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Юрія Володимировича Забелу – 
кандидата у депутати обласної ради на 
нинішніх виборах, макарівчани знають 
не за чутками. Він з тих людей, які не 
цураються будь-якої роботи, уміють, 
засукавши рукави, доводити почату 
справу до кінця. Саме за працьови-
тість, наполегливість і людяність ша-
нують його люди, де б він не трудився, 
довіряючи дедалі складніші й відпові-
дальніші ділянки роботи. 

З 1995 по 2007 рік Юрій Володи-
мирович очолював одне з кращих 
господарств  району ТОВ “Агрофір-
ма “Київська” с. Маковище. Не лише 
зберіг його, а й вивів на якісно новий 
рівень роботи. Довкола все руши-
лось, а він утримував 4, 5 тисячі го-
лів ВРХ, вирощував картоплю, на яку 
приїздили дивитися з усіх областей 
України та з-за кордону. Захист зна-
йшли у дбайливого керівника праців-
ники шести сусідніх господарств, які 
віддали в оренду свою землю - понад 
12 тис. га. Територія, на якій госпо-
дарював Забела, була в районі сво-
єрідним островом торжества здоро-
вого глузду, де Юрій Володимирович 
стверджував давню істину: як пра-
цює керівник, яку мету ставить перед 
собою, так і живуть люди. 

Його господарство дедалі міцні-
шало, а район в цілому занепадав. 
На початку 2007 року Юрія Воло-
димировича призначили головою 
райдержадміністрації. Він відновив 
авторитет влади. Люди швидко оці-
нили неабиякі здібності керівника 
і пішли за ним, додавши району 
нових обертів. Рік, протягом якого 
керував районом, став справді пе-
рехідним для нашого краю як у роз-
витку промисловості, сільського 
господарства, збільшення інвести-
ційних потужностей, так і в розбу-
дові інфраструктури, облаштуванні 
райцентру, сіл. Район все більше 
ставав самодостатнім, а не депре-
сивним, як казали колись.

Потім було призначення головою 
Житомирської облдержадміністрації. 
Саме в ті роки макарівчани, поціно-
вуючи зроблене Юрієм Володимиро-
вичем  для свого краю, визнали його 
«Почесним громадянином Макарів-
ського району». 

На всіх керівних посадах Юрій За-

бела чітко поділяв політику і госпо-
дарство, управлінський менеджмент 
і владну вертикаль, за одиницю вимі-
ру добробуту краю, беручи не сірий 
відсоток статистики, а благополуччя 
кожного окремого жителя. 

Юрій Володимирович - Заслуже-
ний працівник сільського господар-
ства України, має відзнаки Міністер-
ства аграрної політики України: “Знак 
пошани”, нагрудні знаки “Успішний 
керівник”, “Суспільне визнання”, ор-
ден “За заслуги” ІІІ ступеня. Вклад 
Юрія Володимировича у відроджен-
ня духовності нашої держави високо 
оцінено Українською Православною 
Церквою Київського патріархату 
– орденом святого Михаїла Архи-
стратига  II-го ступеня та орденами 
Святого Рівноапостольного князя 
Володимира Великого II-го і ІІІ-го 
ступенів та Українською Православ-
ною церквою — орденом Рівноапос-
тольного Князя Володимира.  

Нині Юрій Забела – радник голо-
ви правління ВАТ «Миронівський хлі-
бопродукт». 

Три скликання обирався депута-
том районної ради. Позапартійний.

Одружений, дружина працює ке-
руючою справами районної ради. 
Син і донька – студенти.

Де б не був, де не працював Юрій 
Володимирович, за своїм характе-
ром, інтересом до суспільного жит-
тя не стоїть осторонь тих політичних 
процесів, що відбуваються у країні. 
Як депутат Київської обласної ради 
він хоче не лише реалізувати себе, 
а й втілити власне бачення розви-
тку нашого краю, в якому працював 
і нині мешкає. Його бажання зміни-
ти життя людей Макарівщини, об-
ласті на краще через конкретні та 
реальні справи. Як це зробити Юрій 
Володимирович знає і вміє. В цьо-
му міг переконатися кожен житель 
району.

ЮРІЙ  ЗАБЕЛА:  « Я ВІРЮ У ЩЕДРИЙ 
І БАГАТИЙ НА ДОБРО КРАЙ - МАКАРІВЩИНУ»

АНАТОЛІЙ ПРИСЯЖНЮК: 
«ПРАВА НА ПОМИЛКУ 

МИ НЕ МАЄМО»
XVI конференція Київської обласної  організації Партії 

регіонів визначила кандидатів у депутати обласної ради

Після проведення  першого етапу XVI конференції 
Київської обласної організації Партії регіонів нещодав-
но відбувся не менш важливий завершальний її етап. 
Присутні на засіданні 134 делегати одностайно ухвали-
ли кандидатури висуванців у депутати в одномандатних 
мажоритарних виборчих округах із виборів депутатів до 
Київської облради. 

– Після висування в кандидати ви починаєте брати ак-
тивну участь у передвиборчій кампанії. Права на помил-
ку ми не маємо. Кожна партія прагне будь-що провести 
свого кандидата до облради. Тому ніхто не буде погоджу-
ватися з тим, що в інших партійних осередках кандида-
ти сильніші, ніж у власному. Ми маємо прийти до фінішу 
першими. Для цього Партією регіонів створено всі пере-
думови. На нашу користь говорять конкретні звершення 
у розбудові Київщини, яких вдалося досягти за досить 
короткий термін. Ми дійсно обрали кращих із кращих, і 
ви повинні докласти максимум зусиль, аби ствердити це 
своєю перемогою, – підкреслив перший заступник голо-
ви Київської обласної організації Партії регіонів Анатолій 
Присяжнюк. 

Список кандидатів від мажоритарних округів склали 
відомі, авторитетні в своїх регіонах люди. Наприклад, 
Білу Церкву представляє В’ячеслав Усков, генеральний 
директор та художній керівник музично-драматичного 
театру ім. Саксаганського, який завдяки своїй відда-
ності справі зберіг для громади такий культурний осе-
редок. Від цього ж міста балотується шанований ректор 
Білоцерківського національного аграрного універси-
тету Анатолій Даниленко. Богуславський район пред-
ставляє Володимир Максименко – знаний на Київщині 
фахівець, заступник голови КОДА. У Згурівському ра-
йоні обиратимуть Героя України, голову сільськогоспо-
дарської асоціації «Нива Переяславщини» Олександра 
Мостіпана. Від Миронівського -  балотується керівник 
заводу напівфабрикатів Петро Сокірко, а від Полісько-
го району – Тетяна Подашевська, заступниця голови 
КОДА, яка опікується соціальною сферою Київщини, 
перша жінка генерал-майор міліції. В Ірпіні за симпатії 
виборців боротиметься керівник Київського національ-
ного університету культури та мистецтв Михайло По-
плавський.  Від Макарівського району - голова райдер-
жадміністрації Ярослав Добрянський та головний лікар 
Київської обласної лікарні №2 Володимир Єлагін.

Аби завоювати прихильність виборців, необхідно ба-
гато і наполегливо попрацювати, навіть великі кошти, 
якщо вони і є, не замінять цієї роботи, - наголосив Ана-
толій Присяжнюк. - Сподіваюся на те, що не менше, як 
90 відсотків із вас працюватимуть в облраді. Нам з вами 
будувати нову країну, відроджувати столичний регіон, 
втілювати мету Президента України і устремління укра-
їнського народу – забезпечити просування України до   
двадцяти передових країн світу, а Київщину ввести у пер-
шу п’ятірку найрозвиненіших регіонів країни. 

Юрій САХНО.

ВО “БАТЬКІВЩИНА” ПІДТРИМУЄ
1 жовтня  відбулася партійна конференція Макарівської 

районної організації політичної партії “ВО “Батьківщина”.
В роботі конференції взяли участь делегати від 39 пер-

винних партійних осередків району. В діловій, конструктивній 
обстановці делегати конференції затвердили список канди-
датів у депутати до районної ради, а також в одномандатних 
мажоритарних виборчих округах, прийняли рішення під-
тримати на виборах 31 жовтня ц.р. кандидатів до Київської 
обласної ради по Бишівському виборчому окрузі - голову 
райдержадміністрації Ярослава Добрянського та по Мака-
рівському виборчому окрузі - голову райдержадміністрації з 
10.01.2007 по 25.11.2007, Почесного громадянина Макарів-
щини - Юрія Забелу.

Районна організація політичної партії  
“ВО “Батьківщина”.

Минулої суботи пред-
ставники районної ор-
ганізації та Молодіжно-
го союзу Партії регіонів 
взяли участь у озелененні 
території центральної 
районної лікарні.  Са-
дили дерева і канди-
дати в депутати до об-
ласної ради - голова 
райдержадміністрації 
Ярослав Добрянський 
та головний лікар Київ-
ської обласної лікарні 
№2 Володимир Єлагін. 
Спільними зусиллями 
було посаджено біль-
ше 20 лип, придбаних 
у Макарівському держ-
лісгоспі.

- Посадка дерев, - го-
ворить Ярослав Добрян-
ський, - це підтверджен-
ня того, що ми дійсно 
турбуємося про довкіл-
ля. Виконуючи програ-
му Президента України 
«Україна для людей», 
вкотре підтверджуємо, 
що робимо роботу дій-

сно для людей. Сьогодні 
тут працюють громадяни, 
які ідеологічно близькі ду-
хом до Партії регіонів, але 
я вважаю, що до такого за-

ходу повинні долучатися 
всі, незалежно від ідеології 
чи кольору на футболках. 

- Я сподіваюсь, - про-
довжує Володимир Єлагін, 

- що це не остання посад-
ка зелених насаджень на 
території центральної ра-
йонної лікарні, адже коли 
розпочнеться будівництво 

хірургічного корпусу лі-
карні, буде закладено 
парк на радість людям. 

Головний лікар цен-
тральної районної лі-
карні Петро Сидоренко 
відзначив, що такий гай 
повинен бути, і в подаль-
шому тут планується 
розмістити вулики, щоб 
використовувати про-
дукти бджільництва для 
лікування хворих. 

- Цим самим, - на-
голосив Петро Андрійо-
вич, - ми продовжуємо 
традицію, яку започат-
кували декілька років 
тому, коли викорчували 
старі дерева і посади-
ли липові алеї. Ці наса-
дження будуть радува-
ти наших дітей, внуків 
та правнуків ще багато-
багато років.

І ВИРОСТЕ ГАЙ…
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Ми багато говоримо про 
здоров’я, ми жалкуємо, коли його 
втрачаємо і докладаємо багато зу-
силь, щоб його повернути. Тут нам 
на допомогу приходять і лікарі, і ме-
дичне обладнання.

Коли я захворіла, то довелося 
пройти обстеження в кабінеті уль-
тразвукової діагностики центральної 
районної лікарні. Зразу ж скажу, що 
була приємно вражена технічним за-
безпеченням цього кабінету. На окре-
мому моніторі я могла спостерігати 
за ходом обстеження, що проводив 
лікар. Після завершення обстеження 
мені вручили висновок не у вигляді 
незрозумілих рядків в амбулаторній 
картці, а сучасний протокол з фото-
зображенням моїх проблем, який, 
до речі, не в кожному столичному за-
кладі можна побачити. Як пояснив лі-
кар, я можу результати подібного об-
стеження записати на електронний 
носій і проконсультуватись у будь-

якому медичному закладі не тільки 
нашої країни, а й за кордоном щодо 
правильності встановленого діагно-
зу. Апаратно-програмний комплекс, 
який функціонує в кабінеті УЗД близь-
ко 4,5 року, дав можливість створити 
базу даних електронних карток по-
над 20 тисяч пацієнтів і спостерігати 
за динамікою хвороб при повторних 
зверненнях, що в свою чергу дає 
можливість своєчасно призначити 
адекватне лікування. Адже це так 
важливо, коли вдало застосовані но-
вітні технології допомагають зберег-
ти здоров’я і життя людини.

Я поцікавилася, як вдалося об-
ладнати кабінет УЗД таким сучас-
ним, і напевно, недешевим облад-
нанням, знаючи, що за бюджетні 
кошти такої дорогої апаратури не 
купиш. Виявляється, його придбав 
на власні кошти і подарував кабіне-
ту Юрій Володимирович Забела – в 
той час директор ТОВ „Агрофірма 

«Київська» села Маковище, а піз-
ніше голова районної держадміні-
страції. Мене вразило, що людина, 
яка займається вирощуванням хлі-
ба, картоплі, так пройнялася про-
блемами лікарні. Йому не байдуже 
було до стану здоров’я громадян 
району, тому і зробив такий благо-
родний вчинок. Низький уклін нашо-
му меценату Юрію Володимировичу 
Забелі і лікарю Олегу Леонідовичу 
Клименку, який з успіхом викорис-
товує апарат у своїй роботі і велике 
спасибі їм від усіх пацієнтів лікарні. 
Моя бабуся говорила: «Славна лю-
дина не прожитими роками, а сво-
їми ділами». Тож знайте, не лише 
упорядкований центр нашого міс-
течка, пам’ятники Т.Г.Шевченку, Да-
нилу Тупталу ми пов’язуємо з іме-
нем Юрія Володимировича Забели, 
а ще й медичне обладнання.

Лідія ОСТАПЧУК,
жителька Макарова.

Бригадиром молочнотоварної 
ферми в Карашині я працюю з 1991 
року. Перші роки роботи запам’яталися 
мені чи не найбільше економічними 
негараздами. Сільськогосподарське 
підприємство, як і більшість тоді в ра-
йоні, занепадало на очах. Люди вижи-
вали хто як міг, бо 
заробітну плату не 
виплачували. А про 
яку дисципліну, про-
дуктивність праці 
можна було говори-
ти, коли нормою стала постійна плин-
ність кадрів. Більшість розбігалися в 
пошуках роботи і заробітку. Хтозна, 
як би склалося надалі чи залишилася 
б у Карашині молочнотоварна фер-
ма, якби колектив (а тоді залишилося 
лише 60 працюючих) не звернувся до 
директора ТОВ „Агрофірма „Київська” 
Ю.В.Забели з проханням працевла-
штування та забезпечення роботою.

Про маковищанське господар-
ство, тоді ще радгосп „Київський”, 
почала йти добра слава з 1995 року, 
коли його очолив Юрій Володими-
рович. У ті непрості часи, коли в ра-
йоні більшість сільгосппідприємств 

розвалювалися, землі роками не за-
сівалися, худоба з ферм розпроду-
валася, то керований ним колектив 
нарощував виробництво, економічно 
міцнів.

З 2004 року наше господарство 
стало відділком агрофірми. Колектив 

одразу відчув зміни. За час керівни-
цтва Ю.В.Забели поголів’я великої 
рогатої худоби зросло у нас з 90 го-
лів до 530, надій молока  на одну ко-
року виріс з 3,5 кілограма до 19,5. В 
господарстві розвели м’ясну породу 
худоби в кількості 1600 голів, шляхом 
удосконалення та урізноманітнення 
раціону годівлі худоби приріст мо-
лодняка зріс з 200 грамів на добу до 
1 кілограма. Умови нашої праці теж 
поліпшилися. Повністю були рекон-
струйовані приміщення по утриман-
ню худоби. Та й заробітна плата не 
могла не радувати – зросла у 4 рази 
- з 800 гривень до 3500. 

Я переконаний, що про таких 
як Юрій Володимирович керівників 
недарма люди кажуть: якщо він вже 
взявся за справу, то зробить її як-
найкраще. Пустих обіцянок ніколи 
не давав. Я думаю, що коли вже ви-
бирати депутатів, які представля-

тимуть наші інтереси 
в Київській обласній 
раді, кращої кандида-
тури годі шукати. Як 
вміє Юрій Володими-
рович працювати, дба-

ти про наш Макарівський край,  
його людей дійсно переконався на 
прикладі свого господарства і як 
всі жителі району, відчував по тих 
змінах, які відбулися за роки, коли 
Юрій Володимирович був голо-
вою райдержадміністрації. Ми зна-
ємо Юрія Володимировича не один 
день і навіть не один рік, знаємо про 
зроблене ним, тож і вибір можемо 
зробити невипадковий, а усвідом-
лений.

Олександр МЕЛЬНІК, 
бригадир молочнотоварної 
ферми відділку с. Карашин 

ТОВ „Агрофірма „Київська”.

МОВОЮ ФАКТІВ
Мало хто з нас довіряє обіцянкам кандидатів, які йдуть 

до влади. Бо, чого гріха таїти, чи не більшість із них на дру-
гий день після виборів і не згадують ні хто їх обрав, ні що обі-
цяли. Тож навчені досвідом, довірмося вчинкам того, кого 
обираємо. Тоді й жалкувати не доведеться. Юрій Володи-
мирович Забела керував нашим районом 10 місяців, проте 
зроблено за той час у розбудові Макарівщини стільки, що 
деяким очільникам влади нашого ж таки краю не вистачило 
виконати за роки. Ось лише, без будь-яких коментарів, дея-
кі факти, що кажуть самі за себе. 

За 9 місяців 2007 року промисловими підприємствами 
району було вироблено продукції на 70,7 мільйона гривень, 
що на 13,2 мільйона більше, ніж за відповідний період ми-
нулого року.

Райцентр став візитною карткою району: були упоряд-
ковані площі біля будинку культури і райдержадміністрації, 
запрацював кінотеатр, у центрі заграли різнокольоровими 
барвами у супроводі музики фонтани, відкритий пам’ятник 
Тарасу Шевченку.

За кількістю інвестицій Макарівщина стала однією із кра-
щих в області.

У соціально-економічний розвиток району тоді було за-
лучено більше 14 млн. грн. спонсорських коштів, які були на-
правлені на благоустрій Макарова, благоустрій і газифікацію 
сіл Калинівка, Лубське, Лишня, ремонт Макарівського дитсад-
ка „Пролісок”, Макарівської №2 і №3 шкіл, пожежної частини, 
райвідділу міліції, спорудження пам’ятника Данилу Тупталу і 
облаштування церкви імені Димитрія Ростовського.

Завершувалася газифікація району.
Вперше за 15 років було відновлено і проведено освіт-

лення 23 населених пунктів.
Зводилися нові центри логістики в Калинівці, Копило-

ві, Березівці, котеджні містечка – в Северинівці, Калинівці, 
Осиковому.

Було завершено прокладання до всіх населених пунктів 
асфальтованих доріг.

Саме в цей час зроблено ремонт та оздоблення першо-
го поверху стаціонарного відділення ЦРЛ, частково замінені 
дерев’яні вікна на склопакети, замінена огорожа навколо лі-
карні, проведено капітальний ремонт Забуянської медамбу-
латорії, виділені кошти на відкриття амбулаторій сімейного 
типу в Кодрі, Копилові та на придбання і ремонт квартир для 
їх працівників. Також була відкрита амбулаторія сімейного 
типу в с. Андріївка.

З твердого палива на газ переведені котельні в шести 
школах, капітально відремонтовані два дитсадки у Макарові, 
відкритий дитсадок у Маковищі, запрацювала, завдяки спон-
сорським коштам, перша дитяча телестудія в Макарівській 
ЗОШ №2. За програмою „Освіта” сюди був виділений перший 
шкільний автобус для підвезення дітей до школи і встановлені 
ортопедичні парти для першачків, обладнані нові комп’ютерні 
класи в школах,  був відкритий спортмайданчик зі штучним зе-
леним покриттям у Макарівській ЗОШ №1.

