селищної ради, 10 будинків на 
території Кодрянської селищної 
ради, 6 будинків в с. Бишів, 2 в 
с. Маковище, 2 в с. Комарівка, 
3 в с. Новосілки, по 7 в с. Чер-
вона Слобода, с. Копилів та 1 в 
с. Яблунівка, а також приватних 
житлових будинках ведеться 

спільна робота власників, пра-
цівників ФЕГГ ВАТ «Київоблгаз», 
ДП «ПМК-23» щодо перевірки 
технічного стану димових та 
вентиляційних каналів для за-
безпечення безпечного функ-
ціонування об’єктів опалення, 
недопущення виникнення над-
звичайних ситуацій; 

тарифи на житлово-
комунальні послуги з метою 
приведення діючих тарифів до 
рівня економічно обґрунтованих 
витрат на їх виробництво пере-
глянуті лише по ОСББ «Калина». 

Підготовлені паспорти го-
товності будинків ОСББ «Кали-
на» с. Калинівка та ОСББ «Ко-
дрянське»; 

стовідсотково підготовлені 
об’єкти житлово-комунального 
господарства та соціальної 
сфери військового містечка  
Макарів-1, відповідно до потреб  
заготовлений мазут. 

на підприємствах, в устано-
вах та організаціях, які причетні 
до підготовки господарського 
комплексу, роботи проводяться 
згідно з затвердженими плана-
ми заходів, формуються запаси 
пально-мастильних матеріалів 
тощо;

тривають заплановані сіль-
ськими, селищними радами 
роботи з реконструкції об’єктів 
зовнішнього освітлення, ре-
монту дорожнього покриття. На 
цей час здійснено ремонтних 
робіт на комунальних дорогах 
на загальну суму 612 тис.грн. 

Розпочато роботи з поточного 
ремонту комунальних доріг в 10 
населених пунктах за рахунок 
коштів з державного бюджету 
на суму 4089 тис.грн. Здійснено 
ремонт у селищі Макарів, селах 
Наливайківка, Забуяння, Бишів;

Макарівський районний під-
розділ ЗАТ «А.Е.С. Київобленер-
го»  провів  розчистку трас на 98 
лініях протяжністю 186,195 км у 
23 населених пунктах.

Станом на 1 вересня підпри-
ємства житлово-комунальної 
сфери не мають заборгованості 
за електроенергію. Розрахунки 
за спожиті житлово-комунальні 
послуги та енергоносії по райо-
ну на рівні 104,2 відсотка. 

На підприємствах водопро-
відно-каналізаційного госпо-
дарства -  97 %; в КП КОР «Ма-
карівтепломережа» проплата за 
спожиту теплову енергію 98,4%, 
заборгованість - 469,3 тис.грн., 
з них – 437,8 тис.грн. боргує на-
селення.

На цей час „Макарівтепло-
мережа” опалює 97 квартир в 21 
будинку. Підприємство сплачує 
за спожиту електроенергію, але 
є борг за спожитий газ, що скла-
дає 590,40 тис.грн. Погашен-
ня заборгованості проходить 
відповідно до затвердженого 
графіка. Серед причин забор-
гованості, це те, що тариф не 
відшкодовує витрат підприєм-
ства на виробництво теплової 
енергії. Основна заборгованість 
виникла в період січня-лютого 

2009 року, коли майже на 50 % 
зросла ціна на природний газ. 
Тариф для комерційної та бю-
джетної груп споживачів було 
змінено лише з третьої декади 
лютого. Підприємство до кінця 
минулого року погашало за-
боргованість 2008-2009 років. 
А також серед причин - низьке 
навантаження котелень (9, 12 
%), енергозатратне устаткуван-
ня котлів, значна протяжність 
тепломережі, що веде до пере-
витрати природного газу, які 
не входять до тарифу й не від-
шкодовуються споживачами, а 
повністю відносяться до збитків 
підприємства. За рахунок рента-
бельності перекривається лише 
постійний ріст ціни на електрое-
нергію, пально-мастильні мате-
ріали, підвищення мінімальної 
заробітної плати та відповідних 
нарахувань.

На базових підприємствах 
проводиться робота зі спо-
живачами: вручено листи про 
необхідність погашення боргу, 
проводиться щотижневий мо-
ніторинг сплати.  Періодично 
оприлюднюються списки борж-
ників із зазначенням суми боргу, 
ведеться судово-претензійна 
робота, заключаються договори 
на реструктуризацію боргів.

На виконання окремого до-
ручення від 30.06.2010 року 
№114 голови Державної служ-
би а/д України і виконання від-
повідного наказу Укравтодору 
від 15.05.2010 року №151 фі-

лією  проводиться відповідна 
робота:

Основним напрямком робо-
ти філії „Макарівське райДУ” в 
зимовий період - є забезпечен-
ня безперебійного та безпечно-
го руху автотранспорту на ділян-
ках доріг, які вона обслуговує. 

На сьогодні замовлено 1 ва-
гон (60 т) солі та проводиться 
вивозка відсіву, підготовлена 
відповідна техніка, запас па-
лива, нанесено та поновлено 
осьову дорожню розмітку на 
252 км, комплекти тимчасових 
дорожніх знаків, технічні засоби 
пасивної снігоборотьби, буде 
забезпечено   функціонування  
дорожнього зв’язку   з механіз-
мами, задіяними на зимовому 
утриманні доріг (рації); розро-
блені та погоджуються з відпо-
відними службами графіки  пер-
шочерговості розчистки доріг 
від снігу тощо.

До 1 жовтня будуть завер-
шені ремонт та підготовка ліній-
них і виробничих приміщень до 
роботи в зимовий період; до 25 
жовтня - черговий (осінній) ко-
місійний огляд доріг та штучних 
споруд на них; до 30 жовтня - 
спрофілювання узбіччя доріг для 
забезпечення водовідведення в 
зимово-весняний період, очи-
щення від сміття та наносів труб 
та водоперепускних лотків. Го-
товність роботи філії до роботи 
в осінньо-зимовий період буде 
оформлено паспортом (свідо-
цтвом).

98 ВІДСОТКІВ ОБ’ЄКТІВ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ДО ЗИМИ ГОТОВІ...

•

•

•

•

25 ВЕРЕСНЯ-  ДЕНЬ СЕЛА В НОВОСІЛКАХ 

„ В І Д Л У Н Н Я 
Д И Т И Н С Т В А ”

Наше синьооке Полісся – дуже чарівний край, а рідна 
Макарівщина ще й багата на історичні події та славиться 
своїми талановитими людьми.

Один з них – видатний письменник, наш земляк з 
Новосілок – Володимир Малик (Сиченко). Нещодавно 
на батьківщину свого батька приїздив з м. Лубни, що на 
Полтавщині, його син Олександр Сиченко. Цього року 
вийшла в сівіт його поетична збірка „Римовані рядки”. А 
відвідавши рідне село своїх пращурів, він написав вірш 
„Відлуння дитинства”, який люб’язно подарував нам. 
Олександр Володимирович  живе в Лубнах, де працює 
заступником головного лікаря ЦРЛ і захоплюється світом 
поезії.

Діна НЕТРЕБА, 

член Національної спілки краєзнавців України.

В ранковий час –
Туман на Ірпені.
Ліс підступив
Стіною до води.
Іду по травах,
Хочеться мені
Знайти давно
Минулого сліди.
Ось та доріжка,
Що колись вела,
Поміж оброслих
Вербами стариць,
Від Митниківки
З рідного села
У праліс-ліс –
До ягідок-суниць!
Вдихаю їх
Солодкий аромат,

Який мене 
В дитинство поверта...
Думками враз біжу
Назад, до хат, -
Десь там мене
Бабуся вигляда...
Над Новосілками
Ясніє небокрай
І промінь сонця
Осява поля.
Навіки в серці
Надірпінський край – 
Земля чарівна,
Батьківська земля!

Олександр 

СИЧЕНКО, 

с. Новосілки. 

Презентація нового флагманського “Запорожця” від-
булася на автошоу в Києві. Новинка побудована на базі 
китайської Chery A-13. Автомобіль буде виконаний у ви-
гляді седана і п’ятидверного хетчбека з 1,5-літровим 16-
клапанним двигуном потужністю 109 к.с.

Ціни на автомобіль починатимуться з 80 тисяч гри-
вень. У базовій комплектації ZAZ Forza буде кондиціонер, 
бортовий комп’ютер, водійські і пасажирські подушки 
безпеки, антиблокувальна система гальм (ABS). Як опція 
пропонуватиметься парктронік. 

Перша партія флагманського “Запорожця” буде 
запроваджена у виробництво в четвертому кварта-
лі цього року, а в дилерських центрах Forza з’явиться в 
січні-лютому наступного року. Спочатку машина виготов-
лятиметься для внутрішнього ринку України.

ДОБРЕ ЗАБУТЕ СТАРЕ

П’ЯТИДВЕРНИЙ  ХЕТЧБЕК 
НА ІМ’Я “ЗАПОРОЖЕЦЬ” 

Відомий український автовиробник - “Запорізький 
автомобілебудівний завод” (ЗАЗ) із січня 2011 року 
планує запустити виробництво нового легкового авто-
мобіля гольф-класу. 

•

•

•

•

•

•

•
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УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 Д/ф.
7.00 М/ф.
7.15 Здорове харчування.
7.25 Акваторiя бiзнесу.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Хто в домi хазяїн?
9.25 Обережно, дiти!
10.00 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
11.00 Зiрковий ранок.
11.30 Х/ф “Ледi Макбет Мцен-

ського повiту”.
13.00 Хочу до армiї.
13.25 Ближче до народу.
13.55 Футбол. Чемпiонат 

України. Прем`єр-лiга. 
“Оболонь” (Київ) - “Волинь” 
(Луцьк).

15.55 Шеф-кухар країни.
17.00 В гостях у Д. Гордона.
18.00 Дiловий свiт. Тиждень.
18.35 З перших вуст.

18.45 Євробачення-2011. 
Нацiональний вiдбiр.

20.30 Точка зору.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Чоловiчий клуб. Змiшанi 

єдиноборства.
22.45 Погода.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Оперативний об`єктив.
0.05 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
0.35 DW. Новини Європи.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.10 Х/ф “Мiж двома вогнями”.
3.55 Д/с “Мистецтво i мiф”.
4.55 Чоловiчий клуб. Змiшанi 

єдиноборства.
5.55 Гiмн України.

„1+1”
7.10 “Велике перевтiлення”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Велике перевтiлення”.

11.25 “Смакуємо”.
12.00 Комедiя “Агент Кодi Бенкс 

2: Пункт призначення - 
Лондон”.

14.00 “Мiняю жiнку 2”.
15.25 Х/ф  “Спроба Вiри”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 Т/с “Iнтерни”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.20 “ГПУ”.
0.35 Х/ф “Дiвчина для переможця”. 
2.35 Трилер “Iз пекла”. 
4.45 Х/ф “Агент Кодi Бенкс 2: Пункт 

призначення - Лондон”.
ІНТЕР

5.50 М/с “Трансформери 3: 
Кiбертрон”.

6.10 “Найрозумнiший”.
8.10 “Гладiатори юрського 

перiоду”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”. 

С.Гармаш.
11.40 Х/ф “Васильєвський острiв”.
15.50 “Вечiрнiй квартал”.
17.55 Х/ф “Шукаю тебе”.

20.00 “Подробицi тижня”.
21.15 Х/ф “Рись”.
23.25 Х/ф “Отрути”. 
2.00 “Подробицi тижня”.
3.05 Х/ф “Мертвi пташки”. 
4.35 “Гладiатори юрського 

перiоду”.
ІСТV

6.00 Факти.
6.20 Т/с “Хартленд”.
8.00 “Смак”.
8.45 Анекдоти по-українськи.
9.05 Прожекторперiсхiлтон.
9.50 Квартирне питання.
10.45 Ти не повiриш!
11.40 Козирне життя.
12.20 Iнший футбол.
12.45 Спорт.
12.50 Стоп-10.
13.45 Х/ф “Конвоїри”.
15.50 Велика рiзниця по-

українськи.
16.55 Море по колiно.
17.35 Х/ф “Полювання на 

Вервольфа”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Полювання на 

Вервольфа”.

22.40 Х/ф “Монтана”.
0.35 Голi i смiшнi.
1.00 Тиша в бiблiотецi.
1.30 Iнтерактив. Тижневик.
1.45 Х/ф “Ельвiра - володарка 

темряви”.
СТБ

5.35 М/ф: “Раз ковбой, два 
ковбой!”, “Казка про царя 
Салтана”.

6.55 Х/ф “Вогонь, вода i... мiднi 
труби”.

8.45 “Їмо вдома”.
9.55 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-чинник”.
15.05 “Смiшнi люди”.
16.00 “Лiд i полум`я”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.00 Х/ф “Люблю тебе до 

смертi”.
23.05 Х/ф “Вiд в`язницi i вiд торби”. 
1.10 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
2.05 Х/ф “Чисте небо”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.55 Х/ф “Кара небесна”.
7.45 Церква Христова.

8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 Живчик старти.
9.05 Нумо, браття.
9.15 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.55 М/с “Русалонька”.
10.30 Х/ф “Новий хлопець моєї 

мами”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.15 Новий погляд.
17.15 Х/ф “Красуня”.
20.00 Україна сльозам не вiрить.
22.25 Файна Юкрайна.
23.05 Голосування.
23.45 Спортрепортер.
23.50 Х/ф “Ямакасi 2. Дiти 

вiтру”.
1.45 Студiя Зона ночi. Культура.
1.50 Українцi Любов.
2.40 Студiя Зона ночi.
2.45 Невiдома Україна.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.
4.45 Драй Хмара: останнi 

сторiнки.
5.10 Золоте намисто України. 

Козелець.
5.20 Золоте намисто України. 

Кременець.
5.30 Зона ночi.

НТН
6.00 “Полiттерор”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.10 М/ф “Пес у чоботях”.
8.40 М/ф “Жив собi пес”.
8.55 Т/с “Спецназ по-росiйськи 

2”.
11.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Вантаж особливого 
призначення.

