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Ті, хто знає голову Макарівської ра-
йонної держадміністрації Ярослава Ві-
кторовича Добрянського по роботі і кон-
тактах, відгукуються про нього схвально. 
Та й поголос про нього звідусюди, де він 
працював раніше,  надходить добрий. У 
довірчій розмові досвідчений апаратний 
працівник на запитання, як він оцінює но-
вого керівника, без вагань підняв великий 
палець і видав цілий перелік „позитиву”.  
Але завжди краще дати висловитися са-
мій людині: про що вона думає, чого праг-
не, що робить, чим живе.  І ось розмова 
віч-на-віч. 

- Ярославе Вікторовичу, Герой 
України, знатний господарник  Київ-
щини Олександр Олексійович Мос-
тіпан вважає, що своїм успіхом він 
багато в чому завдячує підтримці, 
яку Ви йому надали, коли очолювали 
Згурівську РДА. Ви тоді допомогли 
йому побудувати й запустити сучас-
ний свиновідгодівельний комплекс, 
за що його було удостоєно звання 
Героя України. Коли ми з ним бачи-
лися, він казав: „Ярослав Вікторо-
вич працював так,  наче робив це  не 
для мене, а для себе”.  Чого добро-
го, можна подумати, що дай Вам  
першого-ліпшого бізнесмена, і Ви, як 
візьметеся за діло, то зробите з ньо-
го Героя України. Що ви з цього при-
воду скажете? 

—Щодо продукування Героїв України, 
то це перебільшення. Олександр Мості-
пан своє звання заслужив сам.  А решта 
хоч і правда, та не вся. Те, що Олександр 
Олексійович вважає той успіх своїм, це  
цілком природно, — каже Ярослав Ві-
кторович. —  Це його погляд як власни-
ка. А от з погляду керівника району все 
виглядає інакше. Це  не тільки його осо-
бистий успіх, а й мій професійний крок 
як управлінця, оскільки мені вдалось ві-
рно оцінити проект, переконати область 
в його доцільності, допомогти створити 
успішне підприємство і залучити  в район 
стратегічного інвестора. А хіба це не був 
успіх і тих людей, які там живуть? Поява 
такого господаря наповнила бюджет що-
найменше чотирьох сільських громад.  Та 
хіба тільки це? От подивіться: Мостіпан як 
нормальний і порядний господар не тіль-
ки справно поповнює куций сільський бю-
джет, а й  робить життя на селі кращим. За 
власним порухом душі, хоч закон його до 
цього і не зобов’язує,  створює ще й здо-
рове соціальне середовище: освітлює по 
селах вулиці, відновлює клуби, перекри-
ває домівки малозабезпеченим і ветера-
нам, лагодить своїм коштом покриття до-
ріг, які служать і йому, і громаді, збудував 
ФАП, відремонтував медпункт, задумав 

навіть поставити будинок і купити авто-
мобіль для лікаря, якого хоче запросити 
на роботу в  село, будує житло для спе-
ціалістів свого підприємства. Він  і землю 
орендує, і справно сплачує за паї... Так 
хто виграв? Виграли всі!  Але кожен га-
дає, що найбільше виграв тільки він. Бо 
кожен бачить справу тільки зі свого боку. 
І тільки влада охоплює це  цілком. У влади 
своє бачення.

– Трохи незвично таке чути, бо 
надто різні інтереси в різних соціаль-
них верств...

– Усі люди різні, усі мають різні мож-
ливості й інтереси. Але професійна вла-
да має працювати так, щоб враховувати 
їх, поєднувати і спрямовувати в один 
бік. Щоб не було в народі Рака, Лебе-
дя й Щуки. Влада не має права служити 
або тільки бізнесу,  або тільки більшос-
ті, або тільки меншості, або тільки самій 
собі. Професійна влада має виходити із 
спільних цінностей. Вони полягають у 
тому, щоб примирити соціальні проти-
річчя там, де вони виникають, знаходити 
баланс інтересів, творити взаємну дові-
ру, застосувати такі господарчі й управ-
лінські технології і рішення, які сприяють 
розвитку і не шкодять, а тільки відкрива-
ють людям простір для ініціативи, несуть 
добробут, захищають довкілля, розви-
вають соціальну сферу. І  всіх при цьому 
влада має утримувати в рамках Закону. 
Час осіб у владі, які не здатні цього збаг-
нути, міряючи все тільки своїм інтер-
есом і груповою вигодою, вже минає. 
Лозунг сьогоднішньої влади простий і 
зрозумілий: „Україна для людей”. Я його 
цілком поділяю. Але дозволив би собі ще 
й таке маленьке уточнення: „Влада для 
людей”.

- Колись один із Президентів Украї-
ни казав, що на президентів у нас ніде 
не вчать, і свій перший термін пере-
бування на найвищій посаді він тільки 
вчився. А де здобували необхідні для 
управлінця знання і навички  особисто 
Ви? 

— Вищу економічну освіту за спеці-
альністю „менеджмент зовнішньоеко-
номічної діяльності” здобув у Державній 
агроекологічній академії України. Зараз 
здобуваю другу, вже суто управлінську 
освіту. Навчаюсь на другому курсі Наці-
ональної академії державного управлін-
ня при Президенті України на факультеті 
суспільно-політичного розвитку за спе-
ціальністю „державне управління”. Крім 
того, паралельно навчаюсь іще й в аспі-
рантурі і веду наукову роботу. Працюю над 
дисертацією. Та й життя дечого вже всти-
гло навчити. Працював на відповідальних 
посадах в Міністерстві аграрної політики 

України, маю досвід роботи голови дер-
жадміністрації в Згурівському та Києво-
Святошинському районах. 

Щоб випередити наступні запитання, 
одразу додам. Веду здоровий спосіб жит-
тя, бо інший несумісний ні з роботою, ні 
з навчанням, ні зі спортом, ні з родиною. 
Одружений. Разом з дружиною виховую 
доньку. Вільного часу майже не маю. Але 
в підсумку, хочте вірте, хочте ні,  такий на-
пружений режим на користь і мені, і  робо-
ті, і всім. Тримає в тонусі. Вважаю, що усі 
проблеми від байдикування.

– Чи не могли б Ви навести іще 
якийсь приклад успішного поєднання 
можливостей бізнесу і потреб грома-
ди?  

– Він є і в  самому Макарові. Напри-
клад, орендарів водойм ми переконали 
об’єднатися навколо очищення нашої го-
ловної річки Здвиж. Бо й річка помирає від 
нашої байдужості, і картину це створює 
сумну, в тому числі й для інвесторів. Прин-
цип формування внеску влада знайшла 
справедливий: пропорційно площі вод-
ного дзеркала водойми, що перебуває у 
них в оренді. Отаке „дзеркало” у бізнесі і 
суспільстві, на мою думку,  має бути у нас 
в районі в усьому. Щоб усе було видно, 
як у дзеркалі, яке допоможе нам  здолати 
байдужість. Тоді усі будуть пошановані, а 
природа і люди — захищені. Цю згурто-
ваність громади нібито при розбіжності 
інтересів і забезпечила районна влада. 
Адже підприємці-орендарі теж живуть тут, 
а не десь на Гаваях. Бізнес обов’язково 
має бути соціально відповідальним.  Чим 
більший, тим відповідальніший. Він пови-
нен дбати і про землю, яка його збагачує, 
і про людей, які живуть і працюють на цій 
землі...

– А які іще здобутки останнім часом 
є у Макарівському районі?

– Вважайте, нашій команді вже вдало-
ся залучити з держбюджету 30 мільйонів 
гривень на добудову хірургічного відді-

лення Макарівської цен-
тральної районної лікарні. 
Президент обіцяв: „Почую 
кожного”. І почув, коли ми 
звернулися за підтрим-
кою. Наше прохання вклю-
чене у перелік актуальних 
питань відповідно до до-
ручення, яке дав Прем’єр-
міністр М.Я.Азаров. Це, 
звісно,  окремий приклад. 
І він у нас, повірте, не 
один. Але в політиці ра-
йону, крім невідкладних 
буденних справ,  владі на-
самперед слід бачити іще 
й перспективу. Тому ми, 
крім розв’язання поточних 
проблем,  зосередилися і 
на створенні привабливо-
го інвестиційного проекту 
району. Проект вдався, і 
ми вже активно пропонує-
мо  його увазі потенційним 
інвесторам. План ґрун-
тується на можливостях і 
ресурсах району, насам-
перед на обліку, оцінці й 
інвентаризації земельного 
й водного фонду. В про-
цесі роботи над проектом 
виявилися й проблеми. Не 
слід було проводити без-
думної приватизації землі, 
розбиваючи  цільні маси-
ви численними вкраплен-
нями дрібних ділянок. Це 
ускладнює тепер форму-
вання ділянок, привабли-
вих для інвестування.

Привабливості району 
надає і його розташування 
на перетині важливих тран-
спортних артерій, а також 

близькість до столиці.  Район вважається 
„західними воротами Києва”. До того ж 
по краю району невдовзі проляже нова 
окружна дорога, якою рушить потік турис-
тів на чемпіонат Євро-2012.  Тому вже сьо-
годні слід залучати інвесторів, які б обжи-
ли узбіччя цих шляхів. Треба так освоїти це 
багатство, щоб воно потім віками служило 
жителям району...   

А наш лісовий фонд, не кажучи вже 
про водний, який налічує 96 об’єктів? Це 
ж справжній скарб. Дати б йому тільки 
раду... Але для економічної стійкості цьо-
го замало. Потрібна  і промисловість. Її в 
районі практично немає. Якщо заміря-
тися на більше, то треба сприяти ство-
ренню промислових об’єктів. Справа це 
непроста.  Але реальна. Наприклад, у 
Києві сьогодні обговорюється питання 
про винесення за межі міста понад двох 
сотень підприємств, бо розвиватися в 
існуючих межах вони більше не можуть. 
А рости столиці в ширину область вже 
не дає. Тому столиця розвиватиме об-
ласть так, як колись область розвивала 
столицю. І якщо таке станеться, то кра-
щі, екологічно безпечні й технологічно 
передові підприємства   цілком можна 
було  б прийняти у себе. Це привело б 
і інвестиції, і нові види діяльності, по-
жвавило б сектор будівництва, дало б 
поштовх розвитку транспорту, тісніше 
пов’язало б район із столицею, дало б 
нашим людям робочі місця. Одне слово, 
відкрило б перспективи до зростання й 
заможності. Але розв’язуються ці про-
блеми не в районі,  а в області. І тому ми 
маємо бути належно там представлені... 
РДА над цим працює! 

– Поговорімо тепер не про роботу. 
Дівчинці з Макарова Ви подарували цу-
ценя. А хлопчику з Ясногородки  - ноут-
бук. Про це серед дітей і не тільки  і досі  
точиться багато розмов. Чим Ви керува-
лися, коли це зробили? 

Минуло вже більше півроку, відколи Ярослава Вікторовича Добрян-
ського призначили головою Макарівської райдержадміністрації. Він 
швидко увійшов у справи, освоївся, порозумівся зі співробітниками, 
розібрався з проблемами і почав їх вирішувати. Бував і до того ж не 
раз серед людей. Йому і його команді вже вдалося зробити чимало ко-
рисного. Вистачає його, здається, на всіх і на все: і на підприємців, і на 
школярів, і на ветеранів, і на інвесторів, і на наведення податкової дис-
ципліни, і на Здвиж, і на молодь,  і на те, щоб за повсякденними клопо-
тами не втратити з поля зору  перспективи району. Людина він моло-
да, енергійна, інтелігентна, гарна, освічена і що головне — напрочуд 
успішна.  І це викликає до нього неабиякий інтерес. Де буває, скрізь 
прихиляє до себе людей, викликає в них щиру симпатію. Декому аж 
не віриться, що така молода людина може настільки  виважено й про-
фесійно керувати районом. І дивує їх не тільки це, а й широта його по-
глядів, душі, доброзичливість. Люди цікавляться, звідки він, де вчився, 
де набував досвіду. Тож час аби вже й познайомитися з ним ближче. 

Певне уявлення про нього як про особистість дає інтерв’ю, підго-
товлене спеціально для нашого видання членом Національної спіл-
ки журналістів України, лауреатом премії ім.І.Франка Т.А.Кіньком, 
яке й пропонується увазі читачів.

Я К Щ О  Л Ю Д И Н А  Щ А С Л И В А 
—  Т О  І  Я  Щ А С Л И В І Ш И Й
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Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 
голова 

районної ради.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова 
райдержадміністрації. 

8 ЖОВТНЯ - ДЕНЬ ЮРИСТА

НОВИХ ВАМ 
ПРОФЕСІЙНИХ ПЕРЕМОГ!
Шановні юристи!
Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного 

свята - Дня юриста, яке об’єднує усіх, хто стоїть в обороні 
конституційних прав та свобод наших громадян.

Сьогодні немає такої сфери діяльності, державного 
органу чи підприємства, які б обходилися без консуль-
тації юриста. Щодня до правників за порадою та допо-
могою звертаються тисячі громадян. Рівнем вашого про-
фесіоналізму та принциповості визначаються не лише 
стан правової культури суспільства, а і його стабільність, 
моральний мікроклімат.

Прийміть слова глибокої вдячності за високий про-
фесіоналізм, активну участь у поширенні правових знань. 
Бажаємо вам життєвих гараздів, нових професійних пе-
ремог!

Закінчення. Поч. на 1 стор.
– Був Міжнародний день захисту 

дітей. Приходжу в районний буди-
нок культури: діти в залі по один бік, 
я на сцені — по другий...  Мені це не 
сподобалося. Узяв мікрофон і пішов 
у залу до дітей.  Став розпитувати, 
що вони думають про школу, про 
країну, про природу, про спорт, про 
себе, про інших. Дав їм мікрофон. І 
всім одразу забажалося щось ска-
зати.  А потім я спитав, про що вони 
мріють. І тут одна дівчинка, коли на-
решті і їй дали мікрофон,  каже: а я 
хочу цуценя німецької вівчарки...  І 
так вона це сказала, що я зрозумів: 
вона давно про це всім каже, але ніх-
то її не хоче почути.  І їй від цього так 
гірко! Як вона це сказала! Це треба 
було чути. У мене всередині все аж 
перевернулося. Це була не примха, 
а велика-велика дитяча мрія! Дитя-
чі мрії мають збуватися! Бо травма 
може залишитися на все життя... 
Якби ви це почули,  то й самі вчинили 
б так само. Я міг допомогти здійсни-
тися її мрії, і зробив це. Мені казали, 
що коли дівчинці принесли у контей-
нері цуценя, то для неї це була ціл-
ковита несподіванка: вона настільки 
розгубилася, що не знала, плакати 
їй чи радіти. З того, як вона любить 
свого чотириногого друга, тепер ви-
дно, що вона справді про нього дуже 
мріяла. Дівчинка щаслива? Мрія 
здійснилася? І від того, якщо дитина 
щаслива - то і я щасливіший. Бо коли 
ти допоміг стати комусь хоча б тріш-
ки щасливішим, то щасливішим ста-
єш і сам. Це як у Олександра Гріна в 
його „Червоних вітрилах”. Щоб мрія 
Ассоль про корабель під червоними 
вітрилами збулася, інша людина, яка 
це зрозуміла,  пошила своєму кора-
блю червоні вітрила. І тоді замість 
однієї щасливої людини стало двоє 
щасливих людей... Щоб ощасливити 
дитину,  багато не треба. І не варто 
з цього робити події. Це нормально. 
Цуценя могли б подарувати їй навіть 
самі діти, якби їх навчили бути уваж-
нішими одне до одного. Хіба погано, 
якби так чинили й інші?..

– Але ж ноутбук не цуценя — це  
дорога річ! Діти їх дарувати одне 
одному не зможуть!

– Ви вважаєте, що той ноутбук по-
ставив дітей у нерівне становище? Я 
вам зараз доведу, що ті, хто так вва-
жає, помиляються. Ноутбук у цьому 
випадку — це не просто річ, яка має 
тільки грошову вартість. У цьому ви-
падку це річ, яка може змінити життя 
хлопчика. Він інвалід. А раз так, то 
належить до людей з особливими 
потребами. А це означає, що йому 
треба надавати таку допомогу, яка 
зробить його успішним. Адже здо-
рові діти можуть те, чого не може 
цей хлопчик. Він не випадково мріяв 
саме про ноутбук. Цей маленький пе-
реносний комп’ютер може дати йому 
шанс відкрити дорогу у широкий світ, 
якщо він ним опанує так, як мало хто 

інший. Тепер усе залежатиме тільки 
від нього самого, а не від того, що 
його обмежує. Я не міг дати здоров’я, 
і тому дав те, що міг, — ноутбук. Якщо 
поглянути на це таким чином, то но-
утбук не створює нерівність серед 
дітей, а, навпаки, усуває її. Бо діти і 
він вже були у нерівному становищі. 
Люди мають пом’якшувати неспра-
ведливість, яка нерідко трапляєть-
ся у житті. Як людина, а не тільки як 
представник влади, я маю подумати і 
про це. Як і у випадку з цуценям, діти 
теж могли допомогти зібрати кошти 
на комп’ютер для свого товариша, 
якби зрозуміли, як це для нього важ-
ливо, і якби вони знали, куди, як і до 
кого можна звертатися за підтрим-
кою, то, напевно, так би й зробили. 
Мабуть, їх варто цьому вчити, адже 
не випадково у світі існує така річ, 
як благодійність! Це теж політика. І 
чи не найголовніша! До речі, це ста-
лося якраз на День села у селі Ясно-
городка. Там проходила акція „Що ти 
зробив для України”. Я вважаю, що 
в особі хлопчика це було зроблено  
для України, бо всі ми її часточка. Бо 
України без людей не буває. Украї-
на — це насамперед самі українці. І 
якби всі одне одному зробили щось 
подібне того дня (не кажу щодня!), 
то можна тільки уявити, якою б піс-
ля цього стала Україна! Отоді можна 
було б  ствердно сказати: „Україна — 
для людей!”

– Саме Ви посприяли сотні жи-
телям Козичанки отримати акти 
на володіння землею, чого вони 
марно добивалися роками. І на-
віть особисто їх вручали. Що це 
було: теж благодійність? 

— Благодійність тут зовсім ні до 
чого! Це був обов’язок влади! Люди 
мали право отримати акти, і влада це 
право забезпечила. Влада тільки від-
новила їхні порушені права. Звісно, 
роздати акти можна було б і тихцем, 
без особистого вручення головою 
райдержадміністрації. Так би мовити, 
у робочому порядку. Адже я не мушу 
вручати такий акт кожному особисто. 
Але тут була зовсім інша ситуація. І 
це треба розуміти. Людей в Козичан-
ці образили,  і щоб хоч якось заглади-
ти ту вину,  їх треба було пошанувати. 
А для цього  мені треба було приїхати 
до них особисто і вже всім, від кого 
залежить оформлення й видача ак-
тів на володіння землею,  дати чіткий 
сигнал, що районна влада на боці 
людей, що районна влада стоїть на 
захисті їхніх законних прав та інтер-
есів, і кривдити їх нікому більше не 
дасть. Так, як ми розчищаємо Здвиж, 
так ми розчищаємо і наше життя. Від 
намулу, від ряски. Виводимо його на 
чисту воду. На дзеркальні плеса. І не 
треба перебільшувати! Ми не робимо 
нічого особливого. Ми тільки повер-
таємо життя людей у правове русло. 
З болота на бистрину. І знову хочу на-
гадати: „Україна — для людей!”

– Кажуть, що Ви виступили 

ініціатором створення в Макарів-
ському районі молодіжного уряду. 
Яку мету Ви цим переслідували?

– Та це ж зрозуміло! Якщо „Укра-
їна — для людей!”, якщо джерелом 
влади є народ, якщо ми прагнемо 
створити громадянське суспільство, 
то людей до цього необхідно належ-
но підготувати!   Треба заздалегідь 
виявити серед них лідерів, талано-
витих адміністраторів, сумлінних ви-
конавців, навчити їх організаційним 
і правовим засадам функціонування 
влади, підготувати їх діяти й жити на 
засадах самоорганізації населення, 
а вже потім потроху делегувати їм 
як громадським діячам, як чільникам 
громади  повноваження влади...  На-
самперед вчити цьому слід молодь, 
бо в неї буде час застосувати на-
бутий досвід на практиці ще багато 
років.  Молодіжний уряд — це шко-
ла місцевого громадського активу, з 
якого, хочеться сподіватися, вийдуть 
не тільки добрі громадяни, а й пред-
ставники місцевої влади. Владі тре-
ба співпрацювати з підготовленими 
громадянами. Тоді встановиться  рів-
ноправний діалог, а не розмова слі-
пого з глухим. 

