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Ціна договірна

ГАЗЕТА РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ,  РАЙОННОЇ  РАДИ  ТА  ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ

Юрія Володимировича За-
белу – кандидата у депутати об-
ласної ради на нинішніх виборах, 
макарівчани знають не за чутка-
ми. Він з тих людей, які не цура-
ються будь-якої роботи, уміють, 
засукавши рукави, доводити 
почату справу до кінця. Саме за 
працьовитість, наполегливість і 
людяність шанують його люди, 
де б він не трудився, довіряючи 
дедалі складніші й відповідальні-
ші ділянки роботи. 

З 1995 по 2007 рік Юрій Во-
лодимирович очолював одне з 
кращих господарств  району ТОВ 
“Агрофірма “Київська” с. Макови-
ще. Не лише зберіг його, а й ви-
вів на якісно новий рівень робо-
ти. Довкола все рушилось, а він 
утримував 4, 5 тисячі голів ВРХ, 
вирощував картоплю, на яку при-
їздили дивитися з усіх областей 
України та з-за кордону. Захист 
знайшли у дбайливого керівника 
працівники шести сусідніх госпо-
дарств, які віддали в оренду свою 
землю - понад 12 тис. га. Терито-
рія, на якій господарював Забела, 
була в районі своєрідним остро-
вом торжества здорового глузду, 
де Юрій Володимирович ствер-
джував давню істину: як працює 
керівник, яку мету ставить перед 
собою, так і живуть люди. 

Його господарство дедалі 
міцнішало, а район в цілому зане-
падав. На початку 2007 року Юрія 
Володимировича призначили го-
ловою райдержадміністрації. Він 
відновив авторитет влади. Люди 
швидко оцінили неабиякі зді-
бності керівника і пішли за ним, 
додавши району нових обертів. 
Рік, протягом якого керував ра-
йоном, став справді перехідним 
для нашого краю як у розвитку 
промисловості, сільського госпо-
дарства, збільшення інвестицій-
них потужностей, так і в розбудові 
інфраструктури, облаштуванні 
райцентру, сіл. Район все більше 
ставав самодостатнім, а не де-
пресивним, як казали колись.

Потім було призначення го-
ловою Житомирської облдер-
жадміністрації. Саме в ті роки 
макарівчани, поціновуючи зро-
блене Юрієм Володимировичем  
для свого краю, визнали його 
«Почесним громадянином Мака-
рівського району». 

На всіх керівних посадах Юрій 
Забела чітко поділяв політику 
і господарство, управлінський 
менеджмент і владну вертикаль, 
за одиницю виміру добробуту 
краю, беручи не сірий відсоток 
статистики, а благополуччя кож-
ного окремого жителя. 

Юрій Володимирович - За-
служений працівник сільського 
господарства України, має від-
знаки Міністерства аграрної по-
літики України: “Знак пошани”, 
нагрудні знаки “Успішний ке-

рівник”, “Суспільне визнання”, 
орден “За заслуги” ІІІ ступеня. 
Вклад Юрія Володимировича у 
відродження духовності нашої 
держави високо оцінено Україн-
ською Православною Церквою 

Київського патріархату – орде-
ном святого Михаїла Архистра-
тига  II-го ступеня та орденами 
Святого Рівноапостольного кня-
зя Володимира Великого II-го 
і ІІІ-го ступенів та Українською 
Православною церквою — ор-
деном Рівноапостольного Князя 
Володимира.  

Нині Юрій Забела – радник 
голови правління ВАТ «Миронів-
ський хлібопродукт». 

Три скликання обирався де-
путатом районної ради. Поза-
партійний.

Одружений, дружина працює 
керуючою справами районної 
ради. Син і донька – студенти.

Де б не був, де не працював 
Юрій Володимирович, за своїм 
характером, інтересом до сус-
пільного життя не стоїть осто-
ронь тих політичних процесів, що 
відбуваються у країні. Як депутат 
Київської обласної ради він хоче 
не лише реалізувати себе, а й 
втілити власне бачення розвитку 
нашого краю, в якому працював 
і нині мешкає. Його бажання змі-
нити життя людей Макарівщини, 
області на краще через конкретні 
та реальні справи. Як це зробити 
Юрій Володимирович знає і вміє. 
В цьому міг переконатися кожен 
житель району.

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

С П Е Ц - В И П У С К

За 9 місяців 2007 року промисловими під-
приємствами району було вироблено про-
дукції на 70,7 мільйона гривень, що на 13,2 
мільйона більше, ніж за відповідний період 
минулого року.

Райцентр став візитною карткою району: 
були упорядковані площі біля будинку культу-
ри і райдержадміністрації, запрацював кіноте-
атр, у центрі заграли різнокольоровими бар-
вами у супроводі музики фонтани, відкритий 
пам’ятник Тарасу Шевченку.

За кількістю інвестицій Макарівщина стала 
однією із кращих в області.

У соціально-економічний розвиток району 
тоді було залучено більше 14 млн. грн. спон-
сорських коштів, які були направлені на благо-
устрій Макарова, благоустрій і газифікацію сіл 
Калинівка, Лубське, Лишня, ремонт Макарів-
ського дитсадка „Пролісок”, Макарівської №2 
і №3 шкіл, пожежної частини, райвідділу мілі-
ції, спорудження пам’ятника Данилу Тупталу і 
облаштування церкви імені Димитрія Ростов-
ського.