12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.00 Х/ф “Брат”.
16.15 Х/ф “Брат 2”.
19.00 Х/ф “Мерехтливий”.
21.10 Х/ф “Руйнiвник”.
23.40 Х/ф “Червоний скорпiон”. 
1.50 Х/ф “Мисливець”. 
3.25 “Речовий доказ”.
3.55 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

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

субота, 25  вересня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 Ера здоров`я.
6.40 Крок до зiрок.
7.25 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
8.00 Ера здоров`я.
8.20 Олiмпiада: вiд малого до 

великого.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Доки батьки сплять.
9.30 Так просто.
9.50 Курс iнтер`єра.
10.10 Коло Олiмпiади.
10.35 Наша пiсня.
11.15 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
12.05 Король професiй.
12.15 Свiтло.
12.55 Футбол. Чемпiонат України. 

Прем`єр-лiга. “Iллiчiвець” 
(Марiуполь) - “Севастополь” 
(Севастополь).

14.50 “Eurovoice”.
17.00 В гостях у Д. Гордона.
18.00 Золотий гусак.

18.25 Ревiзор.
19.00 “Арена iстини”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.
21.50 Фольк-music.
22.40 Погода.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, 

Кено.
23.00 Акваторiя бiзнесу.
23.30 Погода.
23.35 Ера здоров`я.
0.00 Наркоманiя вилiковна.
0.30 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
2.00 Д/с “Людина i африканська 

фауна”.
4.35 Коло Олiмпiади.
5.00 Д/с “Мистецтво i мiф”.
5.55 Гiмн України.

„1+1”
6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.50 “Справжнi лiкарi”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”

10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.45 Х/ф “Стережiться, 

красунi”.
13.55 “Анатомiя слави”.
14.55 “Зiрка+Зiрка”.
17.30 Футбол. Металiст (Харкiв) 

- Шахтар (Донецьк).
19.30 “ТСН”.
20.10 Х/ф “Спроба Вiри”.
0.30 Трилер “Iз пекла”. 
2.40 Трилер “Доки її не було”. 
4.00 “Справжнi лiкарi”.
4.45 Х/ф “Стережiться, 

красунi”.
ІНТЕР

5.55 М/с “Трансформери 3: 
Кiбертрон”.

6.15 “Велика полiтика”.
9.10 “Iгри чемпiонiв”.
9.35 “Формула кохання”. 

Н.Бабкiна.
10.35 Мiстечко.
11.20 “Позаочi” П`єр Рiшар.
12.20 “Найрозумнiший”.
14.20 Х/ф “Кактус i Олена”.
16.45 Ювiлейний концерт 

Е.П`єхи.
20.00 “Подробицi”.

20.25 Ювiлейний вечiр 
I.Матвiєнко.

23.35 Х/ф “Спекотний листо-
пад”. 

1.45 Х/ф “Мертвi пташки”. 
3.20 “Подробицi” - “Час”.
3.50 Т/с “Теорiя великого 

вибуху”. 
4.10 “Позаочi”.
4.55 “Формула кохання”.

ІСТV
6.15 Факти.
6.40 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
7.20 Добрi новини з Є. Фроляк.
7.35 Козирне життя.
8.00 Х/ф “Ельвiра - володарка 

темряви”.
10.00 “Смак”.
10.50 Шури-мури.
11.20 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
12.15 Квартирне питання.
13.10 Наша Russia.
13.30 Велика рiзниця. Одеський 

фестиваль.
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.

17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Армагеддон”.
22.05 Велика рiзниця по-

українськи.
23.10 Прожекторперiсхiлтон.
23.55 Голi i смiшнi.
0.30 Х/ф “Гуру любовi”.
2.00 Т/с “Сопрано”.

СТБ
5.05 М/ф “Доктор Айболить”.
6.15 Х/ф “Казка про царя 

Салтана”.
7.50 “Караоке на Майданi”.
8.55 “Їмо вдома”.
9.55 “ВусоЛапоХвiст”.
10.35 М/ф “Губка Боб”.
11.40 “Танцюють всi! 3”.
14.40 Х/ф “Блеф”.
17.00 Х/ф “Самотнiм надається 

гуртожиток”.
19.00 “Х-чинник”.
21.50 “Смiшнi люди”.
23.05 “Моя правда. Iгор Петрен-

ко. Життя пiсля смертi”.
0.10 “Зоряне життя. Б`є значить 

любить?”

1.15 Х/ф “Вершник на iм`я 
“Смерть”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.40 М/ф “Мурашка Антц”.
6.55 Х/ф “Джек Хантер i пошуки 

могили Акенатона”.
8.55 М/с “Дональд Дак”.
9.35 М/с “Русалонька”.
9.55 Зроби менi смiшно.
10.55 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
11.55 Iнтуїцiя.
13.15 Формула драйву.
13.55 Файна Юкрайна.
14.20 Нумо, браття.
14.55 Свiтлi голови.
15.55 Україна сльозам не вiрить.
17.55 М/ф “102 далматинцi”.
20.00 Х/ф “11 друзiв Оушена”.
22.15 Х/ф “Новий хлопець моєї 

мами”.
0.10 Спортрепортер.
0.15 Х/ф “Кара небесна”.
2.20 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
2.25 Моя адреса - Соловки. 

Навiщо перекладати 
Вергилiя.

2.40 Моя адреса - Соловки. 
Вантаж мовчання.

3.00 Консоданс.
3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Невiдома Україна.
5.15 Студiя Зона ночi. Культура.
5.20 Олександр Довженко. 

Думки пiсля життя.
5.30 Вчитель, перед iм`ям твоїм.
5.35 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.10 М/с “Звiрятка в домi Теза”.
9.10 Т/с “Термiново в номер 2”.
11.30 “Речовий доказ”. Таємни-

ця конвою.
12.00 Т/с “Невидимки”.
14.20 Т/с “Адвокатеси”.
16.40 Т/с “Спецназ по-росiйськи 

2”.
19.00 Х/ф “Брат”.
0.10 Х/ф “Породження 

пекла”.
2.00 Х/ф “Дилема”. 
3.30 “Речовий доказ”.
4.30 “Агенти впливу”.
5.00 “Правда життя”.

неділя,  26 вересня

ВІДТЕПЕР 
НЕ ШКОЛЯРІ, 

А ГІМНАЗИСТИ
Відтепер Макарівська  

ЗОШ №2 має нову назву 
– Макарівський навчально-
виховний комплекс «загаль-
ноосвітня  школа І ступеня  
- районна гімназія». Сесія 
районної ради затвердила рі-
шення про її перейменування. 
Тож тепер учні навчатимуться 
в гімназії з  поглибленим ви-
вченням окремих предметів 
відповідно до профілю (пе-
реважно гуманітарного). Пе-
дагоги надаватимуть учням 
додаткові освітні послуги, 
впроваджуватимуть нові 
предмети, не врізаючи при 
цьому кількість уроків з осно-
вних предметів. Зокрема, з 
2-го класу вводиться інфор-
матика, хореографією вихо-
ванці гімназії займатимуться 
з 1-го по 10-й класи. З 5-го, 
крім англійської, вчитимуть 
ще й французьку. В кількох 
класах вводять російську. В 
планах запровадити викла-
дання 3 європейських та 2 
слов’янських мов, а також на-
вчити школярів логіці та рито-
риці.

Такі нововведення раду-
ють батьків, адже це розши-
рить кругозір учнів, підготує 
їх до вступу у вищі навчальні 
заклади, полегшить там на-
вчання. В зв’язку з рефор-
муванням закладу дирекція 
гімназії та батьківський ко-
лектив висловлюють щиру 
подяку за прискорення цьо-
го процесу голові райдер-
жадміністрації Ярославу До-
брянському, який з нагоди 
такої події від адміністрації 
подарував комп’ютер мето-
дичному кабінету закладу.

Інф. “М. в.”.

30 жовтня 2001 року Указом Президента 
України  на підтримку ініціативи ветеранів ві-
йни та з метою всенародного вшанування по-
двигу партизанів і підпільників у період Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років, увічнення їх 
пам’яті було встановлено День партизанської 

слави, який відзначається  щорічно 22 верес-
ня, як визнання неоціненного внеску народних 
месників у велику Перемогу над фашизмом, 
відновлення історичної справедливості щодо 
масової участі українського народу у визволь-
ній боротьбі проти гітлерівської навали. 

10 липня 1941 року більша половина нашо-
го району була окупована фашистськими за-
гарбниками. Окупація була страшною та люди 
не корилися ворогу.   Вже з осені 1941 року ді-
яли підпільні організації та  групи. Багато мо-
лодих підпільників пішли в партизани.  Хлопці 
й дівчата були сильні духом, життя їх є прикла-
дом для наслідування. З перших днів лихоліт-
тя вони стали учасниками боротьби з фашис-
тами. Не було в них іншого бажання, крім того, 
щоб допомогти батькам, старшим братам і 
сестрам розгромити ненависного ворога. І 
хай потім їм випало йти  на муки і смерть, вони 
робили це за велінням юних сердець, пройняті 
палкою любов’ю до своєї Вітчизни.

Підпільна організація «Іскра» у Ніжиловиць-
кому лісництві створена в листопаді 1941 року 
за  ініціативи Семена Давидовича Варницько-
го.  Близько 635 днів діяла «Іскра» в  тилу во-
рога. Майже два роки підпільники ризикували 
життям, ходили над смертельною прірвою, 

наближаючи день визволення рідного краю. В 
1943 році майже всі члени підпілля були захо-
плені і страчені карателями, а хто вижив - пе-
рейшли в партизанські  загони. 

Дякувати Богу дожили до наших днів  
зв’язкові «Іскри», партизанські розвідниці - Ге-

лена Миронівна 
Артеменко (Ци-
бенко) та Рузалія 
Миколаївна Со-
пленко (Колос). 
Кожного року на 
свято Перемоги 
та День парти-
занської слави 
приходять вони 
до Ніжиловиць-
кого НВО по-
спілкуватися з 
п і д р о с т а ю ч и м 
поколінням, роз-
повісти про геро-
їчні подвиги зем-
ляків. 

От і цього 
року, 22 верес-
ня, в День пар-

тизанської слави, до навчального закладу 
завітали мужні парти-
занки на свято, орга-
нізоване педагогічно-
учнівським колективом 
на чолі з директором  В. 
П. Шевченко. Приємно, 
що прибули  привітати 
ветеранів партизан-
ського руху заступник 
голови  районної ради 
Г. І . Н е в м е р ж и ц ь к и й 
та сільський голо-
ва Н.В.Григорович. Із 
вуст гостей, директо-
ра,  внуків і правнуків 
лунали слова вдячності 
за подароване мирне 
небо для нащадків, за 
безсмертний подвиг. 

Не залишили бай-
дужими нікого на святі пісні у виконанні В. 
М. Леоненко та вокального ансамблю вчи-
телів НВО під керівництвом вчителя музи-
ки Л.В.Обухівської. Фіналом літературно-
музичної композиції у виконанні директора 
Ніжиловицького НВО В.П.Шевченко прозву-

чали слова: 
Уже давно закінчилась війна,
Та ще ятряться спогади, як рани…
Ваш не померкне подвиг, партизани…
І ваші не забуті імена.
Стояли на невидимих фронтах,
Вітчизни захищаючи свободу.
За долю українського народу
Життя не шкодували у боях.
Фашистські підривали склади,
Із рейок сходили ворожі ешелони –
То партизанські діяли загони,
Боронячи Вітчизну від біди.
Пізнали вашу силу вороги:
У них земля горіла під ногами…
Квитались партизани з ворогами –
Ніхто не знав такої ще снаги. 
…Уже давно закінчилась війна,
Та ще ятряться спогади, як рани…
Живе в серцях ваш подвиг, партизани…
І незабутні ваші імена!
Завершилося свято екскурсією в музей іс-

торії села Ніжиловичі, де однією з найбільших 
експозицій є експозиція, присвячена парти-
занському руху. 

Слава про партизанський рух передається 
з покоління в покоління. І нехай пам’ять про 
безстрашний подвиг земляків  збереже у  сер-

цях нащадків священні  поняття, такі як Бать-
ківщина, честь, обов’язок.

В. АРТЕМЕНКО,   

заступник директора з навчально-

виховної роботи Ніжиловицького НВО.

ЖИВЕ В СЕРЦЯХ ВАШ ПОДВИГ, ПАРТИЗАНИ
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четвер,  30  вересня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Синдром пам`ятi.
11.50 Слово регiонам.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Точка зору.
12.55 Ревiзор.
13.20 Право на захист.
13.40 Х/ф “Ледi Макбет Мцен-

ського повiту”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Дурейтер.
16.00 “Нащадки”.
17.00 Шеф-кухар країни.
18.00 Вiкно до Америки.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.

23.15, 23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Цiлковита незлагода”.
4.30 Чоловiчий клуб.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

1+1
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10,7.50,8.05,9.10 Снiданок 

з “1+1”.
7.25 М/ф “Коля, Оля i 

Архiмед”.
9.25 “Смакуємо”.
10.10 “Велике перевтiлення”.
11.00 Комедiя “Стережiться, 

красунi”.
14.00 “Без мандата”.
16.00 “Анатомiя слави”.
17.00,19.30,2.15,4.05 “ТСН”.
17.25 Т/с “Доктор Тирса”.
19.25 “Погода”.
20.05 “Мiняю жiнку 2”.
21.20 “Зiрка+Зiрка”.

0.10 Драма “Дiвчина для пере-
можця”.

3.15 “Концерт 1+1”.
4.20 “Тарапунька i Штепсель. 

Вiд i до”.
5.25 “Ремонт +”.

ІНТЕР
5.45 “Походи в дикий свiт”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 

Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.10 Т/с “Невидимки”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Каменська”.
14.05 “Детективи”.
14.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.40 “Чекай на мене”.
17.20,3.55 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Пропонованi об-

ставини”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циган-

ська пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.35 Т/с “Холодне серце”.
0.00 “Нострадамус”.
2.05 “Неймовiрнi подорожi”.
3.00 “Подробицi” - “Час”.

3.30 Т/с “Теорiя великого вибуху”. 
4.20 “Знак якостi”.
4.50 “Походи в дикий свiт”.

ICTV
5.50 Служба розшуку дiтей.
6.00,9.20,12.55,19.20,1.40 

Спорт.
6.10,7.30 Дiловi факти.
6.15 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.45 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Море по колiно.
9.55 Шури-мури.
10.30 Т/с “Солдати”.
11.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Провокатор.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.15 Х/ф “Полювання на 

Вервольфа”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Морськi дияволи 4”.
22.00 Т/с “Мент в законi”.
23.00 Свобода слова.
1.05 Надзвичайнi новини.
1.55 Т/с “Сопрано”.
2.45 Факти.
3.20 Т/с “Офiс 3”.
3.45 Свобода слова.

