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Ціни на лікарські засоби в аптеках 
та медзакладах Київської області про-
тягом півроку мають знизитися щонай-
менше на 10%. Таке завдання під час 
наради цими днями із керівництвом 
медичних закладів області та вітчиз-
няних фармацевтичних виробників по-
ставив голова Київської облдержадмі-
ністрації Анатолій Присяжнюк. 

Він підкреслив, що для цього буде 
застосовано ринкові механізми, поєд-
нані з державною підтримкою, повідо-
мляє кореспондент УКРІНФОРМу. 

А.Присяжнюк поінформував, що 
комунальне підприємство “Київська 
обласна аптека” уклало угоду з ві-
тчизняним виробником ліків ТОВ 
“Фармекс-Груп” про поставку медпре-
паратів за ціною виробника. Такі угоди 
планується підписати з фармацевтич-
ною фірмою “Дарниця”, харківським 
заводом “Здоров’я” та іншими вітчиз-
няними фармвиробниками, які постав-
лятимуть медпрепарати в комунальні 

аптеки Київщини. Окрім того, плану-
ється розширити мережу комунальних 
аптек області. “За місяць комунальні 
аптеки будуть у кожному районі, і вони 
продаватимуть лікарські препарати за 
доступною ціною. Тоді й приватні апте-
ки муситимуть знижувати свої ціни”, - 
переконаний голова Київської ОДА. 

Начальник головного управління 
охорони здоров’я Київської ОДА Олег 
Ременник пояснив, що керівництво 
області має намір здійснити інтервен-
цію високоякісних лікарських засобів 
вітчизняного виробництва за доступ-
ними цінами через комунальну аптеч-
ну мережу. Аптечні підрозділи мають 
бути створені у кожному лікувальному 
закладі області - від центральних ра-
йонних лікарень до ФАПів. Усе це буде 
проведено “швидко, системно і органі-
зовано”, запевнив він. 

“Буквально завтра ми узгодимо 
конкретний план дій: у якому районі, 
що й коли ми відкриваємо, буде видано 

наказ, де всі ці питання будуть регла-
ментовані”, - підкреслив О.Ременник. 

Виконавчий директор ТОВ “Фар-
мекс Груп” А.Разумний розповів, що у 
започаткованому Київською ОДА про-
екті фармацевтичної допомоги насе-
ленню та закладам охорони здоров’я 
Київщини беруть участь чотири вітчиз-
няних фармвиробники, які сформува-
ли досить потужний асортимент - 540 
найменувань лікарських засобів. “Ви-
користовуючи препарати цих чотирьох 
заводів, сьогодні можна закрити біль-
шу частину проблем охорони здоров’я 
області - знизити ціни, прибрати яко-
мога більше посередників, довести 
ліки від заводу до комунальної аптеки”, 
- зазначив він. 

За словами А.Разумного, виконати 
поставлену владою програму-мінімум - 
знизити ціни на ліки на 10-15% “цілком 
реально, тому що ми від виробника іде-
мо до аптеки, до прилавку, до людини”. 

Надія ЮРЧЕНКО.

ЛІКИ НА КИЇВЩИНІ ПОДЕШЕВШАЮТЬ НА 10% 

ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ 
СТАВ МУЗОЮ

Для учнів 8-11 класів Макарівського НВК “ЗОШ 
I-III ст. - природничо-математичний ліцей” учениця 
9-го ліцейного класу Анна Старовойтенко презен-
тувала МАНівську науково-дослідницьку роботу 
«Унікальність живого слова (Анатолій Паламарен-
ко)». На презентацію був запрошений лауреат на-
ціональної премії Т.Г.Шевченка, заслужений ар-
тист України, Герой України Анатолій Несторович 
Паламаренко. В своїй роботі дівчина дослідила, як 
слово впливає на людську душу, розум, як автор 
підносить силу слова. Ця робота має наукове та 
практичне значення, також важливим розділом є її 
новизна. Причому саме останнє відзначив Анато-
лій Несторович, адже тут він побачив погляд під-
ростаючого покоління на самого себе, свою твор-
чість та роль української мови в житті сучасників.

До презентації була підготовлена символічна 
виставка, на якій представили публікації в періо-
дичній пресі про відомого артиста, відео та ауді-
озаписи на дисках з його виступами, нагороди та 
грамоти, якими відзначали знавця слова. Вдячний 
гість поділився своїми враженнями щодо зустрічі і 
висловив сподівання про їх традиційність, оскіль-
ки для нього Макарів - рідне селище, його мала 
батьківщина і йому небайдуже культурне вихован-
ня молоді. А ще закликав спілкуватися з книжкою, 
розкривати душу, а не бути роботоподібними істо-
тами, які сидять за комп’ютерами, читають книжки 
в мережі інтернет. 

Присутні прослухали твори П.Глазового, ури-
вок з «Кайдашевої сім’ї» І.Нечуя-Левицького у 
виконанні нашого земляка. Старшокласники теж 
приєдналися до гостя. Анна Старовойтенко, Юлія 
Писаренко та Оксана Маруніч декламували власні 
вірші та поезії вчителів української мови та літера-
тури, присвячені землякові.

Інф. «М.в.».

Багато років підряд жителі п’ятого 
поверху будинку №14 по вул.Проектній 
у Макарові не мають змоги регулярно 
користуватися водою. Її або зовсім не-
має, або вона ледь дзюркотить. Якщо 
людям потрібно для чогось більше 
води, вони змушені все робити в нічний 
час, коли тиск її дещо підвищується.

Влітку комунальники це пояснюва-
ли тим, що багато води витрачається 
на поливання городів. А сьогодні?

Дзвонимо диспетчеру і запитуємо: 
чому немає води? У відповідь чуємо:

- В нас усі свердловини працюють. 
Не знаємо чому у вас немає води, - від-
повідь. І заходів – ніяких.

Чому така ситуація, відповідь про-
ста: розрахунок тиску води на Проек-
тну робиться без врахування будинку 
№14, який стоїть на 3-4 метри вище 
від рівня інших п’ятиповерхівок. Ось і 
вся заковика.

Інженерними розрахунками по 
вводу в експлуатацію будинку було пе-
редбачено підкачування води на дру-
гий рівень, якщо її тиск у водопроводі 

знижується. З цією метою збудували 
й спеціальну станцію. Але її сьогодні й 
сліду немає. З легкої руки адміністра-
ції комунгоспу станцію розібрали, бо, 
мабуть, залізобетонні плити дуже були 
потрібні.

Сьогодні серйозно йдеться про 
якість обслуговування. Чи вона поліп-
шиться і коли, адже плата за користу-
вання водою дедалі зростає? Що на це 
скажуть комунальники?

Микола СЕЛЮХ,
мешканець будинку №14.

ПАРЛАМЕНТ 
ОБЕРЕМО 
ВОСЕНИ 
2012-ГО

Верховна Рада ухва-
лила в цілому Закон «Про 
внесення змін до Консти-
туції України щодо прове-
дення чергових виборів на-
родних депутатів України, 
Президента України, депу-
татів Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів».

Зокрема, документом 
передбачено, що депутати 
ВР обираються строком на 
п’ять років, а чергові ви-
бори до парламенту відбу-
ваються в останню неділю 
жовтня п’ятого року по-
вноважень ВР (тож наступ-
ні парламентські вибори 
відбудуться восени 2012 
року). На п’ять років оби-
ратимуться депутати міс-
цевих рад (це стосується й 
ВР Автономної Республіки 
Крим) та сільські, селищ-
ні, міські голови. Чергові 
вибори Президента про-
водяться в останню неді-
лю березня п’ятого року 
повноважень (тож наступ-
ні вибори глави держави 
відбудуться навесні 2015 
року).

ВОДА Є І …НЕМАЄ

На порядок денний колегії було 
винесено питання про стан медич-
ного забезпечення населення об-
ласті, боротьби з корупцією та про 
створення центру громадського і 
патріотичного виховання молоді 
Національного музею-заповідника 
„Битва за Київ у 1943 році”.

Нараду голова облдержад-
міністрації Анатолій Присяжнюк 
розпочав зі звернення до всіх при-
сутніх голів райдержадміністра-
цій, головних лікарів, міських та 
селищних голів:

– Так далі не буде! Я примушу 
всіх працювати! Всі надіються на 
державу, хочуть жити краще, але 
не думають звідки беруться кошти 
на красиве життя. Ми разом маємо 
змінити ситуацію на краще. Прак-
тика проведення виїзних колегій 
облдержадміністрації дозволяє 
владі бути в епіцентрі невирішених 
питань і нагальних проблем, а не 
бездіяльно спостерігати за ситуа-
цію із висоти власних кабінетів. 

Лише протягом першого міся-
ця 2011 року в Київській області 
відкрито два медичних заклади 
– поліклініка Броварської цен-
тральної районної лікарні та фель-
дшерський пункт у селі Польове 
Миронівського району. 

– Все це лише початок великої 
роботи, – наголосив Анатолій При-
сяжнюк. – Ми повинні знайти відпо-
відь, як покращити умови медичного 
обслуговування населення. Разом 
будемо виїздити у різні райони та 
дивитися як функціонують амбула-
торії, лікарні та поліклініки.  2011 рік 
пройде під гаслом: «Рік покращення 
здоров’я людей».

Голова об-
лдержадміністра-
ції повідомив про 
прийняте рішення 
відновити потуж-
ності комунально-
го закладу облас-
ної ради „Обласна 
лікарня віднов-
ного лікування” 
у м. Миронівка. 
Цей спеціалізо-
ваний лікувально-
профілактичний 
заклад широко ві-
домий як в Україні, 
так і за її межами. 
Цілющі власти-
вості радонових 
мінеральних вод 
тут використо-
вують у лікуванні 
нервової системи 
та хвороб опорно-рухового ап-
парату. На жаль, останнім часом 
кількість хворих, які звертаються 
до закладу, значно зменшила-
ся і лікарня прийшла в занепад. 
На сьогодні тут нараховується 75  
місць бюджетних та 10 госрозра-
хункових. Жителі області лікуються 
безкоштовно, а з інших областей - 
за помірну плату. Щоб відновити 
лікарню, потрібно побудувати но-
вий спальний корпус, поліпшити 
умови перебування хворих в пала-
тах, де нині по 4 ліжка в кімнаті й 
санвузол один на поверсі.

– Ефективній роботі лікарні 
відновного лікування сьогодні за-
важає відсутність належного фі-
нансування. Потрібно негайно ви-
рішити питання щодо капітального 

ремонту закладу, – сказав Анато-
лій Йосипович.

Анатолій Присяжнюк дав до-
ручення головам райдержадмі-
ністрацій та міським головам до-
лучитись до ремонтних робіт у 
Миронівській водолікарні. 

– Кожен район та місто відре-
монтує по дві кімнати, місця в яких 
будуть надаватися жителям цих 
районів та міст відповідно, – наго-
лосив Анатолій Йосипович.

Також керівник області зазна-
чив, що реформування медичної 
галузі це: „Дуже болісне питання, 
але мешканці Київщини мають 
зрозуміти, що реформування і 
скорочення – це різні речі». Вла-
да проводить реформування ме-
дичної галузі виключно з метою  

надання населенню області більш 
якісних  та доступних медичних 
послуг. Він доручив у місячний тер-
мін розгорнути по області мережу 
комунальних аптек, які дозволять 
знизити ціни на ліки на 15%.

– На території кожного ме-
дичного закладу в області, крім 
комерційних аптек, обов’язково 
повинні працювати комунальні 
аптечні заклади. Таким чином ми 
зупинимо необґрунтований ріст 
цін  на ліки, – підкреслив голова 
облдержадміністрації.

Розглядаючи питання бороть-
би з корупцією в Київській області, 
Анатолій Присяжнюк чітко окреслив 
позицію влади з цього питання:

– Наша головна задача – по-
переджати факти корупційних дій 
чиновників, а не лише констатувати 
такі негативні дії, – наголосив Анато-
лій Присяжнюк. – Контролюйте сво-
їх підлеглих, тоді хабарів не буде!

Велику увагу влада Київщини 
приділяє патріотичному вихован-
ню молоді. Зокрема, на колегії 
розглядалося питання про ство-
рення центру громадського і па-
тріотичного виховання молоді На-
ціонального музею-заповідника 
„Битва за Київ у 1943 році”.

– Ми повинні зробити все, щоб 
молодь активно долучалася до ви-
вчення героїчних сторінок нашої 
історії, – зазначив Анатолій При-
сяжнюк.

Виїзне засідання закінчилося 
оглядом обласної лікарні віднов-
ного лікування.

В засіданні взяли участь пред-
ставники ЗМІ. 

Інф. “М. в.”.

ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ВІДБУЛОСЯ В МИРОНІВЦІ
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У Макарові раніше діяло ТОВ 
“Юність”, де виготовляли трико-
тажний одяг. Там, після закінчення 
Київського державного університе-
ту технології та дизайну, працюва-
ла дизайнером Ганна Чайковська. 
Вона трудилась у колі справжніх 
майстрів, робила викройки, 
вив’язувала полотна, шила одяг, 
переймала досвід у фахівців. 
Робота була творча, цікава. Од-
нак сімейне життя внесло свої 
зміни. Вона пішла у декретну 
відпустку. Доглядаючи за дити-
ною, дізналась, що товариство 
призупинило виробництво. Час 
минав, декретна відпустка за-
кінчувалася й на Ганну чекало 
безробіття. Щоб працювати за 
фахом, потрібно було шукати 
роботу в столиці й залишати 
вдома двох маленьких дітей. 
Все обміркувавши та зважив-
ши, вирішила відкрити власну 
справу – зайнялася приватним 
виробництвом трикотажного 
одягу. Набуті в товаристві зна-
ння, навички та вміння стали у 
нагоді.

– Щоб розпочати підпри-
ємницьку діяльність з пошиття 
трикотажних виробів, необхідно 
мати відповідне обладнання, – 
розповідає Ганна Едуардівна. – 
Тож орендувала в колишнього під-
приємства, з правом подальшого 
викупу, в’язальні верстати, швейні 
машинки. Обладнання хоч і старе, 
проте в робочому стані. З часом за 
власні кошти придбала нову швей-
ну машинку.

Серед жителів району великим 
попитом користувався якісно виго-
товлений в «Юності» трикотажний 
одяг. Теплий, комфортний, зручний. 

До того ж, він підходить на будь-
який випадок життя: як вбрання 
для роботи, так і для романтично-
го вечора. Тож відкриваючи власне 
виробництво, Ганна була впевнена, 
що в неї будуть клієнти.

Не менш важливо для майстри-
ні було налагодити зв’язки з ви-
робниками пряжі. У нагоді стали 
знання про вибір сировини, набуті 
у «Юності». Із великої кількості ви-
робників вона зупинила свій вибір 
на ТОВ “Сумикамволь”. Вони про-
понують якісну ткацьку трикотаж-
ну пряжу, різну за складом (вовна, 
льон, бавовна, нітрон, віскоза, по-
ліестр) за помірні ціни з унікальною 

гамою кольорів – понад 120 найме-
нувань. Це дає можливість, ство-
рюючи новий дизайнерський одяг, 
більше фантазувати та комбінувати 
різноманітні відтінки, що задоволь-
няє найвибагливішого клієнта. 

Майстриня самостійно виго-
товляє трикотажні полотна. З них 
шиє на замовлення сукні, коф-
тинки, штани, спідниці, костюми. 
Ціни на них значно поступаються 
київським. 

– Час від часу в магазинах 
району з’являються трикотажні 
вироби з Білорусі, – продовжує 
розповідь майстриня. – Вони 
якісні та й дешевші за вітчизняні. 
У ці періоди відчувається конку-
ренція. Але із фабричного асор-
тименту не кожен може підібрати 
собі одяг. Тож тоді згадують, що 
його можна пошити на замов-
лення й звертаються до мене.

Трикотажні вироби користу-
ються популярністю у макарів-
ців, як серед людей старшого 
віку, так і молоді. 

Маленькі клієнти у Ганни Чай-
ковської – теж не рідкість. Гарною 
знахідкою для батьків є пошиття 
одягу із натуральної сировини на 
замовлення для малечі. Шиючи 
дитячі речі, майстриня завжди 
звертає увагу на те, що малеча 

швидко росте й використовує ма-
ленькі хитрощі. Тож мами можуть 
одягати дітям ці речі не один мі-
сяць.

Майстрині дуже приємно зу-
стрічати людей у виготовленому 
нею одязі. Дивлячись на них, вона 
розуміє, що робить добру, не мар-
ну справу. 

Марина ІЛЬЧЕНКО.

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ТРИКОТАЖНИЙ ОДЯГ ЗАВЖДИ В МОДІ

З АРХІВУ

ОДИН ДЕНЬ В ІСТОРІЇ РАЙОНУ
 4 лютого 1944 року після визволення Макарівського району 

від німецько-фашистських загарбників відновлено діяльність 
інкубаторно-птахівничої станції. (Постанова № 34 виконкому 
Макарівської районної Ради).

(Використано інформацію, що міститься в архівному фонді № 1).
Юлія КРАВЕЦЬ,

начальник архівного відділу райдержадміністрації.

С К Л А Д
спостережної комісії обласної  державної адміністрації

ПОДАШЕВСЬКА Тетяна Леонтіївна - заступник  голови  облдержадміністрації, голова комісії;
ПЕТРУНЬОК Віта Володимирівна - начальник відділу з питань зайнятості населення та 

умов праці головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміні-
страції, секретар комісії.

Члени комісії:
БУТНИК Віктор Григорович - начальник головного управління освіти і науки облдер-

жадміністрації;
ВАСИЛЬЄВ Сергій Григорович - заступник начальника головного управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації;
ВІТЕР Максим Кононович - начальник управління у справах сім’ї та молоді облдержад-

міністрації;
ГЕРМАН Олена Валеріївна - керівник представництва в Україні „Проект ХОУП”  (за зго-

дою);
КАМІННИК Ігор Семенович - координатор по роботі з Державним департаментом 

України з питань виконання покарань всеукраїнського благодійного фонду „Коаліція ВІЛ-
сервісних організацій” (за згодою);

КІКІНА Сергій Омелянович - заступник директора Київського обласного центру  зайнятості;
КОРНІЄНКО Ольга Петрівна - президент всеукраїнського благодійного фонду „Право-

ва ініціатива” (за згодою);
КОЛОМІЄЦЬ Наталія Дмитрівна - керівник громадської організації „Об’єднання „Сер-

це матері” (за згодою);
КОНДРАТЮК Віталій Анатолійович - уповноважений представник Міжнародного Комі-

тету захисту прав людини (за згодою);
МАРТИНЮК Леонід Олександрович - начальник головного управління праці та соці-

ального захисту населення облдержадміністрації;
МУКШИМЕНКО Алла Петрівна - голова правління громадської організації „Всеукраїн-

ський центр правової допомоги „Громадський захисник” (за згодою);
НЕКРАСОВА Надія Михайлівна - голова правління громадської організації „Фонд 

„Кримінон-Надія” (за згодою);
СУХОРУКОВ Андрій Олександрович - голова правління міжнародної громадської органі-

зації „Міжнародне товариство прав людини – Українська Секція” (за згодою).
     Андрій СПАСЬКИЙ, 

заступник голови -  керівник апарату адміністрації.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від  25 січня  2011 року                     № 52                                               м. Київ

Про внесення змін до розпорядження виконуючого обов’язки голови  
Київської обласної державної адміністрації  від 12.06.2009 № 476 

„Про спостережну комісію Київської обласної державної адміністрації”
Відповідно до статей 25, 161 Кримінально-виконавчого кодексу України, Законів України 

„Про місцеві державні адміністрації”, „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання 
у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, постанови Кабінету Міністрів 
України від 10.11.2010     № 1042 „Про внесення змін до Положення про спостережні комісії”:   

1. Затвердити склад спостережної комісії Київської обласної державної адміністрації (далі 
- комісія), утворену розпорядженням виконуючого обов’язки голови облдержадміністрації від 
12.06.2009 № 476 „Про спостережну комісію Київської обласної державної адміністрації”, що 
додається.

2. Внести такі зміни до розпорядження виконуючого обов’язки голови облдержадміні-
страції від 12.06.2009 № 476 „Про спостережну комісію Київської обласної державної ад-
міністрації”:

2.1 пункти 2, 3 викласти у такій редакції:
„2. Взяти до відома, що комісія діє на підставі Положення про спостережні комісії, затвер-

дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 № 1042. 
3. Управлінню інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації спільно з 

апаратом облдержадміністрації забезпечити розміщення у засобах масової інформації по-
відомлення щодо змін у складі комісії.”

2.2 у пункті 4 слова „Кондрука В.П.” замінити словами „Подашевську Т.Л.” 
4. Визнати таким, що втратив чинність, додаток до розпорядження виконуючого 

обов’язки голови облдержадміністрації від 12.06.2009 № 476 „Про спостережну комісію 
Київської обласної державної адміністрації”.

Анатолій ПРИСЯЖНЮК,
голова адміністрації.