У співпраці з сільськими та селищними головами завер-
шено ремонт будинків культури Колонщини, Гавронщини, 
Ясногородки, Новосілок, велося будівництво нового будинку 
культури у Фасовій. Проведено ремонт покрівлі, перекрит-
тя даху та заміна вікон на склопакети в районному будин-
ку культури, капітальний ремонт великої зали (освітлення, 
озвучення, одяг сцени, заміна покриття підлоги, стільців), 
танцювальної зали та фойє. Встановлено модульну котель-
ню по опаленню приміщення. Відремонтовано та оздоблено 
зовнішньо приміщення будинку культури, оформлено при-
леглу територію (озеленення, встановлення комп’ютерного 
поливу, заміна покриття), придбана оргтехніка для будинку 
культури та дитячої школи мистецтв, для ряду закладів куль-
тури закуплено музичні інструменти, підсилювальна апара-
тура, сценічні костюми.

На придбання техніки для районного виробничого управ-
ління житлово-комунального господарства виділено понад 
мільйон гривень спонсорських коштів.

Відкритий будинок сімейного типу родини Крушель-
ницьких.

ЩОБ УКРАЇНА БУЛА 
ТАКОЮ, ПРО ЯКУ МРІЄМО

Життя вперше звело мене з Юрієм Володимировичем 
Забелою, коли він був на посаді голови Макарівської райдер-
жадміністрації. Саме тоді він посприяв прем’єрі моєї нової 
роботи «Думи мої, думи мої, квіти мої, діти!..» на рідній Ма-
карівщині за участі Державної академічної чоловічої хорової 
капели Л.Ревуцького та заслуженого академічного симфоніч-
ного оркестру Національної радіокомпанії України під диригу-
ванням народного артиста України Івана Гамкала. Це вперше 
за всю багатовікову історію Макарова за участі таких знаних 
колективів, у переповненій аудиторії районного будинку куль-
тури, мої земляки освятилися іменем Тараса Шевченка, його 
невольницькою поезією у супроводі музики Миколи Лисенка. 
Хвилююче. Незабутньо. Ні до, ні після цього подібного заходу 
у макарівців ще не було.

Дбайливий господарник, енергійний керівник, вдумливий 
політик, небагатослівний, але діловий, він завдяки природже-
ній інтелігентності, освіченості глибоко розуміє, що духовне 
начало  первинне в житті людей, воно керує нами. Сьогодні 
Юрій Володимирович у розквіті  фізичних та духовних сил, був 
на різних посадах, при владі, бо володіє талантами керівника, 
організатора від природи.

Він має проукраїнські погляди, розумно мислить і діє, ро-
бив і робить все, щоб Україна була такою, про яку ми мріємо. 
Тож має йти далі обраним шляхом.

Анатолій ПАЛАМАРЕНКО, 
Герой України, Народний артист України, 

«Почесний громадянин Макарівського району».

Ю Р І Й   З А Б Е Л А :   «  Я  В І Р Ю  У  Щ Е Д Р И Й
 І  Б А Г А Т И Й  Н А  Д О Б Р О  К Р А Й  -  М А К А Р І В Щ И Н У »

ЯКЩО ВЖЕ ВЗЯВСЯ ЗА СПРАВУ, 
ТО ЗРОБИТЬ ЇЇ ЯКНАЙКРАЩЕ

ДОРЕЧНИЙ ПОДАРУНОК

Прикро, коли благодійність стає 
тільки даниною моди. Така слава 
пустозвінна. Хто щиро допомагає 
ближньому, цього не афішує, бо не 
вважає чимось надзвичайним. Але 
ця допомога для того, кому адресо-
вана, іноді просто безцінна. 

У перші дні хвороби мені усіля-
ко допомагали: керівник на моїй 
роботі П.І.Міненко, тодішній    голо-
ва райдержадміністрації А.В.Гербут, 
лікарі В.А.Москалюк, С.Г.Федченко. 
Низький уклін їм за це. А також я і 
моя родина надзвичайно поважаємо 
Ю.В.Забелу. Саме до Юрія Володи-
мировича чотири роки тому я звер-
нулася, коли різко ускладнилося за-

хворювання нирок, до цього не знала 
його, знайомі порадили. Правду 
люди кажуть: біди ніхто не жде, вона 
приходить зненацька. Але витримати 
випробування долі легше, коли по-
ряд небайдужі люди. Мені терміново 
потрібне було обстеження в клініці, 
необхідно пройти курс лікування, ку-
пити дорогі ліки, інакше хвороба не 
тільки б прогресувала, а й завдала 
непоправної шкоди всьому організ-
му. Таких коштів моя родина не мала. 
Якби не Юрій Володимирович, не 
знаю що б сталося. Він надав власні 
кошти. Не розповідав про свою бла-
годійність ніде, ніколи всі ці роки. Я ж 
вирішила про це написати до газети, 

коли почула, що Юрій Володимиро-
вич висунутий кандидатом у депута-
ти до обласної ради. Впевнена, якщо 
макарівчани його оберуть, то вони не 
помиляться. Побільше було б таких 
людей серед депутатів, посадовців 
усіх рівнів, то й проблеми наші ви-
рішувалися. Юрій Володимирович, 
яку б посаду не займав, якщо треба 
— допоможе. Доброчинність – стан 
його душі, глибоке розуміння того, 
що власне щастя подвоюється, коли 
стане хоч би трішки щасливішою навіть 
незнайома людина. Згодьтеся, далеко 
не кожен з нас здатен на таке. 

Любов СЛЮСАРЕНКО, 
жителька Макарова.

БЕЗЦІННА ДОПОМОГА
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У дні святкування пам’яті Димитрія Ростовського. Анатолій Марчук, Юрій Забе- 
ла, Анатолій Паламаренко. (Коли Юрій Забела був головою райдержадміністрації, 
були виділені кошти на спорудження пам’ятника нашому славному земляку).

•
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ЗНАЙОМСТВО ЗБЛИЗЬКА
- Володимир Володимирович Єлагін народився у 

жовтні 1959 року в сім’ї робітників.
- Як і всі навчався у школі, а з 1977 по 1983 здобував 

освіту в Запорізькому медичному інституті.
- Направлений для проходження інтернатури у Київ-

ську обласну клінічну лікарню: з того часу моя біографія 
переплелася з біографією Київської області назавжди.

- З серпня 1984 року працював у Поліській централь-
ній районній лікарні: терапевтом, завідуючим відділен-
ням, головним лікарем. На ці роки випала аварія на ЧАЕС, 
у ліквідації наслідків якої брав участь.

- 1991 рік перегорнув наступну сторінку життєвого 
календаря: в зв’язку з відселенням смт  Поліське пере-
ведений до відділу охорони здоров’я  Київської області, а 
вже за рік очолив Київську обласну лікарню №2.

- Працював начальником  управління охорони 
здоров’я Київської облдержадміністрації, а з 2005 року і 
дотепер – головний лікар Київської обласної лікарні №2.

- Десять років тому здобув економічну освіту, без якої 
бути успішним керівником неможливо.

- Депутат Київської обласної ради трьох скликань, го-
лова постійної комісії з питань охорони здоров’я, мате-
ринства та дитинства.

- «Заслужений лікар України», доктор медичних наук.
- Одружений, разом із дружиною виховує доньку Ірину.
-   З жовтня 2010 року є кандидатом в депутати облас-

ної ради по Макарівському району.

ЗРОБЛЕНО БАГАТО…
Пообіцяти у своїй передвиборчій  програ-

мі кожен кандидат може багато. Я не із цієї 
шеренги, адже звик кожен її пункт виконува-
ти на всі сто. Для себе окреслюю реальні за-
вдання, вивчивши потреби жителів району, і 
спільно їх вирішую, не ховаючи прописане на 
папері у шухляду до наступних виборів. Хочу 
і вам розповісти про виконання своїх обіця-
нок у попередні роки.

Двічі мене обирали депутатом обласної ради жителі 
Поліського району та ще один раз жителі Київської об-
ласті по багатомандатному виборчому округу. Усі обіцян-
ки мною виконані.

- У селі Красятичі 11 років тому була збудована По-
ліська центральна лікарня.

- Для успішного функціонування лікувального закладу 
необхідно чимало складових, серед яких забезпечення 
медобладнанням,  устаткуванням та інструментарієм за-
ймає важливу роль.  Усе це було вирішено на сто відсо-
тків.

- При потребі здійснюється госпіталізація мешканців 
Поліського району в Київську обласну лікарню №2.

- Введено в експлуатацію два 16-квартирні будинки, а 
відтак проблема вирішення житлового питання для мед-
працівників та вчителів була  знята.

- Вирішував проблеми комунального господарства: 
було збудовано каналізаційно-насосну станцію, прове-
дено ремонт системи водозабезпечення у селі Радинка 
протяжністю 2,5 кілометра.

- Не обминав увагою проблеми освітян району: за мого 
сприяння у Красятицькій школі з’явився комп’ютерний клас.

 - Проведено реконструкцію хірургічного, гінекологіч-
ного, поліклінічного корпусів онкологічного диспансеру; 
збудовано лабораторний корпус обласної клінічної лікар-
ні; збудовано інфекційний корпус, лабораторний корпус, 
харчоблок обласної дитячої лікарні в м.Боярка; відкрито 
відділення реанімації та інтенсивної терапії, відділення 
недоношених та новонароджених у цій же лікарні.

- Реалізовано проект «Пересувна амбулаторія». Упро-
довж п’яти  останніх років медичні бригади обласної лі-
карні №2 регулярно, відповідно до графіків, виїжджають 
у райони області для огляду населення потерпілого від 
чорнобильської катастрофи.

- З грудня 2009 року в обласній лікарні №2 можуть лі-
куватися не тільки учасники ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС, а й потерпілі внаслідок чорнобильської катастро-
фи І, ІІ, ІІІ категорій.

- Виготовлено та затверджено проектно-кошторисну 
документацію для будівництва сучасного кардіохірургіч-
ного корпусу на базі стаціонару обласної лікарні №2.

- Надання допомоги в проведенні  капітальних ре-
монтів котельні, каналізаційно-насосної станції Мака-
рівської центральної районної лікарні; в передачі цієї ж 
котельні з обласної комунальної власності у власність 
центральної районної лікарні, що значно зменшило ви-
трати бюджету Макарівського району на  теплозабезпе-
чення медичного закладу.

- Сприяв розбудові сімейної медичної амбулаторії 
в с.Забуяння та забезпеченню медичним обладнанням 
Макарівської центральної районної лікарні ультразву-
ковими приладами, рентгено-діагностичним апаратом, 
апаратами штучної вентиляції легенів. Декілька автомо-
білів швидкої медичної допомоги поспішають до хворих, 
які придбані за  моєї допомоги.

- Ініціював та отримав підтримку депутатів Київської 
обласної ради у вересні цього року щодо виділення 200 
тисяч гривень на виготовлення проектно-кошторисної 
документації з очищення річки Здвиж у смт.Макарів.

…ЗРОБИТИ ТРЕБА БІЛЬШЕ 
Звісно, окремі пункти з проробленої ро-

боти – то вже історія, її кращі сторінки. Проте 
кожного із вас більше хвилює інше запитання: 
а з якими планами я йду  цього разу в обласну 
раду? На це питання у мене готова відповідь: 
іду служити жителям Макарівського району. 
Сьогодні розкажу про основні пункти у про-
грамі і додам, що писати і виконувати її ми бу-
демо разом. Бо хто, як не ви краще знаєте всі 
больові точки сіл і селищ? Тому під час нашого 
спілкування і продовжуватимемо вписувати 
нові завдання, що потребують вирішення, а 
тому крапку в ній я не ставлю…

НЕ ДІЛИТИ ВЛАДУ, А МНОЖИТИ 
ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ, 

-  ЦЕ ВЖЕ СТАЛО ПРИНЦИПОМ
 ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- Провести добудову хірургічного корпусу Макарівської 
центральної районної лікарні – завдання номер один.

- Виконати капітальні ремонти Плахтянської медичної 
амбулаторії, ФАПів сіл Борівка та Ніжиловичі Макарів-
ського району.

  - Вирішити питання централізованого забезпечення 
киснем Макарівської центральної районної лікарні.

- Побудувати обласний кардіохірургічний центр з су-
часним обладнанням, де будуть проводитись операції на 
серці та судинах на базі Київської обласної лікарні №2.

- Оновити автопарк машин швидкої медичної допомоги.
- Забезпечити протягом 2010-1011 років працівників 

фельдшерсько-акушерських пунктів медичними сумками 
з набором необхідних ліків для надання невідкладної допо-
моги. Надалі постійно підтримувати наявність цих ліків.

- Сприяти вирішенню питання у школах Макарівсько-
го району щодо оновлення обладнання та навчального 
приладдя для проведення лабораторно-практичних за-
нять, а також капітальних ремонтів харчоблоків.

- Провести капітальний ремонт приміщень та систе-
ми опалення в будинку культури с.Андріївка Макарівсько-
го району.

-  Провести очищення річки Здвиж у смт Макарів до 
2014 року.

- Брати участь у виконанні заходів Київської обласної 
комплексної програми «Турбота», а саме: 

* вирішення невідкладних питань матеріального, ме-
дичного, соціально-побутового обслуговування осіб по-

хилого віку;
 * осіб з обмеженими фізичними можливостями;
* ветеранів війни і праці;
*  одиноких непрацездатних;
 * малозабезпечених громадян.
 - І надалі у своїй діяльності проводитиму регулярні 

прийоми жителів свого виборчого  округу.

 «ЗОЛОТА ФОРТУНА» 
НАЗИВАЄ КРАЩИХ

 Серед багатьох пунктів  передвиборчої програми В. 
Єлагіна  важко виділити питання першочергові, бо вони всі 
повинні були б вирішуватися ще вчора. Але що поробиш, 
коли крик про допомогу попередні очільники області на-
віть не чули. Це стосується нагальної потреби у будівництві 
кардіохірургічного центру на базі Київської обласної лікарні 
№2, адже область  потрапила у трійку регіонів у державі, де 
немає можливості надавати таку допомогу. 

Ця ідея  виникла не під вибори: її він намагався вирі-
шувати кілька років поспіль. На зведення трьох операцій-
них, реанімаційного та діагностичного відділень потрібні 
чималі кошти. Давайте разом вирішувати задавнену про-
блему заради здоров’я дітей і онуків. 

Однак  хвилюють Володимира Володимировича не 
лише проблеми, що лежать у медичній площині району 
чи області. Дотичні до них і проблеми екології. За при-
кладами далеко ходити не треба, вони витікають із русла 
того ж таки Здвижа. Річка, справжня окраса краю, поми-
рає. Невже і надалі будемо спостерігати за тим, як вона 
перетворюється у мілкий струмок? А я планую розчисти-
ти її береги з обох боків мосту, аби дихалось і жилось їй 
краще.

Вікторія БИСТРИЦЬКА.

О Б Е Р І Г А Ю   З Д О Р О В ’ Я
На календарі – жовтень, який у нинішньому році набуде  окрім звичного у природі ще й 

політичного забарвлення у соціумі: стартували виборчі перегони до місцевих рад. Кожному  
доведеться обирати депутатів місцевих рад, людей, які безпосередньо  повинні займатися 
вирішенням проблем виборців певної території. Мабуть, уже кожен із вас намагається знайти 
відповідь на непросте питання: за кого віддати свій голос, аби потім не жалкувати і не кусати 
лікті. Бо скільки разів простих виборців обманювали ті, хто йшов у обласну раду вирішувати 
свої власні проблеми. За останні роки і самі виборці змінилися: сьогодні вони від кандидатів 
у депутати обласної ради чекають не красивих обіцянок і гучних лозунгів, а програму дій, 
адаптовану і спрогнозовану на конкретну громаду, регіон, село, вулицю, родину. Уже давно 
перестали працювати загальні фрази, за якими, окрім розмов, нічого розгледіти не вдасться. 
Читачі нашого часопису також придивляються до кандидатів, вивчають програми, аналізують 
і вже роблять попередні висновки. У такій справі поспішати не варто, а тому сьогодні ми під-
готували чергову зустріч із кандидатом  Володимиром Єлагіним, якого представляти бага-
тьом читачам потреби немає: про нього чудово і переконливо розповідають ті справи, які він 
зробив у районі ще задовго до старту передвиборчих перегонів. Висококваліфікований лікар 
– це одна сота із його біографії. Успішний керівник і менеджер – ще одна мізерна деталь його 
щоденної роботи. То ж чи не настав час познайомитися детальніше?

Уже в минулому часи, коли вибор-
цям різні політичні сили намагалися 
підсунути «кота в мішку». Я з само-
го початку відкидав таку приховану 
схему: від кого і що мені ховати? Тож 
сьогодні роблю крок вперед назустріч 
громаді Макарівського району, про-
стягаю руку і пропоную познайомити-
ся ближче.

Ось такі  лише пунктирні, фрагментарні вектори  
програми Володимира Єлагіна, людини, яка не звикла 
на всі боки роздавати обіцянки, а потім роками не їха-
ти у район, аби не звітувати за роботу. Його кроки до 
кожної мети – це нелегка дорога професіонала, аби 
зберегти чи врятувати життя жителів області. Бо не-
має  речей, коштовніших за здоров’я.

Люди, яким хоча б один раз удалося поспілкува-
тися з Володимиром Володимировичем, мали змогу 
помітити ще одну важливу складову в його методах 
роботи: йому однаково болять, а вірніше печуть про-
блеми не лише медичної галузі. Він уміє почути і про-
стягнути руку допомоги вчителю і бібліотекарю, аграр-
нику і будівельнику: згодьтеся, що такий талант мають 
далеко не всі керівники…

КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР. Високу оцінку за багаторічну роботу отримав колектив обласної лікар-
ні №2 на чолі з Володимиром Єлагіним: днями президент Національної академії наук Борис Патон 
вручив високу державну відзнаку  керівнику лікувального закладу. Відтепер «Золота фортуна» за-
свідчує непересічні можливості, здібності і талант йти, випереджаючи час.

В И Б О Р И  -  2 0 1 0 
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– Сергію Леонідовичу, зараз багато 
говорять про тиск на вашу партію ... 

– Якщо відверто, то тиск насправді 
серйозний. Велика кількість регіональних 
лідерів  поспішили взяти на себе завище-
ні зобов’язання набрати 70-80% голосів. І 
тепер їм доводиться так чинити. 

Із одного боку, «Сильній Україні» зараз 
дуже складно, але з іншого – такі труднощі 
загартовують. Я своїм партійцям завжди 
говорив, що нам ніхто нічого не подарує. 
І якщо ми не навчимося штовхатися ліктя-
ми, то нічого не отримаємо. 

Я вважаю, в політиці має бути конку-
ренція. Хто слабкий, той відійде, але у нас 
вже є багато молодих і цікавих людей, яких 
нічим не залякаєш, і завдяки їм викриста-
лізовується потужна політична сила ... А 
регіональним діячам я б радив стримува-
ти свій запал, тому що земля кругла, і все 
їм повернеться рано чи пізно. Я нікому не 
раджу тиснути на «Сильну Україну». 

– Ваша впевненість трохи дивує, 
враховуючи те, що для «Сильної Украї-
ни» майбутні вибори – по суті, політич-
ний дебют... 