СТБ
6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Д/ф.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 “Лiд i полум`я”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “У пошуках iстини. 

Леонiд Брежнєв: пiгулки 
вiд любовi”.

20.15 “Чужi помилки. Смер-
тельний дiагноз”.

21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “А я люблю одруженого”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.30 Т/с “Колишня”.
6.15 М/с “Майстер Меннi”.
6.35 Т/с “Нотатки про 

вагiтнiсть 2”.
7.00,7.10,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30 Репортер.
9.00 Т/с “Друзi”.
10.00 Iнфо-шок.

11.05 Iнтуїцiя.
12.25 “Все для вас”.
12.40 Т/с “Татусевi дочки”.
13.45 Велике мультиплiкацiйне 

шоу.
14.00 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.35 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Вiдчайдушнi до-

могосподарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.40 Репортер.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Татусевi дочки”.
21.25 Т/с “Воронiни”.
22.30 Новий погляд.
23.30 Т/с “Вiдчайдушнi до-

могосподарки”.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Т/с “Чотири життя Тари”.
1.45 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
1.50 Школа спектралiзму.
2.15 Дерево пiд вiкном.
2.40 Студiя Зона ночi.
2.45 Невiдома Україна.
3.25 Студiя Зона ночi.

3.30 Невiдома Україна.
4.20 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
НТН

6.00 М/с “Спайдермен”.
6.20 Х/ф “Макс Хейвок: 

прокляття нефритового 
дракона”.

8.15 “Правда життя”. Сивина 
в бороду.

9.00 Т/с “NCIS: полювання на 
вбивцю”.

10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Детективи”.
11.40 “Карнi справи”.
12.45,19.15 Т/с “Останнiй 

секрет майстра”.
14.00,20.20 Т/с “Знахар”.
15.10 Х/ф “Фронт у тилу 

ворога”.
16.50 Х/ф “Тiнi зникають 

опiвднi”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21,30,2.00,4.00,5.20 

“Свiдок”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
1.00 “Покер Дуель”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
11.05 Синдром пам`ятi.
11.50 Слово регiонам.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Парк гумору.
13.20 Ближче до народу.
13.45,2.50 Х/ф “Дiм, який 

збудував Свiфт”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Золотий гусак.
16.00 “Нащадки”.
17.00 В гостях у Д.Гордона.
18.00 Шеф-кухар. Вечеря.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Ювiлейний вечiр народно-

го артиста України Мар`яна 
Гаденка.

21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
22.00 Футбол. Кубок свiту FIFA-

2010. Ретроспектива. Па-
рагвай - Iспанiя. В перервi: 
Трiйка, Кено, Максима.

23.40,0.10 Пiдсумки.
23.50,0.20 Вертикаль влади.
0.35 Спорт.
0.45 Вiд першої особи.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Прес-анонс.
1.50 ТелеАкадемiя.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00, 8.00, 9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Чебурашка”.
8.05 Т/с “Унiвер”.
10.10 Т/с “Детективне агентство 

“Iван-да-Мар`я”.
11.25 “Шiсть кадрiв”.
11.55 Т/с “Вогнi великого 

мiста”.
13.00 “Сiмейнi драми”.
14.00 Т/с “Доктор Тирса”.
15.55 “У центрi серця. 

Кардiохiрурги”.
17.00, 19.30, 23.25, 1.40, 4.15 

“ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.20 Т/с “Шлюбний контракт”.

20.10 Т/с “Банди. Кохання пiд 
забороною”.

21.15 Т/с “Маргоша 3”.
22.20,23.00 Т/с “Iнтерни”.
23.45,4.30 Трилер “Полiцейськi 

архiви. Крах iлюзiй”.
2.40 “У центрi серця. 

Кардiохiрурги”.
3.30 Т/с “Вогнi великого мiста”.

ІНТЕР
5.45 “Походи в дикий свiт”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.10 Т/с “Невидимки”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Каменська”.
14.15 “Детективи”.
15.00 “Судовi справи”.
16.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20,3.50 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Пропонованi об-

ставини”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.

21.35 Т/с “Холодне серце”.
0.00 “Цвiль”.
1.55 “Неймовiрнi подорожi”.
2.50 “Подробицi” - “Час”.
3.25 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
3.30 Т/с “Теорiя великого вибуху”.

ICTV
5.35 Факти.
6.00, 9.20, 12.55, 19.15, 2.05 

Спорт.
6.05,7.30 Дiловi факти.
6.15 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.45 Т/с “Мент в законi”.
8.45 Факти. Ранок.
9.25,14.20 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати”.
11.30,17.40 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 6”.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.05 Анекдоти по-українськи.
15.20,19.55 Т/с “Морськi 

дияволи 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
21.55 Т/с “Мент в законi 2”.
23.00 Х/ф “На таємнiй службi Її 

Величностi”.

1.50 Факти. Пiдсумок дня.
2.15 Т/с “Сопрано”.
3.05 Факти.

СТБ
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.40 Х/ф “Люблю тебе до 

смертi”.
11.45 “Нез`ясовно, але факт”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Чужi помилки. Смертель-

ний дiагноз”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55,18.10,22.20 Т/с “Адвокат”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.10 “Правила життя. Диво-

прилади: розтин покаже”.
20.15 “Чужi помилки. Поїздка в 

один кiнець”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Переможець”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.35 Т/с “Колишня”.
6.15 М/с “Вейнхед”.
6.35 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть 2”.
7.00,7.10,7.40,8.40 “Пiдйом”.

7.05 Смiховинки.
7.30,8.30 Репортер.
9.00,14.55 Т/с “Друзi”.
10.00 Iнфо-шок.
11.10 Iнтуїцiя.
12.25 “Все для вас”.
12.40 Т/с “Татусевi дочки”.
13.45 Велике мультиплiкацiйне 

шоу.
13.55 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.30 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
14.50,15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.40 Репортер.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Татусевi дочки”.
21.25 Т/с “Воронiни”.
22.30 Здрастуйте, я - Ваша мама!
23.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
1.10 Т/с “Чотири життя Тари”.
1.40 Студiя Зона ночi. Культура.
1.45 Точка роси.
2.40 Студiя Зона ночi.

2.45 Невiдома Україна.
3.40 Студiя Зона ночi.

НТН
6.00 М/с “Спайдермен”.
7.00,16.45 Х/ф “Тiнi зникають 

опiвднi”.
8.40,19.00,21.30,2.00,3.55,5.20 

“Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Детективи”.
11.40 “Карнi справи”.
12.40 Т/с “Останнiй секрет 

майстра”.
13.45,20.20 Т/с “Знахар”.
14.55 Х/ф “Фронт у тилу 

ворога”.
18.30 “Речовий доказ”. Про-

клятий бурштин.
19.15 Т/с “Останнiй секрет 

майстра”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити 

як злочинець”.
1.00 “Покер Дуель”.
2.20 Х/ф “Смертоноснi землi”.
4.15 “Агенти впливу”.

   понеділок, 27  вересня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.00 “Легко бути жiнкою”.
10.55 Синдром пам`ятi.
11.50 Слово регiонам.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Аудiєнцiя.
12.50 “Надвечiр`я” з Т.Щербатюк.
13.20 Хто в домi хазяїн?
13.40 Х/ф “Скарб”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Книга. ua.
16.00 “Нащадки”.
17.00 Здоров`я.
18.00 Шеф-кухар. Вечеря.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 “Попередження” з М.Вереснем.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.

0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Прес-анонс.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Х/ф “Скарб”.
4.05 Сiльрада.
4.30 Чоловiчий клуб.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Крокодил Гена”.
8.05 Т/с “Унiвер”.
10.10 Т/с “Шлюбний контракт”.
11.35 Т/с “Вогнi великого мiста”.
12.35 “Сiмейнi драми”.
13.45 Т/с “Маргоша 3”.
14.45 Т/с “Банди. Кохання пiд 

забороною”.
15.55 “У центрi серця. 

Кардiохiрурги”.
17.00, 19.30, 23.25,1.35, 1.50 

“ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.20 Т/с “Шлюбний контракт”.

20.10 Т/с “Банди. Кохання пiд 
забороною”.

21.15 Т/с “Маргоша 3”.
22.20,23.00 Т/с “Iнтерни”.
23.45 Трилер “Невловимий”.
2.35 “У центрi серця. 

Кардiохiрурги”.
3.25 Т/с “Вогнi великого мiста”.
4.10 Трилер “Невловимий”.
5.35 Т/с “Унiвер”.

ІНТЕР
5.45 “Походи в дикий свiт”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.10 Т/с “Невидимки”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Каменська”.
14.15 “Детективи”.
15.00 “Судовi справи”.
16.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Злочинна пристрасть”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.35 Т/с “Холодне серце”.
0.00 “Тiло Мерiлiн Монро”.

1.15 “Тiло Джона Фiцджеральда 
Кеннедi”.

2.30 “Неймовiрнi подорожi”.
3.20 “Подробицi” - “Час”.
3.50 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
3.55 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
4.15 Т/с “Сусiди”.
4.40 “Походи в дикий свiт”.

ICTV
5.45 Факти.
6.00,9.20,12.55,19.20,1.15 

Спорт.
6.05,17.30 Дiловi факти.
6.15 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.45 Т/с “Мент в законi 2”.
8.45 Факти. Ранок.
9.25,14.20 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати”.
11.30,17.40 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 6”.
12.45 Факти. День.
13.00 Максимум в Українi.
14.00 Анекдоти по-українськи.
15.20 Т/с “Морськi дияволи 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Футбол. ЛЄ. “Карпати” 

Львiв (Україна) - “Парi 
Сен-Жермен” Париж 
(Францiя).

22.00 Футбол. ЛЄ. Шериф 
(Тирасполь) - “Динамо” 
Київ (Україна).

0.00 З-й тайм.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.35 Т/с “Сопрано”.
2.25 Факти.
3.00 Надзвичайнi новини.
3.25 Х/ф “Дiаманти назавжди”.

СТБ
5.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.00 Х/ф “Закляття долини Змiй”.
12.10 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Росiйськi сенсацiї. Про-

дукти харчування”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55,18.10,22.20 Т/с “Адвокат”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.10 “Моя правда. Тiна Кароль”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Все як 

у людей!”
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
0.55 “Вiкна-спорт”.
1.05 “Бiзнес +”.
1.10 Х/ф “Бiлий паровоз”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.35 Т/с “Колишня”.
6.15 М/с “Вейнхед”.
6.35 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть 2”.

7.00, 7.10, 7.40, 8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30 Репортер.
9.00,15.00 Т/с “Друзi”.
10.00 Iнфо-шок.
11.05 Iнтуїцiя.
12.20 “Все для вас”.
12.40 Т/с “Татусевi дочки”.
13.45 Велике мультиплiкацiйне 

шоу.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”.
14.35 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
14.55,15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.40 Репортер.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Татусевi дочки”.
21.25 Т/с “Воронiни”.
22.30 Свiтлi голови.
23.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Т/с “Чотири життя Тари”.
1.45 Студiя Зона ночi. Культура.
1.50 Сходинки до неба.
2.05 Перемога над сонцем. 

Епiлог.

2.35 Студiя Зона ночi.
2.40 Невiдома Україна.
3.35 Студiя Зона ночi.
3.40 Невiдома Україна.

НТН
6.00 М/с “Спайдермен”.
7.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
8.40,19.00,21.30,2.00,3.45,5.25 

“Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Детективи”.
11.40 “Карнi справи”.
12.45,19.15 Т/с “Останнiй 

секрет майстра”.
13.55,20.20 Т/с “Знахар”.
15.00 Х/ф “Визволення”.
17.00 Х/ф “Якщо ворог не 

здається...”
18.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Загiн “Лiквiдатори”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити 

як злочинець”.
1.00 “Покер Дуель”.
2.15 Х/ф “Вiчна помста”.
4.05 “Речовий доказ”.
4.30 “Правда життя”.
4.55 “Агенти впливу”.

середа,  29  вересня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
11.05 Синдром пам`ятi.
11.50 Темний силует.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.55 Сiльрада.
13.20 Ближче до народу.
13.45,2.55 Х/ф “Дiм, який 

збудував Свiфт”.
14.50 Слово регiонам.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Золотий гусак.
16.00 “Нащадки”.
16.55 FIFA у Пiвденнiй Африцi - 

традицiї 2010.
18.00 Шеф-кухар. Вечеря.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Футбол. Кубок свiту 

FIFA-2010. Ретроспектива. 
Нiдерланди - Бразилiя.

23.40,0.10 Пiдсумки.

23.50,0.20 Вертикаль влади.
0.35 Спорт.
0.45 Вiд першої особи.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Прес-анонс.
1.55 ТелеАкадемiя.
4.05 Парк гумору.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00, 8.00, 9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Шапокляк”.
8.05 Т/с “Унiвер”.
10.10 Т/с “Шлюбний контракт”.
11.35 Т/с “Вогнi великого мiста”.
12.35 “Сiмейнi драми”.
13.45 Т/с “Маргоша 3”.
14.45 Т/с “Банди. Кохання пiд 

забороною”.
15.55 “У центрi серця. 

Кардiохiрурги”.
17.00, 19.30, 23.25, 1.40, 

1.55,4.15 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.20 Т/с “Шлюбний контракт”.
20.10 Т/с “Банди. Кохання пiд 

забороною”.

21.15 Т/с “Маргоша 3”.
22.20,23.00 Т/с “Iнтерни”.
23.45,4.30 Трилер “Полiцейськi 

архiви: Гладiатор”.
2.40 “У центрi серця. 

Кардiохiрурги”.
3.30 Т/с “Вогнi великого мiста”.

ІНТЕР
5.45 “Походи в дикий свiт”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 

2”.
11.10 Т/с “Невидимки”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Каменська”.
14.15 “Детективи”.
15.00 “Судовi справи”.
16.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20,3.45 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Пропонованi об-

ставини”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.35 Т/с “Холодне серце”.
0.00 “Вода”.
1.55 “Неймовiрнi подорожi”.

2.50 “Подробицi” - “Час”.
3.25 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
3.30 Т/с “Теорiя великого 

вибуху”.
4.15 “Знак якостi”.
4.40 “Походи в дикий свiт”.

