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ЩИРО ВІТАЄМО ТРУДІВНИКІВ
БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!

Ваша професія одна з найнеобхідніших. Недарма народна мудрість вбачає одне з найвищих покликань людини у тому, щоб побудувати дім. Лише
народ, що будує, має майбутнє, упевнено дивиться
у завтрашній день.
Сьогодні будівельники розробляють і впроваджують у будівельну сферу нові прогресивні технології,
більш ефективні форми менеджменту, готують висококваліфіковані кадри, що є запорукою вирішення багатьох соціальних проблем, найважливішою з
яких є зведення будинків.
Тож нехай ваша праця приносить вам радість і
достаток, а людям - затишок зручних осель. Міцного
вам здоров’я, творчої наснаги, щастя і добра.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ МАКАРІВЩИНИ!

Щиро вітаємо вас з Днем працівників ветеринарної медицини.
Ваша щоденна праця є суспільно необхідною.
В усі часи вона мала вагому цінність у суспільстві.
Адже, підтримуючи стабільне епізоотичне благополуччя та ветеринарно-санітарну безпеку, ви відвертаєте загрозу для життя та здоров’я жителів
району.
Сподіваємося, що ви й надалі з високою відповідальністю та сумлінням виконуватимете поставлені
перед вами завдання, дбатимете про нові професійні здобутки, а ваші зусилля винагороджуватимуться
повагою і вдячністю громадян.
Сердечно бажаємо вам, вашим родинам щастя,
добра і благополуччя.
Андрій ГРІНЕНКО,
Людмила ЗАБЕЛА,
в. о. голови
керуюча справами
райдержадміністрації.
районної ради.

ТРИВОЖНИЙ СИГНАЛ

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

У СУСІДНЬОМУ РАЙОНІ
ВЖЕ
Є ЗАГОРЯННЯ ЛІСУ
У зв’язку з високою літньою температурою виникла
пожежонебезпечна ситуація в Україні, яку Уряд взяв під
особливий контроль. Екстрене засідання з відповідними
службами району минулої середи провели в. о. голови
райдержадміністрації Андрій Гріненко та заступник голови райдержадміністрації Олександр Гуменюк.
Андрій Юрійович зачитав урядову телеграму та ознайомив з розпорядженням «Про додаткові заходи щодо
протидії пожежам у лісових масивах, сільгоспугіддях та
місцях залягання торфу».
- Ситуація на сьогодні, - зазначив він, - надзвичайно
небезпечна. У сусідньому Бородянському районі вчора сталося загоряння лісу. Пожежа розкинулася на 3 гектарах лісонасаджень та 15 гектарах землі. На допомогу нашим сусідам було направлено пожежну машину з району. Важко,
звичайно, убезпечитись від загрози самозагорання, але
наше завдання тримати під неослабним контролем лісові
та сільськогосподарські угіддя, територію всього району.

УРОЖАЙ-2010

У СТИСЛІ СТРОКИ
ЗАВЕРШИЛИ
ЖНИВА
Минулого
тиж-

ня у ТОВ „Агрофірма
„Київська” завершили збирання хліба.
Швидко і якісно було
обмолочено на 580
гектарах пшеницю та
250 гектарах жито.
Як сказав головний
агроном товариства
С.А.Худяков, сприяла цьому й сонячна
СТОР. 2.
погода.
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ІНФОРМУЄ ДПІ

НАДІЙШЛО
КОШТІВ БІЛЬШЕ, НІЖ ТОРІК

Як повідомила ДПІ у районі, в липні 2010 року до зведеного бюджету України мобілізовано коштів на загальну
суму 11750,8 тисячі гривень. Це на 4730 тисяч гривень (або
на 67,4%) більше, ніж за відповідний місяць минулого року.
До місцевих бюджетів надійшло 9465,2 тисячі гривень, що
на 4651,4 тисячі гривень (або 96,6%) більше, ніж за липень
торік. Збільшились надходження і до державного бюджету
України. Мобілізовано 2857 тисяч гривень, що на 78,6 тисячі гривень (або 3,6%) більше, ніж за липень 2009 року.

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ
МІСЦЕВИХ ЖУРНАЛІСТІВ

Для журналістів місцевих ЗМІ перший заступник
начальника ДПІ у Макарівському районі І.А.Багінська
провела прес-конференцію. Ірина Анатоліївна поінформувала їх про підсумки роботи ДПІ за сім місяців
нинішнього року, ознайомила з аналізом розгляду
звернень громадян до ДПІ, запровадженням електронної звітності і її перевагами. Журналістів також зацікавив ряд питань щодо проекту Податкового кодексу
України.

„СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ” — ТАКЕ
ГАСЛО КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ „ГОСПОДАР”
8 серпня вона відзначатиме свій ювілей – десяту річницю від дня заснування. І хоча 10 років - строк історично невеликий, проте він дійсно
важливий і значний. Погодьтеся, особливо це відчутно в умовах сьогоденних українських реалій.
Саме про це розмова з головою правління кредитної спілки
О.М.БУЛАЄНКО.
- Оксано Миколаївно, насамперед, коли і як була започаткована спілка?
- Вона була заснована в серпні 2000 року як сільська кредитна
спілка. Ініціативною групою при її
створенні були працівники сільського обслуговуючого кооперативу „Макарівський сільський сервісний центр”. Тоді членами кредитної
спілки могли бути тільки власники
особистих підсобних господарств,
члени сільських громад району,
сільськогосподарського кооперативу „Макарівський сільський сервісний центр” та їх сім’ї. З квітня
2004 року ми розширили ознаку
членства, а саме членами спілки
можуть бути особи, які проживають
у нашій області.

Велику допомогу в створенні та
розвитку нашої кредитівки на початковому етапі надавали ТОВ „Київська обласна аграрна служба” та
проект „Підвищення рівня життя
сільського населення в Україні” при
підтримці Міністерства в справах
міжнародного розвитку Великобританії. Їх програма розвитку сільських
кредитних спілок в Київській області
передбачала, насамперед, фінансову підтримку, навчання працівників,
а також проведення інформаційних
заходів – виступи по радіо та телебаченню, статті в обласних та районних
газетах, участь в сходках сільських
громад, нарадах та семінарах органів місцевої влади.
- Якою сьогодні є кредитна
спілка?

- Це фінансова установа, яка
об’єднує близько 1650 членів та нараховує в своїх активах понад 2,4
млн. грн. За роки існування спілка
стала справді рятівним кругом для
жителів району.
Її членами є різні верстви населення: і вчителі, і медпрацівники, і сільгоспвиробники, і підприємці, і пенсіонери. Тобто люди
різних вікових категорій, з різним
матеріальним достатком. Завдяки своїй порядності та надійності,
оперативності та індивідуальному
підходу до кожного, спілка завоювала повагу та довіру людей. Свою
роботу ми будуємо за відомим серед спілчан гаслом „Свій до свого
по своє”.
Схема надання „Господарем”
фінансових послуг дуже проста: ті,
хто бажає зберегти та примножити свої грошові кошти, розміщує їх
на депозитних рахунках у кредитній
спілці, а інші користуються цими коштами у своїх цілях, згідно кредитних договорів.

'

СТОР. 2.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРО ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОТИДІЇ
ПОЖЕЖАМ У ЛІСОВИХ МАСИВАХ,
СІЛЬГОСПУГІДДЯХ ТА У МІСЦЯХ
ЗАЛЯГАННЯ ТОРФУ
Відповідно до Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, з метою запобігання реальній загрозі виникнення чисельних пожеж у підвідомчих лісах, лісах інших
лісокористувачів та на суміжних територіях і мінімізації їх
наслідків, на виконання урядової телеграми НР 9353/02-10
Першого віце-прем’єр-міністра України Клюєва А.П.:
1. На виконання урядової телеграми НР 9353/02-10 та
з метою запобігання реальній загрозі виникнення пожеж
на території району: директору ДП “Макарівський держлісгосп” Рижуку В.С. забезпечити заборону відвідування
лісів населенням і в’їзд до них транспортних засобів на
період великої пожежної небезпеки.
2. Макарівському РВ ГУ МНС України в Київській області провести додаткові протипожежні заходи по взаємодії з лісокористувачами та сільгосппідприємствами
під час гасіння пожеж.
3. Керівникам УТМР, інших мисливських угідь розміщених на території району, організувати об’їзд підлеглих
територій з метою контролю за протипожежним станом.
4. Сільським та селищним головам забезпечити виконання протипожежних заходів територіальними громадами.
5. Відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації забезпечити інформування населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежами.
6. Засобам масової інформації району посилити
роз’яснювальну роботу щодо дотримання населенням
вимог пожежної безпеки.
7. Макарівському РВ ГУ МНС України в Київській області постійно інформувати про стан пожежної безпеки в
районі, а в разі виникнення надзвичайної ситуації негайно інформувати чергового райдержадміністрації по телефону 5-14-44.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Андрій ГРІНЕНКО,
в.о. голови адміністрації.