Завершувалася газифікація району.

Вперше за 15 років було відновлено і прове-

дено освітлення 23 населених пунктів.

Зводилися нові центри логістики в Калинів-
ці, Копилові, Березівці, котеджні містечка – в 
Северинівці, Калинівці, Осиковому.

Було завершено прокладання до всіх насе-
лених пунктів асфальтованих доріг.

Саме в цей час зроблено ремонт та оздо-
блення першого поверху стаціонарного від-
ділення ЦРЛ, частково замінені дерев’яні ві-
кна на склопакети, замінена огорожа навколо 
лікарні, проведено капітальний ремонт За-
буянської медамбулаторії, виділені кошти на 
відкриття амбулаторій загальної практики сі-
мейної медицини в Кодрі, Копилові та на при-
дбання і ремонт квартир для їх працівників. Та-
кож була відкрита амбулаторія в с. Андріївка.

З твердого палива на газ переведені ко-
тельні в шести школах, капітально відремон-
товані два дитсадки у Макарові, відкритий 
дитсадок у Маковищі, запрацювала, завдяки 
спонсорським коштам, перша дитяча теле-
студія в Макарівській ЗОШ №2. За програмою 
„Освіта” сюди був виділений перший шкільний 
автобус для підвезення дітей до школи і вста-
новлені ортопедичні парти для першачків, об-
ладнані нові комп’ютерні класи в школах,  був 

відкритий спортмайданчик зі штучним зеле-
ним покриттям у Макарівській ЗОШ №1.

У співпраці з сільськими та селищними го-
ловами завершено ремонт будинків культури 
Колонщини, Гавронщини, Ясногородки, Ново-
сілок, велося будівництво нового будинку куль-
тури у Фасовій. Проведено ремонт покрівлі, 
перекриття даху та заміна вікон на склопаке-
ти в районному будинку культури, капітальний 
ремонт великої зали (освітлення, озвучення, 
одяг сцени, заміна покриття підлоги, стіль-
ців), танцювальної зали та фойє. Встановлено 
модульну котельню по опаленню приміщен-
ня. Відремонтовано та оздоблено зовнішньо 
приміщення будинку культури, оформлено 
прилеглу територію (озеленення, встановлен-
ня комп’ютерного поливу, заміна покриття), 
придбана оргтехніка для будинку культури та 
дитячої школи мистецтв, для ряду закладів 
культури закуплено музичні інструменти, під-
силювальна апаратура, сценічні костюми.

На придбання техніки для районного ви-
робничого управління житлово-комунального 
господарства виділено понад мільйон гривень 
спонсорських коштів.

Відкритий будинок сімейного типу родини 
Крушельницьких.
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Мало хто з нас довіряє обіцянкам кандидатів, які йдуть до влади. Бо, чого гріха таїти, чи не більшість із них на другий день після виборів і не 
згадують ні хто їх обрав, ні що обіцяли. Тож навчені досвідом, довірмося вчинкам того, кого обираємо. Тоді й жалкувати не доведеться. Юрій 
Володимирович Забела керував нашим районом 10 місяців, проте зроблено за той час у розбудові Макарівщини стільки, що деяким очільни-
кам влади нашого ж таки краю не вистачило виконати за роки. Ось лише, без будь-яких коментарів, деякі факти, що кажуть самі за себе.

М О В О Ю  Ф А К Т І В
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Життя вперше звело мене з 
Юрієм Володимировичем Забе-
лою, коли він був на посаді голови 
Макарівської райдержадміністра-
ції. Саме тоді він посприяв прем’єрі 
моєї нової роботи «Думи мої, думи 
мої, квіти мої, діти!..» на рідній Ма-
карівщині за участі Державної ака-
демічної чоловічої хорової капели 
Л.Ревуцького та заслуженого ака-
демічного симфонічного оркестру 
Національної радіокомпанії Укра-
їни під диригуванням народного 
артиста України Івана Гамкала. Це 
вперше за всю багатовікову істо-
рію Макарова за участі таких зна-

них колективів, у переповненій залі 
районного будинку культури, мої 
земляки освятилися іменем Тара-
са Шевченка, його невольницькою 
поезією у супроводі музики Мико-
ли Лисенка. Хвилююче. Незабут-
ньо. Ні до, ні після цього подібного 
заходу у макарівців ще не було.

Дбайливий господарник, енер-
гійний керівник, вдумливий полі-
тик, небагатослівний, але діловий, 
він завдяки природженій інтелі-
гентності, освіченості глибоко ро-
зуміє, що духовне начало  первин-
не 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, орга-
нізатора від природи.

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

Анатолій ПАЛАМАРЕНКО, 
Герой України, Народний 

артист України, 
«Почесний громадянин Ма-

карівського району».

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).

Цьогорічний мистецький пленер, який традиційно про-
ходить у моїй батьківській садибі в Козичанці, був з най-
складніших у плані організації  серед проведених за багато 
років. Звичайно, знайшлися люди небайдужі, що активно 
підтримали мою ініціативу і мистецьке свято відбулося, про-
те не в таких масштабах, як в роки минулі.