ICTV
5.35 Служба розшуку дiтей.
5.45 Факти.
6.00, 9.20,12.55,19.15,1.45 

Спорт.
6.05,7.30 Дiловi факти.
6.15 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.45 Т/с “Мент в законi 2”.
8.45 Факти. Ранок.
9.25,14.20 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати”.
11.30,17.35 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 6”.
12.45 Факти. День.
13.00 Провокатор.
14.05 Анекдоти по-українськи.
15.20 Т/с “Морськi дияволи 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Морськi дияволи 4”.
21.55 Т/с “Мент в законi 2”.
23.00 Х/ф “Дiаманти назавжди”.
1.30 Факти. Пiдсумок дня.
1.55 Т/с “Сопрано”.

2.45 Факти.
3.20 Надзвичайнi новини.
3.50 Х/ф “На таємнiй службi Її 

Величностi”.
СТБ

6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.30 “Бiзнес +”.
6.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.40 Х/ф “Вiд в`язницi i вiд 

торби”.
11.45 “Нез`ясовно, але факт”.
12.40 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Чужi помилки. Поїздка в 

один кiнець”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55,18.10,22.20 Т/с “Адвокат”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.10 “Зоряне життя. Б`є зна-

чить любить?”
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Про-

дукти харчування”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Вчитель музики”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.35 Т/с “Колишня”.
6.15 М/с “Вейнхед”.
6.35 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть 

2”.
7.00,7.10,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.

7.30,8.30 Репортер.
9.00,15.00 Т/с “Друзi”.
10.00 Iнфо-шок.
11.00 Iнтуїцiя.
12.15 “Все для вас”.
12.35 Т/с “Татусевi дочки”.
13.40 Велике мультиплiкацiйне 

шоу.
13.55 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.30 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
14.55,15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.40 Репортер.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Татусевi дочки”.
21.25 Т/с “Воронiни”.
22.30 Зроби менi смiшно.
23.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Т/с “Чотири життя Тари”.
1.45 Студiя Зона ночi. Культура.
1.50 Музей Ханенкiв.
2.10 Скарби музеїв Києва.
2.20 Диво калинове.
2.50 Студiя Зона ночi.
2.55 Невiдома Україна.

3.35 Студiя Зона ночi.
3.40 Невiдома Україна.
4.05 Невiдома Україна.
4.20 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 М/с “Спайдермен”.
7.00,16.55 Х/ф “Тiнi зникають 

опiвднi”.
8.40,19.00,21.30,2.00,3.45,5.25 

“Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Детективи”.
11.40 “Карнi справи”.
12.40,19.15 Т/с “Останнiй 

секрет майстра”.
13.45,20.20 Т/с “Знахар”.
14.50 Х/ф “Визволення”.
18.30 “Правда життя”. Психiчна 

атака.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити 

як злочинець”.
1.00 “Покер Дуель”.
2.15 Х/ф “Народжений по-

ганим”.
4.00 “Речовий доказ”.
4.30 “Агенти впливу”.
5.00 “Правда життя”.
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Як дізнатись, що громадя-

нин вже автоматично отримав 

субсидію? Хто про це має по-

відомити і в який термін?

Громадянин, який заявив про 
своє право на субсидію, отримає 
повідомлення про те, призна-
чена йому субсидія на житлово-
комунальні послуги, чи ні. У разі 
призначення у повідомленні буде 
зазначено, на який термін нада-
ється субсидія, її розмір, а та-
кож розмір обов’язкової плати за 
кожну послугу. Крім того, кожного 
місяця до організацій-надавачів 
послуг надаються списки грома-
дян, яким нараховані субсидії, 
розміри субсидій та обов’язкової 
плати.

Чи можна отримати субси-

дію без довідки про доходи 

(отримую зарплату неофіцій-

но)?

Положенням про порядок 
призначення та надання насе-
ленню субсидій встановлено, що 
для призначення субсидії гро-
мадянин, особа якого посвідчу-
ється  паспортом або іншим до-
кументом, подає органу праці та 
соціального захисту населення 
довідки про доходи кожної осо-
би, зареєстрованої у житловому 
приміщенні, за формами, затвер-
дженими Мінпраці. 

Зазначена форма довідки про 
доходи затверджена наказом Мі-
ністерства праці та соціального 
захисту населення від 27.08.04 
№ 192, зареєстрованим в Мініс-
терстві юстиції 4 листопада 2004 
р. за № 1409/10008.

Один із членів  сім’ї, пропи-

саний у батьків, працює за кор-

доном. Звичайно, що довідку 

про свої доходи він надати не 

в змозі. Чи є у такий ситуації 

можливість для нарахування 

субсидії?

Відповідно до законодавства 
субсидія призначається уповно-
важеному власнику (співвласни-
ку) житла, наймачу державного 
та громадського житлового фон-
ду, членові житлово-будівельного 
(житлового) кооперативу, влас-
нику (співвласнику) житлового 
приміщення, на якого відкрито 
особовий рахунок за місцем ре-
єстрації. 

Положенням про порядок 

призначення та надання насе-
ленню субсидій встановлено, що 
субсидія розраховується виходя-
чи з кількості зареєстрованих у 
житловому приміщенні (будинку) 
осіб, яким нараховується плата 
за житлово-комунальні послуги, 
та їх доходів.

Якщо у житловому приміщен-
ні зареєстровані особи, які фак-
тично не проживають, при при-
значенні субсидії вони не будуть 
враховані, якщо на них за даними 
підприємств-надавачів послуг 
не нараховуватиметься плата за 
житлово-комунальні послуги.

Питання щодо нарахування 
плати за житлово-комунальні 
послуги громадяни вирішують з 
підприємствами та організація-
ми, які надають ці послуги.

За якими умовами можна 

отримати субсидію для сім’ї, в 

якій дружина перебуває у від-

пустці по догляду за дитиною. 

Чи враховується соціальна до-

помога у сукупний дохід сім’ї?

Розрахунок сукупного доходу 
для призначення субсидії про-
вадиться відповідно до Методи-
ки обчислення сукупного доходу 
сім’ї для всіх видів соціальної до-
помоги, затвердженої спільним 
наказом Мінпраці, Мінфіну, Міне-
кономіки, Держкомсім’ямолоді, 
Держкомстату.

Відповідно до зазначеної Ме-
тодики до сукупного доходу сімей 
(одержувачів) входить допомога, 
у тому числі допомога по догляду 
за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку.

Враховуючи зазначене, у ви-
падку, якщо жінка перебуває у від-
пустці по догляду за дитиною, суб-
сидія призначається на загальних 
підставах, при цьому до сукупного 
доходу сім’ї буде враховано допо-
могу по догляду за дитиною до до-
сягнення нею трирічного віку.

Якщо родина проживає у бу-

динку, в якому офіційно не за-

реєстрована, чи є можливість 

для призначення субсидії?

Субсидія призначається упо-
вноваженому власнику (співвлас-
нику) житла, наймачу державного 
та громадського житлового фон-
ду, членові житлово-будівельного 
(житлового) кооперативу, власни-
ку (співвласнику) житлового при-

міщення, на якого відкрито особо-
вий  рахунок за місцем реєстрації.

Як краще заповнити доку-

менти, щоб не помилитись, бо, 

кажуть,  бланків не вистачає?

Якщо з якихось причин до-
кументи будуть зіпсовані, необ-
хідно звернутися до управлінь 
праці та соціального захисту на-
селення за місцем реєстрації (у 
сільській місцевості – до уповно-
важених сільських або селищних 
рад), де можна заповнити заяву 
та декларацію, а також отримати 
необхідну консультацію.

Всі питання можна з’ясувати 
за телефонами „гарячої лінії”, які 
відкриті у кожному місті (районі).

Яку інформацію необхід-

но вказувати в декларації про 

майновий стан для оформлен-

ня житлової субсидії?

В декларації необхідно вказати:
- відомості про власника жит-

ла (П.І.Б., місце реєстрації, кон-
тактний телефон);

- відомості про осіб, заре-
єстрованих у житловому при-
міщенні, та членів їх сімей, що 
проживають окремо (дружи-
на, чоловік,  неповнолітні  діти) 
(П.І.Б., ступінь родинного зв’язку, 
дата народження, ідентифікацій-
ний номер);

- всі види доходів осіб, заре-
єстрованих у житловому примі-
щенні за період, необхідний для 
розрахунку субсидії;

- відомості про інші житлові 
приміщення, що перебувають у 
власності або володінні зареє-
строваних у житловому примі-
щенні осіб та членів їх сімей, що 
проживають окремо (дружини, 
чоловіка, неповнолітніх дітей) – у 
разі наявності;

- кількість транспортних засо-
бів, які зареєстровані в установ-
леному порядку та перебувають 
у власності або володінні заре-
єстрованих у житловому примі-
щенні осіб та членів їх сімей, що 
проживають окремо (дружини, 
чоловіка, неповнолітніх дітей), 
крім автомобілів, отриманих че-
рез органи праці та соціального 
захисту населення – у разі наяв-
ності;

- відомості про земельні ділян-
ки, що перебувають у власності 
або володінні (користуванні) за-
реєстрованих у житловому примі-
щенні осіб – у разі наявності;

- відомості про витрати на 
придбання товарів довгостро-
кового вжитку, майна, оплату 
послуг, які здійснені протягом 
12 місяців перед зверненням за 
субсидіями, - у разі здійснення.

Які умови отримання суб-

сидії для громадян, що вже 

мають пільги на оплату кому-

нальних послуг (шахтарі, діти 

війни та інші)?

Житлові субсидії призначають-
ся виходячи з вартості житлово-
комунальних послуг з урахуванням 
пільг, які надаються відповідно до 
чинного законодавства.  

Умови призначення субсидії 
для осіб, які мають пільги на опла-
ту житлово-комунальних послуг, не 
відрізняються від умов отримання 
субсидій для інших осіб.

 Якими є умови отримання 

субсидії для іноземців, які про-

живають на території України?

Відповідно до законодавства 
субсидія призначається уповно-
важеному власнику (співвласни-
ку) житла, наймачу державного 
та громадського житлового фон-
ду, членові житлово-будівельного 
(житлового) кооперативу, власни-
ку (співвласнику) житлового при-
міщення, на якого відкрито особо-
вий рахунок за місцем реєстрації.

Якщо іноземець є такою осо-
бою, питання щодо призначення 
субсидії вирішується на загаль-
них підставах.

Прес-служба Мінпраці. 

ЧАС ОТРИМУВАТИ ЖИТЛОВІ 
СУБСИДІЇ І ЗРОБИТИ ЦЕ - ПРОСТО 

З початком осені має значно збільшитись кількість заяв від громадян, 
що надходять  до управлінь соціального захисту з питання оформлення 
житлових субсидій. 

Позаду залишилася чимала підготовча робота, пов’язана у першу 
чергу з інформуванням населення про нову модель державних житлових 
субсидій, відпрацюванням методики нових розрахунків, налагодженням 
міжвідомчого електронного обміну, що значно спрощує і прискорює при-
значення субсидій, створенням спеціальних робочих груп та місцевих ко-
місій у регіонах, яким надано право розгляду кожної нестандартної або 
спірної ситуації, тощо. І, як неодноразово підкреслював Прем’єр-міністр 
України Микола Янович Азаров, всі виникаючі спірні питання такі комісії 
мають вирішувати перш за все на користь громадян. 

Не можна не згадати й  про те, що вперше за всі роки аналогічних кам-
паній, було стовідсотково здійснено автоматичне перерахування субсидій 
для громадян, що вже раніше отримували субсидії. А перші результати від 
злагодженої роботи декількох міністерств і відомств, у тому числі: Мінпра-
ці, МінЖКГ, Пенсійного фонду, Укрпошти, Мінтрансзв’язку, Мінпалива та 
регіональних координаційних штабів з оформлення житлових субсидій на-
селенню - підтвердження того, що налагоджена та прорахована система 
реально працює. За даними на 1 вересня поточного року житлову субси-
дію вже отримали 352,5  тис. сімей із урахуванням 77,8 тис. сімей, яким 
призначено субсидію на тверде паливо. А взагалі з 1 серпня 2010 року до 
управлінь праці та соціального захисту населення за призначенням жит-
лової субсидії звернулось 515, 8 тис.сімей.

Тільки у Києві за призначенням субсидій протягом серпня звернулися 
14 752 сімей, або 80 відсотків кількості сімей, що отримували житлові суб-
сидії до запровадження спрощеного порядку. Загалом, за експертними 
розрахунками, кількість отримувачів субсидій цього року має збільшитися 
щонайменш удвічі. І якщо можливістю отримування субсидії скористалося 
близько 600 тисяч сімей, тепер їх може бути близько мільйона. 

Звісно, щоб додати ажіотажу та скористатися можливістю схвилювати 
людей, „проклюнулися” й ті, які закидають, що грошей для усіх не виста-
чить. Про те, що такі заяви безпідставні, наголошувалося неодноразово. 
За словами Міністра Василя Надраги, незалежно від кількості заявників 
держава у повній мірі профінансує програму житлово-комунальних субси-
дій та захистить громадян. Єдине, що потребує максимальної активізації, 
це роз’яснювальна робота, особливо у регіонах. 

Завдяки „гарячим телефонним лініям”, які організовані у всіх регіонах, 
громадяни можуть задавати свої запитання та вирішувати виникаючі про-
блеми щодо отримання субсидій. 

Тож, продовжуємо відповідати на звернення громадян, які надійшли 
на телефонну урядову „гарячу лінію”, та роз’яснювати інформацію щодо 
можливості отримання житлових субсидій населенням. 

ЦИФРИ І ФАКТИ

ЗЕРНОВИХ ЗІБРАНО 
НА 50,8% МЕНШЕ, НІЖ ТОРІК

За даними Головного управління статистики у Київ-
ській області станом на 1 вересня 2010 р. сільськогоспо-
дарськими підприємствами (крім малих) Макарівського 
району  зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) 
скошено та обмолочено на площі 4705 га (на 24,9% мен-
ше, ніж на даний час у 2009 р.). Валовий збір зерна склав 
70993 ц (у початково оприбуткованій вазі), що  на 50,8% 
менше, ніж на відповідну дату торік.

Скорочення загального обсягу валового збору зер-
на зумовлено зниженням, через несприятливі погодні 
умови, урожайності зернових і зернобобових культур: у 
середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 15,1 
ц зерна (на 7,9 ц менше). Обсяг вирощування худоби та 
птиці збільшився. 

