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Зранку дзвони скликали прихожан до сільської церкви, яка кілька  років тому зведена 
силами громади і стала окрасою села. День цей, як повелося з давніх-давен, розпочав-
ся зі святкової літургії. Ясногородці дякували Всевишньому, Святій Богородиці за опіку 
над рідним краєм, молилися за його процвітання і кращий завтрашній день. А по обіді 
поспішили до будинку культури, щоб відзначити День села. Це хоч і нова традиція, але 
уже прижилася тут відколи сільським головою Тетяна Семенова. Наразі свято було осо-
бливе тим, що відбувалося у переддні завершення каденції місцевої влади. Сільський 
голова, депутатський корпус використали його, щоб прозвітувати перед громадою про 
зроблене. Місцевій владі не соромно було у вічі глянути людям: довіру виправдали.

Обіцяне, втілене в життя, саме за себе говорить. Змінилося село на краще. Сьо-
годні не впізнати більшість колишніх його вулиць - асфальтовані, освітлені вночі. Радує 
відремонтована школа, яка ще недавно була на межі закриття, проте отримала друге 
дихання. Запрацював у повну силу відновлений сільський будинок культури і об’єднав 
любителів народної творчості. Молоді сім’ї, які виховують дошкільнят, не нахваляться 
дитсадком, який ось уже три роки як запрацював і добре опікується їх малюками. Тут 
подумали і про дитячий майданчик у центрі села, і про озеленення, чистоту, порядок 
біля осель. Як ведеться в добрій громаді, завжди пам’ятають про своїх пращурів. Зна-
йшла громада кошти на відновлення пам’ятної стели загиблим у роки Великої Вітчизня-
ної війни і наведення належного порядку на старому кладовищі. І навіть на опис власної 
історії. Днями побачать світ „Нариси з історії Ясногородки”, які відображають багато-
вікову історію села, доводячи її аж до наших днів.

Все це лише дещиця зробленого. Кожен день диктує місцевій владі нові плани. 

НА РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ В ЯСНОГОРОДЦІ 

- ХРАМОВЕ СВЯТО 

Упродовж січня 1943-го – жовтня 1944 
року, під час визволення України, на її те-
риторії радянськими військами було про-
ведено 15 наступальних операцій, із них 
11 стратегічних і 4 фронтових. Битва за 
Україну досягла апогею з осені 1943 року 
по осінь 1944-го. Саме на її території в 
цей час була зосереджена приблизно по-
ловина діючої Червоної армії. У ті дні ви-
зволено і Бориспільщину. З села Вишень-
ки фашистів вигнали 29 вересня. Чимала 
роль у цьому партизанських загонів. Саме 
тому святкування Дня визволення район-
на влада об’єднала з Днем партизанської 
слави.

До урочистостей, що починалися пе-
ред меморіалом загиблих у роки війни, 
долучилися губернатор області Анатолій 
Присяжнюк, голова Бориспільської ОДА 
Анатолій Ольшанський та голова Борис-
пільського районного осередку Партії ре-
гіонів Вадим Морисенко. 

– Саме ви мужньо стояли на захисті 
рідної землі та своїх співвітчизників, – 
звернувся до присутніх на заході вете-
ранів Анатолій Присяжнюк. – Ви щодня 
дивилися в очі смерті, проте жодного 
разу не зійшли зі шляху справжнього па-
тріота. З 9 тисяч ваших земляків із фрон-
ту повернулися лише 6 тис. А всього  на 
Бориспільщині від рук окупантів загину-
ли близько 5 тис. людей. У лютому 1943 
року на цих землях утворився партизан-
ський загін імені Щорса, бійці якого до 
самого визволення захищали місцеве 
населення від звірств фашистів, прово-
дили диверсії, з останніх сил боролися 
з ворогом. Наші й прийдешні покоління 
пам’ятатимуть ваш подвиг. Саме ви за-
клали перші цеглини у фундамент неза-
лежності України.

Попереднє керівництво держави геть 
забуло про існування ветеранів. Не забез-
печувалися навіть їхні найелементарніші 
потреби. Проте нині влада над цим пра-
цює – реалізується програма забезпечен-
ня ветеранів житлом, транспортом.

– Лише спільними зусиллями нам 
вдасться побудувати міцну державу, – 
наголосив Анатолій Присяжнюк. – Саме 
тому сьогодні я не можу оминути й тему 
виборів. Ми повинні вирішити, що хочемо 
– далі котитися в прірву чи обрати стабіль-
ний розвиток із новою командою. Ми не 
сортуємо людей за політичними кольора-
ми. Кожен, хто хоче працювати – працює, 
а хто ні – йде в опозицію. 

Нині в обласній раді створено біль-
шість «За Київщину», завдяки злагодженій 

роботі якої вдалося відновити фінансу-
вання понад 20 програм, у тому числі – бу-
дівництва соцжитла, розвитку медицини в 
районах, соціального забезпечення пен-
сіонерів, інвалідів та ветеранів. За останні 
півроку обласній владі вдалося надати ро-
бочі місця майже 10 тис. людей, відновити 
програму газифікації населених пунктів, 
триває упорядкування земельних питань 
(за півроку видано понад 100 тис. актів на 
землю).

– В області є влада, й вона працює для 
людей, – заявив Анатолій Присяжнюк. – 
Завдяки чіткій програмі дій нам вдалося 
залучити на Київщину нових інвесторів, 
із якими вже підписано угоди на 2 млрд. 
доларів США. Звичайно, нам доводиться 
йти на не зовсім популярні кроки, як на-
приклад, подорожчання енергоносіїв, зо-
крема газу. Чому це відбувається? Справа 
в тому, що попередній уряд, закуповуючи 
газ у Росії по 450 доларів США за  тисячу 
метрів кубічних, продавав їх населенню по 
200! А дефіцит  перекривався за рахунок 
кредитів, узятих у Європи! Завдяки онов-
леній системі субсидій пільги отримають 
усі, хто їх потребує. 

Протягом останніх 10 років влада не 
вручала інвалідам та учасникам війни ав-
томобілі. А зараз, у день визволення Бо-
риспільщини від німецько-фашистських 
загарбників, ключі від новеньких автомо-
білів отримали троє ветеранів.

– Ми, люди, які пройшли війну, щиро 
вдячні за піклування, – наголосив Митро-
фан Ганжа, голова ради ветеранів села 
Вишеньки. – Останнім часом влада про 
нас турбується: постійно отримуємо ма-
теріальну допомогу, продуктові пакети. 
Особливо я вдячний за автомобіль, який 
мені сьогодні вручили. Адже ходити в 90 
років уже непросто, а так – хоч кудись 
можна буде поїхати.

За словами голови Бориспільської 
РДА Анатолія Ольшанського, нині в ра-
йоні мешкають дев’ять учасників парти-
занського руху. На жаль, не всі вони мали 
змогу взяти участь у святкуванні.

– Ми про них не забуваємо, – запевнив 
Анатолій Ольшанський. – Перемога дала-
ся дорогою ціною. І ми про це пам’ятаємо й 
маємо бути вдячні за такий дарунок. Саме 
тому ми повинні постійно опікуватися на-
шими героями. Нині ветерани отримують 
безкоштовні акти на землю, фінансову та 
матеріальну допомогу. Я запевняю: влада 
й Партія регіонів не залишить їх наодинці! 

 

Костянтин БЕЗГИНСЬКИЙ.

Анатолій ПРИСЯЖНЮК: «ВИ ЗАКЛАЛИ 
ПЕРШІ ЦЕГЛИНИ У ФУНДАМЕНТ  

НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ»
Бориспільщина відсвяткувала 67-му річницю визволення 

від німецько-фашистських загарбників

' СТОР.  2.

ТВОРЧИХ УСПІХІВ 
І НЕВИЧЕРПНОЇ НАСНАГИ!

Восени ми відзначаємо День працівників освіти - свято, яке 
звільняє від буденності й допомагає осягнути найголовніше у житті. 
Кожен з нас згадує свого Вчителя - того, котрий долучив до книги, 
запалив іскорку знань, був старшим другом і порадником, кому ми 
зобов’язані своїми життєвими і професійними перемогами.

Ми схиляємо голови перед мудрістю і жертовністю освітянина 
- учителя, вихователя, викладача,  майстра, зусиллями якого тво-
риться майбутнє нашого краю. Ви сумлінно виконуєте свій профе-
сійний обов’язок, вчите нашу юнь  пізнавати нове і пам’ятати про 
минуле нашої Батьківщини.

Шановні працівники освіти! Прийміть щиру вдячність за високе 
служіння обраній справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, 
добро і щедрість душі. Щиросердно бажаємо вам, шановні освітяни, 
міцного здоров’я, щастя, благополуччя, великих творчих успіхів і не-
вичерпної наснаги!

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!
9 жовтня 2010 року в районному будинку культури відбу-

деться сольна концертна програма «Шедеври світових хітів» 

народного артиста  України Володимира Гришка за підтрим-

ки обласної та районної організацій Партії регіонів.

(Про початок концерту буде повідомлено).

24 вересня в райдержадміністрації від-
булося засідання комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки, яке провів заступник голови 
райдержадміністрації А.Гріненко. Було обгово-
рене одне з актуальних питань смт Макарів та в 
районі - це покращення екологічного стану річки 
Здвиж, зокрема очищення її русла. За результа-
тами розгляду зазначеного питання прийнято рі-
шення про звернення до Київської обласної ради 
з проханням виділення коштів на очистку русла 
річки.

У засіданні взяли участь начальник Ірпінсько-
го управління водного господарства О.Забуга, 
начальник проектної організації МПП „Атол” 
О.Кучерявий, заступник начальника Київсько-
го водгоспу Т.Бугай, начальник відділу з питань 
надзвичайних ситуацій райдержадміністрації 
О.Кунаков та інші.

25 вересня в с. Новосілки відбулося святку-
вання Дня села. В заході взяв участь голова райдер-

жадміністрації Я.Добрянський, який привітав гро-
маду села, вручив грамоти кращим представникам 
села та подарував ноутбук дитині-інваліду. Також у 
ході урочистої частини Новосілківський сільський 
голова Н.Кубай відзначила пенсіонерів, депутатів, 
волонтерів та всіх, хто брав активну участь у життє-
діяльності села. Святкова програма продовжилася 
концертом та ярмарком солодких випічок.

27 вересня заступник голови райдержадмі-
ністрації О.Майстренко провів апаратну нараду 
з керівниками установ і організацій району, в ході 
якої була розглянута районна програма „Рік вете-
ранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років у 
Макарівському районі на 2010 рік” та обговорені 
питання стану виконання Програми розвитку ту-
ризму, зокрема запровадження зеленого туризму 
та стану виконання заходів щодо реалізації дер-
жавної політики у сфері цивільного захисту насе-
лення та організації роботи з питань техногенної 
та пожежної безпеки у районі.
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Закінчення. Поч. на 1 стор.
Зміни в селі на краще приваблюють мо-

лодих. Останнім часом усе більше їх залиша-
ється тут жити, пов’язуючи свою долю, наро-
джуючи дітей. Тетяну Миколаївну, як молодого 
очільника влади, це особливо радує. Є запо-
рука майбутнього розвитку села, за яке вона 
вболіває душею. Люди це бачать. Шанують та 
дякують, що ніяк не заважає сільському голові 
завжди дивитися на свою роботу, як керівни-
ка, самокритично. А ініціативи, активності, як 
і нових задумів, їй ніколи не бракує. Ось і до 
місцевих виборів залишилося менше міся-
ця, а сільський голова на святі вела мову про 
плани влади: переобладнати стару шкільну 
майстерню в ФАП, завершити асфальтуван-
ня вулиць, створити при сільському будинку 
культури сучасну базу дозвілля... І люди не-
дарма підтримали її оплесками.

...Цьогорічний День села відкрив у Ясно-
городці духовий оркестр Збройних Сил Укра-
їни. Уже його послухати для багатьох стало 
неабияким задоволенням. Такий дарунок до 
Дня села зробив земляк, генерал-лейтенант 
Григорій Саковський. Тим, хто захоплюєть-
ся народними ремеслами, була можливість 
побачити роботи кращих ясногородських 
майстринь-вишивальниць – Катерини Оси-
пенко та Марії Кононенко. Вперше виставив 
на огляд земляків свої полотна син кращої 
ланкової місцевого колгоспу,  художник Іван 
Малишенко, і вразив самобутнім талантом. До 
торжества за ініціативи сільської ради був спе-

ціально підготовлений фільм про Ясногородку, 
який мали можливість першими переглянути 
присутні в залі. Щиро привітала односельчан 

сільський голова. Настоятель місцевої церк-
ви отець Ростислав побажав усім здоров’я, 
миру і Божого благословення. З нагоди свята 
вітальну адресу від голови Київської облдер-
жадміністрації Анатолія Присяжнюка зачитав і 
вручив голова райдержадміністрації Ярослав 
Добрянський. Ярослав Вікторович звернувся 
до громади: 

- Мені надзвичайно приємно приєднатися 
до дня народження того місця, де ви прожива-
єте. Зміни в розбудові села радують. Там, де 
громаду очолюють такі керівники, як ваш, де 
ініціативи, завзяття громаді не бракує, села 
розвиваються. Я переконаний, що потенціал 
Ясногородки невичерпний. 

Голова райдержадміністрації побажав ве-
теранам, які знають, що таке Батьківщина, 
рідне село, і далі не втрачати наснаги, те-
пла в рідному домі, молоді – любити, завжди 

пам’ятати і прославля-
ти рідний край, а всім 
присутнім – щоб во-
гонь оптимізму ніколи 
не згасав у їхніх серцях, 
здоров’я, достатку, 
гордості за те, що вони 
ясногородці. 

Також Ярослав Ві-
кторович вручив грамо-
ти, подяки від Київської 
облдержадміністрації, 
райдержадміністра-
ції і районної ради. 
Серед нагороджених 
були: директор НВО 
Н.І.Яценко, мати-героїня 
М.А.Васильчук, депу-
тати П.І.Саковський, 
М.Я.Василенко, пен-
сіонери К.С.Войтенко, 
Л.В.Малишева та інші. 

Та чи не найбільше 
цього дня радів пода-
рунку, який теж вручив 
Ярослав Вікторович, 
Олексій Максютенко – дев’ятирічний хлопчик 
з особливими потребами. Ноутбук – це його 
мрія і ось вона завдяки небайдужості ближніх 
здійснилася. Подарунок хлопчик заслужив за 
свою мужність. З народження Олексій прику-
тий до інвалідного візка, але прагне ходити і все 
робить для цього. Вади здоров’я не завадили 

його життєрадісності і непосидючості. Ноут-
бук для нього – можливість більше спілкува-
тися з друзями, здобувати знання і пізнавати 
світ. 

Привітав односельчан депутат районної 
ради Анатолій Ліманський, найкращі поба-
жання адресували односельчанам всі, хто 

того дня піднімалися на 
сцену святкової зали. 

За традицією торже-
ства до когорти „почес-
них жителів села” цього 
разу громада приєднала 
директора заводу „Ар-
тем” Віктора Салюту, 
г е н е р а л - л е й т е н а н т а 
Збройних Сил України, 
уродженця Ясногород-
ки Григорія Саковсько-
го, одного з меценатів 
будівництва місцевого 
храму Миколу Єфімова, 
ветерана праці Катерину 
Войтенко. Сільська рада 
нагородила чимало жи-
телів села, окремі трудо-

ві колективи за активну громадську позицію. 
Традиційно дарунки отримали й родини, в 
яких від минулого Різдва Пресвятої Богороди-
ці народилися немовлята. 

Святкову концертну програму підготува-
ли вихованці місцевого навчально-виховного 
об’єднання та сільський ансамбль „Ясен-
цвіт”, який дебютував на минулорічне храмове 

свято. Неабияк додавши в майстерності, пісні 
у його виконанні підняли настрій, а гуморис-
тичні театралізовані сценки ще й розсмішили 
залу.

Розповідь про День села хочу закінчити 
рядками з вірша “Слався, ясний град, в усі 
віки!” місцевої поетеси Олени Ліманської: 

За село молю я Матір Божу
І прошу Небесного Отця 
Подолати всі людські незгоди, 
Укріпити вірою серця.
Я прошу, щоб діти не хворіли. 
Щоб онуки радість в дім несли. 
Боженьку! Додай селянам сили, 
Старість забезпечену пошли.
Все життя їх промайнуло в полі, 
Там і зустрічали сонця схід. 
Нам за їх потріскані долоні 
Болісно отак душа щемить.
Краю мій, оспіваний Сиченком, 
За твоїх славетних трударів 
Гордість переповнює серденько, 
Тож живи ще тисячу віків.
Розквітай, живи во славу Божу, 
Мудрістю і правдою живи. 
За добро, за силу, за свободу 
Слався, Ясний град, в усі віки!

Анна СУХЕНКО.

НА РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
В ЯСНОГОРОДЦІ - ХРАМОВЕ СВЯТО 

На дитячому майданчику.

“Ясен-цвіт”.

Художник Іван Малишенко.

Ноутбук Олексію Максютен-
ку вручає голова райдержадмі-
ністрації Ярослав Добрянський.

Духовий оркестр Збройних Сил України. 

МЕШКАНЦІ 
КИЇВЩИНИ 

БУДУТЬ 
ІЗ ЦУКРОМ!
Завдяки підтримці об-

ласної влади та вітчизняним 
інвесторам у Миронівці від-
новила роботу цукроварня, 
яка не працювала впродовж 
останніх трьох років

Миронівський цукровий за-
вод, заснований ще наприкінці 
ХІХ століття, вперше зупинився 
під час відступу німців у 1944 
році – окупанти підірвали його. 
Невдовзі він знову запрацював 
– оновлений і відреставрова-
ний. Удруге така халепа стала-
ся вже в нашому, ХХІ столітті, 
коли у 2007-му через вигадану 
нерентабельність підприєм-
ства тогочасна влада виріши-
ла будь-що його позбутися. 
Устаткування мали порізати 
на металобрухт, а приміщення 
і територію у 18 га продати. 
Проте й цього разу знайшлися 
люди, які вирішили, що завод 
працюватиме далі.

Три роки підприємство, яке 
щодоби може виробляти по-
над 2 тисячі тонн цукру, стоя-
ло нікому не потрібне й лише 
24 працівники займалися його 
обслуговуванням, фактично 
– охороною від мисливців за 
металом. 23 липня цього року 
завод перейшов у власність 
Михайла Вугмана. За місяць 
йому вдалося зробити немож-
ливе: провести ремонт, що-
правда, без реконструкції, та 
запустити виробництво.

«Ми починали з малень-
кого заводу в Іванькові, – го-
ворить генеральний директор 
та власник підприємства Ми-
хайло Вугман. – Побачили, що 
такого типу підприємства, що 
б там не казали, не збиткові. 
Вирішили працювати. Наразі 
маємо великі плани й бажання, 
що найголовніше! Нам дове-
лося у стислі строки провести 
радикальний ремонт території, 
приміщень та устаткування за-
воду. По закінченні сезону пла-
нуємо почати реконструкцію й 
увести в експлуатацію лінію з 
переробки сирцю, що дозво-
лить збільшити об’єми вироб-
ництва на 90–100 тисяч тонн. 

За словами власника, пра-
цювати з сільгоспвиробниками 
вони почали ще в лютому, адже 
інакше завод не мав би сиро-
вини. На закупівлю та посів 
насіння цукрового буряка при-
ватним землевласникам було 
виділено близько 20 млн. грн. 
безвідсоткової позики. Відтак 
зараз власник заводу очікує 
на 200–250 тис. тонн цукрових 
буряків. Натомість і міська, й 
обласна влада обіцяє всіляко 
підтримувати інвестора.

«Обласна влада робить усе 
можливе, щоб допомогти роз-
виватися малому та середньо-
му бізнесу на Київщині, – за-
значив Анатолій Присяжнюк, 
губернатор Київської області. 
– Завдяки відновленню вироб-
ництва, кількість працівників на 
цьому заводі збільшилася з 25 
до 600. У перспективі – понад 
1000 робочих місць!»

Цього року, за словами 
Анатолія Присяжнюка, на Ки-
ївщині працюватимуть 10 цу-
крових заводів загальною по-
тужністю 21 720 тонн за добу. 
Очікується, що на цукровар-
нях області вироблять понад 
220 тисяч тонн цукру. Відро-
дження галузі, на думку гу-
бернатора, дасть можливість 
відродити тваринництво, 
створити сотні додаткових 
робочих місць і знизити вар-
тість продукції.

До речі, Миронівський цу-
кровий завод – це не лише 
виробництво цукру. Під час 
короткої розмови власника 
підприємства та губернато-
ра області визріло ще одне, 
важливе для району, рішення. 
Михайло Вугман пообіцяв при-
дбати місцевій громаді шкіль-
ний автобус, а також обдумати 
пропозицію забезпечення до-
шкільних навчальних закладів, 
шкіл та інтернатів Київщини 
безкоштовним цукром. 
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СУМНА ПЕРШІСТЬ 
Нас уже не 50 мільйонів. Хвороби мо-

лодшають, серцево-судинні  захворюван-
ня лідирують серед інших . Я не належу 
до тих людей, які  можуть спокійно про це 
розповідати, я вирішив діяти. Маю мрію 
збудувати на території обласної лікарні 
сучасний кардіологічний корпус, де жи-
телям області будуть надаватися якісні 
медичні послуги. І ця ідея вже починає 
втілюватися у життя: необхідність цього 
розуміють у обласній раді і адміністрації. 
Ось для цього мені і потрібна трибуна об-
ласної ради, аби щоразу нагадувати де-
путатам про цю проблему, щоденно ви-
бивати гроші для її втілення у життя.