– Для нас надзвичайно важлива ця 
кампанія, адже партія вперше іде на вибо-
ри. Нам потрібно все зараз зробити, щоб 
люди знали про «Сильну Україну», а не 
тільки про мене як лідера партії. Для мене 
партійні інтереси – першочерговий пріо-
ритет. «Сильна Україна» не просто якийсь 
проект, я життя вкладаю в нього. 

– Виходить, наступна ваша мета 
– це якнайшвидші парламентські ви-
бори? Я веду до того, що у зв’язку зі 
скасуванням політичної реформи кра-
їні потрібен новий парламент. Ви під-
тримуєте ідею дострокових виборів? 

– Нещодавно в Криму відбувався ве-
ликий форум – “Ялтинська європейська 
стратегія», і там мені багато журналістів 

ставили це запитання. Я відповідаю так 
– для мене що чим швидше ми будемо в 
парламенті, то краще. Адже без потужної 
парламентської фракції проводити необ-
хідні реформи все-таки складно. 

– А для України коли краще провес-
ти парламентські вибори? 

– Я вважаю, якщо вибори відбудуться 
в 2011 році, безумовно, це зробить ситу-
ацію в парламенті нестабільною. Депу-
тати будуть думати про вибори, а не про 
конкретну роботу. Тому вважаю ідеальним 
варіантом проведення виборів навесні-
восени 2012 року. Так вдасться зберегти 
стабільність в країні. 

– Давайте повернемося до регіо-
нальних виборів. 31 жовтня в місцеві 
ради прийде чимало «сильноукраїн-
ців». Вони готові до реальної роботи? 
Чи не скінчиться все на обіцянках, як 
це часто буває? 

– Я теж почну із запитання: а чи готові 
мільйони українців змінити своє життя на 
краще? Якщо «так» – «Сильна Україна» на 
їхньому боці. На жаль, головна проблема 
в нас самих. Хтось може із цим не погоди-
тися, адже в усіх гріхах у нас традиційно 
звинувачують владу. Але при цьому ми за-
буваємо, що кожен із нас відповідає за те, 
що відбувається в країні. Адже це ми, гро-
мадяни, призначаємо собі владу. І ми ж 
можемо й повинні контролювати, як вона 
працює.

– У вашої партії є конкретні пропо-
зиції, як змінити ситуацію в регіонах? 

– Ми переконані, що модернізації 
потребують усі сфери життя держави. 
Реформа ЖКГ, освіти, медицини, судо-
вої системи, інноваційний розвиток, під-
вищення рівня культури і спорту в країні 
– пріоритетні для нас напрями, в яких 
працюють профільні Експертні комісії 
партії. 

У нас є абсолютно чіткі плани. Ві-
зьмімо, приміром, комунальні послуги. 
Втрати води і тепла в мережах величез-
ні, фактично, люди сплачують за воду, 
яка випарувалася, і обігрів довкілля. 
Ми маємо намір провести модерніза-
цію мереж, що дозволить громадянам 
економити. Якщо говорити про рефор-
му охорони здоров’я, то ми в «Сильній 
Україні» вважаємо, що необхідно запро-
ваджувати страхову медицину, щоб дати 
медикам хорошу зарплату, а пацієнтам 
– доступне якісне лікування. Люди не 
повинні самі купувати ліки і платити пер-
соналу лікарень за нормальне, людське 
ставлення. Що стосується освіти, то тут 
головне – підвищити статус педагога, 
створити йому умови для творчої роботи 
і дати гідну зарплату. Для цього потрібно 
скоротити кількість перевірок та звітів для 
вчителів і дозволити школам заробляти на 
надбавки до зарплати педагогів. Це тіль-
ки деякі пропозиції, адже ми впевнені, що 
реформи повинні бути системними, гли-
бокими. «Косметичним ремонтом» ситуа-
цію не виправити. 

– Пропозиції – це добре, але коли 
доходить до реалізації, то часто все 
зупиняється ... 

– Сьогодні органи місцевого самовря-
дування не мають достатніх повноважень. 
Я вважаю, необхідно насамперед посили-
ти права міських, районних, обласних рад, 
щоб вони служили інтересам громади, а 
не залежали від державних адміністрацій, 
яким ради змушені передавати виконавчі 
функції. Виходить так, що навіть коли рада 
ухвалила потрібне для громади рішення, 
то його виконання все одно залежить від 
адміністрації. 

– Вам не складно поєднувати ро-
боту в уряді та підготовку партії до 
виборів?

– Про поєднання не йдеться. 12 жов-
тня я беру відпустку в уряді й зосереджу-
ся на виборчій кампанії. Уже складений 
дуже щільний графік поїздок регіонами. 
«Я буду рекламувати «Сильну Україну» по 
всій країні.

Ми йдемо на вибори, щоб перемага-
ти. Наша партія зробила ставку на канди-
датів, які користуються авторитетом у ви-
борців. Серед них і переможці Народного 
праймеріз, і відомі в регіонах люди, що 
поділяють ідеологію «Сильної України». 
Основою наших списків у всіх регіонах 
стали представники малого і середньо-
го бізнесу, і мені приємно відзначити, що 
наші партійці на місцях демонструють ак-
тивність і азарт, незважаючи на протисто-
яння з боку місцевої влади. І хоча інколи 
повідомлення від наших місцевих органі-
зацій на сході країни нагадують зведення 
з фронтів, я впевнений – приходу «Силь-
ної України» у владу вже ніхто не зможе 
завадити. 

Михайло БИСТРИЦЬКИЙ.

Сергій ТІГІПКО: «Я НІКОМУ НЕ РАДЖУ 
ТИСНУТИ НА «СИЛЬНУ УКРАЇНУ» 

Країна сьогодні стоїть на порозі виборів. А точніше, перед вибором: кому довірити завтрашній день своїх міст, селищ і сіл? 
Кандидатів, як завжди, не бракує. Але простого українця одними обіцянками вже не купиш. І насамперед його турбує: чи зможе 
нова «мала» влада швидко і ефективно вирішити проблеми місцевого самоврядування, що накопичувалися роками? У лідера пар-
тії «Сильна Україна», віце-прем’єр-міністра Сергія Тігіпка і його соратників на це запитання є тільки одна відповідь: «Зможемо!».

Експерти запевняють, що після приходу у владу «Сильної України» – партії реформаторів і нових лідерів – політичний ланд-
шафт країни дуже зміниться. Про те, як партія має намір оновити країну, Сергій Тігіпко розповів у цьому інтерв’ю.

ВІДМІНА ЗЕМЕЛЬНОГО 
МОРАТОРІЮ, 

АЛЕ З ОБМЕЖЕННЯМИ
Мораторій на продаж зе-

мельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення пови-
нен бути відміненим, але 
з чіткими обмеженнями. 
Таку думку висловив Ві-
талій Гудзенко, голова 
Бюро Київської обласної 
організації політичної 
партії «Сильна Україна» 
під час засідання Екс-
пертної комісії на тему 
«Стан та перспективи 
розвитку агропромисло-
вого комплексу в Украї-
ні». 

В. Гудзенко впевне-
ний, що угоди з куплі-
продажу землі сіль-
с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о 
призначення повинні 
відбуватися між грома-
дянами України, а доступ 
закордонних інвесторів 
до українських земель 
необхідно обмежити. 

Крім того, цільове призначення 
сільськгоспземель в Україні не 
можна змінювати: «Якщо земля 
орна, то нехай і надалі залиша-
ється орною. А якщо все ж таки 
потрібно змінити статус землі, 
то це необхідно робити на дер-

жавному рівні.»
За його словами, потрібно 

розробити такий механізм дій, 
котрий би виключив володіння 
одним масивом сільськгоспзе-
мель декількома власниками. 
На сьогоднішній день, кілька 
пайщиків може володіти однією 
землею, котра була розподіле-
на між ними у формі конверта. Її 
неможливо обробити сучасною 
сільськогосподарською техні-
кою, у якої дуже великий захват 
обробки. У зв’язку з цим, ефек-
тивному землевласнику неви-
гідно обробляти таким чином 
розподілену землю, як наслідок 
вона не використовується за 
призначенням. 

ЗА СТРАХОВУ 
МЕДИЦИНУ

Партія «Сильна Україна» ви-
ступає за якнайшвидше введення 
в Україні загальнообов’язкового 

державного медичного соціаль-
ного страхування. Про це під 
час засідання Експертної комісії 
з питань охорони здоров’я Ки-
ївської обласної організації по-
літичної партії «Сильна Україна» 
заявив голова комісії Володимир 
Дудка. 

«Це один з принципових 
моментів, який ми пропонуємо 
імплементувати в систему охо-
рони здоров’я. Для цього наша 
експертна комісія прописує 
положення майбутнього про-
екту закону про медичне стра-
хування, спираючись на думки 
фахівців-лікарів, працедавців і 
пацієнтів, тобто всіх зацікавле-
них сторін», - сказав він.

За словами В.Дудки, на-
ступним кроком буде проект 
закону, який повинен з’явитися 
орієнтовно на початку наступ-
ного року. 

«В тому і полягає суть того, 
що пропонує в якості реформи 
наша політична сила: це вве-
дення загальнообов’язкового 
державного медичного со-
ціального страхування. Коли 
страхуються всі. Принцип, 
коли здорова людина платить 
за хворого, багатий платить за 
бідного. Інакше є підводні ка-
мені об які ми обов’язково спіт-
кнемося», – зауважив В. Дудка.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ПОТРЕБУЄ 

ПРЕДСТАВНИКІВ 
РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ

У Київській області відчува-
ється нестача представників ро-
бітничих професій через те, що 
ці професії втратили престиж 
серед молоді. Про це заявив 
голова Бюро Київської обласної 

організації партії «Сильна Укра-
їна» Віталій Гудзенко в ході засі-
дання Експертної комісії  на тему 
«Спорт і молодіжна політика». 

«Після закінчення вузу у нас 
на першому місці такі професії, 
як юристи, менеджери, а фахів-
ців у робітничих професіях у нас 
дуже мало. Київської області 
сьогодні потрібні трактористи, 
слюсарі, зварювальники. На 
сьогодні у нас навіть немає за-
кладів, де навчають таких про-
фесій. Навіть якщо молодь за-
хоче опанувати цю професію, 
вона не зможе цього зробити. 
До того ж ці професії вважа-
ються непрестижними, тому го-
ловне завдання - підняти їхній 
статус. Крім того, якщо молодь 
йде вчитися в училища, то вчать 
їх на застарілій техніці, яку сьо-
годні майже не використову-
ють на виробництві», - сказав 
В.Гудзенко.  

Активісти Київської  об-
ласної  організації  політичної  
партії   «Сильна Україна» до-
помагатимуть школярам ви-
бирати майбутню професію. 
Таку  ініціативу запропонувала 
керівник Всеукраїнської  моло-
діжної  громадської  організації 
«Колегія молодих управлінців та 
юристів», член партії  «Сильна 
Україна» Юлія Шапочка.

Експертні  комісії доповню-
ють та прописують програму 
Київської обласної організа-
ції політичної партії «Сильна 
Україна», спираючись на думку 
фахівців, працедавців, а також 
всіх зацікавлених сторін, таким 
чином турбуючись про сильну 
країну.

Прес служба Київської 
обласної організації 

політичної партії 
“Сильна Україна”.

«СИЛЬНА УКРАЇНА» 
ТУРБУЄТЬСЯ ПРО СИЛЬНУ КРАЇНУ ТА НАЦІЮ

Партія «Сильна Україна» завжди відкрита для співпраці, саме тому 
проводяться такі заходи, як засідання Експертних комісій. Партія за-
провадила унікальну практику проведення Експертних комісій, метою 
яких є залучення фахівців, котрі шукатимуть шляхи вирішення важли-
вих проблем, пропонуватимуть новації в тій чи іншій галузі. 

«Експертні  комісії в партії «Сильна Україна» створювали для того, 
щоб встановлювати комунікації з фахівцями в регіонах, проводити 
“круглі” столи, конференції, семінари, разом шукати вирішення го-
стрих проблем і виробляти схеми реформ у тих чи інших галузях»,- на-
голосив заступник голови «Сильної України» Костянтин Бондаренко.  

Київська обласна організація політичної партії «Сильна Україна» 
долучилась до тенденцій, на сьогоднішній день були проведені за-
сідання Експертних комісій з питань: «Стан та перспективи розви-
тку агропромислового комплексу в Україні», «Медицина та охорона 
здоров’я» та «Спорт і молодіжна політика». У заходах приймали участь 
експерти з різних округів Київщини. 

Для створення ефективної  програми дій “Сильна Україна” залучає  найкра-
щих експертів.

В И Б О Р И  -  2 0 1 0
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Історична пам’ятка доно-
сить до нинішніх поколінь 

згадку про стару церкву, що була 
побудована їхніми пращурами 
ще в 1778 році. Довго служила 

вона прихожанам. Але і будівлі з 
часом стають аварійними. Тому 
на громадській раді на початку 
1911 року колонщинці постано-
вили: побудувати нову церкву. Та 
їхньому благородному 
задуму втілитися в реа-
лії не дали буремні роки: 
революції, війни, то-
тальна атеїстична про-
паганда комуністичних 
ідеологів. І лише майже 
через століття, воздвиг-
ся в новій красі і величі 
храм святого апостола 
Іоанна Богослова, якого 
в народі нарекли апос-
толом Любові. Це свято 
освячення храму і при-
пало на 8 жовтня. Зран-
ку з усіх куточків Колон-
щини, довколишніх сіл 
сходилися люди. В його 
освяченні взяли участь: 
єпіскопи Іларій Мака-
рівський, Пайтелеймон 
Макарівський, благочинний Ма-
карівського району архімандрит 
Кирил, ігумен Філарет, священ-
нослужителі Макарівського бла-
гочиння та сестри Городецького 
Свято-Миколаївського монасти-
ря. Під час урочистостей найак-
тивніших учасників будівництва 
храму відзначено церковними 
нагородами, зокрема орденом 
Великомучениці Варвари - Ко-
лонщинського сільського го-
лову Юлію Пелешок. Бо саме 
Юлія Василівна на початку свого 
очільництва на зібранні громади 
зініціювала будівництво храму, 
а потім за підтримки активістів 
втілювала задум у реальність.

Та хіба лише храмом прикра-

силася Колонщина, інші села, 
що належать до сільської ради. 
За неповних п’ять років пере-
бування на посаді сільського 
голови Юлії Пелешок в селах, 

що належать до 
цієї громади, ба-
гато з’явилося 
новобудов, а ті 
об’єкти соціально-
культурного при-
значення, що були, 
в і д р е м о н т о в а н о 
до невпізнаннос-
ті за найкращими 
є в р о п е й с ь к и м и 
стандартами. При-
міром, школа, бу-
динок культури, 
ФАПи, дитсадок, 
сільська рада. Для 
найменших меш-
канців закуплено 
найкращі іграшки, 
необхідні меблі й 
інвентар, для шко-

лярів – новенькі парти, сучасні 
комп’ютери і наочне приладдя, 
все необхідне мають і в будинку 
культури, ФАПах. 

На початку 2006 року сіль-

ська рада намітила програму 
соціально-економічного роз-
витку сіл. Найперше створи-
ли комунальне підприємство 
“Колонщина-сервіс“, яке за 
короткий термін почало ефек-
тивно працювати. Підприєм-
ство придбало сміттєзбиральну 
техніку, екскаватор, асенізатор, 
автомобіль “Газель“ та іншу не-
обхідну техніку. Тут трудиться 11 
чоловік, які вивозять нечистоти, 
сміття, ремонтують водопровід.

Побіля школи встановлено 
пам’ятник загиблим в усі часи. 
Славна і водночас героїчна ми-
нувшина в Колонщині. Коли на 
ці землі сунули чужинські орди, 
то всі його жителі ставали на 

боротьбу з ворогом. І пам’ять 
про тих, хто в грізні роки різних 
віків склав голови на полі брані, 
увічнена нинішнім поколінням у 
гранітній скульптурі. 

Ота єдність, згуртованість 
притаманна й сьогоднішній 
громаді. Певну віху в ці озна-
ки привносять заклад культури, 
а відтепер і храм. Історичне, 
героїчне, культурне, духовне, 
воістину возвеличують людей, 
виховують їх у любові, злагоді, 
співчутті, взаємодопомозі один 
одному. 

Зазвичай у кожні віки жили 
на цій землі неординарні люди, 
лідери громади, до яких прислу-
халися, з якими радилися, яких 
обирали своїми очільниками. 
Такі риси лідерства притаманні 
і Юлії Пелешок. Вона ніколи в 
житті не пасувала перед труд-
нощами, навпаки – це більше її 
гартувало, випробувала себе в 
скрутних, інколи з ризиком для 

життя обста-
винах. За по-
кликом влас-
ного серця 
напросилася 
в Афганістан, 
туди, де від 
бомб і снаря-
дів здригала-
ся земля, де 
звідусіль чату-
вала смерть. 
А потім в Ко-
лонщині одна 

з перших започаткувала власний 
бізнес. І досить таки успішно. В 
цьому селі і долю свою знайшла, 
має гарну сім’ю. Не цуралась і 
громадських доручень. А люди 
в селі всі добрі її діла позитивно 
оцінили: серед кількох кандида-
тів на посаду сільського голови 
в 2006 році більшість голосів від-
дали за Ю.В.Пелешок, а вона за 
ту високу їхню довіру он скільки 
для села зробила: і дороги ас-
фальтовані, повсюди освітлення 
у нічний час, при в’їзді в села – 
скульптурні композиції за про-
ектом заслуженого художника 
України Миколи Білика, має село 
герб, прапор, гімн. Історія цього 
краю від перших згадок про по-
селення тут і до сьогодення опи-
сана в двох книгах. Колонщина 
- одне з кращих сіл у районі. 
Живе повноцінним життям, тут 
залишається молодь – тож село 
має майбутнє.

– Я років десять не був у Ко-
лонщині, – ділиться враженнями 
від свята, від того позитиву, що 
стався в останні часи житель 
Копилова Микола Кохан, – до 
невпізнанності змінилося село, 
видно, що тут є справжній гос-
подар.

Святкове дійство тривало 
і 9 жовтня. В день храмо-

вого свята відзначали 375-річчя 
з дня заснування Колонщини. 
Урочистості відбувалися на 
подвір’ї біля будинку культури 
(бо такої кількості людей просто-

ра зала не вмістила б). На імпро-
візованій сцені грав духовий ор-
кестр, ведучий веселив публіку, 
затівав вікторини, ігри, щедро 
роздавав призи найактивнішим. 

Оплесками зустріла публіка Ге-
роя України, Народного артиста 
України Анатолія Паламаренка. 
Анатолій Несторович вперше на 

святі села у Колонщині, але його 
творчість добре поціновують 
колонщинці. Він прочитав кіль-

ка гуморесок Павла Глазового, 
Остапа Вишні… З концертною 
програмою виступили учасники 
художньої самодіяльності місце-
вого будинку культури, вихованці 
дитячого садка.