У січні-серпні сільськогосподарськими підприєм-
ствами (крім малих) реалізовано на забій  2080 ц худоби 
та птиці (у живій вазі), що на 33,8% менше порівняно з 
січнем-серпнем 2009 р., вироблено 48156 ц молока (на  
5,4% більше), 140,3 млн. яєць (на 17,8% більше).

На 1 вересня 2010 р.  поголів’я великої рогатої худоби 
в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) ста-
новило 4684 голів (на 7,5% більше порівняно з 1 верес-
нем 2009 р.), у тому числі корів – 1924 (на 1,6% більше); 
свиней – 362 голів (на  12,8% більше), овець – 538 (на 
23,7% менше), птиці – 825,8 тис. голів (на 14,0%  більше). 
Порівняно з січнем - серпнем 2009 р. у сільськогосподар-
ських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування ху-
доби та птиці збільшився. 

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на 
вирощуванні, відгодівлі та нагулі зменшилися на 1,3%, 
свиней збільшилися – на 6,2% та відповідно становили 
458 г та 137 г. 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ ЗРОСЛИ 
За даними Держкомстату України індекс спожив-

чих цін по Україні у серпні 2010 р. відносно липня склав 
101,2%, відносно грудня 2009 р. - 104,3%.

По Київській області індекс споживчих цін становив у 
серпні 2010 р. до липня 2010 р. - 101,7%, до грудня 2009 
р. - 104,8%.

За дорученням  начальника ГУСКо – 
начальник відділу статистики 

Надія ТАРАСЮК.

ПОЖЕЖНИКІВ ОБЕРІГАТИМЕ 
«ГОСПОДЬ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ»

З 2004 року нове свято — День працівника цивіль-
ного захисту поєднав у собі два професійних свята, що 
були досі, — День працівників пожежної охорони та День 

рятувальника. Поєднання це закономірне, оскільки по-
жежна охорона та Міністерство з надзвичайних ситуацій 
об’єднані в єдину народну службу порятунку. З нагоди 
його пожежники району отримали священний дарунок – 
ікону “Господь Вседержитель”, яку, після обряду освячен-
ня установи, подарував отець Петро, настоятель храму 
“Святого Миколая”, що в Небилиці. Для працівників по-
жежної охорони такий дарунок має неабияке значення, 
адже ікона тепер їх оберігатиме.

Цього дня вітали цивільників заступник голови райдер-
жадміністрації Олександр Гуменюк та заступник голови ра-
йонної ради Григорій Невмержицький. Представники влади 
згадали небувалу літню спеку і відзначили вправність по-
жежників у цей тяжкий період. Подякували їм за невтомну 
працю. За їх зібраність, відповідальність нагородили гра-
мотами та грошовими преміями. Також завірили, що влада 
неодмінно працюватиме над покращенням матеріально-
технічного становища пожежних частин. 

Привітав своїх підопічних і начальник відділу, майор 
Ігор Беленченко. Ігор Володимирович подякував колек-
тиву за дуже тяжку і необхідну роботу. Звернувся до вете-
ранів з вдячністю, адже саме вони створили ту основу, на 
якій тримаються і по сьогоднішній день пожежні частини 
району. Відзначив, що нинішнє керівництво підтримує в 
належному стані як приміщення, так і техніку. Зокрема, 
відремонтовано навчальну вежу, два пожежні автомобілі, 
які відпрацювали свій моторесурс по другому колу. Про-
ведено капітальний ремонт кухні. А за підтримки райдер-
жадміністрації та селищної ради на місці водонапірної 
вежі, яку вже не використовують, планується встановити 
пам’ятник ліквідаторам ЧАЕС.

Взяли слово і колишні працівники. Вони, як ніхто ін-
ший з присутніх, мали що згадати, розповісти, поділитись 
враженнями. Їх спогади та напутні настанови, як і благо-
словенні слова отця Петра, надовго лишаться в серцях 
присутніх та будуть відчутною підтримкою в роботі. 

Ірина ЛЕВЧЕНКО.
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Згідно Постанови го-
ловного державного са-
нітарного лікаря України 
№16 від 17.05.2010 р. “Про 
попередження виникнен-
ня водно-нітратної мет-
гемоглобінемії” ДЗ „Ма-
карівська районна СЕС” 
МОЗ провела обстеження 
шахтних колодязів у 27 
населених пунктах райо-
ну: Мотижин, Колонщина, 
Чорногородка, Забуяння, 
Королівка, Копилів, Люд-
винівка, Фасова, Пашків-
ка, Маковище, Яблунівка, 
Гавронщина, Мар’янівка, 
Плахтянка, Кодра, Бишів, 
Соснівка, Вільно, Липівка, 
Опачичі, Козичанка, Не-
билиця, Комарівка, Рожів, 
Ситняки, Ч.Слобода, Ясно-
городка, в тому числі 710 
криниць, воду з яких вжи-
вають діти до 3 років. Лабо-
раторією ДЗ „Макарівська 
рай СЕС” МОЗ досліджено 
182 проби води шахтних 
колодязів. У 69 пробах ви-
явлено перевищення вміс-
ту нітратів (37.9%)

Вода з криниць з від-
хиленнями від санітарних 
норм за вмістом нітратів 
зареєстрована в насе-
лених пунктах: Мотижин, 

Колонщина, Чорногород-
ка, Забуяння, Липівка, Ко-
ролівка, Копилів, Бишів, 
Маковище, Кодра, Вільно, 
Соснівка, Опачичі, Неби-
лиця, Комарівка, Рожів, 
Ч.Слобода, Ясногородка.

З метою попереджен-
ня гострих кишкових за-
хворювань, зв’язаних з 
вживанням питної води 
із завищеним вмістом ні-
тратів і мікробним забруд-
ненням, проводиться пас-
портизація всіх колодязів 
загального користування і 
приватного сектора, вода 
яких використовується для 
питних цілей дітей; роз-
роблений графік відбору 
проб води із криниць. Ор-
ганізовано лабораторний 
контроль якості питної 
води з колодязів загаль-
ного користування і при-
ватного сектора. Постійно 
інформується населення 
про її якість.

За результатами ана-
лізів направлені приписи 
сільським і селищним го-
ловам. Також направлено 
припис головному лікарю 
центральної районної лі-
карні про те, що всі вагітні 
жінки, які поступають у по-

логовий будинок, повинні 
обов’язково мати довідку 
від районної санепідстанції 
про результати досліджень 
на вміст нітратів у колодяз-
ній воді того населеного 
пункту, звідки вони прибу-
ли. Так само і при випису-
ванні матері з пологового 
будинку.

На даний час ведеться 
санітарно-просвітницька 
робота серед населення. 
Провели семінар з даного 
питання з фельдшерами 
району.

Володимир ТАРАСЕНКО,

головний державний 

санітарний лікар району.

Якщо брати за основу 
модні прогнози провід-
них дизайнерів світу, то 
складні архітектурні кон-
струкції геть забуті. Їм на 
зміну прийшли прямі вов-
няні або фланелеві брюки 
чоловічого покрою, прямі 
піджаки, жилети в чолові-
чому стилі, прості блузки 
сорочкового крою.

Ідеальним варіантом 
для ділової жінки, на дум-
ку дизайнерів, будуть пря-
мі класичні брюки і прості 
м’які водолазки. Але не 
тільки. Не поступилися 
своїми позиціями шкіряні 
речі, англійська клітинка 
і широкі плечі. Акцент та-
кож робиться на жилетки, 
шарфи і лосини.

Шарфи — особлива 
тема. Цієї осені перева-
га надається і яскравим 
шарфам, і шарфам у тон 
вбрання. Якщо говорити 
про жилетки, то можна 
виділити два основних 
тренди — джине і чорно-
білу палітру з великою 
кількістю заклепок. Дуже 
актуальними будуть уко-

рочені брюки світлих то-
нів і широкі капрі з тов-
стої тканини.

Переважають в 
усіх колекціях чорний 
і сірий кольори. 

Ще одним трен-
довим кольором став 
коричневий. Він легко 
поєднується практич-
но з усім і виглядає 
шикарно. До речі, де-
які дизайнери вподо-
бали і червоний колір. 
Будь-який його   від-
тінок, від   аристокра-
тичного бордового і 
закінчуючи світлішими 
тонами, буде в моді 
цієї осені. Як і поєд-
нання чорного і біло-
го в абсолютно різних 
формах: чи то обробка 
чи прінт. Це класичне 
поєднання підходить 
жінкам будь-якого віку 
і комплекції, для свя-
та і буднів. А різнома-
нітністю цього сезону 
є яскрава червоно-
чорна шотландка. 

Хітом осіннього 
сезону є черевики до 

щиколоток і чоботи до 
коліна, або навіть вище. 
Не варто забувати й про 
деталі. На подіумах мож-
на побачити вставки з 
хутра, ланцюжки, камені 
тощо.

Каблук досить висо-
кий — приблизно 10-12 

см. Форма стійка: ква-
дратна або трапецієпо-
дібна. Висота каблука 
може бути будь-якою, 
але чим вищий, тим кра-
ще. Матеріали для взут-
тя різні — починаючи від 
шкіри і закінчуючи за-
мшею.

НАШЕ ЗДОРОВ’Я

ГРИП ПРИЙДЕ ДВІЧІ
Перша хвиля епідемії грипу накриє країну в середині 

грудня, друга — у лютому — березні. Про це на прес-
конференції повідомив головний імунолог Києва Олег 
Назар. Поки що, запевнив медик, по всій Україні хворіють 
одиниці.

— Нині випадки захворювання на грип є, але вони по-
одинокі. Це пов’язано із сезонними стрибками імунітету 
й погодними умовами. Поки що нічого страшного нам не 
загрожує, — зазначив він. 

- У цьому сезоні очікуємо ті самі штами грипу, які були 
в минулому: Каледонія, Брісбен і новий грип групи В, — 
підкреслив О. Назар. Водночас медик зазначив, що вак-
цинуватися   можна   й  треба вже зараз.

Сезонні щеплення насамперед рекомендовано лю-
дям із груп ризику. Тим, хто хворіє на цукровий діабет, 
має проблеми з легенями й страждає ожирінням. 

Вбрегтися від грипу допоможе дотримання всіх пра-
вил особистої гігієни.

Нагадаємо, минулої осені й узимку через епідемію 
грипу А/Н1N1 в Україні померли більш як 1 тис. осіб, а пе-
рехворіло вірусом— кілька мільйонів людей. 

Наталія ОВДІЄНКО.

ПИТНІЙ ВОДІ – ПІДВИЩЕНИЙ КОНТРОЛЬ

ПРИМХИ МОДИ

ЩО НОСИТИМУТЬ ВОСЕНИ?
Літо закінчилося. Час попрощатися з футболка-

ми, топами, бриджами, легкими різнокольоровими 
сукнями та відкритими босоніжками і всерйоз по-
міркувати над своїм осіннім гардеробом. Але перш 
ніж перейти до основної теми, хочу сказати, що 
мода проходить, а стиль залишається.

ВЧЕНІ ДОВЕЛИ

СХИЛЬНІСТЬ 
ДО ПОВНОТИ - СПАДКОВА

Вчені з австралійського університету Монаша довели, 
що схильність до появи надмірної ваги начебто закладе-
на у генах, тобто є спадковою. 

На думку дослідників, у таких людей порушений 
зв’язок між деякими центрами мозку і провідність не-
рвових сигналів. Це означає, що сигнали, які тіло надси-
лає у мозок про те, що організм вже отримав достатню 
кількість калорій, і добре б деяку частину з них спалити, 
зайнявшись чимось корисним, просто не доходять до 
“адресата”. Причому з плином часу і збільшенням ваги 
такий зв’язок дедалі погіршується, що і призводить до 
появи надмірної ваги, а потім і до розвитку ожиріння. 

Протягом 4-х місяців вчені проводили досліди з лабо-
раторними мишами і пацюками. Всі групи тварин отри-
мували хороше і абсолютно ідентичне за калорійністю 
харчування, але у особнів з тих груп, де, на думку, до-
слідників, від батьків потомству передавався погіршений 
зв’язок “тіло - мозок”, збільшення ваги становило 30 і 
більше відсотків, тоді як у гризунів з нормальною сигналі-
зацією набрання ваги не перевищувало 6 відсотків. 

“Подібні нервові зв’язки формуються ще під час вну-
трішньоутробного розвитку, тому багато хто з людей вже 
має схильність до ожиріння, ще до того як вони зробили 
перший ковток їжі у своєму житті”, - вважає професор 
Майкл Каулі, керівник дослідження.

ОБІЙДЕМОСЯ
 БЕЗ ФІЛЬТРА

Спосіб очищення води в домашніх умовах без 

фільтрів і спеціальних засобів.

Налити в пластикові пляшки відстояну воду, але не до 
верху пляшки. Покласти пляшку в морозилку. Через добу 
пляшку із замерзлою водою вийняти в розтопити. Для 
цього потрібно поставити пляшку в каструлю чи миску 
для стікання конденсату. Талу воду через трубочку зли-
вати в банку, залишаючи на дні пляшки 3-5 см води - так 
звану “важку” воду. Якщо цей осад збовтати, то можна 
побачити дрібні частотки. Злита вода буде дуже чистою, 
прозорою і смачною. Таку воду можна пити навіть сирою. 
Цією водою добре поливати кімнатні квіти. Тільки варто 
пам’ятати: зливати потрібно дуже обережно, а трубочку 
тримати на верхньому прошарку води, щоб не всмокту-
валася вода із нижнього шару.

Капронову трубку, потрібну для очищення води, мож-
на придбати в аптеці.

ІЗ КОШИКА ПОРАД

 ЛАЗНЯ ДЛЯ ДУБЛЯНКИ
Пропонуємо кілька варіантів оновлення шкіряної курт-

ки чи дублянки.
Вироби із шкіри можна обновити, потерши їх збитим 

яєчним білком. Забруднену шкіру рекомендується мити 
теплим некип’яченим молоком.

Колір шкірякої речі відновиться, якщо змастити її глі-
церином.

Виробам із шкіри додасть блиску кавова гуща. Для 
цього гущу загорніть у вовняну або фланелеву ганчірку й 
енергійними рухами потріть шкіру.

Шкіряні вироби можна почистити водою із милом і 
нашатирним спиртом, а потім протерти ганчіркою, змо-
ченою касторовою олією (можна і вазеліном або гліцери-
ном).