– Насамкінець, хотілося б кра-
ще зрозуміти Вас не тільки як по-
садовця, але і як людину.  Якби 
Ви були мандрівним рицарем, то 
який би девіз написали на своєму 
щиті? І чи є у Вас девіз, яким керу-
єтеся у житті? 

–  Чесно кажучи, не задумувався 
над цим. Мудрих думок і крилатих 
висловів, які мені до душі,  багато. 
Але першими спадають на думку 
слова Тараса Шевченка: „Діла до-
брих обновляться, діла злих  заги-
нуть”. Краще й не скажеш. Вважайте, 
що це мій девіз. Він цілком підходить 
і для нашого району, і для влади, яку 
я представляю у складі адміністрації, 
і для наших людей. І навіть для дітей, 
про яких ми сьогодні згадували.  Я 
працюю тут іще недовго, але встиг 
відчути якусь особливу прихильність 
і до цієї землі, і до її жителів, які мене, 
людину нову, якось дуже делікатно, 
прихильно і з розумінням сприйня-
ли. Я тут вже почуваюся, наче вдома, 
на рідній Житомирщині. Мені тут все 
якесь наче близьке і знайоме. І вод-
ночас це особливий край. Мало яка 
земля дала світові  свого святого, а 
Макарівщина дала  Данила Туптала, 
який написав славетні „Четьї-Мінеї” і 
сподобився стати святим Димитрієм 
Ростовським. Мало яка земля така 
гарна, як Макарівщина, а вона яки-
мось дивом зберегла себе у перво-
зданній красі і тішить око своїми зе-
леними шатами і водними плесами. 
Мало яка земля мала такий народ, 
який ціною великих жертв так героїч-
но опирався окупації... І коли про це 
усе подумати, то, їй Богу, непогано 
було б, щоб цей девіз став нарешті 
девізом усіх і кожного в районі. І це 
була б найкраща наша політика... 

ЯКЩО ЛЮДИНА ЩАСЛИВА 
— ТО І Я ЩАСЛИВІШИЙ

Упродовж місяця партійцям 
вдалося плідно попрацювати на 
багатьох напрямах. Насамперед, 
за активної участі представників ПР 
були сформовані склади виборчих 
комісій. Ця робота відзначена Цен-
тральним апаратом партії і визнана 
як ефективна, прозора й чесна, що 
є запорукою проведення на відпо-
відному рівні й виборчої кампанії в 
регіоні. 

– Ми всі брали участь у цій робо-
ті, але головним чином – обласний 
штаб. Я хочу подякувати нашому 
керівникові виборчого штабу Олек-
сандрові Качному і у його особі всім 
працівникам за ефективну, дуже 
швидку роботу, – відзначив у вступ-
ному слові голова Київської облас-
ної організації ПР Юрій Бойко. 

Наступним найважливішим 
здобутком партійців, визначальним 

у контексті завоювання прихиль-
ності виборців, стало формування 
ефективного корпусу кандидатів у 
депутати всіх рівнів, починаючи із 
сільських рад і закінчуючи облас-
ною. На думку Юрія Бойка, вдало-
ся обрати кращих із кращих, і вони 
гідно представлятимуть партію на 
виборах у місцеві ради. 

– Кандидати від Партії регіонів 
користуються величезною повагою 
у своїх земляків, – переконаний 
очільник «регіоналів» Київщини. 

Завдяки рішучим крокам Пре-
зидента України щодо наведення 
ладу в державі, побудови ефектив-
ної вертикалі влади і залучення до 
її лав відповідальних, компетентних 
фахівців, Партія регіонів здобула 
заслуженого авторитету – протя-
гом останніх місяців її численними 
новими прибічниками стали визна-

ні громадами люди. 
– Такому стану справ є логічне 

пояснення: багато громадян пере-
коналися, що з нинішньою владою 
можна мати справу, їй можна до-
віряти. Ми із задоволенням при-
ймаємо нових колег до наших лав. 
Упевнений, що таке розширення 
принесе лише користь як нашій 
партії, так і суспільству країни зага-
лом, – підкреслив Юрій Бойко. 

Очільник обласного партійного 
осередку впевнений, що ПР має усі 
підстави отримати на місцевих ви-
борах переважну більшість голосів. 
Запорукою тому є зростаюча до-
віра людей до Партії регіонів, але 
ці надії потрібно плекати, ствер-
джувати конкретними щоденними 
справами. Необхідно думати про 
день завтрашній і планувати будів-
ництво нових об’єктів, вводити в 
експлуатацію дороги, мости, лікар-
ні, школи, започатковувати на пер-
спективу необхідні людям справи. 
Адже підготовчий етап пройдено, 
ця конференція дає старт серйоз-
ній, цілеспрямованій роботі у се-
лах, містах, районах, а нинішні поки 
що кандидати мають бути вже на-
цілені на справи, які вершитимуть у 

статусі народних обранців. 
Важливою й очікуваною подією 

ХVІ конференції Київської облас-
ної організації Партії регіонів стало 
висування кандидатів у депутати 
Київської облради. Одностайно, 
голосами 134 делегатів конферен-
ції, було ухвалено список із 74 пар-
тійців. 

Першу п’ятірку очолив Юрій 
Бойко. Крім нього, до п’ятірки уві-
йшли голова Київської облдержад-
міністрації Анатолій Присяжнюк, 
голова Київської облради Олек-
сандр Качний, а також заступниця 
голови КОДА Тетяна Подашевська 
та начальник Управління забезпе-
чення діяльності міністра палива та 
енергетики Андрій Долганов. 

У ході конференції делегати 
затвердили й виборчу програму 
Київської обласної організації ПР 
«Будуємо нову країну!». В цьому 
документі наочно і аргументовано 
відображені здобутки нинішньої 
влади Київщини за досить короткий 
термін господарювання, а також 
окреслено перспективи розвитку 
столичного регіону. Доповідачем із 
цього питання був перший заступ-
ник голови Київської обласної ор-

ганізації ПР, голова КОДА Анатолій 
Присяжнюк. 

– Ми не збираємося зупиняти-
ся на досягнутому і спочивати на 
лаврах. Попереду в нас з вами ще 
дуже багато роботи. У реалізації 
цих масштабних планів ми, насам-
перед, покладаємося на вашу під-
тримку, ініціативу, наполегливість, 
працелюбство і, звичайно, патріо-
тизм. Адже усі ці заходи здійсню-
ються з метою поліпшення добро-
буту людей, соціально-економічної 
розбудови Київщини і усієї України. 
Виборча програма Київської об-
ласної організації Партії регіонів 
спрямована на консолідацію зу-
силь центральної і місцевої влади 
у вирішенні соціально-економічних 
та гуманітарних проблем мешкан-
ців Київщини,  зростання їхнього 
життєвого рівня та захист законних 
інтересів, втілення у життя соціаль-
них ініціатив керівництва держави, 
залучення інвестицій та відроджен-
ня агропромислового комплек-
су, виведення Київської області в 
п’ятірку найбільш успішних регіо-
нів України, – підкреслив Анатолій 
Присяжнюк. 

Юрій САХНО. 

Юрій БОЙКО: «КАНДИДАТИ ВІД ПАРТІЇ РЕГІОНІВ 
КОРИСТУЮТЬСЯ ВЕЛИЧЕЗНОЮ ПОВАГОЮ У СВОЇХ ЗЕМЛЯКІВ»

Підсумки роботи за місяць, що минув після зборів Київської об-
ласної організації Партії регіонів, було підбито під час проведення 
першого етапу обласної партконференції, яка відбулася 28 вересня. 
На цьому заході також було визначено завдання партійного осеред-
ку на період передвиборчої кампанії, затверджено виборчу програму 
Київської обласної організації ПР «Будуємо нову країну!» та висунуто 
кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі з вибо-
рів депутатів Київської обласної ради 
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НЕВИЧЕРПНИХ 
СИЛ ВАМ ТА НАСНАГИ!

Шановні працівники та ветерани Державного закладу 
„Макарівська санітарно-епідеміологічна станція”!

Щиро вітаємо з професійним святом! Прийміть від усіх 
жителів району велику подяку за те, що вашими зусиллями 
забезпечуються санітарне та епідемічне благополуччя на-
селених пунктів, належні умови їх життєдіяльності.

Від людей цієї відповідальної професії залежить стан 
здоров’я людей. Адже саме вони тримають у постійному 
полі зору питання профілактики інфекційних хвороб, про-
фесійних захворювань, запобігають впливу на здоров’я 
людей шкідливих факторів, дбають про безпеку середови-
ща проживання.

Від імені районної державної адміністрації та ра-
йонної ради щиро вітаємо усіх працівників Макарівської 
санітарно-епідеміологічної станції з професійним святом. 
Впевнені, що ваша фахова компетентність, життєва енер-
гія, відданість своїй справі і надалі слугуватимуть запо-
рукою санітарної безпеки району, основою для успішного 
виконання перспективних завдань служби.

Бажаємо вам, вашим родинам міцного здоров’я, щас-
тя, благополуччя, невичерпних сил та наснаги.

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 
голова 

районної ради.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова 
райдержадміністрації. 

БУДЬТЕ З НАМИ – ЧИТАЙТЕ  
«МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ»

Розпочалася передплата „Макарівських вістей”  
на  2011 рік. Якщо ви наш постійний читач, то зна-
єте, що районка ні разу не підводила своїх читачів. 
Ми й надалі оперативно інформуватимемо вас про 
життя Макарівщини та його людей, надаватимемо, 
враховуючи читацькі пропозиції та побажання, кон-
сультативну допомогу з найрізноманітніших питань, 
триматимемо в курсі цікавих новин області, країни, 
світу, астрологічних прогнозів, подаватимемо корис-
ні поради в господарських справах. До вашої уваги 7 
програм телебачення, реклама.

Щоб отримувати газету, то завітайте до найближ-
чого відділення зв’язку й оформіть передплату.

П е р е д п л а т н а  в а р т і с т ь :
н а  о д и н  м і с я ц ь  -  6 . 5 7  г р н . ;
н а  т р и  м і с я ц і  –  1 9 . 7 1  г р н . ;

н а  р і к  -  7 8 . 8 4  г р н .
Н а ш  і н д е к с :  6 1 2 9 1 .
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ВПЕВНЕНІ, ЩО НЕОБХІДНО ПОВЕРНУТИ 
ПОВАГУ  ДО ПРОФЕСІЇ ВЧИТЕЛЯ

– Реформа вітчизняної освіти – 
нині тема модна. Але ж ідеться про 
виховання наших дітей – майбутньо-
го країни. Різкі дії тут недопустимі…

– Тому ми й говоримо про рефор-
ми дуже виважені, системні. Сьогод-
ні всі розуміють, що система освіти 
потребує змін, але мало хто вірить у 
можливість справді ефективних пере-
творень. Суспільство, батьки повинні 
сформулювати своє соціальне замов-
лення на сучасну середню освіту. Ми в 
«Сильній Україні» переконані – у центрі 
цієї системи повинен стояти вчитель.

– У якого теж є свої потреби.
– Безумовно. Виховання дітей – 

це не та сфера, на якій економлять. І 
держава повинна забезпечити вчите-
ля гідною зарплатою. Іще один важ-
ливий момент – схема розрахунку цієї 
оплати. Існує світова практика: педа-
гог, який працює творчо, має високу 
кваліфікацію, отримує за свою працю 
значно більше. В Україні ця різниця – 
копійки. І така «зрівнялівка» відіграє 
надзвичайно негативну роль.

– Тобто все впирається у вирі-
шення фінансових проблем? Бу-
дуть гроші – буде і якісна освіта?

– Гроші вирішують багато чого, але 
не все. Сьогодні питання гідної опла-
ти вчительської праці є першорядним, 
тому що це ще і питання престижу 
професії. Важко думати про творчий 
підхід до роботи і потреби учнів на по-
рожній шлунок!

І, звісно, щойно зміниться на краще 
ситуація з оплатою – «помолодшають» 
кадри. Хоча сьогодні молодь не хоче йти 
працювати у школи і з іншої причини: 
там нудно, немає можливості для само-
реалізації, професійного зростання.

– Напевно, простору для само-

реалізації при жор-
стких навчальних пла-
нах не дуже багато?

– Жорстка систе-
ма управління «згори – 
вниз», яка дісталася нам 
від СРСР, взагалі не дуже 
сприяє самореалізації 
та творчому зростанню. 
Тому ми в «Сильній Укра-
їні» переконані: вітчиз-
няній системі освіти потрібно дати 
більше свободи. Замість нескінченних 
бюрократичних перевірок і жорстких 
рамок навчальних планів – повноцін-
ний діалог школи і суспільства. Ми по-
винні довіряти вчителю. Він – профе-
сіонал і знає, що і як краще сприймуть 
його вихованці.

– Творчий похід – це чудово. Але 
батьки все-таки хочуть, щоб їхніх 
дітей навчали не лише з душею, 
але і за планом.

 – І розробляти ці плани, програми 
повинні фахівці, а не чиновники, які 
давним-давно відірвалися від реаль-
ної педагогічної роботи. У нас є бага-
то талановитих педагогів, цікавих ме-
тодик, створені авторські школи. Але 
ніхто про них не говорить.

Між іншим, ще кілька років тому 
Україна заявила про перехід від мо-
делі державного управління освітою 
до суспільно-державної. Йдеться про 
систему, де контроль за змістом та 
якістю освіти переходить до профе-
сійних та громадських об’єднань.

Цікавою є також схема, яка довела 
свою ефективність у світовій практиці, 
– освітні округи, в професійні та гро-
мадські ради яких входять педагоги, 
батьки, громадські діячі, підприємці. 
Ті, хто об’єктивно краще орієнтуються 

в потребах конкретної території, а зна-
чить, можуть ефективніше вирішувати 
актуальні завдання. А органи місцево-
го самоврядування будуть забезпечу-
вати роботу шкіл.

– Але ж ми знаємо, що гідне за-
безпечення шкіл – це ще одна про-
блема.

– Сьогодні з бюджету в нас фінан-
сується не сама освіта, а витрати на 
утримання приміщень шкіл і зарпла-
ти вчителям. Я вважаю, школа може 
і повинна заробляти – серед іншого 
і на надбавки до зарплат педагогів. 
Забороняти це робити – нерозумно. 
Тим більш, що законодавство перед-
бачає масу способів такого заробітку. 
Держава має дати школам можливість 
зміцнити своє матеріальне становище 
з тим, щоб вони могли творчо підходи-
ти до навчання дітей.

Плюс, безумовно, потрібно перед-
бачити податкові пільги для тих під-
приємців, які фінансово підтримують 
школи. Це дасть змогу залучити біль-
ше коштів на їх розвиток – серед іншо-
го і на впровадження нових методик.

Педагог повинен стати для дитини 
яскравим першим прикладом успішної, 
сучасної, розвиненої людини. А для цьо-
го потрібно підвищити статус вчителя, 
повернути авторитет цієї професії.

Іван ВЕРБИЦЬКИЙ.

Недавно Україна привітала освітян з професійним святом. На 
День учителя були квіти, теплі слова і побажання. А вже наступно-
го дня все стало як завжди, адже проблеми, яких сьогодні ой як 
багато у наших педагогів, не вирішуються святковими промовами. 
Системі освіти потрібні докорінні зміни, впевнені в партії «Сильна 
Україна» Сергія Тігіпка. Експертна комісія з питань освіти, яка пра-
цює в цій політичній силі, підготувала план реформ. Вони мають на 
меті повернути довіру до вчителя, створити умови для його творчої 
роботи, забезпечити підтримку школи з боку держави і суспільства. 
Детальніше про реформи, які має намір втілити «Сильна Україна» у 
сфері освіти, прийшовши в місцеву владу, ми говоримо з керівни-
ком профільної Експертної комісії Сергієм Вєтровим.

У районі завершено збір зернових та 
зернобобових культур на площі 7258,5 га 
(за винятком 700 га кукурудзи на зерно). 
Валовий збір склав 15204 тонни. Врахо-
вуючи цьогорічні складні кліматичні умо-
ви у період наливу та дозрівання насін-
ня, отримано значно нижчу врожайність, 
ніж торік – 17,1 ц/га. 

Для завершення комплексу осінньо-
польових робіт необхідно 9 млн. 804 
тис. грн., а очікуване надходження 

становить 7 млн. 633 тис. Дефіцит 
коштів може призвести до порушень 
технології вирощування сільськогос-
подарських культур. Тому управління 
агропромислового розвитку вживає 
організаційні заходи, направлені на 
чітке їх дотримання. 

У 2011 році прогнозуємо засіяти ози-
мими культурами 3200 га, що на 13 % 
більше у порівнянні з попереднім роком. 
Засипано та доведено до посівних кон-

дицій 793 тонни насіння, з них 534 тонни 
пшениці та 259 тонн жита.

Уже засіяно 2481 га, що становить 59 
% до прогнозованої площі. 

Практично завершили сівбу TOB 
«Зоря» та «Добробут». 

Віталій 
ПОНОМАРЕНКО,

начальник управління агро
промислового комплексу.

Минулими вихідними Макарівський 
район представляв сільськогосподар-
ську продукцію на агропромисловій 
виставці-ярмарку «Київська осінь 2010», 

яка пройшла в національному комплек-
сі «Експоцентр України». Традиційно на 
виставці наукові установи, державні до-
слідні господарства з вирощування ори-
гінального та елітного насіння зернових 
культур, кращі хлібопекарські комбінати, 
приватні підприємства та фермерські 
господарства демонстрували здобутки 
агропромислового комплексу України, 
презентували аграрний потенціал галу-
зей сільського господарства, харчової 
та переробної промисловості, народних 
промислів, а також сприяючи створен-
ню організації оптово-роздрібних ринків 
сільгосппродукції столиці України для 
соціально незахищених верств насе-
лення. Відкрив виставку заступник міні-
стра аграрної політики України Максим 
Мельничук.

Делегацію від Макарова очолив на-
чальник управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації Віталій 
Пономаренко. А організовував експози-
цію, допомагав у облаштуванні палатки з 
привезених продуктів та товарів з нашо-
го району начальник відділу сільськогос-
подарського виробництва Сергій Божок.

Учасники ярмарку з Макарівщини, а 

саме: ТОВ «Слобода Ко», ДП «Макарів-
ський хлібозавод», ТОВ «АФ «Київська», 
ТОВ «Страусова ферма», українсько-
італійське підприємство з виробництва 
високоякісних сирів ТОВ «Алдолат», 
СФГ «Червоне», ДП «Макарівське лісо-
ве господарство», ТОВ «Фенікс», СПД 
«Блажевський» виставили на огляд свою 
продукцію. СВК НВП «Росія» та СПД 
«Блажевський» пропонували відвідува-
чам елітні та продовольчі сорти карто-
плі,  а також фрукти та ягоди: яблука, 
груші, малину, полуницю. Кожен бажаю-
чий міг їх придбати.

А щоб краще продавалася продукція та 
щоб більше відвідувачів підходило до стен-
ду нашого району, а також задля підбадьо-
рення наших представників, підспівував 
та підтанцьовував народний аматорський 
фольклорний колектив «Живиця», керівник 
Тетяна Паламар, що з Грузького.

Отримала наша експозиція похвалу з 
вуст заступника Міністра аграрної полі-
тики Максима Мельничука, який підігра-
вав макарівчанам на народному музич-
ному інструменті – тарі, та співав разом 
з нашим колективом українських пісень.

Інф. “М. в.”. 

ОСІННЬО-ПОЛЬОВІ РОБОТИ МАЙЖЕ  ЗАВЕРШЕНІ

ЗАСТУПНИК МІНІСТРА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ПІДСПІВУВАВ ПІСНІ МАКАРІВЧАН

«БУДУЄМО 
НОВУ УКРАЇНУ» 

- під таким девізом позаминулого четвер-
га відбулося зібрання партійців районної 
партійної організації Партії регіонів, у якому 
взяли участь голова Київської обласної ради 
Олександр Качний, депутат обласної ради, 
головний лікар комунального закладу «Київ-
ська обласна лікарня №2» Володимир Єла-
гін, голова райдержадміністрації Ярослав 
Добрянський,  представники підприємств, 
установ, організацій та ЗМІ району.

 На зібранні районної організації Партії 
регіонів прийнято резолюцію.