На свято завітали голо-
ва райдержадміністрації 

Я.В.Доб-рянський, голова ра-
йонної ради М.Д.Вараницький, 
депутат районної ради 
М.Д.Шиманович. Ярослав Вікто-
рович і Микола Данилович щиро 
привітали громаду зі святом 
села, відзначили позитивні змі-
ни, що відбулися тут за останні 
роки, зазначивши, що велика 
заслуга в цьому сільського го-
лови В.Ю.Пелешок. Великих зу-
силь доклала вона у розбудову, 
в оновлення населених пунк-
тів. Висловили слова вдячності 
тим людям, котрі розбудовують 
і примножують славу рідного 
краю. Ярослав Вікторович від 
райдержадміністрації подарував 
ноутбук Вікторії Глушман. Саме 
того дня дівчині виповнилося 16 
років і вона мріяла про ноутбук. І 
мрія Вікторії здійснилася. Мико-
ла Данилович від районної ради 

у дитсадок подарував пилосос. 
Найактивніших жителів вони 
нагородили Почесними грамо-

тами та грошовими 
преміями. Багатьом 
односельцям Почесні 
грамоти і подарунки 
вручила сільський го-
лова Юлія Пелешок, 
зокрема і довгожи-
тельці Надії Барчук, 
якій у свято села випо-
внилося 90 років.

У залі будинку куль-
тури виставили на огляд 
творчі роботи учні. Журі 
на чолі з Миколою Ши-
мановичем високо оці-
нили їхню творчість. 
Переможців, а ними 
визнано учнів 2, 4 та 9 
класів, Микола Воло-
димирович відзначив 
грошовими преміями.

Музика, пісні, жарти 
звеселяли люд. Свято 
тривало допізна.

Петро СУХЕНКО.

ТУТ СЛАВНЕ МИНУЛЕ І ЩАСЛИВЕ СЬОГОДЕННЯ 
ВОЄДИНО СПЛЕЛИСЯ

СЕЛО І ЛЮДИ

Два дні, 8 і 9 жовтня, в Колонщині проходило свято. Бо саме 
на ці дні випали знаменні події, які вже вписалися і впишуться в 
історію цього овіяного героїчною і трудовою славою села. Бага-
то хто, проїжджаючи центральною вулицею Колонщини, звер-
тав увагу на будівництво храму, що час від часу зростав угору, 
а невдовзі засяяв золотистими куполами. Та так величаво, що 
видно їх ще за кілька кілометрів до села. То храм святого апос-
тола Іоанна Богослова, що відродився з руїн, із забуття.
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– З року в рік податківці звітують про 
викриті ними численні факти порушень 
трудового законодавства. Наприклад, 
на 16 вересня, за їхньою інформацією, 
до прокуратури направлено 310 відпо-
відних матеріалів, за три дні до цього 
повідомлялося про 200 наданих матері-
алів, а фактично надійшло 20, за якими 
до відповідальності притягнуто п’ять 
керівників підприємств. Ще було нада-
но майже 140 інформацій, що містять 
статистичні дані та відомості про по-
казники податкових інспекцій. Водно-
час прокурори районів зайняли позицію 
сторонніх спостерігачів і не реагували 
на бездіяльність податківців, – звернув 
увагу учасників колегії Олександр Гар-
децький. 

Одностайним у цій думці був і губер-
натор Київщини Анатолій Присяжнюк, 
який наголосив на тому, що невиплата 
заробітної плати – явище неприпустиме 
й небезпечне, оскільки призводить до 
соціальних збурень, спустошення міс-
цевих бюджетів і соціальних фондів. 

– Взагалі, як таке може бути – лю-
дина чесно працювала й не може отри-
мати законну зарплату, нагодувати ді-

тей, себе забезпечити. Я звертаюся 
до податківців: припиніть тиснути на 
підприємства, які працюють і сумлін-
но сплачують податки, а  від них ще й 
вимагають сплачувати наперед. На-
томість, в області чимало підприємств 
працюють у «тіні», сплачують зарплату 
меншу мінімальної. Зрозуміло, решта 
грошей видається у конвертах, а звідси 
й відповідні відрахування до місцевих 
бюджетів. Це кримінал. Складається 
враження, що такий стан справ не лише 
влаштовує податкову інспекцію, а й ви-
гідний їй. Водночас чиновники бажають 
своєчасно отримувати винагороду за 
свою працю. Напевно, вони не знають 
чи «забули», що наша з вами заробіт-
на плата формується за рахунок плат-
ників податків. Я закликаю керівників 
районів, міст: запрошуйте керівництво 
підрозділів прокуратури на засідання 
комісій і спільно розглядайте роботу 
підприємств. Це неприпустимо, коли 
підприємець-боржник проігнорує ваш 
виклик, що ви за влада, якщо не може-
те захищати законні інтереси людей. Не 
чекайте звільнення з посад, – наголо-
сив Анатолій Присяжнюк. 

Як зазначалося на засіданні, під час 
підготовки до колегії жодний з контро-
люючих органів не надав інформації про 
факти виплати заробітної плати нижче 
встановленого мінімального розміру. 
Але такі випадки існують, і виявляють їх 
правоохоронці. Зокрема, Броварська 
міжрайонна прокуратура порушила від-
повідну кримінальну справу, яка вже 
розглянута судом, а винна особа спла-
тила штраф. 

До честі відомства, заступник голо-
ви ДПА в Київській області Іван Ріжок 
визнав критику, що пролунала в його 
бік і на адресу колег. Недоліки в роботі 
розглянуті на колегії обласної інспекції. 
Нині робота планується таким чином, 
щоб надолужити згаяне і забезпечити 
до кінця року надходження податків до 
обласного і місцевих бюджетів, що були 
не сплачені з початку року. Відповідним 
чином корегуються плани збору подат-
ків з боржників, документальних пере-
вірок. 

А проведення колегії таки несе в 
собі позитив: після виклику на відпо-
відний захід, що проводився прокура-
турою, запрошені на неї підприємці-
порушники лише за тиждень повернули 
людям п’ять мільйонів  гривень. 

 Юрій САХНО.

ЗА НЕСВОЄЧАСНУ ВИПЛАТУ 
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ – ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

До відповідальності притягнуто 125 
службовців, у тому числі 20 посадовців 
контролюючих органів. Проте робота з 
виконання доручень Президента Украї-
ни, Кабінету Міністрів щодо дотримання 
законодавства в частині оплати праці й 
погашення існуючої заборгованості, 
зокрема на Київщині, залишається ще 
недостатньою, що й стало предметом 
принципового обговорення на спільно-
му розширеному засіданні колегій про-
куратури Київської області та Київської 
облдержадміністрації. 

Як засвідчили результати проку-
рорських перевірок, керівники окре-
мих підприємств відверто нехтують 
потребами та інтересами своїх під-
леглих. Заради власного зиску вони 
місяцями не виплачують заробітну 
плату, особливо не переймаючись 
тим, чи здатні їхні працівники нагоду-
вати родини й одягнути дітей, розра-
хуватися за комунальні послуги. Тим 
більше, що невдовзі розпочинається 
опалювальний сезон, а значить витра-
ти зростуть. 

Найбільшу заборгованість викрито 
на підприємствах Ірпінського, Вишго-
родського та Києво-Святошинського 
районів, міст Біла Церква, Бровари, 
Переяслав-Хмельницький, Фастів. 

Правоохоронці зазначають, що по-

ряд із обставинами, які можна назвати 
об’єктивними, причиною такого стану 
справ є безвідповідальність, а нерідко 
й злочинна діяльність керівників підпри-
ємств. 

Чим, як не гонитвою за наживою, 
можна пояснити той факт, що із загаль-
ної кількості підприємств, що утворили  
заборгованість, 80 відсотків становлять 
економічно активні підприємства. Про-
довжують нарощувати борги підприєм-
ства державної і комунальної власності, 
яких налічується понад два десятки. 

Так і залишилися незрозумілими 
для правоохоронців пояснення вико-
нувача обов’язків голови правління 
ВАТ «Миронівський автоагрегатний 
завод», який, за минулорічної забор-
гованості товариства у розмірі 500 
тисяч гривень, отримав кредит і ви-
користав його на придбання іномар-
ки вартістю 200 тисяч гривень. Інший 
директор ТОВ, що в Обухівському 
районі, перерахував отримані при-
буткові кошти на оплату послуг із 
налагодження комп’ютерної мережі, 
придбання програмного забезпе-
чення, замість погашення понад 60 
тисяч гривень чотиримісячної забор-
гованості. 

Розслідувано і направлено до суду 
кримінальну справу за фактом умис-

ної невиплати працівникам заводу 
«Ферокерам», що у Білій Церкві, 1,6 
мільйона гривень заробітної плати. У 
ході досудового слідства було відшко-
довано 1,4 мільйона гривень. Така ж 
доля спіткала посадовців товариства 
«Київміськбуд-5» Броварського району, 
які допустили півторамільйонну забор-
гованість, з якої  мільйон вже відшкодо-
вано громадянам. 

Не відстають і комунальники. Так, 
прокуратурою Білої Церкви направле-
но до суду кримінальну справу, що була 
порушена стосовно начальника одного 
з ЖЕКів, який, маючи можливість пога-
сити 380 тисяч гривень заборгованос-
ті, використав ці кошти на придбання 
комп’ютерної техніки та меблів, оплати 
мобільного зв’язку, ремонту примі-
щень. 

Як зазначив прокурор Київської об-
ласті Олександр Гардецький, подібні 
випадки непоодинокі і зумовлені відсут-
ністю належного державного контролю 
й недостатньою роботою органів місце-
вого самоврядування. 

– Людям не роз’яснюють причини 
заборгованості і не називають вину-
ватців. Виконавча влада – прокурату-
ра, податкова, пенсійний фонд, тери-
торіальна державна інспекція праці й 
інші контролюючі органи – не надають 
належної допомоги у вирішенні пи-
тань, не захищають інтереси людей, – 
з обуренням констатував губернатор 
Київщини Анатолій Присяжнюк. 

ПОДАТКІВЦІ ЗОБОВ’ЯЗАЛИСЯ 
НАДОЛУЖИТИ ЗГАЯНЕ

За фактами умисної невиплати винагороди за працю, вчинення інших посадо-
вих правопорушень у сфері трудових відносин, органами обласної прокуратури 
цього року порушено 110 кримінальних справ, із яких 99 направлено до суду

Гострій критиці на колегії було піддано роботу Державної податкової адміні-
страції в Київській області

Бути успішним, це – бути актив-
ним, причому активним у всіх сферах 
життя. Саме таким є один з місцевих 
бізнесменів-підприємців – Володи-
мир Робенко. Він встигає скрізь, і 
бізнес тримати, і займатись благо-
дійністю, а ще він – депутат район-
ної ради. А у його випадку одне без 
іншого неможливе. Кожна сфера 
взаємопов’язана з іншою і перепліта-
ється між собою. Бо інакше просто не 
можна.

Однак, спочатку був лише бізнес. 
Володимир знайшов нішу в торгівлі, 
скористався цим і врешті досягнув 
бажаного результату. З невелич-
кої торговельної точки його справа 
виросла у кооператив. Наступним 
етапом стало відкриття малого під-
приємства «Фортуна». І вже згодом, 
місцевий підприємець створив цілу 
торговельну мережу, котра дає мож-
ливість придбати макарівчанам різ-
ну групу товарів. 

Освоївшись з підприємництвом, 
Володимир спробував себе в ролі де-
путата селищної ради. Оскільки йому 
небайдужа доля односельчан, він ви-

рішив впливати на процес вирішення 
їх нагальних проблем. Та зрозумівши, 
що депутатством в селищній раді не 
варто обмежуватись, в 2006 році по-
дав кандидатуру до районної ради. 
І пройшов. Громадяни віддали йому 
свої голоси і не помилились з вибо-
ром.

Щоразу Володимир Робенко ви-
конує обіцянки, котрі давав жителям 
району під час виборчої кампанії. 
До нього неодноразово зверталися 
макарівчани за допомогою. За його 
сприяння провели в Макарові заміну 
проводів електромережі по вул. До-
вбуша. Неодноразово виділяв кошти 
на вирішення поточних проблем і Ма-
карівській школі №2, ЦТДЮ та школі 
мистецтв. А ще за його підтримки і 
постійного піклування Макарівська 
районна організація української спіл-
ки ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів) проводить свята, 
нагороджує грошовими преміями 
своїх представників. Важливою та 
вкрай відчутною стала фінансова до-
помога під час ремонту кімнат 8 відді-
лення психоневрологічної лікарні №2, 

що у Ворзелі, в якій лікуються воїни-
інтернаціоналісти.

За таку підтримку отримує Во-
лодимир Васильович подяки та гра-
моти. Державний комітет України з 
питань регуляторної політики та під-
приємництва нагородив Почесною 
грамотою за вагомий внесок у рефор-
мування національної політики, роз-
виток підприємництва та формування 
ринкової інфраструктури в Україні. За 
особистий вагомий внесок у розви-
ток підприємництва отримав грамо-
ту і від голови облдержадміністрації 
А.Присяжнюка. Неодоразово відзна-
чений грамотами райдержадміністра-
ції, районної та селищної рад.

Та найголовніша подяка і відзнака, 
це  вдячність людей, котрим допоміг. 

Володимир Робенко знову бало-
тується в депутати районної ради по 
одномандатному мажоритарному 
округу №1 по смт Макарів від Соці-
алістичної партії України. У тому, що 
свої обіцянки він втілює в життя, ви-
рішує проблеми і сприяє надійному 
добробуту жителів району, в цьому 
макарівчани вже переконалися. 

: : :  ОФІЦІЙНО :: :  ОФІЦІЙНО :: :  ОФІЦІЙНО :: :
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Л Ю Д И Н А ,  Я К У  З Н А Є Ш ,  Д Е П У Т А Т , 
Я К О Г О  О Б И Р А Є Ш

ЩОДО ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ „ПОЧЕСНИЙ 
ГРОМАДЯНИН МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ”

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ
- ГІДНОМУ ГРОМАДЯНИНУ

 Мені приємно сьогодні згадати про ті роки, коли Ва-
силь Трохимович Лісовенко працював у нашому районі. В   
70-80-ті  роки він зумів дуже швидко організувати навко-
ло себе керівників різних ланок діяльності на вирішення 
економічних і соціально – культурних питань, а також бу-
дівництва та реконструкції промислових об’єктів району. 
Завдяки його наполегливості та рішучості було вирішено 
питання газифікації району. Тоді ніхто і подумати не міг, що 
газ під високим тиском можна провести з Боярки. При-
гадую його ранкові до схід сонця наради на будівельних 
майданчиках сільськогосподарських та промислових під-
приємств, об’єктів соціально- культурного призначення з 
керівниками. Його твердий наказ «Це необхідно» ніхто не 
обговорював. Хоча всі прекрасно знали, що державних 
коштів на той час на газифікацію району не надходило. В 
основному будували господарським способом.

Пригадую й старий стадіон, будинок культури в рай-
центрі. Останній вже перебував в аварійному стані. Щоб 
включити в план будівництва будинок культури, Василь 
Трохимович їздив неодноразово до заступника міністра 
СССР Нурієва. А йому відповідали, що грошей немає. Але 
був би то не Василь Трохимович, щоб не досягти свого. 
Він все ж таки добився включення у план будівництва ра-
йонного будинку культури.

Це за часів його керівництва на Макарівщині було 
збудовано новий молокозавод, філіал Раменського при-
ладобудівного заводу, ферми з відгодівлі великої рогатої 
худоби  у колгоспі «Комуніст» смт Макарів, у селах Лиш-
ня, Грузьке, Ясногородка.

Одним словом, Василь Трохимович Лісовенко не тіль-
ки сам наполегливо працював, а й організовував інших. 
Це людина, де б не працювала, завжди сповна відда-
ється своїй справі, сумлінно виконує покладені на нього 
обов’язки. Тому я підтримую громадськість і як депутат 
районної ради буду голосувати на сесії про присвоєння 
В.Т. Лісовенку звання «Почесний громадянин Макарів-
ського району». Вважаю він своєю працею довів, що за-
служив його по праву.

Василь ЛЯШЕНКО, 
смт Макарів.

ПОШАНА ЛЮДИНІ
Прочитала в “Макарівських вістях” статтю щодо про-

позиції жителів с.Плахтянка по присвоєнню звання “По-
чесний громадянин Макарівського району” Василю Тро-
химовичу Лісовенку. Я підтримую думку мешканців села.

Пам’ятаю, як Василь Трохимович прибув у наш район 
керівником. Це був молодий, красивий, енергійний чоло-
вік. Він відразу розпочав благоустрій районного центру. 
З його ініціативи побудовані житлові будинки для спе-
ціалістів різних галузей, молодих сімей. Життя в районі 
почало швидко змінюватися, адже слова керівника пере-
творювалися у результат.

Завдяки настирливій праці Василя Трохимовича впер-
ше розпочалась газифікація району. 

Я свідок того, як В.Лісовенко вникав у роботу сільських 
шкіл, допомагав у зміцненні їх навчально-матеріальної 
бази.

Нині шанований людьми Василь Трохимович - заслу-
жений працівник сільського господарства України. Про 
нього часто читаємо в пресі, як про державного діяча, 
організатора і новатора виробництва.

Любов ШЕВЧЕНКО, 
колишній інспектор районного відділу освіти.

смт Макарів. 
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СВЯТО  
КОМАРІВКИ

З нагоди Дня села в Ко-
марівці біля сільського бу-
динку культури зібралося 
чимало люду, незважаючи 
на дощову погоду. Розпо-
чалася святкова програма 
словами господині села.  
Сільський голова Людмила 
Миколаївна Сич привітала 
всіх зі святом та пригос-
тила святковим короваєм. 
У рамках заходу вручили 
подяки всім депутатам 
сільської ради. Привітали 
наймолодших жителів села 
та вшанували найстаріших, 
а ще багатодітних та мо-
лодих сімей, які в цьому 
році взяли шлюб. Всі вони 
отримали символічні пода-
рунки.

Привітав присутніх та 
вручив подарунок сіль-
ському будинку культури 
перший заступник голо-
ви райдержадміністрації 
Віктор Гудзь. До виступу 
були запрошені головний 
лісничий Макарівського 
лісгоспу С.В.Кондрацький, 
директор Комарівського 
НВО А.Г.Сичевський, ліс-
ничий Комарівського ліс-
ництва М.А.Сичевський. 

У концертній програмі 
взяли участь жіночий колек-
тив «Комарівчанка» та вихо-
ванці місцевого навчально-
виховного об’єднання. 
Своїм співом зачарували 
учениці об’єднання.

По закінченню концер-
ту лісники Комарівського 
лісництва пригощали за-
пашною ухою та смачним 
кулішем, який приготував 
П.С.Кучерявий. У ході свя-
та розіграли лотерею, про-
вели конкурси та до піз-
нього вечора танцювали. 
Веселилися під супровід 
місцевих виконавців. 

Ольга ЛІТВІНЧУК, 
директор будинку 

культури,
Галина СИЧЕВСЬКА, 

сільський 
бібліотекар.

Андріївка… Прекрас-
не село з мальовничими 
пейзажами та неспо-
кійними, небайдужими 
людьми. Життя тут вирує 
щодня. І центром такого 
виру в селі, звичайно, є 
школа. Тут вчаться учні і 
працюють такі педагоги, 
які постійно прагнуть ру-
хатись вперед, досягати 
успіхів, долати нові схо-
динки та вершини у своїй 
діяльності. У школі кожен 
почувається, наче вдома.  
Адже тут панує атмос-
фера тепла та затишку, 
настояна на традиціях і 
звичаях наших предків, 
зіткана зі стародавніх ле-
генд та пісень, прислів’їв і 
казок. Педагоги прагнуть 
виховувати в учнів любов 
до рідної мови, гордість 
за свій рід і народ, почут-
тя громадянської гідності. 
З цією метою у школі сис-
тематично проводяться 
свята, різноманітні акції, 
до яких залучаються не 
лише учні, а й жителі гро-
мади. 