Потерті місця в шкіряних виробах треба час від часу 
протирати ганчіркою, змоченою гліцерином або внутріш-
нім боком свіжої апельсинової шкірки. Це робить їх менш 
помітними на загальному тлі.

ПОРАДИ ГОРОДНИКАМ 

ЩАВЕЛЬ - ЦІЛИЙ РІК
Однією з культур, 

яка добре піддаєть-
ся вигонці, є щавель. 
При вмілому догля-
ді вітамінну культуру 
можна отримува-
ти протягом усього 
зимово-весняного 
періоду.

Для цього восени 
заготовляють коре-
невища. Багато горо-
дників припускаються помилки, вибираючи рослини з 
гарним рівним листям, яке зазвичай буває у перший рік 
посіву. Проте у такому матеріалі замало крохмалю, тому 
годі сподіватися на гарний урожай. Найкраще підходить 
для вигонки непоказний ззовні щавель другого-третього 
років вегетації. Його викопують обережно, намагаючись 
не зачепити бруньок та зберігають у підвалі при темпера-
турі 0...+10 градусів.

Вирощування зелені починається вже з грудня. Попе-
редньо видаліть усі пошкоджені та вражені корені, а довгі 
вкоротіть до 10 см (таким чином їх буде зручніше помі-
щати в ящики).

Є кілька методів садіння. Доволі поширений - мос-
товий, при якому кореневища ставлять похило, впритул 
один до одного. Можна робити це і рядами, відстань між 
якими 7-8 см. Відтак щавель засипають вологим грунтом, 
залишаючи відкритими лише верхівкові бруньки.

Важливу роль відіграє дотримання теплового режи-
му. До утворення листків температуру утримують на рів-
ні +8-10 градусів, а потім +16-18. Також не забудьте про 
періодичне поливання.Через 25-30 діб одержують першу 
продукцію. Зелень треба зрізувати обережно, не пошко-
джуючи верхівкових бруньок. А щоб мати наступний уро-
жай, підживлюють азотними та калійними добривами (на 
10 л води - 30 г аміачної селітри та 10 г хлористого калію). 
Через 15-20 діб щавель знову підросте. Таким чином за 
час вигонки його вдається збирати 4-5 разів.

Висаджувати можна у кілька термінів (наприклад, з 
інтервалом 12-14 діб). Таким чином втаміни будуть до 
весни.
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Законом України „Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України з 
питань соціального захисту багатодітних 
сімей”, який набрав чинності 1 січня 2010 
року, передбачено надання багатодітним 
сім’ям пільг, зокрема щодо плати за корис-
тування житлом, комунальними послугами 
та телефоном. Відповідно до статті 1 За-
кону України „Про охорону дитинства” ба-
гатодітною сім’єю є сім’я, що складається 
з батьків (або одного з батьків) і трьох та 
більше дітей.

Документами, що підтверджують статус 
багатодітної сім’ї і дітей з такої сім’ї та їх 
право на отримання пільг згідно із Законом 
України „Про охорону дитинства” та інши-
ми актами законодавства, є посвідчення, 
зразок яких затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 2.06.2010 р. 
№395.

Посвідчення будуть видаватися відді-
лом у справах сім’ї та молоді одному з 
батьків за місцем його реєстрації про-
тягом одного місяця після подання необ-
хідного пакету документів:

- заяви батька або матері про видачу по-
свідчень;

- копій свідоцтв про народження дітей;
- копій сторінок паспорта батька та мате-

рі з даними про прізвище, ім’я, по батькові, 
дату його видачі та місце реєстрації;

- довідок про склад сім’ї (ф.3);
- фотокарток (батьків та дітей, старших 6 

років) розміром 30 х 40 міліметрів;
- довідок про те, що за місцем реєстрації 

батька або матері структурним підрозділом 
посвідчення не видавалися (у разі реєстрації 
батьків за різним місцем проживання).

Крім того, для поновлення особистих 
даних у картці обліку багатодітної сім’ї 
необхідно надати такі документи:

- копії свідоцтва про одруження (або роз-
лучення), а в разі смерті одного з батьків - 
копії свідоцтва про смерть.

Прийом документів та видача посвідчень 
буде здійснюватись кожну середу з 9-00 
до 13-00 у відділі у справах сім’ї та молоді 
райдержадміністрації (вул.Фрунзе, 30, смт 
Макарів).

Для отримання посвідчень необхідно мати 
оригінали свідоцтв про народження дітей та 
паспортів батьків.

Законом України „Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України з питань 
соціального захисту багатодітних сімей”, 
який набрав чинності 1 січня 2010 року, пе-
редбачено надання багатодітним сім’ям 
пільг, а саме:

1. 50-відсоткова знижка плати за корис-
тування житлом (квартирна плата) в межах 
норм, передбачених чинним законодав-
ством (21 кв. метр загальної площі житла на 
кожного члена сім’ї, який постійно проживає 
в жилому приміщенні (будинку), та додатко-
во 10,5 кв. метра на сім’ю);

2. 50-відсоткова знижка плати за користу-
вання комунальними послугами (газопоста-
чання, електропостачання та інші послуги) 
та вартості скрапленого балонного газу для 
побутових потреб у межах норм, визначених 
законодавством.

Площа житла, на яку надається знижка 
при розрахунках плати за опалення, стано-
вить 21 кв. метр опалюваної площі на кож-
ного члена сім’ї, який постійно проживає в 
жилому приміщенні (будинку), та додатково 
10,5 кв. метра на сім’ю;

3. 50-відсоткова знижка вартості палива, у 
тому числі рідкого, в межах норм, визначе-
них законодавством, у разі якщо відповідні 
будинки не мають центрального опалення;

4. Позачергове встановлення квартирних 
телефонів. Абонентна плата за користуван-
ня квартирним телефоном встановлюється 
у розмірі 50-ти відсотків від затверджених 
тарифів.

Пільги щодо плати за користування жит-

лом (квартирної плати), комунальними по-
слугами та вартості палива надаються бага-
тодітним сім’ям незалежно від виду житла та 
форми власності на нього.

Дітям з багатодітних сімей надаються 
такі пільги:

- безоплатне одержання ліків за рецепта-
ми лікарів;

- щорічне медичне обстеження і диспан-
серизація в державних та комунальних за-
кладах охорони здоров’я із залученням не-
обхідних спеціалістів, а також компенсація 
витрат на зубопротезування;

- першочергове обслуговування в 
лікувально-профілактичних закладах, апте-
ках та першочергова госпіталізація;

- безоплатний проїзд усіма видами місь-
кого пасажирського транспорту (крім таксі), 
автомобільним транспортом загального ко-
ристування в сільській місцевості, а також 
залізничним і водним транспортом примісь-
кого сполучення та автобусами приміських і 
міжміських маршрутів, у тому числі внутріра-
йонних, внутрі- та міжобласних незалежно 
від відстані та місця проживання;

- безоплатне одержання послуг з оздо-
ровлення та відпочинку відповідно до Зако-
ну України “Про оздоровлення та відпочинок 
дітей”.

Д О  В І Д О М А  Г Р О М А Д Я Н !

повідомляє про скликання (за вимогою акціоне-
рів, які володіють понад  10% голосів) позачерго-
вих загальних зборів акціонерів ВАТ «Макарівський 
льонозавод», які відбудуться 16 листопада 2010 
року о 12:00 за адресою: 08000, Київська область, 
смт Макарів, вул. Ватутіна, 62, з питаннями такого 
змісту:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження передавального акта.
Реєстрація акціонерів для участі у позачергових за-

гальних зборах акціонерів розпочнеться об 11:00 та за-
кінчиться об 11:50  16 листопада 2010 року за адресою: 
08000, Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 62. 
Для реєстрації акціонери Відкритого акціонерного това-
риства «Макарівський льонозавод» повинні мати при собі 
документ, що посвідчує особу, а представникам акціоне-
рів додатково мати документи (доручення тощо), які під-
тверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені від-
повідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери Відкритого акціонерного товариства 
«Макарівський льонозавод» можуть ознайомитися з 
документами та матеріалами, необхідними для підго-
товки до позачергових загальних зборів акціонерів та 
прийняття рішень із питань порядку денного у робочі 

дні з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за адресою: 08000, 
Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 62, шля-
хом подання заяви на ім’я голови комісії з припинен-
ня ВАТ «Макарівський льонозавод».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у по-
зачергових загальних зборах акціонерів, складено ста-
ном на 16.11.2010 року.

Примітка: реєстрація для участі у загальних зборах 
акціонерів здійснюється згідно з даними реєстру влас-
ників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного 
товариства «Макарівський льонозавод», складеним на 
дату проведення загальних зборів акціонерів. Згідно 
норм Положення про порядок ведення реєстрів влас-
ників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням 
ДКЦПФР від 17 жовтня 2006 р. № 1000, відповідальними 
за правильність реквізитів акціонерів у реєстрі власни-
ків іменних цінних паперів Відкритого акціонерного то-
вариства «Макарівський льонозавод» є самі акціонери 
та реєстроутримувач. У разі невідповідності даних до-
кумента, що посвідчує особу акціонера, даним реєстру 
власників іменних цінних паперів Відкритого акціонер-
ного товариства «Макарівський льонозавод», акціонеру 
необхідно звернутися до реєстроутримувача.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК (04578) 6-06-46.

ТОВАРИСТВО «МАКАРІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

ЗАГУБЛЕНИЙ атестат №594444, виданий 13 травня 1986 
року Ніжиловицькою загальноосвітньою школою на ім’я 
МАРЧЕНКА Олександра Михайловича з Наливайків-

ки, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт  на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯЕ №990148, виданий 
26 грудня 2007 року Управлінням земельних ресурсів у 
Макарівському районі за №010133000825 на підставі 
розпорядження райдержадміністрації від 6 грудня 2007 
року №4978 по Бишівській сільській раді на ім’я РУДИ-

ЧА Івана Миколайовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт  на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯД №779500, виданий 
27 липня 2007 року за №010733000424 Управлінням 
земельних ресурсів у Макарівському районі на підста-
ві розпорядження райдержадміністрації від 20 липня 
2007 року №2397 по Бишівській сільській раді на ім’я 
ЯАВРУМЯН Ольги Андріївни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт  на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯГ №316914, виданий 
29 серпня 2007 року районним відділом земельних 
ресурсів у Макарівському районі на підставі рішення 
Пашківської сільської ради від 16 червня 2005 року 
№18-13-ІV на ім’я ЦУРПАЛЕНКО Надії Макарівни, 

вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво №1076 на право особистої влас-
ності на житло, яке знаходиться в Макарові по вули-
ці Проектна, 7 кв. 103, видане 18 вересня 1995 року за 
№127 органом приватизації Макарівської райдержад-
міністрації на ім’я: СНІГИР Марії Вікторівни, СНІГИРЯ 

Григорія Петровича, СНІГИРЯ Олександра Григоро-

вича, СНІГИРЯ Миколи Григоровича, СНІГИР Кате-

рини Григорівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт  на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії КВ №405, виданий 27 
вересня 1996 року на підставі рішення виконкому Но-
восілківської сільської ради від 7 червня 1996 року №5 
на ім’я ІЩЕНКА Арнольда Григоровича, вважати 

недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт  на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ІІІ-КВ №037852, вида-
ний 15 травня 1997 року згідно рішення Андріівської 
сільської ради на ім’я САЧКА Володимира Іванови-

ча, вважати недійсним.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
Планом заходів, затверджених Указом Пре-

зидента України від 27.12.2006 р. №1863/2005 

розпорядження КМУ від 27.07.2006 р. №436-р та 

згідно із «Схемою розвитку ОЕС України на 2010 рік 

з перспективою до 2015 року», по території Мака-

рівського району запроектовано проходження пові-

тряних ліній електропередачі 750 кВ Рівненська АЕС 

– Київська та заходу ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС – 

Чорнобильська АЕС на ПС 750 кВ «Київська».

Окрім того, повідомляємо, що запроектований 
напрямок ПЛ 750 кВ проходить по землях приватної 
власності сільськогосподарського призначення гро-
мадян України згідно списку: Забуянська сільська 

рада: Барановський Сергій Анатолійович, Щербіні-
на Ірина Борисівна, Іванченко Ганна Володимирівна, 
Большакова Ірина Михайлівна, Щербінін Юрій Григо-
рович, Шульженко Валентина Олександрівна, Созан-
ський Максим Андрійович, Дєдова Людмила Іванівна, 
Коровченко Андрій Гнатович, Приходько Валентина 
Петрівна, Таран Леонтій Леонтійович, Гаврилова Вікто-
рія Петрівна; Королівська сільська рада: Безверхий 
Микола Антонович, Безверха Ірина Володимирівна, 
Лопатенко Олег Миколайович; Наливайківська сіль-

ська рада: Цибенко Ганна Дем’янівна, Їлдирим Вікто-
рія Станіславівна.

Беручи до уваги те, що будівництво згаданих ПЛ 
750 кВ обумовлено загальнодержавними інтересами 
та даний об’єкт є суспільно необхідним, просимо пе-
рерахованих осіб терміново звернутися до нас для ви-
рішення усіх питань щодо згод власників землі на ви-
куп земельних ділянок (їх частин) та проходження ПЛ 
750 кВ. 

Тел.: (044) 583-06-79, факс: (044) 502-48-97, 

моб.: (093) 693-33-15. 

Адреса: 01103, м. Київ, вул. І.Фіалека, 1.

ПРОЕКТ НОВИХ ТАРИФІВ 
Макарівського РВУЖКГ на житлово-комунальні 

послуги, наданий на розгляд виконавчому 
комітету Макарівської селищної ради та на 
обговорення споживачами смт Макарова

Тарифи на послуги централізованого водопоста-
чання, вивезення твердих побутових відходів та рідких 
нечистот за 1 мЗ:

для населення:

- централізоване водопостачання -  4,70   грн;
- вивіз твердих побутових відходів -  50,78 грн;
- вивіз рідких нечистот - 42,58 грн.
для бюджетних установ:

- централізоване водопостачання -  5,04   грн;
- вивіз твердих побутових відходів -  57,78 грн;
- вивіз рідких нечистот - 48,67 грн;
для госпрозрахункових організацій:

- централізоване водопостачання -  5,88 грн;
для населення житлових будинків по вул. 