НАРАДА З СІЛЬСЬКИМИ,
СЕЛИЩНИМИ ГОЛОВАМИ РАЙОНУ
Нещодавно в приміщенні райдержадміністрації відбулася нарада з сільськими, селищними головами району,
яку провів голова райдержадміністрації Я.Добрянський
за участю заступників голови райдержадміністрації та
керівників структурних підрозділів.
Заступник голови райдержадміністрації О.Гуменюк
виступив з питань стану протидії корупції, недопущення
поширення на території району хвороб, що переносять
безпритульні та дикі тварини; питання дотримання законодавства про захист економічної конкуренції висвітлив заступник голови Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України
В.Висотін.
Про стан та проблеми якісного водопостачання в населених пунктах району доповів головний державний санітарний лікар району В.Тарасенко.
Питання інвентаризації земель, які знаходяться в
межах населених пунктів, висвітлив керівник апарату
райдержадміністрації С.Прунцев, зокрема, звернув увагу на порядок оформлення документів та виготовлення
Державних актів на право власності на земельні ділянки
працівникам соціальної сфери і зауважив на необхідності
активізації роботи з пайовиками щодо передачі земель в
оренду сільськогосподарським підприємствам.

8 СЕРПНЯ – ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

НАШ РАЙОН НА ШОСТОМУ МІСЦІ

За даними Головного управління статистики в Київській області будівельні підприємства району, які працювали у січні-червні 2010р., виконали будівельних робіт на
суму 17234 тис. грн., що у порівняльних цінах становить
30,4% до обсягів будівництва у відповідному періоді попереднього року. Серед міст та районів Київщини, за обсягом будівельних робіт наш район посідає 6 місце, його
частка складає 3,9% від загальнообласного обсягу.
Із загального обсягу робіт за видами будівельної
діяльності всі роботи проводилися на будівництві інженерних споруд. За характером будівництва обсяги робіт
розподілились так: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 99,6% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (по 0,2% від загального обсягу будівельних робіт по
району).
За дорученням ГУСКо Надія ТАРАСЮК,
начальник відділу статистики у районі.
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У СТИСЛІ СТРОКИ
ЗАВЕРШИЛИ ЖНИВА

Закінчення. Поч. на 1 стор.
- Від світанку до зорі працювали наші комбайнери в
полі, - розповідає Сергій Анатолійович.- Комбайни були
підготовлені до жнив завчасно
і якісно, тож простою техніки
удалося уникнути. А дрібні поломки не варті були уваги, бо
у господарстві потурбувалися
навсяк випадок про запас запчастин та в необхідній кількості пального. А щоб не втрачати дорогоцінний жнивний
час на обіди, було організовано двохразове харчування
учасників зернозбирального комплексу.
- Аби були гроші, - додав головний інженер агрофірми В.П.Королік, - а закупити запчастини та пальне сьогодні не проблема. Ось тільки їх
ціни, ой, як впливають на собівартість
зібраного хліба.
Збирання проводили на пряму
чотирма комбайнами, два з яких
імпортного виробництва „Ягуар” та
„Лексіон”, які набагато
комфортніші у роботі в порівнянні з „Доном”
та „Нивою”. Але й
два останні не підвели комбайнерів
на жнивах. Сумлінно потрудилися
О.В.Воробей,
М.М.Литвин, К.К.Губан, Р.М.Ковальчук.
На перевезенні зерна було задіяно п’ять