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

З перших днів обрання депу-
татом районної ради VІ скликання 
Олег Спілка активно включився в 
роботу. Щоб краще знати життя 
мешканців району, їхні проблеми, 
з якими вони стикаються, як на 
роботі, так і у вільний час, намага-
ється бувати у гущі мас, особливо 
його вабить глибинка. Разом із го-
ловою районної ради Віктором Гу-
дзем якось завітав у Комарівську 
школу. Віктор Михайлович навчав-
ся у цій школі, все для нього тут 
рідне, знайоме. Пам’ятає кожного 
вчителя і вони добре відгукуються 
про свого колишнього учня.

– Знаєте, чим сільська школа від-
різняється від міської? – ставить ри-
торичне питання директор Анатолій 
Сичевський. – Вихованням, згурто-
ваністю, дружністю. Сільські діти 
більш добріші, відзивчивіші. З усіма 
випускниками підтримуємо зв’язки, 
вони часто бувають у школі.

Олег Вікторович і Віктор Ми-
хайлович оглянули школу, цікави-
лися нагальними проблемами на-
вчального закладу. Забезпечена 
вона всім необхідним навчальним 
приладдям, кваліфікованими ка-
драми. Дехто з її випускників піс-
ля закінчення педагогічних вузів 

повертаються сюди на роботу. Це 
ознака того, що хоч село і в глиби-
ні району, вирує своїм сільським 
укладом, де в радості і в тяжкі го-
дини всі разом.

Олег Вікторович кинув погляд на 
вікна. Старі, перекошені, вже давно 
потребували заміни. І пообіцяв за 
власні кошти встановити нові. Ко-
лективу школи й не вірилося, що так 
швидко їх буде замінено. 24 вікна 
встановлено. Аж посвітлішала шко-
ла, тепліше стало у класах – протяги 
не гуляють.

– Покликання кожного з нас - до-
брий спогад залишити про себе, – 
говорить Олег Вікторович, — і, перш 
за все, дбати про дітей, бо це — наше 
майбутнє. Знаю, що багато кіломе-
трів і в сніг, і в дощ, і в спеку вони хо-
дять до школи, бо хочуть мати глибокі 
знання. Я вважаю, що в таких учнів 
повинні бути належні умови для на-
вчання.

В Олега Вікторовича Спілки є ще 
багато добрих задумів для діток не 
лише цієї школи.

На знімку: депутат районної 
ради Олег Спілка, директор школи 
Анатолій Сичевський, голова ра-
йонної ради Віктор Гудзь. 

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!
Депутат обласної ради ЗАБЕЛА Юрій 

Володимирович приймає громадян щомі-
сяця кожну 2-у і 4-у п’ятницю з 10.00 до 14.00 
в громадській приймальні за адресою: смт 
Макарів, вул. Ілліча, 5, Торговельний центр 
«РУБІН», 3-й поверх, кімната 10.

Депутат Макарівської районної ради  
ЄВТУШЕНКО  Олександр Валерійович при-
ймає громадян у середу та п’ятницю з 9.00 
до 13.00 в громадській приймальні, яка зна-
ходиться за адресою: смт Макарів, вулиця 
Ілліча,5, Торговельний центр „РУБІН”, 3-й по-
верх, кімната 8.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Макарівська районна рада повідомляє про створення робо-

чої комісії з прискореного перегляду регуляторних актів, при-
йнятих районною радою. Просимо представників об’єднань 
суб’єктів господарювання, роботодавців, громадських органі-
зацій, споживачів (об’єднання споживачів), наукових установ 
та окремих фахівців подати письмові пропозиції щодо канди-
датур до складу комісії.

Заяви на ім’я голови районної ради приймаються 
протягом п’яти днів з дня опублікування оголошення за 
адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, Макарівська 
районна рада, 1-й поверх.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 5-11-38, 5-29-55.
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С Е М Е Н  Х А Н І Н :  „ Н Е Д А Р Е М Н О  Г О В О Р Я Т Ь : 
Д О Р О Г У  О С И Л И Т Ь  Т О Й ,  Х Т О  Й Д Е ”

- Семене Григоровичу, які на Ваш 
погляд першочергові завдання, що 
стоять перед депутатом районної 
ради?

- Я б відповів на Ваше питання, трохи 
узагальнивши його. Завдання будь-якої 
влади будь-якого рівня - дати можливість 
людям забезпечити собі гідні умови жит-
тя. Cвого часу Прем’єр-міністр Велико-
британії Маргарет Тетчер говорила, що 
завдання держави полягає виключно в 
охороні кордонів і доставці пошти. Все 
інше має бути передане до рук підприєм-
ців. І дійсно, якщо неупереджено погля-
нути навколо, підприємці - це, передусім, 
організатори виробництва, менеджери, 
управлінці, які покладаються на власну 
ініціативу, досвід, беруть на себе ризики 
господарювання, ведення бізнесу в не-
простих умовах сьогодення. Це люди, 
що створюють робочі місця, люди, по-
датки від праці яких в значній мірі фор-
мують бюджет держави. Такі люди по суті 
заробляють на життя собі, завдяки ви-
робництву забезпечують зарплату спів-
робітникам і ще платять податки до бю-
джету для забезпечення життя держави. 
Правильне і чесне визначення для такої 
людини - годувальник. І, безумовно, за-
вдання будь-якого чиновника створити 
режим найбільшого сприяння для такого 
“годувальника”. Забрати всі перепони 
з його дороги. Допомогти кожному, хто 
хотів би створити якесь підприємство. 
Якби, наприклад, в Макарівському районі 
добитися щомісячного збільшення числа 
працюючих підприємств, відкриття нових, 
збільшення кількості робочих місць, зрос-
тання заробітної плати, відповідно збіль-
шення і податкової бази, то можна було б 
вважати, що влада досягла поставленого 
перед нею завдання.

У своєму інтерв’ю Вашій газеті, Ярос-
лав Добрянський - голова районної дер-
жавної адміністрації говорив про те, що 
річний дефіцит бюджету району - 82 млн. 
грн., а прибуткова частина - 46 млн. грн. А 
це означає, що необхідно в 3 рази збіль-
шити кількість працюючих підприємств 
у районі, щоб вийти на бездифіцитний 
бюджет. І я, і мої колеги-депутати, голова 
районної ради Віктор Гудзь зосередимо 
всі зусилля на поліпшенні інвестиційного 
клімату в районі,  допомозі підприємцям, 
які вже працюють. Те, що заважає людям 
нормально жити і працювати, розвивати-
ся,  повинно піти назавжди.

- Добре, але як Ви плануєте досяг-
ти цього на практиці, і чи є такі повно-
важення у депутата районної ради?

- Непросте, звичайно, запитання. 
Спершу хотів би пригадати стару народну 
мудрість: роблячи свій внесок до загаль-
ної справи, головне - не забирати чужий. 
Щоб допомогти, в першу чергу потрібно 
робити не те, що здається необхідним 
особисто тобі, а те, що турбує людей і в 
першу чергу необхідне їм. Як мовиться в 
народі - уявлення про досвід ще не озна-
чає, що це досвід. І тут дуже важливо, 
щоб жителі району активніше звертали-
ся до депутатів за підтримкою, писали 
їм листи, зв’язувалися через електронну 
пошту, приходили на особистий прийом. 
Інакше депутатам ніколи не сформувати 
для себе правильні завдання, і вони бу-
дуть приречені на бездіяльність. Через  
газету хотілося б звернутися до жителів 
району. За кожним селом закріплені де-
путати районної ради. Будь ласка, дайте 
їм можливість повноцінно працювати, 
розкажіть про свої труднощі, вони їх по-
винні знати. Також депутати розділені на 
профільні комісії. Залежно від проблеми, 
Ви можете звертатися в будь-яку з них. Я 
маю сайт: www.khanin.com.ua, через який 
виборці можуть звернутися як із питання-
ми до мене, так і ознайомитися з резуль-
татами моєї праці. Що ж до повноважень, 
то їх завжди мало. Як в свій час зауважив 
Архімед - дайте мені точку опори і я пере-
верну світ. Але велика проблема в тому, 
коли хтось виправдовує недостатністю 
повноважень свою бездіяльність, тобто 
не робить взагалі нічого. Як говориться 
в Біблії - осилить дорогу той, хто йде. Я 
особисто зроблю все, що зможу. І впев-
нений, що в цьому мене підтримають мої 
колеги-депутати.

- Ви в районній раді очолюєте по-
стійну комісію з питань законності і 
правопорядку. Чим обумовлений Ваш 

вибір чи це випадковість?
- Я звичайно б працював у будь-якій 

комісії ради, але хотів  дійсно працювати 
саме в цій і депутати врахували моє по-
бажання. На моє глибоке переконання, 
немає важливішого в державному устрої, 

ніж гарантування прав і свобод її грома-
дянинові. Якщо людина не відчуває себе 
захищеною з боку держави, то її праця 
перетворюється на рабство, а життя - в 
каторгу. Наші права і свобода, права і 
свобода наших близьких - найважливіше 
питання для будь-кого з нас, зрозумі-
ло, як на мене. І тут наша і моя зокрема 
робота стосується будь-якого громадя-
нина. Для мене важливі як, наприклад, 
справедливий розгляд справ у суді, так і 
соціальне, і матеріально-технічне забез-
печення самого суду і його співробітни-
ків. Гарантування прав і свобод будь-якої 
людини, незалежно від того - працює 
вона на підприємстві або в прокуратурі. 
І цьому завданню наша комісія приділить 
увагу в першу чергу.

Хочу відзначити, що в комісії з питань 
законності і правопорядку працює 4 де-
путати, представники 4 різних партій. Я 
вважаю, це дуже добре, коли ні у кого не 
виникає питань щодо закритості або за-
ангажованості роботи комісії.

Як перший етап роботи комісії, ми 
провели семінар за участю голови район-
ної ради, всіх сільських і селищних голів 
району, прокурора району, начальника 
УВС району, голови суду і виконуючого 
обов’язки керівника податкової служби 
району. Ми намагалися обговорити най-
головніші питання в розрізі законності і 
правопорядку. Обмінялися думками, ви-
значили плани подальшої роботи.  І знову 
хотілося б звернутися до жителів району, 
до депутатів сільських рад і сільських, се-
лищних голів: без вашої допомоги, без 
ваших звернень наша робота не буде до-
сить ефективною.

- Ви активно берете участь в до-
бродійній діяльності. Скажіть чесно, 
навіщо Вам це? Одні вибори минули, 
інші ще не скоро?

- Знаєте, у мене немає відповіді на це 
запитання. Воно і мені до кінця самому не 
завжди зрозуміле. Так, я прагну допомог-
ти, враховуючи не лише власні бажання, 
але й власні можливості. Дуже мені в цьо-
му сприяють і ділом, і порадою працівники 

апарату районної ради, колеги-депутати, 
голова фракції районної організації Партії 
регіонів у районній раді Дмитро Гераси-
менко. Адже вони більше живуть і пра-
цюють в районі, знають життя сільських 
трудівників не з чужих вуст, опікуються їх 

проблемами і турботами, ділять радості і 
негаразди. До того ж, займаючись благо-
дійністю, я щиро вірю, що добро завжди 
повертається добром. Цю Біблійну істину 
сприймаю як аксіому і вона не потребує 
доведення.

За той недовгий період, що я працюю 
депутатом, вдалося вже дещо зробити. 
Була  і допомога одній із шкіл, і церкві, і 
дітям-сиротам району. Зараз готую вітан-
ня ветеранам до Дня Захисника Вітчизни. 
Детальніше про це написано на моєму 
сайті. Але складність проблеми полягає 
в тому, що важко допомогти всім - напев-
но, навіть неможливо. А вибирати, кому 
твоя допомога потрібніша - дуже важко. 
Та і саме поняття добродійності обросло 
брудом. У щирі наміри благодійника віри 
у людей настільки мало, що вона пропа-
дає інколи і в мене самого.   Але допоки 
віра є, прагну всіляко підтримувати в собі 
бажання допомогти.

- В будь-якої держави є обов’язки 
перед людьми похилого віку. З Вашої 
точки зору які першочергові завдання 
в цьому напрямку? 

- В першу чергу, нам всім треба 
пам’ятати, що пенсіонери – це наші з вами 
батьки, ті хто нас виростив. Якщо ми сьо-
годні не зможемо приділити гідну увагу 
старшим, тоді на яке ставлення до себе ми 
можемо розраховувати від своїх дітей?

Для району ця проблема особливо 
актуальна, оскільки третина населення – 
люди похилого віку. І перш ніж говорити 
про поліпшення якості життя літніх лю-
дей, необхідно принаймні виконати те, 
що вже закріплене  для пенсіонерів зако-
ном. Не повинно бути випадків затримки 
виплат пенсій. Це питання потрібно узяти 
на особливий контроль. Другим за важ-
ливістю, я б поставив роботу лікарень і 
фельдшерсько-акушерських пунктів. Тут, 
звичайно, багато що залежить від фінан-
сування. Але проблема охорони здоров’я 
для літньої людини – це, на жаль, питання 
майже кожного дня. Якщо ми хочемо ба-
чити наших батьків усміхненими, з вну-
ками на колінах – це завдання має бути 

вирішене за будь-яку ціну. Звичайно, і 
робота міліції, суду,  прокуратури, на-
шої депутатської комісії має бути досить 
ефективною, щоб захищати законні пра-
ва літніх людей. Адже для них суд, міліція 
і прокуратура – частенько остання інстан-
ція, куди вони звертаються за допомогою, 
і, звичайно, завдання правоохоронців на-
дати цю допомогу максимально швидко, 
адже для людини у віці час біжить зовсім 
по-іншому. Звісно, це далеко не весь пе-
релік проблем. Важливо дати можливість 
літнім людям не відриватися від культур-
ного життя, щоб у наших пенсіонерів не 
формувалося відчуття зайвих, кинутих 
і забутих людей. На їх долю випало вря-
тувати нас від фашизму, здолати тяжкі 
наслідки цієї війни. Я недавно прочитав 
вірш А. Дольського „Старики”. Там є такі 
рядки:

И в магазине долго и спокойно  
Считают мелочь теплую с руки.  
В нелегкий мир и в тягостные войны  
Ценить они учились медяки…
Ці рядки вражають у саме серце. І я 

думаю, ми зробимо все від нас залежне, 
щоб поліпшити життя нашим стареньким.

–  Ви, певне, погодитеся  з тим, що 
одне з найважливіших завдань будь-
якої держави - це робота з молоддю. 
Як бачите вирішення його?

– Дійсно, це питання є принципово 
важливим і актуальним сьогодні. За вели-
чезною кількістю турбот, що звалюється 
щодня на всіх працюючих людей, забува-
ється, що і ми колись були молодими. А 
для них світ виглядає зовсім по-іншому. 
Вони хочуть жити, радіючи фарбам навко-
лишнього світу, і наше завдання створити 
для них такі умови. Якщо дітям, молоді 
нічим себе зайняти – це найчастіше при-
водить до проблем. І тут словами горю 
не допомогти. І в районі, і в кожному селі 
має бути розроблена чітка програма по 
створенню місць дозвілля для молоді. 
Повинні діяти спортивні секції, проводи-
тися культурні заходи. Тут, на мій погляд, 
звичайно, немає універсального рецеп-
ту. До проблеми кожного села потрібно 
підходити індивідуально, аналізуючи, що 
необхідно в першу чергу саме тут. Так, 
наприклад, моя дружина, Ганна Аркадіїв-
на Ханіна, була обрана торік на виборах 
у місцеві ради депутатом сільської ради 
села Плахтянка. Один із пунктів її перед-
виборчої програми – ремонт клубу в селі. 
Адже без нього жителі села, і молодь у 
першу чергу, не мають елементарних 
можливостей для проведення дозвілля. 
Зараз надворі зима і ремонт клубу про-
вести неможливо, але одразу, як поте-
пліє, я сподіваюся, він розпочнеться. Ми 
домовилися з сільським головою про те, 
що він проведе тендер серед будівельних 
організацій району і вибере кращих. А я з 
дружиною оплатимо ці роботи. Сподіва-
юся, що і у всіх селах знайдуться можли-
вості, щоб хоч би на один крок піти вперед 
у вирішенні проблем молоді.

У грудні 2010 року я разом з колега-
ми брав участь у добродійній акції в Ма-
карівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів — 
природничо-математичний ліцей», де ми 
були запрошені на концерт, організова-
ний дітьми. Цей виступ носив тематичний 
характер і був присвячений Дню святого 
Миколая. Безумовно, викладачі школи 
витратили немало свого часу на роботу з 
дітьми і підготовку цього заходу. Але ре-
зультат вийшов просто прекрасний. На-
скільки все-таки у нас талановиті діти! До-
свід говорить лише про одне: ними треба 
займатися і у нас, дорослих, завжди буде 
привід для гордості за своїх дітей.

– Читачам було б цікаво більше ді-
знатися і про  Вашу родину.

–  Я одружений, у мене двоє дітей. Син 
семи років і п’ятнадцять років дочці. Вони 
у мене розумники, і я дуже пишаюся сво-
єю сім’єю. 

- І останнє питання до Вас, що б хо-
тіли побажати всім жителям Макарів-
щини?

- Є твір Кліффорда Саймака “Майже 
як люди”. У ньому люди продали Землю 
інопланетянам: кожен свій шматочок, свій 
будинок і свою справу. В них з’явилося 
багато грошей, але за них нічого було 
купити, ніде було жити і працювати. Я б 
хотів побажати всім любити, берегти свій 
край, роботу, дім. Без них ми перестаємо 
бути тими, ким ми є - людьми.

Семен Григорович Ханін – депутат районної ради, голова по-
стійної комісії з питань законності і правопорядку. І хоч минуло 
лише три місяці, як він ввійшов до депутатського корпусу ради VI 
скликання, про активну роботу народного обранця люди в райо-
ні вже чули. З читачами нашої газети Семен Григорович згодився 
поділитися своїми роздумами щодо діяльності органу місцевого 

самоврядування, подальшими планами в роботі.

НАШІ ІНТЕРВ’Ю
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Мудрими людьми мовлено, 
що нація не існує як така без носі-
їв величного творчого начала, без 
людей, які уособлюють совість, 
цвіт усього народу. Наша країна 
має таких творців – це, напри-
клад, Павло Тичина. Він своєю со-
нячною енергією вніс нове слово 
в українську поезію ХХ століття. 
Павла Григоровича називали то 
символістом, то імпресіоністом, 
то романтиком... Чи зводили ха-
рактер його поезії до справді 
притаманної йому панмузичності. 
Та ось як сказав про молодого ге-
нія визначний історик вітчизняної 
літератури Сергій Єфремов: “Ти-

чину важко уложити в рамки од-
ного якогось напрямку чи навіть 
школи. Він з тих, хто самі творять 
школи. Поет, мабуть, світового 
масштабу, Тичина формою глибо-
ко національний, бо зумів у своїй 
творчості використати все багате 
попередніх поколінь надбання. 
Він, наче, випив увесь чар народ-
ної мови і вміє орудувати нею з 
великим смаком і майстерністю... 
Дивний мрійник з очима дитини і 
розумом філософа.” 

З нагоди 120-ї річниці від дня 
народження Павла Григоровича 
Тичини в районній бібліотеці для 
дітей відкрито виставку творів 
декоративного розпису і маляр-
ства «Ілюстрації до віршів Павла 
Тичини» Людмили Вітковської 
– члена Національної спілки 
майстрів народного мистецтва 
України, лауреата Київської об-
ласної премії в галузі народного 
мистецтва імені Петра Верни, 
заслуженого майстра народної 
творчості України. Ідея зобрази-

ти творчість поета на картинах у 
Людмили Владиславівни вини-
кла ще у минулому році. І майже 
за рік побачили світ двадцять 
ілюстрацій до його віршів. Над 
трьома вона й нині працює. 

– Вирішила  зробити ілюстра-
ції до віршів Павла Тичини не тіль-
ки тому, що він мій земляк, а й 
тому, що це була високоосвічена 
людина ХХ століття в українсько-
му суспільстві: поет, музикант, 
громадський і державний діяч, – 
розповідає жудожниця. – Він був 
інтелігентом, виховувався бать-
ками  змалечку в глибокій повазі 
до людей і природи. Саме Тичи-

на вніс в поезію кларнетизм, чим 
збагатив не тільки вітчизняну, але 
й світову поезію. В його рядках 
ранньої поезії відчувається ритм 
і мелодія музики природи. Чита-
ючи зараз поезію Павла Тичини, я 
її розумію по-іншому, ніж у дитин-
стві. Зображати її на полотні було 
не дуже важко, адже мені з дитин-
ства знайомий шелест гаїв, спів 
пташок, безмежна краса Черні-
гівщини. Хоча, якби я пізніше роз-
почала роботи над ілюстраціями, 
то вони, напевно, мали б інший 
вигляд.