РЕЗОЛЮЦІЯ
районного зібрання районної організації 

Партії регіонів “Будуємо нову Україну”

Ми, учасники районного зібрання Пар-
тії регіонів, зазначаємо, що перемога 
В.Ф.Януковича на президентських виборах 
2010 року створила якісно нові можливості 
для розбудови економічно та політично не-
залежної держави, поетапного втілення у 
життя президентської Програми “Україна для 
людей” з метою забезпечення гідного життя 
громадян України та європейського майбут-
нього для наступних поколінь. Районна дер-
жавна адміністрація, органи виконавчої вла-
ди та місцевого самоврядування, первинні 
партійні організації на місцях проводять ак-
тивну та системну роботу з метою подолання 
негативних тенденцій спричинених впливом 
фінансово-економічної кризи. Затвердже-
на і діє “Програма соціально-економічного і 
культурного розвитку Макарівського райо-
ну на 2010 рік”, яка передбачає підвищення 
соціальних стандартів та добробуту людей. 
Зростають обсяги промислового та сільсько-
господарського виробництва. Наводиться 
належний порядок у сфері земельних від-
носин, йде активна робота щодо зміцнення 
матеріально-технічної бази закладів охорони 
здоров’я, культури та освіти.

Стратегія нашої роботи спрямована на:
- зростання життєвого рівня мешканців 

району,   захист   їх інтересів і свобод;
- залучення нових інвестицій в економі-

ку району з метою формування фінансово-
спроможного бюджету району;

- відродження агропромислового комп-
лексу району;

- виведення району в п’ятірку найбільш   
успішних регіонів Київської області.

Ми  беремо на себе відповідальність за-
безпечити   політичну стабільність у районі і 
сформувати дієву та відповідальну владу че-
рез обрання компетентних сільських та се-
лищних голів, депутатів районної, селищних 
та сільських рад.

Ми, учасники партійного зібрання, закли-
каємо всіх членів Партії регіонів та її прихиль-
ників і надалі забезпечувати стабільний, еко-
номічно ефективний розвиток Макарівського 
району на благо та в інтересах його жителів.

Ми заявляємо про підтримку проекту об-
ласної передвиборчої програми «Будуємо 
нову країну», яка є основою районної пар-
тійної програми та програм кандидатів на 
посади сільських і селищних голів, депутатів 
різних рівнів від районної організації Партії 
регіонів.

Ми, зобов’язуємось зосередити органі-
заційні та інтелектуальні зусилля партійних 
організацій на підвищення ефективності ро-
боти партійних штабів, використання у їх ді-
яльності основних положень Всеукраїнської 
загальнопартійної програми Партії регіонів у 
процесі проведення виборів до органів міс-
цевого самоврядування.

У виборчу кампанію ми входимо як зла-
годжена та професійна команда однодум-
ців, об’єднаних спільною  метою розбудови 
України по шляху соціального прогресу і про-
цвітання. Закликаємо всі конструктивні сили, 
громаду району об’єднатись навколо нашої 
партійної програми та підтримати її для за-
безпечення перемоги у виборчій кампанії 31 
жовтня 2010 року.

30 вересня 2010 року.
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НА ШКІЛЬНІЙ ОРБІТІ

СВЯТКОВИЙ ВЕРЕСЕНЬ
Таку назву має традиційний у нашій школі конкурс 

„Природа і фантазія”. Особливо полюбляють його учні 
1-4 класів. Кожен мав змогу представити поробки з дарів 
городу та саду. Але не відставали від них і старшоклас-
ники. Восьмикласниці Юлія Фоканова змайструвала ді-
вчинку з кабачка, а Людмила Півньова - з гарбуза  чудову 
колиску з немовлям.

У другу неділю вересня провели „Свято квітів”. Ко-
жен клас представив по три композиції. Оригінальними 
були: “Символи моєї батьківщини”, „Лелеченьки”, „Мрія”, 
“Чорнобривців насіяла мати” та „Моя Батьківщина”. Два 
дні прикрашали квіти приміщення школи та милували 
своєю красою.

УЧНІ ВИБРАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТА

Щоб ознайомити учнів з виборчою системою в нашій 
державі, цього року вперше провели вибори президента 
школи. Право голосу мали учні та вчителі. Була сформо-
вана виборча комісія та спостерігачі. Напередодні вибо-
рів всі мали змогу ознайомитись із списком кандидатів 
у президенти та їх програмами. Досить цікаво пройшов 
виборчий процес. Кидаючи бюлетень до скриньки, кожен 
учень відчув свою відповідальність за майбутню роботу 
учнівського самоврядування нашої школи. Всі з нетерпін-
ням чекали завершення підрахунку голосів. З п’яти кан-
дидатів найбільше голосів набрала учениця 8 класу Мар-
гарита Кот, яка стала президентом шкільної держави.

ДЕНЬ САМОВРЯДУВАННЯ  
І КОНЦЕРТ

Напередодні свята працівників освіти ми провели в 
школі день учнівського самоврядування. Учні мали змогу 
вибрати улюблений урок і провести його в ролі вчителя, 
відчувши на собі важливість найпочеснішої професії.

А завершився вересень святковим концертом до Дня 
працівників освіти, який підготували для педагогічного 
колективу та працівників школи учні 6-9 класів. Душевні 
пісні співали: Богдана Ушатенко, Катерина Крайнюк, Алі-
на Гудзевата. Дмитро Карпенко звеселив усіх гуморес-
кою П.Глазового. Поезію про почесну працю педагога чи-
тали Аліна Якименко, Аліна Синельник, Наталія Валова, 
Анжела Клименко.

Наталя ЯКИМЕНКО, 
педагог-організатор Фасівської ЗОШ І-ІІ ст.

Квіти – вічні супутники нашого 
життя.  Висаджені нашими руками, 

вони прикрашають дім, вулицю і не 
лише милують зір, але й облаго-

роджують душу. Квіти, як і музика, 
створюють піднесений настрій, на-

дихають на творчість.
Жодне свято у нашій 

школі не проходить без цих 
красенів природи. Ось і не-
щодавно «Квітковий зо-
репад для тебе, Вчителю» 
організував учнівський ко-
лектив.

Яскравими і оригіналь-
ними були представлені 
композиції:  «Діти і квіти 
– прикраса життя» (1 кл.), 
«Квіти на столі» (2 кл.), 
«Наша квітуча земля» (3 кл.), 
«Кольорова феєрія» (4 кл.), 
«Чорнобривці чарівні так і 
просяться  в пісні» (5 кл.), 
«Квітковий зорепад» (6 кл.), 
«Осінній дивертисмент» (8 
кл.), «Сонячний поцілунок» 
(9 кл.), «Осіннє сонечко 
України» (10 кл.). Особливо 
вирізнялася з-поміж інших 
композиція семикласників 
«Квітковий оазис України 
під відкритим небом».

Тетяна КОЗАКЕВИЧ,
вчитель біології 

Копилівської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів.

КВІТКОВИЙ ЗОРЕПАД ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

Минулої п’ятниці в район-
ному будинку культури був 
аншлаг. Виявилося, що зала 
замала для такої кількості 
присутніх. Цього дня освітян 
вітали зі сцени керівництво 
району, рідні та близькі пе-
дагогів, їх підопічні. Верениці 
теплих та приємних слів зву-
чали зі сцени і тим, хто не-
щодавно приєднався до лав 
освітян, і тим, котрі віддали 
цій професії більше 50 років.

Свято педагогів розпоча-
лося вдячними словами ви-
хованців дитячих садочків, 
учнів шкіл. Діти з щирістю 
зверталися до вчителів, ви-
хователів, дякували їм за їх 

важливу роботу, діли-
лися думками щодо цієї 
професії. 

Грамотами, грошо-
вими преміями та тепли-
ми словами відзначили 
працівників освітньої 
галузі голова райдер-
жадміністрації Ярослав 
Добрянський та голова 
районної ради Микола 
Вараницький. Ярос-
лав Вікторович вручив 
кільком освітянам ноут-
буки, започаткувавши 
цим премію голови ад-
міністрації. Завідуючий 
відділом освіти Віктор 
Гартфіль у свою чергу 
привітав колег, підле-
глих, подякував їм за їх 

плідну і невтомну працю та зазна-
чив, що від відділу освіти освітяни 
отримають нагороди у трудових 
колективах.

Чудовою грою зачарували при-
сутніх скрипалі. Також дарували 
свій репертуар і столичні вико-
навці. Відтак молода співачка ви-
конала сучасні пісні під супровід 
шоу-балету. Та, мабуть, найприєм-
нішим дарунком свята став виступ 
співака, відомого як дітям, так і до-
рослим, виконавця головної піс-
ні держави, заслуженого артиста 
України, Олександра Пономарьо-
ва. І добре знаними, і новими тво-
рами Олександр привітав публіку. 
Зала підспівувала і аплодувала.

На знімках: урочисті моменти 
свята.

ДО ВІТАНЬ ПЕДАГОГАМ  
ДОЛУЧИВСЯ  ОЛЕКСАНДР ПОНОМАРЬОВ

ЩОДО ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ 
«ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН 
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ»

ТАК, ВІН ЦЬОГО 
ЗАСЛУГОВУЄ

З великим задоволенням і радістю дізналася  зі 
статті, опублікованій у «Макарівських вістях», про про-
позицію Плахтянської сільської ради, жителів села 
розглянути їх клопотання перед районною радою про 
присвоєння звання «Почесний громадянин Макарів-
ського району» Василю Трохимовичу Лісовенку. Адже 
Василь Трохимович за роки своєї роботи в районі за-
лишив, дійсно, вагомий внесок  в економічне, соціаль-
не, культурне життя нашого краю.

Він воістину володіє особливим вмінням підійти до 
людини. Маючи сільськогосподарську освіту, Василь 
Трохимович у спілкуванні з людьми виступав і як педа-
гог, і як соціолог, і як психолог. У його робочому кабінеті 
на передньому плані висів лозунг: «Хто хоче зробити 
– шукає засоби, хто не хоче – шукає причину». І це не-
ймовірно впливало на кожного, хто заходив у кабінет з 
приводу різних питань. 

Пригадую, як територією району проходив Олім-
пійський вогонь. Це була одна з перших широкомасш-
табних акцій, якою Василь Трохимович почав своє 
керівництво в районі на посаді першого секретаря 
райкому партії. З гідністю він витримав цей урок, який 
згодом було відзначено керівництвом Київської об-
ласті. Працювати з ним було легко і важко, а загалом 
цікаво. Особливої уваги він надавав роботі з кадрами. 
Це з його ініціативи була створена «школа відкритого 
резерву кадрів». Він вміло керувався в спілкуванні з 
людьми методом індивідуального підходу до кожно-
го. Вимогливий і добрий, чуйний і непримиримий до 
тих, хто намагався не виконати, схитрувати, обдурити, 
таким він залишається в пам’яті його співробітників. 
Мабуть тому, коли Василь Трохимович відзначав свій 
ювілей, вітальників з нашого району було найбільше. 
Це була щиросердна повага до  людини, яка цього за-
слуговує.

Ольга ЩЕРБИНА, 
вчителька-пенсіонерка, колишній секретар 

Макарівського райкому партії.

ЛУНАЛИ ПІСНІ ТА ПАХЛО ЗАПАШНИМИ  КОРОВАЯМИ
У Броварському парку культури та відпочинку прой-

шов обласний фольклорний фестиваль народних колек-
тивів «Осіннє золото Київщини», в якому взяли участь 
усі райони області, кожен з яких привіз на конкурс свій 
художній колектив та коровай з власною символікою. 
Макарів представляв Колонщинський народний ама-
торський фольклорний колектив «Берегиня» (керівник 
Любов Лавицька), а пригощало ТОВ «Українські пече-
риці» (с.Липівка).

Кожну палатку, розташовану на території парку міс-
та Бровари, відвідав на фестивалі голова облдержад-
міністрації Анатолій Присяжнюк. Слухаючи українських 
пісень у гарному, майстерному виконанні колективів 
художньої самодіяльності, Анатолій Йосипович наголо-

сив, що і надалі буде робити все можливе для всебіч-
ної, системної підтримки їх діяльності. 

В рамках заходу серед учасників провели конкурс 
на кращий коровай, а ще у фольклорних колективів 
була можливість вибороти нагороду від облдержад-
міністрації за кращий виступ на сцені. Зокрема, йшла 
мова про поїздку на міжнародний фестиваль, що буде 
проходити за межами України.

І яке ж свято без святкового столу! Учасники заходу 
варили борщ, куліш, ласували смачними м’ясними ви-
робами, привезеними з усіх куточків області та звичай-
но запашними короваями.

Інф. «М.в.».
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Перший осінній місяць ба-
гатий на свята. І не випадково. 
Завершується збирання виро-
щеного урожаю, тож ще наші 
предки цьому надавали великого 

значення, віддаючи подяку Все-
вишньому, прославляючи працю 
хліборобську. Змінюються часи, 
але традиції народу переходять з 
покоління у покоління.

Воздвиження Чесного і Жи-
вотворящого Хреста Господньо-
го, яке припадає на 27 вересня, 
у Мостищах святкують усією 
громадою, бо саме у цей день 
відзначаємо і День села. Зранку 
відбулися водосвятна молебень, 
свята Божественна літургія та 
Хресний хід до місця будівництва 
церкви, які провели священ-
нослужителі Печерської Лаври 
та приходів району. А людей зі-
бралося на свято стільки, що до-
велося його дійство перенести 
з приміщення сільського клубу 
на подвір’я. Завітали не тільки 
місцеві жителі, а й приїхали за-
прошені гості: заступник голови 
районної ради Григорій Невмер-
жицький, депутати районної ради 
Олександр Цисаренко та клірик 
Макарівського благочиння Укра-
їнської Православної Церкви, 
ігумен Філарет (Єгоров), началь-
ник та спеціаліст відділу культури 
та туризму райдержадміністрації 
Ліна Факторович і Зінаїда Бо-
жок, Заслужений артист України 
Анатолій Гнатюк, батьки якого 25 
років тому поселилися у Новосіл-
ках, переїхавши з Хмельницької 
області, і відтоді для нього наше 
Полісся стало рідним. Завітали 

люди із сіл Дзвонкове сусіднього 
району, Бишева, Новосілок. До-
лучилися й школярі навчально-
виховного об’єднання та Мости-
щанської спеціалізованої школи. 

Приємно було бачити безпосе-
редню дитячу щирість наймен-
ших учасників свята, які прийшли 
з батьками. Віриться, що саме 
на таких заходах і закладаються 
у маленькі серця до Батьківщини 
зернини любові.

Мостищанський сільський го-
лова Василь Корнієнко усіх при-
вітав з Днем села та нагадав його 
історію, яка сягає у сиву давнину. 
І неабияк гордяться нею мости-
щани, адже дійсно є чим. Першу 
згадку про наш населений пункт 
знайдено у мемуарах монаха Ки-
ївського домініканського монас-
тиря Розвідовського, написаних 
1634 року. Колись непрохідні 
ліси у часи Коліївщини служили 
пристанищем гайдамакам. А які 
знамениті імена пов’язані з Мос-
тищем! Виходець з нашого села 
Микола Кулаковський у 1905 році 
брав участь у повстанні матросів 
на крейсері «Очаків», за що був 
засланий у Сибір. У роки Вели-
кої Вітчизняної війни партизан-
ський загін Бишівського району, 
який входив до складу 5-го ба-
тальйону Київського з’єднання 
партизанів, очолив мостища-
нин І.О.Осипенко. Начальником 
штабу загону став В.К.Бондар, 
а комісаром був призначений 
М.У. Кошовий – теж наші земля-
ки. Народились та проживали у 
с. Мостище польський етнограф 
Фердинанд Марцинківський, ві-

домий  український письмен-
ник, історик Віталій Кулаков-
ський, академік НАН України 
Валентин Згурський. Згадали 
під час урочистості й тих, хто 

свого часу очолював ко-
лективне господарство, 
- Федора Литвиненка, 
Федора Бушка, Степана 
Шаталовича. А імена хлі-
боробів, тваринників, які 
своєю славною працею 
прославили наш край, не 
вистачило б для переліку 
відведеного для урочистої 
частини часу.

Кілька годин тривав 
концерт, до якого долучив-
ся й Анатолій Гнатюк. Щирі 
оплески були найприємні-
шою нагородою земляків 
для артиста. Не з меншим 
завзяттям аплодували 
глядачі виконавцям різно-
жанрових пісень місцевого 
ансамблю та із с. Моти-
жин, який також ми запро-
сили взяти участь у Дні села, 
і особливо зворушив виступ 
найменших мотижинців - 
сестер Яни та Віки Петрин.

– Хочеться відзначити 
проведену велику організатор-
ську роботу в підготовці до свя-
та, – говорить сільський голова 
В.І.Корнієнко, – завідуючої Мос-
тищанського сільського клубу 
Майї Коваленко та художнього 
керівника ансамблю «Лебедина 
пісня» Ольги Ємельяненко.

Як і ведеться, за традицією 
було не тільки згадано кращих 
людей села, а й багатьох відзна-
чено грамотами та 
грошовими премі-
ями. Насамперед 
старожилів, яким за 
вісімдесят. Ці люди 
— К.І.Осипенко, 
М.Ф.Приймаченко, 
Г . О . Д е р к а ч , 
Г. К . С е р б і н е н к о , 
М . І . П е т е н к о , 
Б.А.Кравченко не 
з книг знають істо-
рію ХХ сторіччя, і не 
тільки є її очевидця-
ми, а на собі відчули 
важкі часи  лихоліття 
голодомору, другої 
світової війни, роз-
рухи, відбудови… А 
ось К.Й.Цисаренко 
та Н.К. Кононенко 
переступили 90-
річний рубіж. Кожен 
з них сьогодні за-
слуговує на добре слово і одно-
сельці щиро бажали їм ще довгої 
життєвої ниви.

Депутат районної ради Олек-
сандр Цисаренко привітав шіс-

тьох ювілярів, які народилися у 
вересні. Наймолодшому з них 
нинішньої осені Олександру 
Мельниченку виповнилося 20, а 
найстарішому – Катерині Кошо-
вій - 80.

Говорячи про соціально-
культурний розвиток села (а в 
цьому плані у нас теж є чим по-
хвалитися), не можна було не від-
значити, що на сьогодні Мостище 
газифіковане, вулиці – з твердим 
покриттям. До послуг громади 
- ФАП, клуб, бібліотека. Діють у 
населеному пункті спеціалізова-
на школа І-ІІ ступенів, навчально-
виховне об’єднання, в якому 21 

дитина. А це певна кількість лю-
дей має постійні робочі місця. 
Село живе й працює повноцінним 

життям. І в цьому вагомий внесок 
сільських депутатів, членів викон-

кому, тож за активну життєву по-
зицію було відзначено грамотами 
Ю.А.Котвіцького та В.А.Глушко, 
Л.Г.Калабу та Н.М.Нижник. У 
розбудову Мостищ, як було 
сказано, докладають чимало 
зусиль депутат районної ради 
О.Б.Писаренко, приватні підпри-
ємці: В.А.Згурський, О.О.Пікузо, 
С.В.Близнюк.

…За піснями, розмовами 
(коли ще випаде така нагода 
зустрітися, погомоніти) минув 
осінній день. Але й вечірні сутін-
ки не змусили відразу розійтися 
людей, тож ще довго тривало на-
родне гуляння.

Ольга ЖДАНЕНКО,
вчителька Мостищанської 

спеціалізованої школи.

СЕЛО НА КАРТІ МАКАРІВЩИНИ

З О Л О Т И Й  М І Й  М О С Т И Щ А Н С Ь К И Й  К Р А Ю , 
Я  Д Л Я  Т Е Б Е  С П І В А Ю …

Жіночий ансамбль “Лебедина пісня”.

Василь Корнієнко  з подякою звертається  до старожилів села.

Олександр  Цисаренко  вітає  ювілярів  вересня.

М А К А Р І В С Ь К А  РА Й О Н Н А   Д Е Р Ж А В Н А  А Д М І Н І С Т РА Ц І Я  К И Ї В С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від  4 жовтня  2010 року                                        № 1046                                     смт Макарів

П р о  п о ч а т о к  о п а л ю в а л ь н о г о  с е з о н у  в 
н а с е л е н и х  п у н к т а х  р а й о н у  в  2 0 1 0  р о ц і

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації“, “Про теплопостачання”, “Про 
житлово-комунальні послуги”, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання хо-
лодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
21.07.2005 № 630, пункту 4 Приміток до норм споживання природного газу населенням у разі від-
сутності газових лічильників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8.06.96 № 619, 
на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 4.10.2010 № 1114 “Про початок опа-
лювального сезону в населених пунктах області у 2010 році”, доручення голови облдержадміністрації 
від 4.10.2010 № 114-1 щодо недопущення захворювань серед дітей та у зв`язку із зниженням серед-
ньодобової температури повітря нижче 8 градусів тепла:

1. Розпочати з 15 жовтня 2010 року опалювальний сезон у населених пунктах  Макарівського райо-
ну Київської області.