Попередня влада на цю проблему 
уваги майже не звертала. І це при тому, 
що область - у трійці регіонів, де немає 
можливості надавати кардіохірургічну 
допомогу  жителям Київщини.  Те, що па-
семо задніх – то півбіди. Але ж люди мі-
сяцями чекають у черзі на обстеження чи 
операцію, які коштують недешево.

Територія обласної лікарні №2 чу-
дово підходить для будівництва ново-
го корпусу – є 5 гектарів вільної землі.  
Необхідно добудувати  три операцій-
них, реанімаційне та діагностичне від-
ділення.  Хочеться подякувати сьогод-
нішнім керівникам області за розуміння 
цієї проблеми  і підтримку.  Вже маємо 
за рахунок зменшення використання 
власних коштів  проектно-кошторисну 
документацію, виготовити яку вдалося 
за 8 місяців.  

РОБИТИ ДОБРО 
КОРИСНО ДЛЯ 

ЗДОРОВ’Я
Упродовж багаторічної роботи за фа-

хом, помітив одну важливу деталь: роби-
ти добро корисно для здоров’я. А скільки 
невирішених проблем у галузі здоров’я 
є і у вашому районі? На прохання голов-
ного лікаря Макарівської ЦРЛ Петра Си-
доренка вже проведено медичні огляди 
вчителів у Макарівському НВК “загаль-
ноосвітня школа - районна гімназія”. Це 
– непоодинокий приклад. Для отримання 
більш повної картини стану здоров’я кож-
ного, хто побував на прийомі, були зро-
блені аналізи, електрокардіограма. Хотів 
би зауважити, що медичні огляди висо-
кокваліфіковані спеціалісти проводять і в 
інших районах області. 

Запровадити у практику таку схему 
роботи нас змусило саме життя: низьке 
пенсійне забезпечення, зростання цін на 
транспортні послуги – ось що покликало 
лікарів у дорогу. Вродовж п’яти років ми 

виїжджаємо у райцентри і села, аби на 
місці оглянути хворого, призначити ліку-

вання. За підрахунками, вдається за рік 
зробити понад 50 таких виїздів. Ще одна 
важлива деталь: всі обстеження жителі 
області проходять безкоштовно.

Сьогодні багато точиться розмов до-

вкола необхідності запровадження що-
річних медичних оглядів. Та не говорити 
треба у цьому випадку, а діяти! Так уже 
склалося, що ми лише іноді згадуємо про 
здоровий спосіб життя (поки не припече 
до лікарні забуваємо дорогу). А що тоді 
говорити про профілактику захворювань, 
яка саме і починається із профілактичних 
медоглядів.  Та й актуальною залишається 
вислів, що хворобу легше попередити…

ОДИН ЛІКАР… 
НА ВСЮ   КОМІСІЮ

Прогуляти, про-
ігнорувати, про-
пустити… Є такі 
депутати, що при-
ловчилися і успішно 
ховаються за таки-
ми «виправдання-
ми». Однак до Во-
лодимира Єлагіна 
це не має жодного 
відношення, бо він 
із тих людей, які 
звикли все робити 
від «а» до «я». «А 
інакше, — пере-
питує Володимир 
Володимирович, - 
навіщо починати?» 
Ось тому роботу 
жодної комісії не 
пропустив. Є тут 
ще один важливий 
нюанс: у постійній 

комісії з питань охорони здоров’я, мате-
ринства та дитинства налічується лише …

один депутат – лікар (до цього В. Єлагін 
двічі очолював комісію з питань ліквідації 
наслідків чорнобильської катастрофи).

Щастя кожної людини починається 
із здоров’я. Ще стародавні римляни 
говорили, що здоров’я – найбільше 
благо, яке неможливо взяти у кредит, 
подарувати чи купити. Пройшли сто-
ліття і все залишається незмінним. Не 
гроші, не слава, а саме здоров’я по-
трібне кожному із нас, аби бути щас-
ливим, народжувати дітей, працювати, 
чекати онуків.  

- У період передвиборчої агітації ні я, 
ні мої довірені особи не принесуть вам до-

дому пакети із гречкою чи цукром. Такий 
спосіб не використовував і у попередні 
рази. Вважаю, що кожен повинен профе-
сійно виконувати свою роботу: вчитель – 
навчати, хлібороб – плекати ниву, а лікар 
– лікувати. На моє переконання вже мину-
ли часи політиканства і настає ера профе-
сіоналів. Справа охорони здоров’я людей 
для мене уже майже 30 років є справою 
щохвилинного життя, -  розставляє акцен-
ти В.Єлагін.

Сьогодні кожному зрозуміло, що прі-
оритетом державної політики повинна 
стати галузь охорони здоров’я і саме 
сюди необхідно спрямовувати інвестиції. 
І робити це не за залишковим принципом, 
як це практикується у країні роками, а на-
правляти сюди фінансові 
потоки, аби декларація 
про пріоритетність стала 
реальністю.

- Я іду в депутати об-
ласної ради не для того, 
аби ділити владу. Моє 
завдання упродовж бага-
тьох років на різних поса-
дах залишається незмін-
ним: дбати про здоров’я 
людей. 

ЧИ ЗДОРОВА 
СІЛЬСЬКА 

МЕДИЦИНА?
Якщо коротко, то вся 

медицина потребує не-
відкладної допомоги: у 
великому місті, райцен-
трі і селі. Однак чим далі 

від столиці, тим більше і проблем. По-
бачити їх без збільшувального скельця 
можна і в Макарівському районі.

За ініціативи В. Єлагіна торік удалося 
вирішити суттєву проблему для району: 
в Київській обласній лікарні №2 відтоді 
лікуються  не лише учасники ліквідації 
аварії на ЧАЕС, а й потерпілі категорії 
населення.  У районі таких проживає 15 
відсотків від загальної кількості населен-
ня. Ось скільки хворих можуть отримати 
якісні медичні послуги  на базі обласної 
лікарні. 

Варто згадати роботу згідно програ-
ми з покращення сімейної медицини: з 

обласного бюджету фінан-
сувалось будівництво ам-
булаторій. Макарівський 
район увагою не обійшли: 
з’явилась медична амбула-
торія у Забуянні.  Медичне 
обладнання у центральну 
районну лікарню і сільські 
установи  надходить по-
стійно.  Ось і в нинішньому 
році  центральна лікарня 
отримала  сучасну ультраз-
вукову діагностичну систе-
му, апарати для реаніма-
ційного відділення на суму 
1  мільйон 210 тис. грн. 

Є ще одна хронічна хво-
роба у районних медиків:  по-
требує добудови хірургічний 
корпус центральної лікарні, 
який збудований майже 60 
років тому  і відтак перебуває 
в аварійному стані.  Через це 
санепідстанція забороняє 
його експлуатувати.

Звернення голови Мака-
рівської райдержадміністра-
ції  Ярослава Добрянського 
до керівників області уже 
зрушило питання з мертвої 
точки: є доручення Прем’єр 
– міністра України М. Азаро-
ва про вивчення питання.     

- Є проблеми, вирішення 
яких не можна відкладати на 
потім, - говорить Володимир 
Володимирович. - Медики 
знають ціну кожній хвилині. 
За вашої підтримки і розу-
міння ми зможемо разом 
розпочати реалізацію кіль-
кох важливих кроків у галузі 
медицини. Давайте наре-
шті не говорити, а реально 
дбати про здоров’я кожного 

із нас. Не відкладайте і цього разу вирі-
шення медичних проблем на потім. Мені 
потрібна ваша довіра і допомога. Бо що 
може одна людина, відомо давно: один у 
полі не воїн.  Разом ми велика і непере-
можна сила.  Підтримайте розвиток меди-
цини, адже це стосується кожного із вас  
хто проживає у Макарові, в усіх великих і 
малих селах району.

На знімках: в центрі - В.В.Єлагін з 
головним лікарем ЦРЛ П.А.Сидоренком 
під час медичного огляду в Макарівсько-
му НВК “загальноосвітня школа - ра-
йонна гімназія”; внизу - прийом ведуть 
лікарі Київської обласної лікарні №2 в 
нашому районі.

Вікторія БИСТРИЦЬКА.

З УС Т Р І Ч   Д Р У Г А

Володимир ЄЛАГІН: «ХВОРА МЕДИЦИНА  
БЛАГАЄ ПРО ОДУЖАННЯ»

У минулому числі газети читачі познайомилися з Володимиром Єлагі-
ним, якого без перебільшення можна назвати лікарем від Бога. Його талант 
організатора, знання економіста не з меншою силою проявляються у що-
денній роботі чи як керівника лікувального закладу, чи депутата обласної 
ради трьох скликань. Сьогодні продовжуємо діалог із цією неординарною 
людиною, яка вже встигла багато зробити для Макарівського району. Про-
те у планах – завдань і задумів значно більше.  

Володимир Єлагін: «Наприкінці жовтня кожен із вас буде обирати депутатів у місцеві 
ради людей, які повинні вирішувати не власні проблеми, а питання кожного із вас. Для 
мене робота в обласній раді – справа не нова: уже тричі мені довіряли представляти 
інтереси  жителі Поліського району. Скажу відверто: усе, що обіцяв жителям того краю, 
виконав. Думаю, кожен із вас хоче задати мені логічне запитання: а навіщо знову бало-
туватися у депутати? У мене готова відповідь і на це питання. Як завідуючий Київською 
обласною лікарнею №2, яку усі звикли називати «чорнобильською», тривалий час очо-
люючи обласне управління охорони здоров’я, будучи головою постійної комісії обласної 
ради з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, знаю не зі слів, а зі щоден-
ної практики про ті хвороби, що хронічно мучать медичну галузь».
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РОЗПОВІЛА ПРО РЕФОРМИ В МЕДИЦИНІ

Українська система охорони 
здоров’я потребує докорінних змін. 
Про це заявляють у «Сильній Україні» 
Сергія Тігіпка. На думку голови Екс-
пертної комісії партії з питань охо-
рони здоров’я Володимира Дудки, 
одним із основних кроків, який до-
поможе вирішити проблеми галузі, 
стане запровадження обов’язкового 
медичного страхування.

- Внески до страхового фонду бу-
дуть платити роботодавці і звичайні 
громадяни. Разом з тим держава по-
винна підтримати тих, хто не може 
платити, взявши на себе страхуван-
ня малозабезпечених, – розповідає 
експерт. – В ідеалі система повинна 
працювати так само, як і в усьому сві-
ті: держава виділяє на медобслугову-
вання лише половину необхідних ко-
штів, ще 35 відсотків – це обов’язкове 
медичне страхування, решта 15 від-
сотків – добровільне страхування та 
кошти самих пацієнтів.

Причому користь від впроваджен-
ня страхової медицини матимуть 
саме прості громадяни: у «Сильній 
Україні» наполягають, що після ре-
форми лікарі перестануть признача-
ти пацієнтам непотрібні для них ліки.

– У Міністерстві охорони здоров’я 
вважають, що споживання ліків в 
Україні на 50 відсотків не є необхід-
ним. Тобто хворі могли б обійтися 
без кожного другого препарату, який 
призначається лікарями сьогодні, – 
стверджує Володимир Дудка. – За 
найскромнішими підрахунками, люди 
витрачають 4 мільярди гривень на рік 
на препарати, які їм не потрібні.

Крім того, страхова медицина 
буде коштувати дешевше: експерт 
навів цифри, що свідчать про те, що 
сьогодні лікування є для споживачів 
важким фінансовим тягарем. Так, 
медичні послуги щороку коштують 
нашим громадянам 30 мільярдів гри-
вень, а після проведення реформи 
витрати зменшаться щонайменше 
вдвічі.

За словами Володимира Дудки, 
одним з етапів реформи стане та-
кож переведення медичних закладів 
на нову форму власності: в «Силь-
ній Україні» вважають, що лікарні та 
клініки повинні бути не бюджетними 
організаціями, а неприбутковими ко-
мунальними підприємствами.

– Це дасть змогу зробити зарп-
лати лікарів вищими, більш гнучко 
регулювати кількість ліжко-місць, 
чого сьогодні не можуть робити го-
ловні лікарі. У цілому, свобода дії 
головних лікарів підвищиться, і це 
позитивно позначиться на лікарнях в 

цілому, – стверджує 
Володимир Дудка. 
Він також зазначає, 
що для впроваджен-
ня обов’язкового ме-
дичного страхуван-
ня необхідна лише 
політична воля. «Є 
стандартний пакет 
нормативних актів, 
який передбачає 
запровадження за-
гальноприйнятних 
стандартів лікування, 
надання медичним 
установам статусу 
неприбуткових кому-
нальних підприємств 
і створення страхо-
вого фонду. Питання 
в тому, що хтось по-
винен на себе взяти 
роль «першої скрип-
ки» і почати впрова-
джувати всі ці напра-
цювання», – зазначив 
Дудка.

Не менш важ-
ливим, ніж запро-
вадження страхової 
медицини, етапом 
реформування охо-
рони здоров’я Во-
лодимир Дудка 
вважає повернення до практики 
обов’язкових медичних оглядів на-
селення.

– Профілактичні медогляди одно-
значно потрібні. Від цього виграють, 
насамперед, громадяни, адже якщо 
раніше виявлять хворобу, то легше її 
буде вилікувати, – відзначає голова 
Експертної комісії «Сильної України» 
з питань охорони здоров’я. – Трива-
лий час обов’язкову щорічну диспан-
серизацію населення не проводили, і 
разом з багатьма іншими факторами 
це призвело до зниження середньої 
очікуваної тривалості життя.

Експерт партії впевнений: щоб 
зробити диспансеризацію справ-
ді ефективною, необхідно створити 
умови для якісного лікування.

– Профілактичний огляд не є по-
вним вирішенням проблем. Замало 
тільки виявити хворобу, потрібно лю-
дину вилікувати, – підкреслює Воло-
димир Дудка. – Держава має оптимі-
зувати фінансування системи охорони 
здоров’я, більше уваги приділивши 
першому рівню медицини. Надання 
медичної допомоги на первинному 
медико-санітарному рівні (амбулатор-
не лікування, допомога сімейних ліка-
рів – прим. авт.) в кілька разів дешев-

ше, ніж надання високоспеціалізованої 
допомоги. Наприклад, у порівнянні з 
другим рівнем (лікування в стаціона-
рах – прим. авт.) – у 8 разів дешевше, 
а з третім (лікування в спеціалізованих 
клініках) – у 20 разів.

А питання дорожнечі ліків у 
«Сильній Україні» пропонують ви-
рішити, запровадивши  систему ре-
імбурсації: тобто, вартість ліків буде 
компенсуватися аптекам або без-
посередньо пацієнтам. При цьому, 
на думку експерта, перевагу слід 
надати препаратам вітчизняного ви-
робництва, які, як правило, дешевші 
від закордонних аналогів. І тоді поку-
пець, який захоче придбати інші пре-
парати, буде доплачувати, а той, хто 
не має такої можливості, отримає 
необхідний мінімум.

Але головну увага, впевнені в 
«Сильній Україні», необхідно приді-
лити підвищенню статусу лікаря та 
забезпеченню медичних працівників 
гідною заробітною платою. «Вона 
повинна бути такою, щоб після за-
кінчення профільного вищого на-
вчального закладу та інтернатури 
випускникам медичних факультетів 
хотілося працювати лікарями», – за-
значив Дудка.

Євгенія ШЕВЧЕНКО. 

Партійні експерти пропонують шляхи  покращення якості медичних 

послуг та зменшення витрат пацієнтів на ліки. 

СЬОГОДНІ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
ЛЮДЕЙ   ПОХИЛОГО ВІКУ

ДОБРИМ СЛОВОМ, 
СПІВУЧАСТЮ…

Аби зробити  людину щасливою, зовсім не 
обов’язково купувати їй дорогі подарунки. Найцін-
ніший дарунок - це дар  любові. Однак чимало лю-
дей, завершивши трудову діяльність, залишаються 
наодинці зі своєю старістю, не всі відчувають любов 
і повагу дітей та онуків, не завжди до їхнього слова 
прислухаються. У багатьох випадках старі живуть 
своїм життям, а молоді своїм.

Наша держава опікується самотніми немічними ста-
ренькими, надаючи їм соціальну допомогу, підтримку. На 
сьогоднішній день у країні функціонує мережа будинків-
інтернатів, територіальних центрів, громадських ор-
ганізацій. Одним з підрозділів територіального центру 
соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких не-
працездатних громадян у районі є стаціонарне відділен-
ня для постійного проживання одиноких непрацездатних 
громадян, що знаходиться в с. Грузьке. Завдяки постійній 
турботі районної адміністрації, районної ради тут  щоден-
но на столі  і хліб, і до хліба,  піклуванню персоналу - його 
мешканці оточені турботою.

Традиційно, в переддень Міжнародного дня людей 
похилого віку, сюди завітали привітати стареньких та 
побажати їм довгих років життя в.о. начальника управ-
ління праці та соціального захисту населення районної 
державної адміністрації В.В. Сенченко та в.о. директора 
територіального центру В.І. Демченко. Завітав з нагоди 
свята і хор «Живиця» місцевого будинку культури та учні 
Гружчанської  школи під керівництвом О.І. Моголівець. 
Майже годину радували вони стареньких своїми запаль-
ними піснями, віршами та щедро роздавали гумор на-
родних усмішок. А далі мешканців стаціонарного відді-
лення чекав святковий обід. 

Приємно відзначити, що в районі є люди, які з ро-
зумінням ставляться до проблем та потреб самотніх 
старих людей. Так, постійними спонсорами  Гружчан-
ського стаціонарного відділення є приватні підприємці 
О.Б.Цисаренко, М.В. Артеменко. А тепер ще й нове ТОВ 
«Емос» (директор філії О.О. Тменов). Дякуючи йому,  ке-
рівництву стаціонарного відділення вдалося огородити 
та впорядкувати територію.

Всього у районі проживає 15860 осіб пенсійного віку. 
Значна частина їх - одинокі та одиноко проживаючі непра-
цездатні      громадяни, якими піклується   територіальний   
центр. Управління праці та соціального захисту разом 
з ним  постійно вишукують можливості, щоб допомогти 
передусім тим, хто опинився за межею бідності. Одним 
з шляхів вирішення цієї проблеми є постійна співпраця 
з керівниками підприємств та організацій різних форм 
власності. Так, з їх допомогою до Міжнародного дня лю-
дей похилого віку ми змогли привітати  ряд одиноких не-
працездатних громадян району і вручити продукти хар-
чування на загальну суму 1293 грн., медикаменти  на 222 
грн., промислові товари   на 113 грн., надати будівельні 
матеріали  на 125 грн.

У районі успішно діє Програма “Рік ветеранів Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років на 2010 рік”, основним 
завданням якої є поліпшення їх житлово-побутових умов 
проживання, медичного, побутового та транспортно-
го обслуговування.  На Макарівщині сьогодні проживає 
2677 ветеранів війни, з них - 117 інвалідів; 1957- учасни-
ків війни, 133 - учасники бойових дій,  470 – сімей заги-
блих воїнів.

Програма включає заходи, які спрямовані на поліп-
шення обслуговування ветеранів війни району, котрі по-
требують соціальної допомоги і підтримки. Тим, кому 
необхідне лікування, управління праці та соціального за-
хисту населення надає санаторно-курортні путівки. З по-
чатку року їх отримали 4 ветерани. У тому випадку, якщо 
інваліди війни з різних причин не змогли скористатися 
путівкою на оздоровлення, їм виплачуємо компенсацію 
один раз на два роки в розмірі 260 грн. Її одержали у по-
точному році 4 інваліди.

Ветеранів війни, в яких ушкоджена опорно-рухова 
система, прагнемо забезпечити необхідними реабіліта-
ційними та протезно-ортопедичними засобами. Цього  
року їх надано 13 особам,  двоє отримали слухові апа-
рати. При зверненні в центральну районну лікарню їх не 
тільки обстежують, а й  у разі потреби госпіталізують. Для 
ветеранів облаштовано кімнати з підвищеним рівнем ком-
фортності. З початку нинішнього року вже пролікувалася 51 
особа.        

Сільськими (селищними) радами спільно з праців-
никами територіального центру постійно проводяться 
обстеження матеріально-побутових умов проживання 
ветеранів війни. За 2010 рік було проведено 2009 таких 
обстежень. За результатами огляду найбільш потребую-
чим надається одноразова грошова допомога. Протягом 
2010 року таку благодійну допомогу отримали 223 людей 
на загальну суму 21 тис. 970 грн. 

Слід зазначити, що в нашому суспільстві є категорія 
громадян, які не мають близьких родичів, котрі б їх до-
глядали у похилому віці. Таких громадян при клопотанні 
виконкомів сільських та селищних рад управління праці 
влаштовує на постійне місце проживання до будинків-
інтернатів для інвалідів та престарілих громадян. З по-
чатку року до таких закладів влаштовано 5 осіб з нашого 
району.

Покоління, яке пройшло лихоліття війни, повоєнні го-
лодні роки відбудови, яке всі свої сили віддало суспіль-
ству, сьогодні стало через обставини, що склалися, прак-
тично незахищеним. Йому, безперечно, набагато важче, 
ніж нам. А нас так багато поряд. І кожен може допомогти 
хоча б одній людині. Не обов’язково грошима, а й добрим 
словом, співучастю, продуктами харчування, теплим одя-
гом до зими та іншим, що не є для нас обтяжливим, проте 
багато значить для нужденних.