Осередком такої ді-
яльності є початкова шко-
ла. Щодня у ній відкрита 
„Українська хата”, яку за-
початкувала у своєму кла-
сі Ольга Григорівна Іщен-
ко, а зараз її доглядає та 
удосконалює Оксана Во-
лодимирівна Хоменко ра-

зом зі своїми 
першачками. 
Чекає на гос-
тей „Світли-
ця”, створена 
кілька років 
тому вчитель-
кою Оленою 
В а с и л і в н о ю 
Гордон. Тут зі-
брано чима-
ло рушників 
та предметів 
с т а р о в и н и , 
посеред кім-
нати гойдається справ-
жня колиска, в якій люля-
лись  немовлятами наші 
бабусі; у кутку на стіні, 
як і в кожній українській 
хаті, - образи. Світлиця 
притягує людей своїм 
магнетизмом, дивною 
атмосферою дитинства і 
легенди, яку створюють ці 
речі. Чимало відвідувачів і 
в музеї історії села, який 
функціонує в школі вже 
кілька десятиліть.

Учні з радістю та за-
хопленням займаються 
пошуковою діяльністю, їм 
подобається дізнаватися 
нові факти з історії Украї-
ни, рідного села, своїх ро-
дин.  А вчителі, в свою чер-
гу, стараються відшукувати 
все нові й нові цікавинки 
української обрядовості, 
примножувати зібрану в 
школі колекцію давніх ви-

шивок та речей народного 
побуту, активно залуча-
ти дітей до дослідження 
та відродження традицій 
свого народу. Часто шко-
лярі самі прагнуть відкрити 
нове не лише для себе, а й 
для однокласників, здиву-
вати учителя. Результатом 
таких акцій надбань є свята 
з піснями та інсценізація-
ми, народними жартами та 
приповідками, виставками 
дитячих малюнків чи поро-
бок. Це ще раз доводить, що 
в Андріївському НВО вчать-
ся і працюють люди з не-
спокійними серцями, здатні 
мислити і діяти, йти у ногу з 
часом, несучи з собою най-
цінніші здобутки української 
історії та культури.

Юлія ЛИСЕНКО, 
вчитель 

початкових класів 
Андріївського НВО.

З НЕСПОКІЙНИМИ 
СЕРЦЯМИ…

НА ШКІЛЬНІЙ ОРБІТІ

Згідно з рішенням сесії Мака-
рівської районної ради в червні 
2008 року створено комунальне 
підприємство «Макарівський ра-
йонний спортивно-навчальний 
центр повітроплавання та авіамо-
делізму». Метою створення його є 
популяризація повітроплавального 
спорту, зайнятість молоді району, 
реклама та підвищення рейтингу 
нашого краю.

Це єдине підприємство в Київ-
ській області, яке поставило перед 
собою такі важливі завдання.

Допомогу в його організації та 

створенні надав благодійний фонд 
“Макарівщина” і який передав у 
користування тепловий аеростат 
“Макарівський”.

Вперше тепловий аеростат 
«Макарівський» піднявся у небо 23 
серпня 2008 року з нагоди 85-річчя 
утворення району. В травні наступ-

ного року отримав всі необхідні 
реєстраційно-дозвільні документи 
для виконання польотів. 

Повітряна куля з логотипом ра-
йону брала участь у 15 фестивалях 
і повітряних злетах, демонструючи 
разом з пілотами високі спортивні 
результати, а також це сприяло не-
абиякій рекламі Макарівщини.

Також були проведені:   між-
народний фестиваль «Монголь-
флерія»  м. Біла Церква, кубок 
Київської області з повітроплаван-
ня м. Переяслав-Хмельницький, 
«Міжнародний повітроплавний 

злет» м. Логойськ, Білорусь, чем-
піонат України з повітроплавання 
м. Кам’янець - Подільський, чем-
піонат з повітроплавного спорту 
м. Дніпропетровськ, «Кубок неба» 
м. Харків, у 2010 році - чемпіо-
нат України з повітроплавання м. 
Кам’янець-Подільський, міжнарод-

ний повітроплавальний злет 
у м. Логойськ (Білорусь). 
За сприяння КП “Макарів-
ський районний спортивно-
навчальний центр повітро-
плавання та авіамоделізму” 
та депутатів районної ради 
проведено два чемпіонати 
світу з авіамодельного спор-
ту в Мотижині.

Саме на тепловому ае-
ростаті «Макарівський» у 
2010 році встановлено аб-
солютний рекорд з повітро-
плавання на висоту польоту.

За участі нашого аерос-
тату проводилися різнома-
нітні спартакіади, братерські 
зустрічі, воєнні реконструк-
ції, благодійні акції. Нещо-
давно в м. Вінниці пройшла 
акція для людей з фізични-
ми вадами «Небо для всіх», 
де відбулося катання інвалідів-
колясочників, міжнародна зустріч 
міст-побратимів смт Макарів - м. 
Воложин (Білорусь). А уже на гру-
день запланований переліт аерос-
тату «Макарівський» через Чорне 
море, участь у воєнній реконструк-
ції Брусилівського прориву.

З метою популяризації повітро-
плавального спорту торік, у жовтні, 
в Колонщині, на базі колишньої 
контори колгоспу створено шко-
лу пілотів-повітроплавців. У складі 
команди - депутати районної ради 
С.Я.Скалько та І.В.Сухенко. Про-
довжується набір слухачів до шко-
ли. Бажаючі можуть звертатися за 
телефоном 067-500-30-45 (Сергій 
Ярославович Скалько).

З початком нового навчального 

року з авіамодельного спорту по-
чинають працювати гурки у Нали-
вайківській, Колонщинській школах 
та у районному Центрі творчості ді-
тей та юнацтва ім. Д.Туптала.

На черговому пленарному за-
сіданні сесії районної ради, про-
ведення якого планується в кінці 
жовтня цього року, розглядати-
муться програма та заходи щодо 
подальшої діяльності комуналь-
ного підприємства «Макарівський 
районний спортивно-навчальний 
центр повітроплавання та авіамо-
делізму».

Іван ГЛУЩЕНКО, 
директор КП „Макарівський 

районний спортивно-
навчальний центр 

повітроплавання 
та авіамоделізму”.

' СТОР.  11.

Про заходи щодо подальшої діяльності комунального підприєм-
ства «Макарівський районний спортивно-навчальний центр повітро-
плавання та авіамоделізму» читайте 

П І Д К О Р Я Є М О   Н Е Б О

У СФЕРІ ТОРГІВЛІ

ВІДКРИЛИСЯ Й НОВІ ТОРГОВЕЛЬНІ ЗАКЛАДИ

ОБМІНЯЛИСЯ ДОСВІДОМ, 
ПОЧЕРПНУЛИ НОВІ ЗНАННЯ

У Міністерстві юстиції зареєстрований 
наказ Міністерства освіти і науки України 
№ 833 “Про зовнішнє незалежне оціню-
вання навчальних досягнень осіб, які вия-
вили бажання вступати до вищих навчаль-
них закладів України у 2011 році”

Про це  повідомила прес-служба Укра-
їнського центру оцінювання якості освіти.

Документом встановлено, що наступ-
ного року зовнішнє оцінювання для тих, 
хто хоче стати студентами вищих навчаль-
них закладів, проводитиметься за такими 
предметами: українська мова і література, 
історія України, математика, біологія, гео-
графія, фізика, хімія, російська мова, одна 
з іноземних мов (за вибором): англійська, 
німецька, французька, іспанська.

Зовнішнє оцінювання з  української 
мови та літератури обов’язково для всіх 
абітурієнтів. Результати зовнішнього оці-
нювання зараховуватимуться як вступні 
випробування до вищих навчальних за-
кладів за освітньо-професійними програ-
мами підготовки молодшого спеціаліста 
та бакалавра (спеціаліста, магістра ме-
дичного і ветеринарно-медичного спря-
мування).

Тести для зовнішнього оцінювання з 
історії України, математики, біології, гео-
графії, фізики, хімії будуть перекладені 
на кримськотатарську, молдавську, поль-
ську, російську, румунську, угорську мови, 
наголошується в повідомленні.

(УКРІНФОРМ).

НА ЯКІ ПРЕДМЕТИ ВАРТО ЗВЕРНУТИ 
УВАГУ ВЖЕ ЗАРАЗ

Нещодавно на базі Королівської ЗОШ 
відбулося засідання творчої групи мето-
дичного об`єднання вчителів математики з 
теми: «Впровадження інформаційних тех-
нологій у навчально-виховний процес при 
викладанні математики» під керівництвом 
методиста районного методкабінету  
В.І.Волощенко. Учасники обговорили фор-
ми і методи інформаційно-комп`ютерних 
технологій та застосування їх при вивчен-
ні математики.

Вчитель математики Л.І.Нивидома 
(Королівська ЗОШ) провела заняття з 
курсу за вибором «Елементи геометрії» у 
4 класі з теми «Периметр прямокутника, 
квадрата». Людмила Іванівна є співавто-
ром цієї програми, яка затверджена МОН 
України. Нині вона продовжує працювати 
над розробкою електронного посібника 
«Елементи геометрії» (5-6 клас). 

Вчитель-методист Макарівського НВК 
О.Р.Гартфіль ознайомила учасників за-
сідання зі своїми розробками мультиме-
дійних презентацій, електронного супро-
воду уроків математики; старший вчитель 
Гружчанської ЗОШ І.С.Ступак презентува-
ла електронний варіант програми поза-
класної роботи «Імена в математиці».                            

Такі засідання творчої групи, як по-
казує практика, сприяють підвищенню 
професійного зросту вчителів, а також 
розвивають їхні творчі здібності, дають 
можливість ділитися досвідом у створен-
ні презентацій, електронних посібників, 
програм для застосування їх в навчально-
виховному процесі при викладанні мате-
матики.

Людмила ХАРЧИШИНА,
голова районного методичного 

об’єднання вчителів математики. 

Наявна торговельна мережа задовольняє по-
треби населення в забезпеченні продовольчими 
та непродовольчими товарами. Також функціо-
нують 3 фірмові магазини промислових підпри-
ємств. Це – ДП AT «Київхліб» Макарівський хлі-
бозавод», виробничого кооперативу «Фабрика 

«Світанок», Плахтянського дослідного заводу 
ветеринарних препаратів.

Основною тенденцією розвитку торговель-
ної мережі є  введення у дію нових торговель-
них закладів. Нинішнього року відкрилися три 
торговельно-офісні комплекси в Макарові: «Фа-

ворит», «Статус», «Рубін»; магазини «Дім посуду» 
та «Золота рибка»; відновив роботу після капі-
тального ремонту маркет «Чарівний кошик». Вве-
дено в дію ресторани «Чеширский кот» і «Бар-
селона» в Макарові та ресторанно-готельний 
комплекс «Асторія» у с. Ситняки. ПП «Інвестицій-
на консалтингова компанія «Восторг» завершила 
будівництво кафе-ресторану в с. Копилів.

Тетяна ШЕВЧУК, 
заступник начальника відділу 

економіки райдержадміністрації.

На сьогодні у районі діють 244 продовольчі магазини, 87 непродовольчих, 25 зміша-
них, 3 ринки (в т. ч. 2 споживчої кооперації), 42 заклади громадського харчування з них 
8 ресторанів, 33 кафе та бари. 
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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 Зiрковий ранок.
9.35 Хто в домi хазяїн?
10.05 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
11.05 Обережно - дiти!
11.30 Погода.
11.35 Х/ф “Ель Сiд”.
14.40 “Смiхопанорама”.
15.15 Шеф-кухар країни.
16.10 Ближче до народу.
16.50 Аудiєнцiя.
17.15 В гостях у Д. Гордона.
18.05 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Погода.
18.45 Євробачення-2011. 

Нацiональний вiдбiр.

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.
2.10 Х/ф “Ель Сiд”.
5.05 “Смiхопанорама”.
5.40 М/ф.
5.55 Гiмн України.

„1+1”
6.20 Х/ф “Таємниця магiчного 

кристала”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Шiсть кадрiв”.
11.00 “Смакуємо”.
11.35 “Без мандата”.
13.10 “Мiняю жiнку 2”.
14.50 Х/ф “Кров - не вода”.

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 “Останнє танго у 

Парижi”. 
2.45 Драма “Усi помруть, а я 

лишуся”. 
4.05 “ТСН-Тиждень”.
4.35 Мелодрама “Карамель”.

ІНТЕР
5.40 “Найрозумнiший”.
7.25 Вечiр боксу з В. Кличко.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.35 “Поки всi вдома”.
11.45 Великий концерт на 

Iнтерi.
15.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 

2”.
17.00 “БУМ-2. Битва слов`ян”.
18.00 Х/ф “Створенi одне для 

одного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.15 Х/ф “Кандагар”.

23.55 Т/с “Лiговка”.
2.00 “Подробицi тижня”.
3.00 Т/с “Теорiя великого ви-

буху 2”. 
3.40 “Позаочi”.
4.25 “Формула кохання”.
5.10 “Знак якостi”.

ІСТV
6.05 Факти.
6.20 Погода.
6.25 Х/ф “За межею лiсу”.
7.55 “Смак”.
8.40 Анекдоти по-українськи.
9.00 Прожекторперiсхiлтон.
9.45 Квартирне питання.
10.45 Ти не повiриш!
11.40 Козирне життя.
12.10 Iнший футбол.
12.45 Спорт.
12.50 Стоп-10.
14.00 Х/ф “Нульовий кiлометр”.
15.55 Велика рiзниця.
17.00 Море по колiно.
17.40 Х/ф “Бiй з тiнню”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Бiй з тiнню”.
22.35 Надзвичайнi новини: 

Тиждень.
23.20 Х/ф “Антикiлер 3”. 

1.15 Iнтерактив. Тижневик.
1.30 Х/ф “Казанова”, 1 i 2 с. 

СТБ
5.35 М/ф: “Як Петрик П`яточкiн 

слоникiв рахував”, “При-
годи домовика”.

7.00 Х/ф “Мерi Поппiнс, до 
побачення!”

8.45 “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. 

Вiйна свiтiв”.
21.05 Х/ф “Щасливої дороги!”
23.20 Х/ф “Арфа для коханої”.
1.15 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
2.15 Х/ф “Час бажань”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.15 Х/ф “Як їсти смажених 

черв`ячкiв”.
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”.
10.10 Нумо, браття.
10.45 Х/ф “Любов на островi”.
12.35 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.45 Ексклюзив.
14.35 Аналiз кровi.
15.20 Info-шок.
16.25 Новий погляд.
17.25 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”.
20.00 Україна сльозам не вiрить.
22.25 Файна Юкрайна.
23.05 Голосування.
23.45 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Король вечiрок 2”. 
1.45 Студiя Зона ночi. Культура.
1.50 Моя адреса - Соловки. 

Навiщо перекладати 
Вергiлiя.

2.10 Моя адреса - Соловки. 
Вантаж мовчання.

2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 Моя адреса - Соловки. Не 

вдарте жiнку навiть квiткою.
2.50 Моя адреса - Соловки. 

Пастка.
3.10 Студiя Зона ночi. Культура.
3.15 Репресована культура.
3.55 Студiя Зона ночi.

4.00 Невiдома Україна.
5.30 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.55 Т/с “Інспектор Деррік”.
8.10 М/с “Незнайко на Мiсяцi”.
9.10 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
11.30 “Легенди карного 

розшуку”. Полювання на 
нацистiв.

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

борства”.
14.50 Т/с “Вiкiнг”.
19.00 Х/ф “Зона смертельної 

небезпеки”.
21.10 Х/ф “Вiдшкодування 

збиткiв”. 
23.30 Х/ф “Дракула-3000”. 
1.25 Х/ф “Слiпа куля”.
3.05 “Речовий доказ”.
3.35 “Агенти впливу”.
4.35 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

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

субота, 16  жовтня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.15,8.20 Погода.
6.10 Ера здоров`я.
6.30 Крок до зiрок.
6.55 Наркоманiя вилiковна.
7.25 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.50 Створи себе.
8.05 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.
11.05 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
11.55 Х/ф “Падiння Римської 

iмперiї”.
14.55 Футбол. Чемпiонат 

України. Прем`єр-лiга. 
“Оболонь” (Київ) - “Севас-
тополь” (Севастополь).

15.50 В перервi: Погода.
17.00 В гостях у Д. Гордона.

17.55 Золотий гусак.
18.20 Ревiзор.
18.50 “Смiхопанорама”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.
21.50 Фольк-music.
22.40 Погода.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Акваторiя бiзнесу.
23.25 Погода.
23.30 Ера здоров`я.
23.50 Золота 10-ка М. По-

плавського.
0.40 Фiльм фестивалю “По-

кров”.
1.20 Пiдсумки дня.
2.00 Х/ф “Падiння Римської 

iмперiї”.
4.50 “Смiхопанорама”.
5.30 Коло Олiмпiади.
5.55 Гiмн України.

„1+1”
6.25 “Лiтаючий будинок”.
6.50 “Справжнi лiкарi”.

7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Велике перевтiлення”.
11.15 “Анатомiя слави”.
12.10 “Вiд пацанки до панянки”.
13.50 “Що ти робив минулої 

п`ятницi”.
15.00 Футбол. Динамо (Київ) - 

Карпати (Львiв).
16.55 “Зiрка + зiрка”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Кров - не вода”.
23.40 Драма “Усi помруть, а я 

лишуся”. 
1.15 “Зiрка + зiрка”.
3.10 Мелодрама “Карамель”.
4.40 “ТСН”.
5.10 “Справжнi лiкарi”.

ІНТЕР
5.30 М/с “Трансформери 3: 

Кiбертрон”.
5.50 “Велика полiтика з Є. 

Кисельовим”.
8.25 “Шукачi”. “Сiм бункерiв 

Сталiна”.
9.20 “Формула кохання”.
10.20 “Городок”.
11.25 “Найрозумнiший”.

13.25 “Позаочi”.
14.30 Х/ф “Свати 3”.
17.00 “Сiмейний розмiр”.
18.20 “Пороблено в Українi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Бенефiс “Вечiрнього 

кварталу”.
22.55 Вечiр боксу з В. Кличко.
0.55 “Подробицi” - “Час”.
1.40 Т/с “Теорiя великого ви-

буху 2”.
2.30 “Шукачi”.
3.10 “Позаочi”.
4.00 “Формула кохання”.
4.40 “Знак якостi”.

ІСТV
6.15 Факти.
6.45 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
7.15 Погода.
7.20 Добрi новини з Є. Фроляк.
7.35 Козирне життя.
8.05 Х/ф “Лепрекони”.
10.00 “Смак”.
10.45 Шури-мури.
11.05 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
12.05 Квартирне питання.
13.00 Наша Russia.

13.20 Х/ф “Дуже епiчне кiно”.
15.00 Ти не повiриш!
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Велика рiзниця.
20.05 “Євро-2012”. Скетч-шоу.
20.35 Наша Russia.
21.00 Х/ф “Антикiлер 3”.
23.10 Прожекторперiсхiлтон.
23.55 Голi i смiшнi.
0.20 Х/ф “Колiр ночi”. 
2.30 Х/ф “Лепрекони”.
3.55 Х/ф “Новий свiт”.