Опалення дошкільних, шкільних закладів та закладів охорони здоров’я району розпочинати згідно 
із заявами керівників установ, узгоджених з органами місцевого самоврядування з 5.10.2010 р.

2. Підключення споживачів до систем теплопостачання здійснювати при наявності актів готовності 
до опалювального сезону (додаток 10 до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, 
затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71, зареєстро-
ваним у Міністерстві юстиції України 5 березня 2007 року за № 197/13464), проведених розрахунках 
і погашенні заборгованості за енергоносії.

3. Відповідальність за дотримання вимог порядку підключення споживачів до систем теплопоста-
чання покласти на сільських та селищних голів. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адміністрації Гріненка А. Ю.

Ярослав  ДОБРЯНСЬКИЙ
голова адміністрації.

У СФЕРІ ТОРГІВЛІ

ОБСЯГИ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ЗРОСЛИ
З початку року зросли обсяги продажу споживчих товарів, у т. ч. ві-

тчизняного виробництва. Обсяг роздрібного товарообігу підприємств усіх 
форм власності в діючих цінах у І півріччі 2010 року склав 41,6 млн. грн. 
грн., що на 11,9% більше проти відповідного періоду минулого року, на 
душу населення склав 1065,23 грн., що на 122,48 грн. більше у порівнянні 
з відповідним періодом 2009 року; роздрібний товарообіг громадського 
харчування склав 3,6 млн. грн., що збільшено в 2 рази проти І півріччя ми-
нулого року. 

Роздрібний товарообіг підприємств споживчої кооперації за І півріччя 
склав 4,3 млн. грн., що на 22,4 % менше проти минулого року. Всі підпри-
ємства споживчої кооперації зменшили товарообіг: Макарівський ринок 
Київської регіонспоживспілки – на 35,5%. Макарівське ССТ – на 20,6%. 
Роздрібно-торговельне об’єднання – на 11,5%, СТ «Громхарч» – на 44,1%. 
Причиною цього є закриття магазинів споживчої кооперації.

ПРОВОДИТЬСЯ МОНІТОРИНГ ЦІН
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації «Про захо-

ди з регулювання цін на продовольчому ринку Київської області» райдер-
жадміністрацією створено робочу групу з моніторингу цін на продовольчі 
товари, яка проводить перевірки дотримання формування торговельних 
надбавок на основні продовольчі товари. Відділ економіки щодекадно ін-
формує Київську обласну інспекцію з контролю за цінами про моніторинг 
цін на підприємствах торгівлі та продовольчих ринках району.

Тетяна ШЕВЧУК,
заступник начальника відділу економіки райдержадміністрації.
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Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року 
МАКАРІВСЬКА РАЙОННА ВИБОРЧА КОМІСІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А
4 жовтня 2010 року                                  № 17                                                 смт  Макарів

Про внесення змін до додатку № 1 до постанови від 29.09.2010 року № 7 «Про 
утворення виборчих дільниць на території Макарівського району Київської області»

У зв’язку з допущеними описками та технічними помилками в додатку № 1 до постанови 
від 29.09.2010 року № 7 «Про утворення виборчих дільниць на території Макарівського ра-
йону Київської області», у відповідності до частини 2 статті 25 Закону України “Про вибори 
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів”, Макарівська районна виборча комісія постановляє:

 1. Опис меж звичайних виборчих дільниць №№ 001 - 050 викласти в редакції відповідно 
до додатку.

2. Описи меж виборчих дільниць, визначених в додатку № 1 до постанови від 29.09.2010 
року № 7 «Про утворення виборчих дільниць на території Макарівського району Київської 
області», вважати такими, що втратили чинність.

Олександр ПІДОРІН,
голова Макарівської районної виборчої комісії.            

Альона ТКАЧ,
секретар Макарівської районної виборчої комісії .               

ДОДАТОК 1
до постанови Макарівської районної виборчої комісії від 4 жовтня 2010 року № 17

СПИСОК
звичайних виборчих дільниць на території Макарівського району Київської області 

для проведення місцевих виборів 31 жовтня 2010 року

№ 
з/п

14001

14002

14003

14004

14005

14006

14007

14008

14009

Виборча 
дільниця

смт Кодра

смт Кодра

смт Макарів

смт Макарів

смт Макарів

смт Макарів

смт Макарів

с. Андріївка

с. Бишів

Точний опис меж виборчої 
дільниці із зазначенням на-

селеного пункту, вулиці, у разі 
потреби – перелік будинків

смт Кодра, вулиці: Щорса, Парти-
занська, Леніна, Червоноармій-
ська, Лісна, Горького, Ключева, 
Ковпака, Шевченка, Ворошило-
ва, Чапаєва, провулки: Вороши-
лова, Ковпака
смт Кодра, вулиці: Першотравне-
ва, Нова, Молодіжна, Заводська, 
Механізаторів, Вокзальна, Під-
лісна, провулки: Партизанський, 
Жовтневий, Молодіжний
с. Калинівка 

с. Фасівочка, вулиці: Полтавська, 
Колгоспна, Левадна, Харківська, 
Лугова, Свердлова, Кірова, За-
річна; смт Макарів, вулиці: Ле-
ніна, Кочубея, Юність, Лазурна, 
Затишна, 50 р. Жовтня, Щорса, 
І.Франка, Довбуша Олекси, Ко-
мунальників, Правика, Жукова, 
Островського, Львівська, Ко-
шового, Дорожна, Заводська, 
Ватутіна, Першотравнева, 8-го 
Березня, Київська, Макарівська, 
Свердлова, Харківська, Кол-
госпна, провулки: Молодіжний, 
Яровий, Дорожний, Заводський, 
Промисловий
смт Макарів, вулиці: Фрунзе №3, 
8-9, 12-14, 16, 21, 23-25, 27, 39/3, 
39/8, 39/7, 39/6, 39/5, 39/4, 39, 41, 
46, 48, 50, 52Б, 52, 54, 56, 61, 62/42, 
62/38, 62/43, 62,64, Гагаріна, Ілліча, 
Піонерська, 60 років СРСР, Чапає-
ва, Червоноармійська, Набережна, 
Комінтерна, Б.Хмельницького, Ме-
ханізаторів №3-11, 13-14, 17А, 19, 
21-31, 34-49, 51-54, 56-62, Шев-
ченка, Ворошилова, Героїв Чорно-
биля, Проектна № 7,14, Банківська, 
провулки: Жовтневий, Короленка, 
Мирний; с. Зурівка, вул.: Радян-
ська, Горького
смт Макарів, вулиці: Комсомоль-
ська, Московська, Вишнева, Ков-
пака, Прогрес, Незалежності, 
Маяковського, Пушкіна, Толсто-
го, Дружби, Черняхівського, 60 
років Жовтня, Комарова, Миру, 
Петриченка, Космонавтів, Ме-
ханізаторів №63-64, 65А, 65-77, 
79-82, 84-85, 88-94,  94, б/н, Про-
ектна №8, 10, 12, провулки: Ап-
течний, Чкалова, Більшовицький, 
Дніпровський, Київський, Пошто-
вий, Радянський
смт Макарів, вулиці: Проектна №1, 
1А, 2А, 3, 4, Фрунзе №53, 55, 57, 
65-67, 68А ,68-70, 71/30, 71-74, 
76-90, 92, 94, 96, 98, 100, 102,104, 
106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 
126, 130А ,130,132/1, 132, 134, 
136, 138, 140, 144, 146, 148-149, 
Садова, Калініна, Котовського, 
Бондаренка, Данила Туптала, Лесі 
Українки, Черешньових подружжя
с. Андріївка,  
с. Червона Гірка
с. Бишів,
с. Лубське,
с. Ферма,
с. Горобіївка

Адреса (місцезнахо-
дження) розташування 

дільничної виборчої 
комісії та приміщення 

для голосування
смт Кодра, 
вул. Горького, №2 Б

смт Кодра, 
пров. Партизанський, №2

с. Калинівка, 
вул. Спортивна, №6
смт Макарів,
вул. Ватутіна, №10

 
смт Макарів,
вул. Фрунзе, №27

смт Макарів,
вул. Фрунзе, №37

смт Макарів,
вул. Піонерська, №1

с. Андріївка, 
вул. Шевченка, №1

с. Бишів,  
вул. Леніна, №10

14010

14011

14012

14013

14014

14015

14016

14017

14018

14019

14020

14021

14022

14023

14024

14025

14026

14027

14028

14029

14030

14031

14032

14033

14034

14035

14036

14037

14038

14039

14040

14041

14042

14043

14044

14045

14046

14047

14048

14049

14050

с. Борівка

с. Великий 
Карашин
с. Малий 
Карашин
с. Вільно

с. Гавронщина

с. Грузьке

с. Весела 
Слобідка
с. Забуяння

с. Козичанка

с. Колонщина

с. Березівка

с. Комарівка

с. Копилів

с. Северинівка

с. Королівка

с. Ферма

с. Липівка

с. Лишня

с. Осикове

с. Людвинівка

с. Маковище

с. Мар’янівка

с. Мостище

с. Мотижин

с. Наливайківка

с. Небилиця

с. Ніжиловичі

с. Новосілки

с. Нові Опачичі

с. Пашківка

с. Плахтянка

с. Рожів

с. Ситняки

с. Соснівка

с. Фасова

с. Чорногородка

с. Червона
 Слобода
с. Юрів

с. Завалівка

с. Яблунівка

с. Ясногородка

с. Борівка,
с. Садки – Строївка, 
с. Лисиця,
с. Шнурів Ліс
с. Великий Карашин

с. Малий Карашин

с. Вільно,
с. Юрівка
с. Гавронщина

с. Грузьке

с. Весела Слобідка

с. Забуяння,
с. Волосінь, 
с. Макарівська Буда, 
с. Соболівка
с. Козичанка

с. Колонщина, 
с. Мар’янівка
с. Березівка, 
с. Миколаївка
с. Комарівка

с. Копилів

с. Северинівка

с. Королівка,
с. Новомирівка
с. Ферма

с. Липівка, 
с. Лозовик
с. Лишня

с. Осикове 

с. Людвинівка

с. Маковище, 
с. Вишеград
с. Мар’янівка

с. Мостище

с. Мотижин

с. Наливайківка, 
с. Почепин
с. Небилиця

с. Ніжиловичі

с. Новосілки

с. Нові Опачичі

с. Пашківка,
с. Вітрівка

с. Плахтянка 

с. Рожів 

с. Ситняки 

с. Соснівка, 
с. Конопельки
с. Фасова 

с. Чорногородка 

с. Червона Слобода

с. Юрів, 
с. Копіївка 
с. Завалівка 

с. Яблунівка, 
с. Леонівка
с. Ясногородка  

с. Борівка, 
вул. Леніна, №32

с. Великий Карашин, 
вул. Перемоги, №2
с. Малий Карашин, 
вул. Перемоги, №1А
с. Вільно,  
вул. Ілліча, №45
с. Гавронщина, 
вул. Київська, №22Б
с. Грузьке, 
вул. Піонерська,13А 
с. Весела Слобідка,
вул. Леніна, №14В
с. Забуяння, 
вул. Жовтнева, №12

с. Козичанка, 
вул. Леніна, №1
с. Колонщина,  
вул. Шевченка, №2
с. Березівка, 
вул. Леніна, №25
с. Комарівка, 
вул. Леніна, №27
с. Копилів, 
вул. Жовтнева, №82
с. Северинівка, 
вул. Леніна, №7
с. Королівка,  
вул. Шкільна,  №4 
с. Ферма, 
вул. Будьонного, №1
с. Липівка, 
вул. Шевченка, №44
с. Лишня, 
вул. Київська, №3
с. Осикове, 
вул. Горького, №5
с. Людвинівка, 
пров. Калиновський, №30
с. Маковище, 
вул. Леніна, №46
с. Мар’янівка, 
вул. Леніна,  №1
с. Мостище,
вул. Шевченка, №3
с. Мотижин, 
вул. Горького, №1
с. Наливайківка, 
вул. Леніна, №117Б
с. Небилиця, 
вул. Першотравнева, №11
с. Ніжиловичі, 
вул. Першотравнева, №2
с. Новосілки, 
вул. Кучеренка, №43
с. Нові Опачичі, 
вул. Кібенка, №4

с. Пашківка, 
вул. Леніна, №1
с. Плахтянка, 
вул. Кавказька, №34
с. Рожів,
вул. Червона Площа, №2
с. Ситняки,  
вул. Леніна, №125
с. Соснівка, 
вул. Леніна, № 40
с. Фасова, 
вул. Франка, №1
с. Чорногородка, 
вул. Леніна, №87
с. Червона Слобода,
вул. 70 річчя Жовтня, №91
с. Юрів, 
вул. Леніна, №27
с. Завалівка, 
вул. Солов’їна, №3
с. Яблунівка, 
вул. Радянська, №1
с. Ясногородка, 
вул. Київська, №33

ДОДАТОК 2
до постанови Макарівської районної виборчої комісії від 4 жовтня 2010 року №17

ІНФОРМАЦІЯ
про спеціальну виборчу дільницю на території  Макарівського району 

Київської області для проведення місцевих виборів 31 жовтня 2010 року

Альона ТКАЧ,
секретар Макарівської районної виборчої комісії.               

№ 
з/п

14051

Виборча 
дільниця

смт Макарів

Точний опис меж виборчої 
дільниці із зазначенням на-

селеного пункту, вулиці, у разі 
потреби – перелік будинків

Макарівський район

Адреса (місцезнаходження) 
розташування дільничної ви-
борчої комісії та приміщення 

для голосування
смт Макарів, вул. Богдана 
Хмельницького, 56, приміщення 
терапевтичного корпусу цен-
тральної районної лікарні
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УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.10,8.15 Погода.
6.10 М/ф.
6.45 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.15 Здорове харчування.
7.25 Акваторiя бiзнесу.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Хто в домi хазяїн?
9.25 Обережно - дiти!
10.00 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
11.00 Зiрковий ранок.
11.30 Х/ф “Канiкули Кроша”.
14.05 Шеф-кухар країни.
14.55 Хочу до армiї.
15.25 Ближче до народу.
15.55 Погода.
16.00 В гостях у Д. Гордона.
17.00 Романси О. Малiнiна.
18.05 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Погода.
18.45 Х/ф “Iмперiя тигра”.
20.30 Точка зору.

21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Чоловiчий клуб.
22.45 Погода.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Оперативний об`єктив.
0.00 Д/с “Жива пам`ять регiону”.
0.30 DW. Новини Європи.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.05 Х/ф “Iмперiя тигра”.
3.35 Х/ф “Канiкули Кроша”.

„1+1”
6.25 М/ф “Казка про рибалку та 

рибку”.
6.55 М/ф “Казка про царя 

Салтана”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 М/ф “Вiннi Пух i день 

клопотiв”.
11.00 “Смакуємо”.
11.35 “Без мандата”.
13.05 “Мiняю жiнку 2”.
14.35 Х/ф “Сонячне затемнення”.

18.30 “Особиста справа”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.00 Т/с “Iнтерни”.
21.40 “Що ти робив минулої 

п`ятницi”.
22.35 “Свiтське життя”.
23.35 “ГПУ”.
0.35 Драма “Дiвчина для пере-

можця”. 
2.45 Х/ф “Дiти ночi”.
4.10 Х/ф “Солдатський декамерон”. 
5.45 “Смакуємо”.

ІНТЕР
5.10 М/с “Трансформери 3: 

Кiбертрон”.
6.10 “Найрозумнiший”.
8.10 “Гладiатори юрського 

перiоду”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 “Поки всi вдома”.
11.45 Вечiр пам`ятi М. Танича 

“Не забувай”.
15.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 

2”.
17.00 “БУМ-2. Битва слов`ян”.
18.00 Х/ф “Апельсиновий сiк”.
20.00 “Подробицi тижня”.

21.15 Х/ф “Любов у великому 
мiстi 2”.

23.20 Т/с “Лiговка”.
1.25 “Зворотний вiдлiк. Вiталiй 

Кличко - Шеннон Брiгс”.
1.40 “Подробицi тижня”.
3.00 Т/с “Теорiя великого ви-

буху 2”.
3.55 “Гладiатори юрського 

перiоду”.
4.40 “Позаочi”.

ІСТV
6.00 Факти.
6.20 Х/ф “Останнi днi планети 

Земля”.
7.55 “Смак”.
8.40 Анекдоти по-українськи.
9.00 Прожектор Перiс Хiлтон.
9.45 Квартирне питання.
10.45 Ти не повiриш!
11.40 Козирне життя.
12.15 Iнший футбол.
12.50 Спорт.
12.55 Стоп-10.
13.55 Провокатор.
14.50 “Євро-2012”.
15.50 Велика рiзниця по-

українськи.
16.55 Море по колiно.

17.35 Х/ф “Антикiлер 2”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Антикiлер 2”.
22.50 Надзвичайнi новини: 

Тиждень.
23.35 Голi та смiшнi.
0.00 Козирне життя.
0.35 Тиша в бiблiотецi.
1.00 Х/ф “Колiр ночi”. 
3.25 Iнтерактив. Тижневик.
3.40 Х/ф “Тiльки для твоїх очей”. 

СТБ
5.45 М/ф: “Пригоди поросяти 

Фунтика”, “Бременськi 
музиканти”.

7.15 Х/ф “Руслан i Людмила”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-чинник”.
15.00 “Смiшнi люди”.
16.00 “Лiд i полум`я”.
19.15 “Битва екстрасенсiв”.
21.25 Х/ф “Не квап любов”.
0.05 Х/ф “Осiннiй вальс”. 
2.10 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
2.55 Х/ф “Дорога моя людина”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.10 Х/ф “У пошуках улюблен-

ця”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 Живчик старти.
9.05 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.45 М/с “Русалонька”.
10.20 Нумо, браття.
10.45 Х/ф “Одружуся з першою 

стрiчною”.
12.35 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.45 Ексклюзив.
14.35 Аналiз кровi.
15.15 Info-шок.
16.15 Т/с “Батьковi дочки”.
16.55 Х/ф “Хронiки Нарнiї. 

Принц Каспiан”.
20.00 Україна сльозам не вiрить.
22.25 Файна Юкрайна.
23.05 Голосування.
23.45 Спортрепортер.
23.50 Х/ф “Апартаменти Джо”.
1.30 Студiя Зона ночi. Культура.
1.35 Костянтин Степанков.
3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Невiдома Україна.
4.30 Студiя Зона ночi.

4.35 Добродiйна медицина.
4.45 Пам`ятай про життя.
5.00 Золоте намисто України. 

Новгород-Сiверський.
5.10 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.05 М/с “Незнайко на Мiсяцi”.
9.10 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
11.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Дiти-диверсанти.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.50 Т/с “Краповий берет”.
19.00 Х/ф “Над законом”.
21.20 Х/ф “ХХХ”. 
0.00 Х/ф “Попереджувальний 

удар”. 
2.00 Х/ф “Кривавий кулак: рiк 

2050”. 
3.20 “Речовий доказ”.
3.45 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

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

субота, 9  жовтня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.10,8.15 Погода.
6.10 Ера здоров`я.
6.40 Крок до зiрок 3.
7.15 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.45 Створи себе.
8.00 Ера здоров`я.
8.25 Олiмпiада: вiд малого до 

великого.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Доки батьки сплять.
9.30 Так просто.
10.00 Коло Олiмпiади.
10.25 Наша пiсня.
11.15 “Нацiональна двадцятка”.
12.05 Погода.
12.10 Х/ф “Канiкули Кроша”.
14.45 Погода.
14.50 Король професiй.
15.00 В гостях у Д. Гордона.
15.55 Романси О. Малiнiна.
17.05 Аудiєнцiя.
17.35 Як це?
18.05 Золотий гусак.
18.35 Ревiзор.

19.10 Х/ф “Iмперiя тигра”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.
21.50 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Акваторiя бiзнесу.
23.25 Погода.
23.30 Вiдкриття кiнофестивалю 

“Покров”.
0.30 Ера здоров`я.
1.00 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
2.00 Х/ф “Iмперiя тигра”.
3.35 Х/ф “Канiкули Кроша”.
5.55 Гiмн України.

„1+1”
6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.50 “Справжнi лiкарi”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 М/ф “Вiннi Пух”.
10.50 “Велике перевтiлення”.
11.40 Комедiя “Щастя бути 

поруч”.

14.50 “Анатомiя слави”.
15.45 “Що ти робив минулої 

п`ятницi”.
16.45 “Зiрка + зiрка”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Х/ф “Сонячне затемнення”.
0.05 Х/ф “Солдатський декамерон”. 
1.55 “Зiрка + зiрка”.
3.55 Х/ф “Щастя бути поруч”.