Садовій,1, 1а, Фрунзе, 62, 64:

- централізоване водопостачання -  8,27 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“МАКАГРОТЕХ”   

 (с. Калинівка, вул. Київська, 107)
повідомляє про проведення позачергових загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 9 листопада 
2010 року о 9:00 в залі адміністративного корпусу 
товариства за адресою: Київська обл., Макарів-
ський р-н, с. Калинівка, вул. Київська, 107. 

Реєстрація учасників з 8:00 до 9:00.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Про збільшення статутного капіталу ЗАТ „Мака-

гротех” до встановленого Законом України «Про акціо-
нерні товариства» шляхом додаткової емісії акцій.

3 документами,  пов’язаними з порядком ден-
ним, акціонери можуть ознайомитися особисто за 
місцезнаходженням товариства: Калинівка, вул. Ки-
ївська, 107. Для ознайомлення з документами необ-
хідно пред’явити документ, що підтверджує права 
акціонера.

Пропозиції    акціонерів,    щодо    доповнень    по-
рядку    денного, приймаються правлінням товари-
ства до розгляду не пізніше як за 30 днів до дня про-
ведення зборів. Про способи внесення пропозицій 
можна дізнатися за довідковими телефонами.

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (04578) 3-36-43, 3-36-39.
Правління товариства.

ВИПРАВЛЯЄМО ПОМИЛКУ
В районній газеті „Макарівські вісті” №36 від 10 ве-

ресня 2010 року на десятій сторінці в „Повідомленні про 
оприлюднення проекту регуляторного акта” Макарів-
ським РВУЖКГ було помилково написано:

1. „Виконавчий комітет Макарівської селищної ради по-
відомляє...” потрібно „Макарівським РВУЖКГ було подано 
виконавчому комітету Макарівської селищної ради наступ-
не повідомлення про те, що на виконання Законів України 
„Про засади державної регуляторної політики в сфері гос-
подарської діяльності”. „Про житлово-комунальні послуги” 
підготовлено проект регуляторного акта, яким передбача-
ється підвищення тарифів на послуги центрального водо-
постачання та вивозу твердих побутових відходів і рідких 
нечистот”, далі за текстом.

Макарівське рай ВУЖКГ.

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!
27 вересня о 10.00 в залі засідань райдержад-

міністрації за адресою: смт Макарів, вул. Фрун-

зе, 30 відбудеться спільне засідання тимчасової 

комісії з питань погашення заборгованості із за-

робітної плати (грошового забезпечення), пен-

сій, стипендій, інших соціальних виплат та робо-

чої групи з питань легалізації заробітної плати і 

зайнятості населення. 

На засідання запрошуються керівники підпри-
ємств, які допустили: 

- заборгованість з виплати заробітної плати: ВАТ 
«Макарівська сільгоспхімія», Автоколона райспожив-
спілки, Кіномережа, ТОВ «Весен груп»;

-   заборгованість зі сплати внесків до Пенсійного 
Фонду: ТОВ «К стиль», ТОВ «МСЕД», ТОВ «Борівка», 
СФГ «Борівка», ТОВ «Машинінпекс», ФГ «Святослав-
ське», ФГ «Бах і сім’я», ТОВ «Україна модуль»; 

-   порушення щодо встановлених законодавством 
мінімальних гарантій в оплаті праці та нарахування 
заробітної плати кваліфікованим працівникам без 
дотримання коефіцієнтів міжкваліфікаційних спів-
відношень: ТОВ «НДЦ-Перспектива», Автоколона 
райспоживспілки, Макарівська сільгоспхімія, ТОВ 
«Дніпро-Трейдинг», ТОВ «Сант-Інвест-Мент».
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Колектив дитячого відділення Макарівської ЦРЛ 
висловлює глибоке співчуття молодшій медсестрі 
Конуш Ларисі Леонідівні з приводу тяжкого горя - 
передчасної смерті сина 

Миколи.

* * * * *

ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ 
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 097-487-54-43.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

Телефони: 098-921-12-31, 

067-173-92-92, 097-742-20-80.

ЗОЛОТО. СРІБЛО (ОБМІН)
Завітайте до ювелірного магазину “Лунный свет“ у Мака-
рові по вул. Фрунзе, 31-Б (будинок побуту, 2-й поверх).

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ПОМІРНІ ЦІНИ.

ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ
з 5-ти камерних профілів TROKAL та КВЕ. 

Німеччина (без свинцю). НАЙНИЖЧІ ЦІНИ.
ТЕЛ.: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

КУПУЄМО ДОРОГО ПРЕДМЕТИ СТАРОВИНИ: 

СТАТУЕТКИ, МЕДАЛІ, ФАРФОР, 
ІКОНИ, МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ, 

МОНЕТИ ТОЩО.            ТЕЛ. 050-388-76-76.

Президія районної організації ветеранів 

України щиро поздоровляє із ювілейною датою - 
80-річчям від Дня народження

КОТОВУ Катерину Павлівну з Мостища,

ОЛІШЕВСЬКУ Ніну Леонтіївну з Фасової та

ВОЛОЩЕНКА Володимира Петровича 

з Наливайківки.

Шановні ювіляри! Бажаємо Вам довго жити, 
щоб міцне здоров’я у Вас було і хліб, 
щоб Вам пісні співали діти ще аж до со-
тні літ. Хай ніколи не болять Вам руки, 
старість хай обходить повсякчас, тільки 
радість хай приносять внуки і всі люди 
поважають Вас!

Рідненьку, дорогеньку маму і бабусю
ЧАЛЕНКО Ольгу Юхимівну з Мотижина

від усієї душі та щирого серця поздоровляємо із 
ювілейною датою - 70-річчям від Дня народжен-
ня, яку вона святкуватиме 27 вересня. Тож з та-
кої чудової нагоди сердечно зичимо їй міцного 
здоров’я на довгі-предовгі роки.

Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала - 
ми просимо долю,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба -
Сімейного затишку й мирного неба.
Хай доля боронить від лиха й біди
Сьогодні, завтра і завжди!

З любов’ю син Ігор, невістка Оля, 
онуки Лєна і Саша. 

Профком ЦРЛ та адміністрація Макарів-

ської санепідстанції щиросердно вітають із 
ювілейним 70-річчям від Дня народження

ТАНЦЮРЕНКО Аллу Тимофіївну.

Здоров’я Вам, пошани й квіту-
чої долі на довгі роки у поліськім 
роздоллі. Злагоди в домі, добро-
го слова й хорошої пісні, великої 
вдачі, гарного настрою й радості в 
праці! 

З ніжністю і повагою, щедрістю і любов’ю, 
щиро поздоровляємо із ювілейною датою від 
Дня народження нашу рідну, дорогу, милу іме-
нинницю

СУХЕНКО Любов Ярофіївну з Мотижина.

Літа відлітають лелеками в вирій, у далі безкраї, 
за обрій летять, Тобі, дорогенька, на ниві життєвій 
настане уже 60! Люба матусе й бабусенько мила, 
спасибі велике, що Ти нас ростила, що Ти нас лю-
била, усім помагала, молилась за нас, добра нам 
бажала. За руки робочі, за хліб на столі, спасибі, 
рідненька, уклін до землі.

Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила,
Внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки від Бога, від дітей - тепла
На многі та щасливі літа!

Чоловік, дочки, зяті, внуки Аліна і Люба.

З нагоди прекрасного свята - ювілейного 60-
річчя від Дня народження адресуємо найтепліші 
та найщиріші привітання нашій дорогій, шанов-
ній свасі

СУХЕНКО Любові Ярофіївні з Мотижина.

Хай ніколи і ніщо не засмучує Вас, хай у Ва-
шому житті більше буде весняного цвіту, літнього 

тепла та осінніх щедрот. Доброго Вам 
здоров’я, благополуччя в сім’ї і надії 
в усьому.

Щоб щастя і мир панували у хаті,
Були Ви здорові й на радість багаті.
Сто років Вам прожити, повік не тужити,
Долі усміхатися і правнуків діждатися!

З повагою свати ШЕВЧУКИ 
                          та ЗИМЕНКИ з Гавронщини.

(Makariv region, Kalynivka) is looking 

for the candidate to hold Administrator and 

Office-Manager position.

The candidate should have experience in 
administration field, has computer skills (MS 
Word, Excel, Outlook, Internet Explorer), fluent 
English and job experience. 

The potential candidate should send 

the resume to the e-mail: Igor.Klimenko@

ks.scania-ua.com

ПП «ФУРМАН». ЖИТОМИР.
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

з 5-ти камерних профілів TROKAL та КВЕ. 
Німеччина (без свинцю).  БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 

Н А Й Н И Ж Ч І  Ц І Н И .
ТЕЛ.: 067-337-18-77; 063-397-10-87.

ЩИРА ВДЯЧНІСТЬ
Приємно говорити, що не перевелися люди, які 

мають добре серце і готові в кожну хвилину подати 
руку допомоги. Хочемо сердечно подякувати через 
газету нашому депутату Макарівської селищної ради 
по вулиці Фрунзе Карбовському Григорію Анатолі-
йовичу за розуміння, відповідальність, турботу і під-
тримку. Дякуючи йому, наша сім’я вчасно дізнається 
про новини району, читаючи пресу.

Хай буде у Вас міцне здоров’я, а кожен день дарує 
мир, злагоду, радість і щастя.

З повагою сім’я ЮХИМЕНКІВ.

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ 
КИРИЛЕНКА 

Миколи Васильовича

Вже 40 днів тебе немає з нами.
Пішов з життя, покинув рідний дім.
Блукаєш десь незнаними світами,
Лиш біль і сльози залишив усім.
З небес нам світиш зіркою ясною,

Пташиною постукаєш в вікно.
Спускаєшся ранковою росою
Та в снах до нас приходиш, як в кіно.
На руки більше не візьмеш онуків,
Не проведеш дітей ти за поріг.
Лиш розпач, туга і важка розлука
Не покида ніколи нас усіх.

Дружина, діти, онуки. 

ПРОДАЮ трактор “Т-40” у відмінному ста-
ні. Ціна - за домовленістю. Телефон - 093-
698-62-55.

ПРОДАЮ корову чорно-рябої породи тіль-
ну 5,5 місяця другим телям. Ціна - за до-
мовленістю. Макарів, вул. Червоноармій-
ська, 110. Телефон - 5-19-19.

ПРОДАЮ двоповерховий будинок у Ма-
карові по вулиці Ворошилова, 48 з усіма 
зручностями (20 соток, виїзна траса). Те-
лефони: 093-757-47-02; 096-354-05-45. 

ПРОДАЮ щенят від німецької вівчарки. 
Село Калинівка. Телефони: 096-522-55-
82; 3-39-04.

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посади начальника відділу 

доходів фінансового управління.

Професійні та кваліфікаційні вимоги до пре-

тендента: освіта вища економічна, робота на ПК, 
стаж роботи за фахом не менше трьох років.

Заяви приймаються протягом тридцяти днів  з 

дня опублікування оголошення за адресою: смт. 

Макарів, пров.Радянський, 2. 

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 5-15-47 .

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ 
спеціаліста 1 категорії ( з питань благоустрою).

Професійні та кваліфікаційні вимоги до пре-

тендентів: вища освіта відповідно-професійного     
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем; 
стаж роботи за фахом не менше 5-ти років, знання 
комп’ютера. Особи, які бажають взяти участь у кон-
курсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії за-
яву про участь у конкурсі, особовий листок з обліку 
кадрів з відповідними додатками, копії документів 
про освіту та паспорта, відомості про доходи та 
зобов’язання фінансового характеру щодо себе та 
членів сім’ї за 2009 рік.

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

Заяви приймають протягом місяця з дня опу-

блікування оголошення за адресою: смт Макарів, 

вул. Фрунзе, 30, селищна рада. 

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ - 6-08-64.

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ!
КП КОР”Макарівтепломережа” повідомляє, 

що значна заборгованість споживачів перед підпри-
ємством ускладнює проведення вчасних та повних 
розрахунків за газ. Виходячи з даної ситуації, КП 

КОР “Макарівтепломережа” просить спожива-

чів ТЕРМІНОВО погасити заборгованість за на-

дані послуги з теплопостачання до 1.10.2010 р. 

для своєчасного початку опалювального періоду.

В   разі   несплати    100%-ої заборгованості, бу-
динки   не   будуть   підключені   до опалення, а мате-
ріали по заборгованості будуть передані до суду.

Дана інформація стосується всіх споживачів, 

які користуються теплопостачанням, та тих, чиї 

квартири відключено через заборгованість. 

ПП  “Філоненко” м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

ТЕЛ.:  067-412-26-61;  067-538-19-86;  0412-44-97-01.* * * * *

ЗАГУБЛЕНІ: посвідчення тракториста-машиніста катего-
рії “А” серії АК №162169 від 19 червня 1996 року та свідо-
цтво реєстрації трактора серії АБ №503517 від 20 лютого 
2009 року, видані Інспекцією Держтехнагляду в Макарів-
ському районі на ім’я КОЗЛІВСЬКОГО Анатолія Мико-
лайовича з Яблунівки, вважати недійсними.

* * * * *

* * * * *

ПОТРІБЕН МАЙСТЕР З ПОШИВУ ОДЯГУ, 
ЩОБ ОБНОВИТИ (ВКОРОТИТИ, ПОЛАГОДИТИ) 

ШУБУ З НАТУРАЛЬНОГО ХУТРА. 

Т Е Л Е Ф О Н  0 9 6 - 8 9 2 - 4 2 - 7 9 .

ЗАЯВА-ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ З МЕТОЮ 

ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ
У звязку з прийняттям відповідно до вимог Статуту 

рішення про скликання зборів з метою висування кан-
дидатів, а також з визначенням питань порядку денного, 
повідомляємо про те, що 25.09.2010 року о 16 год. за 
адресою: смт. Макарів, вул. Прогрес 2 відбудуться збори 
Макарівської районної організації політичної партії” Нова 
політика”, на яких будуть вирішуватись питання про ви-
сування кандидатів у депутати від партії.

ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
запрошує на роботу працівників на дерево-

обробні верстати та на пилораму, а також 

електрика-наладчика та різноробочих. 

ТЕЛЕФОНИ: 066-734-45-90; 050-384-20-78.

П О З И К А  Н А : 
нерухомість, земельні ділянки, авто 

та с/г техніку.  063-434-34-44, 096-647-82-07.
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27  ВЕРЕСНЯ - 3 ЖОВТНЯГ О Р О С К О П
ОВЕН (21.03-20.04)
Подiї i внутрiшнi пере-

оцiнки виняткової значущостi 
матимуть мiсце  цього тижня. 