Надія СОЛОМЕНКО,
начальник відділу з питань обслуговування 

інвалідів управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації.

Аналізуючи ринок праці 
нашого району за 8 місяців 
року, слід відмітити, що рівень 
безробітних у районі не зріс, а 
навпаки намітилася тенденція  
його зниження. На 1 вересня 
він становить 1,57% від пра-
цездатного населення в пра-
цездатному віці, що менше 
на 1,13%, ніж в аналогічному 
періоді минулого року. До 
центру зайнятості звернулось 
522 особи, визнано безробіт-
ними 357  осіб.

На обліку в центрі за-
йнятості - 284 безробітних 
громадян, із них 138 жінок.  
130 чоловіків - це молодь 
до 35 років.  За соціаль-
ним становищем 156 осіб 
із числа безробітних мають 
робітничі спеціальності, 88 
– службовці, 40 - це особи, 
які займали робочі місця, 
які не потребують професії, 
спеціальності.

Серед безробітних пере-
важають люди, які мають по-
вну середню освіту  99 осіб, 
базову загально–середню 
освіту (56), базову вищу освіту 
(61), повну вищу освіту (41).

Із 219 безробітних, які 
отримують допомогу по без-
робіттю, – 21 безробітний 
отримує допомогу в розмірі 
від 400 до 550 грн., 128 без-
робітних - від 550 до  884 грн., 
13 - від 884  грн. до 1100 грн., 
27 - від 1100 до 1500 грн., і 
понад 1500 грн. отримує 30 
безробітних. Як правило, це 
люди, які працювали в Києві з 
високою заробітною платою.

Найбільше безробітних 
зареєстровано із Бишева, Ко-
марівки, Кодри. 

Із загальної чисельності 
безробітних 150 осіб про-
живає в сільській місцевості. 
Що стосується вивільнення 
працівників, то порівняно з 
минулим роком чисельність 
вивільнених зменшилась. Їх 
зареєстровано 22 особи, що 
менше на 20 осіб проти мину-
лого року. Як правило, і робо-
тодавці, і працівники, щоб не 
проводити процедуру скоро-
чення, звільняють працівників 
згідно ст. 36 п. 1 КЗпП України 
(за згодою сторін).

За допомогою центру 
зайнятості працевлаштова-

но 328 осіб, проходили про-
фесійне навчання 44 особи, 
брали участь у громадських 
роботах 213 осіб. Найбіль-
ше працевлаштовано на ТОВ 
«Макарівська птахофабрика», 
ДП «Макарівське лісове гос-
подарство», в ТОВ  «Агрофір-
ма «Київська».

Порівняно з 2009 роком 
збільшилася кількість вакан-
сій, які зареєстровані  у центрі 
зайнятості - 54. Але вакансії 
стали з меншою заробітною 
платою, найбільша заробітна 
плата  становить 3500 грн. – 
це вакансія головного бухгал-
тера ТОВ  «АФ «Київська».

Безробітні проходили 
професійне навчання за 
професіями: електрозва-
рювальник, кухар, офіціант, 
продавець, перукар, адміні-
стратор, обліковець, слюсар 
з ремонту автомобілів. Як 
правило, після курсів 90% 
безробітних працевлашто-
вуються.

З серпня  цього року центр 
зайнятості знову почав нада-
вати безробітним одноразову 
допомогу по безробіттю для 

започаткування власної спра-
ви. Всього до закінчення 2010 
року планується таку допомо-
гу надати 9-ти громадянам. 
Двом безробітним надано 
таку допомогу. Їм виплачено 
26281 грн. для започаткуван-
ня  власної справи (сфера 
торгівлі, надання консульта-
ції та бухгалтерські послуги). 
В цьому році 19 безробітних 
були працевлаштовані на до-
таційні робочі місця, створені 
за рахунок Фонду. Відшкодо-
вана роботодавцям Фондом 
сума становить 117 тис. 758 
грн.

Центр зайнятості про-
водить також розслідування 
страхових випадків. За ре-
зультатами цих розслідувань 
безробітними повернуто 6182 
грн. незаконно отриманої до-
помоги по безробіттю.

Центр зайнятості продо-
вжує проводити роботу для 
стабілізації ринку праці ра-
йону.

Валентина ХАЛІМАНЧУК,

директор 

Макарівського РЦЗ.

БІЛЬШІСТЬ БЕЗРОБІТНИХ МАЮТЬ РОБІТНИЧІ 
ПРОФЕСІЇ І ПОВНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

ІНФОРМУЄ  ЦЕНТР  ЗАЙНЯТОСТІ
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Сьогоднішнє юне покоління нічим не здивуєш. А 
зацікавити, аби дітлахи із задоволенням віддавали-
ся улюбленій справі, досить важко. Це стосується як 
освітнього процесу, так і вільного часу. Тому педаго-
ги змінюють методики викладання, запатентовують 
власні навчальні програми, тобто знаходять ті ниточ-
ки, завдяки яким учні залюбки відвідують як шкільні, 
так і позакласні заходи. Багато роботи зроблено в 
цьому напрямку вчителем фізичної культури Ново-
сілківської ЗОШ Світланою Перепелицею.

З Світланою Анатоліївною читачі районки вже 
знайомі. Вона - керівник танцювальних колективів 
«Лелеченьки» та «Промінці», на рахунку яких не одна 
перемога у конкурсах, про які ми неодноразово писа-
ли. Та має чимало напрацювань і в школі. Дітям, котрі 
ходять на фізкультуру (адже навчання проходить не 
лише в школі, й у садочку), пощастило. Кожен новий 
урок не схожий на попередній. В ігровій, змагальній 
формі школярі під музику виконують фізичні вправи 
з елементами спортивного танцю. Причому, в такій 
формі, учні використовують різні знаряддя, такі як 
обручи, канати, м’ячі, скакалки, гімнастичні палиці, 
футбольні фішки, кеглі, гімнастичні лави, мати. Щоб 
урізноманітнити вид навантаження, гантелі вдало 
замінили на пластикові пляшки з водою, які мають 
різний об’єм.  Словом, у користуванні хлопців та ді-
вчат весь можливий арсенал. Здається, що урок  
фізкультури має скоріше розважальне спрямуван-
ня, ніж виховне. Та це не так. Новосілківці, як і учні 
інших населених пунктів, здають нормативи згідно 
шкільної програми. Окрім виконання стандартних, 
Світлана Перепелиця запроваджує й нові. Дітлахи не 
відчувають примусовості, для них це не стандартне 

навчання, а задоволення, яке дає результати – здо-
рове тіло і здоровий дух.

Маючи за плечима 20-річний досвід роботи, 
педагог-новатор Світлана Перепелиця вирішила 
поділитися ним з іншими вчителями. Залучившись 
підтримкою райво, вона ініціює районний, а згодом 
і обласний семінари «Використання інноваційних 
технологій на уроках фізкультури». В ході їх прово-

дила показові виступи. Також на обласному заході 
свої напрацювання демонстрували й інші фізкуль-
турники. Зокрема, були представлені уроки гім-
настики з елементами військового бою та футболу, 
в яких новосілківські дітлахи взяли участь. 

Організовує Світлана Анатоліївна шкільні зма-
гання, де діти показують своє вміння, а батьки спо-
стерігають за їх здібностями. Серед таких заходів 
щорічні «Супер козак» та «Олімпійський тиждень». 
Перший проходить до Дня захисника Вітчизни. 
В ньому беруть участь тільки хлопці. Причому в 
журі знову ж таки лише представники чоловічої 
статі, котрі мають безпосереднє відношення до 
військової  служби. Друге змагання – вже до Дня 
фізкультурника. Це своєрідні «веселі старти». Учні 
1-4 класів стрибають через перешкоди, бігають з 
предметами на голові, повзають, вдаючи плазунів. 
При цьому старшокласники виступають у ролі на-
ставників, стежать за порядком, дисципліною, за-
писують результати і сидять в журі. 

На одному з семінарів Світлана познайоми-

лася з представниками Київського інституту інно-
ваційних технологій, які запропонували написати 
власну програму. Майже два роки пішло на її роз-
робку. І вже в цьому році «Ритмічна гімнастика з 
елементами спортивного танцю» для профільного 
навчання має гриф «Затверджено». І розміщено 
її на сайті Міносвіти, тому кожен бажаючий може 
вільно нею користуватися. 

Крім цього, в минулому році на базі Макарів-
ської школи №2 пройшли майстер-класи для ви-
кладачів фізкультури. На відкритих уроках Світлана 
Анатоліївна продемонструвала, як вона організо-
вує навчальний процес.

Та зрозуміло, що самотужки охопити всі орга-
нізаційні та фінансові питання просто неможливо. 
Опорою і підтримкою в цьому плані для Світлани 
є чоловік. А от стосовно вирішення матеріальних 
проблем, таких як, надання приміщення для гуртка, 
придбання необхідного оснащення, у цьому надзви-
чайна заслуга Новосілківського сільського голови 
Наталії Плотницької. Вона допомагає як фінансово, 
так і морально. Завдяки їй проведено ремонт та об-
лаштована спортивна зала у школі, придбано інвен-
тар, проведено семінари та майстер-класи. 

Щоденна рутинна праця перетворюється на 
видовище для дітей - не кожен навчальний заклад 
може похвалитись проведенням фізкультури під 
музику, з танцями. Тому зникає буденність, сти-
раються стереотипи. Тож не дивно, що чимало 
новосілківських школярів вирішують для себе йти 
стопами вчителя, вони вибирають вузи, де спорт є 
одним з основних предметів.

Ірина ЛЕВЧЕНКО.

Сьогодні появою ветеринарної аптеки важко здивувати – в Україні працює 
мережа 3077 ветеринарних аптек, аптечних пунктів і кіосків при державних 
установах ветмедицини та 3218 аналогічних торгових точок приватної фор-
ми власності. Та все ж відкриття 17 вересня ветеринарної аптеки ВАТ ВНП 
«Укрзооветпромпостач» у селі Плахтянка стало важливою подією для району 

з кількох причин. Передусім тому, що відкриття ветаптеки (ще одного бюдже-
тоутворюючого об’єкта районного масштабу) було приурочене до Дня села 
Плахтянки і стало однією з найяскравіших подій свята. Відтепер жителі села 
і району мають змогу придбати за доступними цінами широкий асортимент 
ветеринарних препаратів і кормів для тварин та отримати кваліфіковані кон-
сультації. 

Символічну червону стрічку на відкритті ветаптеки перерізали генераль-
ний директор корпорації «Укрзооветпромпостач» Василь Лісовенко, голова 
районної ради Микола Вараницький, заступник голови райдержадміністрації 
Олег Майстренко, голова правління ВАТ «Плахтянський дослідний завод ве-
теринарних препаратів» Акіф Гасратов. Новозбудована ветеринарна аптека 
прикрасила центр села і відповідає всім сучасним вимогам, будучи частиною 
потужного Плахтянського промислово-сервісного комплексу в ланцюгу «ви-
робник – споживач».

ОБНОВА У ПЛАХТЯНЦІ

Василя Трохимовича Лісо-
венка не лише в Плахтянці, а й 
у районі  люди знають, поважа-
ють і шанують за організатор-
ські здібності, професіоналізм 
у справах, за які береться. 
Саме завдяки його ініціативі, 
особистій участі наш район змі-
нився на краще в 80-ті роки.

В 1978 році В.Т.Лісовенко, 
на той час йому було лише 30 
років, очолив Макарівський 
райвиконком, де економіка 
була в занепаді, авторитет 
перших керівників невисо-
кий, з кадрами робота за-
пущена. Але уже через два 
роки в нього макарівчани 
повірили, як в людину слова 
і справи, бо свої обіцянки за-
вжди виконував. 

Багато тодішніх керів-
ників пам’ятають, як голова 
райвиконкому зібрав  одну з 
перших нарад з благоустрою 
Макарова. Вона була ко-
роткою. Василь Трохимович 
спитав: “Не набридло всім 
жити в смітті і бур’янах?” Піс-
ля чого кожному вручив міт-
лу як символ чистоти. А вже 
через рік Макарів потопав у 
квітах, особливо багато було 
троянд і чорнобривців. 

В ті роки в районі садили 
картоплю, вирощували льон, 
але це ніяк не впливало на 
підвищення продуктивності 
тваринництва. Може хтось 
інший і змирився би з цим, 
але не Василь Лісовенко. 
Як професіонал, добре зна-
ючи структуру і технологію 
формування кормової бази 
для молочного та м’ясного 
тваринництва, він був пере-
конаний – без кукурудзяної 
зеленої маси з початками в 
стадії молочно-воскової сти-
глості і багаторічних бобових 
трав проблему не вирішити. 
Береться довести, що куку-
рудза на наших землях рос-
тиме і дасть хороший урожай. 
Під експеримент голова рай-
виконкому бере в колгоспі 
«Родина» села Наливайківка 
70 га поля і працює там «за 
сумісництвом» агрономом. 
Весь район прискіпливо, а 
деякі скептично позирали на 

поле Лісовенка. На початку 
вересня він запросив на ньо-
го  керівників господарств, 
головних агрономів та інже-
нерів, спеціалістів районного 
управління сільського госпо-
дарства. Тоді врожай зеленої 
маси зібрали по 750 центне-
рів з гектара, заклавши по-
над 5 тисяч тонн прекрасного 
силосу. Це був показовий ре-
зультат не лише для нашого 
району, але й для всієї облас-
ті: адже нормальним урожаєм 
вважалося отримати по 400-
500 центнерів з гектара. 

Не забули макарівчани, 
що за головування Василя 
Трохимовича було прийнято 
рішення про будівництво но-
вої районної лікарні. Саме він 
добився, щоб у райцентрі був 
зведений перший багатоквар-
тирний  будинок, де практич-
но вперше було виділено жит-
ло для працівників бюджетної 
сфери. За його рішенням і під 
особистим контролем одно-
часно за два роки збудували 
в райцентрі шість будинків по 
8-12 квартир кожний.

У неповних 32 роки Василь 
Лісовенко став першим секре-
тарем Макарівського райко-
му Компартії України. На фоні 
кадрів партії він належав до 
одиниць молодих і успішних 
висуванців. Хоча умови госпо-
дарювання того часу були такі: 
якщо ти хочеш зробити краще, 
ніж у інших – роби, будь ласка, 
ніхто не заперечує, але врахуй, 
чекати не доводиться,  що тобі 
виділять якісь додаткові резер-
ви. При Василю Трохимовичу в 
районі настав час, так званих, 
„народних ініціатив” по будів-
ництву шкіл, дитячих садків, 
фельдшерсько-акушерських 
пунктів, житла, стадіонів і спор-
тивних майданчиків, створення 
нових робочих місць для моло-
ді, будівництва і благоустрою 
тваринницьких ферм і машин-
них дворів за відсутності гро-
шей і лімітів на будматеріали. 
Тоді були зведені  і районний 
будинок культури, і молокоза-
вод, і філіал “Раменського при-
ладобудівного заводу”... На-
полеглива і ціленаправлена 

робота дала можливість  гази-
фікувати район.

До цього часу не лише 
люди старшого покоління, але 
й молоді, коли пригадується 
прізвище Лісовенка, з вдяч-
ністю говорять про зроблене 
Василем Трохимовичем для 
розвитку нашого району.

Потім були у Василя Трохи-
мовича посадові підвищення 
аж до секретаря ЦК КПУ,  депу-
тата Верховної Ради України. 
Корінним переломом у житті 
став 1991 рік - перехід із од-
нієї життєвої епохи в іншу. Ні, 
це не злякало, але згадує, як 
оточуючі дивилися на нього з 
одним питанням: на що здібні 
елітні високопоставлені пар-
тократи? Він розумів: треба 
показати конкретні результати 
праці. Уже як генеральний ди-
ректор об’єднання з зоовете-
ринарного забезпечення «Ук-
рзооветпромпостач» розпочав 
реформування галузі. То були 
чи не найскладніші роки в ве-
теринарії, коли в тваринництві 
не вистачало надійних засобів 
захисту від хвороб. Корпора-
ція почала роботу з організації 
власного виробництва. І знову 
доля привела Василя Трохи-
мовича у наш район. Сьогодні 
у Плахтянці успішно працює 
одне з його дітищ – завод з ви-
робництва ветеринарних пре-
паратів і кормових добавок. За 
його підтримки зводяться в селі 
об’єкти  соціально-побутового 
призначення. Уже в ці роки він 
отримав звання заслуженого 
працівника сільського госпо-
дарства України, став лауреа-
том Державної премії України в 
галузі науки і техніки.

Василь Трохимович – дійсно 
це людина, яка сама себе ство-
рила і є прикладом для тих, хто 
вчиться новому, хто хоче пра-
цювати, розвиватися і робити 
успіхи в нових умовах господа-
рювання. Ми можемо гордити-
ся ним і як людиною, що робила 
і робить наш край кращим. 

Свої думки щодо пропо-
зицій плахтянців про при-
своєння В.Т.Лісовенку звання 
„Почесний громадянин Мака-
рівського району” можете ви-
словити й ви, шановні читачі.

Олексій КИРИЛОВ, 

начальник організацій-

ного відділу районної ради.

Анна СУХЕНКО, 

журналіст.

ЩОДО ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ  „ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН 
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ”

ВІН СКАЗАВ І ЗРОБИВ.
Й ВІД ІНШИХ ВИМАГАВ ПРАЦЮВАТИ ТАК 

Днями Плахтянська сільська рада, жителі села звер-
нулися до районної ради з пропозицією розглянути кло-
потання щодо присвоєння звання «Почесний громадянин 
Макарівського району» за вагомий вклад у розвиток нашо-
го району генеральному директору корпорації «Укрзоовет-
промпостач» Василю Трохимовичу Лісовенку. 

* * *

ВЧИТЕЛЮ
Як промайнули дні.
День, як один урок.
Зморшки вже на чолі,
Скроні покрив сніжок.

Ластівкою звилися
Вдалеч твої роки,
Працю натхнених літ
Хай не зітруть віки.

Серця твого добро
Світиться у очах.
Ніжне душі тепло
Дітям відкриє шлях.

Усмішка на устах
Добрий лишає слід
І розтоплює враз 
В душах дитячих лід.

В звичному ритмі дня
Швидко спливає час,
Кане в пітьму життя
Та не забудуть нас.

Скільки на світі тих
Йдуть у доросле життя,
Що їх зростила ти,
Стежками вчителя.

Ольга ЖДАНЕНКО, 

с. Мостище.

УРОК ФІЗКУЛЬТУРИ, ЯК УРОК ТАНЦЮ

1 ЖОВТНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МУЗИКИ

ВЧАТЬСЯ НЕ ЛИШЕ МУЗИЦІ,
А Й ТАНЦЯМ І ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВУ

Ось уже 8 років, як музична шко-
ла має іншу назву. Діти вчаться у школі 
мистецтв. Вони освоюють не лише му-
зичні предмети, а й такі, як хореографія 
та образотворче мистецтво. Малювання 
впровадили відносно недавно, та вже є 
результати. В цьому році планують ор-
ганізувати виставку робіт. Хореографія 
- один з найпопулярніших предметів. 

Що ж до музичного напрямку, то 
учням є з чого вибирати. У відділі народ-
них інструментів можна навчитися грі на 
цимбалах, баяні, акордеоні та бандурі, а 
ще гітарі, скрипці та фортепіано.

Однак не все так просто. Це лише на 
перший погляд здається, що прийшов, 
вибрав собі інструмент, що до вподоби, і 
все тут, граєш потихеньку, ноти вчиш. Та 
ні. В кінці навчального року школа мис-
тецтв організовує консультації та прослу-
ховування. Бажаючі вчитись складають 
іспити. А вже 1 вересня, коли набір учнів 
по класах фактично сформований, про-
ходить день першокласника. А далі роки 
навчань. Щоб урізноманітнити цей про-
цес, викладачі пропонують і влаштовують 
різноманітні заходи, екскурсії. Зокрема, в 
Київський театр опери і балету для дітей 
та юнацтва, де глядачі спостерігають за 
сучасними та класичними постановками. 
Також учні відвідують тематичні концерти у 

філармонії, музеї образотворчого мисте-
цтва столиці. На рахунку вихованців шко-
ли перемоги у обласних і навіть міжнарод-
них конкурсах. Тепер представників нашої 
музичної школи чекають із нетерпінням на 
таких заходах. Педагогічний склад школи 
лишається незмінним ось уже десятки 
років. Є такі, хто віддав улюбленій справі 
більше піввіку. Приємно, що, полишивши 
стіни навчального закладу, колишні учні 
продовжують вчитись у музичних учили-
щах, здобувають освіту хореографа, по-
ступають у художні академії. Проте, не всі 
повертаються до селища. Одна з осно-
вних причин - недостатнє соціальне за-
безпечення, низька заробітна плата. Тому 
й влаштовуються на роботу в столицю та 
навіть за кордон. 

Болючою темою для працівників 
школи є нестача учбових приміщень. 
Для проведення занять з хореографії 
доводиться орендувати залу. Звісно, 
хотілося б мати свою, можливо, й до-
будувати, але на це немає коштів. І для 
показових виступів немає зали. Та, що в 
будинку культури - завелика, а та, що в 
музичній школі, – замала. Та з цим мож-
на змиритись, головне, що діти вчаться і 
здобувають музичну освіту.