ІНТЕР
5.20 М/с “Трансформери 3: 

Кiбертрон”.
5.40 “Велика полiтика з Є. 

Кисельовим”.
8.15 “Шукачi”. “Зона долi” 

Адольфа Гiтлера”.
9.10 “Формула кохання”.
10.15 “Городок”.
11.15 “Найрозумнiший”.
13.15 “Позаочi”.
14.15 Х/ф “Свати 2”.
17.00 “Сiмейний розмiр”.
18.00 “Вечiрнiй квартал. Бенефiс”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 “Пороблено в Українi”.
22.10 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
0.20 “Зворотний вiдлiк. Вiталiй 

Кличко - Шеннон Брiгс”.

0.35 “Подробицi” - “Час”.
1.15 Т/с “Теорiя великого ви-

буху 2”. 
2.10 “Шукачi”. “Зона долi” 

Адольфа Гiтлера”.
2.50 “Формула кохання”.
3.40 “Позаочi”.

ІСТV
6.25 Факти.
6.50 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
7.30 Добрi новини з О. Фроляк.
7.45 Життя, козиря.
8.10 Х/ф “Останнi днi планети 

Земля”.
10.00 “Смак”.
10.45 Шури-мури.
11.10 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
12.05 Квартирне питання.
13.00 Наша Russia.
13.25 Х/ф “Дев`ять ярдiв 2”.
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Велика рiзниця по-

українськи.

20.00 Футбол. Квалiфiкацiйний 
матч ЧЄ-2011. Плей-
офф. Молодiжнi збiрнi: 
Нiдерланди - Україна.

21.55 “Євро-2012”.
22.50 Прожекторперiсхілтон.
23.35 3-й тайм.
0.35 Х/ф “Тiльки для твоїх очей”. 
2.50 Х/ф “Останнi днi планети 

Земля”.
СТБ

4.45 М/ф: “Падав торiшнiй снiг”, 
“Коник-Горбоконик”.

6.20 Х/ф “Руслан i Людмила”.
7.45 “Караоке на Майданi”.
8.45 “Їмо вдома”.
9.55 “ВусоЛапоХвiст”.
10.35 М/ф “Губка Боб”.
11.40 “Танцюють всi! 3”.
14.40 Х/ф “Бiнго-Бонго”.
16.55 Х/ф “Iван Васильович 

змiнює професiю”.
19.00 “Х-чинник”.
21.50 “Смiшнi люди”.
22.50 “ВусоЛапоХвiст”.
23.50 “Моя правда. Сергiй 

Лазарєв. Приречений при-
ховувати”.

0.55 “Зоряне життя. Бiлi 
ворони”.

1.45 Х/ф “Вершник на iм`я 
“Смерть”.

3.30 “Мобiльна скринька”.
НОВИЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф “Весiлля Волтона”.
7.15 Аналiз кровi.
7.55 Ексклюзив.
8.50 М/с “Дональд Дак”.
9.30 М/с “Русалонька”.
9.50 Зроби менi смiшно.
10.50 Здрастуйте, я - Ваша 

мама!
11.55 Info-шок.
12.55 Формула драйву.
13.20 Файна Юкрайна.
14.00 Нумо, браття.
14.40 Свiтлi голови.
15.40 Україна сльозам не вiрить.
18.55 Україна сльозам не вiрить.
20.00 Х/ф “13 друзiв Оушена”.
22.35 Х/ф “Одружуся з першою 

стрiчною”.
0.25 Спортрепортер.
0.30 Х/ф “АТЛ. Поза законом”. 
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Українцi Вiра.

3.25 Бачу тебе Буковина.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.
3.50 Костянтин Степанков. Спо-

гади пiсля життя.
4.40 Студiя Зона ночi.
4.45 Невiдома Україна.
4.50 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.00 М/ф “Iванко з палацу 

пiонерiв”.
8.15 М/с “Звiрятка в домi Теза”.
9.10 Т/с “Термiново в номер 2”.
11.30 “Речовий доказ”. 

Днiпропетровський 
бойовик.

12.00 Т/с “Невидимки”.
14.10 Т/с “Адвокатеси”.
16.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
19.00 Т/с “Краповий берет”.
23.20 Х/ф “Джиперс Крiперс 2”. 
1.35 Х/ф “Легка здобич”. 
3.15 “Речовий доказ”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.10 “Правда життя”.

неділя,  10 жовтня

п’ятниця, 8  жовтня

УТ-1
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Х/ф “Гуру”.
14.50 Слово регiонам.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Околиця.
16.00 “Нащадки”.
17.00 Всеукраїнська премiя 

“Диво-дитина”.
18.00 Дурейтер.
18.20 Новини.
18.45 Магiстраль.
19.15 Чоловiчий клуб.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
22.00 Чоловiчий клуб.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.

0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Питання.
2.05 Прес-анонс.
2.20 ТелеАкадемiя.
3.25 Х/ф “Гуру”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
11.50 Т/с “Вогнi великого 

мiста”.
12.50 “Сiмейнi драми”.
13.50 Т/с “Маргоша 3”.
14.50 Т/с “Банди. Кохання пiд 

забороною”.
15.55 “У центрi серця. 

Кардiохiрурги”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.20 Т/с “Шлюбний контракт”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Без мандата”.
21.25 Бойовик “Перевiзник 2”. 

23.15 Гумористична програма 
“ГПУ”.

0.20 Х/ф “Дiти ночi”. 
2.00 “У центрi серця. 

Кардiохiрурги”.
2.50 Т/с “Вогнi великого 

мiста”.
3.35 “Сiмейнi драми”.

ІНТЕР
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Каменська”.
14.00 “Детективи”.
15.10 “Судовi справи”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Розбiр польотiв”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Футбол. Збiрна України - 

Збiрна Канади.
23.00 “Велика полiтика з Є. 

Кисельовим”.
1.55 “Зворотний вiдлiк. Вiталiй 

Кличко - Шеннон Брiгс”.
2.10 “Подробицi” - “Час”.
2.40 Т/с “Теорiя великого ви-

буху 2”.
3.00 Т/с “Сусiди”.
3.25 “Знак якостi”.
3.50 “Судовi справи”.
4.35 “Походи в дикий свiт 2”.

ICTV
12.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 6”.
12.45 Факти. День.
13.20 Стоп-10.
14.25 Comedy Club.
15.25 Т/с “Морськi дияволи 4”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Добрi новини з О. 

Фроляк.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.50 Наша Russia.
20.15 Х/ф “Дев`ять ярдiв 2”.
22.30 Comedy Club.
23.25 Real Comedy.
0.10 Голi та смiшнi.

0.30 Автопарк. Парк 
автомобiльного перiоду.

1.00 Надзвичайнi новини.
1.35 Х/ф “Мої блакитнi небеса”. 
3.10 Факти.
3.40 Х/ф “Голоси”. 

СТБ
6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Д/ф “Мокрий злодiй або 

я - Вася”.
6.45 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.20 Х/ф “Слiдчий без лiцензiї”.
17.45 “Вiкна-новини”.
17.55 Х/ф “Iван Васильович 

змiнює професiю”.
20.00 “Танцюють всi! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Танцюють всi! 3”.
23.40 Х/ф “Бiнго-Бонго”.
1.45 “Вiкна-спорт”.
1.55 “Бiзнес +”.
2.00 Х/ф “Пiдсудний”. 

НОВИЙ КАНАЛ
12.20 “Все для вас”.
12.40 Т/с “Батьковi дочки”.

13.55 М/с “Полiцейська 
академiя”.

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

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

подарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Щасливi разом”.
20.25 Iнтуїцiя.
23.15 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
0.25 Репортер.
0.55 Х/ф “Фантоми”. 
2.15 Студiя Зона ночi. Культура.
2.20 Костянтин Степанков.
3.10 Сорочка-вишиванка.
3.20 Студiя Зона ночi.
3.25 Невiдома Україна.
4.20 Студiя Зона ночi.
4.25 Український Соломон, або 

Українська правда i закон.

4.40 Середньовiччя починається 
о 18.00.

4.50 Втраченi права.
НТН

11.40 “Карнi справи”.
12.35 Т/с “Останнiй секрет 

майстра”.
13.45 Т/с “Знахар”.
14.50 Х/ф “Мiсто прийняло”.
16.30 Т/с “Адвокатеси”.
19.00, 21.30, 1.50, 4.10, 5.25 

“Свiдок”.
19.15 Т/с “Останнiй секрет 

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

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

як злочинець”. 
1.00 “Покер Дуель”.
2.05 Х/ф “Офiцер убивчого 

вiддiлу”. 
4.30 “Речовий доказ”.
4.55 “Агенти впливу”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

У 13 РОКІВ ПЕРЕМОГА У МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ, 
А У 16 - КАНДИДАТ У МАЙСТРИ СПОРТУ
Боксерський клуб «Чемпіон» 

має семеро лідерів, котрі своїми 
результатами заявили про Ма-
карів далеко за кордоном. Проте 
найяскравіший серед них Ігор Ху-
денко.

Цей хлопець прийшов у спорт 
в неповні 12 років. Худорлявий 
школярик, зовнішнім виглядом та 
фізичними даними не зовсім від-
повідав вимогам цього виду єди-
ноборств. Проте харизматичність 
та сила характеру, а ще велике ба-
жання вчитися взяли своє.

Першим вчителем Ігоря був 
Анатолій Семенюк. Працюючи 
з хлопцем, Анатолій Аркадійо-
вич дав йому базову техніку. Не 
зневірившись у своїх силах, за-
горівшись ще дужче бажанням 
рости професійно, Ігор показав 
себе досить швидко. Завдяки 
природним задаткам, юний бок-
сер доволі швидко освоїв осно-
вні елементи, правила та такти-

ку бою. Не провчившись і року, 
спортсмен-початківець під час 
тренувань показував результати, 
які інші боксери досягають ледь 
не за 3-4 роки.

Відтепер юнаком опікується  
Олександр Шутун. Ігор вже неза-
баром показує вищий клас, готу-
ється до перших серйозних зма-
гань. У 13 років юнак дійшов до 
фінального бою міжнародного тур-
ніру, що проходив в Одесі. Пред-
ставляючи Україну, він зустрівся 
на рингу з кандидатом у майстри 
спорту, першим номером молдав-
ської збірної. Хоч поступився йому 
у фіналі, для себе та для тренерів 
Ігор однак став переможцем. Адже 
це був вагомий успіх.

За цим результатом послідува-
ла перемога у чемпіонаті області, 
де Худенко здобув перше місце. 
Згодом юнак долав суперників на 
змаганнях більш високого рівня. 
У 16 років він уже кандидат у май-

стри спорту, 8-кратний чемпіон 
змагань м.Києва, Чернігівської, 
Житомирської та Київської об-
ластей, переможець міжнарод-
них турнірів, 3-кратний фіналіст 
чемпіонату України, відбору на 
чемпіонат Європи та світу. 

Ігор Худенко вчиться у Бро-
варському вищому фізкульту-
рноспортивному училищі Олім-
пійського резерву. Ось уже 
третій рік, як виступає за Бро-
варське училище, прославляючи 
свій клуб «Чемпіон», і додаючи 
до його арсеналу чергові пере-
моги. Попереду в юнака ще ба-
гато двобоїв, адже, щоб відстоя-
ти титул, потрібно весь час бути 
у формі і здобувати лише перші 
місця. А за словами Олександра 
Шутуна, Ігорю це вдасться, бо у 
нього є беззаперечний талант і 
прагнення  до перемоги.

Ірина ЛЕВЧЕНКО.

: : :  С П О Р Т  : : :  С П О Р Т  : : :  С П О Р Т  : : :
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вівторок,  12  вересня

четвер,  14  вересня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.20 “Смiхопанорама”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Темний силует.
12.35 Д/ф “Київ. Початок вiйни”.
13.20 Х/ф “Iмперiя тигра”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Золотий гусак.
16.00 “Нащадки”.
17.00 В гостях у Д.Гордона.
18.00 Шеф-кухар. Вечеря.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Свiтло.
22.30 Книга. ua.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Вiд першої особи.

0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 Прес-анонс.
1.55 ТелеАкадемiя.
2.55 Т/с “Таксистка”.
4.30 Чоловiчий клуб.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.45,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.20 Т/с “Вогнi великого 

мiста”.
12.20 Т/с “Шлюбний контракт”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
14.05 Т/с “Доктор Тирса”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,23.35,4.15 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.20 Т/с “Була любов”.
19.25 “Погода”.
20.00 “Мiняю жiнку 2”.
21.25,2.40 Т/с “Маргоша 3”.
22.30,23.10 Т/с “Iнтерни”.

23.55,4.30 Бойовик “Вибух”.
1.50,2.15 Т/с “Iнтерни”.
3.30 Т/с “Вогнi великого мiста”.

ІНТЕР
6.00 “Походи в дикий свiт 2”.
6.40 “Зворотнiй вiдлiк. Вiталiй 

Кличко - Шеннон Брiгс”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,12.00,18.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 

3”.
11.05 Т/с “Одного разу в 

мiлiцiї”.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 Т/с “Виклик”.
14.00 “Детективи”.
15.10 “Судовi справи”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.15 “Розбiр польотiв”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Долi загадкове 

завтра”.
23.45 “Зворотнiй вiдлiк. Вiталiй 

Кличко - Шеннон Брiгс”.
0.00 “Надлюдина”.

1.10 Х/ф “Пустун”.
2.55 “Подробицi” - “Час”.
3.25 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
3.30 Т/с “Теорiя великого ви-

буху 2”.
3.50 Т/с “Сусiди”.

ICTV
5.30 Факти.
5.55,9.10,12.55,19.20,1.50 

Спорт.
6.00,7.30 Дiловi факти.
6.15 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.45 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Х/ф “Сьома категорiя: 

Кiнець свiту”.
11.20,17.35 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 6”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
14.05 Анекдоти по-українськи.
14.15 Comedy Club.
15.15 Т/с “Морськi дияволи 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Футбол. Квалiфiкацiйний 

матч ЧЄ. Плей-офф. 
Молодiжнi збiрнi: Україна - 
Нiдерланди.

21.55 3-й тайм.
22.55 Х/ф “Восьминiжка”.
1.35 Факти. Пiдсумок дня.
2.00 300 сек/год.
2.05 Пiд прицiлом.
2.50 Факти.
3.25 Надзвичайнi новини.
3.50 Х/ф “Сьома категорiя: 

Кiнець свiту”.
СТБ

5.50 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.30 Х/ф “Не квап любов”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв. 

Чорнi i бiлi”.
13.50 “Моя правда. Сергiй 

Лазарєв. Приречений при-
ховувати”.

14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Правила життя. Вся 

правда про хлiб”.
20.15 “У пошуках iстини. 

Кремлiвськi двiйники: 
смертельна зброя 
великих”.

21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.

22.25 Т/с “Адвокат”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “34-й швидкий”.

НОВИЙ  КАНАЛ
Профiлактика.
14.00 М/с “Полiцейська 

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

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

подарки”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Здрастуйте, я - Ваша 

мама!
23.10 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
0.05 Репортер.
0.25 Спортрепортер.
0.45 Т/с “Чотири життя Тари”. 
1.20 Студiя Зона ночi. Культура.
1.25 Українцi Вiра.
2.15 Студiя Зона ночi. Культура.
2.20 Чорний колiр порятунку.
2.45 Дiйовi особи.

3.05 Студiя Зона ночi. Культура.
3.10 Зима надiї.

НТН
6.00 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
7.00 Х/ф “Вiйна”.
8.40,19.00,21.30,2.00,4.05,5.25 

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

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

майстра”.
13.50 Т/с “Знахар”.
14.55 Х/ф “Битва за Москву”.
16.45 Х/ф “Вiйна”.
18.30 “Речовий доказ”. 

Автокрадiї.
19.15 Т/с “Останнiй секрет 

майстра”.
20.20 Т/с “Тульський-Токарєв”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
1.00 “Покер Дуель”.
2.15 Х/ф “Бiллi Батгейт”.
4.25 “Агенти впливу”.
4.55 “Правда життя”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

середа,  13  вересня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.00 “Легко бути жiнкою”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Кордон держави.
12.40 Наша пiсня.
13.20 Т/с “Таксистка”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Хай щастить.
16.00 “Нащадки”.
17.00 В гостях у Д. Гордона.
18.00 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Красиво.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.

23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 Прес-анонс.
1.55 ТелеАкадемiя.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.45,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 Т/с “Вогнi великого мiста”.
12.25 Т/с “Була любов”.
13.25 М/ф “Мандрiвний замок”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,23.35,4.10 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.20 Т/с “Була любов”.
20.00 “Вiд пацанки до панянки”.
21.25,2.35 Т/с “Маргоша 3”.
22.30,23.10 Т/с “Iнтерни”.
23.55,4.40 Мелодрама “Опiр”.

1.40,2.05 Т/с “Iнтерни”.
3.25 Т/с “Вогнi великого мiста”.

ІНТЕР
6.00 “Походи в дикий свiт 2”.
6.40 “Зворотнiй вiдлiк. Вiталiй 

Кличко - Шеннон Брiгс”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 Т/с “Виклик”.
14.00 “Детективи”.
15.10 “Судовi справи”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.15 “Розбiр польотiв”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Долi загадкове завтра”.
0.40 “Зворотнiй вiдлiк. Вiталiй 

Кличко - Шеннон Брiгс”.
0.55 “Надлюдина”.
2.05 Х/ф “Директор”. 
3.55 “Подробицi” - “Час”.

4.25 “Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей”.

4.30 Т/с “Теорiя великого вибуху 2”.
4.50 Т/с “Сусiди”.

ICTV
5.35 Служба розшуку дiтей.
5.45 Факти.
5.55 Спорт.
6.00 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.15 Х/ф “Восьминiжка”.
12.05 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 6”.
12.45 Факти. День.
13.00 Спорт.
13.20 Т/с “Мент в законi 2”.
14.25 Comedy Club.
15.25 Х/ф “Вихiд”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Морськi дияволи 4”.
21.55 Т/с “Мент в законi 2”.

23.00 Х/ф “Нiколи не кажи “нiколи”.
1.35 Факти. Пiдсумок дня.
1.50 Спорт.
2.00 300 сек/год.
2.05 Провокатор.
2.50 Факти.
3.25 Надзвичайнi новини.

СТБ
5.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.35 Х/ф “Осiннiй вальс”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв. 

Чорнi i бiлi”.
13.55 “Правила життя. Вся 

правда про хлiб”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Зоряне життя”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. 

Дорiжка до слави”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Адвокат”. 
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Акселератка”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.35 Т/с “Колишня”.
6.15 М/с “Вейнхед”.
6.35 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть 2”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Файна Юкрайна.
10.25 Iнфо-шок.
11.25 Iнтуїцiя.
12.40 Т/с “Татусевi дочки”.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”.
14.35 М/с “Зорянi Вiйни: Вiйни 

Клонiв”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Зроби менi смiшно.
23.05 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
0.00 Репортер.
0.30 Служба розшуку дiтей.
0.45 Т/с “Чотири життя Тари”. 
1.20 Студiя Зона ночi. Культура.
1.25 Точка роси.

2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 I буде новий день.
3.15 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
7.00 Х/ф “Вiйна”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Детективи”.
11.40 “Карнi справи”.
12.45 Т/с “Останнiй секрет майстра”.
13.55 Т/с “Тульський-Токарєв”.
15.05 Х/ф “Битва за Москву”.
16.45 Х/ф “Вiд Бугу до Вiсли”.
18.30 “Правда життя”. Вижити й 

перемогти.
19.00 “Свiдок”.
19.15 Т/с “Останнiй секрет майстра”.
20.20 Т/с “Тульський-Токарєв”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
1.00 “Покер Дуель”.
2.00 “Свiдок”.
2.15 Х/ф “Штучна брехня”. 

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Сiльрада.
12.50 “Надвечiр`я”.
13.20 Т/с “Таксистка”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 “Смiхопанорама”.
16.10 “Нащадки”.
17.00 Фестиваль “Калиновi 

острови”.
18.00 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Погода.
22.00 “Попередження”.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.

23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Погода.
1.45 Прес-анонс.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Т/с “Таксистка”.
4.30 Чоловiчий клуб.

„1+1”
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 Снiданок з “1+1”.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.20 Т/с “Вогнi великого мiста”.
12.20 Т/с “Була любов”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
14.00 “Особиста справа”.
15.05 “Анатомiя слави”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.