У бібліотеці виставлені такі ро-
боти, як «Гаї шумлять – я слухаю», 
«По один бік верби. По другий – 
старці», «Там тополі у полі на волі», 
«Чи знаєте, як липа шелестить?», 
«Арфами, арфами – золотими, 
голосними обізвалася гаї», «Квіт-
частий луг і дощик золотий»… 
Вони створені у дивовижному по-
єднанні давніх народних традицій 
із новаторством. В ілюстраціях 
художниці відчувається простота, 

безпосередність, енергійність і 
всеосяжна любов.

У привітанні від Національної 
спілки майстрів народного мисте-
цтва України та її Київського осе-
редку керівникам, громаді району 
та Макарова з нагоди відкриття 
виставки йдеться: «Сподіваємо-
ся, новоявлена виставка Людми-
ли Владиславівни Вітковської в 
селищі Макарів стане визначною 
подією культурного життя дер-
жави, новим одкровенням і мис-
тецькою насолодою для багатьох 
глядачів, а мисткині – принесе 
насолоду і радість, а також – ще 
більше розуміння і підтримки її 

творчості з боку місцевої громади 
та керівництва, яких вона так по-
требує.».

Виставка творів відбувається 
за підтримки голови райдержад-
міністрації Ярослава Добрян-
ського, Макарівського селищно-
го голови Олександра Іващенка, 
громадської організації «Рідне 
місто» та працівників бібліотеки. 
Ілюстрації до віршів Павла Тичини 
будуть експонуватися в дитячій бі-
бліотеці до 12 лютого. Тож всі, хто 
полюбляє творчість Людмили Ві-
тковської, можуть долучитися до 
прекрасного. Згодом, експозиція, 
поповнена новими експонатами, 
переміститься до столиці.

Катерина ОМЕЛЬЧЕНКО.
На світлині: учні  восьмого 

класу Макарівського НВК «За-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступе-
нів – математично-природничий 
ліцей» разом із вчителем україн-
ської мови та літератури Любов’ю 
Гуменюк слухають розповідь Люд-
мили Вітковської  про ілюстрації.

ТВОРЧІСТЬ ПАВЛА ТИЧИНИ НА ПОЛОТНІ

Свої привітання всім учасникам події – 
мешканцям Макарівщини, інших регіонів 
України, представникам зарубіжних країн 
– направив голова районної ради Віктор 
Гудзь. 

Після розповіді про народження в Ма-
карові в родині козацького сотника Сави 
Григоровича Туптала у грудні 1651 року 
сина Даниїла (майбутнього Ростовсько-
го Святителя) було продемонстровано 

фільм, володар гран-прі 
Міжнародного фестивалю 
православного кіно «По-
кров» 2010 року режисе-
ра Олександра Столярова 
«Зрозуміти людину», який 
стверджує, що ми ніколи не 
повинні забувати тих, кому 
ми дуже зобов’язані, а саме 
наше життя повинно бути 
живим, реальним богослу-
жінням. Про історію ство-
рення стрічки розповів сам 
автор. Потім присутні в залі 
з радістю прослухали на-
родні колядки та щедрівки 
у виконанні аматорського 
гурту «Сік землі» будинку 
культури с. Лишня (керівник 
Софія Керусенко). 

Святитель Димитрій 
працював у різних галузях 
науково-богословської, іс-
торичної думки, завжди дбав 

про духовну освіту та просвіту. Тому важли-
вим був виступ хору Вищих богословських 
курсів Всеукраїнського Православного пе-
дагогічного товариства (керівник 
Катерина Конрад), який виконав 
колядки та канти в академічній об-
робці. Про велич, глибину, мудрість 
пісенної спадщини самого Святите-
ля сповістив народний аматорський 
хоровий ансамбль «Свят-Коло» ра-
йонного Будинку культури (керівник 
- заслужений діяч мистецтв України, 
композитор Віктор Степурко). Про-
звучали у чудовому аранжируванні 
духовні канти Димитрія Ростовсько-
го.

На завершення концертної час-
тини на сцені виступив гурт «Ко-
зацькі джерела» (художній керів-
ник Анатолій Дем’янчук, музичний 
керівник Олександр Сніжко). Він у 
інструментальному супроводі ви-
конав авторські та народні твори, 
якими було підкреслено благочес-
тиве козацьке походження Святи-
теля Димитрія.

Учасники урочистої академії, підняв-
шись ще раз на сцену, отримали Подяки 
від Київської обласної державної адмі-
ністрації та Макарівського благочиння 
Української Православної Церкви, які 
вручила голова правління Фонду ми-
лосердя та здоров’я обласної держад-
міністрації Галина Єкименкова. Голова 
громадської районної організації «Рід-
не місто» Максим Кравченя зі словами 
вдячності вручив усім подарунки. За-
вершилася урочиста частина спільним 

виконанням пісні «Рідня, моя рідня», а 
потім за трапезою, підготовленою орга-
нізаторами в фойє, продовжилося живе 

спілкування і лунали чудові співи.
Цього особливого для Макарівщини 

ювілейного року заплановано ще не одну 
святкову благодійну зустріч, присвячену 
пам’яті нашого святого земляка. Тож за-
прошуємо всіх долучитися до цієї радіс-
ної, доброї справи.

Прес-служба 
Макарівського благочиння

 Української 
Православної Церкви.

П Е Р Ш А  Ю В І Л Е Й Н А  А К А Д Е М І Я
З іціативи Макарівського благочиння Української Православної Церкви та по-

стійної комісії з питань благодійництва районної ради, яку очолив ігумен Філарет 
(Єгоров), за сприяння Фонду милосердя та здоров’я обласної державної адміні-
страції, райдержадміністрації, районної ради, Макарівської селищної ради, те-
лерадіокомпанії «АВІС», районного історико-краєзнавчого музею та за участю 
представників громадськості району минулої неділі відбулася перша урочиста 
академія в кіно-концертній залі «Ольвія», присвячена ювілею Святителя.

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

ДЕ ОБІЦЯНЕ  УКРАЇНЦЯМ?
Торік мені випала нагода побувати у Білорусі. Вже по дорозі до 

Мінська помітив великий контраст у порівнянні з Україною. Обіч 
шляху не побачив сміття, поліетиленових пляшок та пакетів, як у 
нас. Скрізь – відчувається чистота й порядок.

Проте не тільки в цьому ми різнимося. Тож і хотілося б поговорити 
про життєвий рівень українців. Під час виборів нам обіцяли підвищен-
ня пенсій та зарплат.  А що сьогодні маємо? Підвищення цін на про-
дукти харчування, на комунальні послуги, на проїзд у транспорті.

Ми, діти війни, відбудували державу, маємо стаж по 45-50 ро-
ків, а пенсію у розмірі 800-1000 гривень. А державні службовці при 
стажі 20-25 років отримують пенсію від 3000 до 15000 гривень, а 
окремі й більше. До того їм при виході  на пенсію виплачують де-
сять посадових окладів. 

Хіба можна прожити в Україні на 800 гривень?  За енергоносії 
віддай 500-600 гривень у місяць. І залишиться на всі потреби 200 
гривень. Літр молока нині коштує щонайменше 9 гривень, кілограм 
картоплі – 4-5 гривень, буханка соціального хліба більше  3 гривень. 
Багато купиш продуктів харчування у місяць? А якщо ще й потрібно 
купувати ліки?  Старій людині ніяк без них. З усього цього напрошу-
ється висновок, що нами ж обрані народні депутати видають закони 
«під себе», а не на захист простих людей, чого не скажеш про сусідню 
Білорусь, де життєвий рівень вищий, ніж в Україні, і пенсія у 1,5 раза 
більша. А у нас рівень корупції залишається одним з найбільших на-
віть у порівнянні з пострадянськими країнами.

Григорій ПРОКОПЕНКО,
смт Макарів.

ОБГОВОРЮЄМО ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ
НЕОБХІДНЕ РОЗМЕЖУВАННЯ 

МІЖ ВАЖКОЮ ПРАЦЕЮ ТА ЛЕГКОЮ
Якщо пенсійна реформа потрібна, то необхідно її впроваджува-

ти. Велике невдоволення серед жінок викликало збільшення пен-
сійного віку для них з 55 років до 60. На мою думку, потрібно було 
б зробити розмежування між важкою працею та легкою. У селах 
багато жінок, які працюють фізично зранку до ночі, незважаючи на 
складні умови. Їм на шостому десятку вже тяжко виконувати фі-
зичну роботу, а знайти легшу в передпенсійному віці складно. Тож 
для таких працівників, на мою думку, потрібно було б залишити 55-
річний пенсійний вік. 

Галина ГОНЧАРОВА,
лікар із Забуяння.

ЯК ДОПРАЦЮВАТИ ДО 60, ЯКЩО НЕМА ЗДОРОВ’Я?
Нічого хорошого в цій пенсійній реформі я не бачу. Не всі жін-

ки можуть працювати до 60 років з нашою екологією, життєвими 
проблемами та хворобами. Варто замислитися, чи захоче і зможе 
жінка в 59 років щодня ходити на роботу, якщо нема здоров’я, все 
болить та ще й не вистачає тих мізерних коштів, щоб купити ліки? 

Олена КОЗИЦЬКА, 
медична сестра з Макарова.

ДАЙТЕ ПЕРСПЕКТИВУ МОЛОДІ
Чесно кажучи, з новою пенсійною реформою я не знайома, за ро-

ботою часу нема телевізор дивитися чи радіо слухати та й мені поки 
ще рано про це думати. Але я хвилююсь за свою маму, як вона буде 
жити за ті копійки, що платять пенсіонерам. Моя думка з цього приво-
ду така, що пенсія в 700 гривень людей не врятує. Головне, щоб діти 
були поруч, вони вже і коштами допоможуть, і завжди підтримають у 
складну хвилину. Тому я вважаю, щоб зараз дали перспективу молоді 
розвиватися і не заважали, а ми вже в свою чергу будемо піклуватися 
про своїх батьків, а наші діти в майбутньому і нас не залишать.

Вікторія ОТРОХ, 
перукар-модельєр з Макарова.

ДО 360-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО  (ДАНИЛА ТУПТАЛА)
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Всього в п’яти кілометрах від За-
буяння знаходиться невеличкий ху-
тір Волосінь. Це колись процвітаюче 
поселення, де раніше були колгосп, 
магазин, клуб та бібліотека, нині пе-
ретворилося на пустку. Будинки, де 
раніше лунав дитячий сміх, стоять 
самотньо з вибитими шибками та 
позабиваними дошками дверима, 
замість плодових садків, де любили 
відпочити після літнього трудово-
го дня всією родиною, – непрохідні 

хащі з колючими кущами. Земля біля 
хат, де раніше буяли різнобарвні кві-
ти та дозрівала городина, поросла 
бур’янами та реп’яхами й томиться 
в очікуванні кращих часів, коли до її 
пухкого родючого грунту знову тор-
кнеться рука господаря. А чи при-
йдуть ці кращі часи? Невідомо…

Сьогодні на хуторі залишилося 27 
дворів, там проживають старожили 
та ті, хто, вийшовши на пенсію, пере-
їхали ближче до землі. Хоч і прива-
блює ця далека від міського гамору 
та вічної суєти місцевість дачників, 
та все одно перспективи на майбут-
нє не видно. Бідкаються старожили, 
що важко їм жити тут й самотньо, ра-
діють кожному, хто зайде до їх дво-
ру запитати про їх життя – буття.  І з 
посмішкою на вустах, проте з сумом 
в очах діляться дідусі та бабусі, які зі-
бралися на вулиці, своїми думками 
про нинішні часи.

– Хоч би хтось узяв трактора, – 
розводить руками дід Анатолій, – та 
згорнув такі хутори, як наш, до купи, 
нехай ми вже доживали усі разом, 
веселіше було б! А то голо й пусто 
навкруги, лише вовки виють та й ми 
разом з ними. А що нам ще робити 
залишається? Де воно, те життя ко-
лишнє, коли вранці прокидатися хо-
тілося та до діла братися.

Приємно згадати стареньким ті 
часи, коли був колгосп, люди з ран-
ку до вечора гуртом працювали. За 
роботою день як година пролітав. 
Ввечері господарі біля будинків ха-
зяйнували, худобу з полів зустрічали, 
у дворі та хаті  прибирали. Після ве-
чері дорослі на лавочках збиралися 
поспілкуватися, новини один одно-
му розповісти, а молодь у цей час до 
клубу на танці йшла, усе жило і виру-
вало…

Як зане-
пав колгосп, 
час у Волосі-
ні зупинився, 
молодь по-
їхала шукати 
роботу до 
міста, пра-
цювати на 
хуторі стало 
нікому. Ма-
газин роз-
валили, клуб 
та бібліоте-
ку дошками 
забили, ко-
лись вро-
жайні поля, 
з а р о с л и 
бур’янами. 
Нікому стало 
до порядку 
все приво-
дити та хутір 
з руїн під-
німати. Куди 

не глянь – одні кущі та дерева.
– Раніше, – згадує баба 

Олена, – не було де коровам 
сіна накосити – на полях лише 
овес та пшениця, картопля та 
морква і ні однієї травинки не 
видно. А зараз он пирій по пояс 
росте. Можливо й хотілося б 
худобину якусь тримати, та сил 
вже немає біля неї ходити. А са-
мотньо без діла ж як… Та й без 
уваги людської важко...

Чимало залишилося на ху-
торі людей, які наодинці віку 
доживають. Похмуро дні їх ми-
нають. Сидять старі самотньо 
в хаті, нема з ким порозмов-
ляти, а, не приведи Господи, 
як захворіють, нікому, навіть, 
води до ліжка піднести. Добре 
сусіди іноді заходять, спита-
ють чи живий ще, в господі до-
поможуть, новини розкажуть. 
Єдина відрада у стареньких – 
коти та собаки, яких частень-
ко на хутір вивозять та поки-
дають «дбайливі» господарі. 
Що ж з такими підкидьками 
робити, якщо вони такі ж самотні та 
покинуті? Забирають пенсіонери їх 
до хати, нагодують, приголублять, 
добре слово промовлять, ось і є 
з ким віку скоротати. А щоб не так 

страшно було, як вночі світло на 
стовпах згасне, збираються саміт-
ники гуртом і, як часові, по вулиці 
пройдуться з одного кінця в інший, 
подивляться на сонний хутір та й 
самі відпочивати до хати йдуть.

– Дивлюся я на те, що нас оточує, 
– розповідає баба Павліна зі сльоза-
ми на очах, – нагадує мені післявоєн-
ні часи. Тоді ми голі й босі в розрусі 
виживали, і зараз, як на пенсію ви-
йшли, знову виживати мусимо. Куди 
не підеш за допомогою – ніде нічого 
не доб’єшся, навіть іноді в автобус 
сідати страшно, бо коліном можуть 
виштовхати, коли хочеш як пільговик 
безкоштовно проїхати. Єдине добре, 
що в хаті газ та світло є. Ось тільки 
шкода, що радіовузол відключили. 
Раніше хоч радіо у домі розмовляло 
та думалось, що ти не один. А за-
раз… Ох…

– У нас літом веселіше, – підба-
дьорує сусідку баба Олена, – дачники 
приїздять та внуки й правнуки у кого 
є, ось тоді хутір і оживає. А ще у нас 
свято, коли хліб та продукти машина 
привозить, є нам привід гуртом зі-
братися, нічого, що в черзі, головне, 
що не на похоронах чи поминках.  

  Шкода стає цих людей.  Все жит-
тя працювали, на світле майбутнє 
сподівались. А де воно тепер їх світ-
ле майбутнє? Немає. Мабуть зали-
шилося в минулому житті. Ось такий 
парадокс. 

Та не впадають у розпач волосін-
ці, стоять у купочці веселі, усміхнені, 

жартують один з одним та й примов-
ляють свою поговірку: „Якби не поті-
шився, то б повісився”.

Оксана ІГНАТЮК.

З ГЛИБИНКИ

„ЯКБИ НЕ ПОТІШИВСЯ, ТО Б ПОВІСИВСЯ”

Самотній “журавель”.

Жительки хутора Волосінь.

ГРАТИМУТЬ ЗА
 ЗБІРНУ КИЇВЩИНИ

ПОПЕРЕДУ ФІНАЛЬНІ ЗУСТРІЧІ
Добігають кінця групові ігри першості району з міні-

футболу сезону 2010-2011 року. Вісім команд у кожній 
групі зіграли свої двобої і поступово наближаються до 
фінальної частини змагань.

Переможцями першої стали «Барселона» (Макарів), 
«Спиртовик» (Ч.Слобода), «Факел» (Мотижин) та «Оберіг» 
(Ситняки). У другій – найсильнішими виявилися всі чоти-
ри Макарівські команди: «НК-Сервіс», «Штурм», «МФК» та 
«Фенікс». Тож після попереднього жеребкування їх розбили 
на пари. «Барселона» гратиме з «Феніксом», «Спиртовик» з 
«МФК», «Факел» зустрінеться зі «Штуром», «НК-Сервіс» ро-
зігруватиме м’яч з «Оберегом». Подальшу долю команд ви-
значить лише одна гра. Хто програє, той лишає поле бою. 
Переможці двобоїв змагатимуться за перше місце, а ті, хто 
програв – за третє. Ймовірно одна з Макарівських команд 
обов’язково потрапить до фіналу, адже саме цей населе-
ний пункт представляє найбільше учасників.

3:0 — ПРОГРАШ І ВИГРАШ
Тривають групові зустрічі чемпіонату Київської області 

серед колективів фізичної культури РСТ «Колос». Збірна 
району грала з суперниками в смт Немішаєво Бородян-
ського району. Команда приймаючої сторони перемогла 
наших гравців - 3:0, а вже у боротьбі з фастівцями з тим 
же рахунком вирвали перемогу макарівці. 

З кожної групи у наступне коло виходять по два учас-
ники. Зустрічі відбуваються на спортивних майданчиках 
команд, які знаходяться в групі, тобто в Макарові, Боро-
дянському та Фастівському районах. Вже цієї суботи наші 
гравці їдуть у Фастів. Побажаємо їм перемоги.

Інф. «М.в.».

СПОРТ

Українська Федерація карате-до 
Кіокушин провела в Пуща-Водиці 
зимову навчально-тренувальну шко-
лу «Стандарт-2011». Найяскравішим 
став виступ команди нашого райо-
ну, в якій кожен: Вадим Євтушенко, 
Дарина Слобода, Богдан Голубенко, 
Руслана Ткачук, Олексій Опатерний, 
Іван Чорний разом з тренером Васи-
лем Симоненком  зробили ще один 

важливий крок уперед – досягли чер-
гових учнівських ступенів.

– Командному успіху, як і успіху 

кожного, – сказав  після успішного 
виступу тренер, – ми завдячуємо лю-
дям, які нас підтримують: депутатам 
районної ради Володимиру Робенку, 
Дмитру Герасименку, підприємцям: 
Борису Судаку, Леоніду Димарчуку, 
Макарівському селищному голові 
Олександру Іващенку. Висловлюю 
подяку від усієї команди директору 
дитячо-юнацької спортивної школи 

Олександру Підоріну за створення 
умов для систематичних тренувань. 
Запрошую всіх, хто стає на шлях здо-

рового способу життя, особливо ді-
тей: приходьте до спортивної зали, 
залучайтесь до фізичного самовдос-
коналення.

Професіонал своєї справи, 
скромний в житті, взірець для учнів 
на завершення сказав: “Карате для 
мене - сенс життя. Я не уявляю себе 
поза спортивною залою, поза спор-
том”. Такий він, Василь Михайлович 

Симоненко - тренер, спортсмен, ви-
хователь.

Веніамін ВІТКОВСЬКИЙ.

У С П І Х   К А Р А Т И С Т І В

Нещодавно в легкоатлетичному закритому манежі у Бро-
варах відбувся зимовий чемпіонат Київської області з легкої 
атлетики серед спортсменів з вадами зору, слуху, опорно-
рухового апарату, інтелекту. За призові місця змагалися 
99 учасників з 14 районів. За підтримки начальника відділу 
культури і туризму райдержадміністрації Ліни Факторович, 
спонсорів Миколи Сінька та Миколи Поливача збірна коман-
да нашого району разом із заслуженим  тренером України 
Олександром Каурайненом взяла участь у цих змаганнях. 

Наші земляки з бойовим настроєм виходили на старт. 
Вони були впевнені у своїх силах й викладалися на всі сто 
відсотків, щоб завоювати призові місця. Призерка Пара-
лімпійських ігор Тетяна Рудківська на дистанції 60 метрів 
прийшла першою до фінішу. Роман Прищепа посів перше 
місце зі штовхання ядра. Також підкорила п’єдестал пошани 
з гарним результатом зі стрибків у довжину з розбігу Ірина 
Стукало. Дебютував на цих змаганнях Владислав Шабаш. 
Він продемонстрував відмінну фізичну форму, спортивну 
підготовку і неабиякий потенціал.

За результатами цих змагань комплектується збірна 
команда Київської області, яка братиме участь у зимовому 
чемпіонаті України з легкої атлетики. До її складу вже уві-
йшли Тетяна Рудківська та Роман Прищепа. Нині члени ко-
місії розглядають кандидатуру Владислава Шабаша. Споді-
ваємося, що він також поповнить ряди команди.