Пригадую попередні пленери за активної підтримки та 
участі голови районної адміністрації Юрія Забели. Коли я 
вперше звернувся до нього, то одразу зрозумів, що це лю-
дина, яка не тільки є серйозним господарником, що взяв-
ся за розбудову Макарова, а також поціновувачем мисте-
цтва.

У його фаховості й порядності я переконався, коли 
отримав повну підтримку в організації та проведенні мис-
тецького свята. Юрій Володимирович знайшов час та осо-
бисто взяв участь у пленері. Згодом голова райдержад-
міністрації активно посприяв розширенню Макарівської 
картинної галереї. Були придбані вітрини і шафи для скуль-
птурних композицій і живописних робіт, замовлені подіуми 
та рами. Пленери та літературно-мистецькі свята у Кози-
чанці в той час відбувалися за підтримки і особистої участі 
Юрія Забели.

Всі макарівці та мешканці району прекрасно знають, що 
свого часу саме завдяки голові адміністрації було в рай-
центрі встановлено перший в країні пам’ятник святителю 
Димитрію Ростовському (Данилу Тупталу), нашому славно-
му земляку, просвітителю, ім’я якого відоме на весь хрис-
тиянський світ, та пам’ятник Тарасу Шевченку; нарешті 
відремонтований районний будинок культури, приведено 
до ладу головні площі райцентру... Особисто переконався, 
що цей керівник дотримує свого слова - сказав і зробив. 
І ще одне, на відміну від інших керівників він завжди до-
слуховувався до слів та порад фахівців. Цілком логічно, що 
свого часу саме Юрія Володимировича Забелу призначили 
на посаду губернатора Житомирщини, де він, як завжди, 
плідно працював.

З 8 по 10 жовтня з нагоди Дня художника у Макарові 
проходив живописний пленер «Рідний Макарів». І цього 
разу, вже перебуваючи поза посадою керівника району, 
Юрій Володимирович теж активно долучився до мистець-
кого заходу. Бо йому небайдужа земля, де живе сам і його 
родина. І він вбачає подальший поступ її у духовному роз-
витку.

Маючи досвід співпраці з Юрієм Володимировичем, я 
твердо переконаний, що він як досвідчений менеджер, лю-
дина освічена і патріот Макарівщини, є гідним представляти 
наш район в обласній раді.

Анатолій МАРЧУК,
Заслужений художник України, 

академік української академії геральдики, 
засновник Макарівської картинної галереї.

ДОСВІДЧЕНИЙ 
МЕНЕДЖЕР І ПАТРІОТ 

РІДНОГО КРАЮ

Щ О Б  У К Р А Ї Н А  Б У Л А 
Т А К О Ю ,  П Р О  Я К У  М Р І Є М О

Бригадиром молочнотоварної ферми в Карашині я пра-
цюю з 1991 року. Перші роки роботи запам’яталися мені чи не 
найбільше економічними негараздами. Сільськогосподарське 
підприємство, як і більшість тоді в районі, занепадало на очах. 
Люди виживали хто як міг, бо заробітну плату не виплачували. А 
про яку дисципліну, продуктивність праці можна було говорити, 
коли нормою стала постійна плинність кадрів. Більшість розбі-
галися в пошуках роботи і заробітку. Хтозна, як би склалося на-
далі, чи залишилася б у Карашині молочнотоварна ферма, якби 
колектив (а тоді залишилося лише 60 працюючих) не звернувся 
до директора ТОВ „Агрофірма „Київська” Ю.В.Забели з прохан-
ням працевлаштування та забезпечення роботою.

Про маковищанське господарство, тоді ще радгосп „Ки-
ївський”, почала йти добра слава з 1995 року, коли його очо-
лив Юрій Володимирович. У ті непрості часи, коли в районі 
більшість сільгосппідприємств розвалювалися, землі роками 
не засівалися, худоба з ферм розпродувалася, то керове ним 
господарство нарощувало виробництво, економічно міцніло.

З 2004 року наше Карашинське господарство стало від-
ділком агрофірми. Колектив одразу відчув зміни. Поголів’я 
великої рогатої худоби зросло у нас з 90 голів до 530, надій 
молока  на одну корову виріс з 3,5 кілограма до 19,5; розве-
ли м’ясну породу худоби в кількості 1600 голів, шляхом удо-
сконалення та урізноманітнення раціону годівлі худоби при-
ріст молодняка зріс з 200 грамів на добу до кілограма. Умови 
праці теж поліпшилися. Повністю були реконструйовані при-
міщення з утримання 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 ке-
рівників недарма люди кажуть: якщо він вже взявся за спра-
ву, то зробить її якнайкраще. Думаю, що коли вже вибирати 
депутатів, які представлятимуть наші інтереси в Київській 
обласній раді, кращої кандидатури годі шукати. Як вміє Юрій 
Володимирович працювати, дбати про наш Макарівський 
край,  його людей дійсно переконався на прикладі свого гос-
подарства і як всі жителі району, відчував по тих змінах, які 
відбулися за роки, коли Юрій Володимирович був головою 
райдержадміністрації. Ми знаємо Юрія Володимировича не 
один день і навіть не один рік, знаємо про зроблене ним, тож і 
вибір можемо зробити невипадковий, а усвідомлений.