18.20 Т/с “Була любов”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “М+Ж”.
21.25 Т/с “Маргоша 3”. 
22.30 Т/с “Iнтерни”.
23.35 “ТСН”.
23.55 Комедiя “Вбивча краса”.
1.50 Т/с “Iнтерни”.
2.15 Т/с “Iнтерни”.
2.40 Т/с “Маргоша 3”. 
3.30 Т/с “Вогнi великого мiста”.
4.15 “ТСН”.
4.30 Комедiя “Вбивча краса”. 

ІНТЕР
6.00 “Походи в дикий свiт 2”.
6.40 “Зворотнiй вiдлiк. Вiталiй 

Кличко - Шеннон Брiгс”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 Т/с “Виклик”.
14.00 “Детективи”.
15.10 “Судовi справи”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Розбiр польотiв”.

19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 
пристрасть”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Долi загадкове завтра”.
0.40 “Зворотнiй вiдлiк. Вiталiй 

Кличко - Шеннон Брiгс”.
0.55 “Надлюдина 2”.
2.05 Х/ф “Майже знаменитi”. 
4.05 “Подробицi” - “Час”.
4.35 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
4.40 Т/с “Теорiя великого вибуху 2”. 

ІСТV
5.40 Факти.
5.55 Спорт.
6.00 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.15 Х/ф “Нiколи не кажи “нiколи”.
12.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 6”.
12.45 Факти. День.
13.00 Спорт.
13.20 Т/с “Мент в законi 2”.
14.20 Comedy Club.
15.20 Т/с “Морськi дияволи 4”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 7”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Морськi дияволи 4”.
21.55 Т/с “Мент в законi 2”.
23.00 Х/ф “Вигляд на вбивство”.
1.40 Факти. Пiдсумок дня.
1.55 Спорт.
2.05 300 сек/год.
2.10 Максимум в Українi.
2.55 Факти.

СТБ
6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Шкiльний вальс”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв. 

Чорнi i бiлi”.
13.55 “Зоряне життя”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Моя правда. Авраам 

Руссо. Покаяння”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї. Зiрка 

в подарунок”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Адвокат”. 
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Дорослi дiти”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.35 Т/с “Колишня”.
6.15 М/с “Вейнхед”.
6.35 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть 2”.
7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.10 “Пiдйом”.
7.30 Репортер.
7.40 “Пiдйом”.
8.30 Репортер.
8.40 “Пiдйом”.
9.00 Файна Юкрайна.
10.20 Iнфо-шок.
11.30 Iнтуїцiя.
12.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.00 М/с “Полiцейська 

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

Клонiв”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Свiтлi голови.
23.05 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
0.00 Репортер.

0.30 Служба розшуку дiтей.
0.45 Т/с “Чотири життя Тари”. 
1.20 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
7.00 Х/ф “Вiд Бугу до Вiсли”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

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

майстра”.
13.45 Т/с “Тульський-Токарєв”.
14.55 Х/ф “Битва за Москву”.
16.50 Х/ф “Вiд Бугу до Вiсли”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. 

Полювання на нацистiв.
19.00 “Свiдок”.
19.15 Т/с “Останнiй секрет майстра”.
20.20 Т/с “Тульський-Токарєв”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
1.00 “Покер Дуель”.
2.00 “Свiдок”.
2.15 Х/ф “Лолiта”. 
4.20 “Свiдок”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.20 “Смiхопанорама”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Погода.
12.20 Точка зору.
13.00 Право на захист.
13.20 Х/ф “Iмперiя тигра”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35 Ревiзор.
16.00 “Нащадки”.
17.00 Шеф-кухар країни.
18.00 Вiкно до Америки.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.25 Погода.
19.40 Чоловiчий клуб.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Футбольний код.

22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
Профiлактика.

„1+1”
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 Снiданок з “1+1”.
9.25 “Смакуємо”.
10.10 “Велике перевтiлення”.
11.00 Х/ф “Щастя бути поруч”.
14.10 Бойовик “Перевiзник 2”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00 “ТСН”.
17.25 Т/с “Доктор Тирса”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Зiрка + зiрка”.
22.40 Т/с “Iнтерни”.
23.20 Т/с “Iнтерни”.
23.45 “ТСН”.
0.00 Х/ф “Дiвчина для переможця”. 
2.05 Т/с “Iнтерни”.

2.55 “Справжнi лiкарi 2”.
4.30 “ТСН”.
5.15 “Ремонт +”.

ІНТЕР
6.00 “Походи в дикий свiт 2”.
6.40 “Зворотнiй вiдлiк. Вiталiй 

Кличко - Шеннон Брiгс”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.40 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.40 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 Т/с “Виклик”.
13.55 “Детективи”.
14.55 “Судовi справи”.
15.50 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Розбiр польотiв”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циган-

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

21.30 Футбол. Збiрна України - 
Збiрна Бразилiї.

23.30 “Зворотнiй вiдлiк. 
Вiталiй Кличко - Шеннон 
Брiгс”.

23.45 “Вiрю я. Iсторiя однiєї 
перемоги”.

Профiлактика.
ІСТV

5.05 Служба розшуку дiтей.
5.15 Надзвичайнi новини: 

Тиждень.
5.55 Спорт.
6.05 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.15 Х/ф “Сьома категорiя: 

Кiнець свiту”.
11.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Море по колiно.
13.35 Шури-мури.
14.15 Х/ф “Антикiлер 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.

19.55 Т/с “Морськi дияволи 4”.
22.00 Т/с “Мент в законi 2”.
23.00 Свобода слова.
1.05 Надзвичайнi новини.
1.40 Спорт.
1.50 300 сек/год.
2.00 Провокатор.
3.10 Факти.
3.40 Свобода слова.

СТБ
6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.25 “Лiд i полум`я”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Україна має талант! 

Краще”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Адвокат”. 
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Третiй зайвий”.

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

вагiтнiсть 2”.

7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.10 “Пiдйом”.
7.30 Репортер.
7.40 “Пiдйом”.
8.30 Репортер.
8.40 “Пiдйом”.
9.00 Файна Юкрайна.
10.25 Iнфо-шок.
11.30 Iнтуїцiя.
12.50 Т/с “Татусевi дочки”.
13.55 М/с “Полiцейська 

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

Клонiв”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi до-

могосподарки”.
16.45 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Новий погляд.
23.05 Т/с “Вiдчайдушнi до-

могосподарки”.
0.00 Репортер.
0.30 Служба розшуку дiтей.
0.45 Т/с “Чотири життя Тари”.
1.20 Студiя Зона ночi. Культура.

1.25 Скiфи.
1.40 Скiфи.
1.45 Вiдгомiн забутого неба.

НТН
6.00 “Історія України”.
6.25 Х/ф “Пiдземна паст-

ка”.
8.10 “Правда життя”. Межа 

оголення.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

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

майстра”.
13.50 Т/с “Знахар”.
14.55 Х/ф “Битва за Москву”, 

1 с.
16.40 Х/ф “Вiйна”, 5 с.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.15 Т/с “Останнiй секрет 

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

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

ти як злочинець”. 
Профiлактика.

   понеділок, 11 жовтня
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 - На жаль, далеко не всі погоджу-
ються на планову операцію і воліють 
жити із хворим жовчним міхурем. Тож 
нам іноді доводиться довго переко-
нувати людей, які приходять за допо-
могою, що той, хто має жовчокам’яну 
хворобу, почувається набагато гірше 
за того, у кого хворий орган видале-
ний. Взяти теж харчування. Людина, 
яка страждає від жовчокам’яної хво-
роби,  не може  дозволити  собі - ні 
з’їсти жирного, ні кудись поїхати,  бо  
якоїсь миті її стан може серйозно по-
гіршитись. Тим же нашим пацієнтам,  
яким видалено жовчний міхур, таких 
суворих обмежень ми не ставимо - 
вони не дотримуються дієти, а хар-
чуються, як здорові люди, звичайно 
ж, не зловживаючи копченим та сма-
женим. Ви можете запитати, чи довго 
вони так протримаються? Я маю мож-
ливість спостерігати за життям однієї 
такої особи, якій я зробив холецис-
тектомію, тобто видалення жовчного 
міхура,  у 13-річному віці. Сьогодні цій 
жінці - 35, вона благополучно народи-
ла дитину, почувається добре. 

- Часом можна почути від хворих 
на жовчокам’яну недугу: поп’ю во-
дички у Трускавці і все минеться...

-  На жаль, це  не так. Якщо камінці 
вже є у жовчному міхурі, позбутись їх 
можна тільки видаливши сам міхур, бо 
хворий орган завжди буде утворювати 
конкременти.  Водичка ж зарадить при 
профілактиці жовчокам’яної хвороби. 
Тобто, тільки на стадії застою жовчі у 
міхурі, коли порушена його моторика,  
допомогає санаторно-курортне ліку-
вання. І це все-таки часткова профі-
лактика, тому що застій жовчі є тільки 
одним із факторів, що провокує появу 
камінців.  

- Чи не занадто ви категоричні, 
Олексію Івановичу? Я чув, що ка-

мінці можна “вигнати” із жовчного 
міхура чи розчинити, хіба ні?

- Так, розчинити в принципі мож-
на. Такі препарати є, але вони зни-
щують далеко не всі види камінців, 
тільки тридцять відсотків їх. Але ви 
зрозумійте, що жовчний міхур, якщо 
він хворий, знову утворить ці камін-
ці, а отже, ці ліки доведеться пити 
упродовж життя. Від такого лікування 
страждатимуть інші органи, а най-
більше - печінка. Отже, нема шляху, як 
тільки до хірурга...

- Як часто люди відмовляються 
від операції видалення жовчного 
міхура?

- Дуже часто. Звичайно, люди-
на сама розпоряджається своїм 
здоров’ям. Та краще робити ці опе-
рації у плановому порядку, тоді ми 
можемо застосувати будь-який ма-
лоінвазивний метод, тобто уникнути 
великої шкоди для здоров’я хворого. 
Сподіваючись вилікуватися у Трускав-
ці чи народними методами, хворі не-
рідко втрачають час, а потім все одно  
потрапляють до нас, із панкреатита-
ми - гостре запалення підшлункової 
залози, жовтяницями, і тоді вже дуже-
дуже тяжко з ними працювати. 

- Хворих, звичайно, цікавить, 
якими способами сьогодні прова-
диться холецистектомія?

- Якщо не затягувати з операцією, 
є можливість видалити жовчний міхур 
із мінімальними для себе наслідками. 
Холецистектомію, до речі, вважають 
операцією всього лише середнього 
рівня складності.  Виконують її трьома 
різними способами - стандартним, 
лапароскопічним і мінілапаротомним. 
Лапароскопія і є останнім, так би мо-
вити, словом хірургічної техніки... У 
нас подібні операції почали робити 
на початку 1990-х років, а у Сполуче-

них Штатах Америки, наприклад, вже 
сьогодні майже дев’яносто відсотків 
холецистектомій виконують лапарос-
копічно.

- У чому суть лапароскопії?
- Назва – “лапароскопія” - похо-

дить від слів “живіт” і “дивитися”, а суть 
методу в тому, що робиться не один 
великий розтин розміром у двадцять 
сантиметрів, а чотири маленьких про-
коли брюшної стінки. Через один із та-
ких проколів вводять тоненьку трубку, 
по якій входить лапароскоп, до якого 
підключають маленьку відеокамеру та 
джерело світла. Відеокамера передає 
зображення з ендоскопа на відеомо-
нітор, і хірург бачить органи всереди-
ні тіла. Через решту проколів вводять 
спеціальні інструменти, за допомогою 
яких видаляється хворий орган.

Перевагами даного методу є те, що 
після такої операції хворий удвічі швид-
ше одужує, ніж після стандартної, у ньо-
го менша так звана операційна травма 
- кількість розрізаних тканин, м’язів і 
сухожильних структур, і практично не 
буває післяопераційних ускладнень. 
Після стандартної операції у 5-10 відсо-
тках випадкiв трапляються грижі, а при 
лапароскопічній холецистектомії тако-
го майже не буває.

- Олексію Івановичу, як відомо, 
ви з 1990 року робите операції та-
кож мінілапаротомним методом, 
при якому застосовується не ен-
доскопічна апаратура, як при лапа-
роскопічній холецистектомії, а свій 
набір інструментів, який дозволяє 
при дуже малому - три-п’ять сан-
тиметрів! - розрізі вилучити жов-
чний міхур...

- Так, ці новітні методи ми, як 
правило, використовуємо тільки при 
певних показаннях - наприклад, якщо 
хвороба не запущена. А якщо камінці 
вже застрягли у жовчних протоках, 
міні-операцією не обійтись - часто до-
водиться робити стандартний розріз, 
після якого пацієнт одужує довше. 

Тому хочу порадити не відкладати 
операцію “на потім”. Жовчокам’яна 
хвороба, якщо вчасно не видалити 
міхур, викликає гострі панкреатити, 
жовтяниці, які, за медичною статисти-
кою, часто призводять до летального 
наслідку.

Розмовляв Ярослав ШЛАПАК
 (УКРІНФОРМ). 

КОРИСНІ ПОРАДИ

ЛІКУЄМОСЯ 
ЯБЛУКАМИ

Чи знаєте ви, що необхідно з’їдати 48 кг яблук за рік, з 
них 40 відсотків - у переробленому вигляді, в першу чер-
гу, у вигляді соків. І на це є цілком вагомі причини. Прове-
дені англійськими ученими дослідження показали, що у 
людей, які регулярно споживають яблука, легені функці-
онують краще, ніж у тих, хто яблука не їсть, і ризик захво-
ріти на респіраторні захворювання, такі як астма, у них 
значно нижчий. Яблука визнані одним з найпотужніших 
антиоксидантів, що захищають легені від дії тютюново-
го диму та інших шкідливих домішок, присутніх у повітрі. 
Тому курцям треба їсти багато яблук. 

Біологічно активні складові яблук здатні знижувати 
ризик атеросклерозу. Речовини, що містяться в яблуках 
і яблучному сокові, 
які називаються фі-
тонутріцевтиками, 
мають властивості, 
аналогічні власти-
востям червоного 
вина, що дозволяє 
їм знижувати рі-
вень холестерину 
в крові. 

Яблучний сік 
добре зміцнює 
серцево-судинну 
систему і корисний 
людям розумової 
праці. Якщо з’їдати 
за годину до сніданку 2 антонівських яблука (на додаток 
до звичного раціону), то є можливість знизити ризик пе-
редчасної смерті від серцевих захворювань на 20 відсо-
тків. Також є дослідження, які показали, що флавоноїди 
і поліфеноли, які містяться в яблуках, мають протипух-
линний ефект і зв’язують небезпечні для здоров’я вільні 
радикали. Ці речовини мають навіть набагато більші ан-
тиоксидантні властивості, ніж вітамін С, що міститься в 
яблуках. Основним джерелом флавоноїдів, окрім яблук, 
є цибуля. 

Вживання яблук покращує травлення і мікрофлору 
кишечнику. При споживанні їх з дієтичною і лікувально-
профілактичною метою слід мати на увазі, що залежно 
від показань необхідно підбирати сорти яблук, найбільш 
придатні за своїми властивостями. При гастритах, коліті, 
дискінезії (порушення рухів) жовчних шляхів із зниженою 
кислотністю шлункового соку рекомендують свіжі кисло-
солодкі яблука. Кашку з цих яблук треба з’їдати вранці 
замість сніданку і більше нічого не їсти і не пити упродовж 
чотирьох-п’яти годин (інакше в шлунку утворюватимуться 
гази, які лише посилять хворобу). Таке лікування триває 
щодня протягом місяця. При гострому і хронічному коліті 
легкої і середньої тяжкості призначають протерті солодкі 
яблука по 1,5-2 кг на день, у 5-6 прийомів упродовж двох 
днів. Протерту яблучну кашку слід відразу з’їдати, оскіль-
ки вона швидко кисне і чорніє. 

У насінні яблук міститься багато йоду. Тому яблука 
краще їсти з кісточками. У 5-6 яблучних кісточках містить-
ся добова потреба організму в йодові. Вміст у яблуках ве-
ликої кількості заліза робить їх незамінними при лікуван-
ні недокрів’я. Для цього рекомендується упродовж дня 
з’їдати 400-600 г плодів. 

Яблука зменшують засвоєння жирів, мають легкий 
сечогінний ефект, а клітковина, що міститься в них, ви-
кликає відчуття насичення, тому їх охоче споживають 
люди, які бажають схуднути. Для цього влаштовують роз-
вантажувальні “яблучні дні”, під час яких з’їдають 1,5-2 кг 
яблук у 5-6 прийомів. Такі дні корисні також при гіперто-
нічній хворобі. 

Яблука краще їсти в сирому вигляді, оскільки при їх 
термічній обробці втрачається до 70 відсотків флавоно-
їдів. Основні корисні речовини знаходяться в яблучній 
шкірці і безпосередньо під нею, тому не варто чистити 
яблука перед вживанням. У зелених яблуках вітаміну С 
більше, ніж у червоних. 

Окрім здоров’я, споживання яблук сприятливо по-
значається і на зовнішності, запобігаючи появі зморшок 
і стимулюючи ріст волосся. З яблук можна робити хороші 
маски для шкіри.

Ніхто з нас  не любить лягати на операційний стіл. Втім є випадки, коли 
нас навіть не питають про згоду. Йдеться про так звану ургентну хірургію, 
тобто невідкладну, термінову. До хвороб, що часто-густо зумовлюють не-
гайне  оперативне втручання, належить холецистит, або запалення жов-
чного міхура, що нерідко супроводжується утворенням конкрементів, як 
по-науковому називаються каменці. Чому виникають ситуації, коли опе-
рувати хворого доводиться, як то кажуть, з колес “швидкої допомоги”? 
На це та інші  запитання відповідає  професор,  завідуючий кафедрою 
загальної хірургії №1 Національного медичного університету ім. О.О. Бо-
гомольця, науковий керівник Київського центру хірургії печінки, жовчних 
проток та підшлункової залози Олексій Іванович ДРОНОВ.

НАШЕ  ЗДОРОВ’Я

БЕЗ ЖОВЧНОГО МІХУРА ЖИТИ МОЖНА. 
І ЗОВСІМ НЕПОГАНО

УВАГА: ФАЛЬСИФІКОВАНІ ЛІКИ
Майже 30 % ліків в українських аптеках — підроблені. Про це нещодавно з 

парламентської трибуни заявила голова Комітету Верховної Ради  України з пи-
тань охорони здоров’я, народний депутат Тетяна Бахтеєва. Правдивість слів 
народного обранця підтверджують і правоохоронці, які в серпні цього року у 
Василькові Київської області виявили найбільший за всю історію України цех з 
виробництва фальшивих ліків. Тож як розпізнати фальсифікат і не стати жерт-
вою псевдофармацевтів?

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ АПТЕЧКИ
Фахівцями Держлікінспекцїї України вилучено з обігу, в якості фальсифікова-

них, такі серії лікарських засобів:
ОМЕЗ, капсули по 20 мг №30 (10x3), серії В80867, з маркуванням виробника “Д-р 

Редді’с Лабораторіс Лтд”, Індія;
ОМЕЗ, капсули по 20 мг № 30 серії В80913, з маркуванням виробника” Др. Редді’с 

Лабораторіс Лтд”, Індія;
МЕЗИМ® ФОРТЕ, таблетки, вкриті оболонкою № 20, серії 81083 з маркуванням ви-

робника “БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП)”, Німеччина;
МЕЗИМ® ФОРТЕ, таблетки, вкриті оболонкою № 20, серії 81028 з маркуванням ви-

робника “БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП)”, Німеччина;
КЕТАНОВ, таблетки, вкриті оболонкою по 10 мг № 100, серії 1974024 з маркуванням 

виробника “Ранбаксі Лабораторіз Лімітед”, Індія;
ДОЛАРЕН®, таблетки № 100 (10x10), серії Д-479 з маркуванням виробника “Наброс 

Фарма Пвт.Лтд,”, Індія.

На початку жовтня настає час відділя-
ти від маточних кущів паростки плодових 
і ягідних кущів. Для цього акуратно від-
гребіть землю в місцях утворення коріння 
біля пригнутої гілки, і сікатором відріжте 
гілку, що вкорінилася, від маточного куща. 
Як правило, з кожної бруньки відростають 
і пагони, і коріння, тому кожну самостійну 
рослину відділіть сікатором. Отримані са-
джанці можуть бути різними за розвитком, 
тому сильні посадіть на постійне місце, а 
слабкі краще помістити на дорощування 
(на рік). Якщо у вас паростки  для відса-
джування кількох сортів, для того, щоб не 
переплутати, прив’яжіть до кожної росли-
ни етикетку. 