У цьому році на Міжнародних змаганнях з легкої атлетики 
Тетяна Рудківська буде виборювати ліцензію на участь у літніх 
Паралімпійських іграх, які проходитимуть у 2012 році в Англії. 
Бажаємо їй вдалого старту.

Інф. “М.в.”.

ФЕСТИВАЛЬ МУЗИКИ «ПЕРЛИНИ 
НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ»

Україна - країна талановитих і мудрих людей. Це ніко-
ли не було секретом для нас. І як підтвердження цього не-
щодавно у Макарівській дитячій школі мистецтв відбувся 
фестиваль музики,зокрема класу гітари.

На захід зійшлися учні, викладачі та батьки з Макаро-
ва та Макарів -1. Відкрив фестиваль ансамбль гітаристів, 
допомагали їм цимбалісти Т.Алтухова та К.Путятинська, 
клас викладача Галини Кравченко. В залі був присутній 
дух суперництва, але воно було дружнім. Виступати було 
нелегко, адже в складі журі - добрі знавці та професіо-
нали своєї справи. Дуже хвилювалися за своїх вихован-
ців викладачі: Тетяна Скорик, Олександр Третяк та Лю-
бов   Волкова. На сцену виходили і дарували своє вміння   
26 учнів, звучала українська народна пісня в обробках 
Л.Бойко, В.Вільгельмі та інших. Але без сумніву всіх вра-
зив   Максим Мосуренко з Макарова-1. Перше місце 
здобула Марія Сирку, друге – Влад Котигорошко, третє 
– Максим Скрипка. Призерами стали: Павло Писаренко, 
Дмитро Савенко, Вадим Шкорунський, Ганна Сопурко. 
Призи «глядацьких симпатій» дісталися Марії Ковалик, 
Вікторії Коцюбі, Денису Лещенку. 

Зустріч, що  відбулася в актовій залі школи мистецтв,  
пройшла в теплій, дружній обстановці. Фестиваль про-
ходив з метою сприяння розвитку музики, підвищення 
гри на гітарі. Глядачі з задоволенням слухали виступи 
маленьких артистів і дарували їм гучні оплески, квіти та 
солодощі.

Проведений захід став маленьким святом для ви-
хованців. Кожен з присутніх отримав насолоду від спіл-
кування та музики, а педагоги-організатори висловили 
надію на підростаюче покоління. 

Батьки вихованців дитячої школи мистецтв.
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Примітка: Цифрові позначки у програмах 
вказують на класифікацію:

2 к. (2 категорія) - передачу або фільм мож-
на дивитися дітям лише за присутності батьків;

3 к. (3 категорія) - можна дивитися особам, 
яким виповнився 21 рік.

ПРОЕКТ НОВИХ ТАРИФІВ 
МАКАРІВСЬКОГО РВУЖКГ НА ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ, ПОДАНИЙ 
НА РОЗГЛЯД ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТУ 

МАКАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТА НА 
ОБГОВОРЕННЯ СПОЖИВАЧАМИ 

СЕЛА КАЛИНІВКА
Тарифи на послуги централізованого во-

допостачання та водовідведення за 1 мЗ:
для населення багатоквартирних житло-

вих будинків №№ 113, 115 по вул. Київській 
та №№ 4,8 по вул. Спортивній в  Калинівці —

- централізоване водопостачання - 5,82   
грн;

- водовідведення - 5,95 грн.
Денис СТЕШЕНКО,

начальник Макарівського РВУЖКГ.

ДО ВІДОМА ПЕРЕДПЛАТНИКІВ 
“МАКАРІВСЬКИХ ВІСТЕЙ”!
У випадку, якщо передплачена 

вами районна газета „Макарівські ві-
сті” не надійшла за адресою, то звер-
тайтеся до місцевих поштових відді-
лень зв’язку, а якщо ваше питання не 
буде позитивно вирішено - до редак-
ції газети “Макарівські вісті” за теле-
фонами: 5-13-44.  

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
8.40 Кориснi поради.
Профiлактика.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Навколо свiту за 48 

годин.
16.00 Майстер-клас.
16.25 Фольк-music.
17.10 Т/с “Атлантида”.
18.00 Вiкно до Америки.
18.45,21.30 Дiловий свiт.
19.00 Незакiнчений портрет.
19.40,22.00,23.00 Х/ф “Альфа 

Дог”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.40 Нова армiя.
22.55 Трiйка, Кено.
23.05,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.

1+1
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
9.25 “Смакуємо”.
10.00 Х/ф “Озеро чудовиськ”.
11.50 Мелодрама “Садiвник”.
13.30 “Велике перевтiлення”.
14.15 “Розкiшне життя”.

15.05 Х/ф “Лорд-злодiй”.
17.00,19.30,23.15,3.30 “ТСН”.
17.25 Х/ф “Любов i голуби”.
19.25 “Погода”.
20.10 Х/ф “Пiкап. Зйом без 

правил”.
21.50 Т/с “Iнтерни”.(2 к.).
22.15 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).
23.30 Х/ф “На кiлька доларiв 

бiльше”. (2 к.).
ІНТЕР

6.20 Т/с “Насмiшити до смертi 
2”.

7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 
Новини.

7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 
Iнтером”.

9.10 Т/с “Повернення Мухтара 
2”.

10.05 Т/с “Дурнi, дороги, 
грошi”.

11.00 Т/с “Боєць 2. Народжен-
ня легенди”.

12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Детективи”.
13.55 “Судовi справи”.
14.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
15.40 “Чекай на мене”.
17.05 Т/с “Завжди говори “За-

вжди” 3”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”
21.30 Т/с “Оголошений в роз-

шук”.

23.20 “Дiти-екстрасенси”.
0.30 “Детективи”.

ТРК «УКРАЇНА»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Дев`ятий вiддiл”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Х/ф “Любов до за-

питання”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
20.15 Т/с “Дев`ятий вiддiл”.
22.15 Х/ф “Кабельщик”. (2 к.).
0.15 Щиросерде зiзнання.

ICTV
6.10 Служба розшуку дiтей.
6.20,9.20,12.55,19.15,1.50 

Спорт.
6.25,7.35 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.45 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Диво-люди.
10.45 Х/ф “На гачку”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20 Т/с “Офiцери”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20,1.00 Надзвичайнi 

новини.
20.10 Т/с “Морський патруль”.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50,4.10 Свобода слова.
2.00 Провокатор.
3.35 Факти.

СТБ
6.00,1.40 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.30 Х/ф “Zolushka.ru”.
11.45 “М`ясо. Iсторiя 

всеросiйського обману”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00,22.00,1.30 “Вiкна-

новини”.
18.10 “Чужi помилки. Останнє 

одкровення авiатора”.
19.10 “Танцюють всi!”
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.45 Х/ф “Всi рiчки течуть 2”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.10 Репортер.
9.10 Х/ф “Блондинка в законi”.
11.20 Т/с “Курсанти”.
13.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с “Ай-Карлi”.
15.20 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.45 Т/с “Останнiй акорд”.
16.50,20.15 Т/с “Воронiни”.

18.00, 23.10 Т/с “Щасливi 
разом”. (2 к.).

19.15,0.30 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
22.10,0.45 Новий погляд.
0.40 Служба розшуку дiтей.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Слоненя”.
7.00 Х/ф “Убити “Шакала”.
8.25 “Правда життя”. Холод - 

не тiтка.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i по-

рядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-

Вегас”.
12.00 Т/с “Марш Турецького”.
13.45,19.20 Т/с “Розвiдники”.
14.35,3.55 “Правда життя”.
15.10 Х/ф “Оскаженiлий авто-

бус”.
17.10 Х/ф “Народжена 

революцiєю”.
18.30,4.45 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,3.30,5.15 

“Свiдок”.
0.25 Х/ф “Крокодил 2: перелiк 

жертв”. (3 к.).
2.10 “Вчинок”.
2.40 “Речовий доказ”.
5.35 “Полiттерор”.
 

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
поНедiлок,  7  лютого

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом 
державного регулювання господарських відносин

Проблемою, на вирішення якої спрямована дія даного рішення виконкому Макарів-
ської селищної ради, є невідповідність чинних тарифів фактичним витратам на вироб-
ництво та надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення спо-
живачам багатоквартирних будинків №№ 113 та 115 по вул. Київській та №№ 4 та 8 по 
вул. Спортивній в с. Калинівці. Виробник послуг - ЗАТ „Макагротех”, виконавець послуг 
- Макарівське районне виробниче управління житлово-комунального господарства.

В чинних тарифах не враховано зміни цін на їх складові, які сталися протягом 2009 
та 2010 років. У зв’язку з цим дані послуги зазначеним підприємствам є збитковими.

Незмінність тарифів спричинило погіршення фінансово-економічного стану під-
приємств, зростання їх дебіторської та кредиторської заборгованості. Незадовільний 
фінансовий стан підприємств негативно впливає на якість та рівень надання житлово-
комунальних послуг, пагубно відображається на матеріальному становищі працівників.
Так, заборгованість по виплаті заробітної плати Макарівського РВУЖКГ перед праців-
никами станом на 01.01.2011 року становила 254,1 тис.грн.

Основна категорія споживачів - населення. Затвердження тарифів у розмірі, що по-
криватиме 100 % витрати на виробництво та надання житлово-комунальних послуг, не 
вплине на фінансовий стан соціально-незахищених верств населення.

Держава, шляхом надання субсидій громадянам цієї категорії та пільг, відшкодовує 
витрати виконавцям комунальних послуг.

Дотримання вимог законодавства щодо процесу встановлення тарифів на житлово-
комунальні послуги, а саме - прозорість усіх його складових з визначенням вартості 
кожної з них та обов’язковим економічним обґрунтуванням забезпечить цільове вико-
ристання коштів державного бюджету на надання пільг населенню на оплату зазначе-
них лослуг, які здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок відповідних субвенцій з 
державного бюджету.

Відповідно до чинного законодавства органи місцевого самоврядування відповіда-
ють за стале функціонування підприємств житлово-комунального господарства і мають 
можливість під час формування тарифів враховувати місцеві особливості виробництва 
та надання житлово-комунальних послуг. При цьому має ураховуватися платоспро-
можність населення та можливості місцевого бюджету щодо компенсації різниці між 
витратами на виробництво та надання послуг і тарифами для населення, як це перед-
бачено статтею 191 Господарського кодексу України та статтею 31 Закону України „Про 
житлово-комунальні послуги”.

2. Визначення цілі державного регулювання
Ціллю прийняття регуляторного акта є приведення тарифів на послуги з централі-

зованого водопостачання та водовідведення, які виробляє ЗАТ „Макагротех” та надає 
Макарівське районне виробниче управління житлово-комунального господарства, до 
рівня економічно обґрунтованих витрат.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначеної цілі
Альтернативним способом досягнення зазначеної цілі у разі затвердження тарифів 

нижчими від розміру затрат на їх виробництво - є відшкодування виконкомом Макарів-
ської селищної ради з бюджету ради різниці між діючим розміром тарифів та економіч-
но обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг відповідно до статті 31 За-
кону України “Про житлово-комунальні послуги” та статті 191 Господарського кодексу 
України.

4. Описання механізму, який пропонується застосувати для розв’язання про-
блеми і відповідних заходів

З метою забезпечення належного функціонування ЗАТ „Макагротех” по виробни-
цтву та Макарівського райВУЖКГ по наданню житлово-комунальних послуг необхідно-
го рівня та якості виконком Макарівської селищної ради відповідно до законів України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності» та інших нормативно-правових актів, за зверненням 
підприємства - виконавця житлово-комунальних послуг при наявності висновків Дер-
жавної інспекції з контролю по цінах в Київській області щодо розрахунків економічно 
обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг, погоджує тарифи 
на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Відповідно до про-
екту рішення Макарівське районне виробниче управління житлово-комунального гос-
подарства визначено виконавцем послуг з централізованого водопостачання та водо-
відведення.

Формування тарифів на житлово-комунальні послуги виконавцем відбувається від-
повідно до постанов Кабінету Міністрів України.

Для отримання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих витрат на 
виробництво житлово-комунальних послуг, ЗАТ „Макагротех” було проведено еконо-
мічний аналіз фактичних витрат на виробництво послуг щодо їх відповідності економіч-

но обґрунтованому рівню витрат та розміру тарифів, що діють. Макарівським РВУЖКГ, 
при формуванні тарифів на водопостачання та водовідведення, взято за базові витрати 
виробника послуг - ЗАТ „Макагротех” з приміненням рентабельності в розмірі 12% від-
повідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 року № 959 „Про 
затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопоста-
чання та водовідведення”.

Під час проведення економічного аналізу проведено дослідження відповідності 
фактичних якісних та кількісних показників, що характеризують виробництво житлово-
комунальних послуг, нормативним показникам, а також вартісних показників (за визна-
ченими в установленому порядку статтями витрат) - економічно обґрунтованим витра-
там.

 Перед прийняттям рішення щодо зміни тарифу проводиться оприлюднення проек-
ту регуляторного акта для одержання зауважень і пропозицій від громадськості.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначеної цілі у разі прийняття ре-
гуляторного акта

Прийняття регуляторного акта зробить виробництво вищезазначених послуг без-
збитковим, дозволить підприємствам збільшити обсяги робіт з поточного ремонту та 
профілактичних робіт, впровадження енергозберігаючих заходів для належного утри-
мання об’єктів водопровідного господарства, створити запас комплектувальних дета-
лей та матеріалів для оперативнішої ліквідації аварій. Також дасть можливість акумулю-
вати кошти для розрахунків за послуги сторонніх підприємств і організацій, необхідних 
для забезпечення безперервності технологічних процесів, своєчасне вивезення твер-
дих побутових відходів та рідких нечистот.

Головним зовнішнім фактором, який негативно може вплинути на дію акта залиша-
ється інфляція, ріст вартості енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів, постійна не 
стовідсоткова сплата частини населення за спожиті житлово-комунальні послуги, що 
унеможливлює ліквідацію кредиторської заборгованості підприємства.

На підприємствах проводиться щомісячний моніторинг відшкодування тарифів 
фактичним витратам на виробництво послуг для різних категорій споживачів.

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта

Вигоду отримують три основні макро-групи: держава, підприємства (суб’єкти гос-
подарювання),   населення.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
Строк дії акта - один рік. У разі зміни протягом установленого строку дії тарифів на 

вищезазначені послуги вартості їх складових, підприємство здійснить коригування та-
рифів відповідно до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта
Прийняття   даного   регуляторного   акта   дозволить підприємствам виробляти  та  

надавати  вищезазначені  житлово-комунальні  послуги  без збитків,    забезпечити    на-
лежне    утримання    об’єктів    водопровідно каналізаційного господарства.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження 
результативності регуляторного акта

Базове відстеження акта здійснювалося з 1 квітня по 31 грудня 2010 року.
Строки проведення періодичного (щомісячного) відстеження з моменту введення 

тарифів до наступного їх коригування.
Відстеження результативності акта буде здійснюватися шляхом аналізу облікових 

документів та статистичної звітності підприємства.
Олександр ІВАЩЕНКО, 

селищний голова. 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ МАКАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ПРО ПОГОДЖЕННЯ МАКАРІВСЬКОМУ РАЙОННОМУ 

ВИРОБНИЧОМУ УПРАВЛІННЮ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТАРИФІВ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ»

держава

Макарівське 
райВУЖКГ, 
ЗАТ “Макагротех”

Населення

вигоди
Збільшення прибутку дер-
жавного підприємства
Збільшення обсягів віль-
них оборотних коштів

Покращення рівня та якос-
ті послуг 
Покращення стану навко-
лишнього природного се-
редовища.

витрати
Компенсації, що виплачуються з бю-
джету
Витрати на оборотні активи (матері-
али тощо) та документацію, які необ-
хідні для підготовки та виконання ре-
гуляторного акта.
Штрафні санкції, внески до різних “фон-
дів” тощо
Збільшення ціни на послуги

' СТОР.  7.
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четвер,  10   лютого

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з Урядом.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.20 Кордон держави.
12.35 Шеф-кухар. Снiданок.
12.50 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
13.40,2.50 Х/ф “Фронт за лiнiєю 

фронту”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.30,5.05 Т/с “Зона”.
16.15 Нащадки.
16.35 Т/с “Атлантида”.
17.25 Т/с “Мертвий, живий, 

небезпечний”.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.40 Слово регiонам.
21.55 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.

23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.50 ТелеАкадемiя.
4.15 Досвiд.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 

23.30,2.40 “ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00,17.35 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. 

“Переслiдування дiвчини”.
11.55,4.30 Т/с “Любов - не те, 

що здається”.
12.55,22.25 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).
13.55,5.20 Т/с “Ведмежий кут”.
14.55,23.55 Х/ф “Живи й 

пам`ятай”.
17.25 “Шiсть кадрiв”.
18.25 “Не бреши менi”. “Знайда. 

Чоловiк веде подвiйне життя”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Шоу на два мiльйони”.

21.20,1.50 Т/с “Iнтерни”.(2 к.).
2.55 Т/с “Руда”.

ІНТЕР
6.20 Т/с “Насмiшити до смертi 2”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.15 Т/с “Дурнi, дороги, грошi”.
10.55 Т/с “Боєць 2. Народження 

легенди”.
12.00,18.00 Новини.
12.15,4.55 “Знак якостi”.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Детективи”.
14.20 “Судовi справи”.
15.10 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
16.05 Т/с “Вищий пiлотаж”.
17.05 Т/с “Завжди говори “За-

вжди” 3”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Футбол. Збiрна України - 

збiрна Кiпру.
22.30 Т/с “Оголошений в роз-

шук”.
0.15 “Його знали тiльки в об-

личчя. Трагедiя комiка”.
1.15 “Подробицi” - “Час”.
1.50 Служба Розшуку дiтей.
1.55 Т/с “У всi тяжкi”. (2 к.).

2.40 Т/с “Як вони роблять це?”. 
(2 к.).

3.30 Т/с “Фальконе”. (2 к.).
4.10 Т/с “Коп”. (2 к.).
5.25 “Формула кохання”.

ТРК «УКРАЇНА»
6.05 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Дев`ятий вiддiл”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
13.00 “Граєш або не граєш”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
0.00 Х/ф “24 години”. (2 к.).
1.40 Х/ф “Страшили”. (2 к.).
4.40 Х/ф “А зорi тут тихi”.

ICTV
6.10,2.35 Факти.
6.25,9.20,12.55,19.15,1.40 Спорт.
6.30 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.30 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.25,19.20,0.50 Надзвичайнi 

новини.
10.15,17.35 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 3”.

11.15 Т/с “Солдати 15”.
12.35,14.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Провокатор.
14.10 Т/с “Куля-дура 2”.
15.10,20.10 Т/с “Морський 

патруль”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф “Фантоми”. (2 к.).
1.50 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
3.10 Т/с “Костi 4”.
4.00 Х/ф “Пекельний бункер”. 

(2 к.).
СТБ

6.15,1.40 “Бiзнес +”.
6.20 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.45 Х/ф “Гараж”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Правила життя. 2010: 

Перемога правди”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Аварiя”.
19.10 “Зоряне життя. Тi, що 

пiшли за рiк (2010)”.
20.50 “Росiйськi сенсацiї. День 

народження Буржуя”.

22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.45 Х/ф “Дайте книгу скарг”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.05 Репортер.
9.10 Х/ф “Паризькi канiкули 3. 

Пригоди в раю”.
11.20 Т/с “Курсанти”.
13.40 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с “Ай-Карлi”.
15.20 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.45 Т/с “Останнiй акорд”.
16.50,20.45 Т/с “Воронiни”.
18.00,22.45 Т/с “Щасливi 

разом”. (2 к.).
19.15,0.25 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
21.45 Зроби менi смiшно.
0.35 Служба розшуку дiтей.
0.40 Очевидець.
1.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Благославляю i молюся.
3.05 Густиня.
3.30 Студiя Зона ночi.

3.35 Невiдома Україна.
4.35 Студiя Зона ночi. Культура.
4.40 Зiрка Вавiлова.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Лiсовi мандрiвники”.
6.45 М/ф “Коля, Оля й Архiмед”.
7.00,16.55 Х/ф “Народжена 

революцiєю”.
8.40,19.00,21.30,0.00, 3.00,5.20 

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

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Марш Турецького”.
13.55 Т/с “Розвiдники”.
14.45 “Правда життя”.
15.25 Х/ф “На кого Бог пошле”.
18.30 “Правда життя”. Я, 

Робiнзон.
19.20 Т/с “Розвiдники”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.25 Т/с “Марш Турецького”.
2.00 “Вчинок”.
2.30 “Речовий доказ”.
3.20 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,16.20,18.20 

Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.20 “Надвечiр`я”.
12.50 Шеф-кухар. Снiданок.
13.05 Околиця.
13.30 Х/ф “Янгол у родинi”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35 Т/с “Зона”.
17.05 Т/с “Мертвий, живий, 

небезпечний”.
18.00 After Live.
18.40 Магiстраль.
19.00,21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено.
0.00,0.30 Пiдсумки.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.45 Шоу Бiз.
0.50 Кориснi поради.