СТБ
5.05 М/ф “Доктор Айболить”.
6.30 Х/ф “Мерi Поппiнс, до 

побачення!”
7.50 “Караоке на Майданi”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.40 М/ф “Губка Боб”.
11.40 “Танцюють всi! 3”.
14.50 Х/ф “Синьйор Робiнзон”.
17.05 Х/ф “Кавказька полонянка, 

або Новi пригоди Шурика”.
19.00 “Х-чинник”.

21.50 “Смiшнi люди”.
22.50 “ВусоЛапоХвiст”.
23.50 “Моя правда. Авраам 

Руссо. Покаяння”.
0.55 “Зоряне життя”.
1.50 Х/ф “Декiлька примарних 

днiв”.
3.20 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.25 Х/ф “Везунчик”.
7.20 Аналiз кровi.
8.00 Ексклюзив.
8.55 М/с “Дональд Дак”.
9.35 М/с “Русалонька”.
9.55 Зроби менi смiшно.
10.55 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 “Iдеальний шторм”. 
22.40 Спортрепортер.
22.45 Х/ф “Любов на островi”.
0.35 Х/ф “Кiнопобачення”. 
1.55 Студiя Зона ночi. Культура.

2.00 Українцi Любов.
2.55 Студiя Зона ночi. Культура.
3.00 Драй Хмара: останнi 

сторiнки.
3.25 “Культурна спадщина”.
3.55 Студiя Зона ночi.
4.00 Невiдома Україна.
5.20 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.55 Т/с “Інспектор Деррік”.
8.10 “Вайп Аут”.
9.20 Т/с “Термiново в номер 2”.
11.30 “Речовий доказ”. 

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

лiхтарiв 10”.
19.00 Т/с “Вiкiнг”.
23.10 Х/ф “Нiчний продавець”. 
1.10 Х/ф “Напад акул на весня-

них канiкулах”. 
2.55 “Речовий доказ”.
4.35 “Агенти впливу”.
5.05 “Правда життя”.

неділя,  17  жовтня

п’ятниця, 15  жовтня

УТ-1
12.20 Д/ф “Франкiвцi ХХI 

столiття”.
13.15 Т/с “Таксистка”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Погода.
15.35 Околиця.
16.00 “Нащадки”.
17.00 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
18.00 Дурейтер.
18.20 Новини.
18.45 Магiстраль.
19.05 Погода.
19.10 Т/с “Таксистка”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Погода.
22.00 Чоловiчий клуб.

22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Питання.
2.05 Прес-анонс.
2.10 Погода.
2.15 ТелеАкадемiя.
3.15 Т/с “Таксистка”.
4.55 Чоловiчий клуб.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

“1+1”
12.20 Т/с “Була любов”.
13.25 Х/ф “Таємниця магiчного 

кристала”.
15.10 “Велике перевтiлення”.
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 “Без мандата”.
21.25 Бойовик “Перевiзник 3”. 
23.30 “ГПУ”.
0.30 Трилер “Хороший син”. 
2.05 “Справжнi лiкарi 2”.
4.20 Т/с “Вогнi великого мiста”.
5.05 Трилер “Хороший син”.

ІНТЕР
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 “Чисто NEWS”.

20.55 Т/с “Обручка”.
22.00 “Велика полiтика з Є. 

Кисельовим”.
0.55 “Зворотнiй вiдлiк. Вiталiй 

Кличко - Шеннон Брiгс”.
1.10 Х/ф “Вбити Смучi”. 
3.10 “Подробицi” - “Час”.
3.40 Т/с “Теорiя великого ви-

буху 2”. 
4.00 Т/с “Сусiди”.
4.25 “Походи в дикий свiт 2”.
4.50 “Знак якостi”.

ІСТV
12.05 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 7”.
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”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини з Є. Фроляк.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.

19.50 Наша Russia.
20.10 Х/ф “Дуже епiчне кiно”.
21.50 Comedy Club.
22.45 Real Comedy.
23.30 Голi i смiшнi.
0.30 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.25 Спорт.
1.40 Стоп-10.
3.05 Факти.
3.35 Х/ф “МакБрайд: Лiкар 

мертвий... Дiйсно мерт-
вий”. 

СТБ
8.30 Х/ф “Галина”.
17.55 “Вiкна-новини”.
18.05 Х/ф “Кавказька полонянка, 

або Новi пригоди Шурика”.
20.00 “Танцюють всi! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Танцюють всi! 3”.
23.40 Х/ф “Синьйор Робiнзон”.
1.45 “Вiкна-спорт”.
1.55 “Бiзнес +”.
2.00 Х/ф “Не було печалi”.

НОВИЙ КАНАЛ
12.45 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 домогос-

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

подарки”.
0.20 Репортер.
0.35 Спортрепортер.
0.40 Погода.
0.45 Х/ф “Затягни мене в 

пекло”. 
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 Українцi Надiя.
4.15 Студiя Зона ночi.

4.20 Невiдома Україна.
5.15 Зона ночi.

НТН
12.40 Т/с “Останнiй секрет 

майстра”.
13.45 Т/с “Тульський-Токарев”.
14.50 Х/ф “Шалене золото”.
16.40 Т/с “Адвокатеси”.
19.00 “Свiдок”.
19.15 Т/с “Останнiй секрет 

майстра”.
20.20 Т/с “Тульський-Токарев”.
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 “Мiсяць пустелi”.
3.50 “Свiдок”.
4.15 “Речовий доказ”.
4.50 “Агенти впливу”.
5.20 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Укра-

їно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05 Новини.
6.20 Вертикаль влади, 
6.50 Православний календар.
7.15 Ера бiзнесу.
7.50 М/ф.
8.20 Нерухомiсть.
8.30 М/ф.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки тижня.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Точка зору.
13.00 Право на захист.
13.20 Х/ф “Брат i сестра”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35 Ревiзор.
16.00 “Нащадки”.
17.00 Вiкно до Америки.
17.20 Новини.
17.55 Футбол. Чемпiонат 

України. Перша 
лiга. “Кримтеплиця” 
(Молодiжне) - “Гелiос” 
(Харкiв).

18.45 В перервi: Дiловий 
свiт. Погода.

20.00 Чоловiчий клуб.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Футбольний код.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.55 ТелеАкадемiя.
2.55 Х/ф “Брат i сестра”.
4.30 Дурейтер.
4.55 Чоловiчий клуб.
5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
5.55 Гiмн України.

 “1+1”
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Мавпочки та 

грабiжники. Мавпочки, 
вперед!”

9.25 “Смакуємо”.
10.10 “Велике перевтiлення”.
11.00 “Справжнi лiкарi 2”.
12.00 Комедiя “Водiйськi 

права”.

13.55 Х/ф  “Перевiзник 3”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00 “ТСН”.
17.25 Т/с “Доктор Тирса”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Зiрка+зiрка”.
22.50, 23.14 Т/с “Iнтерни”.
23.55 “ТСН”.
0.10 Драма “Останнє танго у 

Парижi”. 
1.55, 2.20 Т/с “Iнтерни”.
2.45 Х/ф  “Водiйськi права”.
4.10 “Справжнi лiкарi 2”.
5.00 “ТСН”.
5.40 “Ремонт +”.

IНТЕР
5.50 “Походи в дикий свiт 2”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мух-

тара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в 

мiлiцiї”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 Т/с “Виклик”.
14.05 “Детективи”.
14.45 “Судовi справи”.
15.45 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Розбiр польотiв”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циган-

ська пристрасть”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Серце матерi”.
23.45 “Продавцi мрiї”.
0.55 Х/ф “Близько до серця”.
3.10 Подробицi.
3.40 Т/с “Теорiя великого 

вибуху 2”.
4.00 Т/с “Сусiди”.
4.25 “Знак якостi”.
4.55 “Походи в дикий свiт 2”.

ICTV
5.00 Служба розшуку дiтей.
5.10 Надзвичайнi новини: 

Тиждень.
6.05, 7.30 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.45 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Х/ф “10.50 балiв”, 
11.05 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Х/ф “Нульовий 

кiлометр”.
14.50 Х/ф “Бiй з тiнню”.
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 Свобода слова.
1.05 Надзвичайнi новини.
1.50 300 сек/год.

2.00 Провокатор.
3.10 Факти.
3.40 Свобода слова.

СТБ
6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Д/ф “Напад сумлiння”.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.45 “Лiд i полум`я”.
13.05 “Битва екстрасенсiв. 

Вiйна свiтiв”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Україна має талант! 

Краще”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Парт-

нери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Адвокат”. 
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Йшов четвертий рiк 

вiйни”.
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 Смiшарики.
7.30 Репортер.
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, 15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi до-

могосподарки”.
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”.
22.05 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 Райськi сади гетьмана 

Сагайдачного.
1.40 Перемога над сонцем. 

Епiлог.
2.10 Вчитель, перед iм`ям 

твоїм.
2.30 Студiя Зона ночi. 

Культура.
2.35 Георгiй Нарбут. Живi 

картини.
2.50 Країна людей.
3.20 Саша Путря.
3.30 Студiя Зона ночi.

3.35 Невiдома Україна.
5.30 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
6.20 Х/ф “Падiння комети”.
8.20 “Правда життя”. Вижити 

й перемогти.
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 “Тульський-

Токарєв”.
14.55 Х/ф “Ранковий обхiд”.
17.10 Х/ф “У лiсах пiд Кове-

лем”, 1 с.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00, 21.30, 2.00, 3.40, 5.20 

“Свiдок”.
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 “Полiттерор”.
2.40 “Речовий доказ”.
4.00 “Агенти впливу”.
4.50 “Правда життя”.

   понеділок, 18 жовтня
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середа, 20  жовтня

четвер,  21  жовтня

П’ятниця,  22   жовтня

Вівторок,  19   жовтня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.05, 6.30, 7.00, 7,30, 8.00 

Новини.
6.20 Вертикаль влади.
6.50 Православний календар.
7.15 Ера бiзнесу.
7.20 Створи себе.
7.35 Нерухомiсть.
7.50 М/ф.
8.20 Рейтингова панорама.
8.30 М/ф.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Слово регiонам.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Наша пiсня.
13.00 Темний силует.
13.15 Х/ф “Мiсяць i озеро”.
14.50 Слово регiонам.
15.00 Новини.
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.
18.20 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 Свiтло.
22.30 Книга. ua.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 Прес-анонс.
1.55 ТелеАкадемiя.
2.55 Х/ф “Мiсяць i озеро”.
4.30 Чоловiчий клуб.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Гiрлянда з малюкiв. 

Мавпочки. Обережно, 
мавпочки!”

9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 Т/с “Шлюбний контракт”.
12.30 Т/с “Була любов”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
14.05 Т/с “Доктор Тирса”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.

17.00 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.20 Т/с “Була любов”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Мiняю жiнку 2”.
21.35 Т/с “Маргоша 3”.
22.40, 23.20 Т/с “Iнтерни”.
23.45 “ТСН”.
0.05 Бойовик “Правда та 

наслiдки”. 
2.00, 2.25 Т/с “Iнтерни”.
2.50 Т/с “Маргоша 3”.
3.40 Т/с “Шлюбний контракт”.
4.30 Бойовик “Правда та 

наслiдки”. 
ІНТЕР

5.50 “Походи в дикий свiт 2”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
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.
18.10 “Розбiр польотiв”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Серце матерi”.
23.45 “Коли третiй не зайвий”.
0.55 Х/ф “Розум i почуття”.
3.25 “Подробицi” - “Час”.
3.55 “Телевiзiйна Служба Роз-

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

буху 2”. 
4.20 Т/с “Сусiди”.
4.50 “Походи в дикий свiт 2”.

ICTV
5.30 Факти.
6.00, 7.30 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.40 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Х/ф “10.50 балiв”, 2 с.
11.05 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 7”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Мент в законi 2”.
14.05 Анекдоти по-українськи.
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”.
22.55 Х/ф “Живi вогнi”.
1.35 Факти. Пiдсумок дня.

2.05 300 сек/год.
2.10 Пiд прицiлом.
2.55 Факти.
3.25 Надзвичайнi новини.
4.00 Х/ф “10.50 балiв”.

СТБ
5.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.30 Х/ф “Щасливої дороги!”
11.45 “Нез`ясовно, але факт”.
12.45 “Битва екстрасенсiв. 

Чорнi i бiлi”.
13.50 “Моя правда. Авраам 

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

ське харчування: зворотний 
бiк”.

20.10 “У пошуках iстини. 
Андропов. Смертник на 
престолi”.

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 “Один раз по одному”.

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 Смiшарики.
7.30 Репортер.
9.00 Файна Юкрайна.
10.25 Iнфо-шок.
11.35 Iнтуїцiя.
12.50 Т/с “Татусевi дочки”.
13.55 М/с “Полiцейська 

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

Клонiв”.
14.50, 15.50 Teen Time.
14.55 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 “Татусевi дочки”.
21.05 Т/с “Воронiни”.
22.05 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
23.10 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
0.05 Репортер.
0.50 Т/с “Чотири життя Тари”. 
1.20 Студiя Зона ночi. Культура.
1.25 Пристрастi навколо 

символiки.
1.45 Справа про возз`єднання.
2.10 Гiркi фарби зони.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 Тарас Шевченко. Надiї.
3.20 Студiя Зона ночi.
3.25 Невiдома Україна.
4.20 I свiй шлях широкий.

4.35 Невiдома Україна.
5.30 Зона ночi.

НТН
6.00 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
7.00 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”.
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”.
14.45 Х/ф “Випробний термiн”.
17.10 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”.
18.30 “Речовий доказ”. 

Днiпропетровський 
бойовик.

19.00, 21.30, 1.55, 3.30, 5.20 
“Свiдок”.

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 “Полiттерор”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.50 “Агенти впливу”.
4.50 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.05,6.30, 7.00, 7.30, 8.00 

Новини.
6.20 Вертикаль влади
6.50 Православний календар.
7.00 Новини.
7.15 Ера бiзнесу.
7.20 Створи себе.
7.35 Рейтингова панорама.
7.50 М/ф.
8.20 Нерухомiсть.
8.30 М/ф.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Сiльрада.
13.00 Х/ф “Хлопчик на водi”.
14.50 Слово регiонам.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Хочу до армiї.
16.00 Шеф-кухар країни.
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.
23.00, 23.30, 0.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади, 
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Х/ф “Хлопчик на водi”.
4.30 Чоловiчий клуб.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Як мавпочки обiдали. 

Мавпочки в оперi”.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 Т/с “Шлюбний контракт”.
12.30 Т/с “Була любов”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
14.00 Х/ф “Озеро чудовиськ”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.

18.20 Т/с “Була любов”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Вiд пацанки до панянки”.
21.35 Т/с “Маргоша 3”.
22.40, 23.20 Т/с “Iнтерни”.
23.45 “ТСН”.
0.05 Трилер “Пастка”. 
1.55, 2.20 Т/с “Iнтерни”.
2.45 Т/с “Маргоша 3”.
3.35 Т/с “Шлюбний контракт”.
4.25 “ТСН”.
4.40 Трилер “Пастка”.

ІНТЕР
5.50 “Походи в дикий свiт 3”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
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.
18.10 “Розбiр польотiв”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

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

21.30 Т/с “Серце матерi”.
23.45 “Зiрка на iм`я Кабо”.
0.55 Х/ф “Пiд кiнець дня”.
3.25 “Подробицi” - “Час”.
4.00 “Телевiзiйна Служба Роз-

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

буху 2”. 
4.25 Т/с “Сусiди”.
4.50 “Походи в дикий свiт 3”.

ICTV
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Факти.
6.00, 7.30 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Х/ф “Живi вогнi”.
12.05 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 7”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Мент в законi 2”.
14.15 Comedy Club.
15.15 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 “Лiцензiя на вбивство”.
1.40 Факти. Пiдсумок дня.
2.05 300 сек/год.

2.10 Провокатор.
2.55 Факти.
3.25 Надзвичайнi новини.
4.00 Х/ф “10.50 балiв”.

СТБ
6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Арфа для коханої”.
11.45 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв. 

Чорнi i бiлi”.
13.55 “Правила життя. Громад-

ське харчування: зворотний 
бiк”.

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

епiзодiв”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. 

Залiзний Йосип”.
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 “Онук космонавта”.

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 Смiшарики.
7.30 Репортер.
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, 15.50 Teen Time.
14.55 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 “Татусевi дочки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 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 Музей Ханенков.
1.45 Українське бароко.
2.10 Знак божої iскри.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Моя Марiя Заньковецкая.
3.05 Мольфар з роду Нечаєв.
3.20 Бачу тебе, Буковина.
3.40 Студiя Зона ночi.

3.45 Невiдома Україна.
5.30 Зона ночi.

НТН
6.00 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
7.00 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”.
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”.
15.00 Х/ф “Сутичка в хуртовинi”.
16.55 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”.
18.30 “Правда життя”. Анатомiя 

страху.
19.00, 21.30, 2.00, 3.30,5.20 

“Свiдок”.
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 “Полiттерор”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.50 “Агенти впливу”.
4.50 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 

Новини.
6.20 Вертикаль влади.
6.50 Православний календар.
7.15 Ера бiзнесу.
7.20 Створи себе.
7.35 Нерухомiсть.
7.50 М/ф.
8.20 Рейтингова панорама.
8.30 М/ф.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
13.05 Хай щастить.
13.25 Х/ф “Тiнi забутих предкiв”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Зорянi мости.
16.00 “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.
22.00 “Попередження” з М. 

Вереснем.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 23.30, 0.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.55 ТелеАкадемiя.
2.55 Х/ф “Тiнi забутих предкiв”.
4.30 Чоловiчий клуб.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Петя i вовк. Скринька 

iз секретом”.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.

11.25 Т/с “Шлюбний контракт”.
12.30 Т/с “Була любов”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
14.00 “Особиста справа”.
15.00 “Анатомiя слави”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,23.25,3.55 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.20 Т/с “Була любов”.
20.10 “Гламурнi штучки та заучки”.
21.15 Т/с “Маргоша 3”.
22.20, 23.00 Т/с “Iнтерни”.
23.45 Трилер “Ризикуючи 

життям”. 
1.25,1.50 Т/с “Iнтерни”.
2.15 Т/с “Маргоша 3”.
3.05 Т/с “Шлюбний контракт”.
4.35 Трилер “Ризикуючи 

життям”. 
ІНТЕР

5.49 “Походи в дикий свiт 3”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
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.
18.10 “Розбiр польотiв”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Серце матерi”.
23.45 “Обпаленi славою”.
0.55 Х/ф “Пробудження”.
3.05 “Подробицi” - “Час”.
3.35 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
3.40 Т/с “Теорiя великого вибуху 2”. 
4.00 Т/с “Сусiди”.
4.25 Знак якостi.
4.55 “Походи в дикий свiт 3”.

ICTV
5.40 Факти.
6.00 Дiловi факти.
6.10,1.25 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Х/ф “Лiцензiя на вбивство”.
12.05,17.35 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 7”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Мент в законi 2”.
14.20 Comedy Club.
15.20 Т/с “Морськi дияволи 4”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Футбол. Лiга Європи: 

Карпати (Львiв, Україна) - 
Севiлья (Iспанiя).

21.55 Футбол. Лiга Європи: Алк-
маар (Голландiя) - Динамо 
(Київ, Україна).

23.55 3-й тайм.
0.55 Факти. Пiдсумок дня.
1.30 Максимум в Українi.
2.20 Факти.
2.50 Надзвичайнi новини.
3.20 Х/ф “Жнива”. 

СТБ
6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Дiдусь в подарунок”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв. 