Ділянка для дорощування має бути 
підготовлена так само ретельно, як і для 
живців. Садити рослини краще в ряд, з 
відстанню між ними 20-25 см, а між ря-
дами – 70-80 см. Після садіння рослини 
необхідно ретельно полити. 

Щоб рослини краще перезимували, 
грядки з укоріненими живцями кісточко-
вих порід наприкінці місяця присипте тор-
фом або сухим листям шаром 5-6 см. 

У міжряддях і в рядах ягідних кущів 
грунт перекопують з попереднім внесен-
ням органічних і мінеральних добрив. Раз 
на 3 роки його удобрюють органікою з 
розрахунку 12-15 кг на кожний кущ. Кислі 
грунти вапнують. При осінньому внесенні 
мінеральних добрив на кущ потрібно 100-
120 г суперфосфату і 50-60 г калійних до-
брив. Коріння у смородини та агрусу роз-
ташоване близько до поверхні, тому під 
час обробки й удобрювання намагайтеся 
не пошкодити його.  Ягідні кущі – сморо-
дину, агрус  необхідно прорідити і виріза-
ти хворі, зайві гілки. 

У малини потрібно вирізати пагони, що 
вже відплодоносили, і слаборозвинені цьо-
горічні пагони. Часто кількість пагонів на 
малиновій плантації буває дуже великою. 
Після того, як вони стануть завдовжки 20-
25 см, найбільш слаборозвинені, в першу 
чергу ті, що ростуть у міжряддях, потрібно 

вирізати, залишивши найсильніші. Після 
видалення зайвих кореневих паростків вне-
сіть під перекопування на 1 м2 по 40-50 г 
гранульованого суперфосфату і 30-40 г ка-
лійних добрив, що не містять азот, а також 
перегній або торф у вигляді мульчі. 

Малина не зимостійка рослина, тому 
восени її стебла зв’язують пучками і при-
гинають до землі. Зробити це слід зазда-
легідь, від дії негативних температур па-
гони стають крихкими і надламуються. 

Якщо ви збираєтеся освоювати нову ді-
лянку, з 8-10 саджанців, наприклад, яблуні, 
доцільніше придбати 4-5 зимових сортів, 
2-3 осінніх і 2 літніх.  Садіння дерев – най-
відповідальніша робота. Від неї залежить чи 
приживуться саджанці, як вони далі будуть 
рости, плодоносити, їх врожайність і довго-
вічність дерев. На невеликих присадибних 
ділянках можна розміщувати плодові дере-
ва за такою схемою: яблуня, груша – (5-6)х4 
м; вишня, слива – 3х2,5 м. 

Строки садіння позначаються не тіль-
ки на тому, як дерева і кущі приживуться, 
а й на подальшому їх рості і розвитку, тому 
потрібно врахувати головне: навесні вар-
то здійснювати садіння, коли саджанці ще 
не почали рости, а восени – в період лис-
топада. 

Придбані саджанці потрібно правиль-
но підготувати до садіння. Коріння має 
бути свіжим. Сухе коріння, яке загнилося, 
або уражене пліснявою – потрібно виріза-
ти, а надламане - укоротити до здорових 
частин. Кінці найтовстішого коріння під-
різають таким чином, щоб площина зрізу 
була направлена паралельно дну садиль-
ної ями. Чим більше коріння, чим воно до-
вше і розгалуженіше, тим саджанці краще 
приживаються і швидше ростуть. 

Підрізати коріння слід гострим ножем. 
Сікатор не завжди дає гладкий зріз (осо-
бливо старий, давно не точений), розми-
нає корінь.  

Надія КУЛИЧЕНКО, 
кандидат 

сільськогосподарських  наук.

У САДУ І НА ГОРОДІ

ОСІННІ КЛОПОТИ

ВАРТО ЗНАТИ: 

КОРИСТЬ ВІД 
ГОРІЛКИ

Щоб солоні огірки збе-
реглися без консервації, 
у розчин додайте горілки: 
200 мл на 1 л розчину.

Щоб банки з домашні-
ми заготівлями не вибуха-
ли, при консервації влийте 
в них 20 мл горілки.

Щоб олія не гірчила, до-
дайте до неї трохи горілки 
(2 ст. ложки на літр олії).

Якщо варите тверде 
м’ясо, після зняття піни 
влийте в бульйон горілки з 
розрахунку 1 столова лож-
ка горілки на 400 г м’яса. 
М’ясо вийде смачним, а 
смаку горілки не відчуєте.

•
•
•
•
•
•

*

*

*

*
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Проектом передбачається переобладнання незавершеного будівництва житлово-
го будинку з допоміжними господарськими будівлями та спорудами під ресторанно-
готельний комплекс у селі  Березівка по вул. Житомирська, № 2 та по вул. Лесі Україн-
ки, № 2 Колонщинської сільської ради Макарівського району Київської області.

На відведеній земельній ділянці передбачається розмістити готель на 11 номерів (І черга), 
готель на 50 номерів (II черга), ресторан на 48 посадкових місць з критим переходом та альтан-
кою, магазин на 4 робочі місця, 3 житлові будинки котеджного типу, літнє кафе на 32 посадко-
вих місця, 4 літні будиночки відпочинку з кафе на 54 посадкових місця та 2 будинки охорони.

Для автономного функціонування об’єкта запроектований комплекс інженерного 
забезпечення: артезіанська свердловина, КТП, ШГРП, очисні споруди господарсько-
побутових каналізаційних стоків типу “ВІОТАL”, локальні очисні споруди дощових вод типу 
ОЛВ, дизель-генератор потужністю 100 кВа для аварійного електропостачання, виробни-
цтва фірми “Himoinsa” (Іспанія), внутрішні водойми для забезпечення пожежних потреб, 
майданчик для розміщення сміттєзбірних контейнерів та 3 відкриті гостьові автостоянки на 
18, 20 та 28 машиномісць. Опалення та гаряче водопостачання запроектоване від власної 
котельні, оснащеної двома газовими водогрійними котлами типу “Vitoplex” 200 німецької 
фірми „Viessmann” (Німеччина), теплопродуктивністю по 900 кВт кожний.

За результатами розрахунків розсіювання максимальні очікувані рівні забруднення при-
земного шару атмосферного повітря з урахуванням фонових концентрацій будуть знаходи-
тися в межах встановлених ГДК населених місць (ГДКн.м.) і становити по:  азоту діоксид - 
0,41 ГДК н.м.;  азоту оксид - 0,428 ГДКн.м.;  сажа - 0,348 ГДКн.м.;  сірчистий ангідрид - 0,074 
ГДКн.м.;  вуглецю оксид - 0,092 ГДКн.м.; сірководень - 0,75 ГДКн.м.;  вуглеводні граничні 
С12-С19 - 0,4078 ГДКн.м.

Господарсько-побутові відходи по мірі накопичення будуть вивозитись спецавтотран-
спортом на організоване селищне сміттєзвалище по договору із Макарівським райВУЖКГ.

Після закінчення будівельних робіт передбачається благоустрій та озеленення території.
З введенням в експлуатацію об’єкта буде створено 40 нових робочих місць.
Експлуатація ресторанно-готельного комплексу не призведе до погіршення екологічної 

ситуації в районі його розташування.
Зауваження громадських організацій і окремих громадян з даного питання над-

силати до Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт. Макарів, вул. Фрун-
зе, 30  або за тел. 5-27-55 протягом місяця з дня опублікування оголошення.

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

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

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

- заяви батька або матері про видачу по-
свідчень;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пільги щодо плати за користування жит-

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

Дітям з багатодітних сімей надаються 
такі пільги:

- безоплатне одержання ліків за рецепта-
ми лікарів;

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

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

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

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

Д О  В І Д О М А  Г Р О М А Д Я Н !

8 вересня 2010 року прийнято постанову Уря-
ду №861 «Про упорядкування окремих питань 
щодо спрощеного порядку призначе та надання 
населенню субсидій для відшкодування витрат на 
оплату житлово – комунальних послуг, придбан-
ня скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива». Це важливе 
рішення на шляху посилення соціаль-
ного захисту населення під час оплати 
житлово-комунальних послуг та спрощення по-
рядку надання населенню житлових субсидій.По-
становою Кабінету Міністрів України ” місцевим 
органам праці та соціального захисту населення 
надано право призначати житлові субсидії на опа-
лювальний період 2010/2011 року на підставі заяв, 
поданих протягом серпня — вересня 2010 року. 

Завдяки цьому громадянам, які протягом 
серпня – вересня подали заяви на субсидію, 
але не набули на неї права через невелику вар-
тість послуг в неопалювальний період, субси-
дія буде призначена на опалювальний період 
без додаткового звернення до органів праці та 
соціального захисту населення. Також без до-
даткового звернення буде призначена субси-
дія на опалювальний період і тим громадянам, 
яким така допомога була призначена у серпні 
– вересні цього року на шість місяців.

Для призначення субсидії на опалю-
вальний період потребуватимуть уточнення 
лише доходи громадян за шість місяців, що 
передують його початку. При цьому розміри 
пенсії та соціальної допомоги будуть одер-
жані органами праці та соціального захисту 
населення з відповідних баз даних. Довідки 
про інші доходи (заробітну плату, стипендію 
тощо) мають надати працездатні громадяни 
та працюючі пенсіонери. 

Крім того, Урядовим рішенням органам 
праці та соціального захисту населення на-
дано право: без звернень громадян здій-
снити перерахунок розміру призначених 
до 1 серпня 2010 року субсидій,виходячи з 

нових відсотків сукупного доходу, 
в тому числі субсидій на придбан-
ня скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового пали-

ва; отримувати заяви та необхідні докумен-
ти від громадян поштою; робити запити та 
безоплатно отримувати від органів держав-
ної податкової служби, підрозділів Держав-
тоінспекції, бюро технічної інвентаризації, 
органів державної контрольно-ревізійної 
служби, інших органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування інфор-
мацію, необхідну для призначення субсидій 
та проведення перевірок достовірності да-
них, отриманих від осіб, які звертаються за 
призначенням субсидій.

Деякі проблеми, розв’язання яких потре-
бує спрощений порядок надання населенню 
житлових субсидій, Урядовим рішенням до-
ручено врегулювати центральним органам 
виконавчої влади відповідно до повноважень, 
зокрема: ДПА – розробити механізм врахуван-
ня доходів підприємців, які обрали спрощену 
систему оподаткування; МВС – врегулювати 
питання щодо надання довідок про склад за-
реєстрованих у житловому будинку осіб; Мін-
житлокомунгоспу, Мінпаливенерго, Мінпраці 
– врегулювати питання щодо призначення суб-
сидій громадянам похилого віку, які прожива-
ють самі, а за комунальні послуги сплачують по 
рахунках, відкритих на власників житла.

Прес- служба Мінпраці.

ЩЕ РАЗ ПРО СУБСИДІЇ

З А Х О Д И 
діяльності в 2010-2011 р.р. Комунального підприємства “Макарівський районий спортивно-навчальний 

центр повітроплавання і авіамоделізму”

Дата  проведення
Жовтень 2010
Жовтень 2010

Листопад 2010
Листопад 2010
Листопад 2010
Листорад 2010
Жовтень 2010
Грудень 2010
Січень 2011
Березень 2011
Квітень 2011
Травень 2011
Травень 2011

Травень 2011

Червень 2011

Червень 2011

Червень 2011

Серпень 2011

Серпень 2011

Вересень 2011

Назва заходу
Відкриття центрального авіамодельного гуртка
Проведення міжнародного фестивалю повітроплавання 
“МОНГОЛЬФІЄРІЯ“
Відкриття малого авіамодельного гуртка
Відкриття малого авіамодельного гуртка
Відкриття гуртка юних повітроплавателів
Ведення в місцевій газеті постійної рубрики “небесний вісник“
Набір, формування і навчання команди Макарівського 
району з повітроплавання на ТА “МАКАРІВСЬКИЙ“
Навчання дітей в авіамодельних гуртках

Проведення змагань в авіамодельних гуртах
Проведення підсумкового змагання
Проведення міжнародного фестивалю повітроплавання 
“Небо для всіх“ (катання інвалідів та дітей з малозабезпечених 
сімей) спільно з урочистим нагородженням учасників 
підсумкового змагання
Проведення міжнародного фестивалю повітроплавання 
“МОНГОЛЬФІЄРІЯ“
Проведення авіамодельних змагань “Кубок Києва” спільно 
з Київською федерацією авіамодельного спорту
Проведення міжнародного фестивалю повітроплавання 
“Кубок України“
Проведення авіамодельних змагань “Кубок Київської 
області“ спільно з КФАС
Проведення міжнародних авіамодельних змагань з вільного 
лету “Кубок Антонова“ спільно з КФАС
Проведення міжнародного фестивалю провітроплавання 
“Міжнародний повітроплавальний зліт“
Проведення міжнародних авіамодельних змагань з радіо-
керуючими моделями “Кубок майстрів“ спільно з КФАС

Місце проведення
смт Макарів
Макарівський район, центр - 
с. Колонщина
с. Наливайківка (на базі АЕРОПРАКТ)
с. Колонщина (на базі КВО)
с. Колонщина (на базі КВО)
смт Макарів
с. Колонщина (на базі школи пілотів)

смт Макарів, с. Наливайківка, 
с. Колонщина
смт Макарів, с. Наливайківка, 
с. Колонщина
с. Мотижин
Макарівський район, центр - 
с. Колонщина

Макарівський район, центр - 
с. Колонщина
с. Мотижин

Макарівський район, центр - 
с. Колонщина
с. Мотижин

с. Мотижин

Макарівський район, центр - 
с. Колонщина
с. Мотижин

Іван ГЛУЩЕНКО,
директор КП “Макарівський районний спортивно-навчальний центр повітроплавання  та авіомоделізму“.

КОМЕНТАР
ФАХІВЦЯ

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ: ХАТНЯ РОБІТНИЦЯ
ТА  Д В І Р Н И К .  С Е Л О  Ф А С І В О Ч К А . 
О п л а т а  -  з а  д о м о в л е н і с т ю .
Т Е Л Е Ф О Н  -  0 6 7 - 3 2 7 - 0 2 - 1 0 .  Т Е Т Я Н А .

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.

ШАНОВНІ ЗАСНОВНИКИ ТОВАРИСТВА 
З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МАКАРІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»!
Повідомляємо про проведення установчих зборів 

ТДВ «Макарівський льонозавод», які  відбудуться 17 
листопада 2010 року о 10:00 за адресою: 08000, Київ-
ська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 62.

Реєстрація учасників для участі в установчих зборах 
ТДВ «Макарівський льонозавод» відбудеться 17 листо-
пада 2010 року з 9 год. 40 хв. до 9 год. 55 хв. за місцем 
проведення зборів. Для реєстрації учасники повинні 
мати при собі документ, що посвідчує особу.

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря установчих 

зборів.
2. Про створення Товариства з додатковою відпо-

відальністю «Макарівський льонозавод».
3. Про затвердження статуту Товариства з додатко-

вою відповідальністю «Макарівський льонозавод».
4. Про  обрання  органів  Товариства   з   додатковою   

відповідальністю  «Макарівський льонозавод».

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
Магазин “Оптовий”, що у Макарові 

по вулиці Проектна,3, знову працює 
за оптовими цінами з 8.00 до 21.00.

Ласкаво запрошуємо усіх бажаючих!

МРІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ

ТЕПЕР ЛЮДИ ЛІТАТИМУТЬ, ЯК ПТАХИ?
Канадський дослідник Тодд Рейкерт стверджує, що здій-

снив перший в історії політ на орнітоптері (махолеті). 
Цей винайдений Леонардо да Вінчі безмоторний апарат 

важчий за повітря, з крилами, які рухаються завдяки зусил-
лям людини. 

Махоліт, який дістав назву “Сніжний птах”, був запущений 
зі злітної смуги планерного клубу в Торонто. 

Орнітоптеру допомогла розігнатися машина, потім він са-
мостійно пролетів 145 метрів на швидкості 25,6 км/год, зро-
бивши кілька помахів, і благополучно приземлився. 

“Споконвіку незліченні ентузіасти мріяли полетіти поді-
бно до птахи, використовуючи свою власну силу. Сотні, якщо 
не тисячі, намагалися це зробити”, - говориться у заяві Рей-
керта. 

Махоліт виготовлений з графітового волокна і бальзи. 
Його вага - 43 кг, розмах крил - 32 м. 
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ПП “НАТАЛ“ м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ 
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-924-34-34; 

067-407-21-28; 0412-44-97-01.

Колектив Рожівського НВО глибоко сумує з приво-
ду смерті вчительки

СЕРГІЄНКО Ніни Григорівни
і висловлює щире співчуття рідним та близьким по-
кійної.

Колектив Управління праці та соціального захисту 
населення Макарівської райдержадміністрації ви-
словлює щире співчуття спеціалісту І-ої категорії 
Семененко Лесі Ярославівні з приводу тяжкої втра-
ти – смерті батька.

* * * * *

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

Телефони: 098-921-12-31, 
067-173-92-92, 097-742-20-80.

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: 

С ТАТ У Е Т К И ,  М Е Д А Л І ,  ФА Р Ф О Р, 
І К О Н И ,  М У З И Ч Н І  І Н С Т Р У М Е Н Т И , 
МОНЕТИ ТОЩО.            ТЕЛ. 050-388-76-76.

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

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.

ПРОДАЮ цесарки та мускусні качки. Теле-
фон – 098-519-26-64.

ПРОДАЮ корову п’ять місяців тільності. 
Село Пашківка, вулиця Чкалова, 8. Теле-
фон – 067-751-77-14.

ПОТРІБЕН майстер з пошиву одягу, щоб об-
новити (вкоротити, полагодити) шубу з на-
турального хутра. Телефон 096-892-42-79.

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

* * * * *

П О З И К А  Н А : 
нерухомість, земельні ділянки, авто 
та с/г техніку.  063-434-34-44, 096-647-82-07.

Президія районної організації ветеранів Укра-
їни  щиросердно поздоровляє із ювілейною датою 
– 80-річчям від Дня народження

ВОЛОЩЕНКО Марію Андріївну з Забуяння,
ЛІХИЦЬКОГО Віктора Петровича та
ГЕРМАНЧУК Ганну Іллівну з Андріївки,
ЗАГОРНОГО Андрія Юхимовича та 
САПУРУ Івана Миколайовича з Грузького.
Шановні ветерани! Нехай кожен день дарує Вам 

радість, повнить здоров’ям, щоб у домі завжди па-
нували добробут, мир і злагода, а на серці 
– тепло та душевний спокій.

Хай молодо й щасливо серце б’ється,
Щоб Ви не знали смутку і тривоги,
Хай на добро і радощі ведеться,
І буде довгою життя дорога!

Адміністрація та трудовий колектив Макарів-
ського НВК щиро поздоровляють з ювілеєм від Дня 
народження заступника директора з навчально-
виховної роботи

ГУЗЬ Зою Володимирівну.
Від душі зичимо Вам щасливих років 

життя у радості та достатку. Хай обми-
нають Вас печалі і негоди, міцного Вам 
здоров’я на сто літ, добра, тепла, ра-
дості і згоди!

З нагоди ювілейної дати – 60-річчя від Дня наро-
дження адресуємо найтепліші привітання дорогій 
дружині, матусі та бабусі

ХАНДУЧЦІ Тетяні Юхимівні
і щиро їй бажаємо:

Здоров’я міцного багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай доля дарує літа і літа,
А в серці довіку живе доброта!

Чоловік, діти та внуки.

Від щирого серця вітаємо з ювілейною датою від 
Дня народження

ЧУМАК Софію Миколаївну.
Всіх благ земних ми Вам бажаєм
І неба сонячного й чистого блакить,
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть.
За душу людяну й просту, 
За добре серце й теплоту 
Всі квіти світу ми даруєм.
Хай доля зачарує світ здоров’ям, 
щастям і натхненням.
Бажаємо прожити ще багато літ
Під Божим і людським благословенням!

З повагою Люба, Аня, Катя.

Колектив Комарівського НВО адресує найщи-
ріші поздоровлення з нагоди 20-річчя від Дня наро-

дження колезі
КУЩЕНКО Вадиму Юрійовичу

і сердечно та від усієї душі зичить:
Успіхів, сили, любові, добра,
Здоров’я, удачі, достатку, тепла,
Кохання, весни, довголіття, краси,
Хороше в собі крізь літа пронеси!

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

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

Н А Й М Е М О  В Е Л И К И Й  Б У Д И Н О К 
у  р а й о н і  н а  т р и в а л и й  т е р м і н 

(квартиронаймачі без шкідливих звичок). 
Телефони: 063-689-70-56; 093-571-99-44.