Олександр МЕЛЬНІК, 
бригадир молочнотоварної ферми 

відділка с. Карашин ТОВ „Агрофірма „Київська”.

ЯКЩО ВЖЕ ВЗЯВСЯ ЗА 
СПРАВУ, ТО ЗРОБИТЬ ЇЇ 

ЯКНАЙКРАЩЕ

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 централь-
ної районної лікарні. Зразу ж скажу, 
що була приємно вражена техніч-
ним забезпеченням цього кабінету. 
На окремому моніторі я могла спо-
стерігати за ходом обстеження, що 
проводив лікар. Після завершення 
обстеження мені вручили висновок 
не у вигляді незрозумілих рядків у 
амбулаторній картці, а сучасний 
протокол з фотозображенням мого 
стану здоров’я, який, до речі, не в 
кожному столичному закладі можна 
побачити. Як пояснив лікар, я можу 
результати подібного обстежен-

ня записати на електронний носій 
і проконсультуватись у будь-якому 
медичному закладі не тільки нашої 
країни, а й за кордоном щодо пра-
вильності встановленого діагнозу. 
Апаратно-програмний комплекс, 
який функціонує в кабінеті УЗД біль-
ше 4 років, дав можливість створити 
базу даних електронних карток по-
над 20 тисяч пацієнтів і спостерігати 
за динамікою хвороб при повторних 
зверненнях, що дає можливість сво-
єчасно призначити адекватне ліку-
вання. 

Я поцікавилася, як вдалося об-
ладнати кабінет УЗД сучасним об-
ладнанням, знаючи, що за бюджет-
ні 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.

“СЛАВНА ЛЮДИНА НЕ ПРОЖИТИМИ РОКАМИ, 
А СВОЇМИ ДІЛАМИ”

ЗНАКОВА ЗУСТРІЧ
Є люди, зустрічі з якими стають знаковими в нашому житті й 

воно поліпшується, а ще круто міняється доля. Такою людиною 
для нашої сім’ї став Юрій Володимирович Забела.

Господь наділив Ю.В.Забелу великим талантом працювати 
з людьми і для людей. Мудрий і доброзичливий, коли був голо-
вою райдержадміністрації, він скерував відповідні служби для 
допомоги нашій багатодітній родині. Ми змогли озеленити те-
риторію двору, поновити огорожу, будівлю альтанки, а асфаль-
тове покриття, яке було прокладено на подвір’ї, дало змогу 
нашим дітям тут гратися, кататися на роликах, скейтах і вело-
сипедах, допоміг облаштувати дитячі кімнати (люстри, килими, 
посуд).

Що нас особливо приємно вразило в Юрієві Володимиро-
вичу, як у керівникові, – це те, що він у спілкуванні щирий, без 
амбітного і зверхнього тону. Він з повагою, відкрито і залюбки 
розмовляє «на рівних» як з посадовцями, так і простими грома-
дянами.

Він – людина слова. Це знають і підтвердять усі, хто мав спра-
ву з Юрієм Володимировичем. Чесно обіцяв і відповідав за все, 
що робив. Це гарний приклад керівника високого рівня для всіх 
урядовців, а особливо молодих.

Коли Ю.В.Забелу перевели на іншу роботу, повірте, дуже ба-
гато людей шкодували, що такого керівника забрали з району

Любов КРУШЕЛЬНИЦЬКА,
мама – вихователь, голова Київського обласного осередку 

ВГО «Асоціація - «Моя родина».
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ХОРОШІ ДІЛА СВІДЧАТЬ САМІ ЗА СЕБЕ,
 А ЛЮДИ – ПРО ТОГО, ХТО ЇХ ВЕРШИТЬ

Петро МІНЕНКО – депутат ра-
йонної ради, працював у районі 
більше 30-ти років на посаді на-
чальника міжрайонного газового 
управління

– Мені приємно сьогодні зга-
дувати, коли пліч-о-пліч довелося 
працювати з головою райдержадмі-
ністрації Юрієм Володимировичем 
Забелою. Не дивлячись, що на цій 
посаді Юрій Володимирович про-
працював менше року, проте наша 
Макарівщина, як весняна квітка, 
розквітла. Якщо про основне, то це 
відновлення освітлення в населених 
пунктах, ремонт автошляхів (до-
ріг), капітальні ремонти ФАПів, по-
штових відділень, сільських клубів. 
А Макарів взагалі змінився: пере-
творився в чарівне благоустроєне 
селище.

Виконуючи свої депутатські 
обов’язки, я був закріплений за се-
лищем Кодра, неодноразово звер-
тався до Юрія Забели за допомо-
гою. Так, за його безпосередньої 
підтримки у селищі Кодра у 2007 
році була капітально відремон-
тована і обладнана сучасною ме-
дичною апаратурою амбулаторія 
загальної практики сімейної ме-
дицини, куплена для лікаря квар-
тира, капітально відремонтований 
дах у шкільній їдальні, проведений 
ремонт харчоблоку, замінено на 
пластикові всі вікна у школі.

Шановні жителі селища Кодра 
та району!