Ірина ЛЕВЧЕНКО. 

3 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ 
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ
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 Відповідно до постанов Макарівської районної виборчої комісії: від 19.09.2010  № 2 «Про формування складу  сільських, селищних вибор-
чих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів в Макарівському районі»; від 23.09.2010 № 3 «Про внесення змін до 
постанови  від 19.09.2010  № 2  «Про формування складу  сільських, селищних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів в Макарівському районі»; від 26.09.2010 № 4 «Про внесення змін до постанов Макарівської районної виборчої комісії»; від 
29.09.2010 № 6 «Про внесення змін до постанови  від 19.09.2010  № 2  «Про формування складу  сільських, селищних виборчих комісій, що 
здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів в Макарівському районі» сформовано склади сільських та селищних виборчих комі-
сій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів у межах відповідних сільських та селищних рад району:

КОДРЯНСЬКА СЕЛИЩНА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ 
Макарівського району  

Київської області 
(08010, Київська обл. Макарів-

ський район, смт Кодра, 
вул. Горького, 4 )

Голова комісії – Башинська Ва-
лентина Всеволодівна, 1964  року  
– від місцевої організації  Народна 
Партія.

Заступник голови комісії - Гай-
нуліна Зінаїда Станіславівна, 
1963 року народження -  від місцевої 
організації  Народна Партія.

Секретар комісії – Сівко Ліна Ан-
тонівна, 1976 року народження -  від 
місцевої організації  політичної партії 
“Наша Україна”.

Члени комісії:
Біленчук Ніла Михайлівна, 1961 

року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Партії Регіонів;

Вознюк Валентина Іванівна, 
1974 року народження -  від місцевої 
організації  Народна Партія;

Гайдаєнко Віта Вікторівна, 
1979 року народження -  від місце-
вої організації Української соціал-
демократичної партії;

Галіцька Любов Талимонівна,  
1950 року народження -  від місцевої 
організації  політичної партії “Наша 
Україна”;

Дука Наталія Леонідівна, 1966 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Партії Регіонів;

Євтушенко Ольга Мар’янівна, 
1980 року народження -  від місцевої 
організації  політичної партії “Наша 
Україна”;

Мілевська Тетяна  Леонідів-
на, 1985 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Мілевська Галина Іванівна, 1968 
року народження -  від місцевої органі-
зації  політичної партії “Наша Україна”. 

Михалевич  Лариса Андріїв-
на, 1971 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина».

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району

 Київської області 
(08000, Київська обл., Макарів-

ський  район, смт Макарів,
 вул. Фрунзе, 31)

Голова комісії –Гвоздіковська 
Ольга  Володимирівна, 1960 року 
народження -  від місцевої організа-
ції  політичної партії “Наша Україна”.

Заступник голови комісії - Ко-
новаленко Світлана  Іванівна, 
1971 року народження -  від міс-
цевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина».

Секретар комісії - Карнарук  
Тетяна  Федорівна, 1949 року на-
родження -   від місцевої організації  
Партії Регіонів.

Члени комісії:
Бастун  Максим  Григорович, 

1986 року народження -  від місцевої 
організації  Народна Партія;

Голота  Сергій  Олександрович, 
1983 року народження -  від місцевої 
організації  Партії Регіонів;

Граб  Наталія  Володимирівна, 
1987 року народження -  від місцевої 
організації  Народна Партія;

Дворницька  Валентина  Мико-
лаївна, 1964 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Демченко  Василь  Іванович, 
1957 року народження -  від місцевої 
організації  Партії Регіонів;

Коваль  В’ячеслав Григорович, 
1984 року народження -  від місце-
вої організації Української соціал-
демократичної партії;

Козицька  Олена  Вікторівна, 
1965 року народження - від місцевої 
організації  “Фронт Змін”;

Крамар  Вікторія  Вікторівна, 
1987 року народження -  від місцевої 
організації  політичної партії “Наша 
Україна”;

Крамар Іван  Анатолійович, 
1985 року народження -  від місцевої 
організації політичної партії  “Наша 
Україна”;

Носова  Лідія  Гаврилівна, 1940 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  політичної партії “Сильна 
Україна”;

Омельченко  Ніна  Дем’янівна, 
1953 року народження -  від місцевої 
організації  Народна Партія;

Петренко Вікторія  Петрівна, 
1986 року народження -  від місцевої 
організації  Нова Політика;

Янкович  Ніна  Кирилівна, 1938 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації Комуністичної партії.

АНДРІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району

Київської області 
(08013, Київська обл., Макарів-

ський район,  с. Андріївка, 
вул. О. Меля, 114)

Голова комісії – Цимбалюк 
Тетяна Вікторівна, 1963 року на-
родження -  від місцевої організації  
Партії Регіонів.

Заступник голови комісії - Опа-
насенко Любов Іванівна, 1968 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Партії Регіонів.

Секретар комісії - Кибукевич 
Олена Антонівна, 1977 року на-
родження -  від місцевої організації  
Партії Регіонів.

Члени комісії: 
Брацейко Олена Іванівна, 1969 

року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Наша Україна;

Заєць Андрій Дмитрович, 1954 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Народна Партія;

Кирпач Олена Леонідівна, 1991 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»;

Костенко Людмила Гераси-
мівна, 1972 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»; 

Кравець  Олена  Вікторівна, 
1964 року народження -  від місце-
вої організації Української соціал-
демократичної партії; 

Куценко Тетяна Адольфівна, 
1951 року народження -  від місцевої 
організації     Комуністичної партії;

Нестерчук  Надія Василівна, 
1953 року народження -  від місцевої 
організації Комуністичної партії;

Сімороз Наталія  Максимівна, 
1976 року народження -  від місцевої 
організації  Народна Партія;

Станіславенко Олена Степанів-
на, 1972 року народження -  від міс-
цевої організації  Народна Партія;

Хоменко Галина Миколаївна, 
1963 року народження -  від місцевої 
організації Комуністичної партії;

Худенко Олена Павлівна, 1972 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина».

БИШІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району

Київської області 
(08013, Київська обл., Макарів-

ський район, с. Бишів,
вул. Київська,48)

Голова комісії – Маковська Віра 
Захарівна, 1954 року народження -  
від місцевої організації Комуністич-
ної партії.

Заступник голови комісії - 
Вольська Марія Іванівна, 1959 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації Комуністичної партії.

Секретар комісії – Шкуратова 
Валентина Миколаївна, 1959 року 
народження -  від місцевої організа-
ції Всеукраїнське об’єднання «Бать-
ківщина».

Члени комісії:
Андрійко Сергій Андрійович, 

1960 року народження -  від місцевої 
організації  Народна Партія;

Андрійко Валентина Анатолі-
ївна, 1962 року народження -  від 
місцевої організації  Наша Украї-
на;

Бойко Людмила Миколаївна, 
1981 року народження -  від місцевої 
організації  Наша Україна;

Депутат Людмила Григорівна, 
1970 року народження -  від місце-
вої організації Української соціал-
демократичної партії;

Дика Тетяна Іванівна, 1966 року 
народження -  від місцевої організа-
ції Комуністичної партії;

Зиль Микола Сергійович, 1981 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Народна Партія;

Коляденко В’ячеслав Микола-
йович, 1978 року народження - від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Кузьменко Оксана Петрівна, 
1972 року народження -  від місцевої 
організації політичної партії “Сильна 
Україна”;

Радченко Наталія  Володими-
рівна, 1952 року народження -  від 
місцевої організації  політичної пар-
тії “Наша Україна”;

Сніжко Таміла Володимирів-
на, 1968 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Стригун Лідія Яківна, 1961 року 
народження -  від місцевої організа-
ції  Партії Регіонів;

Шаповал Ольга Вікторівна, 
1974 року народження -  від місцевої 
організації  Партії Регіонів;

Шпірка Валентина Іванівна, 
1964 року народження - від місцевої 
організації  Народна Партія.

БОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Макарівського району,
Київської області

 (08023, Київська обл., Макарів-
ський  район,  с. Борівка,

вул. Леніна, 32)
Голова комісії – Проценко 

Олександр Миколайович, 1952 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Партії Регіонів.

Заступник голови комісії – По-
лякова  Олена Сергіївна, 1978 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Партії Регіонів.

Секретар комісії – Клименко 
Наталія Петрівна, 1964 року на-
родження - від місцевої організації  
Наша Україна.

Члени комісії:
Головня Поліна Миколаївна, 

1952 року народження - від місцевої 
організації  Народна Партія;

Дудай Олена Данилівна, 1969 
року народження - від місцевої ор-
ганізації Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»;

Зозуля Сергій Іванович, 1951 
року народження - від місцевої ор-
ганізації  Наша Україна;

Ковальчук Альона Володими-
рівна, 1990 року народження - від 
місцевої організації  Народна Пар-
тія;

Ковальчук Оксана Гнатівна, 
1967 року народження -  від місце-
вої організації Української соціал-
демократичної партії;

Кондратенко Леся Іванівна,  
1966 року народження -  від міс-
цевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Кошолап Сергій Валентинович, 
1987 року народження - від місцевої 
організації  Партії Регіонів;

Проценко Зінаїда Володимирів-
на, 1957 року народження - від місце-
вої організації  Народна Партія.

ВЕЛИКОКАРАШИНСЬКА 
СІЛЬСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Макарівського району 
Київської області

(08050, Київська обл., Макарів-
ський район, с. Великий Карашин, 

вул. Перемоги, 1а )
Голова комісії – Ковтонюк Те-

тяна Михайлівна, 1977 року на-
родження – від місцевої організації 
політичної партії “Всеукраїнське 
об’єднання “Батьківщина”.

Заступник голови комісії – 
Чоп’як  Ніна Борисівна, 1957 року 
народження – від місцевої організа-
ції Народної Партії.

Секретар  комісії –  Гончаренко 
Валентина Володимирівна, 1965 
року народження – від місцевої ор-
ганізації Партії Регіонів.

Члени комісії:
Бабенко Ольга Анатоліївна, 1987 

року народження – від місцевої орга-
нізації політичної партії Всеукраїнське 
об’єднання “Батьківщина”;

Борисюк  Сергій Бенедович, 
1967 року народження – від місцевої 
організації політичної партії “Наша 
Україна”; 

Кирик Микола Миколайович, 
1981 року народження – від місцевої 
організації політичної партії “Всеукра-
їнське об’єднання “Батьківщина”;

Ковальчук Тетяна Анатоліївна, 
1970 року народження – від місцевої 
організації Партії Регіонів;

Круковець Ганна Іванівна, 1945 
року народження – від місцевої ор-
ганізації політичної партії “Наша 
Україна”; 

Мельничук Валерій Володими-
рович, 1962 року народження – від 
місцевої організації Партії Регіонів;

Мостова Тетяна Володимирів-
на, 1985 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”; 

Осипчук  Лариса Віталіївна, 
1963 року народження – від місцевої 
організації Народної Партії;

Панчук Валентина Вікторівна, 
1970 року народження – від місцевої 
організації політичної партії “Сильна 
Україна”; 

Цвірінюк Лідія Данилівна, 
1953 року народження – від місце-
вої організації Української соціал-
демократичної партії; 

Шикіна Вікторія Михайлівна, 
1952 року народження – від місцевої 
організації  Народної Партії. 

ВІЛЬНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Макарівського району,
Київської області

 (08013, Київська обл., Макарів-
ський  район, с. Вільно, 

вул. Ілліча, 49а)
Голова комісії – Корчемна       Ві-

кторія  Леонардівна, 1952 року на-
родження -  від місцевої організації  
Народна Партія.

Заступник голови комісії - Чинчик  
Надія  Григорівна, 1956 року наро-
дження -  від місцевої організації Всеу-
країнське об’єднання «Батьківщина».

Секретар комісії - Лагерчук  
Ірина  Миколаївна,1988 року на-
родження -  від місцевої організації  
Партії Регіонів.

Члени комісії:
Булич  Світлана  Миколаївна, 

1968 року народження -  від міс-
цевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Кожедуб  Любов Григорівна, 
1968 року народження -  від міс-
цевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

 Козарчук  Світлана  Пилипівна, 
1958 року народження -  від місцевої 
організації  Партії Регіонів.

Корчемний  Олександр  Сергі-
йович, 1990 року народження -  від 
місцевої організації  політичної пар-
тії “Наша Україна”;

Кучерук  Надія  Володимирівна, 
1964 року народження -  від місцевої 
організації  Народна Партія;

Лагерчук  Раїса  Василівна, 
1968 року народження -  від місцевої 
організації політичної партії “Наша 
Україна”;

Лагерчук  Олександр Микола-
йович, 1987 року народження -  від 
місцевої організації   політичної пар-
тії “Наша Україна”;

Луцко  Сергій  Юрійович,1990 
року народження -  від місцевої 
організації Української соціал-
демократичної партії;

Ющенко Андрій Миколайович, 
1979 року народження - від місцевої 
організації  Народна Партія.

Катющенко Ніна Дмитрівна, 
1965 року народження - від місцевої 
організації Народна Партія.

ГАВРОНЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району, 

Київської області
 (08003, Київська обл., Макарів-

ський  район, с. Гавронщина, 
вул. Київська, 17а)

Голова комісії – Зименко  Ірина  
Степанівна, 1966 року народження -  
від місцевої організації  Партії Регіонів.

Заступник голови комісії- Ре-
мезенко Світлана  Григорівна, 
1958 року народження -  від місцевої 
організації  Народна Партія.

Секретар комісії - Копко  Людми-
ла  Миколаївна, 1982 року народжен-
ня -  від місцевої організації Української 
соціал-демократичної партії.

Члени комісії:
Базиленко  Валентина  Михай-

лівна, 1971 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Головченко  Наталія  Миколаїв-
на, 1974 року народження -  від міс-
цевої організації  Партії Регіонів;

Громніцька  Людмила  Петрів-
на, 1973 року народження -  від міс-
цевої організації  Партії Регіонів;

Кривенок  Галина  Олексан-
дрівна, 1959 року народження -  від 
місцевої організації  Нова Політика;

Куликівська  Тетяна  Вікторівна, 
1977 року народження -  від місцевої 
організації  Народна Партія;

Литвинець  Людмила  Петрів-
на, 1977 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Плевако Катерина  Василівна, 
1973 року народження -  від місцевої 
організації політичної партії “Наша 
Україна”;

Сімороз  Ніна  Юхимівна, 1964 
року народження -  від місцевої органі-
зації політичної партії “Наша Україна”;

Суменок  Ольга  Миколаївна, 
1962 року народження -  від місцевої 
організації політичної партії “Наша 
Україна”;

Філатенко  Світлана  Іванівна, 
1974 року народження -  від місцевої 
організації  Народна Партія;

Шиманюк  Оксана  Володими-
рівна, 1977 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина».

ГРУЖЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

Макарівського району,
Київської області 

(08052, Київська обл., Макарів-
ський  район,  с. Грузьке, 

вул. Піонерська, 13б)
Голова комісії – Корбут  Люд-

мила  Семенівна, 1950 року на-
родження -  від місцевої організації  
Партії  Регіонів.

Заступник голови комісії - Мо-
розова  Олеся  Володимирівна, 
1981 року народження -  від місцевої 
організації  Народна Партія.

Секретар комісії - Чмир  Надія  
Григорівна, 1960 року народження 
- від місцевої організації  політичної 

партії “Наша Україна”.
Члени комісії:

Гльоза  Любов  Євгеніївна, 1990 
року народження -  від місцевої органі-
зації  політичної партії “Наша Україна”;

Каран  Світлана  Миколаївна, 
1968 року народження -  від місцевої 
організації  Народна Партія;

Карпук  Ірина  Володимирів-
на, 1985 року народження - від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Ларчикова  Марія  Володими-
рівна, 1956 року народження -  від 
місцевої організації  Партії Регіонів;

Сапура  Надія  Петрівна, 1978 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Партії Регіонів;

Свертока  Віктор  Володими-
рович, 1968 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Свертока  Ніна  Аркадіївна, 1958 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Народна Партія;

Святненко  Марія  Миколаїв-
на, 1973 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Соколова  Ірина  Іванівна, 
1965 року народження -  від місце-
вої організації Української соціал-
демократичної партії.

ЗАБУЯНСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

Макарівського району,
Київської області 

(08011, Київська обл., Макарів-
ський  район,  с. Забуяння, 

вул. 70 років Жовтня,12)

Голова комісії – Кулиба  Ганна  
Миколаївна, 1980 року народження 
-  від місцевої організації  політичної 
партії “Сильна Україна”. 

Заступник голови комісії - Ба-
шинська Валентина  Степанівна, 
1963 року народження -  від місцевої 
організації Комуністичної партії.

Секретар комісії - Костюченко  
Валентина  Іванівна, 1947 року на-
родження -   від місцевої організації  
Партії Регіонів.

Члени комісії: 
Бондар  Віра  Павлівна, 1950 

року народження -  від місцевої ор-
ганізації Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»;

Домбровський  Олег  Віталійо-
вич, 1965 року народження -  від 
місцевої організації політичної пар-
тії “Наша Україна”;

Дубас  Володимир  Арсенович, 
1950 року народження -  від місцевої 
організації  Партії Регіонів;

Євтушенко  Ніна  Миколаївна, 
1966 року народження -  від місцевої 
організації Комуністичної партії;

Єрмаченко  Анатолій  Рома-
нович, 1942 року народження - від 
місцевої організації  політичної пар-
тії “Наша Україна”;

Колос  Надія  Миколаївна, 1961 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Народна Партія;

Кошман  Євген  Володимиро-
вич, 1936 року народження -  від міс-
цевої організації  Народна Партія;

Охріменко  Альона  Леонідівна, 
1985 року народження -  від місцевої 
організації  Партії Регіонів;

Павловська  Ольга  Олексіївна, 
1964 року народження -  від місцевої 
організації  Народна Партія;

Тимошенко  Микола  Дмитро-
вич, 1954 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина».

КОЗИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Макарівського району,
Київської області 

 (08035, Київська обл., Макарів-
ський  район, с. Козичанка, 

вул. Леніна,1)
Голова комісії – Кривобок  Ірина  

Василівна, 1965 року народження 
-  від місцевої організації  Партії Ре-
гіонів.  

Заступник голови комісії - Тка-
ченко Юрій Володимирович, 1967 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Народна Партія.

Секретар комісії - Мирошниченко 
Лідія  Сергіївна, 1976 року народжен-
ня -  від місцевої організації Всеукраїн-
ське об’єднання «Батьківщина».

Члени комісії:
 Гостило  Володимир Григоро-

вич, 1974 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Горобцов Андрій Миколайович, 
1979 року народження -  від місце-
вої організації Української соціал-
демократичної партії;

Козачок  Катерина Петрівна, 
1944 року народження -  від місцевої 
організації Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»;
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КОДРЯНСЬКА СЕЛИЩНА 

ВИБОРЧА КОМІСІЯ 
Макарівського району  

Київської області 
(08010, Київська обл. Макарів-

ський район, смт Кодра, 
вул. Горького, 4 )

Голова комісії – Башинська Ва-
лентина Всеволодівна  1964  року  
народження – від місцевої органі-
зації  Народна Партія.

Заступник голови комісії - Гай-
нуліна Зінаїда Станіславівна, 
1963 року народження -  від місце-
вої організації  Народна Партія.

Секретар комісії – Сівко Ліна 
Антонівна, 1976 року народжен-
ня -  від місцевої організації  Наша 
Україна.

Члени комісії:
Біленчук Ніла Михайлівна, 

1961 року народження -  від місце-
вої організації  Партії Регіонів;

Вознюк Валентина Іванівна, 
1974 року народження -  від місце-
вої організації  Народна Партія;

Гайдаєнко Віта Вікторівна, 
1979 року народження -  від місце-
вої організації Української соціал-
демократичної партії;

Галіцька Любов Талимонівна,  
1950 року народження -  від місце-
вої організації  Наша Україна;

Дука Наталія Леонідівна, 1966 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Партії Регіонів;

Євтушенко Ольга Мар’янівна, 
1980 року народження -  від місце-
вої організації  Наша Україна;

Мілевська Тетяна  Леонідів-
на, 1985 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Мілевська Галина Іванівна, 
1968 року народження -  від місце-
вої організації  Наша Україна. 

Михалевич  Лариса Андріїв-
на, 1971 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина».

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Макарівський район Київської 
області 

(08000,Київська обл., Макарів-
ський  район  смт Макарів, вул.. 

Фрунзе, 31)
Голова комісії –Гвоздіковська 

Ольга  Володимирівна, 1960 року 
народження -  від місцевої органі-
зації  Наша Україна.

Заступник голови комісії- Ко-
новаленко Світлана  Іванівна, 
1971 року народження -  від міс-
цевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина».

Секретар комісії - Карнарук  Те-
тяна  Федорівна, 1949 року наро-
дження -   організації  Партії Регіонів.