Чорнi i бiлi”.
13.55 “Зоряне життя. Заручницi 

епiзодiв”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55,18.10,22.25 Т/с “Адвокат”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.10 “Моя правда. Сергiй 

Звєрєв. Без обличчя”.
20.10 “Мiстичнi iсторiї 2 з 

Павлом Костiциним”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.

0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Служили два товариша”.

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 Смiшарики.
7.30 Репортер.
9.00 Файна Юкрайна.
10.20 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, 15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55,23.05 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
16.50,21.00 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00,0.00 Репортер.
19.25 Т/с “Татусевi дочки”.
22.05 Свiтлi голови.
0.30 Служба розшуку дiтей.
0.45 Т/с “Чотири життя Тари”. 
1.20 Студiя Зона ночi. Культура.
1.25 Школа спектралiзму.
1.50 Українська художня школа.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.

2.25 З iм`ям єдиним.
3.05 Таємницi української 

нацiональної кухнi.
3.25 Студiя Зона ночi.
3.30 Невiдома Україна.
5.25 Зона ночi.

НТН
6.00,8.40 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
7.00 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Детективи”.
11.40 “Карнi справи”.
12.40,19.15 Т/с “Останнiй 

секрет майстра”.
13.45 Т/с “Тульський-Токарєв”.
14.50 Х/ф “Люди в океанi”.
16.35 Х/ф “Щасливчик”.
18.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Спекулянти-перевертнi.
19.00, 21.30, 2.00, 3.30, 5.20 

“Свiдок”.
20.20 Т/с “Тульський-Токарєв”.
0.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
1.00 “Покер Дуель”.
2.15 “Полiттерор”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.50 “Агенти впливу”.
4.50 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 

Новини.
6.20 Вертикаль влади.
6.50 Православний календар.
7.15 Ера бiзнесу.
7.20 Створи себе.
7.35 Рейтингова панорама.
7.50 М/ф.
8.20 Олiмпiада: вiд малого до 

великого.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,16.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Д/ф “Iменем священної 

вiйни”.
13.00 Х/ф “Двi стрiли”.
14.30 Засiдання Верховної 

Ради України з нагоди 
60-ї рiчницi пiдписання 
Конвенцiї про захист прав 
людини 1950 року.

16.15 Euronews.

16.25 Дiловий свiт. Агросектор.
16.40 “Нащадки”.
18.00 Дурейтер.
18.45 Магiстраль.
19.15 Вечiр гумору на Першому.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Чоловiчий клуб.
23.00, 23.30, 0.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Питання.
2.00 Прес-анонс.
2.05 ТелеАкадемiя.
3.05 Х/ф “Двi стрiли”.
4.35 Дурейтер.
4.55 Чоловiчий клуб.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.

7.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Спадок чарiвника 

Бахрама”.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 Т/с “Шлюбний контракт”.
12.30 Т/с “Була любов”.
13.30 “Шiсть кадрiв”.
14.15 “Велике перевтiлення”.
15.05 “Анатомiя слави”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00, 19.30, 23.40 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.20 Т/с “Була любов”.
20.10 “Без мандата”.
21.35 Бойовик “Фантастична 

четвiрка”.
0.40 Х/ф “Схолола жертва”. 
2.25,4.00 “Справжнi лiкарi 2”.
3.10 Т/с “Шлюбний контракт”.

ІНТЕР
5.50 “Походи в дикий свiт 3”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15,3.20 “Знак якостi”.
13.00 Т/с “Виклик”.

14.00 “Детективи”.
15.10,3.50 “Судовi справи”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20,2.55 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Розбiр польотiв”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Чисто NEWS”.
20.55 Т/с “Обручка”.
22.00 “Велика полiтика з 

Е.Кисельовим”.
0.55 “НЛО. Пiдводнi прибульцi”.
2.05 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Т/с “Теорiя великого вибуху 2”. 
4.30 “Походи в дикий свiт 3”.

ICTV
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Факти.
6.00,7.30 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.25 Огляд матчiв Лiги Європи.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Х/ф “Епiдемiя”.
12.00,17.35 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 7”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.

14.25 Comedy Club.
15.10 Х/ф “Байкери”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Х/ф “Золоте око”.
21.55 Наша Russia.
22.20 Comedy Club.
23.20 Real Comedy.
0.10 Голi i смiшнi.
0.30 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
1.10 Х/ф “Байкери”.
3.00 Факти.
3.35 Х/ф “Вiнегар Хiлл”. 

СТБ
6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.50 Д/ф.
7.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
11.00 Х/ф “Гардемарини, 

вперед!”
17.40 “Вiкна-новини”.
17.50 Х/ф “Мужики!..”
20.00 “Танцюють всi! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Танцюють всi! 3”.
0.45 “ВусоЛапоХвiст”.
1.40 “Вiкна-спорт”.
1.50 “Бiзнес +”.
1.55 Х/ф “Сватання гусара”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.30 Т/с “Колишня”.
6.10 Служба розшуку дiтей.
6.15 М/с “Вейнхед”.
6.35 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть 2”.
7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiшарики.
7.30 Репортер.
9.00 Файна Юкрайна.
10.25 Iнфо-шок.
11.25,21.00 Iнтуїцiя.
12.40 Т/с “Татусевi дочки”.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 М/с “Зорянi Вiйни: Вiйни 

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

подарки”.
16.50,22.10 Т/с “Воронiни”.
18.00,19.25 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
23.10 Церемонiя нагородження 

Телетрiумф 2009.
0.55 Репортер.
1.25 Х/ф “Знайомтеся, Бiл”. 
3.10 Студiя Зона ночi. Культура.
3.15 Зiрка Вавiлова.
3.55 Диво калинове.
4.25 Студiя Зона ночi. Культура.

4.30 Пiд знаком бiди.
5.10 Наукове кiно України 30-40 

рокiв.
5.15 Студiя Зона ночi.
5.20 Невiдома Україна.
5.25 Зона ночi.

НТН
6.00,8.40 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
6.45 Х/ф “Щасливчик”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Детективи”.
11.40 “Карнi справи”.
12.40,19.15 Т/с “Останнiй 

секрет майстра”.
13.45 Т/с “Тульський-Токарєв”.
14.50 Х/ф “Таємниця записної 

книжки”.
16.40 Х/ф “Один iз нас”.
19.00,21.30,2.00,3.30,5.15 “Свiдок”.
20.20 Т/с “Тульський-Токарєв”.
0.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
1.00 “Покер Дуель”.
2.20 “Полiттерор”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.50 “Агенти впливу”.
4.50 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
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* * * * *

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

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

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.

ПРОДАМ або ОБМІНЯЮ будинок у місті 
Краматорськ Донецької області на житло 
в Макарівському районі. Телефони: 095–
510–53-90; 044–257–69–23.

ПРОДАЮ гараж з погребом (загальна пло-
ща – 17,8 кв.м ) у Макарові в дворі біля бу-
динку №17 по вулиці Котовського. Ціна - за 
домовленістю. Телефон: 067-405-20-99.

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

* * * * *

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.

* * * * *

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.

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!

У ДОБРИЙ ЧАС, У СВІТЛУ ПУТЬ!
КЛИМЕНКО Ірину Миколаївну 

та її нареченого Олега
якнайтепліше вітає колектив ЦРД «Пролісок» із світ-
лим днем у житті – одруженням!

Шановні молодята! Нехай вишитий 
рушничок, на якому Ви заприсяглися у 
вірності, стелиться Вам щасливою доро-
гою. А віра, надія й любов будуть Вашими 
незмінними супутниками!

Р О Б О Т А  В Д О М А !
ВИСОКА ЗАРПЛАТА; ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ.

Вимоги: приватний двір (приміщення, 
гараж, сарай).  Гарантуємо постійний дохід!

ТЕЛ: 097–027–92–32;  096–250–76-60.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 
АВТОМАТИКА НА ВСІ ВИДИ ВОРІТ.

БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
Т Е Л Е Ф О Н И :  0 9 7 - 4 3 5 - 2 4 - 6 3 ;  6 - 0 3 - 3 4 .

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії  ЯА №947423, виданий 
18 серпня 2005 року за №109 Макарівським відділом зе-
мельних ресурсів райдержадміністрації згідно договору 
купівлі – продажу від 19 травня 2005 року по Юрівській 
сільській раді на ім’я ТКАЧЕНКА Сергія Володимирови-
ча, вважати недійсним.

ВІДКРИТО МАГАЗИН «КОЛГОТКИ, ПАН-
ЧОХИ, ШКАРПЕТКИ» (жіночі та дитячі). 
Широкий асортимент, на будь-який смак.

Макарів, вул. Ілліча, 5, ТЦ «Рубін» 2-ий поверх.

Д О  У В А Г И  Г Р О М А Д Я Н !

* * * * *

СЕРДЕЧНА ПОДЯКА
Висловлюємо сердечну  вдячність МУДРАКУ 

Віталію Миколайовичу за надану допомогу Цен-
тру розвитку дитини «Пролісок», що в Макарові.

В цей скрутний фінансовий час Ви не відверну-
лися від дітей і проявили чуйність та турботу. Віта-
лію Миколайовичу, прийміть слова вдячності за Ваш 
благородний вчинок. Бажаємо Вам від душі міцного 
здоров’я, щастя, благополуччя та усіляких життєвих 
гараздів. Хай збуваються Ваші задуми.

За серце небайдуже стукотіння  подяка щира 
від людей, від  всіх батьків та їх дітей!

Молодий чоловік, 34 роки, 
шукає жінку до 35-ти років для 
серйозних стосунків і створення 
сім’ї. Можна з села. Дітям буду 
радий. Згоден на переїзд. Про 
себе:  зріст 170, вага  60 кг; очі 
карі, волосся темне, не п’ю, лю-
блячий, турботливий, роботя-

щий. Працюю в Кодрі. Добре заробляю.
Тел. 096-961-94-21. Буду чекати дзвінка, смс.

Щ И Р О С Е Р Д Н І 
П О З Д О Р О В Л Е Н Н Я

* * * * *

* * * * *

* * * * *

К У П Л Ю  Д О Р О Г О  В И Р О Б И 
З  М Е Т А Л У  ( Б / У,  М Е Т А Л О Б Р У Х Т ) . 

Т Е Л :  0 5 0 - 3 0 0 - 0 8 - 7 7 ,  0 9 6 - 3 8 3 - 5 4 - 0 0 .
Л і ц е н з і я  с е р і ї  А Б  № 2 7 0 7 4 2  в і д  2 4 . Х І .  2 0 0 5  р .  № 2 1 0 . 

* * * * *

П О С Л У Г И  А В Т О К Р А Н А
( 2 8  т о н н ,  с т р і л а  –  2 2  м е т р и ) .

П Е Р Е В Е З Е Н Н Я  В А Н Т А Ж І В .
Т Е Л Е Ф О Н  –  0 5 0 - 9 1 4 - 7 0 - 7 8 .
с м т  М а к а р і в ,  в у л .  І л л і ч а ,  5 ,  Т Ц  « Р у б і н » , 

3  п о в е р х ,  о ф і с  7 .

ПРИВАТНІ   ОГОЛОШЕННЯ 

Р Е Д А К Ц І Я  Г А З Е Т И 
“ М А К А Р І В С Ь К І  В І С Т І ”

З А П Р О Ш У Є  Н А  Р О Б О Т У 
В О Д І Я  ( П Е Н С І О Н Е Р А ) .

Т Е Л Е Ф О Н И :  0 9 3 - 2 9 0 - 3 7 - 1 4 ,  5 - 1 3 - 4 4 .

РАДЧЕНКА Дмитра Григоровича з Макарова,
НІЩЕНКО Наталію Петрівну та 
КОЛІСНУ Софію Олександрівну з Наливайківки, 
КУПРІЙЧУКА Івана Мілентійовича з Маковища,
ЛАЗЕБНУ Ганну Макарівну з Козичанки, 
ДВОРЕЦЬКОГО Івана Івановича з Грузького,
БИЧКІВСЬКУ Тетяну Іванівну з Борівки, 
ПЕТРУШЕНКА  Миколу Яковича з Новосілок та 
ЗАХАРЧЕНКО Марію Миколаївну з Ніжилович 

з повагою та щиро, найсердечніше поздоровляємо із 
славним ювілеєм – 80–річчям від Дня народження.

Шановні іменинники! Хай лише світлі 
і радісні сторінки наповнюють книгу Ва-
шого життя, а саме воно дарує Вам міцне 
здоров’я, добро, тепло, мир, злагоду, лю-
бов і повагу рідних та близьких людей, щас-
тя та душевний спокій.

З повагою президія районної 
організації ветеранів України. 

Колектив хірургічного відділення ЦРЛ найщирі-
ші та найтепліші слова адресує з нагоди ювілейного 
70-річчя від Дня народження хірургу

РОМАШКУ Івану Андрійовичу.
Щиро дякуючи за сумлінну працю, 

бажаємо Вам миру, злагоди та достат-
ку. Нехай ніколи не гасне Ваша сила й 
енергія в благородному ділі, хай буде 
у Вас міцне здоров’я та успіхи завжди 
радісні, увінчані вдячністю людей. 

Теплом і любов’ю вітаємо з ювілейною датою від 
Дня народження нашу дорогу, рідну сестру, тьотю, 
хрещену

РАДЧЕНКО Ніну Михайлівну з Мотижина.
Від щирого серця шлемо їй найтепліші  побажання: 

нехай Вам, рідненька, в це радісне свято видасться 
сонячний день,  хай щастям та сміхом повниться хата 

і так до ста літ день у день. Міцним та на-
дійним здоров’я хай буде, не звідать ніко-
ли Вам різних тривог, хай їх відганяє і Вас 
береже усюди й щоднини наш Бог! А ще:

Щоб кожен рік був радісним і світлим,
Щасливим, без турбот і без проблем,
Добром і злагодою будні квітли,
Любов’ю, ніжністю і сонячним дощем!
Брат Сергій та сестра Люба з сім’ями. 

О цій прекрасній порі, коли все навкруги буяє осін-
нім різнобарв’ям, відзначає свою ювілейну дату від 
Дня народження наша дорога іменинниця, рідна, 
люба, мила донечка, сестричка

ДРЕВАЛЬ Людмила Вікторівна.
Тож з такої прекрасної нагоди від усієї душі та щи-

рого серця поздоровляємо її і бажаємо: нехай кожен 
день, що прийде ще в житті, проміниться сонцем, 
посміхається радістю і приносить Тобі, наша рідна, 
тільки задоволення і від зробленого, і від здійснення 
усього задуманого, і від простого 
жіночого щастя, якого хай вистачить 
Тобі на весь довгий–довгий вік.

Віншуєм рідну ювілярку,
На вигляд юну, як школярку,
Прекрасні квіти всі Тобі даруєм
За щире серце, руки золоті,
Удач і звершень, миру і здоров’я,
Всього найкращого, що є в житті!

З любов’ю тато, мама та брат Сергій.

Колектив Центру розвитку дитини «Пролісок» 
щиро поздоровляє з ювілейною датою від Дня наро-
дження вихователя

ЛУТАК Лідію Григорівну
 і від усієї душі їй бажає:

Хай стелиться дорога промениста
Добром і щастям на десятки літ,
Хай прибуває сили Вам і хисту
Прекрасний цвіт плекати на землі!

Не гінкими літами, а вдячністю людською і добрими 
справами оцінює доля шлях земний голови вуличного 
комітету Червоноармійської вулиці селища Макарів

Ніни Павлівни ПРОВОТАР,
яка відзначає свою славну ювілейну дату – 70-річчя 
від Дня народження. Уклінно дякую за сумлінну плід-
ну працю, суспільно-громадську діяльність, за від-
повідальність, розуміння. Ваші прекрасні людські 
якості гармонійно поєднуються зі свідомим почуттям 
обов’язку, високим покликанням бути Людиною.

Хай щастить Вам, шановна, на до-
бро, тепло, радість, достаток, бла-
гополуччя. Нехай життя Вас радує 
сонцем, миром і теплом. Настрою 
Вам гарного, сили та снаги на до-
вгий вік. Хай минеться погане, а до-
бре примножиться. Нехай здоров’я 
Ваше і Вашої родини буде найкра-
щим виявом вдячності від людей.

З повагою депутат Макарівської селищної 
ради Микола Францович Сташкевич.

З нагоди ювілею від Дня народження адре-
суємо найсердечніші та найщиріші поздо-
ровлення нашій дорогій племінниці

ДРЕВАЛЬ Людмилі Вікторівні
і від душі їй зичимо:

Хай завжди будуть дні погожі на довгі сонячні літа,
Життя на пісню буде схоже, немов калина розквіта.
Бажаєм щастя і здоров’я, краси, достатку, доброти,
Надії, радості, любові без суєти і самоти!

Тьотя Наташа, Дядя Льоня і Юля. 

Усім теплом наших сердець, якнайщиріше по-
здоровляємо із прекрасним святом – ювілейним 
30–річчям від Дня народження дорогого чоловіка та 
батька 

ЄФРЕМОВА Олександра Валерійовича 
з Колонщини

 і від душі йому зичимо:
Хай буде життя Твоє схоже на казку,
Хай Бог Тобі все, що Ти хочеш дає.
Спасибі за душу, спасибі за ласку,
Спасибі за те, що Ти у нас є!
Дружина Світлана та син Вадим.

  

Найщиріші вітання з Днем народження адресуємо 
нашій кумі 

ПАВЛЕНКО Людмилі Андріївні з Маковища.
Нехай цей золотий осінній день, шановна, дорога 

імениннице, зігріє Вас теплом, усміхнеться сонцем 
та подарує здоров’я, радість, злагоду і любов. 

Троянди зів’януть колись від морозу, 
А Ви щоб щасливі жили і цвіли.
З очей щоб ніколи не капали сльози,
Щоб завжди веселі й здорові були.
Хай сонце світить і зорі сяють, 
Хай друзі і рідні завжди поважають!
До сотні років щоб дожить довелося,
Усе, що чекалось в житті, щоб збулося!

Куми Сухенки,  с. Мотижин.

З нагоди ювілею від Дня народження адресуємо най-
сердечніші привітання методисту ЦРД «Пролісок»

 СТЕРНЮК Тетяні Валентинівні.
 Міцного Вам здоров’я,  достатку, 

злагоди та миру. Нехай щедрою буде 
до Вас доля і хай подарує вона Вам 
ще багато років наповненого приєм-
ними справами і земними радощами 
життя.

З повагою колектив.
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Колектив редакції районної газети «Макарівські ві-
сті» висловлює глибоке співчуття колишньому пра-
цівникові Селюху Миколі Андрійовичу з приводу 
тяжкої втрати – смерті дружини 

Віри Іванівни.

Адміністрація та профспілковий комітет КВНЗ «Мака-
рівське медичне училище» глибоко сумують з приводу 
смерті колишньої працівниці

СЕЛЮХ Віри Іванівни
 і висловлюють щирі співчуття родині покійної.

Педагогічний та учнівський колективи Ніжиловицького 
НВО висловлюють щирі співчуття учениці 10-го класу  
Пєхоті Юлії Євгеніївні з приводу тяжкого горя – перед-
часної смерті мами

ПЄХОТИ Ольги Олексіївни.

Педагогічний колектив Ніжиловицького НВО вислов-
лює щире співчуття лісничому Ніжиловицького ліс-
ництва Бернацькому Анатолію Цезаровичу з приводу 
тяжкої втрати – смерті дружини

БЕРНАЦЬКОЇ Галини Дмитрівни.