Закликаю вас проголосувати 31 
жовтня за шановану нами людину, 
успішного керівника, мешканця на-
шого району, кандидата в депутати 
до Київської обласної ради Юрія 
Володимировича Забелу.

Наталія БАХ – депутат район-
ної ради, голова фермерського 
господарства «Бах і сім’я»

– Особисто знаю Ю.В.Забелу 
щонайменше 15 років з часу за-
початкування фермерства у на-
шому районі і впевнена, що ця 
людина ніколи не відступить від 
своїх поглядів на життя, не зра-
дить тих, хто його обере, не зали-
шить жодного звернення без від-
повіді і прохання без допомоги. Я 
на власні очі бачила якого розкві-
ту досягла агрофірма «Київська» 
за часів керування Ю.В.Забели. 
А погляньте скільки позитивних 
звершень відбулося у районі за 

роки керівництва Юрія Володи-
мировича на посаді голови рай-
держадміністрації. Я переконана, 
що, обравши його депутатом об-
ласної ради, ми, макарівчани, за-
вжди отримаємо допомогу і під-
тримку у вирішенні своїх питань і 
проблем.

Саме тому я звертаюсь до всіх 
мешканців району з проханням під-
тримати кандидатуру Юрія Забели 
до Київської обласної ради.

Олександр БЕЗУГЛЕНКО – 
голова Макарівської організації 
ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів)

– Я, ветеран Афганістану, звик 
довіряти людям, зважаючи не на 
те, що говорять, а на те, яку мають 
життєву позицію. Звісно, що кожна 
громада хоче, щоб в органах місце-
вого самоврядування її представ-
ляли депутати, які відстоюватимуть 
її інтереси. Тож кожен, опускаючи 
бюлетень до скриньки на виборчій 
дільниці, відчуває особисту відпо-
відальність за вибір, що зробив. 
Навіть один голос може стати вирі-
шальним. 

Я обиратиму депутатом Юрія 
Володимировича Забелу. Бо він 
чимало зробив для району і як 
успішний керівник сільськогоспо-
дарського підприємства, і як го-
лова райдержадміністрації. Нам, 
ветеранам-інтернаціоналістам, 
не просто буває справити-
ся з життєвими проблемами. 
Об’єднавшись в організацію, ми 
їх спільно вирішуємо. Коли Юрій 
Володимирович керував райо-
ном, ми постійно відчували під-
тримку влади. 

Саме в той час про Макарів-
щину заговорили в області, як про 
перспективний район Київщини. 
Соціально-економічні зміни не мо-
гли не радувати. Макарівчани по-
чали більше вшановувати історію 
своєї малої батьківщини, більше 
долучатися до змін на краще рай-
центру, сіл. 

Приклад районної влади, яку 
очолював Юрій Володимирович, в 
розбудові краю перейняли і його 
наступники. І це принесло відчут-
ні результати. Якщо ж ми оберемо 
Юрія Володимировича депутатом 
обласної ради, він матиме ще біль-
ше можливостей попрацювати для 
Макарівщини.

Юрій КУПРІЯН – директор Ма-
ковищанської школи

– Про таких людей, як Ю.В. За-
бела, дуже приємно говорити. Я з 
ним знайомий з 1989 року, але тісне 
співробітництво розпочалося, коли 
мій односельчанин став директо-
ром сільськогосподарського това-
риства. Агрофірма надала кошти 
на відновлення оздоблення школи. 
Саме за сприяння Юрія Володими-
ровича запрацював у селі дитячий 
садок. У приміщення школи тоді 
відремонтували одне крило й роз-
містили його в ньому. 

Учні школи завжди допомагали 
господарству в сільгоспроботах, а 
керівництво у свою чергу заохочу-
вало їх подарунками, преміями.

Першими сучасними комп’юте-
рами школа теж завдячує йому. 
Жодне шкільне свято не обходилося 
без підтримки директора агрофірми 
як моральної, так і матеріальної.

Не можу, як педагог,  не сказати 
хоча б кілька слів про нього, як про 
батька. Дочка Ірина та син Воло-
димир відзначалися гарною пове-
дінкою, високими знаннями пред-
метів, тож і закінчили школу обоє з 
медаллю. Прикладом наполегли-
вості в здобутті намічених цілей для 
них був і є тато. Я впевнений вони 
ним  гордяться.    

Володимир МЕРЕЖКО – ди-
ректор СВК «Росія», депутат ра-
йонної ради

– Юрія Володимировича Забе-
лу знаю давно. Як колеги, ще коли 
Юрій Володимирович був дирек-
тором ТОВ «Агрофірма «Київська», 
часто допомагали одне одному в 
роботі. Згодом господарство За-
бели економічно більш зміцніло, 
тож ми, керівники сільськогоспо-
дарських підприємств, переймали 
тут кращий досвід. Юрій Володими-
рович – з керівників прогресивних, 
мудрих і далекоглядних, справжніх 
господарів, у чому переконав й коли 
очолив райдержадміністрацію. Рік, 
протягом якого керував районом 
Юрій Забела, став у певному сен-
сі навіть переломним для регіону 
щодо соціально-економічного роз-
витку. 

Я переконаний, що Юрій Воло-
димирович Забела, як депутат об-
ласної ради, зробить багато для 
розвитку Київщини і зокрема нашо-
го краю.