КамАЗів. Не було затримки за доставкою його на тік. На них працювали во-
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дії
М.В.Злотківський,
О.С.Кривенок,
М.М.Рекута, П.В.Терещук, С.Б.Панкін.
На току в Маковищах хліб нового врожаю
приймала його завідуюча В.О.Данилюк,
яку ви бачите на знімку.
Вслід за комбайнами відразу ж приступав
до роботи механізатор О.С.Горлінський,
який прес-підбирачем
затюковував солому.
Тепер вона лежить на
території ферми.
- Ще маємо 400
гектарів сої та 160 –
вівса, - розповідає
головний
агроном
С.А.Худяков. – Як тільки дозріють, розпочнемо і їх збирання. А
зараз повним ходом
йде заготівля кормів
для великої рогатої
худоби. На косовиці
люцерни
трудиться
один з наших досвідчених механізаторів
В.І.Живага. Подрібнена суміш закладається
на сінаж.
У ТОВ „Агрофірма „Київська”
злагоджено проводиться весь комплекс сільськогосподарських робіт
літнього часу. Цьому сприяє чітка
їх організація головними спеціалістами товариства С.А.Худяковим,
В.П.Короліком та начальником автомобільного парку М.М.Кравченком
(у момент планування на наступний
день і було їх сфотографовано).
Завершивши збирання хліба у
своєму господарстві, комбайнери
поспішили на допомогу іншим.
Світлана ТРИГУБ.
Знімки Володимира ЧУМАКА.

31 жовтня 2010 року
Верховною Радою України
призначено чергові вибори
депутатів місцевих рад та
сільських, селищних голів.
З метою підготовки достовірних списків виборців
просимо вас уточнити свої
персональні дані, звернувшись до відділу ведення
Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації. Особливо це
стосується виборців:
- кому після останніх виборів (7 лютого 2010 року)
виповнилося 18 років і які
голосуватимуть вперше;
- змінили прізвище чи
місце проживання протягом останнього періоду;
- мають інформацію
про помилкове включення
до списків інших громадян,

«Програма захисту населення,
яка передбачає спрощення надання
субсидій, - це своєрідна революція
в сфері надання соціальних послуг.
Адже, уряд потурбувався про населення і запровадив нову систему
надання субсидій, яка не допустить
зубожіння сімей»,– зазначив Валентин Анатолійович. За його словами
знижено поріг обов’язкової оплати
житлово-комунальних послуг, спрощено порядок призначення житлових субсидій, а також запущено
механізм організації нового порядку надання субсидій населенню на
регіональному рівні. Для заявника
збільшується рівень соціального
захисту, а для організацій, які надають послуги громадянам – навантаження. Оскільки раніше особа, що
претендує на субсидію, особисто
оббігала всі інстанції задля збору
необхідних документів, то тепер
цим займається управління праці
і соціального захисту населення.
При цьому вся інформація надходить до управління в електронному вигляді у спеціальній програмі
від організацій послугонадавачів.
Проте залишається складністю те,
що ці структури не готові до подібних заходів. Якщо раніше дані до
управління праці надходили протягом місяця, то відтепер, на все про

все, дається лише п’ять днів. Тому й
розпочато інформування населення заздалегідь аби зменшити кількість проблем і питань, які почнуть
виникати з початком опалювального
сезону. Крім цього створені штаби,
комісії, які контролюють стан впровадження нової системи надання
субсидій, вирішують питання, які виникають.
Він також наголосив на тому, що
сама процедура надання субсидій
не є новиною, система працювала
раніше і існує й по сьогоднішній
день без змін, але цього року уряд
подбав про те, аби значно скоротити як перелік документів, так і
вимоги до отримувачів субсидій.
Зниження планки призначення
субсидій та спрощення бюрократичної процедури дозволить розширити зону соціального захисту.
За словами Валентина Завадського, громадяни, у яких є поточна заборгованість по квартплаті, також
мають право на житлову субсидію.
А ті, хто вже має субсидію, не повинні нікуди звертатися - розмір
субсидії буде перерахований автоматично, про що одержувачів
субсидій буде поінформовано.
Крім цього не має суттєвої різниці, хто отримує допомогу - пенсіонер з села чи міста. Всі вимоги

нення неточностей та помилок під час формування
списків виборців.
При собі необхідно
мати паспорт громадянина
України, а у разі зміни прізвища - ще й документ, що
підтверджує ці зміни.
Наша адреса: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, перший поверх, контактний
телефон 5-24-71.
Прийом громадян здійснюється щоденно, крім
вихідних, з 8.00 до 17.00,
у п’ятницю з 8.00 до 16.00.
Обідня перерва: 12.0013.00.
О.БІЛЕНЧУК,
начальник відділу
ведення Державного
реєстру виборців
апарату
райдержадміністрації.