1.45 ТелеАкадемiя.
2.50 Бiатлон. Кубок свiту. 

Спринт (жiнки).
4.25 Х/ф “Янгол у родинi”.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. 

“Єгипетськi канiкули”.
11.55,4.55 Т/с “Любов - не те, 

що здається”.
12.55 Т/с “Маргоша 4”.
13.55,5.45 Т/с “Ведмежий кут”.
14.55 “Шiсть кадрiв”.
15.05 Х/ф “Якщо ти мене чуєш”.
17.00,19.30 “ТСН”.
17.25 “Шiсть кадрiв”.
17.35 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Не бреши менi”. “Альфонс”.
19.25 “Погода”.
20.00 Х/ф “Хоробре серце”.(2 к.).
23.20 “ГПУ”.

0.30 Х/ф “Вакансiя на жертву”.(3 к.).
2.00 Х/ф “Вальгалла. Сага про 

вiкiнгiв”.(3 к.).
3.25 Т/с “Руда”.

ІНТЕР
6.20 Т/с “Насмiшити до смертi 2”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.15 Т/с “Дурнi, дороги, грошi”.
10.55 Т/с “Боєць 2. Народження 

легенди”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Детективи”.
14.20 “Судовi справи”.
15.10 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
16.05 Т/с “Вищий пiлотаж”.
17.05 Т/с “Завжди говори “За-

вжди” 4”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Чисто NEWS”.
20.50 Т/с “Здрастуй, мамо!”
21.50 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.

0.20 Х/ф “Мiстер Простак”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Т/с “У всi тяжкi”. (2 к.).
3.15 Т/с “Як вони роблять це?”. 

(2 к.).
4.00 Т/с “Фальконе”. (2 к.).

ТРК «УКРАЇНА»
6.10 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.40 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Дев`ятий вiддiл”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
13.00 “Граєш або не граєш”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
20.15 Т/с “Другi”.
0.10 Х/ф “Вiдлiк жертв”. (2 к.).
1.55 Х/ф “Мережа”. (2 к.).
4.40 Х/ф “Травнева нiч, або 

Утоплениця”.
5.40 Срiбний апельсин.

ICTV
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10,1.45 Факти.
6.25,9.20,12.55,19.10,1.50 Спорт.

6.30 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.30,13.00 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Надзвичайнi новини.
10.15,17.35 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 3”.
11.20 Т/с “Солдати 15”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.10 Т/с “Куля-дура 2”.
15.10 Т/с “Морський патруль”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Т/с “Офiцери”.
23.30 Х/ф “Несамовитий”. (2 к.).
2.05 Х/ф “Iмла”. (2 к.).

СТБ
5.50 Д/ф.
6.15,1.50 “Бiзнес +”.
6.20 Д/ф.
6.45 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.15 Х/ф “Балада про доблес-

ного лицаря Айвенго”.
12.15 Х/ф “Кордон. Тайговий 

роман”.
17.00,22.00 “Вiкна-новини”.
17.10 Х/ф “Кордон. Тайговий 

роман”.

22.25 “ВусоЛапоХвiст”.
23.40 Х/ф “Не клей дурня”.
1.40 “Вiкна-спорт”.
1.55 Х/ф “Галасливий день”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.15 Руйнiвники мiфiв.
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Заборонене 

королiвство”.
11.40 Т/с “Курсанти”.
13.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40,15.45 Teen Time.
14.45 Т/с “Ай-Карлi”.
15.25 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.55,21.40 Т/с “Воронiни”.
18.00,22.45 Т/с “Щасливi 

разом”. (2 к.).
19.00,23.45 Репортер.
19.15,0.05 Спортрепортер.
19.35 Батьки i дiти.
20.35,1.10 Iнтуїцiя.
0.15 Очевидець.
2.05 Студiя Зона ночi. Культура.
2.10 Четверта хвиля.
3.25,4.55 Студiя Зона ночi.

3.30 Невiдома Україна.
4.25 Студiя Зона ночi. Культура.
4.30 Пiд знаком бiди.
4.45 Вчитель, перед iм`ям твоїм.
5.00 Невiдома Україна.
5.10 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.25 М/ф “Лев i Заєць”.
6.35 М/ф “Жихарка”.
6.45 М/ф “Жили собi...”
6.55,17.10 Х/ф “Народжена 

революцiєю”.
8.40,19.00,21.30,0.00, 3.00,5.20 

“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Марш Турецького”.
13.50,19.20 Т/с “Розвiдники”.
14.45,3.25 “Правда життя”.
15.25 Х/ф “Особиста зброя”.
0.25 Т/с “Марш Турецького”.
2.00 “Вчинок”.
2.30 “Речовий доказ”.
4.25 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А до 

Я. Грузiя.
12.45 Шеф-кухар. Снiданок.
13.00 Персона. Свiтлана 

Свiтлична.
13.35,2.50 Х/ф “Фронт за лiнiєю 

фронту”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.30 Т/с “Зона”.
16.15 Нащадки.
16.35 Т/с “Атлантида”.
17.25 Т/с “Мертвий, живий, 

небезпечний”.
18.45,21.35 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Бiатлон. Кубок свiту. 

Спринт (чоловiки).
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.40 Слово регiонам.

22.00 Глибинне бурiння.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 ,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.50 ТелеАкадемiя.
4.15 Глибинне бурiння.
5.05 Т/с “Зона”.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Батьки 

шукають сина”.
11.55,4.25 Т/с “Любов - не те, 

що здається”.
12.50,22.15 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).
13.50,5.15 Т/с “Ведмежий кут”.
14.50 “Особиста справа”.
15.50 “Шоу на два мiльйони”.
17.00,19.30,23.20 “ТСН”.
17.25 “Шiсть кадрiв”.
17.35 “Сiмейнi драми”.

18.25 “Не бреши менi”. 
“Погроза. Подружжю по-
грожують”.

19.25 “Погода”.
20.10 “Сусiдськi вiйни”.
21.10,1.15 Т/с “Iнтерни”.(2 к.).
23.35 Х/ф “Вальгалла. Сага про 

вiкiнгiв”. (2 к.).
2.05 Т/с “Руда”.

ІНТЕР
6.20 Т/с “Насмiшити до смертi 2”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,9.10 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.15 Т/с “Дурнi, дороги, грошi”.
10.55 Т/с “Боєць 2. Народження 

легенди”.
12.00,18.00 Новини.
12.15,5.50 “Знак якостi”.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Детективи”.
14.20 “Судовi справи”.
15.10 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
16.05 Т/с “Вищий пiлотаж”.
17.05 Т/с “Завжди говори “За-

вжди” 3”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”
21.30 Т/с “Оголошений в розшук”.

23.25 “Брами часу. Арiйський 
стандарт”.

0.25 Х/ф “Чуваки”.
2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.45 Служба Розшуку дiтей.
2.50 Т/с “У всi тяжкi”. (2 к.).
3.35 Т/с “Як вони роблять це?”. 

(2 к.).
4.20 Т/с “Фальконе”. (2 к.).
5.05 Т/с “Коп”. (2 к.).

ТРК «УКРАЇНА»
6.15 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Дев`ятий вiддiл”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
13.00 “Граєш або не граєш”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
0.00 Х/ф “Мережа”. (2 к.).
2.05 “Граєш або не граєш”.
2.50 Т/с “Безмовний свiдок”.
4.40 Х/ф “Злий дух Ямбуя”.

ICTV
6.10,3.00 Факти.
6.25,9.20,12.55,19.15,2.05 

Спорт.
6.30 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.

7.30 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Надзвичайнi новини.
10.15,17.35 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 3”.
11.20 Т/с “Солдати 15”.
12.35,14.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.10 Т/с “Куля-дура 2”.
15.10,20.10 Т/с “Морський 

патруль”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20,1.20 Надзвичайнi новини.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф “Миротворець”. (2 к.).
2.15 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
3.30 Х/ф “Фантоми”. (2 к.).

СТБ
6.05,1.40 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.40 Х/ф “Старики-розбiйники”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.40 “Битва екстрасенсiв”.
13.30 “Зоряне життя. Тi, що 

пiшли за рiк (2010)”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Згадати все”.

19.10 “Моя правда. Сергiй 
Мавродi”.

20.10 “Мiстичнi iсторiї 2”.
21.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.45 Х/ф “Любов зла...”

НОВИЙ  КАНАЛ
5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00 ,7.10,7.40 ”Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Пастка для батькiв”.
12.05 Т/с “Курсанти”.
14.10 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Ай-Карлi”.
15.30 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Останнiй акорд”.
17.00,20.50 Т/с “Воронiни”.
18.00,22.50 Т/с “Щасливi разом”. 

(2 к.).
19.00,0.10 Репортер.
19.15,0.25 Спортрепортер.
19.35,1.40 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
21.50 Зроби менi смiшно.
0.35 Служба розшуку дiтей.
0.40 Очевидець.
2.40 Студiя Зона ночi. Культура.

3.00 Козацькi могили.
3.20 Каплиця Боїмов.
3.35 Студiя Зона ночi.
3.40 Невiдома Україна.
4.35 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Обережно, щука!”
6.40 М/ф “Чарiвнi лiхтарики”.
6.50 М/ф “Королiвськi iгри”.
7.05,16.45 Х/ф “Народжена 

революцiєю”.
8.40,19.00,21.30,0.00, 3.05,5.20 

“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Марш Турецького”.
13.45,19.20 Т/с “Розвiдники”.
14.40 “Правда життя”.
15.15 Х/ф “Мерседес” тiкає вiд 

погонi”.
18.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Банда “молоточникiв”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.25 Т/с “Марш Турецького”.
2.10 “Вчинок”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.30 “Правда життя”.
4.25 “Агенти впливу”.

п’ятниця,  11  лютого

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 Незакiнчений портрет.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.45 Шеф-кухар. Снiданок.
13.00 Темний силует.
13.15 Хай так.
13.45 Х/ф “Добре сидимо!”
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30,5.05 Т/с “Зона”.
16.15 Нащадки.
16.35 Т/с “Атлантида”.
17.25 Т/с “Мертвий, живий, 

небезпечний”.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Слово регiонам.
22.00 Свiтло. Хабар як соцiальна 

справедливiсть.

22.30 Книга.ua.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.55 Х/ф “Добре сидимо!”

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30,
23.30 “ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Амнезiя”.
11.55,4.35 Т/с “Любов - не те, 

що здається”.
12.55,22.30 Т/с “Маргоша 4”.(2 

к.).
13.55,5.25 Т/с “Ведмежий кут”.
14.55,17.25 “Шiсть кадрiв”.
15.15,2.20 Х/ф “Бiлоснiжка”.

17.35 “Сiмейнi драми”.
18.30 “Не бреши менi”. “Пенсiонера 

пiдозрюють у ДТП”.
20.10 “Мiняю жiнку”.
21.25,1.30 Т/с “Iнтерни”.(2 к.).
23.55 Х/ф “Пiкап. Зйом без 

правил”. (2 к.).
3.45 Т/с “Руда”.

ІНТЕР
6.20 Т/с “Насмiшити до смертi 2”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,9.10 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.15 Т/с “Дурнi, дороги, грошi”.
10.55 Т/с “Боєць 2. Народження 

легенди”.
12.00,18.00 Новини.
12.15,5.00 “Знак якостi”.
12.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Детективи”.
14.20 “Судовi справи”.
15.10 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
16.05 Т/с “Вищий пiлотаж”.
17.05 Т/с “Завжди говори “За-

вжди” 3”.
18.10 Т/с “В лiсах i на горах”.

19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Футбол. Збiрна України - 

збiрна Румунiї.
22.30 Т/с “Оголошений в розшук”.
0.15 “Анатомiя катастроф”.
1.20 “Подробицi” - “Час”.
2.00 Служба Розшуку дiтей.

ТРК «УКРАЇНА»
5.00 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Дев`ятий вiддiл”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
13.00,1.50 “Граєш або не граєш”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
22.15 Х/ф “24 години”. (2 к.).
0.00 Х/ф “Кабельщик”. (2 к.).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”.
4.40 Х/ф “А зорi тут тихi”.

ICTV
5.55,2.30 Факти.
6.30 Дiловi факти.

6.45 Свiтанок.
7.30,13.00 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Надзвичайнi новини.
10.15,17.40 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 3”.
11.20 Т/с “Солдати 15”.
12.35,14.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
14.20 Т/с “Куля-дура 2”.
15.15,20.10 Т/с “Морський патруль”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20,0.45 Надзвичайнi новини.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф “Пекельний бункер”.

(2 к.).
1.45 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
3.05 Т/с “Костi 4”.

СТБ
6.05,1.40 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф.
6.35,21.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.05 Х/ф “Два береги”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Моя правда. Мурат Насиров”.

15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки”.
19.10 “Правила життя. 2010: 

Перемога правди”.
20.10 “У пошуках iстини. Галина 

Брежнєва”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.45 Х/ф “Всi рiчки течуть 2”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Замерзла з Маямi”.
11.20 Т/с “Курсанти”.
13.40 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с “Ай-Карлi”.
15.20 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.45 Т/с “Останнiй акорд”.
16.50,20.35 Т/с “Воронiни”.

18.00,23.35 Т/с “Щасливi разом”.
(2 к.).

19.35,1.25 Здрастуйте, я - ваша 
мама!

21.35 Зроби менi смiшно.
0.30 Очевидець.
2.15 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.25 М/ф “Чарiвнi лiки”.
6.35 М/ф “Коротун - зеленi штанцi”.
6.55 М/ф “Зайча-задавака”.
7.10,16.55 Х/ф “Народжена 

революцiєю”.
8.40,19.00,21.30,0.00 ,2.55,5.15 

“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Марш Турецького”.
13.45,19.20 Т/с “Розвiдники”.
14.45,3.20 “Правда життя”.
15.20 Х/ф “Якщо ворог не 

здається...”
18.30,2,25 “Речовий доказ”.
0.25 Т/с “Марш Турецького”.
2.00 “Вчинок”.

вівторок, 8  лютого 
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Проведеною ревізією КРУ в Київській області одного з районних комуналь-
них підприємств виявлено цікавий факт “господарської” діяльності підприєм-
ства, а саме: протягом 2010 року комунальне підприємство „КП” оплачувало 
послуги з користування легковими автомобілями (для перевезення адміні-
страції підприємства) без оформлення будь-яких документів, які б підтвер-
джували вартість, обсяг та сам факт надання таких послуг (маршрутні листи, 
талони замовника, заявки, акти прийому-передачі тощо). 

Так, на підставі особистих рішень керівника підприємства оплачено 
рахунки-фактури, складені у довільній формі на такі “послуги” на загальну 
суму понад 90 тис. гривень. 

Це при тому, що за половину вказаної суми на той час підприємство мо-
гло б самостійно купити або взяти у кредит новий легковий автомобіль. 

Залишається незрозумілою мотивація керівника підприємства у здій-
сненні вищезазначених витрат та економічної доцільності прийнятих рі-
шень... Тут пригадується крилата фраза із кінофільму „Брильянтова 
рука”: „Наши люди в булочную на такси не ездют”.

Прес-служба КРУ в Київській області.

„ТАКСІ, ТАКСІ ... ВЕЗИ, ВЕЗИ...”

ДПІ  ІНФОРМУЄ

Ці правила розроблені на підставі 
Закону України «Про благоустрій на-
селених пунктів», регулюють права та 
обов’язки учасників правовідносин у 
галузі благоустрою території насе-
лених пунктів Макарівської селищної 
ради, спрямовуються на створення 
сприятливого для життєдіяльності 
людини довкілля;

Відповідальним посадовим 
особам підприємств, установ і 
організацій, а також громадянам 
забороняється:

захаращувати території матеріа-
лами, сміттям, побутовими відхода-
ми, відходами виробництва, накопи-
ченням снігу, криги тощо;

проводити всі види будівельних і 
монтажних робіт без ордеру селищ-
ної ради на їх виконання;

вивозити і звалювати сміття, бу-
дівельні, побутові, харчові відходи, 
відходи виробництва, трави, гілля, 
снігу в невідведених для цього місцях 
та влаштовувати звалища;

складувати будівельні матеріали, 
конструкції, обладнання за межами 
будівельних майданчиків;

використовувати не за призна-
ченням контейнери для збору сміття 
та твердих побутових відходів;

розклеювати оголошення та 
інформаційно-агітаційні плакати, 
листівки тощо у невизначених спеці-
ально для цього місцях;

робити написи, малюнки на сті-
нах будинків, споруд, парканах, тро-
туарах, шляхах тощо;

заправляти, ремонтувати авто-
транспортні засоби і механізми на 
прибудинкових територіях, газонах, 
берегах річок, озер, пішохідних до-
ріжках, тротуарах, у парках та скве-
рах тощо, а також їздити автотран-
спортом по тротуарах, пішохідних 
доріжках, газонах, зелених зонах се-
лища та паркування на них;

розпалювати багаття, спалювати 
сміття, листя, гілки та відходи вироб-
ництва тощо;

кидати сміття, недопалки, папір, 
тару, ганчір’я тощо на вулицях, пло-
щах, парках, інших громадських міс-
цях, а також спалювати сміття у кон-
тейнерах і урнах.

Фінансування заходів з благо-
устрою території селищної ради, 
утримання та ремонт об’єктів бла-
гоустрою здійснюється за рахунок 
коштів їх власників або користувачів, 
якщо це передбачено умовами відпо-

відних договорів, а також за рахунок 
пайових внесків власників будівель 
і споруд, розміщених на території 
об’єкта благоустрою.

За рахунок коштів селищного бю-
джету фінансуються: заходи з вико-
нання програм благоустрою селища; 
охорона, утримання та розвиток зе-
лених насаджень на об’єктах благо-
устрою комунальної форми власнос-
ті; організація санітарного очищення 
територій, які належать до комуналь-
ної власності.

За рахунок коштів підприємств, 
установ, організацій фінансують-
ся заходи: благоустрій, виконання 
робіт з ремонту і реконструкції до-
ріг внутрішньогосподарського ко-
ристування, озеленення, утриман-
ня в належному стані території, яка 
їм належить на правах власності 
або користування; усунення на за-
кріплених за ним об’єктах благо-
устрою (їх частинах) пошкоджен-
ня інженерних мереж, елементів 
благоустрою, а також наслідків 
аварій, що сталися з їх вини; бла-
гоустрій прибудинкових територій 
співвласників багатоквартирних 
будинків у разі передачі земель-
ної ділянки в суспільну власність 
здійснюється за рахунок коштів 
співвласників багатоквартирних 
будинків;

підприємства, установи та органі-
зації можуть на добровільних засадах 
здійснювати внески на фінансування 
заходів із благоустрою території се-
лища; благоустрій приватних при-
садибних ділянок фінансується за 
рахунок коштів їх власника або ко-
ристувача.

Громадяни у сфері благоу-
строю міста мають право:

- користуватись об’єктами благо-
устрою селища;

- брати участь в обговоренні пра-
вил та проектів  благоустрою терито-
рії селища;

- вносити на розгляд органів  
місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ та організацій пропо-
зиції з питань благоустрою  селища;

- отримувати в установленому 
законом порядку повну та досто-
вірну інформацію про   затверджен-
ня  правил благоустрою території  
та  внесення  до них змін,  а також  
роз’яснення їх змісту;

- брати участь у здійсненні за-
ходів з благоустрою селища, озеле-

ненні та утриманні в належному стані 
садиб, дворів, парків,  площ, вулиць, 
кладовищ, братських  могил, облад-
нанні дитячих  і  спортивних  майдан-
чиків,  ремонті  шляхів і тротуарів, ін-
ших об’єктів благоустрою;

- вимагати негайного виконання 
робіт з благоустрою селища в разі,  
якщо невиконання таких робіт може 
завдати шкоди життю, здоров’ю або 
майну громадян;

- звертатись до суду  з  позовом  
про  відшкодування  шкоди, заподі-
яної майну  чи  здоров’ю   громадян   
внаслідок  дій  чи бездіяльності ба-
лансоутримувачів об’єктів благо-
устрою.

Громадяни у сфері благоу-
строю селища зобов’язані:

- утримувати  в  належному  стані 
закріплені за ними в установленому 
порядку території;

- дотримуватися  правил  благо-
устрою   території населених пунктів  
селищної ради;

- не порушувати  права  і  законні 
інтереси інших суб’єктів у сфері  бла-
гоустрою;

- відшкодовувати в установлено-
му порядку збитки, завдані порушен-
ням законодавства з питань благо-
устрою населених пунктів;

- укладати самостійно або разом 
з іншими громадянами договори на 
вивезення твердих побутових відхо-
дів згідно з вимогами діючих санітар-
них норм (за винятком випадків, коли 
плата за вивезення відходів є у складі 
квартплати або плати за утримання 
будинку та прибудинкової території); 

- дотримуватись правил утри-
мання та поводження з домашніми 
та іншими тваринами;  

- виконувати інші обов’язки у 
сфері благоустрою, передбачені За-
коном України „Про благоустрій на-
селених пунктів”, Законами України, 
цими Правилами, рішеннями цен-
тральних органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, інши-
ми нормативно-правовими актами 
України.  