Юрій Забела з працівниками ТОВ 
“Агрофірма “Київська“ в картопле-
сховищі, яке споруджене за його ке-
рівництва, на що витрачено близько 
15 мільйонів гривень.

КАНДИДАТ У ДЕПУТАТИ 
ПЛАНУЄ:

Збереження існуючої мережі дошкільних та за-
гальноосвітніх навчальних закладів району.

Подальше реформування медицини - відкрит-
тя амбулаторій загальної практики сімейної меди-
цини. Запровадження в ЦРЛ лікарняної каси, яка 
дає можливість лікуватися хворим безкоштовно. 
Внески за одиноких пенсіонерів та малозабезпе-
чених сплачувати з обласного бюджету. 

Ініціювати впровадження обласної програми 
«Власний дім», що дозволить вирішити проблеми 
придбання житла для кваліфікованих спеціалістів, 
яких конче потребують райони. 

Сприяти будівництву краєзнавчого музею і 
розширенню художньої галереї Макарова.

Створення доступу до мережі Інтернет в усіх 
сільських бібліотеках.

На обласному рівні вирішити питання зміни 
меж населених пунктів: Борівка, Королівка, Паш-
ківка, Макарів для подальшого розвитку територі-
альних громад.

Створення обласних програм, які б дали мож-
ливість придбати реанімаційні автомобілі невід-
кладної допомоги та додаткові пожежні автомобі-
лі для всіх районів Київщини.

Відкриття  в районі нових робочих місць шля-
хом організації в районі сільськогосподарських 
підприємств, які працюватимуть за новими еко-
логічними технологіями.

Підтримувати у навчанні та працевлаштуванні 
обдаровану молодь. Створення на Макарівщині 
благодійного фонду для заохочення їх професій-
них здобутків. А також благодійного фонду для до-
помоги обездоленим дітям, багатодітним сім’ям, 
інвалідам та ветеранам війни і праці.

Ремонт та будівництво сільських доріг.

Удосконалення мережі автобусного сполучен-
ня з віддаленими селами району.

Повернення з обласної до районної комуналь-
ної власності КПП „Макарівтепломережа”, БТІ, 
приміщення друкарні та редакції, що дасть мож-
ливість стабілізувати належну роботу колективів і 
сприяти поповненню місцевого бюджету.

Збереження природи рідного краю, не допу-
щення розміщення на Макарівщині підприємств зі 
шкідливих виробництв, що завдадуть непоправ-
ної шкоди екології.

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

ЮРІЙ ЗАБЕЛА 
ГІДНИЙ 

ПРЕДСТАВЛЯТИ  
ГРОМАДУ

У нашій державі велика увага приділяється таким 
людям, як я. Діють відповідні державні програми  соці-
ального захисту інвалідів. І все ж дуже часто не вистачає 
матеріальної підтримки. Мені, можна сказати, пощасти-
ло. Адже у своєму житті я познайомилася з такою пре-
красною, щиросердною людиною, як Юрій Володими-
рович Забела у час, коли він працював у районі головою 
держадміністрації. Саме він допоміг нашій сім’ї у ремонті 
квартири, будівництві пандуса, щоб я могла самостійно 
виїхати на вулицю, віднайшовши спонсорів, які всі робо-
ти профінансували. Моя мама каже, що саме такі люди, 
як Ю.В.Забела, мають керувати державою. І мені особис-
то сьогодні дуже не вистачає підтримки Юрія Володими-
ровича. Я вже стомилася чекати на інвалідну коляску, яку 
має мені безкоштовно надати управління праці та соці-
ального захисту населення, де я стою на черзі. Правда, 
пропонували, але я не можу користуватися будь-якою, 
мені потрібна запорізького виробництва. Вона більш 
якісніша і маневреніша у порівнянні з китайськими, які 
хоч і дешевші, але  швидко виходять з ладу. Маю вели-
ку надію у вирішенні цього питання на Ю.В.Забелу, який 
балотується депутатом до  обласної ради по нашому ви-
борчому округу. 

    Моя родина щиро йому була вдячна за підтримку в 
свій час, і ми без вагань віддамо свої голоси на виборах 
за нього, бо саме такі люди мають представляти громаду 
в місцевих органах самоврядування. Адже вони будуть 
відстоювати не тільки її інтереси, а й кожного громадя-
нина. А в тому, що Юрію Володимировичу небайдужі про-
блеми людини, переконалася особисто.