НЕДОЛІКИ ДОВЕЛОСЯ ВИПРАВЛЯТИ

Відповідно до плану роботи Держгірпромнагляду у липні-серпні поточного року
державна інспекція промислової безпеки та охорони праці в агропромисловому
комплексі та відділ сільськогосподарського
виробництва управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
провели перевірку
стану охорони праці у ході зернозбиральних робіт у ТОВ
„Агрофірма „Київська” с. Маковище,
СТОВ „Зоря” с. Соснівка, ТОВ „Добробут” с. Чорногородка та „Борівка”, ПП
„Макаров-Агробуд”
с.
Наливайківка.
Основну увагу звернуто: чи всі учасники
зернозбирального
процесу пройшли
позачерговий
інструктаж з охорони
праці та пожежної безпеки, на технічний
стан збирально-транспортних агрегатів
та порядок технічного обслуговування машин, чи на підприємстві закріпили техніку
за відповідними працівниками та інше щодо
безпечного проведення зернозбиральних
робіт.

«МИ ГОТОВІ ДО НАДАННЯ СУБСИДІЙ»
3 серпня в облдержадміністрації для представників регіональних ЗМІ,
серед яких був і кореспондент “Макарівських вістей”; відбулася пресконференція «Заходи щодо посилення соціального захисту населення
при оплаті житлово-комунальних послуг» виконуючого обов’язки начальника головного управління праці та соціального захисту населення Київської облдержадміністрації Валентина Завадського.

які вже не проживають за
адресами, вказаними у
списках виборців (змінили
місце проживання, померли);
- виборців, колишніх
військовослужбовців строкової служби;
- громадян, що повернулися з місць позбавлення волі;
- які під час останніх виборів у списках виборців
виявили неточності в своїх
персональних даних, або
взагалі були відсутні в них
та не звернулись до відділу
ведення Державного реєстру виборців особисто.
Запрошуємо Вас до
відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації - перевірте свої
персональні дані для усу-

збереглися – в будь-якому випадку береться до уваги сукупний дохід родини. Стосовно довідки про
склад сім’ї – ще не визначено на
кого буде покладено обов’язки з
її отримання: чи на соцпрацівника, чи ж на заявника. Також лишається відкритим питання передбачення розміру субсидій на газ.
Оскільки субсидія надається на 6
місяців, то враховується сплата за
газ за попередні півроку, а існує
ймовірність використання більшої
кількості кубів і як наслідок зростання плати. Тож – отримувати
субсидію, або ж економити зимою
на пальному – вирішувати господарям особисто. (Більш детально
про процедуру отримання субсидій газета писала в інтерв’ю «Чи
вони реально захистять бідних»
№30 від 30 липня )
Також було роз’яснено щодо нової
технології прийому громадян управлінням праці та соціального захисту
населення, впровадженого Світовим Банком у 2005 році. (Про прийом
громадян районним управлінням ми
писали в №24 «Їх обов’язок – допомагати людям»). Державні установи
очікують на великий наплив громадян. Вони до цього готові, хоча при
цьому й усвідомлюють всю складність ситуації, адже все, що робиться
вперше, завжди викликає труднощі.
Для детальнішого роз’яснення
нововведення працює телефон гарячої лінії в управлінні праці та соціального захисту населення облдержадміністрації – 206-74-75.

(Продовження теми читайте на
10 стор.).

Під час перевірок виявлено 71 порушення, у 32 випадках роботу агрегатів було призупинено до виправлення
виявлених недоліків, на 4 посадових
осіб накладено адміністративне стягнення.

На знімку: Анатолій Тетерський - провідний держінспектор ДІПБ та ОП в АПК,
Сергій Божок - начальник відділу сільськогосподарського виробництва управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації та Василь Кирпач - інженер з охорони праці ТОВ “Агрофірма “Київська”.

Графік
прийому громадян депутатами
районної ради (фракція Партії регіонів)
з 01.08. по 27.10.2010 року
ГЕРАСИМЕНКО Дмитро Миколайович
11.08.
ШИМОНОВИЧ Микола Володимирович
18.08.
ЛЯШОК Петро Григорович
25.08.
ПАВЛОВСЬКИЙ Олег Миколайович
01.09.
ГУДЗЬ Віктор Михайлович
08.09.
СИДОРЕНКО Петро Андрійович
15.09.
ГЕРАСИМЕНКО Дмитро Миколайович
22.09.
ШИМОНОВИЧ Микола Володимирович
29.09.
ЛЯШОК Петро Григорович
06.10.
ПАВЛОВСЬКИЙ Олег Миколайович
13.10.
ГУДЗЬ Віктор Михайлович
20.10.
СИДОРЕНКО Петро Андрійович
27.10.
Прийом депутати вестимуть у районному будинку
культури (2 поверх, громадська приймальня Партії регіонів) з 14.00 до 18.00.
Кожної п’ятниці з 14.00 до 18.00 год. веде
прийом громадян голова фракції Партії регіонів
ГЕРАСИМЕНКО Дмитро Миколайович .