Проект правил прийнятий на 
сесії селищної ради 27 січня і ви-
несений на обговорення. 

Пропозиції та зауваження над-
силати до селищної ради за адре-
сою: 08000, смт Макарів, вул. 
Фрунзе, 30, або приймаються за 
телефоном 6-08-64.

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИСТОТИ 
І ПОРЯДКУ НА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

МАКАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Із цього  року згідно з  Подат-
ковим кодексом України  справ-
лятимуться  5 місцевих податків 
і зборів.

Місцеві податки: податок 
на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, вводиться з 1 
січня 2012 р.;     єдиний податок.

Місцеві збори: збір за про-

вадження деяких видів підпри-
ємницької діяльності; збір за міс-
ця для паркування транспортних 
засобів; туристичний збір.

Нагадую, що в підрозділі 10 
розділу XX Перехідних положень 
Кодексу прописано: до 1 січня 
2015 р. збір на розвиток вино-
градарства, садівництва й хме-

лярства справлятиметься від-
повідно до Закону України “Про 
збір на розвиток виноградар-
ства, садівництва і хмелярства” 
від 09.04.99р. № 587-ХІV.

Ярослава УНІЧЕНКО, 
головний державний 

податковий інспектор ДПІ 
в Макарівському районі.

ДІЄ КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
Схвалений Податковий ко-

декс України — економічна кон-
ституція країни, адже вперше 
все податкове законодавство 
викладено в єдиному законі. З 1 
січня нинішнього року він набрав 
чинності. З метою роз’яснення 
застосування норм Податково-
го кодексу, мінімізації незруч-
ності для платників, які можуть 
виникнути у зв’язку із запро-

вадженням нових податкових 
норм, в ДПІ створений постійно 
діючий консультаційний центр. 
Перед податковою службою по-
ставлене завдання забезпечити 
безперебійне відшкодування 
ПДВ в автоматичному режимі 
сумлінним платникам податків, 
перехід на електронну звітність, 
безконтактне спілкування подат-
кового інспектора з платником 

податків, створення сприятли-
вих умов для діяльності малого 
бізнесу, посилення боротьби з 
тіньовою економікою, реструк-
туризація податкової системи та 
інші важливі завдання. На цьому 
етапі для податкової служби ви-
значено важливе завдання щодо 
приведення системи адміністру-
вання податків до норм Податко-
вого кодексу.

СКЛАДІТЬ ДЕКЛАРАЦІЮ
Розділ III Податкового кодек-

су України (ПКУ), який регулює 
оподаткування прибутку підпри-
ємств, набирає чинності 1 квітня 
нинішнього року.

Таким чином, платники по-
датку на прибуток ведуть по-
датковий облік та складають 
декларацію з податку на прибу-
ток за 2010 рік та за 1 квартал 

2011 року за правилами, визна-
ченими Законом про прибуток. 
А з 1 квітня складають нарос-
таючим підсумком і подають 
декларацію за другий квартал; 
другий і третій квартали; дру-
гий - четвертий квартали 2011 
року.

Податковим кодексом пе-
редбачено поступове зниження 

ставки податку на прибуток до 
16% (починаючи з 1 квітня  за-
стосовується ставка 23%; з 1 
січня 2012 року - 21%; з 1 січня 
2013 року - 19%; з 1 січня 2014 
року - 16%.

Слід зазначити, що прибуток 
за підсумками діяльності в пер-
шому кварталі 2011 року оподат-
ковується за ставкою 25%.

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС ТА АЗАРТНІ 
ІГРИ – ПОЗА ЗАКОНОМ 

Відповідно до вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального 
бізнесу в Україні» з 25 червня 2009 року в Україні введено заборону на 
заняття гральним бізнесом та участь в азартних іграх. 

Заняття гральним бізнесом тягне за собою кримінальну відпо-
відальність, передбачену ст. 203-2 Кримінального кодексу України. 
Незважаючи на вказану заборону, на території району виявлено такі 
факти. Упродовж грудня 2010 року – січня 2011 року прокуратурою 
району порушено 2 кримінальні справи.

Крім того, слід наголосити, що відповідальність передбачена не 
лише за заняття гральним бізнесом, але й за участь в азартних іграх.  
Згідно зі ст. 181 Кодексу України про адміністративні правопорушен-
ня участь в організованих без дозволу азартних іграх (карти, рулетку, 
«наперсток» та інші) на гроші, речі та інші цінності тягне за собою ад-
міністративну відповідальність.  

Про всі відомі вам факти заняття гральним бізнесом повідомляйте 
прокуратуру району. 

Євген ШАБАНОВ,
помічник прокурора району. 

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ 
НА ЛЬОДУ

Тонкий або крихкий лід може бути поблизу кущів, оче-
рету, у місцях, де водорості вмерзли в лід. Обминайте 
ділянки, які покриті товстим прошарком снігу, бо тут лід 
завжди тонший. Будьте обережні біля берега: лід може не 
щільно з’єднуватися із сушею, можливі тріщини, під льо-
дом може бути повітря.

Не перевіряйте міцність льоду ударом ноги - це не-
безпечно! Для однієї людини безпечним вважається лід 
товщиною не менше 7 сантиметрів.

Катайтеся на ковзанах лише у перевірених місцях.
А якщо лід почав тріщати – негайно повертайтеся, від-

ходьте повільно, не відриваючи ступні ніг від льоду.
Якщо провалилися під лід на річці або озері: повер-

ніться спиною до краю льоду, широко розкиньте руки та 
утримуйтесь від занурення з головою. Намагайтесь не 
обламувати краї льоду, без різких рухів вибирайтеся на 
лід, відштовхуючись ногами. Вибравшись з пролому, від-
котіться, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли, де 
міцність перевірена. Незважаючи на те, що вогкість і хо-
лод штовхають побігти та зігрітися, будьте обережні до 
самого берега. А там не зупиняйтеся, поки не опинитеся 
в теплі. 

Макарівський РВ ГУ МНС в Київській області.

Через поштове відділення на мою адресу надій-
шло рішення суду, за яким мене зобов’язано по-
вернути грошові кошти, які мною було позичено в 
знайомої рік тому. До суду мене ніхто не викликав, 
повісток я не отримувала. До того ж, своїй знайо-
мій я половину суми вже повернула. Чи маю я право 
оскаржити рішення суду та яким чином?

У вашому випадку суд 
виніс “заочне рішення”, 
тобто розглянув справу 
у вашу відсутність. Про-
те, проведення заочного 
розгляду справи можли-
ве лише за умови неявки 
до суду відповідача, який 
був належним чином по-
відомлений і від якого не 
надійшло повідомлення 
про причини неявки або 
причини визнані непо-
важними. 

Відповідно до вимог 
Цивільного процесуального кодексу України заочне рі-
шення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за 
вашою письмовою заявою. Така заява може бути пода-
на протягом десяти днів із дня отримання копії рішення. 
У заяві про перегляд заочного рішення в обов’язковому 
порядку повинно бути зазначено обставини, що свідчать 
про поважні причини неявки і докази про це. Також за-
значаються посилання на докази, якими ви обгрунтову-
єте свої заперечення проти вимог вашої знайомої. У разі 
залишення заяви про перегляд заочного рішення без за-
доволення воно може бути оскаржене в загальному по-
рядку подання до суду апеляційної інстанції.

ЗАПИТУВАЛИ  -  В ІДПОВ ІДАЄМО
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У лютому ремонтують парникові 
рами, ящики для розсади або зби-
вають нові. Можна почати плести 
солом’яні й очеретяні мати, рогожі 
- це прекрасне вкриття парників від 
весняних заморозків.

Як підготовити картопляний 
посадковий матеріал? Якщо ми 
хочемо мати ранню картоплю, то на-
прикінці лютого повинні приступити 
до підготовки бульб. Насамперед 
треба зайнятися пророщенням їх, 
тому що цей прийом дозволяє зна-
чно (на 2-3 тижні) скоротити період 
вегетації картоплі після посадки в 
ґрунт і на стільки ж прискорюються 
строки початку збирання молодої 
картоплі. Як посадковий матеріал ви-
бирають бульби масою 40-60 г. При 
посадці 40х40 см2 на 10 м2 вам буде 
потрібно 62 бульби, а при 40х50см2 - 
50 бульб. Якщо у вас під рукою тільки 
велика картопля, її можна розрізати 
уздовж, але не повністю. Це збереже 
її від висихання під час пророщення. 
Бульби укладають у плоскі ящики, 
ставлять у світлому теплому при-
міщенні, де підтримується відносно 
висока вологість повітря (наприклад, 
у підвалі).

При достатньому освітленні на 
бульбах утворяться сильні, корот-
кі, товсті, темно-зелені паростки. У 
картоплин, що проросли в темряві, 
паростки білі, довгі й легко ламають-
ся при посадці. Під час пророщен-
ня корисно обприскувати бульби 
водою. Пророщення триває 30-33 
дні. Строки посадки картоплі зале-
жать від ступеня прогріву й настання 
орної стиглості ґрунту (коли він до-
бре кришиться).

Якщо висаджувати клубні в хо-
лодну (нижче + 7 0С), перезволожену 
або, навпаки, у занадто сухий ґрунт 

(при +25 0С), то вони довго не фор-
мують кореневу систему. При цьому 
на їхній поверхні за рахунок наявних 
живильних речовин можуть утворю-
ватися нові клубні без появи бадил-
ля.

Більшість сортів картоплі починає 
проростати при температурі ґрун-
ту на глибині посадки 6-8 0С. Однак 
пророщені ранні сорти можна виса-
джувати при настанні стиглості ґрун-
ту, не чекаючи поки він прогріється, 
тому що бульби добре переносять 
знижену температуру (3-5 0С).

Саджають картоплю за схемою: 
60х30, 70х25, 70х30 (міжряддя 60 і 70 
см, у рядку – 30 і 25). При надлишко-
вому зволоженні, на торфоболотних 
ґрунтах, міжряддя розширюють або 
формують гряди. Глибина посадки на 
важких суглинних ґрунтах – 6-8 см, на 
легких суглинках і супесях – 8-10.

У лютому варто звернути ува-
гу на біопаливо – матеріал, яким ви 
будете обігрівати парники. Найкра-
ще підходить для цієї мети кінський 
гній. Коров’ячий гній сам по собі не 
годиться для обігріву парників, од-
нак його можна змішувати з кінським 
у співвідношенні 1:1 або 2:1. До різ-
них видів гною, у тому числі овець, 
кіз, кролів, можна додавати листя 
різних дерев, крім дуба й вільхи.

У лютому висівають на розса-
ду насіння ранньої й кольорової 
капусти, селери й ранніх томатів.
Якщо ви хочете виграти в природи 
8-12 весняних днів, спробуйте по-
сіяти насіння кропу, моркви, ріпи, 
редьки й інших культур заздалегідь 
наклеєними на паперові смуги або 
газети. Обравши потрібний інтервал 
між майбутніми рослинами, наклей-
те насіння клейстером, завареним 
із крохмалю (на півсклянки холодної 

води 1 чайна ложка крохмалю, на-
грійте до сметаноподібного стану, 
але не доводьте до кипіння). Клей-
стер береться сірником з намотаної 
на кінчику ватою. Торкаємося сір-
ником паперу, на який накладений 
трафарет, що припускає потрібну 
відстань між насінинами.

Навесні залишиться тільки роз-
гребти підготовлену землю, гар-
ненько її полити, розкатати папе-
рові стрічки й засипати їх землею. 
Виграш у наявності: сходи дружні, 
проривання й проріджування рослин 
непотрібне. Робота зводиться до 
прополки бур’янів, розпушування.

Є в цій справі ще один гарний мо-
мент: паперові врожайні смуги мож-
на заготовлювати всією родиною, 
залучаючи до цього дітей.

Потурбуйтеся й про сад. Пере-
вірте, можливо, дощ або сніг змили 
побілку зі стовбурів і кістякових гілок 
плодових дерев. Тоді повторіть її. 
Якщо ви не побілили дерева з осені, 
негайно зробіть це, тому що в люто-
му найчастіше різниця між денними 
й нічними температурами значна, а 
сильні морози можуть супроводжу-
ватися високою інсоляцією (висвіт-
ленням сонячними променями).

Наприкінці місяця приступайте 
до відгинання й підв’язки галузей 
молодих дерев, щоб додати їм гори-
зонтальний напрямок.

Досвідчені садівники в зимовий 
період проводять різні роботи із за-
хисту саду від морозів, зокрема з 
снігозатримання. Це й тепла ковдра 
для кореневої системи, і волога для 
саду. Шар снігу товщиною 20 см – це 
5 цебер води на один квадратний 
метр. Для затримки снігу (споді-
ваємося, що він все-таки випаде) у 
міжряддях залишають зрізані гілки, 
ставлять щити, роблять сніжні вали 
та ін. Можна збільшити кількість сні-
гу в саду за рахунок перекидання 
його з доріг, що прилягають до пло-
щадок.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
Лютий – місяць лютий: запитує, як взуті.

Січню-панотцеві – морози, лютому – заметілі.

Лютий багатий снігом, квітень – водою.

Лютий холодний і сухий – серпень жаркий!

Якщо лютий дощовий, то такими ж можна чекати весну й 

літо, а якщо погодливий, те передвіщає посуху. 

У лютому багато інею на деревах – буде багато меду. 

Сніг прилипає до дерев – тепло буде. 

Якщо кішка встає на задні лапи й починає скребти 

    пазурами стіни – буде хуртовина.

РОБОТИ В САДУ Й ГОРОДІ В ЛЮТОМУ

Конструкція будь-якого вікна містить у 
собі віконну коробку й віконне плетіння зі 
склом, які разом утворюють віконний блок. 
Деякі вікна мають усього одне віконне пле-
тіння, інші ж можуть мати кілька віконних 
плетінь (частіше два), при цьому деякі з них 
бувають скріпленими 
гвинтами (їх назива-
ють спареними), а 
деякі можуть розміщу-
ватися кожний у своїй 
віконній коробці (їх на-
зивають роздільними). 
Плетіння можуть від-
криватися, а можуть 
бути глухими, мати 
одну або кілька стулок, 
а також мати кватирку 
або бути без неї. 

Зовнішні плетіння 
вікон фахівці назива-
ють літніми, а внутрішні – зимовими. Для 
виготовлення віконних коробок і плетінь 
використовуються різноманітні матеріа-
ли – деревина, метали (найчастіше алю-
міній і його сплави), пластмаса і так далі. 
Віконне плетіння утворюється каркасом-
обв’язкою (він має тонкі бруски з фальца-
ми) і стеклами.

Обов’язковим елементом зовнішнього 
плетіння є відлив, який кріпиться до нижніх 
брусків обв’язки віконної коробки. З боку 
внутрішнього плетіння на цьому ж місці 
встановлюють підвіконну дошку. При біль-

ших розмірах стулок і фрамуг у конструкції 
віконної коробки повинні бути передбачені 
додаткові бруски для підтримки твердості 
вікна. Для облаштованості житлових при-
міщень найбільш підходящим варіантом 
є віконні коробки й плетіння, зроблені з 

дерева, адже вони не 
тільки є екологічними 
й міцними, але й легко 
ремонтуються.

У дерев’яному ві-
кні досить легко при 
необхідності замінити 
скло, усунути переко-
си, щілини або заміни-
ти ушкоджені елемен-
ти. Однією із частих 
поломок дерев’яних 
вікон є перекіс їх пле-
тінь. У цьому випадку 
ви можете зміцнити 

кути плетіння за допомогою сталевих ко-
синців або переклеїти плетіння (його по-
трібно зняти й розібрати, змазати клеєм і 
заново зібрати).

Для заміни ушкодженого скла слід 
зняти віконну стулку, вийняти з неї скло, 
очистити фальци й покрити їхньою олі-
фою, після чого вставити в них нове скло 
й установити стулку на місце. Іноді в брус-
ках обв’язки виникають які-небудь потре-
буючі усунення ушкодження й дефекти, 
тоді такі ділянки брусків варто замінити 
новими.

ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

ЯК ВІДРЕМОНТУВАТИ ВІКНО

НАШЕ ЗДОРОВ’Я

ЛІКИ З ПОГРЕБА
Виявляється, що в народній медицині найчастіше 

вживається білокачанна капуста. У ній містяться цукор, 
жири, білки, 
к л і т к о в и н а , 
комплекс різ-
них вітамінів, 
ферментів, мі-
неральні солі. 
Але найбільш 
важливим є ві-
тамін U, який 
сприяє заго-
юванню ви-
разки шлунка 
і дванадцяти-
палої кишки. 
Він зменшує біль, сприяє припиненню нудоти, печії, по-
ліпшує обмінні процеси в слизовій оболонці шлунка і ки-
шечника. Капусту радять вживати тим, хто хоче скинути 
декілька кілограмів зайвої ваги.

Своєчасне вживання свіжого капустяного соку по-
переджує загострення виразкової хвороби і хронічних 
гастритів. П’ють його теплим, по півсклянки 2-3 рази на 
день перед їжею.

Квашена капуста підвищує апетит, регулює роботу 
кишечника, поліпшує травлення. Сік кислої капусти міс-
тить багато молочної кислоти, тому його рекомендують 
хворим на цукровий діабет.

У народній медицині сирі листки капусти застосову-
ють при запаленні суглобів. Якщо їх прикласти до хворого 
місця, вони вгамовують біль, знижують місцеву темпера-
туру тканин.

КОРИСНІ  ПОРАДИ

ДОГЛЯДАЄМО 
ЗА РУКАМИ

Шкіра рук стане м’якшою, якщо 
протерти її шматочком огірка, карто-
пляним пюре або ж вимити водою, в 
якій варилася картопля.

Якщо потріскалася шкіра на руках, 
зробіть ванночки з підігрітої олії та те-
плі олійні компреси.

Пожовтілі від куріння нігті можна 
відбілити, протираючи їх щоденно 3% 
розчином перекису водню, лимонним 
соком або такими сумішами: 1 частина 
гліцерину і 5 частин перекису водню; 1 
частина гліцерину, 1,5 частини пергі-
дролю і 4 частини перевареної води.

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ

ХЛІБ ЗБЕРЕЖЕТЬСЯ 
ДОВШЕ

• Зберігати хліб найкраще в спеці-
альних хлібницях, в яких він залишається 
свіжим протягом 2-3 діб. При цьому слід 
вчасно забирати з-хлібниці залишки хліба 
— шматочки, скибочки, кришки — і не рідше 
разу на тиждень промивати її слабким роз-
чином оцту, а потім ретельно просушувати.

• Бажано зберігати житній і пшенич-
ний хліб окремо. З цією метою є хлібниці з 
двома відділеннями.

• Можна зберігати хліб у поліети-
ленових пакетах, але їх також час від часу 
необхідно промивати теплою водою і добре 
просушувати.

• Хліб довго зберігає смак і приєм-
ний запах, якщо тримати його в емальованій 
каструлі, на дно якої покласти дрібку ванілі-
ну, а зверху постелити поліетилен.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
ПАРФУМИ НА РІЗНИХ ЛЮДЯХ 

І ЗА РІЗНИХ ОБСТАВИН ЗМІНЮЮТЬ  ЗАПАХ 

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА 

НІ ВИХОВНІЙ АГРЕСІЇ В СІМ’Ї! 
Виховуючи дитину, ми частішe використовуємо метод 

«аг ресії» і спрямовуємо на дитину потік нищівної енергії з 
величез ним негативним зарядом. Ми зриваємося на ди-
тині, не розумі ючи, що цим «заряджаємо» її. А вона, не 
в змозі розрядитися, як ми з вами, накопичує агресію в 
собі. І рано чи пізно ця агресія дасться взнаки — дитина 
хворіє (від легких колік до серйозних психозів). 

Своєю нищівною словесною агресією бать ки зазви-
чай намагаються наївно припинити імпульсивну агресію 
дитини, не замислюючись над тим, що дитина, коли ста-
не дорослою, ап робує такий урок на батьках. 

Ще один вид виховної агресії — тілесна: биття, ляпаси. 
Будь-яка дія бере реванш протидією. Ляпас колись 

може відгукнутися насильством, а бит тя — злочином. 
Вихована такими методами дитина дзеркаль но спря-

мує потік агресії на своїх дітей. Вона не забуде гніт бать-
ківських емоцій і сама стане при гнічувати. 

Своїми методами виховання ми позбавляє мо дитину 
права на виявлення негативних емоцій, хоча самі їх про-
вокуємо. 

Дуже важливо, щоб ми використовували сим патію та 
усмішку, підтримку, співчуття та на віювали доброту, бо 
всі негативні емоційні вия ви позначаються на психічному 
стані дитини. 