 Юлія ЛІСОВСЬКА,
 жителька Кодри, інвалід І групи.
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31 жовтня маємо зробити правильний вибір депу-
татів до органів місцевої влади. Для цього ми повинні 
подумати і визначитися. Різних народних обранців ми 
бачили: і тих, які працюють для людей, і які працюють 
на себе, але роблять вигляд, що працюють на виборців. 
Життя моє склалося так, що Ю.В.Забелу – кандидата 
в депутати обласної ради, знаю уже давно. І знаю, що 
він весь час працював на благо району. В 2007 році я 
був призначений начальником районного виробничо-
го управління житлово-комунального господарства. 
Тоді на підприємстві не було техніки, щоб виконува-
ти належні роботи, обладнання, замінних агрегатів і 
устаткування. А сам Макарів був неблагоустроєний, 
потребував змін. Юрій Володимирович, як грамотний 
керівник, господар, людина небайдужа до краю, в яко-
му проживає, взявся за відтворення комунальної служ-
би. На розвиток виробництва були направлені  інвес-
тиційні кошти в сумі 250 тис. грн., що дало можливість 
зберегти водоканал, свердловини і каналізаційні спо-
руди. Було придбано техніку, сміттєзбиральну машину, 
трактори, що дало можливість запровадити нові послу-
ги із збору сміття з приватного сектору і відновити ряд 
послуг населенню. Того року було облаштовано площу 
біля будинку культури, встановлено пам’ятник Данилу 
Тупталу. Відбулися суттєві зміни в комунальному об-
слуговуванні населення району: облаштовані сміттєз-
валища, налагоджено вивезення сміття, роботу служби 
без великих аварійних зривів. Підприємство за цей рік 
отримало 250 тис. гривень прибутку. Тому впевнений, 
Юрій Володимирович, який має організаторські зді-
бності, досвід керівної роботи, достойний бути депута-
том  обласної ради. Він живе в нашому краї, уже чимало 
зробив для макарівчан і йому не соромно дивитись їм 
у вічі. Ставши депутатом, він турбуватиметься про нас, 
своїх земляків.

Анатолій СОЛОМЕНКО, 
смт Макарів.

На освітянській ниві я працюю 
вже кілька десятків років – на-

ступного відзначатиму сорокарічний 
ювілей педагогічної роботи в Кодрян-
ській школі. Моє життя нерозривне з 
цим навчальним закладом, тож і хо-
роше, і труднощі, все 
проходило крізь моє 
серце. Пам’ятаю, 
наскільки важко 
педколективу було 
вирішити питання з 
ремонтом приміщення: протікав дах, 
а харчоблок та їдальня взагалі по-
требували чимало капіталовкладень, 
щоб привести їх до належного стану. 
Звичайно, нам самим все це виріши-
ти було не під силу, тож зверталася 
за допомогою до районної влади, 
і тільки з приходом до керівництва 
Юрія Володимировича Забели нас 
почули. Голова райдержадміністра-
ції, приступивши до своїх обов’язків, 

почав особисто ознайомлюватися зі 
станом навчальних закладів. Завітав 
і до нас. Під час зустрічі з ним вчите-
лі розповіли Юрію Володимировичу 
про наболілі проблеми. Він пообіцяв 
допомогти. Правда, тоді подумало-

ся, що навряд чи під силу буде ново-
му молодому керівникові району ось 
так відразу виконати стільки наших 
прохань. Та швидко переконалися, 
що Юрій Володимирович – людина 
слова. 

У школі був проведений капіталь-
ний ремонт  їдальні, де всі вікна замі-
нили на пластикові і тепер вазони на 
підвіконнях взимку не замерзають, 
повністю перекрили дах, закупили 

для харчоблоку електроплиту, ванни 
для миття посуду та сушки, замінили   
водопровід, є гаряча вода. А в ціло-
му дах  школи відремонтували і те-
пер не страшні нам ніякі дощі. При-
ємно сьогодні зайти в їдальню: тут 

чисто, світло, тепло,  
діти із великим задо-
воленням смакують 
гарячими обідами, 
приготовленими на-
шими кухарями.

Якби тоді Ю.В.Забела попрацю-
вав ще довше у районі головою рай-
держадміністрації (хоча ми й раділи 
за нього, що його було призначено 
головою Житомирської облдержад-
міністрації), він би допоміг школі і з 
ремонтом спортивної зали, яка цьо-
го давно потребує.

Світлана ГАВРИЛЕНКО,
вчителька початкових класів 

Кодрянського НВО.

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 адресована, іноді просто безцінна. 

У перші дні хвороби мені усіляко допомагали: керівник 
на моїй роботі П.І.Міненко, тодішній голова райдержадмі-
ністрації 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 Володимировича 
чотири роки тому я звернулася, коли різко ускладнило-
ся захворювання нирок, до цього не знала його, знайомі 
порадили. Правду люди кажуть: біди ніхто не жде, вона 
приходить зненацька. Але витримати випробування долі 
легше, коли поряд небайдужі люди. Мені терміново по-
трібне було обстеження в клініці, а також пройти курс 
лікування, купити дорогі ліки, інакше хвороба не тільки 

б прогресувала, а й завдала непоправної шкоди всьому 
організму. Таких коштів моя родина не мала. Юрій Воло-
димирович надав власні кошти. Не розповідав про свою 
благодійність ніде, ніколи всі ці роки. Я ж вирішила про це 
написати до газети, коли почула, що Юрій Володимиро-
вич висунутий кандидатом у депутати до обласної ради. 
Впевнена, якщо макарівчани його оберуть, то вони не по-
миляться. Побільше було б таких людей серед депутатів, 
посадовців усіх рівнів, то й проблеми наші вирішувалися 
б. Юрій Володимирович, яку б посаду не займав, якщо 
треба – допоможе. Доброчинність – стан його душі, гли-
боке розуміння того, що власне щастя подвоюється, коли 
стане хоч би трішки щасливішою навіть незнайома люди-
на. Згодьтеся, далеко не кожен з нас здатен на таке. 