Є можливiсть почати щось з чисто-
го листа. Намагайтеся тримати пiд 
контролем емоцiї i не пропускайте 
можливостi, якi наполегливо про 
себе заявлять. У коханнi це час од-
кровень i зiзнань. До п`ятницi у вас 
буде можливiсть розставити всi 
крапки над i. У вихiднi вже спокiйнiше 
починайте вибудовувати нову лiнiю 
стосунків, розiбравшись зi своїми 
справжнiми почуттями.

Сприятливi днi: 28, 2; 
несприятливi: 27.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Цього тижня будуть 

переглянутi стосунки або 
з`являться новi пропозицiї 

про союзи, спiвпрацю. Частина 
зв`язкiв може бути порушена, не 
вийняток і розлучення. Але тра-
питься i рiдкiсна нагода прийти 
i до взаєморозумiння, вiдверто 
обговорити все, що хвилює. Се-
реда i четвер оптимальнi для по-
чатку нових справ. У романтичних 
стосунках легко будуть подоланi 
бар`єри. Тiльки намагайтесь бачити 
те, що вiдбувається, в правильнiй 
перспективi.

Сприятливi днi: 2, 3; 
несприятливi: 29.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Можливi змiни на роботi, 

до яких ви схильнi ставитися 
вкрай емоцiйно. Будуть проблеми у 
стосунках з колегами, легко вини-
катимуть конфлiкти. Розiбратися зi 
станом речей спробуйте у вiвторок. 
У цей час легко проясняться обста-
вини, а iдеї та пропозицiї можуть 
вiдкрити вам новi обрiї. На вихiднi 
плануйте активний вiдпочинок, 
можна вiдправлятися в далекi по-
їздки.

Сприятливi днi: 30; 
несприятливi: 27.

РАК (22.06-22.07)
Калейдоскоп вражень 

цього тижня вам забезпе-
чений. Якщо ви закоханi, то роман 
може стрiмко розвиватися. У всiй 
рештi справ теж буде оновлення i 
потреба творчо пiдiйти до вирiшення 
питань. Спробуйте наповнити 
своє життя рiзноманітними спра-
вами, сумiщайте дiловi iнтереси зi 
спiлкуванням та iншими задоволен-
нями. Ви можете зустрiти людей, з 
якими надалi вас пов`яжуть спiльнi 
проекти або бiльш iнтимнi почуття.

Сприятливi днi: 1, 3; 
несприятливi: 29.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вашi iнтереси цього тиж-

ня будуть зосередженi на 
темах дому i сiм`ї. Час утiлювати 
плани, якi чекали свого часу. Спро-
буйте згуртувати своїх близьких на-
вколо якогось спiльного завдання, 
i хай ваш внесок буде достатньо 
вагомим, щоб i надалi з’явилося ба-
жання продовжувати почату справу. 
Для неодружених Левiв цей перiод 
може бути насичений зустрiчами i 
враженнями романтичного харак-
теру. Подiї у серединi тижня мати-
муть вiддаленi наслiдки.

Сприятливi днi: 2; 
несприятливi: 28.

ДIВА (24.08-23.09)
На вас чекає багато но-

вин цього тижня. Можна 
починати новi справи або 

вносити змiни в те, чим ви займа-
єтеся. Справ, поїздок i вiзитiв має 
вiдбутися, як нiколи, багато. Не 
вiдкладайте на наступний тиждень 
важливi заходи i значнi придбання. 
Зараз ви можете одержати багато 
приємних знакiв уваги з боку про-
тилежної статi. Але якщо цiнуєте 
стосунки з постiйним партнером, то 
намагайтесь не викликати вiдчуття 
ревнощiв та образи.

Сприятливi днi: 1, 2; 
несприятливi: 29.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вам потрiбно подумати, 

якi джерела матерiальних 
надходжень ви не використову-
вали повною мiрою. Є ще мiсяць, 
щоб закрiпити свої позицiї i покло-
потатися про внески i накопичен-
ня. Витрати зараз теж можуть бути 
пiдвищеними, але це допоможе вам 
закрiпити успiхи, яких ви досягли 
останнiм часом. Кохання, задово-
лення, спiлкування  цього тижня за-
лишать яскравi враження. Але все 
це може мати i вiддаленi наслiдки.

Сприятливi днi: 30; 
несприятливi: 29.

СКОРПIОН (24.10-22.11).
Цей тиждень буде пере-

ломним перiодом у стосун-
ках, якi мають для вас велике 

значення. Ключовi подiї вiдбудуться 
в середу та четвер. Тримайте емоцiї 
пiд контролем, якщо на цi днi ви 
плануєте заходи, вiд яких залежать 
вашi перспективи в майбутньому. 
Ви можете одержати вiдповiдi на 
запитання, якi довгий час не на-
важувалися поставити. Але будьте 
готовi, що пiсля вiдповiдей вам до-
ведеться приймати рiшення, яке 
може порушити стабiльнiсть вашо-
го життя.

Сприятливi днi: 27, 2; 
несприятливi: 28.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви зможете присвятити 

бiльшу частину свого часу 
особистим справам. Можливо, 
якась таємниця або прихованi фак-
тори стосунків захоплять вашу уяву. 
Участь у рiзних заходах виявиться 
корисною i для розвитку дiлових 
зв`язкiв. Користуйтеся можливос-
тями, що приходять, навiть якщо 
не вiдразу вдасться зрозумiти, 
хто i чому протегує вам. Протягом 
найближчого мiсяця ви зможете в 
спокiйнiшiй обстановцi оцiнити свої 
новi позицiї i перспективи.

Сприятливi днi: 1, 3; 
несприятливi: 30.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Дотримуйтеся гнучкої 

позицiї i не чинiть помiтного 
опору, якщо вiдчуваєте 

тиск з боку колег або обставин. 
Хай ситуацiї проявляться в подро-
бицях. У понедiлок обговорення, 
розмови, листування допоможуть 
розiбратися, чи все йде за планом. 
Робота в групi, зустрiчi з друзями та 
iншi варiанти спiльної дiяльностi за-
раз вiдкривають для вас новi обрiї. 
Якщо плануєте змiни в особистому 
життi - дiйте активнiше.

Сприятливi днi: 29, 1; 
несприятливi: немає.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Ритм життя вимагатиме 

вiд вас повного включення в 
справи i стосунки. Поки вашi 

iнтереси будуть зосередженi майже 
повнiстю в дiловiй сферi, можуть ви-
никнути проблеми з тими, хто чекає 
вiд вас любовi й уваги. Плануйте 
зустрiчi або побачення в середу та 
четвер, якщо хочете позбавитися 
невизначеностi у почуттях. Подiї 
цього тижня можуть поставити 
вас перед складним вибором. Але 
саме в цей час починається перiод 
здiйснення i ваших планiв.

Сприятливi днi: 3; 
несприятливi: 1.

РИБИ (20.02-20.03)
Використовуйте альтер-

нативнi можливостi, якi 
з`являтимуться у вашiй роботi. 
Пропозицiї i новi iдеї можуть вияви-
тися дуже корисними, як i настрiй 
освоїти черговий напрям дiяльностi. 
Можна планувати на цей тиждень 
вiдрядження, участь у тренiнгах, 
семiнарах. Можливi знайомства i 
дiлового, i романтичного характеру, 
якi матимуть для вас велике значен-
ня. Все найважливiше зробiть цього 
тижня.

Сприятливi днi: 27, 1; 
несприятливi: 2.

18-19 вересня вже у восьме проходив тра-
диційний турнір з футболу, присвячений пам’яті 
колишнього першого заступника голови Макарів-
ської райдержадміністрації Олексія Михайловича 
Меля. Організаторами турніру були  районна фе-
дерація футболу та двоюрідний брат Олексія Ми-
хайловича – Микола Дмитрович Чепурний, який  
профінансував суддівство турніру, закупив кубки, 
медалі командам-фіналістам та футбольні м’ячі 
кожній команді-учасниці турніру. Ігри відбувалися 
за вже опробовованою системою. 

Команди першої та вищої ліг грали між собою. 
18 вересня в Королівці відбувся першоліговий тур-
нір. У фінал вийшли “Спиртовик” із Ч.Слободи та 
“Партизан” з Кодри. Вища ліга грала групові ігри.  
19 вересня чотири команди приймало Маковище, 
інші чотири грали на центральному стадіоні в Мака-
рові. Всі ігри, без винятку, були безкомпромісними 
і захоплюючими. Не обійшлося і без несподіванок. 
Так, лідер районної першості мотижинський “Ко-
лос” поступився своїм землякам - команді “Фа-
кел” 1:2, а “Штурм” з Макарова, який двічі підряд 
володів Кубком, поступився “Іскрі” з Наливайківки 
0:3, попередньо обігравши “НК-сервіс” 3:2. Отже, 
у фіналі зустрічались: першолігові команди “Пар-
тизан” та “Спиртовик” та вищелігові “Факел” та 
“Іскра”. Цікавими були обидва фінали. В першій зу-
стрічі і “Спиртовик”, і “Партизан” грали з великим 

бажанням і показали належну тактичну та красиву 
гру. Проте гравці “Партизана” виявилися влучніши-
ми і забили два м’ячі. Та на останній хвилині матчу 
у ворота кодрянців суддя призначив пенальті. 2:1 
на користь команди “Партизан”. Вона і отримала 
нагороди від Миколи Чепурного, разом із “малим” 
Кубком.

Не менш захоплюючим виявився і фінал вищої 
ліги. Ситуація на футбольному полі мінялася що-
хвилини. Відчутної переваги не мала жодна із ко-
манд. Проте “іскрівці” відкрили рахунок першими. 
Через невеликий проміжок часу “Факел” зрівнює 
рахунок, а згодом і виходить вперед. Проте втри-
мати переможну ходу не змогли: “Іскра” зрівнює 
рахунок, який протримався до кінця гри. Під час 
пробиття серії пенальті свої воротарські навички 
та психологічну рівновагу показав воротар “Факе-
ла” Олександр Мамедов, який відбив два пенальті  
і сам поставив переможну крапку в зустрічі, забив-
ши своєму опоненту красивий гол, який і дав мож-
ливість команді отримати Кубок О.М.Меля. Олек-
сандр був відзначений, як кращий воротар турніру.

Команди-фіналісти нагороджені медалями, 
м’ячами, грошовими преміями, а кращі гравці - 
пам’ятними статуетками, а переможець турніру - 
перехідним Кубком.

Анатолій ПРОЦЕНКО, 

голова РФФ.
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КУБОК О.МЕЛЯ ОТРИМАЛИ НАЛИВАЙКІВЦІ 

ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ІСТОРИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ В МАКАРОВІ
Минулої суботи, на землю 

макарівську, вперше за бага-
то століть, знову ступила нога 
воїна - безстрашного лицаря 
в обладунках, що ніс яскраво 
червону хоругву над головою – 
символ його війська, що йшло 
слідом за знаменоносцем.  І 
вийшов йому на зустріч інший 
воїн, і вдарив він своїм мечем 
по щиту, чим викликав на по-
єдинок військо супротивника.  
Зійшлися в бою мужні витязі і 
пішов дзвін від ударів мечів та 
алебард… Здивовано і трішки 
налякано дивились наші зем-
ляки на відтворення середньо-
вічного поєдинку. Не щодня по-
бачиш таке перевтілення, та ще 
й у своєму місті, проте цікавість 
і азарт взяли своє і вже через 
декілька хвилин глядачі поча-
ли підтримувати бійців криком 
та свистом. Ось так і  відкрив-
ся перший, та сподіваюсь не 
останній, фестиваль історичної 
реконструкції у Макарові.

Змагатися за найкращих 
бійців приїхали 5 клубів з Украї-
ни: «Айна – Бера» (Київ), «Поль-

ша» (Київ), «Бойове Братство» 
(Київ), «ОВіН» (Київ) та альянс 
клубів «АКРА», що включає в 
собі бійців з Харкова, Києва та 
Хмельницького. Та не тільки во-
ювати прибули реконструктори 

- за найкрасивіший та достовір-
ніший середньовічний костюм 
змагалися учасники в конкурсі 
– дефіле. Судила турніри квалі-

фікована маршальська група з 
Києва, що відгукнулась на наше 
запрошення. Найвидовищними 
номінаціями стали щит/меч, та 
5/5, в яких змагались за призові 
місця близько 50 учасників. На 

жаль, дощ розігнав майже всіх 
глядачів, що прийшли поди-
витись видовище, та учасники 
його ніби не помічали. Вдягну-
ті з ніг до голови в залізні об-
ладунки, запалені адреналіном 
бою, в перервах між поєдинка-
ми, навіть витанцьовували під 
драйвову музику. Настрій до-
щем не зіпсуєш, чого не скажеш 
про чудові костюми прекрасних 
панночок, які хоч і промокли до 
кісток, та все ж відмовились хо-
ватись під навіс, бажаючи за-
лишатися  поруч зі своїми одно-
клубниками, які завзято воювали 
за звання найкращого. 

  Приємно бачити коли одно-
думці підтримують один одно-
го і в горі, і в радості. Нагороди 
отримали 3 найсильніші одиноч-
ні бійці ( до речі, всі з клубу «Айна 
– Бера»), а також 4 команди бу-
гуртників.  Не втратили хорошо-
го настрою клуби, що не зайняли 
жодного призового місця в турні-
рах. Задоволеними від’їжджали  
учасники, пообіцявши що на-
ступного року знову приїдуть до 
нас на фестиваль. А тим більше, 
що планується власною макарів-
ською командою взяти участь у 
турнірах, адже скоро буде функ-
ціонувати і набирати учасників  
клуб історичної реконструкції 
«Крило Ворона».

 Ось так  заявили про наше 
містечко на всю Україну. Мож-
ливо було багато негараздів і в 
підготовці до фестивалю, і в його 
проведенні, адже  робилось це 
вперше, взагалі без будь-якого 
досвіду, лише на голому ентузі-
азмі та бажанні зробити неве-
личке свято для людей. І через 
це, мало хто взагалі знав про за-
хід, адже лише в останній день 
випала змога повідомити про 
цю подію. Та хочеться відмітити, 
що коли всі починають працюва-
ти однією великою та дружньою 
командою – все вдається. Хочу 
висловити велику подяку людям, 
які повірили в цю ідею і допомо-
гли в проведенні фестивалю.

Оксана ІГНАТЮК,

ініціатор проведення 

фестивалю.    