Змініть тактику виховних впливів і полюбіть її, свою 
дитину. Якою б вона не була. Адже обов’я зок батьків — 
зробити свою дитину щасливою. Тільки батькам під силу 
прокласти правильний шлях взаємин. Виявіть розуміння 
й любов, і дитина відплатить вам тим самим — любов’ю 
та розумінням! 

Перше правило - помір-
ність. Побризкайте духами 
шию, скроні, згини рук та під 
колінами, а також кінчики 
пальців. Запах чудово утри-
мується на волоссі. Духи, ту-
алетні води й одеколони лише 
тоді будуть приносити радість 
їх власникові та оточенню, 
коли вони гармонують з віком, 
одягом, навіть обстановкою. 
Духи та інші парфумерні виро-
би на різних людях і за різних 
обставин можуть змінювати 
свої запахи. Тому при виборі 

свого запаху слід враховувати 
всі чинники.

Брюнеткам не пасує запах 
різких парфумів, їм слід ко-
ристуватися для тіла, білизни, 
одягу свіжими та холодними 
ароматами.

Блондинкам краще вжи-
вати парфуми теплих запахів.

Якщо у вашому вбранні 
переважають світлі відтінки, 
бажано вдатися до парфу-
мів з м’якими, легкими та 
прохолодними запахами. 
Вечірніми духами вважають 

духи з переважанням пря-
них ароматів. Денні духи, як 
правило, мають натуральні, 
квіткові запахи. Для урочис-
тих випадків краще викорис-
товувати парфуми з пряним, 
квітково-фантазійним за-
пахом. На роботі не варто 
користуватися парфумами з 
різким запахом. У приміщен-
ні, де перебуває багато лю-
дей, слід уникати викорис-
тання духів з нав’язливими, 
солодкуватими, теплими, 
пряними ароматами.

Падає сніг… Але вже й неозброєним оком можна помітити, як додав-
ся день. Настав час готуватися до весни: братися за розсаду, насінну 
картоплю, ще раз перевірити сорти насіння овочевих культур - чи не 
пропустили чого?
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От всей души поздравляем нашу до-
рогую именинницу, участника боевих 
действий, ветерана войны и труда

СИДОРЕНКО Надежду Прохоровну 
из села Лишня

с  90-летием со Дня рождения.
Спасибо, родная, 
что есть Ты у нас,

Что видим и слишим Тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо Тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий Твой век!

Дети, внуки и правнуки.

Президія районної організації ветеранів України 
щиро поздоровляє із славною ювілейною датою — 80-
річчям від Дня народження

ЗУБКА Івана Антоновича з Макарова та
КУДИМЕНКА Леоніда Семеновича з Бишева.
Прийміть, шановні, наші привітальні сердечні слова. 

Бажаємо Вам міцного здоров’я, радості, благополуччя. 
Нехай Ваша доля буде світла, сонячна і щастям всіяна.

Щоби здоров’я джерелом іскрилось,
Щоби добробут злагодою цвів,
Щоб очі завжди радістю світились,
Нехай дарує доля Вам  сто літ!
Наснаги Вам, енергії та сили
І щоб ніколи біди не смутили!

У нашої найдорожчої Людини на Землі — рідненької  
матусі, доброї, турботливої бабусі, прабабусі

РОЖНЯТОВСЬКОЇ Марії Макарівни
5 лютого ювілейна дата — 75-річчя від Дня народження.

 Тож з такої чудової нагоди адресуємо їй найтепліші 
та найсердечніші привітання: за добре серце, за щиру 
турботу, за вічне бажання добра нам усім, за мудрі пора-
ди, невтомну роботу Тобі, наша рідна, низенький уклін! 

Бажаєм здоров’я багато-багато,
 Хай спокій  і мир залишаються в хаті,
 Хай довго всміхаються сонце і небо,
 Хай Бог береже Тебе увесь час,
 Бо іншого щастя нам більше не треба, 
Ми дякуєм Богу, що Ти є у нас!

З любов’ю Твоя велика родина.

Цієї прекрасної зимової пори — 3 лютого відзначи-
ла свою ювілейну дату  від Дня народження наша рідна, 
дорога, мила матуся, добра, турботлива бабуся та пра-
бабуся

Наталія Андріївна ГЛАДКА з Наливайківки.
Щедро даруємо, люба наша, свою любов і ніжність, 

повагу і вдячність за неспокій, невичерпну доброту, не-
доспані ночі, за хліб-сіль на столі і щиро вітаємо із свя-
том. Нехай тільки сонячні та радісні дні наповнюють 
Ваше життя, а воно дарує Вам добро, тепло, благопо-
луччя та довголіття.

Ось так минає рік за роком і 75 уже нівроку, а там і 
сто не за горами, тож головне, щоб Ви 
були із нами: здорова, дужа і щаслива на 
радість нам і всім на диво. Нехай Вас ми-
нають невдачі і грози, нехай лиш від сміху 
з’являються сльози, міцного здоров’я з 
роси та води, бадьорість та сила хай бу-
дуть завжди!

З любов’ю діти, внуки та правнуки.

СИДОРЕНКО Ирину Ивановну —
жительницу села Лишня сердечно по-

здравляем с 60-летием со Дня рождения.
А где нам взять такое слово?
Что в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда 
здоровой
И никогда не унывать!

Чтоб горе в душу 
не забралось,
Что б места не было беде
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет Тебе!

Муж, дети и внуки.

З нагоди 45-річчя від Дня народження шлемо щиро-
сердні привітання

БАРИШПОЛЕЦЬ Наталії Анатоліївні.
Успіхів Вам у роботі, шановна ювілярко, та удач на 

кожен день від нас, колег,  поваги і любові — від рідних 
людей. Хай багатим буде на щедрість, радість і тепло 
кожен Ваш життєвий день. А ще Вам від душі зичимо:

Хай рікою щастя ллється,
Хай в сім’ї добро ведеться,
Не знайте ніколи печалю і болю,
Бажаєм здоров’я й ласкавої долі.
Хай живуть у серці почуття високі
І дарує доля сто щасливих років!

Колектив Мотижинського 
ДНЗ „ВІНОЧОК”.

Колектив філії „Макарівське райДУ” щиро-
сердно вітає з ювілейним Днем народження колишню 
працівницю

СЕМЕНКО Катерину Петрівну
і бажає їй міцного здоров’я, щастя, радості, 
добра і сімейного благополуччя.

Хай діти й онуки приносять лиш радість,
Дорогу до хати забуде хай старість.
Живіть у достатку, у щасті, у силі,
Літа проти Вас хай будуть безсилі!
Усіх земних благ Вам!

СЕМЕНКО Катерині Петрівні
наші найтепліші вітання з нагоди поважного ювілею — 
60-річчя від Дня народження.

Усім серцем ми щиро вітаєм, всього найкращого ба-
жаєм: мирного неба, ясного сонця, нехай воно світить у 
Ваше віконце. Ні втоми, ні болю хай серце не знає, а по-
вниться щастям, як стиглим зерном. Хай будуть   із Вами 
здоров’я і сила, хай доленька буде багата й щаслива. За 
ночі недоспані,сльози непрохані, за золото рук і душі, спа-
сибі велике, уклін Вам низенький до самої неньки-землі!

Хай матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир та доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і многії літа!

З повагою чоловік, сини, дочка, 
невістки та внуки.

Педагогічний колектив Макарівського НВК 
„ЗОШ — природничо-математичний ліцей” сердеч-
но поздоровляє із 55-річчям від Дня народження

Марію Іванівну РЯБЧЕНКО
і щиро зичить їй міцного здоров’я, сімейного щастя, що-
денних успіхів та радості, родинного тепла і всілякого 
добра. А також:

Для Вас і посмішки, і квіти,
І неба сонячного й чистого блакить,
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть!
За душу Вашу щиру і палку,
За серце чуйне і привітне,
Дай Бог Вам щастя й долі на віку,
Пошани від людей і довголіття!

Колектив КП КОР „МАКАРІВТЕПЛОМЕРЕЖА” 
адресує теплі та найщиріші слова привітання слюсарю 
котельного обладнання

ЛАЗНЮКУ Миколі  Івановичу,
який відзначив першого лютого свою юві-
лейну дату від Дня нароження.

Зичимо Вам ще багато щасливих літ і 
добрих справ. Хай благополуччя, доста-
ток,  добро, мир та злагода довіку живуть 
у Вашій  сім’ї. Хай повниться невичерпна 
скарбниця Вашої душі вдячністю людей 
та любов’ю рідних. Міцного Вам здоров’я, 
світла  й    радості в душі та життєвих га-
раздів!

Щиро вітаєм з ювілеєм від Дня народження члена 
батьківського комітету 11—Б класу Бишівської ЗОШ ви-
пуску 2010 року

ТІХОНЧИК Валентину Миколаївну
і від усього серця їй бажаєм:

Щоб завжди була здорова 
І цвіла, як ружа!
Щоб з Тобою завжди поруч
Були вірні друзі.
Щоб ясна Твоя усмішка
На вустах сіяла,
Щоби доля тільки радість
Й щастя дарувала!
Будь кохана і завжди бажана!
Хай здійсняться мрії
І всі Твої бажання!

З повагою Людмила КОВАЛЬ, 
Людмила ГРИЩЕНКО, Юлія ПУСТОВА 

та Наталія ШВИДКА.

Нехай цей зимовий день теплом зігріє, сонцем по-
сміхнеться, радість подарує сільському голові Нали-
вайківки

РАДЧЕНКО Марині Михайлівні
з нагоди ювілейного Дня народження, яке вона буде від-
значати 7 лютого.

Шановна імениннице!
В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас щонайкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим та сонячним буде Ваш вік,
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові та пам’ятні дні,

Хай сонце всміхається Вам у житті!
З повагою колеги. 

Від усієї душі та щирого серця поздоровляємо із юві-
лейним  35-річчям від Дня народження  нашу рідну, до-
рогу іменинницю

Марину Михайлівну РАДЧЕНКО.
Всією родиною Тебе ми вітаєм,
Довгого віку і щастя бажаєм,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Хай промені сонця цілують Тебе,
Хай небо сміється Тобі голубе,
Хай щастя дорогу трояндами стеле,
А життя хай Твоє буде
Довге радісне й веселе!

З любов’ю мама, доньки, 
сестра з сім’єю та брат.

Сонячні вітання з нагоди ювілейного Дня народжен-
ня адресує колектив аптеки своїй завідуючій

Олені Олександрівні БУРДІЙ.
Шановна імениннице!        
Ювілейна дата Ваша сяє молодим цвітом надії та 

любові. Попереду у Вас ще багато земних доріг. Хай 
усі вони будуть заквітчані любов’ю рідних, повагою 
оточуючих, хай віра у свої сили і підтримка друзів до-
помагають їх долати. Хай лише світлі та радісні сто-
рінки наповнють книгу Вашого життя, а саме воно 
посміхається до Вас усіма барвами веселки і дарує 
успіхи, удачі, міцне здоров’я,  щастя, достаток та бла-
гополуччя.

Хай квітує доля у роках прекрасних
І життя приносить ніжність та тепло,
Хай у   кожній днині світить сонце ясне
І завжди дарує злагоду й добро.
Хай квітне кохання без краю,
В житті хай не буде біди,
Збуваються всі хай бажання

І небо хай буде ясним!
Ніколи в життя хай не втрутяться грози
І тільки від щастя з’являються сльози!

Колектив Небилицької ЗОШ щиро здоровить із 
ювілейною датою від Дня народження

БАБЕНКО Любов Василівну.
З роси і з води на добру сотню літ зичимо Вам, ша-

новна імениннице, міцного здоров’я, сімейного бла-
гополуччя, безмірної людської вдячності  та 
усіляких життєвих гараздів. І надалі Вам вели-
кого натхнення, все нових творчих здобутків, 
щастя, достатку, миру, злагоди, любові, усмі-
шок без ліку та довгого віку!

Найщиріші вітання і найліпші побажання з нагоди 55-
річного ювілею від Дня народження нашому шановному 
імениннику, директору Маковищанського НВО

Юрію Миколайовичу КУПРІЯНУ.
Зичимо Вам від душі міцного здоров’я, особисто-

го щастя та усіх земних благ. Нехай кожен 
день несе Вам світлу радість, успіхи та за-
доволення в роботі, благополуччя та удачу в 
житті. Хай Ваша самовіддана праця повер-
тається до Вас теплом дитячих душ, які Ви 
плекаєте, силою й наснагою на довгі роки.

З повагою колектив НВО.

Колектив Маковищанського НВО щиро здоровить 
із ювілейною датою від Дня народження (6 лютого) вчи-
теля біології

ЧУБУКОВУ Валентину Миколаївну
і сердечно їй бажає:

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

2 лютого відзначила свою ювілейну дату від Дня наро-
дження вчитель математики 

Оксана Валеріївна КОСТЕНКО.
Тож з такої нагоди колектив Маковищансько-
го НВО якнайщиріше поздоровляє її і бажає:

Хай кожен день приносить радість в хату,
А учні щиро дякують за навчання,
Хай буде щастя у житті багато,
Міцним здоров’ям наділя земля!

СТЕЦЕНКА Володимира Ревкатовича
сердечно поздоровляємо із золотою датою — 50-річчям 
від Дня народження.

Бажаєм щастя та достатку,
Ясного неба та тепла,
В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була!
В роботі — успіху й терпіння,
У справах — вічного горіння,
В сім’ї — уваги та добра
І щоб дожили літ до СТА!

З повагою куми РУДЕНКИ.

Щ И Р О С Е Р Д Н І 
П О З Д О Р О В Л Е Н Н Я
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НАЙМЕМО БУДИНОК із земельною ділянкою 
в Макарівському районі на тривалий термін. 
Квартиронаймачі без шкідливих звичок. Тел.: 
098-301-24-02; 063-689-70-56.

ПРОДАЮ будинок в смт Макарів по вулиці Калі-
ніна, 27. До будинку підведено газ, приватизо-
вана земельна ділянка площею 0,28 га. Є мож-
ливість будувати новий будинок та господарчі 
будівлі. Тел.: (04578) 5-16-03, 096-879-21-79.

ПРОДАЮ БУДИНОК із усіма зручностями в 
селі Калинівка. Телефон – 067-455-38-02.

ПРОДАЮ в Макарові по вулиці Котовського 
2-кімнатну квартиру в чотириповерховому 
цегляному будинку на 2-му поверсі (заг. пло-
ща – 52 кв.м, житлова – 29 кв.м, кухня - 9, ін-
дивідуальне опалення, ремонт). Ціна - за до-
мовленістю.  Тел. 063-815-79-71. Валерій.

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ  (20 соток) у 
центрі села Колонщина. Ціна - за домовле-
ністю. Телефони: 096-366-77-24; 095-395-
38-03.

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

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

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!
ПРАТ “КИЇВ-АТЛАНТИК УКРАЇНА” 

з кінця лютого 2011 року приймає 
заявки на поставку молодняку та 
підрощеної птиці (бройлери - РОСС-
308, качка - Мулард, гуси - Легард, 
Велика сіра, курчата м’ясо-яєчних 
порід - Редбро, Мастер). Періодич-
ність поставки — кожні 10 днів. 

Висока якість птиці, ціни – нижчі ринкових.  
ЗВЕРТАТИСЯ У ФІРМОВИЙ МАГАЗИН 

ЗА АДРЕСОЮ: СМТ МАКАРІВ, ВУЛ. КІРОВА, 27.    

ТЕЛЕФОН  - 067-508-26-89.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

Телефони: 098-921-12-31, 
067-173-92-92, 098-921-12-31.

ПП ХАРЧУК ЖИТОМИР
ВІКНА, ДВЕРІ - 

ВІД ВИРОБНИКА
НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ. 

НИЗЬКІ ЦІНИ
Виїзд на заміри 

безкоштовно. 
БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
ТЕЛ.: 097-461-96-17, 

095-194-85-62.

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ!
Адміністрація, педагогічний та учнів-

ський колективи Макарівського НВК 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
природничо-математичний ліцей» (Мака-
рівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1) запрошують вас 
на традиційне свято «Зустріч випускників», 
яке відбудеться 5 лютого 2011 року о 17:00 
у приміщенні школи.

Вас чекає зустріч з випускниками 1951, 
1961, 1971, 1981, 1986, 1991, 2001 років.

ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО серії ЯЯЯ №69753 на будинок, 
який знаходиться за адресою: Макарівський район, 
село Ясногородка, вулиця Вишневського Дмитра,17, 
садове товариство „ДІО ГРУП”, видане на підставі рі-
шення виконкому Ясногородської сільської ради від 22 
грудня 2003 року за №67 на ім’я ЗАСЄКАН Ольги Єв-
геніївни, вважати недійсним.

ПП «БУДМАРІЯ» ВИКОНУЄ 
РЕМОНТ КВАРТИР ТА БУДИНКІВ. 

ТЕЛЕФОН – 067-530-28-68.

Р О Б О Т А   В Д О М А . 
П Р И В А Т Н И Й  С Е К Т О Р . 

Т Е Л Е Ф О Н  -  0 9 7 - 0 2 7 - 9 2 - 3 2 .

ТОВ «ЗАХИСТ» ВИКОНУЄ ремонт та монтаж 
охоронно-пожежної сигналізації, БЕРЕ на пульт 
об’єкти центрального спостереження та ЗАБЕЗПЕ-
ЧУЄ засобами пожежогасіння – за цінами виробника.

ТЕЛЕФОНИ: 050-382-61-52, 6-07-01.

МЕТАЛОВИРОБИ: ВОРОТА, РЕШІТКИ, 
ОГРАДКИ ТА ІН. ТЕЛЕФОН – 098-357-96-70.

Колектив дитячого відділення Макарівської централь-
ної районної лікарні висловлює глибоке співчуття ме-
дичній сестрі Нагорненко Тетяні Павлівні з приводу 
тяжкого горя — передчасної смерті чоловіка

НАГОРНЕНКА Івана Степановича.

Колектив Ситняківської ЗОШ висловлює глибо-
ке співчуття вчителю-пенсіонеру Костюк Гали-
ні Петрівні з приводу тяжкої втрати — смерті її 
чоловіка.

Макарівський райком Компартії України висловлює 
щирі співчуття Галині Іванівні Самусенко з приводу 
тяжкої втрати — смерті її матері

Олени Артемівни.

Колектив Липівського НВО глибоко сумує з приво-
ду смерті вчителя – пенсіонера, ветерана Великої 
Вітчизняної війни

ШУЛЬГИ Олександра Кириловича
і висловлює щире співчуття рідним покійного.

ТОВ “МЕТРЕСУРС”  НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
ПОТРІБЕН ВОДІЙ КАТЕГОРІЇ “Е”.  ЗАРПЛАТА - 

ВІД 4000 ГРН.  ТЕЛЕФОН - 097-027-92-32.

ВІЗЬМУ В ОРЕНДУ 
АБО ПРИДБАЮ 

МАГАЗИН 
ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 

ВІД 50 КВ. М ДЛЯ 
ТОРГІВЛІ ПРОДУКТАМИ 

ХАРЧУВАННЯ. 
ТЕЛ.: 050-313-73-51, 

(0412) 428-515, 428-516. 
ДЗВОНИТИ З 8.00 ДО 17.00.

ПІДПРИЄМСТВО ВІЗЬМЕ 
В ОРЕНДУ МАЙДАНЧИК 

- ВІД 1000 КВ. М.      БАЖАНО З  ВАГОВОЮ. 
Т Е Л Е Ф О Н  -  0 9 7 - 0 2 7 - 9 2 - 3 2 .

КУПИМО СИРІ ДОШКИ
ТВЕРДОЛИСТЯНИХ ПОРІД

(дуб, ясен, клен) 50 мм, вищого сорту.

067-466-84-77. ОЛЕКСАНДР.

ВИГОТОВЛЯЄМО МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. 
ТЕЛЕФОН  – 098-357-96-70.

СТО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ, 
що розташована в селі Копилів,

З А П Р О Ш У Є  Н А  Р О Б О Т У 
П РА Ц І В Н И К І В  А В Т О М И Й К И .
Досвід роботи є додатковою перевагою. Забез-

печуємо навчанням, спецодягом, харчуванням 
та доставкою до місця роботи в межах району. 

Заробітна плата - від 2800 грн./місяць.
 ТЕЛ.: (067) 351-45-45, (067) 408-55-62. 

ПРОХАННЯ 
ДОПОМОГТИ

Багатодітна сім’я з Бишева звертається за до-
помогою до всіх небайдужих людей до чужої біди 
для матеріальної підтримки на лікування дитини 

ЦЕПЕНКОВА Владислава Володимировича,
 1995 року народження з діагнозом: цукровий діа-
бет першого типу тяжкої форми, високий ризик 
для життя, нефропатія І-ої стадії, діабетичний ге-
патоз, ангіопатія.