Члени комісії:
Бастун  Максим  Григорович, 

1986 року народження -  від місце-
вої організації  Народна Партія;

Голота  Сергій  Олександрович, 
1983 року народження -  від місцевої 
організації  Партії Регіонів;

Граб  Наталія  Володимирівна, 
1987 року народження -  від місце-
вої організації  Народна Партія;

Дворницька  Валентина  Мико-
лаївна, 1964 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Демченко  Василь  Іванович, 
1957 року народження -  від місце-
вої організації  Партії Регіонів;

Коваль  В’ячеслав Григорович, 
1984 року народження -  від місце-
вої організації Української соціал-
демократичної партії;

Козицька  Олена  Вікторівна, 
1965 року народження - від місце-
вої організації  Фронт Змін;

Крамар  Вікторія  Вікторівна, 
1987 року народження -  від місце-
вої організації  Наша Україна;

Крамар Іван  Анатолійович, 
1985 року народження -  від місце-
вої організації  Наша Україна;

Носова  Лідія  Гаврилівна, 1940 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Сильна Україна;

Омельченко  Ніна  Дем’янівна, 
1953 року народження -  від місце-
вої організації  Народна Партія;

Петренко Вікторія  Петрівна, 
1986 року народження -  від місце-
вої організації  Нова Політика;

Янкович  Ніна  Кирилівна, 1938 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації Комуністичної партії.

АНДРІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Макарівський район Київської 
області 

(08013, Київська обл., Макарів-
ський район,  с. Андріївна, вул.. О. 
Меля, 114)

Голова комісії – Цимбалюк 
Тетяна Вікторівна, 1963 року на-
родження -  від місцевої організації  
Партії Регіонів.

Заступник голови комісії - 
Опанасенко Любов Іванівна, 
1968 року народження -  від місце-
вої організації  Партії Регіонів.

Секретар комісії - Кибукевич 
Олена Антонівна, 1977 року на-
родження -  від місцевої організації  
Партії Регіонів.

Члени комісії: 
Брацейко Олена Іванівна, 1969 

року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Наша Україна;

Заєць Андрій Дмитрович, 1954 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Народна Партія;

Кирпач Олена Леонідівна, 1991 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»;

Костенко Людмила Гераси-
мівна, 1972 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»; 

Кравець  Олена  Вікторівна, 
1964 року народження -  від місце-
вої організації Української соціал-
демократичної партії; 

Куценко Тетяна Адольфівна, 
1951 року народження -  від місцевої 
організації     Комуністичної партії;

Нестерчук  Надія Василівна, 
1953 року народження -  від місце-
вої організації Комуністичної партії;

Сімороз Наталія  Максимівна, 
1976 року народження -  від місце-
вої організації  Народна Партія;

Станіславенко Олена Степанів-
на, 1972 року народження -  від міс-
цевої організації  Народна Партія;

Хоменко Галина Миколаївна, 
1963 року народження -  від місце-
вої організації Комуністичної партії;

Худенко Олена Павлівна, 1972 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина».

БИШІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Макарівський район Київської 
області 

(08013,Київська обл., Мака-
рівський район, с. Биші,  вул. 

Київська,48)
Голова комісії – Маковська 

Віра Захарівна, 1954 року наро-
дження -  від місцевої організації 
Комуністичної партії.

Заступник голови комісії - 
Вольська Марія Іванівна, 1959 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації Комуністичної партії.

Секретар комісії – Шкурато-
ва Валентина Миколаївна, 1959 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина».

Члени комісії:
Андрійко Сергій Андрійович, 

1960 року народження -  від місце-
вої організації  Народна Партія;

Андрійко Валентина Анатоліїв-
на, 1962 року народження -  від міс-
цевої організації  Наша Україна;

Бойко Людмила Миколаївна, 
1981 року народження -  від місце-
вої організації  Наша Україна;

Депутат Людмила Григорівна, 
1970 року народження -  від місце-
вої організації Української соціал-
демократичної партії;

Дика Тетяна Іванівна, 1966 року 
народження -  від місцевої органі-
зації Комуністичної партії;

Зиль Микола Сергійович, 1981 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Народна Партія;

Коляденко В’ячеслав Микола-
йович, 1978 року народження - від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Кузьменко Оксана Петрівна, 
1972 року народження -  від місцевої 
організації Сильна Україна;

Радченко Наталія  Володими-
рівна, 1952 року народження -  від 
місцевої організації  Наша Україна;

Сніжко Таміла Володимирів-
на, 1968 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Стригун Лідія Яківна, 1961 року 
народження -  від місцевої органі-
зації  Партії Регіонів;

Шаповал Ольга Вікторівна, 
1974 року народження -  від місце-
вої організації  Партії Регіонів;

Шпірка Валентина Іванівна, 
1964 року народження - від місце-
вої організації  Народна Партія.

БОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Київська область, Макарівський 
район

 (08023, Київської обл., Макарів-
ський  район,  с. Борівка, вул. Лені-

на, 32)
Голова комісії – Проценко 

Олександр Миколайович, 1952 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Партії Регіонів.

Заступник голови комісії – По-
лякова  Олена Сергіївна, 1978 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Партії Регіонів.

Секретар комісії – Клименко 
Наталія Петрівна, 1964 року на-
родження - від місцевої організації  
Наша Україна.

Члени комісії:
Головня Поліна Миколаївна, 

1952 року народження - від місце-
вої організації  Народна Партія;

Дудай Олена Данилівна, 1969 
року народження - від місцевої ор-
ганізації Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»;

Зозуля Сергій Іванович, 1951 
року народження - від місцевої ор-

ганізації  Наша Україна;
Ковальчук Альона Володими-

рівна, 1990 року народження - від 
місцевої організації  Народна Пар-
тія;

Ковальчук Оксана Гнатівна, 
1967 року народження -  від місце-
вої організації Української соціал-
демократичної партії;

Кондратенко Леся Іванівна,  
1966 року народження -  від міс-
цевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Кошолап Сергій Валентинович, 
1987 року народження - від місцевої 
організації  Партії Регіонів;

Проценко Зінаїда Володими-
рівна, 1957 року народження - від 
місцевої організації  Народна Партія.

ВЕЛИКОКАРАШИНСЬКА 
СІЛЬСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району Київської 

області
(08050, Київська обл., Макарів-

ський район, с. Великий Карашин, 
вул. Перемоги, 1а )

Голова комісії – Ковтонюк Те-
тяна Михайлівна, 1977 року на-
родження – від місцевої організації 
політичної партії “Всеукраїнське 
об’єднання “Батьківщина”

Заступник голови комісії – 
Чоп’як  Ніна Борисівна, 1957 року 
народження – від місцевої органі-
зації Народної Партії

Секретар  комісії –  Гончаренко 
Валентина Володимирівна, 1965 
року народження – від місцевої ор-
ганізації Партії Регіонів

Члени комісії:
Бабенко Ольга Анатоліївна, 

1987 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Всеукраїнське об’єднання “Бать-
ківщина”; 

Борисюк  Сергій Бенедович, 
1967 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”; 

Кирик Микола Миколайович, 
1981 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Всеукраїнське об’єднання “Бать-
ківщина”; 

Ковальчук Тетяна Анатоліївна, 
1970 року народження – від місце-
вої організації Партії Регіонів;

Круковець Ганна Іванівна, 1945 
року народження – від місцевої 
організації політичної партії “Наша 
Україна”; 

Мельничук Валерій Володими-
рович, 1962 року народження – від 
місцевої організації Партії Регіонів;

Мостова Тетяна Володими-
рівна, 1985 року народження – від 
місцевої організації політичної пар-
тії “Наша Україна”; 

Осипчук  Лариса Віталіївна, 
1963 року народження – від місце-
вої організації Народної Партії;

Панчук Валентина Вікторівна, 
1970 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Сильна Україна”; 

Цвірінюк Лідія Данилівна, 
1953 року народження – від місце-
вої організації Української соціал-
демократичної партії; 

Шикіна Вікторія Михайлівна, 
1952 року народження – від місце-
вої організації  Народної Партії. 

ВІЛЬНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Київська область, Макарівський 
район

 (08013, Київської обл., Макарів-
ський  район, с. Вільно, вул. Ілліча, 

49а)
Голова комісії – Корчемна Ві-

кторія  Леонардівна, 1952 року 
народження -  від місцевої органі-
зації  Народна Партія.

Заступник голови комісії - 
Чинчик  Надія  Григорівна, 1956 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина».

Секретар комісії - Лагерчук  
Ірина  Миколаївна,1988 року на-
родження -  від місцевої організації  
Партії Регіонів;

Члени комісії:
Булич  Світлана  Миколаївна, 

1968 року народження -  від міс-
цевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Кожедуб  Любов Григорівна, 
1968 року народження -  від міс-
цевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

 Козарчук  Світлана  Пилипівна, 
1958 року народження -  від місце-
вої організації  Партії Регіонів.

Корчемний  Олександр  Сергі-
йович, 1990 року народження -  від 
місцевої організації  Наша Україна;

Кучерук  Надія  Володимирів-
на, 1964 року народження -  від міс-
цевої організації  Народна Партія;

Лагерчук  Раїса  Василівна, 
1968 року народження -  від місце-
вої організації  Наша Україна;

Лагерчук  Олександр 
Миколайович,1987 року наро-
дження -  від місцевої організації  
Наша Україна;

Луцко  Сергій  Юрійович,1990 
року народження -  від місцевої 
організації Української соціал-

демократичної партії;
Ющенко Андрій Миколайович, 

1979 року народження - від місцевої 
організації  Народна Партія.

ГАВРОНЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Київська область, Макарівський 
район

 (08003, Київської обл., Макарів-
ський  район, с. Гавронщина, вул.. 

Київська, 17а)
Голова комісії –Зименко  Ірина  

Степанівна, 1966 року народжен-
ня -  від місцевої організації  Партії 
Регіонів.

Заступник голови комісії- Ре-
мезенко Світлана  Григорівна, 
1958 року народження -  від місце-
вої організації  Народна Партія;

Секретар комісії - Копко  Люд-
мила  Миколаївна, 1982 року на-
родження -  від місцевої організації 
Української соціал-демократичної 
партії;

Члени комісії:
Базиленко  Валентина  Михай-

лівна, 1971 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Головченко  Наталія  Миколаїв-
на, 1974 року народження -  від міс-
цевої організації  Партії Регіонів;

Громніцька  Людмила  Петрів-
на, 1973 року народження -  від міс-
цевої організації  Партії Регіонів;

Кривенок  Галина  Олексан-
дрівна, 1959 року народження -  від 
місцевої організації  Нова Політика;

Куликівська  Тетяна  Вікторів-
на, 1977 року народження -  від міс-
цевої організації  Народна Партія;

Литвинець  Людмила  Петрів-
на, 1977 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Плевако Катерина  Василівна, 
1973 року народження -  від місце-
вої організації  Наша Україна;

Сімороз  Ніна  Юхимівна, 1964 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Наша Україна;

Суменок  Ольга  Миколаївна, 
1962 року народження -  від місце-
вої організації  Наша Україна;

Філатенко  Світлана  Іванівна, 
1974 року народження -  від місце-
вої організації  Народна Партія;

Шиманюк  Оксана  Володими-
рівна, 1977 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина».

ГРУЖЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

Макарівський район Київської 
області 

(08052, Київська обл., Макарів-
ський  район,  с. Грузьке, вул. Піо-

нерська, 13б)
Голова комісії – Корбут  Люд-

мила  Семенівна, 1950 року на-
родження -  від місцевої організації  
Партії  Регіонів.

Заступник голови комісі - Мо-
розова  Олеся  Володимирівна, 
1981 року народження -  від місце-
вої організації  Народна Партія.

Секретар комісії - Чмир  Надія  
Григорівна, 1960 року народжен-
ня -  від місцевої організації  Наша 
Україна.

Члени комісії:
Гльоза  Любов  Євгеніївна, 1990 

року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Наша Україна;

Каран  Світлана  Миколаївна, 
1968 року народження -  від місце-
вої організації  Народна Партія;

Карпук  Ірина  Володимирів-
на, 1985 року народження - від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Ларчикова  Марія  Володими-
рівна, 1956 року народження -  від 
місцевої організації  Партії Регіо-
нів;

Сапура  Надія  Петрівна, 1978 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Партії Регіонів;

Свертока  Віктор  Володими-
рович, 1968 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Свертока  Ніна  Аркадіївна, 
1958 року народження -  від місце-
вої організації  Народна Партія;

Святненко  Марія  Миколаїв-
на, 1973 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Соколова  Ірина  Іванівна, 1965 
року народження -  від місцевої 
організації Української соціал-
демократичної партії.

ЗАБУЯНСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

Макарівський район Київської 
області 

(08011, Київська обл., Макарів-
ський  район,  с. Забуяння, вул. 70 

років Жовтня,12)

Голова комісії – Кулиба  Ганна  
Миколаївна, 1980 року народжен-
ня -  від місцевої організації  Сильна 
Україна. 

Заступник голови комісії - Ба-
шинська Валентина  Степанівна, 
1963 року народження -  від місце-
вої організації Комуністичної партії.

Секретар комісії - Костюченко  
Валентина  Іванівна, 1947 року 
народження -   від місцевої органі-
зації  Партії Регіонів.

Члени комісії: 
Бондар  Віра  Павлівна, 1950 

року народження -  від місцевої ор-
ганізації Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»;

Домбровський  Олег  Віталійо-
вич, 1965 року народження -  від 
місцевої організації  Наша Україна;

Дубас  Володимир  Арсенович, 
1950 року народження -  від місце-
вої організації  Партії Регіонів;

Євтушенко  Ніна  Миколаївна, 
1966 року народження -  від місце-
вої організації Комуністичної партії;

Єрмаченко  Анатолій  Рома-
нович, 1942 року народження - від 
місцевої організації  Наша Україна;

Колос  Надія  Миколаївна, 1961 
року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Народна Партія;

Кошман  Євген  Володимиро-
вич, 1936 року народження -  від 
місцевої організації  Народна Пар-
тія;

Охріменко  Альона  Леонідівна, 
1985 року народження -  від місце-
вої організації  Партія Регіонів;

Павловська  Ольга  Олексіївна, 
1964 року народження -  від місце-
вої організації  Народна Партія;

Тимошенко  Микола  Дмитро-
вич, 1954 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина».

КОЗИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Макарівський район  Київської 
області 

 (08035, Київської обл., Мака-
рівський  район, с. Козичанка, вул. 

Леніна,1)
Голова комісії – Кривобок  Іри-

на  Василівна, 1965 року наро-
дження -  від місцевої організації  
Партії Регіонів.  

Заступник голови комісії - Тка-
ченко Юрій Володимирович, 
1967 року народження -  від місце-
вої організації  Народна Партія.

Секретар комісії - Мирошни-
ченко Лідія  Сергіївна, 1976 року 
народження -  від місцевої орга-
нізації Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина».

Члени комісії:
 Гостило  Володимир Григоро-

вич, 1974 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Горобцов Андрій Миколайо-
вич, 1979 року народження -  від 
місцевої організації Української 
соціал-демократичної партії;

Козачок  Катерина Петрівна, 
1944 року народження -  від міс-
цевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Пустовіт  Олександр Миколайо-
вич, 1986 року народження -  від міс-
цевої організації  Партії Регіонів;

Старовойт  Людмила Миколаїв-
на, 1975 року народження -  від міс-
цевої організації  Партії Регіонів;

Тарасюк  Василь Миколайович, 
1961 року народження -  від місцевої 
організації  Народна Партія;

Тарасюк  Анатолій  Васильо-
вич, 1991 року народження -  від 
місцевої організації  політичної 
партії “Наша Україна”;

Форостовець  Іван Миколайо-
вич, 1967 року народження -  від 
місцевої організації  політичної партії 
“Наша Україна”.

КОЛОНЩИНСЬКА 
СІЛЬСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Макарівського району 
Київської області 

 (08032, Київська обл., Макарів-
ський район, с. Колонщина, 

вул. Шевченка,2)
Голова комісії – Годинник  Те-

тяна  Михайлівна, 1957 року на-
родження -  від місцевої організації  
Народна Партія.

Заступник голови комісії - Мі-
щенко  Тетяна  Олександрівна, 
1986 року народження -  від місце-
вої організації  Партії Регіонів.

Секретар комісії - Литвин  
Алла  Трохимівна, 1939 року на-
родження -  від місцевої організації  
політичної партії “Наша Україна”.

Члени комісії:
Кукла Марія  Анатоліївна, 1988 

року народження -  від місцевої ор-
ганізації  Народна Партія; 

Лавицька  Любов  Михайлів-
на, 1960 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Листопад  Олександр  Борисо-
вич, 1977 року народження -   від 
місцевої організації  політичної 
партії “Наша Україна”;

Міщенко  Олександр Васильо-
вич, 1984 року народження -  від міс-
цевої організації  Народна Партія;

Павленко  Наталія  Анатолів-
на, 1990 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Семенченко  Ніна  Миколаїв-
на, 1960 року народження -  від 
місцевої організації Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;' СТОР.  8.
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 Єфремова  Світлана  Андрі-

ївна, 1982 року народження -  від 
місцевої організації Української 
соціал-демократичної партії.

КОМАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району 

Київської області
(08013, Київська обл., Макарів-

ський район, с.Комарівка, 
вул. Леніна,27)

Голова комісії – Кошолап Ніна 
Петрівна, 1946 року народження 
– від місцевої організації Народної 
Партії.

Заступник голови комісії – 
Рудковська Ольга Василівна, 
1963 року народження – від місце-
вої організації Української соціал-
демократичної партії.

Секретар  комісії – Ходаківська 
Олена Валентинівна, 1970 року на-
родження – від місцевої організації 
політичної партії “Наша Україна”.

Члени комісії:
Башинська Галина Сергіївна, 

1956 року народження – від місце-
вої організації Народної Партії;

Коваленко Юрій Степанович, 
1954 року народження – від місце-
вої організації Народної Партії;

Кузьменко Галина Степанівна, 
1966 року народження – від місце-
вої організації Партії Регіонів;

Лутак Тетяна Миколаївна, 1966 
року народження – від місцевої ор-
ганізації Партії Регіонів; 

Лутак Валентина Калинівна, 
1965 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Всеукраїнське об’єднання “Бать-
ківщина”;

Макаренко Оксана  Миколаїв-
на, 1969 року народження – від міс-
цевої організації Партії Регіонів;

Максимович Наталія Микола-
ївна, 1961 року народження – від 
місцевої організації політичної пар-
тії “Наша Україна”; 

Могиль Іван Анатолійович, 1988 
року народження – від місцевої орга-
нізації політичної партії “Всеукраїн-
ське об’єднання “Батьківщина”. 

КОПИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району 

Київської області
(08033, Київська обл., Макарів-

ський район, с. Копилів, 
вул. Жовтнева,82)

Голова комісії – Проворний 
Вадим Сергійович, 1974 року на-
родження – від місцевої організації 
Партії Регіонів.

Заступник голови комісії – 
Марченко Раїса Василівна, 1955 
року народження – від місцевої ор-
ганізації Партії Регіонів.

Секретар  комісії –    Назаренко 
Ольга Олександрівна, 1939 року 
народження – від місцевої органі-
зації Народної Партії

Члени комісії:
Горовенко Раїса Миколаївна, 

1947 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Сильна Україна”; 

Котик Андрій Тимофійович, 
1951 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
Всеукраїнське об’єднання “Бать-
ківщина”; 

Кривенко Наталія Миколаївна, 
1973 року народження – від місце-
вої організації Партії Регіонів;

Нагорна Галина Миколаївна, 
1960 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”; 

Прокопець Марія Семенівна, 
1953 року народження – від місце-
вої організації Української соціал-
демократичної партії; 

Савенчук Ганна Матвіївна, 1934 
року народження – від місцевої ор-
ганізації Народної Партії; 

Урманова Шафіга Абдрафів-
на, 1949 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Всеукраїнське об’єднання “Бать-
ківщина”; 

Червона Олена Василівна, 
1971 року народження – від місце-
вої організації Народної Партії;

Черній Наталія Сергіївна, 1976 
року народження – від місцевої 
організації політичної партії “Наша 
Україна”. 

Шпак Леся Іванівна, 1983 року 
народження – від місцевої органі-
зації політичної партії “Всеукраїн-
ське об’єднання “Батьківщина”. 

КОРОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району 

Київської області
(08020, Київська обл., 
Макарівський район, 

с. Королівка, вул. Шкільна,4)
Голова комісії – Авраменко 

Юрій Миколайович, 1968 року на-
родження – від місцевої організації 
політичної партії “Наша Україна”.

Заступник голови комісії – 
Дидківська Валентина Людвігів-
на, 1961 року народження – від міс-
цевої організації Партії Регіонів.

Секретар  комісії – Коваленко 
Людмила Іванівна, 1958 року на-

родження – від місцевої організації 
Народної Партії.

Члени комісії:
Васецька Олена Миколаївна, 

1978 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Всеукраїнське об’єднання “Бать-
ківщина”; 

Заєць Тетяна Анатоліївна, 1960 
року народження – від місцевої ор-
ганізації Партії Регіонів; 

Зінченко Ніна Дмитрівна, 1949 
року народження – від місцевої ор-
ганізації Партії Регіонів; 

Коверзюк Ірина Владиславів-
на, 1972 року народження – від 
місцевої організації політичної пар-
тії “Наша Україна”; 

Лазебний  Олександр Михай-
лович, 1981 року народження – від 
місцевої організації Української 
соціал-демократичної партії;

 Михайленко Олена Степанів-
на, 1968 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Всеукраїнське об’єднання “Бать-
ківщина”; 

Несіна Надія Михайлівна, 1955 
року народження – від місцевої ор-
ганізації політичної партії “Всеукра-
їнське об’єднання “Батьківщина”;

Петренко Лариса Анатоліївна, 
1964 року народження – від місце-
вої організації Народної Партії;

Петренко Петро Степанович, 
1978 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”. 

ЛИПІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району 

Київської області
(08014, Київська обл., Макарів-

ський район, с.Липівка, 
вул. Шевченка, 48)

Голова комісії – Богдан Любов 
Степанівна, 1954 року народжен-
ня – від місцевої організації Партії 
Регіонів.

Заступник голови комісії – Те-
рещенко Зінаїда Олексіївна, 
1959 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”.

Секретар  комісії – Захарченко 
Людмила Арсентіївна, 1960 року 
народження – від місцевої організа-
ції політичної партії “Наша Україна”.

 Члени комісії:
Левченко Олена Федорівна, 

1973 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Всеукраїнське об’єднання “Бать-
ківщина”; 

Мудренко Наталія Володими-
рівна, 1976 року народження – від 
місцевої організації політичної пар-
тії “Наша Україна”; 

Олійник Лариса  Миколаївна, 
1967 року народження – від місце-
вої організації Партії Регіонів; 

Стеценко Михайло Васильо-
вич, 1964 року народження – від 
місцевої організації Партії Регіонів;

Файніцький Володимир Івано-
вич, 1956 року народження – від міс-
цевої організації Народної Партії;

Якубенко  Альона Володимирів-
на, 1985 року народження – від місце-
вої організації політичної партії “Всеу-
країнське об’єднання “Батьківщина”. 

ЛИШНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району 

Київської області
(08063, Київська обл., 

Макарівський район, с.Лишня, 
вул. Київська,1а)

Голова комісії – Шевчук Зоя 
Володимирівна, 1960 року наро-
дження – від місцевої організації 
Партії Регіонів.

Заступник голови комісії – 
Звєрєва Любов Яківна, 1943 року 
народження – від місцевої органі-
зації Комуністичної партії України.

Секретар  комісії – Мостицька 
Лідія Володимирівна, 1969 року 
народження – від місцевої організа-
ції політичної партії “Наша Україна”.

Члени комісії:
Атаманенко Галина Іванівна, 

1967 року народження – від місце-
вої організації Партії Регіонів;

Гогунець Валентина Василів-
на, 1965 року народження – від міс-
цевої організації Народної Партії;

Даниленко Софія  Василівна, 
1962 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”; 

Дерев’янко Оксана Франців-
на, 1967 року народження – від 
місцевої організації Української 
соціал-демократичної партії; 

Ісакова Антоніна Яківна, 1948 
року народження – від місцевої ор-
ганізації політичної партії “Всеукра-
їнське об’єднання “Батьківщина”;

Кашуба Наталія Василівна, 1967 
року народження – від місцевої орга-
нізації Комуністичної партії України;

Кашуба Олена Миколаївна, 
1963 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Всеукраїнське об’єднання “Бать-
ківщина”; 

Козицька Світлана Василівна, 
1969 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 

“Сильна Україна”; 
Козлітіна Євгенія Леонідівна, 

1957 року народження – від місце-
вої організації Народної Партії;

Мостицька Аня Володимирів-
на, 1992 року народження – від 
місцевої організації Комуністичної 
партії України;

Прокопюк Любов Василівна, 
1958 року народження – від місцевої 
організації політичної партії “Всеукра-
їнське об’єднання “Батьківщина”;

Саблін Андрій Анатолійович, 
1978 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”; 

Храбан Наталія Іванівна, 1952 
року народження – від місцевої ор-
ганізації Партії Регіонів. 

ЛЮДВИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району 

Київської області
(08045, Київська обл., Макарів-

ський район, с. Людвинівка, 
пров. Калиновський,30)

Голова комісії – Павленко Ми-
кола Павлович, 1964 року наро-
дження – від місцевої організації 
політичної партії “Всеукраїнське 
об’єднання “Батьківщина”.

Заступник голови комісії – Бє-
локонова Валентина Микола-
ївна, 1978 року народження – від 
місцевої організації Партії Регіонів.

Секретар  комісії – Лещенко 
Наталія Іванівна, 1985 року на-
родження – від місцевої організації 
політичної партії “Наша Україна”.

Члени комісії:
Галущенко Олександр Михай-

лович, 1971 року народження – від 
місцевої організації політичної пар-
тії “Наша Україна”; 

Горбецька Тамара Миколаївна, 
1971 року народження – від місце-
вої організації політичної партії 
“Сильна Україна”; 

Гудзевата Ірина Анатоліївна, 
1992 року народження – від місце-
вої організації Народної Партії;

Гудзеватий Михайло Свири-
дович, 1965 року народження – 
від місцевої організації політичної 
партії “Всеукраїнське об’єднання 
“Батьківщина”; 

Красноголовець Олена Васи-
лівна, 1963 року народження – від 
місцевої організації політичної пар-
тії “Наша Україна”; 

Матата Ліна Анатоліївна, 1990 
року народження – від місцевої 
організації політичної партії “Все-
українське об’єднання “Батьків-
щина”;

Новак Петро Михайлович, 1990 
року народження – від місцевої ор-
ганізації Партії Регіонів; 

Отрощенко Сергій Іванович, 
1988 року народження – від місце-
вої організації Партії Регіонів. 
МАКОВИЩАНСЬКА СІЛЬСЬКА 

ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району 

Київської області
(08034, Київська обл., Макарів-

ський район, с. Маковище, 
вул. Леніна,49)

Голова комісії – Прокопенко 
Раїса Олексіївна, 1967 року на-
родження – від місцевої організації 
політичної партії “Наша Україна”.

Заступник голови комісії – 
Чернявка Вікторія Вікторівна, 
1976 року народження – від місце-
вої організації Народної Партії.

Секретар  комісії – Кондратен-
ко Олена Петрівна, 1970 року на-
родження – від місцевої організації 
Партії Регіонів.

Члени комісії:
Буряк Ганна Олексіївна, 1947 

року народження – від місцевої ор-
ганізації політичної партії “Всеукра-
їнське об’єднання “Батьківщина”;

Гайдученко-Мальована Вален-
тина Степанівна, 1958 року наро-
дження – від місцевої організації 
політичної партії “Наша Україна”;

Горюнова Юлія Миколаївна, 
1988 року народження – від місце-
вої організації Української соціал-
демократичної партії; 

Дідківська Емілія Христианів-
на, 1952 року народження – від міс-
цевої організації Партії Регіонів;

Євтушенко Катерина Вікторів-
на, 1990 року народження – від міс-
цевої організації Народної Партії;

Євтушенко Валентина Васи-
лівна, 1963 року народження – від 
місцевої організації Партії Регіонів;

Живага Богдан Васильович, 
1988 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Сильна Україна”; 

Марченко Нінелла Семенівна, 
1947 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”; 

Танчук Надія Василівна, 1960 
року народження – від місцевої ор-
ганізації Народної Партії; 

Чернишова Леся Василівна, 
1975 року народження – від місцевої 
організації політичної партії “Всеу-
країнське об’єднання “Батьківщи-
на”. 

МАР’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Макарівського району 
Київської області

(08051, Київська обл., Макарів-
ський район, с.Мар’янівка, 

вул. Леніна,1)
Голова комісії – Пасічна Ніна 

Миколаївна, 1966 року народжен-
ня – від місцевої організації Партії 
Регіонів

Заступник голови комісії – За-
воротній  Сергій Миколайович, 
1976 року народження – від місце-
вої організації Партії Регіонів

Секретар  комісії – Оніщук  Ва-
лентина  Володимирівна, 1963 
року народження – від місцевої ор-
ганізації Народної Партії

Члени комісії:
Костик Віта Олександрівна, 

1989 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”; 

Оникієнко  Оксана  Борисівна, 
1968 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”; 

Оніщук  Олена   Ігорівна, 1991 
року народження – від місцевої ор-
ганізації Народної Партії; 

Пасічна Анастасія Петрівна, 
1992 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”; 

Рогова Надія Андріївна, 1968 
року народження – від місцевої ор-
ганізації Народної Партії; 

Самосуд  Тетяна  Миколаївна, 
1969 року народження – від місце-
вої організації Української соціал-
демократичної партії; 

Сидоренко Тетяна Миколаїв-
на, 1975 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Всеукраїнське об’єднання “Бать-
ківщина”; 

Старовойт Галина Іванівна, 
1961 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Всеукраїнське об’єднання “Бать-
ківщина”; 

Цісельський  Володимир Йоси-
пович, 1951 року народження – від 
місцевої організації Партії Регіонів. 

МОТИЖИНСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району 

Київської області
(08060, Київська обл., Макарів-

ський район, с.Мотижин, 
вул. Горького, 1а)

Голова комісії –  Гребеник Ва-
лентина Миколаївна, 1975 року 
народження – від місцевої органі-
зації Партії Регіонів.

Заступник голови комісії – 
Коваль Раїса Василівна, 1965 
року народження – від місцевої 
організації Української соціал-
демократичної партії.

Секретар  комісії – Сімшаг 
Наталія Василівна, 1978 року 
народження – від місцевої органі-
зації політичної партії “Всеукраїн-
ське об’єднання “Батьківщина”.

Члени комісії: 
Верепета Марія Анатоліївна, 

1980 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”; 

Голик Тетяна Сергіївна, 1990 
року народження – від місцевої ор-
ганізації Партії Регіонів; 

Гребеник Іван Григорович, 
1972 року народження – від місце-
вої організації Народної Партії;

Клименко Марія Михайлівна, 
1977 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”;

 Марченко Ніна Володимирів-
на, 1960 року народження – від міс-
цевої організації Партії Регіонів;

Приймаченко Любов Володи-
мирівна, 1958 року народження – 
від місцевої організації політичної 
партії “Сильна Україна”; 

Сухенко Олена Ігорівна, 1990 
року народження – від місцевої 
організації політичної партії “Все-
українське об’єднання “Батьків-
щина”;

Хижняк Руслана Володимирів-
на, 1989 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Всеукраїнське об’єднання “Бать-
ківщина”. 

МОСТИЩАНСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району 

Київської області
(08071, Київська обл., Макарів-

ський район, с. Мостище, 
вул. Шевченка,3)

Голова комісії – Третяк Ольга 
Василівна, 1941 року народжен-
ня – від місцевої організації Партії 
Регіонів.

Заступник голови комісії – 
Сергієнко Лідія Дмитрівна, 1961 
року народження – від місцевої 
організації політичної партії “Наша 
Україна”.

Секретар  комісії – Литвиненко 
Ольга Григорівна, 1947 року на-
родження – від місцевої організації 
Народної Партії.

Члени комісії: 
Гаган Олександр Валентино-

вич, 1960 року народження – від 
місцевої організації політичної пар-

тії “Наша Україна”; 
Кирієнко Клавдія  Іванівна, 

1937 року народження – від місце-
вої організації Народної Партії;

Козенюк Валентина Анатоліїв-
на, 1965 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Всеукраїнське об’єднання “Бать-
ківщина”; 

Костюк  Оксана Степанівна, 
1978 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Всеукраїнське об’єднання “Бать-
ківщина”; 

Лещенко Ігор Олександрович, 
1971 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”; 

Мартинюк  Оксана Михайлів-
на, 1986 року народження – від 
місцевої організації політичної пар-
тії “Сильна Україна”; 

Морозовська Галина Плато-
нівна, 1954 року народження – від 
місцевої організації Української 
соціал-демократичної партії;

Олексієнко Василь Олексан-
дрович, 1958 року народження – 
від місцевої організації політичної 
партії “Всеукраїнське об’єднання 
“Батьківщина”; 

Тарасенко Дар’я Миколаївна, 
1982 року народження – від місце-
вої організації Народної Партії;

Шматко Надія  Петрівна, 1948 
року народження – від місцевої ор-
ганізації Партії Регіонів. 

НАЛИВАЙКІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району 

Київської області
(08022, Київська обл., Макарів-
ський район, с.Наливайківка, 

вул. Леніна,117б)
Голова комісії – Філоненко Ва-

лентина Григорівна, 1952 року на-
родження – від місцевої організації 
Народної Партії.

Заступник голови комісії – 
Омельчук Лариса Володими-
рівна, 1974 року народження – від 
місцевої організації політичної пар-
тії “Наша Україна”.

Секретар  комісії –  Ляшев-
ська Мечислава Антонівна, 1937 
року народження – від місцевої 
організації Української соціал-
демократичної партії.

Члени комісії: 
Кацапчук Віра Степанівна, 

1971 року народження – від місце-
вої організації Партії Регіонів;

Макух Альона Володимирівна, 
1979 року народження – від місцевої 
організації політичної партії “Всеу-
країнське об’єднання “Батьківщина”; 

Нищенко Тетяна Петрівна, 1975 
року народження – від місцевої орга-
нізації політичної партії “Всеукраїнське 
об’єднання “Батьківщина”;

Омельчук Віта Анатоліївна, 
1979 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”; 

Приймаченко Тетяна Іванівна, 
1955 року народження – від місце-
вої організації Партії Регіонів;

Приймаченко Леся Олексан-
дрівна, 1974 року народження – 
від місцевої організації Народної 
Партії; 

Ремезовська Любов Олексан-
дрівна, 1958 року народження – 
від місцевої організації політичної 
партії “Наша Україна”; 

Федоріненко Тамара Анатолі-
ївна, 1961 року народження – від 
місцевої організації політичної 
партії “Всеукраїнське об’єднання 
“Батьківщина”; 

Федосенко Людмила Володи-
мирівна, 1975 року народження 
– від місцевої організації Народної 
Партії; 

Федченко Ірина Володимирів-
на, 1989 року народження – від міс-
цевої організації Партії Регіонів. 

НЕБИЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району 

Київської області
(08024, Київська обл., Макарів-

ський район, с.Небилиця, 
вул. Першотравнева,11)

Голова комісії – Поливач Світ-
лана Григорівна, 1969 року наро-
дження – від місцевої організації 
Партії Регіонів.

Заступник голови комісії – 
Харченко Віталій Олександро-
вич, 1969 року народження – від 
місцевої організації політичної пар-
тії “Наша Україна”.

Секретар  комісії – Друкаренко 
Валентина Павлівна, 1944 року 
народження – від місцевої органі-
зації Народної Партії.

Члени комісії:
Більдюкевич Наталія Іванівна, 

1966 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Всеукраїнське об’єднання “Бать-
ківщина”; 

Бондаренко Антоніна Васи-
лівна, 1947 року народження – від 
місцевої організації політичної пар-
тії “Наша Україна”; 

Голик Андрій Петрович, 1977 
року народження – від місцевої ор-' СТОР.  9.
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МАКАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста 

Макарівської районної ради
Професійні та кваліфікаційні вимоги до претен-

дентів на посаду головного спеціаліста районної 
ради: повна вища освіта відповідно-професійного 
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста економіста, землевпорядника, знання 
Земельного кодексу, стаж роботи - не менше п’яти 
років в органах місцевого самоврядування.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода-
ють на ім’я голови конкурсної комісії заяву про участь 
у конкурсі, особовий листок по обліку кадрів з відпо-
відними додатками, дві фотокартки розміром 4x6, 
копії документів про освіту та паспорта, відомості про 
доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо 
себе та членів своєї сім’ї за 2009 рік.

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

Заяви приймаються протягом місяця з дня опу-

блікування оголошення за адресою: смт Макарів, 

вул. Фрунзе, 30, районна рада, 2-й поверх.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:  5-11-38, 5-29-55.

ганізації політичної партії “Все-
українське об’єднання “Батьків-
щина”;

Гулак Світлана Петрівна, 
1966 року народження – від міс-
цевої організації політичної пар-
тії “Всеукраїнське об’єднання 
“Батьківщина”;

Дмитренко Валентина Пе-
трівна, 1979 року народження 
– від місцевої організації Україн-
ської соціал-демократичної пар-
тії;

Журавська Надія Петрівна, 
1963 року народження – від міс-
цевої організації Народної Пар-
тії;

Лащевська Антоніна Дми-
трівна, 1957 року народження 
– від місцевої організації політич-
ної партії “Наша Україна”; 

Мамончук Валентина Пе-
трівна, 1949 року народження – 
від місцевої організації Народної 
Партії;

Петрович Тетяна Павлівна, 
1958 року народження – від міс-
цевої організації Партії Регіонів;

Проворна Олена Григорівна, 
1965 року народження – від міс-
цевої організації Партії Регіонів. 

НІЖИЛОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району 

Київської області
(08021, Київська обл., Макарів-
ський район, с.Ніжиловичи, 

вул. Першотравнева,4)
Голова комісії – Петренко Ві-

ктор Талимонович,  1952  року 
народження – від місцевої орга-
нізації Народної Партії.

Заступник голови комісії – 
Семененко Оксана Дмитрівна, 
1971 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”.

Секретар  комісії – Кокот  
Світлана Володимирівна, 1977 
року народження – від місцевої 
організації Української соціал-
демократичної партії.

Члени комісії:
Дзюба  Галина Іванівна, 1941 

року народження – від місцевої 
організації Партії Регіонів; 

Ковач  Антоніна  Савівна, 
1943 року народження – від міс-
цевої організації Народної Пар-
тії; 

Мельниченко Оксана Ана-
толіївна, 1973 року народження 
– від місцевої організації політич-
ної партії “Сильна Україна”; 

Олійниченко  Руслана  Во-

лодимирівна, 1986 року наро-
дження – від місцевої організації 
політичної партії “Всеукраїнське 
об’єднання “Батьківщина”; 

Олійниченко  Тетяна  Вікторів-
на, 1959 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Всеукраїнське об’єднання “Бать-
ківщина”;

Пильгун  Марія  Сергіївна, 
1991 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”; 

Поливач Галина Іванівна, 
1957 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”; 

Семененко  Людмила Єв-
генівна, 1973 року народження 
– від місцевої організації Партії 
Регіонів;

Тимошенко Олена  Василів-
на, 1973 року народження – від 
місцевої організації політичної 
партії “Всеукраїнське об’єднання 
“Батьківщина”; 

Тимошенко Ольга Михайлів-
на, 1940 року народження – від 
місцевої організації Партії Регі-
онів;

Туманенко Олена Вікторів-
на, 1986 року народження – від 
місцевої організації Народної 
Партії. 
НОВОСІЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району 

Київської області
(08070, Київська обл., Макарів-

ський район, с. Новосілки, 
вул. Кучеренка, 43)

Голова комісії –  Тиховський  
Василь  Макарович, 1936 року 
народження – від місцевої орга-
нізації Партії Регіонів.

Заступник голови комісії – 
Луценко Наталія Олександрів-
на, 1983 року народження – від 
місцевої організації Народної 
Партії.

Секретар  комісії – Німченко 
Альона  Дмитрівна, 1985 року 
народження – від місцевої ор-
ганізації політичної партії “Наша 
Україна”.

Члени комісії:
 Будяк Людмила Володи-

мирівна, 1967 року народження 
– від місцевої організації Партії 
Регіонів;

Бліжнікова Світлана Петрів-
на, 1976 року народження – від 
місцевої організації Народної 
Партії;

Дудкіна Антоніна Сергіївна, 
1966 року народження – від міс-

цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”; 

Конюх  Тетяна Вікторівна, 
1983 року народження – від міс-
цевої організації політичної пар-
тії “Всеукраїнське об’єднання 
“Батьківщина”;

Романенко Наталія Дмитрів-
на, 1957 року народження – від 
місцевої організації Партії Регі-
онів;

Романченко Ганна Михайлів-
на, 1952 року народження – від 
місцевої організації політичної 
партії “Всеукраїнське об’єднання 
“Батьківщина”; 

Форманюк Тетяна Андріїв-
на, 1972 року народження – від 
місцевої організації політичної 
партії “Всеукраїнське об’єднання 
“Батьківщина”; 

Хлопук Світлана Михайлів-
на, 1980 року народження – від 
місцевої організації Української 
соціал-демократичної партії. 

ОПАЧИЦЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району 

Київської області
(08035, Київська обл., Мака-
рівський район, с. Опачичі, 

вул. Кібенка, 4)
Голова комісії – Сокольчук 

Ганна Олексіївна, 1967 року на-
родження – від місцевої органі-
зації політичної партії “Всеукраїн-
ське об’єднання “Батьківщина”.

Заступник голови комісії – 
Герак Валерій Антонович, 1967 
року народження – від місцевої 
організації Партії Регіонів.

Секретар  комісії – Кращенко 
Тамара Володимирівна, 1967 
року народження – від місцевої 
організації Народної Партії.

Члени комісії:
Галатенко Галина Вікентіїв-

на, 1940 року народження – від 
місцевої організації політичної 
партії “Наша Україна”; 

Дударєв Валентин Васильо-
вич, 1941 року народження – від 
місцевої організації Народної Пар-
тії; 

Євтушенко Галина Микола-
ївна, 1970 року народження – від 
місцевої організації Партії Регіо-
нів;

Ляшенко Володимир Івано-
вич, 1971 року народження – від 
місцевої організації Української 
соціал-демократичної партії; 

Наймибудка Ніна Миколаїв-

на, 1949 року народження – від 
місцевої організації Партії Регі-
онів;

Погребняк Василь Іванович, 
1964 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Всеукраїнське об’єднання “Бать-
ківщина”; 

Сало Світлана Андріївна, 
1963 року народження – від міс-
цевої організації політичної пар-
тії “Всеукраїнське об’єднання 
“Батьківщина”;

Ціпун Іван Петрович, 1971 
року народження – від місцевої 
організації Народної Партії; 

Черниш Людмила Іванівна, 
1970 року народження – від міс-
цевої організації політичної партії 
“Наша Україна”. 

ПАШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Макарівського району 

Київської області
(08062, Київська обл., Мака-
рівський район, с. Пашківка, 

вул. Леніна, 5)
Голова комісії – Забродська 

Тамара Миколаївна, 1966 року 
народження – від місцевої орга-
нізації Партії регіонів.

Заступник голови комісії – 
Матвійчук Катерина Федорів-
на, 1963 року народження – від 
місцевої організації Української 
соціал-демократичної партії.

Секретар комісії – Смик Оль-
га Сергіївна, 1967 року наро-
дження – від місцевої організації 
політичної партії «Всеукраїнське 
об’єднання “Батьківщина».

Члени комісії:
Баран Петро Михайлович, 

1960 року народження – від міс-
цевої організації Партії Регіонів; 

Ванькевич Юлія Володими-
рівна, 1969 року народження – 
від місцевої організації політичної 
партії «Всеукраїнське об’єднання 
“Батьківщина».; 

Каштан Ольга Михайлівна, 
1976 року народження – від міс-
цевої організації політичної пар-
тії «Всеукраїнське об’єднання 
“Батьківщина”; 

Мельник Наталія Тимофіїв-
на, 1960 року народження – від 
місцевої організації Народної 
Партії;

Нестеренко Тетяна Олексан-
дрівна, 1965 року народження – 
від місцевої організації Народної 
Партії; 

Нестерчук Галина Миколаїв-

Вибори депутатів 

Верховної Ради 

Автономної Республіки 

Крим, 

місцевих рад 

та сільських,  

селищних, міських голів

31 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ 

МАКАРІВСЬКА 
РАЙОННА ВИБОРЧА 

КОМІСІЯ
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В А
«26» вересня 2010 року       № 5

Про утворення 

одномандатних 

мажоритарних виборчих 

округів з виборів депутатів 

Макарівської районної ради 

Київської області

Відповідно до четвертої статті 16, аб-
зацу третього, четвертого частини п’ятої 
статті 17 Закону України “Про вибори 
депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сіль-
ських, селищних, міських голів”, район-
на виборча комісія постановляє:

1. Утворити одномандатні мажори-
тарні виборчі округи з виборів депутатів 
Макарівської районної ради Київської 
області в кількості 38 (тридцяти восьми) 
одномандатних мажоритарних виборчих 
округів згідно з додатком.

Олександр ПІДОРІН,

голова 

Макарівської районної 

виборчої комісії.                       

Додаток 

до постанови Макарівської районної виборчої комісії

від 26 вересня 2010 року № 5

001 смт Макарів, с. Калинівка, с. Фасівочка, с. Зурівка (Макарівська селищна рада)
002 смт Кодра (Кодрянська селищна рада)
003 с. Андріївка, с. Червона Гірка (Андріївська сільська рада)
004 с. Бишів, с. Горобіївка, с. Лубське, с. Ферма (Бишівська сільська рада)
005 с. Борівка, с. Садки - Строївка, с. Лисиця, с. Шнурів Ліс (Борівська сільська рада)
006 с. Великий Карашин, с. Малий Карашин (Великокарашинська сільська рада)
007 с. Вільно, с. Юрівка (Вільнянська сільська рада)
008 с. Гавронщина (Гавронщинська сільська рада)
009 с. Грузьке, с. Весела Слобода (Гружчанська сільська рада)
010 с. Забуяння, с. Волосінь, с. Макарівська Буда, с. Соболівка (Забуянська сільська рада)
011 с. Козичанка (Козичанська сільська рада)
012 с. Колонщина, с. Березівка, с. Мар’янівка, с. Миколаївка (Колонщинська сільська рада)
013 с. Комарівка (Комарівська сільська рада)
014 с. Копилів, с. Северинівка (Копилівська сільська рада)
015 с. Королівка, с. Ферма, с. Новомирівка  (Королівська сільська рада)
016 с. Липівка, с. Лозовик (Липівська сільська рада)
017 с. Лишня, с. Осикове (Лишнянська сільська рада)
018 с. Людвинівка (Людвинівська сільська рада)
019 с. Маковище, с. Вишеград (Маковищанська сільська рада)
020 с. Мар’янівка (Мар’янівська сільська рада)
021 с. Мостище (Мостищанська сільська рада)
022 с. Мотижин (Мотижинська сільська рада)
023 с. Наливайківка, с. Почепин (Наливайківська сільська рада)
024 с. Небилиця (Небилицька сільська рада)
025 с. Ніжиловичі (Ніжиловицька сільська рада)
026 с. Новосілки (Новосілківська сільська рада)
027 с. Нові Опачичі (Опачицька сільська рада)
028 с. Пашківка, с. Вітрівка (Пашківська сільська рада)
029 с. Плахтянка (Плахтянська сільська  рада)
030 с. Рожів (Рожівська сільська рада)
031 с. Ситняки (Ситняківська  сільська рада)
032 с. Соснівка, с. Конопельки (Соснівська сільська рада)
033 с. Фасова (Фасівська сільська рада)
034 с. Чорногородка (Чорногородська сільська рада)
035 с. Червона Слобода (Червонослобідська сільська рада)
036 с. Юрів, с. Копіївка, с. Завалівка (Юрівська сільська рада)
037 с. Яблунівка, с. Леонівка (Яблунівська сільська рада)
038 с. Ясногородка (Ясногородська сільська рада)

 Альона ТКАЧ,

секретар Макарівської районної виборчої комісії.                                                     

Н О М Е Р  Т Е Л Е Ф О Н У  РА Й О Н Н О Ї  В И Б О Р Ч О Ї  К О М І С І Ї        5 - 2 9 - 7 8 .

Макарівська районна організація 
політичної партії “Третя сила” повідо-
мляє про проведення зборів по вису-
ванню кандидатів у депутати місцевих 
рад, які відбудуться 2 жовтня 2010 року 
о 12 годині за адресою: Макарів, вул. 
Ілліча, 5, к. 11.

СПИСОК
одномандатних мажоритарних виборчих округів з виборів депутатів Макарівської районної ради Київської області

Номер 
округу 

ПОВІДОМЛЕННЯ
1 жовтня 2010 року о 18.00 відбудуться збо-

ри районної організації партії “Справедливість” 

за адресою: Макарів, вул. Франка, 21.

ПОВІДОМЛЕННЯ
В зв’язку з допущеною опискою при поданні оголо-

шення в газету щодо терміну проведення зборів Мака-
рівської районної організації політичної партії «Нова по-
літика» по висуванню кандидатів у депутати Макарівської 
районної ради, а саме: 25.09.2010 року, вважати правиль-
ною дату проведення зборів - 27.09.2010 року.

Межі одномандатних мажоритарних виборчих округів
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ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
В Управлінні Служби безпеки України в Київ-

ській області  (Києво-Святошинському МРВ) за-

проваджено “лінію довіри” для повідомлень про 

правопорушення у ході виборчої компанії.

Важливою складовою проведення прозорих ви-
борів є співпраця з громадськістю. Якщо громадянам 
стало відомо про будь-які факти порушення у ході ви-
борчої кампанії та безпосередньо під час голосування 
на території Київської області, можна зателефонувати 
за номерами: (044)424-49-92, (044) 424-48-91.

Отримана інформація обов’язково буде пере-

вірена. За результатами перевірки згідно з чин-

ним законодавством України Управлінням СБУ в 

Київській області вживатимуться відповідні захо-

ди щодо зловмисників.

Телефон довіри працює цілодобово.

ШАНОВНІ БІБЛІОТЕКАРІ!
30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек. У цей день профе-

сійного свята наше суспільство вшановує подвижників бібліотечної 
справи, людей, які присвятили своє життя служінню народу, книзі, 
знанням. Слова подяки і шани адресуємо своїм колегам, які допо-
магають кожному читачеві задовольнити його запити і уподобання, 
навчають любові до книги і спілкування з нею. Адже для нас бібліо-
текар - не професія, а стан душі.

Зі святом вас, шановні хранителі духовних скарбів!
Бажаємо всім вам та вашим родинам сімейного щастя, тепла, 

здоров’я, достатку, успіхів у повсякденній праці, а також ентузіазму 
у професійній справі.

Адміністрація та профспілка 
бібліотечних працівників.

Що краще, купити 
якомога дешевше і ходи-
ти як всі? Або витратити 
нормальну суму, купити 
брендову річ? Співвідно-
шення ціни-якості, щодо 
стокового одягу, свідчить 
саме за себе.

Не дивлячись на різ-
номанітні магазини у міс-
ті, рівень у виборі одягу 
залишає бажати кращо-
го. Якщо ж є щось більш-
менш пристойне, то й 
коштує, як хороша ма-
шина, ну хоча б пральна. 
І можна цілий день носи-
тися містом, затиснувши 
в руці кілька сотень, і з 
ними й залишитись. Як 
варіант - витратити на 
будь-яку гламурну кофту 
неймовірного малюнка 
та сумнівної якості. То чи 
не краще зайти в стоко-
вий магазин і за непога-
ною ціною зробити собі 
подарунок. 

Це зовсім не се-
конд хенд

Багато досі дехто 
вважає, що сток, це той 
же секонд хенд тільки під 
іншим “соусом”. 

- Сама так вважала, 
і тому не заходила в такі 
магазини, - каже бухгал-
тер вінницької фірми На-
таля. - Але, за компані-
єю, зайшли із подругою, 
вона все тараторила, що 
бачила гарні штанці. Такі 

півроку тому на мілан-
ському подіумі демон-
стрували. З екрана теле-
візора бачила, і помре, як 
не купить їх. 

«З глузду з’їхала, на-
віщо тобі секонд?» - кажу 
їй. Тоді мене і просвітили. 
До речі, відтоді й заходжу 
в стоковий магазин по-
стійно, він розташований 
поруч із будинком, і зна-
єте, купую. Нещодав-
но вечірню сукню дуже 
гарну за триста гривень 
купила, якість, померти 
не встати, та й модель у 
місті вдень із вогнем не 
знайдеш.

То що ж таке сток? Ні-
кому непотрібний за кор-
доном брак чи ганчірки, 
що вийшли з моди? На-
справді, сток - це товар-
ний або залишок із скла-
дів. У даному випадку під 
словом «сток» мається 
на увазі залишок одягу. 
Між іншим, цей вид това-
ру в усьому світі користу-
ється великим попитом і 
дуже популярний, завдя-
ки відмінній якості і звіс-
но ж брендам. 

Чому відбувається 
так, що оригінальний то-
вар відомих світових ви-
робників одягу і взуття 
продається у кілька разів 
дешевше аналогічних то-
варів, що представлені в 
фірмових магазинах цих 

компаній? 
На це запитання від-

повідає вінницький під-
приємець, яка рік займа-
ється стоковим одягом.

- Річ у тім, що навіть 
у Європі і тій же Америці 
мода не стоїть на місці, і 
існує серйозна конкурен-
ція у виробників та мага-
зинів, відбувається часта 
зміна колекцій, - розпові-
дає власниця стокового 
магазину «ІРЕН» Ірина 
Боброшова. - Є магази-
ни, що торгують тільки 
брендами. Система тор-
гівлі у них трохи інша. 
Заради підтримки свого 
іміджу і авторитету вони 
просто неспроможні до-
зволити собі залишити 
застарілу колекцію на на-
ступний сезон. За тими ж 
причинами ці магазини 
неспроможні продавати 
товар неповного модель-
ного ряду чи неповного 
спектра розмірів. 

Унікальна одиниця
Тому, коли до крам-

ниці надходить нова 
колекція, а це процес 
безперервний, старі за-
лишки протягом деякого 
часу уціняються. Це зо-
лотий час для всіх мод-
ників і модниць. Самі 
подумайте, штучка, що 
ще два місяці тому ко-
штувала не одну сотню 
доларів, зараз дешев-

ша, принаймні, вдвоє. 
Мрія, і тільки. Коли роз-
продуються уцінені речі, 
завжди залишаються 
одиниці товару, то вони і 
йдуть у стокові магазини. 
Так що слово «сток» мож-
на інтерпретувати ще й 
по-іншому. Це магазин, в 
котрий стікаются всі сві-
тові колекційні одиниці. У 
ньому, зазвичай, купують 
речі працюючі молоді 
люди, які розуміються на 
марках і брендах. До того 
ж, ні для кого не секрет, 
що вся Європа стрімко 
переходить на натураль-
ні тканини. І якщо ви з 
тих, хто надає велике 
значення якості тканини, 
чому б вам не зазирнути 
у стоковий магазин?

ДО УВАГИ 
ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!
Адреса нашого ма-

газину: Макарів, вули-
ця Фрунзе (торговий 
центр «Олімп», біля 
універмагу).

В і д к р и т т я  в і д -
б у д е т ь с я  з а в т р а ,   
2  ж о в т н я  о  9 . 0 0 .

ЗАВІТАЙТЕ В «СТОК»-МАГАЗИН. 
НЕ ПОШКОДУЄТЕ!

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до частини десятої статті 36 Закону Укра-

їни «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів» повідомляємо, що 29 вересня 2010 року 
о 18 год. 00 хв. за адресою: Київська область, Ма-
карівський район, смт. Макарів, вул.Червоноармій-
ська, 4 відбудуться збори Макарівської районної 
організації всеукраїнського об’єднання «Свобода» з 
метою висування кандидатів у депутати в багатомандат-
ному виборчому окрузі з виборів депутатів Макарівської 
районної ради Макарівського району Київської області 
на виборах 31 жовтня 2010 року.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності 
на земельну ділянку серії ЯЖ №320779,  виданий 5 березня 
2008 року за № 010833000041 Управлінням земельних ре-
сурсів у Макарівському районі по Чорногородській сільській 
раді згідно розпорядження Макарівської райдержадміні-
страції від 29 січня 2008 року № 403 на ім’я ГОРБАТЮКА 
Василя Павловича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності 
на земельну ділянку серії ЯЖ №320778,  виданий 5 берез-
ня 2008 року за № 010833000040 Управлінням земельних 
ресурсів у Макарівському районі по Чорногородській сіль-
ській раді згідно розпорядження Макарівської райдержад-
міністрації від 29 січня 2008 року № 403 на ім’я ГОРБАТЮК 
Галини Вікторівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯЖ № 320847, виданий 
8 лютого 2008 року за № 010833000018 Управлінням зе-
мельних ресурсів у Макарівському районі по Наливайків-
ській сільській раді згідно договору купівлі-продажу від 
19 листопада 2007 року № 1201 на ім’я ІВАНОВА Воло-
димира Миколайовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії КВ №030726, виданий 24 
березня 2004 року на підставі рішення Макарівської рай-
держадміністрації на ім’я ВІТРОВА Олександра Мико-
лайовича, вважати недійсним.

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

ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ!
Щиро вітаємо вас з професійним святом! Висловлюємо вам сер-

дечну вдячність за невтомну працю, за великий талант і покликання 
сіяти мудрість і знання, за любов до дітей і рідного краю. Ваші серця 
завжди наповнені співчуттям, добротою і милою приємністю. Цими чу-
довими якостями ви щедро ділитесь з дітьми. Вам вірять, вас люблять 
і шанують. Ви здійснюєте зв’язок часів, продовжуючись у своїх учнях.

Бажаємо вам, дорогі вчителі, відчуття повноти і неповторності 
життя, здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і довгої 
людської пам’яті.

Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, а в усіх ваших 
починаннях будуть супутниками успіх і удача!

Віктор  ГАРТФІЛЬ,
начальник відділу 
освіти райдержадміністрації.

Валентина ХОХЛЮК
голова ради профспілки 

працівників освіти.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво серії САА № 185233 на право особистої власності 
на нерухоме майно – будинок, який знаходиться в селі Макарівська Буда 
по вулиці Гагаріна № 10, видане на підставі рішення виконкому Забуян-
ської сільської ради від 26 травня 2005 року за № 35 Макарівським БТІ 
(серія СВН № 070084) 21 липня 2005 року на ім’я МІЛЕВСЬКОЇ  Валіни 
Йосифівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ посвідчення інваліда з дитинства ІІІ групи серії ААБ № 
079183, видане 13 серпня 2008 року Макарівським управлінням праці та 
соціального захисту населення райдержадміністрації на ім’я ДРУЧУКА 
Василя Івановича, 1982 р.народження, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на землю серії І-КВ №030091,  виданий 13 вересня 
2001 року за № 44 на підставі рішення 6 сесії 23 скликання 
Мар’янівської сільської ради від 17 червня 1999 року №30 
на ім’я МАШОВЦЯ Миколи Ілліча, вважати недійсним.

ВИПРАВЛЯЄМО ПОМИЛКУ, ДОПУЩЕНУ В №38
Треба читати: ВАТ “Макарівський льонозавод” 

повідомляє про скликання (за вимогою акціоне-
рів, які володіють понад  10% голосів) позачерго-
вих загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
16 листопада 2010 року о 12.00.

ПОТОМСТВЕНА 
ЗНАХАРКА ЗІНАЇДА

БУДЕ ПРОВОДИТИ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН
Зінаїда вишепчує старовинними молитвами, підіймає 

життєдайну силу людини за допомогою єрусалимських 
свічок.

Зінаїда – це захист від чарів та нечесті для Вас і Вашої 
родини.

Зінаїда знімає вінець безшлюбності, печать одино-
кості, родове прокляття, навіть зроблене на смерть. Зі-
наїда володарка дару.

Погано ведеться господарство? – мати при собі 
пригорщу землі з подвір’я.

Втомилися чекати кохання? – мати з собою замок 
з ключем.

Мрієте мати дитину? – мати пелюшки і три яйця.
Немає злагоди в сім’ї? – мати з собою  півлітрову 

банку з водою і три свічки.
Повернути чоловічу силу? – для цього мати з собою 

пачку солі.
Позбавити пияцтва? -  мати сорочку або футболку.
Зінаїда поставить щит та оберег на бізнес і на життя.
Діти з переляком і подібними проблемами до 

5-ти років приймаються безкоштовно.
(Свідоцтво серії ВОЗ №567045 від 21.05.2009 р.)
Вартість індивідуального прийому - 20 гривень. 

Прийом ведеться без вихідних з 13 жовтня по 18 
жовтня із 8.00 до 17.00 за адресою: Макарів, вул. 
50 років Жовтня, 4 (в районі автопарку).

Т Е Л Е Ф О Н  0 6 7  –  3 0 9 - 1 9 - 6 6 . 

Питання пенсійного забез-
печення громадян України, в 
тому числі і підприємців,  урегу-
льовано Законом України “Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”. Розмір 
пенсії, обчислений за цим зако-
ном, залежить від страхового ста-
жу та заробітку кожної особи, з якої 
сплачено страхові внески до Пен-
сійного фонду України. До стра-
хового стажу відноситься період, 
протягом якого особа підлягає 
загальнообов’язковому держав-
ному пенсійному страхуванню та 
за який щомісяця сплачено стра-
хові внески в сумі, не меншій, ніж 
мінімальний страховий внесок.

З липня 2010 року вступив у 
дію Закон України “Про внесення 
змін до законів України “Про дер-
жавний бюджет України на 2010 
рік” та “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”. 
Це  стосується   насамперед   фі-
зичних   осіб   -   суб’єктів   підпри-
ємницької діяльності, які обрали 
спрощену систему оподаткуван-
ня.

Відповідно до нового закону 
фізичні особи - суб’єкти підпри-
ємницької діяльності, які є платни-
ками єдиного або фіксованого по-
датків, та члени їх сімей, які беруть 
участь у спільній підприємницькій 
діяльності, мають самостійно ви-
значати розмір страхових внесків 

до Пенсійного фонду. Сума внеску 
з урахуванням частини фіксовано-
го або єдиного податку, яка надхо-
дить до Пенсійного фонду України, 
має становити не менше мінімаль-
ного страхового внеску за кожну 
особу, але і не більше розміру вне-
ску обчисленого від максималь-
ної величини загального доходу, 
з якого вони сплачуються. Отже, 
у підприємців тепер є можливість 
підвищити розмір своєї майбут-
ньої пенсії шляхом сплати внесків 
у Пенсійний фонд у розмірах, ви-
значених ними самостійно.

Враховуючи законодавчо вста-
новлені розміри мінімальної заро-
бітної плати у 2010 році, менше ніж 
294,82 грн., за жовтень та листопад 
- 301,12 грн., за грудень - 306,10 
грн., але й зазначеним особам тре-
ба сплатити до Пенсійного фонду за 
липень, серпень та вересень не не 
більше 4422,24 грн. 

Остаточні розрахунки  спла-
ти коштів за III квартал необхідно 
провести до 20 жовтня, за IV квар-
тал - до 20 січня 2011 року. Суми 
несплачених страхових внесків 
стягуватимуться у порядку, пе-
редбаченому статтею 106 Закону 
України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” з 
нарахуванням фінансових санкцій 
та пені.

Сплата внесків платниками-
”спрощенцями” здійснюється на 

розрахунковий рахунок управління 
ПФУ у Макарівському районі, який 
відкрито в установах Ощадбанку.   
За більш детальною інформацією 
щодо банківських реквізитів та 
розмірів сум доплати в залежності 
від розміру єдиного або фіксова-
ного податків просимо звертатися 
до районного управління ПФУ.