Любов СЛЮСАРЕНКО, 
смт Макарів.

БЕЗЦІННА ДОПОМОГА

Порівнюючи нинішній упо-
рядкований райцентр із тим, 
яким він був п’ять років тому, – 
то це небо і земля. Літньої пори 
радують поряд з будинком 
культури фонтани з підсвіт-
кою у вечірній час – улюблене 
місце відпочинку макарівців. 

Тепер на цій затишній площі 
можна побачити батьків з ді-
тьми. Дорослим є де посидіти, 
малеча може погратися.

Саме з цих змін розпочало-
ся впорядкування райцентру 
Юрієм Володимировичем За-
белою, коли був призначений 

головою райдержадміністрації. 
У цьому проявився його госпо-
дарський хист. Адже райцентр 
– обличчя району.

З малого починаються вели-
кі справи. І Ю.В. Забела добре 
розумів, що, турбуючись про 
маленьке містечко, це – кроки 
до розбудови всієї України. Він 
хоче бачити нашу державу за-
можною, а Макарівський район 
– багатим. Тож давайте підтри-
маємо його в цьому.

Ольга ЛЕШУК,
жителька  Макарова.
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ЗРОБІМО 
ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР

ОНОВЛЕННЯМ ШКОЛИ 
ЗАВДЯЧУЄМО Ю.В.ЗАБЕЛІ

Ольга ПІДЛІСНА – ветеран праці ТОВ „Агрофірма “Київська”
– У господарстві я пропрацювала 40 років. Добре пам’ятаю, як прий-

шов до нас молодим, ще не маючи достатньо практичного досвіду, Ю.В. 
Забела працювати зоотехніком. Прийнявши ферму, відразу  ж взявся за 
її відбудову, можна сказати, з нуля. Саме при ньому тваринництво поча-
ло розвиватися й набувати сили. Ми відразу ж відчули, що це справжній 
господар, якому було не байдуже не тільки у якому стані матеріальна база 
ферми, а й моральний стан її працівників. Проте він не прагнув усім до-
годити, а навпаки, тримав дисципліну, домагався виконання технології 
догляду за тваринами, повноцінної їх годівлі. Не допускав пияцтва (чого 
таїти, й таке водилося до нього) на фермі, крадіжок кормів. Але коли до 
Юрія Володимировича зверталися люди з особистими проханнями, чи в 
потребі виорати города, чи щось привезти, покосити на присадибній ді-
лянці, – ніколи не відмовляв надати техніку.

   Правду кажучи,  після того, як Ю.В. Забела пішов,  почався спад на 
виробництві та  занепад, знизився рівень соціально-культурного розви-
тку села. Прикро, що тоді забрали його від нас.

Софія КОНДРАТЕНКО – колишня доярка ТОВ “Агрофірма “Київ-
ська”

– Я працювала дояркою у господарстві, коли в наш колектив прийшов 
новий спеціаліст - Ю.В. Забела. Він був чуйний, завжди з турботою ста-
вився до підлеглих. Підвищення на посаді не змінило його. 

І сьогодні, коли заходить розмова про Ю.В. Забелу, тільки хороше го-
ворять про нього люди як про особистість, як керівника. У ньому напрочуд  
гармонійно поєдналися доброта і вимогливість, принциповість, співчуття 
і чесність.

МУДРИЙ І ДБАЙЛИВИЙЗ  М А Л О Г О 
П О Ч И Н А Ю Т Ь С Я 
В Е Л И К І  С П Р А В И

Улюблене місце відпочинку макарівців. Саме з неї розпочав упо-
рядкування райцентру Юрій Забела, коли був призначений головою 
райдержадміністрації

Коли трапляється стихійне лихо, 
зазвичай, милосердні люди при-
ходять на допомогу потерпілим. 
Коли стоїть питання життя і смерті 
людини, поспішають донори, від-
криваються благодійні фонди.А 
якщо необхідна допомога простій 
пенсіонерці, людині, котрій вже 
за 80? Моя мама 40 років   свого 
життя віддала односельцям, пра-
цюючи завідуючою фельдшерсько-
акушерським пунктом в с. Лишня. 
В гарячу пору сільськогосподар-
ських робіт допомагала місцевому 
колгоспові на прополці буряків, ви-
биранні льону, очищала зерно на 
току, бо знала, як потрібні робочі 
руки в цей напружений час. Про-
те, коли розпочалося розпаювання 
землі, то її чомусь забули, і в селі, 

і в районі від неї відмахувалися, 
мовляв, землі немає.

Коли я про маму розповідала 
Юрію Володимировичу, який тоді 
був головою адміністрації, він по-
обіцяв, що розбереться по суті 
справи, адже такі люди, як моя 
мама, мають законне право отри-
мати земельний пай. І слова свого 
дотримав. Незабаром мамі виділи-
ли земельний пай. Ми щиро вдячні 
Юрію Володимировичу за розумін-
ня і допомогу.

У Притчах 11:25 сказано, що 
благочинна душа буде завжди Бо-
гом насичена, адже хто допомагає 
іншим, того і Бог благословляє на 
добрі діла.

Людмила КИРИЛЕНКО.

ЩЕДРІСТЬ ЗАВЖДИ ОКУПИТЬСЯ