Наше велике прохання допомогти коштами. Їх 
можна переслати на рахунок №17133 Бишівського 
відділення №3033/020 Державного ощадного бан-
ку України або подзвонити мамі дитини Цепенковій 
Ірині Миколаївні за телефоном – 050-156-56-41.

Щиро вдячні всім чуйним і добрим людям за до-
помогу!

ПРОВОДИМО НАБІР НА КУРСИ ВОДІЇВ 
категорій „А1”, „А”, „В”. Термін навчання 
— 1,5 – 2,5 місяця. Зручний графік навчан-
ня, індивідуальне водіння, помірна ціна, 
оплата - поетапна. Адреса автошколи: 
село Гавронщина, вул. Шевченка,19-А.

ТЕЛЕФОНИ: 068-811-69-69, 4-17-39.

ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО серії АБ №171356 про реєстра-
цію трактора марки ЮМЗ-6, 1986 року випуску, завод-
ський номер 470415, двигун № ОГО 811, реєстраційний 
номер 22794 КА, видане 9 грудня 2005 року Київською ін-
спекцією Державного технічного нагляду за станом сіль-
ськогосподарських машин на ім’я КОЛЯДЕНКА Олега 
Олексійовича, вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ СВІДОЦТВО на право особистої власності на 
житловий будинок, який знаходиться в селі Небилиця по 
вулиці Щорса, 57, видане Київським міжміським БТІ 30 
червня 1990 року за №127 на підставі рішення виконко-
му Макарівської районної ради №102 від 26 червня 1990 
року на ім’я ЗОЗУЛІ Василя Васильовича, вважати 
недійсним.

МАР’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
О Г О Л О Ш У Є  К О Н К У Р С

НА ПРОДАЖ ПРИМІЩЕННЯ ЇДАЛЬНІ, ЯКЕ 
ЗНАХОДИТЬСЯ В СЕЛІ  МАР’ЯНІВКА 

ПО ВУЛИЦІ ЛЕНІНА.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК — 3-32-41.

МАКАРІВСЬКА ЦРЛ 
ЗДАЄ В ОРЕНДУ КОЛИШНЄ ПРИМІЩЕННЯ 

неврологічного відділення  (516 м2) для тимча-
сового проживання за адресою: смт Макарів, 
вул. Б. Хмельницького, 56. 

Вартість 1 кв. м - 50 грн. 
Дата проведення конкурсу: 4.03.2011 року 

о 10:00 у приміщенні адміністративного кор-
пусу (кабінет  головного лікаря).

Кінцевий термін прийняття пропозицій (заяв 
про оренду і пропозицій до договору оренди) – 
4.03.2011 p. до 9.45 год. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК 5-13-38.

БИШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади головного 
спеціаліста та спеціаліста 1-ї категорії 

Бишівської сільської ради
Професійні та кваліфікаційні вимоги до претенден-

та на посаду головного спеціаліста Бишівської сільської 
ради: освіта вища відповідно-професійного спрямування 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалав-
ра, стаж роботи за фахом не менше трьох років.

Професійні та кваліфікаційні вимоги до претендента на 
посаду спеціаліста 1-ї категорії Бишівської сільської ради: 
освіта вища або середня-спеціальна професійного спря-
мування, стаж роботи за фахом не менше трьох років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають 
на ім’я голови конкурсної комісії заяву про   участь у кон-
курсі, особовий листок по обліку кадрів   з   відповідними   
додатками,   дві   фотокартки   розміром   4x6,   копії до-
кументів про освіту та паспорта, відомості про доходи та 
зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів 
своєї сім’ї за 2010 рік.

Особи, документи яких відповідають встановленим 
вимогам, складають іспит.

Заяви приймаються протягом місяця з дня опу-
блікування оголошення за адресою: с.Бишів, вул. 
Київська,48, сільська рада.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ  —  2-12-89.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ МАКАРОВА!
15 лютого 2011 року в Макарівському 

районному будинку культури відбудуться 
заходи з нагоди вшанування учасників бо-
йових дій на територіях інших держав.

В програмі: з 10.00 до 19.00 — виставка 
холодної та вогнепальної зброї з приватних 
колекцій та виставка фотографій з особис-
тих архівів учасників бойових дій; 15.00 — 
тематичний вечір „ОБПАЛЕНІ ВІЙНОЮ”.

Вхід — вільний. 
Запрошуємо всіх бажаючих.

НІЖИЛОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади —
головного бухгалтера сільської ради.

Професійні та кваліфікаційні вимоги до претен-
дентів: освіта вища або базова вища відповідного 
професійного спрямування, робота на ПК, стаж робо-
ти за фахом не менше трьох років.

Заяви приймаються протягом місяця з дня 
опублікування оголошення за адресою: село Ні-
жиловичі, вулиця Першотравнева,4.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ — 4-11-39.

ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО 
серії АБ №171357 про ре-
єстрацію причепа марки 
785А, 1980 року випуску, 
заводський номер 324407, 
реєстраційний номер КА 
03600, видане 9 грудня 
2005 року Київською ін-
спекцією Державного тех-
нічного нагляду за станом  
сільськогосподарських 
машин на ім’я КОЛЯДЕН-
КА Олега Олексійовича, 
вважати недійсним.

Адміністрація та весь 
колектив ТОВ “АТП Стрі-
ла” висловлює щире 
співчуття газоелектроз-
варювальнику Мірозяну 
Валерію Сергійовичу з 
приводу тяжкої втрати - 
смерті матері.
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7-13 лютогоГОРОСКОП
ОВЕН (21.03-20.04). Це перiод напруженостi почуттiв, коли мо-

жуть несподiвано випливти сексуальнi i фiнансовi проблеми. В цей 
час слiд ретельно уникати ревнощiв, сiмейних сварок, конфлiктiв на 
роботi  та інших негативних ситуацiй. Цьому перiоду часто супрово-

дить пiдвищене прагнення до спокiйного i природного способу життя, яко-
му заважають реалiзуватися навколишнi побутовi, соцiальнi або полiтичнi 
умови. В цей час присутнiй брак розумiння емоцiй iнших людей, що деколи 
веде до надмiрної вимогливостi i низького рiвня стосунків. 

Сприятливi днi: 8, 10; несприятливi: 12.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Гарний настрiй i підвищена рухливiсть. 
Добре в цей перiод придiлити увагу своєму одягу, побуту, а головне 
- харчуванню i оздоровчим заходам. Показанi прогулянки, кисневi 
ванни, перебування на свiжому повiтрi, тривале провiтрювання 

примiщення. Все повинно дихати: тiло, одяг, квартира чи будинок. Кра-
ще вживати тiльки легку їжу i цiлющу воду. Хороший перiод для сумiсних 
iнтелектуальних занять з членами сiм`ї, iгор з дiтьми. Можливий прихiд 
гостей, що змусить вас до швидкого приготування їжi. 

Сприятливi днi: 12, 13; несприятливi: 9.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Вас може вiдвiдати несподiваний 
успiх, велика вдача в справах, прибуток вiд тих справ, на якi ви й 
не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, смiливо 
ухвалювати неординарнi рiшення. Сумнiвна людина може запропо-

нувати вам сумнiвну операцiю, i тут вже вам вирiшувати. Взагалi, перiод 
сприятливий для будь-яких проявiв дiлової i комерцiйної активностi: для 
укладення  договорiв, налагодження стосунків з керiвництвом, впливовими 
людьми, для вiдвiдин офiцiйних iнстанцiй. Ви можете одержати фiнансову 
допомогу для реалiзацiї нових проектiв. 

Сприятливi днi: 11, 13; несприятливi: 12.

РАК (22.06-22.07). Вiдкладені на тривалий час справи в такi 
днi можуть бути позитивно вирiшенi. Таким же сприятливим цей 
перiод буде для планування довгострокових проектiв на майбутнє, 
проте в цей час слiд бути розсудливiшими i наполегливiшими. Для 

остаточного успiшного завершення справи добре було б скористатися 
порадою досвiдченого старшого товариша. Вдало здiйснюються звер-
нення в офiцiйнi iнстанцiї. Цей перiод вiдмiчений певним прогресом i в 
матерiальному вiдношеннi: вам вiддають все, що виннi.

Сприятливi днi: 10; несприятливi: 7.

ЛЕВ (23.07-23.08). Хороша органiзацiя i можливiсть успiшного 
планування в професiйнiй, суспiльнiй або адмiнiстративнiй 
дiяльностi та в бiзнесi. Можливе полiпшення фiнансового станови-
ща, але лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий 

перiод у корпоративному бiзнесi для пiдписання довгострокових операцiй 
i контрактiв. Зростання престижу i впливовостi, авторитету в спiвробiтникiв 
i прихильностi керiвництва. Можлива поява покровителя.

Сприятливi днi: 12, 13; несприятливi: 8.

ДIВА (24.08-23.09). З`являється настрiй на боротьбу, при-
страсне прагнення до здiйснення поставленої мети. Дiючи в той же 
час абсолютно спонтанно, ви долає всi перешкоди. У партнерствi 
i любовi рiшуче i упевнено визначаєте напрям до мети. Оскiльки 

постiйно дiєте за власним розсудом i не пiддаєтеся нiякому впливу iнших, 
то на своїх близьких людей ви справлятимете враження як особливо силь-
на i приваблива особа. Якiсть лiдера, що вiдкрито проявляється, забезпе-
чить пошану до себе i придбає нових послiдовникiв. 

Сприятливi днi: 8, 11; несприятливi: 7.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Висока ефективнiсть працi, вiдчутний 
прогрес у справах, особливо в корпоративному бiзнесi або полiтицi. 
Можлива змiна характеру зайнятостi, стилю роботи, посадовi 
перемiщення. Iнтерес до наукових дослiджень i рiзних експериментiв, 

прагнення до реформ в професiйнiй сферi i пiдприємництвi. Хороший 
перiод для полiтикiв i вiйськових, крупних бiзнесменiв, учених. Можливiсть 
умiлих, конструктивних крокiв в акцiонуваннi, фондах, в рiшеннi питань 
розподiлу прибутку, податкiв i мит, страховок, боргiв, розпорядженнi круп-
ним капiталом.

Сприятливi днi: 9, 10; несприятливi: 11.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Зустрiчi з неординарними людь-
ми або друзями. Хороший перiод для придбання електронiки, 
оргтехнiки i засобiв зв`язку, для модернiзацiї дiлової сфери i стилю 
стосунків у колективi i з партнерами. Вас чекає отримання потрiбної 

iнформацiї, хороших вiстей, а також вирiшення деяких фiнансових питань. 
Прекрасний ефект дає розумова дiяльнiсть, складання iспитiв, отримання 
нових знань. Можливе встановлення нових корисних зв`язкiв i стосунків. 
Короткi поїздки представляють iнтерес i дають вигоду.

Сприятливi днi: 10, 13; несприятливi: 12.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Можливi великi прибутки при 
володiннi великим капiталом i нерухомiстю, а також при створеннi 
власного діла. Всi справи в цей перiод створюються на трива-
лий термiн, все, що вимагає планомiрної копiткої роботи, зна-

ходиться пiд сприятливою дiєю. Заснування пiдприємств на тривалий 
термiн, страховка через придбання нерухомостi, будiвництво, покуп-
ка сiльськогосподарських угiдь або що-небудь подiбне повинно бути 
обов`язково зроблено в цей перiод. Дiловi зв`язки, якi встановилися в цей 
час, будуть дуже цiнними для майбутнього.

Сприятливi днi: 10; несприятливi: 13.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Це час зiбраностi почуттiв i вироблен-
ня свого стилю, що сприяє творчостi i художнiй майстерностi - руч-
ним виробам, в`язанню, вишивцi i т.iн., а також будiвництву, дизайну 
i роботi в будинку. Доповнює прагнення створити матерiальну базу 

i надiйно забезпечити тили. Для цього перiоду характерна зрiла оцiнка 
дiлових i фiнансових проблем, здiбнiсть до серйозної роботи, створен-
ня солiдного фундаменту майбутнiх успiхiв. Хороший час для змiцнення 
виробничої i фiнансової дисциплiни, облагороджування i встановлення 
мiцних, тривалих контактiв з партнерами i товаришами по службi, началь-
ством, впливовими людьми.

Сприятливi днi: 13; несприятливi: 11.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Це невгамовнi днi, коли кипить 
ментальна енергiя i спрацьовує комерцiйний iнстинкт. Вони вдалi 
для початку нових справ, а також занять спортом. Час пiдвищеної 
контактностi i заповзятливостi. Здатнiсть динамiчного планування, 

координацiї дiй i заповзятливiсть у спiлкуваннi з колегами i дiловими парт-
нерами допоможуть вам. Вашi iнiцiативи будуть оцiненi гiдно. Хороший 
перiод для переговорiв, обговорення подальшої стратегiї роботи. Можливi 
вдалi дiловi поїздки. Перiод сприятливий для пiдписання короткочасних 
контрактiв.

Сприятливi днi: 11, 13; несприятливi: 12.

РИБИ (20.02-20.03). У цей перiод сильнiше повиннi прояви-
тись такi риси вдачi, як терпiння, витримка i цiлеспрямованiсть, 
а також непохитнiсть i твердiсть стосовно власної персони i до 
iнших людей. Ці контакти будуть глибокими i тривалими. Перiод 

особливо сприятливий для навчання i для його завершення, а також для 
всiх операцiй, що стосуються володiння землею, корисних копалини i 
предметiв, що мають тверду вартiсть. Змiна професiї обiцяє майбутнє 
полiпшення становища.

Сприятливi днi: 10, 12; несприятливi: немає. 

Перший місяць нового року для членів організації “Рідне місто” 
видався напрочуд насиченим і запам’ятався не лише новими проек-
тами та їх реалізацією, а й цікавим дозвіллям. На черговому засіданні 
колектив «Рідного міста» вирішив влаштувати січневим іменинникам 
(а їх у великій громадській родині аж семеро) свято.

В призначений для заходу день, близько 30 членів «Рідного міста» 
та гості вирушили на природу до лісу. Крім смачних страв, домашніх 
солінь та бутербродів, усіх частували смаженими на мангалі шашли-

ками. А щоб гості не суму-
вали, організатори провели 
різноманітні конкурси, ес-
тафети, розіграші та веселі 
вікторини. Всім дуже сподо-
балася гра з кульками «Чо-
ловік у цікавому положенні», 
в якій сильній статі довело-
ся приміряти на собі “вагіт-
ний” животик, та дістати, не 
пробивши кульку, розсипані 
на землі предмети. Конкурс 
викликав шквал позитивних 
емоцій та веселого сміху (на 
знімку).

Не обійшлося і без по-
дарунків іменинникам. Крім 
м’яких кумедник подушок 
зі смайликами, гості гуртом 
намалювали портрет вину-
ватцям свята, давши волю 
фантазії та своїй художній 
майстерності. 

Час відпочинку пролетів непомітно, залишивши по собі приємні 
враження та цікаві фотографії.

 «РІДНЕ МІСТО» 
ВІТАЛО ІМЕНИННИКІВ

Видавничий дім «МЕДІА-ПРО» та редакція професійного журналу 
«Довідник кадровика» оголошують Всеукраїнський конкурс соціаль-
ної реклами «Я хочу жити саме так». 

Порядок проведення Конкурсу, вимоги до учасників і робіт 
Конкурсу, порядок їх подачі на Конкурс розміщений в мережі 
Інтернет на офіційному сайті організатора -www.kadrovik.ua.

ЯК ПІВНИК ШУКАВ СВОЄ «КУ-КУ-РІКУ»
Останнім часом стало звичним, що в навчальні та виховні заклади району приїжджають гості з 

розважально-виховною програмою. Це і цирк, і театральні трупи, а також вихованці шкіл мистецтв. Цими 
днями в Макарівський дитячий садок «Барвінок» завітав ляльковий театр.     

Історія про те, як півник шукав своє «Ку-ку-ріку» сподобалася всім без винятку дітям. Вони щиро спів-
переживали півнику, який прокинувся рано-вранці і зрозумів, що згубив свій голос. А без нього госпо-
дарство лишиться негодованим, бо ж люди не знатимуть час. На допомогу прийшли жаба та котик. Вони 
навіть запропонували взяти їхні голоси, та півнику ця ідея не сподобалася, адже не гоже йому «нявкати» 
чи «квакати». Та врешті-решт історія закінчилася щасливо. 

Інф. “М. в.”.

ДИТЯЧИЙ 
ПИСЬМЕННИК 

РОДОМ ІЗ 
ЗАБУЯННЯ

Макарівщина справді багата 
на таланти. Чи не у кожному селі 
знайдеш художника, вишиваль-
ницю, поета чи письменника. В 
Забуянні, в сім’ї колгоспника, на-
родився сімдесят сім років тому 
дитячий письменник Гнат Май-
стренко.

Де б не перебував Гнат Пе-
трович, він скрізь записував теми 
нових оповідань. У школі, армії, і 
вже працюючи в колгоспі в рід-
ному селі, – завжди поруч з ним 
знаходився записник. Був він і 
дописувачем нашої районки. 

Закінчивши Київський інсти-
тут народного господарства, 
письменник переїздить до Киє-
ва, де працює головним бухгал-
тером Укрлітфонду. А вже через 
кілька років побачила світ його 
перша книжечка оповідань для 
дітей – «Незвичайні пасажири». 
Далі дітвора читала «Весняний 
передзвін», «Кому співав жай-
вір», «Хто кого піймав». Став Гнат 
Майстренко членом Спілки пись-
менників України.

На жаль, у віці 53 років дитя-
чого письменника не стало. Він 
похований у рідному селі.

КОРОТКО

На Майдані Незалежності в 
Києві на місці новорічної ялин-
ки невдовзі встановлять дере-
во Валентина — Дуб кохання. 
Дев’ятиметрове заввишки та се-
миметрове в обхваті, воно буде 
виготовлене з металу та плас-
тику. Охочі зможуть повісити на 
його гілки «валентинки» з освід-
ченням своїм милим.

З 2 на 3 лютого за східним 
календарем розпочався рік Кро-
лика.

Перший заступник го-
лови Державної санітарно-
епідеміологічної служби України 
Антон Парусов на брифінгу по-
відомив, що а ні в Києві, а ні в 
області епідеміологічні пороги 
захворюваності на грип і ГРВІ не 
перевищені. Водночас, він заува-
жив, що в МОЗ очікують поступо-
ве зростання захворюваності. 

Цього року, за довгостро-
ковим прогнозом Українського 
гідрометцентру, очікується, що в 
лютому все ж переважатиме зи-
мовий характер погоди. Ще по-
радує нас цей місяць і морозом, 
і сніжком. Велика ймовірність 
того, що лютий буде холоднішим, 
ніж січень. У першій декаді остан-
нього зимового місяця очікують-
ся морози до мінус 10-15° вночі, 
при проясненнях можливо і до 
мінус 20-25°, удень — мінус 1-8°.

ЗАПРОШУЄМО 
ВСІХ БАЖАЮЧИХ

Мета його — популяризація діяльності гайдамацького ватажка, 
полковника Коліївщини Івана Бондаренка; виявлення та підтримка 
талановитих молодих літераторів.

До участі у конкурсі запрошуються всі бажаючі. Особливо вітають-
ся твори учнів загальноосвітніх шкіл і студентів.

Роботи обсягом – до двох сторінок друкованого тексту 12 кеглем. 
Зазначте прізвище, ім’я, по батькові, зворотню адресу, контактний 
телефон.

Роботи приймаються до 1 травня 2011 року:
* на електронну скриньку lystok@ukr.net;
* на поштові адреси співорганізаторів конкурсу.
Довідки за тел.: (067)505-04-01, (044)279-39-55.
У складі журі: Любов Голота – відома письменниця, член НСПУ, 

лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, головний 
редактор тижневика «Слово Просвіти» (голова); Надія Кир’ян – пись-
менниця, член НСПУ, лауреат літературної премії ім. Олени Пчілки; 
Євген Букет – відповідальний секретар КОО НСКУ, лауреат міжна-
родної літературної премії ім. Олеся Гончара; Петро Сухенко – член 
НСЖУ, головний редактор газети «Макарівські вісті»; Ігор Годенков – 
член НСКУ, директор ЦТДЮ ім. Данила Туптала, керівник літературної 
студії «Сузір’я». Вони й визначать переможців конкурсу, які отрима-
ють цінні подарунки.

Твори переможців будуть опубліковані на сторінках газет “Сло-
во Просвіти”, “Макарівські вісті”, в літературних альманахах студії 
«Сузір’я» та книжці про життя і діяльність Івана Бондаренка.

Всеукраїнський культурологічний тижне-
вик «Слово Просвіти», Київська обласна орга-
нізація Національної спілки краєзнавців Укра-
їни, газета «Макарівські вісті», Макарівський 
районний центр творчості дітей і юнацтва ім. 
Данила Туптала  оголошують літературний 
конкурс до 265-річчя від Дня народження гай-
дамацького ватажка Івана Бондаренка.

«Я ХОЧУ ЖИТИ САМЕ ТАК»

У В А Г А :   К О Н К У Р С И !
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