За підсумками 2010 року під-
приємці - платники єдиного та 
фіксованого податку зобов’язані 
подати до управління ПФУ звіт 
за формою згідно із додатком 5 
до Порядку формування та по-
дання страхувальниками звіту 
щодо сум нарахованих внесків на 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування, затвердже-
ного постановою правління ПФУ 
від 5.11.2009 року №26-1 у термі-
ни до 1 квітня 2011 року.

Пенсійний фонд сподівається 
на розуміння цього питання з боку 
підприємців та на своєчасну спла-
ту внесків, адже згідно діючого 
пенсійного законодавства право 
зарахувати повний місяць роботи 
до страхового стажу виникає тоді, 
коли щомісяця було сплачено стра-
хові внески в розмірі не менше, ніж 
мінімальний страховий внесок.

Ірина МАЛІНОВСЬКА,
заступник начальника 

управління ПФУ у Макарівсько-
му районі, начальник відділу 

обліку надходження платежів.

РОЗМІР СТРАХОВОГО ВНЕСКУ 
ПІДПРИЄМЦІ МАЮТЬ ВИЗНАЧАТИ САМІ, АЛЕ…

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.
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ 

Колектив Новосілківської ЗОШ глибоко сумує з 
приводу смерті вчительки, пенсіонерки 

ТИХОВСЬКОЇ Лариси Архипівни
 і висловлює щире спвічуття рідним та близьким по-
кійної.

Колектив кооперативу СКК НВП “Росія” с.Королівка 
висловлює глибоке співчуття голові кооперативу 
МЕРЕЖКУ Володимиру Андрійовичу з приводу тяж-
кої втрати – передчасної смерті брата 

Петра Андрійовича.

Макарівська районна організація ветеранів України 
із сумом повідомляє, що в її рядах не стало 

Леоніда Денисовича КОВАЛЕНКА -
хороброго воїна, наполегливого трудівника, добро-
го сім’янина і висловлює щире співчуття рідним і 
близьким покійного. Пам’ять про нього назавжди 
залишиться в наших серцях.

Макарівська районна організація ветеранів України 
повідомляє про передчасну смерть

 Лариси  Архипівни ТИХОВСЬКОЇ
і висловлює щире співчуття її чоловіку - голові пер-
винної ветеранської організації села Новосілки Ва-
силю Макаровичу Тиховському з приводу тяжкої 
втрати - смерті любимої дружини, наполегливої 
трудівниці. Хай світла пам’ять про покійну назавжди 
збережеться в серцях рідних і близьких людей.

Колектив Ситняківської ЗОШ глибоко сумує з при-
воду смерті колишнього працівника школи

ЗДОЛЬНИКА Василя Андрійовича 
і висловлює щире співчуття рідним та близьким по-
кійного.

* * * * *

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.

(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.

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

ПРОДАЮ нові чавунні батареї (16 штук) по 
40 грн. за секцію та ємкості на 2,5 тисячі, 1 
тисячу літрів. Телефон – 067-410-22-32.

ПРОДАЮ будинок у Макарові по вулиці 
Космонавтів, 15. Ціна – за домовленістю. 
Телефон – 5-20-08.

ПРОДАЮ мотоцикл “Дніпро” у робочому 
стані. Макарів. Телефон – 5-20-35.

ПРОДАЮ на вивіз металевий гараж-склад 
розміром 8х4 м. Ціна - за домовленістю. 
Тел. 098-305-04-79.

ПРОДАЮ 3-кімнатну квартиру в Макарові 
по вулиці Проектна, 7. Ціна - за домовле-
ністю. Телефон - 050-147-70-00.

ПРОДАЮ земельну ділянку 0,19 га в Ма-
карові по вулиці Калініна та гараж на два 
бокси по вулиці Проектна. Телефон - 050-
147-70-00.

* * * * *

* * * * *

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

та с/г техніку.  063-434-34-44, 096-647-82-07.

З А П Р О Ш У Є М О  Н А  Р О Б О Т У :

ІНСПЕКТОРА 
З КАДРІВ

(25-35 років, в/о, досвід роботи на 
аналогічній  посаді обов’язковий, 

бажано знання 1С );

АНАЛІТИКА
(в/о, аналітичні здібності, 

відмінне знання Excel).

АДРЕСА: МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н, 
С. КАЛИНІВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 49Ж.

ТЕЛЕФОН - 068-528-06-26 (МАРІЯ).

Щиросердно поздоровляємо із славним ювіле-
єм – 80-річчям від Дня народження наших шанов-
них ветеранів:

ПЕЛЮХІВСЬКОГО Олександра Степановича 
з Макарова,

ПАНЧЕНКА Степана Володимировича з Лишні,
ПЛИС Ольгу Адамівну з Карашина та 
БОНДАРЕНКА Федора Михтодійовича з Яс-

ногородки.
У цей прекрасний день адресуємо Вам най-

тепліші вітання та побажання добра, миру, злаго-
ди, любові і поваги від рідних та близьких людей. 
Хай же доля дарує Вам багато-багато літ доброго 

здоров’я та усіляких життєвих гараздів. 
Нехай подальші роки несуть Вам тільки 
радість, тепло, сонячні дні та щастя.

Щоб Вас довіку доля берегла,
Ми щиро зичим Вам достатку і добра!

З повагою президія районної 
організації ветеранів України. 

Від усієї душі з теплом у серці, з ніжністю і по-
вагою, щедрістю і любов’ю, щиро вітаємо з ювілей-
ною датою – 80-річчям від Дня народження нашу 
рідну, дорогу, милу іменинницю

ПЛИС Ольгу Адамівну з Карашина.
Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина посріблила вже скроні,
Тільки в серці у Вашім та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили 
не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті 
заслужили!

З повагою і любов’ю чоловік, 
діти, онуки та правнуки.

Колектив Макарівського РВУЖКГ щиро й 
сердечно вітає з 60-літнім ювілеєм від Дня наро-
дження колишнього начальника 

БАЄКУ Петра Олександровича.
Зичим здоров’я і добра багато,
Хай щаслива доля не минає хату.
Нехай люблять рідні 
і шанують люди,
Хай ясним і мирним кожен 
ранок буде!

З нагоди 55-річчя від Дня народження адресує-
мо найсердечніші привітання

ШЕВЧЕНКУ Миколі Івановичу.
Всю доброту, яка ще є на світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Тобі ми прихиляємо сьогодні,
Щоб настрій був прекрасний в ювілей.
Здоров’я й щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм щиро.
Щоб радісним і довгим був Твій вік
З добром, любов’ю, радістю і миром.

З повагою Таня, Наташа, Галя, Люба, Катя.

Дорогу донечку, кохану дружину, ніжну матусю, 
милу сестричку

КРАСЬКО Ольгу Іванівну 
усім теплом наших сердець вітаємо з ювілейним 
30-річчям від Дня народження.

Мила, 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 в долі, 
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Хай доля Твоя розцвітає,
Хай щастя сміється Тобі.
І все, що найкраще є в світі,
 Хай буде в Твоєму житті!

З любов’ю мама, чоловік Юрій, син Богдан,            
                                                     сестра Світлана.

ТОВ «ЕКОПРОДУКТ» ЗАКУПОВУЄ 
ВРХ, КОНЕЙ ЗА ВИСОКИМИ ЦІНАМИ 
ВІД НАСЕЛЕННЯ ТА ГОСПОДАРСТВ. 

ТЕЛЕФОНИ: 067-410-22-32, 095-464-05-23.

* * * * *

ПРАТ  “КИЇВ-АТЛАНТИК УКРАЇНА” 
З А П Р О Ш У Є  Н А  Р О Б О Т У 

регіонального представника. Бажано мати власне авто. 

Надсилайте своє резюме на електронну 

адресу: lіtvin_tan@ukr.nеt

В РЕСТОРАН 
«БАРСЕЛОНА» 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
ПОТРІБНІ: 

КУХАРІ, ОФІЦІАНТИ, 

БАРМЕНИ та ОРГАНІЗАТОР 
з проведення банкетів, дитячих свят, урочис-

тих заходів. Можливий музичний супровід. 

ТЕЛЕФОН - 063-768-76-67. ОЛЕКСАНДР.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ 
СПЕЦІАЛІСТИ:

(Компанія «ПРОД-ЕКО» займається 
виробництвом паливних гранул та брикетів)
ЕКОНОМІСТ: чол./жін. 25-35 років, досвід роботи 

на виробничому підприємстві економістом - від 2 ро-
ків; освіта вища  (економіст), добре знання програм:  
(Excel, Access, 1С: Підприємство 7.7  та ін.);

МАРКЕТОЛОГ-АНАЛІТИК: чол./жін. 25-35 років, 
освіта вища (економічна), д/р – від 2 років, знання  ПК 
(Excel, Access, 1С: Підприємство 7.7  та ін.);

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗБУТУ: чол. 22-35 років; наявність 
автомобіля (бажано), д/р на виробництві - не менше 
2-х років; впевнений користувач ПК (Word, Exel, 1C);

ЗАВІДУЮЧИЙ СКЛАДОМ: чол. 25-50 років, вища 
освіта або середньо-технічна, д/р – від 3 років на ви-
робництві, ПК, 1С (склад);

ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК: чол. 25-50 років, вища або сер. 
техніч. освіта, д/р – від 3 років на виробництві, ПК;

ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК: чол. 25-50 років, вища або 
середня освіта, д/р – від 3 років на виробництві, ПК, 
посвідчення V гр. допуску.

Компанія пропонує: оформлення згідно КЗПУ, 
офіційну зарплату.

Місце роботи: Київська обл., Макарівський р-н, 
с. Липівка,  вул. Шевченка, 37 Ц. 

Присилайте резюме з вказаною посадою 
в темі листа і очікуваного рівня ЗП на e-mail: 
HR@imperia.net.ua.

 Звертатися за тел. (044) 536 -12- 60.
Також терміново потрібні РІЗНОРОБОЧІ: 22-50 

років, фізично здорові чоловіки, досвід роботи в 
лісовому господарстві - вітається.

Завдання: виконання робіт з розпилювання, 
розколювання та сушки дров.

З приводу роботи звертайтесь за тел. 097-472-
00-42 – запитати Сергія Вікторовича.

Н А Й М Е М О  В Е Л И К И Й  Б У Д И Н О К 
у районі на тривалий термін 

(квартиронаймачі без шкідливих звичок). 
Телефони: 063-689-70-56; 093-571-99-44.
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Все нові та яскраві грані творчості від-
криває для себе багатий талантами Макарів-
ський край.  Іноді навіть дивуєшся тому, що 
може створити на перший погляд звичайна 
людина, а насправді великий митець та май-
стер своєї справи. І не важливо, що буде ін-
струментом творця, –  нота чи слово, сила чи 
пластика, пензлик чи об’єктив фотокамери. 
Головне не зупинятися, а впевнено крокува-
ти вперед, творити та досягати вершин май-
стерності, здобувати любов та прихильність 
тих, кому даруєш плід своєї праці.

Мистецтво може бути різне, та кожний 
його прояв завжди знаходить свого при-
хильника. Але для цього потрібно показати, 
зацікавити, зробити так, щоб те, над чим 
митець працює, не залишилось в тіні, а було 
продемонстровано людям. Важливо знайти 
однодумця, який порадить, підтримає та до-
поможе в починанні. Ось так, одного вечора, 
зустрівшись та поспілкувавшись між собою, 
два звичайних на перший погляд чоловіки, 
вирішили втілити в життя свою мрію. Захо-
плюючись фотографією, Олег Задорожній 
подав цікаву ідею і разом з нашим земляком 
Віталієм Мудраком розпочали роботу над 
створенням фотовиставки в Макарові. Осно-
вною їх метою було об’єднати всіх фотоху-
дожників Макарівщини, зібрати найкращі та 
найцікавіші роботи і показати всю красу рід-
ного краю, зафіксовану об’єктивом. 

Робити щось з нуля завжди важко, та ні-
які труднощі не можуть зупинити людей, які 
впевнено крокують до своєї мети. І, взявши 
за мету подарувати людям частинку своєї 
творчості, таки досягли успіху. Готуючись до 
виставки, були розглянуті та відібрані най-
кращі тематичні роботи наших фотографів. 
На знімках представили  сюжети з України та 
про наш  Макарівський край в усіх його про-
явах, те що не завжди помічаєш у життєвій 
метушні. На запрошення взяти участь у фо-
товиставці, крім Олега Задорожнього, від-
гукнулися і наші земляки – Юрій Писаренко, 
Віктор Ободовський, Сергій Проданенко та 
Володимир Куций. Працювали разом не по-
кладаючи рук, щоб в зазначений день відчи-
нити двері для цікавих до прояву такої твор-
чості людей.  

І двері таки відчинилися. Минулої 
п’ятниці у районному будинку культури піс-
ля безсонної для організаторів ночі, була 

відкрита перша в райцентрі фотовис-
тавка «Макарів у призмі об’єктиву».  
Прекрасні роботи заворожували 
своєю сюжетною красою, грою ко-
льорів, яскравим неповторним ди-
зайном та неймовірною працею са-
мих майстрів. Для глядачів відкрився 
світ таким, яким його ще не знали, а 
найчастіше просто не помічали. Те, 
що для нашого ока лише миттєвість, 
для фотографа історія цілого життя. 
Життя таким, яке воно є: щасливим 
та сумним, яскравим, кольоровим та 
чорно - білим, непомітним, стрімким, 
динамічним та спокійним, врівнова-
женим… Вдивляючись в ці роботи, 
починаєш розуміти, що прекрасним 
та величним може бути і мистецтво 
рук людини, і творіння самої приро-
ди, і навіть сама найменша, найне-
помітніша для нашого ока краплинка 
роси, від одного спалаху фотокаме-
ри стає шедевром, яким вже милу-
ються сотні глядачів… 

Чудово, що є такі люди, які мо-
жуть хоч трішки змінити в кращий бік 
світогляд людей, показати всю красу 
і неповторність життя, котре почина-
єш ще більше цінувати після того, як 
хоч на мить побачиш з боку просто-
го глядача. Багато людей завітали в 
той вечір помилуватися мистецтвом. І мо-
лодь, і дорослі з однаковим захопленням 
переходили від фотографії до фотографії, 
збираючись навіть гуртом, щоб подискуту-
вати та обговорити побачене. Серед гостей 
можна було побачити і людей, які підтри-
мували організаторів. Зі словом подяки за 
творчий внесок у життя Макарова виступив 
заступник голови районної ради Григо-
рій Невмержицький. Власне враження від 
робіт фотохудожників донесла до публіки 
директор будинку культури Людмила Обу-
хівська, а своє бачення виставки очима ор-
ганізаторів передали трішки схвильований 
Віталій Мудрак та завжди впевнений у собі 
фотограф – любитель Олег Задорожній. 
Серед загалу можна було побачити гостя 
з Гавронщини – отця Василія, завітали на 
виставку заступник голови райдержадмі-
ністрації Олександр Гуменюк та директор 
Макарівського НВК „загальноосвітня школа 

– районна гімназія” Надія Ащенко... Захо-
пленню глядачів не було меж, роботи фото-
графів викликали шквал позитивних емоцій 
у всіх присутніх. Самі майстри були задово-
лені тим, що їх сприйняли схвально. Багато 
хто з них вперше виставляють свої роботи 
на такий широкий огляд і дуже хвилюва-
лись, адже ніколи не знаєш, як сприймуть 
твої твори інші, а для митця думка глядача є 
досить важливою. 

На завершення додам: фотовиставка пра-
цювала два дні і всі бажаючі мали змогу по-
трапити до зали, де були виставлені роботи. 
Гадаю, які для нашого селища це великий крок 
вперед до зародження нового розвитку культу-
ри - прекрасного мистецтва фотографії. І до-
бре було, якби частіше знаходились  люди, які 
зможуть принести в наш край своє творче ба-
чення Всесвіту, і люди, які зможуть допомогти 
втілити у життя всі добрі наміри майстрів.

Оксана ІГНАТЮК.

Київську область представляли 
гуртки та клуби Макарівського ЦТДЮ 
ім. Д.Туптала (директор І.Годенков). Зі 
своєю творчістю учасників заходу зна-
йомили вихованці нашого краєзнавчого 
клубу «Пошук» та краєзнавчого гуртка 
Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. В. Обу-
хівський), літературної студії «Сузір’я» 
(кер.І.Годенков), гуртків образотворчо-
го мистецтва (керівники Г.Кравченко, 
Л.Бельмега, Г.Давиденко). Члени клубу 
«Пошук» Роман Целованський та Антон 
Семенченко ознайомили присутніх з до-
слідженням фольклорно-етнографічних 
традицій, характерних для Макарівщи-
ни. В своїх доповідях вони використали 
рукопис Леоніда Петрушевського «Зви-
чаї і фольклор с. Ясногородка», який 
пошуківці віднайшли через сорок шість 
років у районному краєзнавчому музеї 
(матеріал про історію цього рукопису 
опублікований в «М.в.» «Рукописи не го-
рять», написаний Євгеном Букетом). По-
шуківці повідали про історичні події того 
часу, про життя і творчість неординарної 
людини - Петрушевського. А ще про уні-
кальні і рідкісні сьогодні, описані ним, 
традиції, звичаї та обряди села Ясно-
городка минулого ХХ століття, зокрема, 
про народні свята:  «трон», «щедрівки», 
«меланка», «водохреще», «Великдень», 
«спас», «Івана Купала», «Різдво» та зви-
чаї - «весілля», «хрестини», «проводи 

новобранців», «звичай плакати за по-
мерлими» та багато інших обрядів, гус-

то пересипаних народним фольклором. 
Крім такого цінного дару для прийдеш-
ніх і майбутніх поколінь нашої рідної Ки-
ївщини, вчитель із Ясногородки Леонід 
Петрушевський залишив ще глибокий і 
досліджений матеріал із історії самого 
села. Варто відзначити, що сільський 

голова Т.М.Семенова і громада Ясного-
родки планують видати окремою книгою 
рукописи Петрушевського в 2011 році.

З доповіддю «Рідний край – неви-
черпне джерело історичної пам’яті» ви-
ступила учениця 9-Б класу Бишівської 
ЗОШ, член краєзнавчого гуртка Єв-
генія Майборода. Вона розповіла про 
шкільний музей, створений у 1983 році 
В.Обухівським. Він сьогодні нараховує 
півтори тисячі експонатів і має Сертифі-
кат Міністерства освіти і науки України. 
Євгенія коротко виклала в своєму ви-
ступі історію рідного села, де згадала, 
що минулого року на свято Покрови гро-
мада села відзначила 500-річчя першої 
писемної згадки про Бишів.

У другій частині фестивалю прозвучали 
українські пісні та художнє читання, викона-
ні аматорами з різних куточків України. Від 
макарівчан успішно виступила вихованка 
літературної студії «Сузір’я» Світлана Хода-
ківська з авторською піснею «Душа жива». 
Всіх присутніх зачарував прекрасний голос 
керівника вокально-театральної студії «Гар-
монія» Наталії Сілакової, яка подарувала 
пісню «Святителю Димитрію Ростовсько-
му» на слова І.Годенкова. 

Всі учасники ознайомились з виставкою 
художніх робіт живопису, станкового ма-
лярства, графіки, ужиткового мистецтва.

Макарівчани отримали в подарунок 
цінну книгу Михайла Брайчевського «Іс-
торичні портрети». 

Діна НЕТРЕБА, 

член Національної спілки

 краєзнавців України, керівник 

клубу «Пошук».

СВІТ ОЧИМА ФОТОГРАФІВ 

НА ФЕСТИВАЛІ «МІЙ РІДНИЙ КРАЙ»
Цими погожими днями в Києві на території Національного Києво-Печерського 

історико-культурного заповідника відбувся Всеукраїнський музейно-педагогічний 
фестиваль «Мій рідний край», організований дирекцією Національного Києво-
Печерського історико-культурного заповідника.

МАЄМО 
НОВИЙ МЕДАПАРАТ 

Населення сіл Грузьке, Весела 
Слобода, Козичанка, Мар’янівка 
та Нові Опачичі обслуговує  Груж-
чанська медична амбулаторія. 
Гружчанський сільський голова 
Леонід Борисович Каран постій-
но піклується про  потреби ме-
дичного закладу. В цьому році з 
його допомогою було придбано 
новий апарат ЕКГ марки «ЮТАС» 
майже за 20000 гривень, безко-
штовно відремонтований тин на-
вколо амбулаторії. 

Віталій ТРОФІМОВ, 

головний лікар 

Гружчанської амбулаторії.

«ІСКРА» МОЖЕ 
ЗДОБУТИ 

ТРЕТЄ МІСЦЕ
Першість району з футболу 

триває. Позаду у команд пере-
моги та поразки. Попереду ще 
чимало матчів. А наразі зіграні 
ігри з суперниками. Відтак зу-
стріч «МКС» та «Факела» закін-
чилась з рахунком 5:2, «Атрибут» 
з «Іскрою» - 1:2, «Колос» обіграв 
«Барселону», забивши 3 голи і не 
отримавши у відповідь жодного. 
«Спиртовик» приймав команду 
з Грузького і здобув беззапере-
чну перемогу – 5:1. Такими є ре-
зультати зустрічей у вищій лізі. А 
от першолігівці порадували ось 
чим: «Росія» - «Новосілки» - нічия, 
1:1. Футболісти з Лишні майже 
зрівняли рахунок гри з «Парти-
заном» - 3:4. «Юність», гарно на-
лаштувавшись на матч, обіграла 
«Фосу» - 3:1.

Інф. “М. в.”.