ПРОДАЮ офіс із складськими приміщеннями 
( 4 2  к в .  м )  н а  т е р и т о р і ї  п а н с ь к о г о  п а р к у 

в Макарові біля БТІ. Ціна – за домовленістю. 
Т Е Л Е Ф О Н  –  0 6 7 - 7 1 9 - 0 7 - 0 8 .

П Р О Д А Ю  К АФ Е  « О Р Х І Д Е Я » 
В  С Е Л І   А Н Д Р І Ї В К А . 

Ц І Н А  –  З А  Д О М О В Л Е Н І С Т Ю .  
Т Е Л Е Ф О Н  –  0 9 6 - 4 4 6 - 1 1 - 4 9 .

* * * * *

* * * * *

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво серії 
ВОЗ №557892 про держав-
ну реєстрацію фізичної осо-
би – підприємця (реєстр. 
№23400000000002154; 
2917418292), видане 8 
грудня 2008 року Макарів-
ською райдержадміністра-
цією на ім’я КУЗЬМЕНКА 
Миколи Миколайовича 
з Андріївки, вважати не-
дійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ Єдиний кви-
ток серії КУО №5594, вида-

ПРОДАЮ гараж у Макарові по вули-
ці Котовського. Ціна – за домовле-
ністю. Телефон – 067-719-07-08.

ПРОДАЮ кафе-магазин у селі 
Комарівка. Ціна – за домовленістю. 

Те л е ф о н  –  0 6 7 - 7 1 9 - 0 7 - 0 8 .

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
За результатами конкурсу, оголошеного в газе-

ті “Макарівські вісті” від 3 вересня 2010 року №35, 
набуто право на оренду приміщення (фойє поліклі-
ніки, 3 поверх) ФОП Легенькій Тетяні Юріївні.

ТЕЛЕФОНИ: (044)
228-32-64; 227-13-55. 

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантної посади спеціаліста 

І категорії сектору з питань внутрішньої 
політики, зв’язків з громадськими 

організаціями та засобами масової 
інформації райдержадміністрації

Професійні та кваліфікаційні вимоги до претенден-
та на посаду спеціаліста І категорії сектору з питань 
внутрішньої політики, зв’язків з громадськими орга-
нізаціями та засобами масової інформації райдер-
жадміністрації: вища гуманітарна освіта   за   освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра, стаж 
роботи за фахом не менше трьох років.

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

Заяви приймаються протягом місяця з дня опу-
блікування оголошення за адресою: смт Макарів, 
вул. Фрунзе, 30, райдержадміністрація, 2-й по-
верх, відділ організаційно-кадрової роботи апа-
рату райдержадміністрації.

Особи, документи яких відповідають встановленим 
вимогам, складають іспит.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 5-15-64, 5-10-77.

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
на заміщення вакантної посади 

- головний спеціаліст, головний бухгалтер.
Професійні та кваліфікаційні вимоги до пре-

тендентів на посаду: повна вища освіта    (за фахом 
бухгалтер), знання комп’ютерної техніки.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода-
ють на ім’я директора Макарівського районного цен-
тру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді заяву 
про участь у конкурсі, особовий листок по обліку кадрів 
з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 
4x6, копії документів про освіту та паспорта, відомос-
ті про доходи та зобов’язання фінансового характеру 
щодо себе та членів своєї сім’ї за 2009 рік.

Заяви приймаються протягом місяця з дня опу-
блікування оголошення за адресою: смт Макарів, 
вул. Фрунзе, 27, кімн. 6 (приміщення районного 
будинку культури), Макарівський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Особи, документи яких відповідають встановленим 
вимогам, складають іспит.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ - 6-01-51.

Д О  У В А Г И  Ж И Т Е Л І В  РА Й О Н У !
Н а д а є м о  п о с л у г и  з  р е м о н т у 

м е б л і в  р і з н и х  в и д і в .
ТЕЛЕФОНИ: 5-15-15; 096-759-35-79; 097-145-39-71.

ЛИШНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
головного бухгалтера сільської   ради.
Професійні та кваліфікаційні вимоги до пре-

тендента: освіта вища або базова вища відповідного 
професійного спрямування, робота на ПК, стаж робо-
ти за фахом не менше 3-х років.

Заяви приймаються протягом місяця з дня 
опублікування оголошення за адресою: с. Лиш-
ня, вул. Київська, 1а.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 2-34-31.
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11-17 ЖОВТНЯГ О Р О С К О П
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Цього тижня на перший 
план можуть вийти особистi 

справи. Питання, пов`язанi з сiм`єю, 
можуть зайняти весь ваш час i дум-
ки. Можливо, буде багато суєти, за-
непокоєння, складностi в ухваленнi 
конкретних рiшень. У дiловiй сферi 
сприятливi органiзацiйнi заходи, 
що мають на метi оновлення спра-
ви. Також звернете увагу на вкла-
дення засобiв у довгостроковi про-
екти. Розширення кола знайомств 
принесе новi можливостi, але вiд 
цього буде бiльше проблем. Родичi 
можуть просити допомоги. У вас 
є можливiсть захопити оточуючих 
своїми iдеями i знайти пiдтримку.

ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05)
На початку тижня 

вам знадобиться швидке 
рiшення i умiння згуртува-

ти колектив. Будьте стриманіши-
ми i обережнiшими. Активнiсть i 
енергiйнiсть дозволять зсунути з 
мертвої крапки справи, що нако-
пичилися. Важливий момент: сили 
краще направити на найважливiшу 
мету, а не розтрачувати їх по дурни-
цях. Вашi творчi починання на роботi 
принесуть вiддачу, а iнiцiатива 
не залишиться непомiченою. Є 
вiрогiднiсть виникнення невеликих 
проблем у сiм`ї: ця ситуацiя пiдведе 
вас до деяких змiн. На вихiдних 
займiться розгрiбанням домашнiх 
справ, що накопичилися.

БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06)
Цього тижня ви можете 

легко пiддатися спокусi пе-
рейти кордони дозволеного. 

Пам`ятайте, що адреналiн можна 
одержати й iншим чином, i не до-
зволяйте собi подiбних витiвок. 
Ви захочете вiдчути всю повноту 
життя - i можете через це зробити 
декiлька необачних крокiв. Поста-
райтеся закликати на допомогу всю 
свою обережнiсть. Вам потрібен 
вiдпочинок. Якщо є можливiсть, 
вiзьмiть вiдпустку i при необхiдностi 
не вiдкладайте вiзит до лiкарiв. До-
тримуючись золотої середини, ви 
налагодите стосунки, як з началь-
ством, так i з пiдлеглими.

РАК (22.06 - 23.07)
Постарайтеся привести 

емоцiї в порядок i не кидай-
теся в крайностi. Вам слiд 

з особливою увагою поставитися 
до друзiв, родичiв, покровителiв 
i партнерiв, оскiльки ви вступає-
те в складну для стосунків фазу. 
У вiвторок вiдкладете всi спра-
ви i повнiстю присвятите себе 
роботi. В середу не можна брехати 
i пiддаватися зайвiй суєтi. Не ухи-
ляйтеся вiд життєвих урокiв, щоб 
не схибити там, де слiд покластися 
на власний досвiд. Ваша допомога 
може знадобитися рiдним або дру-
зям.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Хороший час для 

пiдтримки i змiцнення влас-
них позицiй. Будьте настирнiшими: 
тодi успiх вам посмiхнеться, i ви 
зможете реалiзувати деякi давнi 
iдеї. Добре все, що сприяє вашо-
му особистому розвитку: освiта, 
поїздки, публiчнi виступи. Настає 
вiдповiдальний перiод у кар`єрi. 
У понедiлок ви можете розрахо-
вувати на допомогу i пiдтримку 
друзiв. Середа - вдалий день для 
дiлових зустрiчей i переговорiв. А 
у п`ятницю краще притримати свої 
емоцiї i вже у жодному випадку не 
починати нових справ. Суботу при-
святіть вiдпочинку. Недiля - вдалий 
день для подорожей.

ДIВА (24.08 - 23.09)
У першiй половинi тиж-

ня вас може потягнути на 
необдуманi вчинки. Поста-

райтеся все ж таки уникнути ризи-
ку, оскiльки вiн не виправдає ваших 
душевних i матерiальних витрат. Се-
редина тижня може принести змiни 
як у вашому настрої, так i в займа-
ному вами положеннi. Підвищиться 
ваш авторитет, особливо серед ко-
лег. У четвер всi рiшення слiд ухва-
лювати самостiйно. У п`ятницю або 
суботу напевно одержите вигiдну 
пропозицiю, яку не потрібно упуска-
ти. У суботу влаштуйте собi малень-
ке свято - цього дня ви зможете по-
веселитися вiд душi.

ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10)
Цей тиждень - спри-

ятливий для внутрiшньої 
роботи i самовдоскона-

лення. У понедiлок буде бiльше 
контактiв з оточуючими: напев-
но, зав`яжуться новi знайом-
ства, виявляться старi зв`язки. 
У вiвторок суспiльна дiяльнiсть 
може принести вам задоволення: 
спробуйте цього дня реалiзувати 
давно намiченi плани. В се-
реду ви напевно вiдчуєте при-
лив бадьоростi, що позитивно 
вiдобразиться на працездатностi. 
У четвер стримайте свiй запал i 
амбiцiї, а вiльний час проведіть  
наодинцi - почитайте, послухайте 
музику. В суботу не поспiшайте 
ухвалювати серйознi рiшення.

СКОРПIОН (24.10 - 22.11)
Не перенавантажуйте 

себе роботою, оскiльки вам 
зараз необхiдно повноцiнно 

вiдпочити. Постарайтеся управля-
ти своїм емоцiйним станом, щоб 
він не став руйнiвним для оточую-
чих. Зараз час для пiдбиття  певних 
пiдсумкiв i рiшення старих проблем, 
а не для початку нових справ. Якщо 
пiти у вiдпустку неможливо, вла-
штуйте собi мiнi-подорож у вихiдні. 
Ваша увага потрiбна батькам або 
родичам.

СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12)
Цього тижня з`явиться 

можливiсть продемонстру-
вати свої умiння i навики в 

професiйнiй сферi. Непередбаченi 
подiї середи можуть радикально 
змiнити вашi плани. У четвер не 
поспiшайте виконувати доручення 
начальства наперед - не виключе-
но, що наступного дня додатковi 
обов`язки з вас знiмуть. У субо-
ту контролюйте кожен свiй крок, 
перевiрте ще раз папери - тiльки 
так уникнете втрат i помилок. У 
недiлю ви зможете порозумiтися з 
пiдростаючим поколiнням. 

КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01)
Цього тижня приділіть 

належну увагу дрiбницям 
i не забувайте про пунк-

туальнiсть. Повнiстю уникнути гро-
шових або iнших втрат навряд чи 
вдасться, але терпiння допоможе 
їх зменшити, а заразом i вирiшити 
питання кар`єри i взаємостосункiв 
з дiловими партнерами. Ваше 
завдання - зберегти досягнуте. 
Якщо не давати емоцiям виплес-
нутися  i не ускладнювати ситуацiю 
з`ясуванням стосунків з близьки-
ми, то, можливо, вдасться про-
жити цей тиждень у пiднесеному 
настрої. Несподiванки потiшать 
вашу самолюбнiсть. Початок тиж-
ня вдалий для вiзитiв, зустрiчей 
i свят. П`ятниця буде повна жва-
вих контактiв i рiзноманiтної 
iнформацiї.

ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02)
Постарайтеся не зупи-

нятися на досягнутому, не 
дивлячись на зайнятiсть. 

А справ  цього тижня буде до-
статньо. На роботi можливi пе-
ревантаження i завищенi вимоги 
начальства. Доведеться також 
поклопотатися про своє найближ-
че майбутнє. Можуть вiдбутися 
змiни в професiйнiй сферi. Важкі 
днi - вiвторок i четвер. У вiвторок 
будьте обережнiшими - вас мо-
жуть обдурити. У четвер краще не 
провокувати конфлiкт у стосунках 
з начальством - постарайтеся кра-
ще зовсiм не попадатися йому на 
очi. Недiлю присвятіть своїм спра-
вам.

РИБИ (20.02 - 20.03)
Тиждень обiцяє прек-

раснi результати в рiзних об-
ластях життя. У понедiлок не 

варто проявляти зайву активнiсть 
i iнiцiативу в дiловiй сферi - зараз 
корисно все продумати i не ризи-
кувати без крайньої необхiдностi. 
В середу починайте нову спра-
ву, навiть якщо ви не упевненi в 
успiху. Варто тiльки подiлитися 
планами з колегами i близькими 
людьми, як вашi дiї зустрiнуть 
схвалення i розумiння. В недiлю 
безжально звiльняйтеся вiд ста-
рого i непотрiбного, а потiм 
займiться створенням чого-
небудь нового.

СИНОПТИКИ 
ПОПЕРЕДЖАЮТЬ

НАСТУПНА ЗИМА 
МОЖЕ СТАТИ 

НАЙСУВОРІШОЮ 
У ЄВРОПІ 

Як припускають 
польські метеороло-
ги, що зима 2010-2011 
р. може стати однією з 
найсуворіших за остан-
нє тисячоліття. Причину 
вони вбачають у згасан-
ні теплої атлантичної те-
чії Гольфстрім, яка при-
пинила доносити тепло 
до Європи. 

На думку вчених, 
охолодження Європи 
пов’язано з тим, що 
швидкість руху Голь-
фстріму знизилася вдві-
чі порівняно з тим, що 
було кілька років тому. 
Тепер вона не в змозі 
компенсувати холод, 
який приносять пові-
тряні маси з Арктики. 
Ці зміни вже помітні в 
Норвегії та низці інших 
скандинавських країн. 

ХОЧЕТЕ ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ НІ
ЩАСЛИВІ ТА НЕЩАСЛИВІ НОМЕРИ 

Фахівці найбільшої в Європі страхової компанії “Акса” ви-
числили щасливі та нещасливі квартирні номери. 

Згідно з проведеним її фахівцями аналізом найчастіше від 
пожеж, підтоплень і від злодіїв страждають квартири під № 33. 

У помешканні з № 76 кількість таких випадків мінімальна 
порівняно з останніми. 

Найбільшою симпатією користується № 7. Страхувальники 
прийшли до висновку, що найбільш проблемними є квартири 
під номерами з 31-го по 40-ий, а найспокійніші мають номери 
з 71-го по 80-ий. Найбільший шанс постраждати від пограбу-
вання мають власники квартир з номерами: 23, 34, 33, 88, 94, 
62, 53, 55, 82 і 84. Мешканцям квартир 33, 34, 68, 22, 55, 92, 
96, 36, 69 і 83 необхідно уважніше стежити за роботою проти-
пожежної системи. 

Найпозитивнішу ауру мають квартири під № 91. Тих, хто 
проживає в таких квартирах, частіше за інших супроводжує 
успіх. 

ЧАС ЖОВТОГО 
ЛИСТЯ

Астрономічним початком осені вважаєть-
ся 22 вересня - день осіннього рівнодення, 
коли на всій земній кулі день і ніч добу навпіл 
ділять. 

Назва “жовтень”  відома ще з часів Київ-
ської Русі. Натомість у вжиткові була й  інша  
- “паздерник”. Походить вона від промислу, 
що пов’язаний з переробкою льону та коно-
пель. Спільнослов’янське значення “пазде-
рити” відповідає сучасному - м’яти і тіпати 
волокно. У жовтні якраз починали цю роботу. 
В народі десятий місяць року називали та-
кож “хмурень”, “зазимник”, “листопадень”. 
Оскільки з жовтня починали справляти ве-
сілля, його охрестили і “весільником”.

 НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 
Осінь ясна - зима холодна.
Якщо виросли шишки на ялинах знизу - 

на ранні морози, а зверху -  на ранній кінець 
зими.

Спориш довго восени не змінює свого 
кольору - на щедрий урожай зернових на-
ступного року.

Грім у жовтні - на малосніжну, м’яку й ко-
ротку зиму.

Якщо на галявинах з’явився в жовтні піз-
ньоцвіт осінній, то буде рання зима, а якщо у 
листопаді - холод спізниться. 

Рано замерзне - довго не розтане. 
Зірки на небі яскраві - на погоду, тьмяні - 

на дощ або сніг.  
Якщо до середини жовтня з беріз не оси-

пається листя - сніг ляже пізно. 
Якщо перший сніг впав вдень - швидко 

розтане, вночі - лежатиме довго.
Перший сніг у жовтні - зима настане че-

рез 40 днів.

ЯКІ ПЛАНЕТИ  МОЖНА СПОСТЕРІГАТИ В  ЖОВТНІ?
Меркурій не видно практично вподовж усього місяця, і тільки в останні дні він починає з’являтися 

перед світанком. Його можна спостерігати в південно-східній частині неба. Тривалість видимості стрімко 
збільшується з кількох хвилин до 45. Блиск планети зростає. 

Венеру можна спостерігати в другій половині ночі, перед світанком у східній частині небосхилу - як 
зорю. Тривалість видимості на початку місяця становить 3 години 15 хвилин. До кінця місяця вона збіль-
шиться на 30 хвилин. 

Марс сходить як зірка на північному сході. На початку місяця схід о 22 годині 10 хвилин, а 27 жовтня 
- близько 21-ої години. Планету видно протягом всієї ночі до світанку. 30 жовтня вона перебуває півден-
ніше Місяця на 1.8°. 

Юпітер можна спостерігати у південно-західній частині неба після настання темряви як зорю. Трива-
лість видимості планети близько двох годин, до кінця місяця вона скорочується до півтори години. 

Сатурн сходить перед світанком на північному сході: на початку місяця о 3 годині 45 хвилин, а 28 жов-
тня - о 2 годині 12 хвилин. 

10 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ ХУДОЖНИКА
З нагоди 80-річчя району в 2003 році була заснована Макарівська 

картинна галерея. Нині вона стала популярним осередком культурно-
мистецького життя Макарівщини. В галереї регулярно проходять художні 
виставки, проводяться заняття дитячої школи мистецтв, творчі зустрічі, 
“круглі” столи та інші заходи. Жителі району з цікавістю відвідують її. Окрім 
колекції картин, в ній містяться мистецька бібліотека, наочні матеріали. 

У 2005 році Заслужений художник України, засновник Макарівської 
картинної галереї Анатолій Марчук подарував власну збірку картин, що 
складалася з 80 творів 60 українських художників. Цю колекцію він збирав 

упродовж трид-
цяти років. Вона 
регулярно попо-
внюється новими 
полотнами, ство-
реними на що-
річних пленерах у 
будинку творчості 
«Садиба Марчу-
ка» в Козичанці. 
На сьогоднішній 
день колекція на-
раховує близько 
200 творів класи-
ків українського 
образотворчого 
мистецтва: Георгія 

Якутовича, Андрія Чебикіна, Василя Лопати, Василя Чебаника та інших. На 
даний час галерея вже неспроможна вмістити всі експонати. 

З 8 по 10 жовтня 2010 року в Макарові відбудеться живописний пле-
нер «Рідний Макарів» з нагоди Всеукраїнського професійного свята «Дня 
художника». Столичні художники разом з учнями Макарівської школи мис-
тецтв малюватимуть краєвиди Макарова. Художники під час пленеру про-
ведуть майстеркласи. Куратор і автор проекту - Анатолій Марчук.

Осінь - пора підсумків, зокрема і в спорті. Минулими 
вихідними команди-учасниці першості району з футболу 
зіграли фінальні акорди. У вищій лізі визначились пере-
можці і переможені, а от гравці першої ліги ще мають зі-
грати завершальні двобої. А поки-що, результат у вищій 
лізі виявився досить цікавим і неочікуваним, адже перші 
місця здобули команди, на перемогу яких ніхто не споді-
вався. Адже, зазвичай, на п’єдесталі стояли суто мака-
рівці, а цей сезон став неочікуваним. Що ж побачимо, чи 
зміниться ситуація згодом.

               Команда                                   В     Н    П         М         О
1     «Колос», с. Мотижин               10    2     1     44-14 35
2     «МКС»,  смт Макарів                10     -     3     51-20 33
3     «Іскра», с. Наливайківка             8     1     4     35-33 25
4     «Барселона», смт Макарів        7     1     5     33-33 22
5     «Абрис-альфа», смт Макарів   5      1     8     23-24 16
6     «Атрибут», с.Копилів                4      2     7     36-43 14
7     «Факел», с. Мотижин                3      1     9     29-51 10
8     «Здвиж»,  с.Маковище                3      -    11    27-57   9
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“КОЛОС” - ЛІДЕР СЕЗОНУ