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

ДЯКУЄМО ВІД УСІЄЇ ДУШІ
Коли заходиш у магазини Нелі Миколаївни Мака-

рець, радують очі чистота, порядок, охайність, виклад-
ка товарів, культурне обслуговування покупців. Хочемо 
через газету висловити щиру вдячність Нелі Миколаїв-
ні за доставку постійно свіжого товару та вчасну утилі-
зацію неякісного.

 Зичимо Вам міцного здоров’я, успіхів, віри у май-
бутнє. Хай Ваш бізнес процвітає.

З повагою жителі села Липівка.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!
Запрошуємо на творчий вечір члена 

Міжнародної асоціації письменників Ігоря 
Годенкова «А музыка в душе не смолкнет», 
який відбудеться 15 жовтня о 17 годині в 
районному будинку культури.

В програмі: пісні І. Годенкова на музи-
ку місцевих авторів та вірші в авторському 
виконанні.

Оргкомітет.

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 
“МОНГОЛЬФЛЕРІЯ”
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 
“МОНГОЛЬФЛЕРІЯ”
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”.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну ді-
лянку серії  ЯА №947439, виданий 18 серпня 2005 року за №011 Макарів-
ським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації згідно договору 
купівлі – продажу від 27 травня 2005 року по Фасівській сільській раді на 
ім’я ТКАЧЕНКА Сергія Володимировича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну ді-
лянку серії  ЯА №947375, виданий 19 серпня 2005 року за №011 Макарів-
ським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації згідно договору 
купівлі – продажу від 23 липня 2004 року по Рожівській сільській раді на ім’я 
ТКАЧЕНКА Сергія Володимировича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНУ довідку про взяття на облік суб’єкта підприємницької ді-
яльності форми 4 – ОПП, видану Державною податковою інспекцією в 
Макарівському районі 5 квітня 2004 року на імя ПІНАЄВА Олексія Ми-
колайовича, вважати недійсною.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну ді-
лянку серії  ЯА №947426, виданий 18 серпня 2005 року за №003 Макарів-
ським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації згідно договору 
купівлі – продажу від 27 травня 2005 року по Небилицькій сільській раді на 
ім’я ТКАЧЕНКА Сергія Володимировича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНУ довідку про взяття на облік платника податків (№ ДРФО 
2714215125), видану 4 червня 2007 року за №181 Державною податковою 
інспекцією в Макарівському районі фізичній особі – підприємцю на ім’я БЕР-
НАЦЬКОЇ Оксани Костянтинівни з Наливайківки, вважати недійсною.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ 
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
Для ЗАТ «Рууккі Україна», що розташоване в селі 

Копилів, підготовлено пакет документів для розгляду в 
Державному управлінні охорони навколишнього при-
родного середовища в Київській області на отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря.

ЗАТ «Рууккі Україна» спеціалізується на холодній 
обробці листового металу.

Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин 
- 0,940 т/рік. Масова концентрація забруднюючих ре-
човин в газопиловому потоці не перевищує нормативів 
гранично-допустимих викидів відповідно до чинного 
законодавства.

Зауваження громадських організацій і окремих 
громадян з даного питання надсилати до Макарів-
ської райдержадміністрації за адресою: смт. Ма-
карів, вул. Фрунзе, 30  або за тел. 5-27-55 протя-
гом місяця з дня опублікування оголошення.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ 
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
У зв’язку з відкриттям виробництва брикетів та гра-

нул, яке знаходиться за адресою: 08014, Київська обл., 
Макарівський р-н, с. Липівка, вул. Шевченка, 37-ц, 
ФОП Проданик Василь Михайлович повідомляє  про 
те, що має намір отримати  дозвіл на викиди забрудню-
ючих речовини в атмосферне повітря.

Інформація для ознайомлення громадськості зна-
ходиться за вказаною адресою. 

Зауваження громадських організацій і окремих 
громадян з даного питання надсилати до Макарів-
ської райдержадміністрації за адресою: смт. Ма-
карів, вул. Фрунзе, 30  або за тел. 5-27-55 протя-
гом місяця з дня опублікування оголошення.

“КИЇВСЬКОМУ ГОЛЬФ-КЛУБУ” 
терміново потрібні АГРОТЕХНІК 
(вимоги: вік 25 – 40 років, ч/ж, освіта - 
середня, вища с/г, д/р - 3 роки за спец., 
відсутність шкідливих звичок, посвідч. 
водія (В), користувач ПК.  Обов’язки: 
обслуговування гольфполів. Рівень 
зарплати - 4000-5000 грн./відрядно)  
та РОБОЧІ ДЛЯ САДІННЯ ДЕРЕВ (тим-
часово). Оплата - 17 грн. на годину.
ТЕЛ. 050-331-47-53;  067-403-66-38.

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

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

Це зовсім не се-
конд хенд

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

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

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

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

То що ж таке сток? 
Нікому непотрібний 
за кордоном брак чи 
ганчірки, що вийшли з 
моди? Насправді, сток 
- це товарний або зали-
шок із складів. У дано-
му випадку під словом 
«сток» мається на увазі 
залишок одягу. Між ін-
шим, цей вид товару в 
усьому світі користу-
ється великим попитом 
і дуже популярний, за-
вдяки відмінній якості і 
звісно ж брендам. 

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

фірмових магазинах цих 
компаній? 

На це запитання від-
повідає вінницький під-
приємець, яка рік займа-
ється стоковим одягом.

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

Унікальна одиниця
Тому, коли до крам-

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

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

ДО УВАГИ 
ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!
Адреса нашого ма-

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

ПРАЦЮЄМО 
З  9.00 ДО 18.00.

ЗАВІТАЙТЕ В «СТОК»-МАГАЗИН. 
НЕ ПОШКОДУЄТЕ!

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖКОМЗЕМУ
 У МАКАРІВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

- завідувача юридичного сектору управління Держкомзему 
Вимоги: освіта - вища, спеціальність «Правознавство», стаж роботи за фа-

хом не менше 4 років, стаж роботи в державній службі не менше 3 років;

- головного спеціаліста юридичного сектору управління 
Держкомзему (на період відпустки основного працівника по 

догляду за дитиною до 3 років).
Вимоги: освіта - вища, спеціальність «Правознавство», стаж роботи за фа-
хом не менше 3 років, стаж роботи в державній службі не менше 2 років.
СМТ МАКАРІВ, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 18.         ТЕЛЕФОН - 5-13-48.

(Закінчення. Поч. на 7 стор.).

Колектив Центру розвитку дитини «Пролісок» смт Ма-
карів висловлює глибокі співчуття вихователю Кнапиш 
Тетяні Леонідівні і помічнику вихователя Кнапиш Анні 
Анатоліївні з приводу тяжкої втраті – смерті 

батька та дідуся.
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18-24 ЖОВТНЯГОРОСКОП
ОВЕН. Перспективи стосунків з партнерами будуть у 

центрi вашої уваги. Не плануйте важливi дiловi й особистi 
зустрiчi на першу половину тижня. Несподiвано ви можете 

отримати цiкаву iнформацiю або пропозицiю. У вiвторок пробле-
ми можуть виникнути в подорожах - перевiряйте справнiсть свого 
автомобiля i не довiряйте випадковим людям. Четвер - сприятливий 
день для вiдвiдин стоматолога або невеликих косметичних операцiй.

Сприятливi днi: 18, 19;  несприятливi: 22.

ТIЛЕЦЬ. Матерiальнi питання покваптеся вирiшити у 
понедiлок. Але великі покупки краще вiдкласти на наступний 
тиждень. Придiлiть максимум уваги здоров`ю - є небезпе-

ка iнфекцiйних i простудних захворювань. З четверга бiльше уваги 
- домашнiм справам. Будьте уважнi з водою, стежте за справнiстю 
системи водопостачання. “Витiк” грошей можливий у другiй половинi 
тижня, тому слідкуйте за витратами.

Сприятливi днi: 20;  несприятливi: 21.

БЛИЗНЮКИ. У вiвторок i середу можна активно спiлку-
ватися, зав`язувати дiловi i особистi зв`язки. Але враховуйте 
загальну напружену атмосферу i схильнiсть оточуючих до су-

перництва - кожен тягне “ковдру на себе”. У вiвторок будьте уважнi, 
працюючи з комп`ютером i iншими системами зв`язку. Можливi 
технiчнi проблеми, збої, спотворення iнформацiї. У четвер можна за-
йнятися покупками, але не особливо великими. В п`ятницю добре 
приймати гостей.

Сприятливi днi: 19, 21;  несприятливi: 20.

РАК. Для вас цей тиждень може стати вдалим, не дивлячись 
на завантаженiсть справами i неспокiйну атмосферу в стосунках з 
оточуючими. Несподiвана iнформацiя в середу послужить стиму-

лом для активнiшої участi в справi, де ви розкриєте свої творчi здiбностi. Це 
може бути потреба зайнятися переплануванням свого будинку або задово-
лення iнтересiв ваших дiтей. У четвер i п`ятницю робiть закупiвлю продуктiв. 
Цi днi найбiльш оптимальнi для роботи з домашнiми рослинами.

Сприятливi днi: 22, 24;  несприятливi: немає.

ЛЕВ. Спробуйте вiдiйти вiд звичних схем у стосунках, по-
новому розставте прiоритети. Це допоможе вирiшити проблеми, 
тiльки не доводьте з`ясування стосунків до конфлiктiв. Знайдiть 

заняття, яким захопиться вся сiм`я. У четвер i п`ятницю ваша допомога 
може знадобитися комусь з родичiв. Це сприятливий час для ремонтiв, 
генеральних прибирань. У вихiднi добре вiдвiдати сауну, басейн, масаж-
ний кабiнет.

Сприятливi днi: 20;  несприятливi: 19.

ДIВА. Скоро вам належить заглибитися в нову тему, тому 
доведеться обмежити активне спiлкування i поїздки. Корис-
туйтеся можливiстю одержати такого роду враження вже за-

раз. Вiдвiдини рiзних iнстанцiй, оформлення документiв теж краще 
зробити цього тижня. Але уникайте ухвалювати важливi рiшення, ро-
бити покупки в середу: є вiрогiднiсть обману або спроби вас викорис-
тати. Поїздки, сiмейнi заходи можна планувати на четвер i п`ятницю.

Сприятливi днi: 18, 19;  несприятливi: 21.

ТЕРЕЗИ. Несподiванi вiстi здалеку прийдуть у середу або 
четвер. Ви можете вiдправитися у вiдрядження чи особис-
ту поїздку. Але не поспiшайте розлучатися з грошима, якi б 

принаднi пропозицiї не надiйшли. I лише у п`ятницю ви можете за-
йнятися покупками для будинку. Тим, хто страждає вiд зайвої ваги, 
у вихiднi можна вiдвiдати сеанс масажу. Ефективним буде i викорис-
тання препаратiв для схуднення.

Сприятливi днi: 20; несприятливi: немає.

СКОРПIОН. Положення планет вiдкриває вам масу 
можливостей у найрiзноманiтнiших сферах. Але це може 
вiдбирати всi сили i несприятливо позначатися на станi 

здоров`я. Активно просувайте свої плани в першiй половинi тижня, 
а другу присвятiть особистим справам. Егоїзм i ствердження своєї 
позицiї зараз виправданi. У четвер або п`ятницю зробiть щось при-
ємне для коханої людини - результат навiть для вас може виявитися 
несподiваним.

Сприятливi днi: 20, 21;  несприятливi: 19.

СТРIЛЕЦЬ. У першу половину тижня займайтеся тiльки 
поточними справами. Пропозицiї або обiцянки, почутi в цей 
час, можуть виявитися порожнiми. В особистих стосунках теж 

буде повно плутанини. З четверга можете використовувати родиннi 
зв`язки для вирiшення своїх питань. У п`ятницю допомога рiдних ви-
явиться особливо вiдчутною. На вихiднi можна планувати поїздки. 
Тiльки не забудьте ретельно перевiрити всi крани в будинку перед 
вiд`їздом.

Сприятливi днi: 23;  несприятливi: 20.

КОЗЕРIГ. У понедiлок можуть з`явитися незапланованi спра-
ви. I до четверга доведеться попрацювати в режимi авралу. З дру-
гої половини тижня обстановка нормалiзується. На перший план 

виходять особистi стосунки. У четвер i п`ятницю вдома добре займатися 
ремонтними роботами у ваннiй або кухнi, здiйснювати вологе прибиран-
ня, купувати продукти. Субота сприятлива для поїздок, вiзитiв або прийо-
му гостей, а в недiлю краще уникати витрат i зайвого спiлкування.

Сприятливi днi: 22, 24;   несприятливi: 21.

ВОДОЛIЙ. Вашi iнтереси концентруватимуться навколо 
роботи. Тут на вас може чекати i вдача, i розчарування в деяких 
зв`язках, на якi ви розраховували. Якраз хороша можливiсть 

розiбратися з партнерством i зрозумiти, де ви повиннi покладатися 
тiльки на себе. Нова iнформацiя прийде у вiвторок. Цього дня будьте 
уважнi при експлуатацiї комп`ютерної i побутової технiки. З основними 
планами бажано управитися до суботи. В недiлю тiльки вiдпочивайте.

Сприятливi днi: 19;  несприятливi: 21.

РИБИ. Зараз творчий адреналiн примушує вас дiяти  по-
зитивно, не дивлячись на обмеження, з якими ви стикаєтеся. 
Будьте уважнi у вiвторок i середу, якщо плануєте ремонтнi ро-

боти вдома, особливо з електрикою. У четвер i п`ятницю придiлiть 
бiльше уваги дiтям i своїм власним захопленням. Якщо на цей тиж-
день у вас запланованi сiмейнi заходи або поїздки, то не вiдкладайте 
i встигнiть все важливе зробити до вихiдних.

Сприятливi днi: 20, 21;  несприятливi: 18. 

 Столичні художники завітали у 
Макарів, щоб не тільки поповнити 
свої творчі здобутки краєвидами 

нашого краю, а й надати поради 
початківцям – учням класу обра-
зотворчого мистецтва нашої ди-
тячої школи мистецтв. Символіч-
но, що пленер „Рідний Макарів” 
відбувся у день, коли відзначався 
День художника. Для вихованців 
дитячої школи мистецтв це стало 
чудовою нагодою познайомитися 
зі справжніми митцями: Анатолі-
єм Марчуком, Анною Мироновою, 
Ольгою Карпенко, Філіпом Чор-
нобровом, Олександром Вадісом, 
Ярославом Оліярником, Олексієм 
та Оксаною Іванюками, Миколою 
Максименком, які прибули на за-
прошення громадської організації 
“Рідне місто“. 

Художники провели майстер-
класи. Учні із задоволенням слу-
хали поради та намагалися пе-
рейняти досвід. Всі гуртом вони 
творили свої шедеври олійними 
й акварельними фарбами та олів-
цем. Полотна мазок за мазком, 
рух за рухом покривалися різно-
манітними відтінками і поступово 
з’являлися картини. Писали сели-
ще та його околиці: кургани, змієві 
вали, архітектурні споруди, свя-
тині, старе селище, річку Здвиж, 
Гавронщинське водосховище, 
яблуню, що єдина нагадує про 
батьківську садибу (якої нині вже 
немає),  Героя України, Народного 
артиста України Анатолія Палама-
ренка, замковище. 

Організатори цього триденного 
пленеру – Заслужений художник 
України Анатолій Марчук та викла-

дач дитячої школи мис-
тецтв класу образотвор-
чого мистецтва В’ячеслав 
Мельниченко провели 
конкурс на композицію 
„Рідне місто” між початків-
цями. Мольберти з робо-
тами учасників виставили 
у галереї на огляд компе-
тентного журі та гостей. 
Визначити найкращих за-
вдання було не з легких. 
Проте у тривалій дискусії 
журі дійшло згоди. Дирек-
тор районного будинку 
культури Людмила Обу-
хівська вручила грамоти 
за участь у конкурсі: Олек-
сандру Волинцю, Вікторії 
Клименко, Тетяні Алтухо-
вій, Олександрі Кульчиць-
кій, Діані Новіцькій, Оксані 
Чаркіній. Переможці Бог-
дана Хохлюк (І премія), Те-
тяна Чаркіна (ІІ премія) та 
Олексій Китаєв (ІІІ премія) 
отримали ще й грошові 
винагорди.

Член Національної 
спілки художників Ольга Карпенко 
вперше відвідала Макарів. Її зача-
рувала тутешня природа. 

– Як на диво, навіть сама пого-

да сприяє творчості. Яскраве со-
нечко пригріває. Різнобарв’ям пе-
реливається листя дерев, ніжним 
сріблом виблискує плесо Здвижа. 
Краєвиди просто захоплюють.

Подружжя Іванюків – Оксана 
та Олексій з Полтавщини – вже не 
вперше у наших краях. Вони є по-
стійними учасниками на літніх зу-
стрічах у будинку творчості „Садиба 
Марчука”. 

– Невичерпна природна непо-
вторність цього краю спонукає до 

написання нових полотен, – гово-
рить Олексій. – Вона полонила мою 
душу і я з радістю ще відвідаю ці ма-
льовничі простори.

Полотна молодої художниці 
Анни Миронової не схожі на інші. 
Стиль її письма дуже зацікавив ді-
тей. Вони із захопленням спостері-
гали за творчим процесом справж-
нього митця.

Друг Анатолія Марчука, архітек-
тор Ярослав Оліярник, привітав усіх 
присутніх з професійним святом та 
подарував районній картинній гале-
реї намальований олівцем малюнок 
каплички та власний вірш. 

Кульмінацією пленеру стало від-
криття виставки у районному бу-
динку культури. На ній представле-
но 25 полотен, які столичні майстри 
пензля написали за три дні. 

– Художні твори мистецтва ніко-
го не залишать байдужим, – преко-
наний у цьому голова громадської 
організації „Рідне місто” Олександр 
Іващенко. – Адже в них увіковічнені 
доволі знайомі та рідні місця. По-
лотна просякнуті теплом, світлом та 
любов’ю.

На жаль, на відкриття виставки 
завітало небагато тутешніх жите-
лів. Проте вони матимуть змогу 
помилуватися художніми творами, 
адже виставка діятиме до 11 лис-
топада. Тож поціновувачі мисте-
цтва мають можливість долучитися 

до прекрасного. А по завершенню 
виставки маститі майстри пензля 
із радістю подарують на спогад де-
які свої полотна районній картин-
ній галереї.

Марина ІЛЬЧЕНКО.

Автори проекту живо-
писного пленеру “Рід-
ний Макарів“ дякують 
за допомогу в проведенні 
та святкуванні Дня худож-
ника Почесному громадя-
нину нашого району Юрію 
Забелі, депутатам районної 
ради Володимиру Робенку 
та Миколі Шимановичу, при-
ватним підприємцям Ми-
колі Синьку, Миколі Нечаю, 
Анатолію Соломенку, архі-
тектору Ярославу Озерен-
ському, дирекціям готельно-
ресторанних комплексів 
„Поворот” та „Асторія”, гро-
мадській організації „Рідне 
місто”, районним партійним 
організаціям „Фронт Змін” 
та „Сильна Україна”.

ЖИВОПИСНІ КРАЄВИДИ 
МАКАРОВА ОБ’ЄДНАЛИ МАЙСТРІВ 

ТА ПОЧАТКІВЦІВ ПЕНЗЛЯ