ОДНИМ АБЗАЦОМ

ПОПОВНИЛИ ЛАВИ ПЕДАГОГІВ
Відомо, що не всі школи нашого району мають повністю
укомплектовані педагогічні колективи. Проте цьогоріч до
районного відділу освіти звернулося дванадцять молодих
спеціалістів з метою працевлаштування на постійне місце
роботи. Це вчителі початкових класів, математики, інформатики, іноземної мови, трудового навчання. Десять з них
– випускники наших шкіл. На сьогоднішній день вісім з них
вже працевлаштовані у школах району.
Інф. “М. в.”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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«СИЛЬНА УКРАЇНА» СЕРГІЯ ТІГІПКА ПРОПОНУЄ ДОЗВОЛИТИ
ШКОЛАМ ЗАРОБЛЯТИ НА
НАДБАВКИ ДО ВЧИТЕЛЬСЬКИХ ЗАРПЛАТ
Більшість випускників шкіл стикаються з тим, що, маючи величезний багаж знань,
вони абсолютно непристосовані до «дорослого» життя. Учорашні школярі, які впевнено розв’язували математичні задачки, розгублюються, коли доводиться вирішувати
завдання життєві. «Дітям потрібно не просто викладати математику і фізику, а за допомогою математики та фізики вчити їх головного – як стати особистістю, досягти успіху
й жити в гармонії з суспільством», – упевнений Сергій Вєтров, керівник експертної комісії з питань освіти партії «Сильна Україна». Політична сила Сергія Тігіпка пропонує свою
програму реформ в освіті. Про те, як змінити систему управління середньою школою,
принципи оплати праці освітян, а також філософію підготовки вчителів, Сергій Вєтров
розповів в інтерв’ю.

– Сергію, вчителям дедалі складніше
знаходити спільну мову з дітьми...
– Перед учителем зараз стоять майже нереальні завдання. Життя за вікнами школи
змінюється стрімко, а педагог підготовлений,
як кажуть, «за вчорашніми рецептами». Це не
провина вчителя. У всьому світі спостерігається глибока криза системи освіти. А в нашій
країні на неї накладаються і свої соціальноекономічні проблеми...
– Що ж далі? Просто прірва якась ...
– Як сказав поет, у одних прірва викликає
страх, у інших – бажання побудувати міст. Ми
в «Сильній Україні» хочемо будувати міст. При
партії створено експертну комісію, в межах
якої разом з колегами з регіонів ми проводимо
обговорення проблем освіти з тим, щоб вийти
на конкретну програму дій, яка допоможе зробити систему навчання ефективною.
Школі потрібні реформи. Це стосується технологій, оплати праці, підготовки вчителів ...
– Але змінювати щось у школі, де працюють люди, виховані старою радянською
системою, буде непросто ...
– Ви маєте рацію. Кадрова проблема – одна
з основних. Рівень підготовки та перепідготовки вчителів не витримує критики. І це, підкреслю, не тільки їхня провина. Багато вчителів хочуть працювати більш творчо, але всі ініціативи
згасають під пресом нинішньої системи управ-

ління в освіті. Адміністрування, я вважаю, –
взагалі одна з найслабкіших ланок системи
навчання. Методи управління залишаються
тими ж, що й раніше, коли всі сфери життя
суспільства підпорядковувалися командноадміністративному принципу. Але вже давно всім зрозуміло, що такий підхід в гуманітарній сфері неприйнятний. Ще на початку
двотисячних років було заявлено про перехід від державної системи управління в
освіті до державно-громадської. Держава повинна передати професійним спільнотам, асоціаціям вчителів, іншим громадським
об’єднанням функції контролю над змістом
і якістю освіти. Державі ж залишиться тільки
функція забезпечення освіти.
– А як усе це виглядатиме на практиці?
– Один із варіантів – створення освітніх
округів. Скажімо, є кілька шкіл у мікрорайоні.
Створюється освітня рада, куди входять і педагоги, і батьки, і представники місцевої влади.
Ця рада і визначає тактику розвитку освіти в
цьому регіоні. Органи місцевого самоврядування у свою чергу фінансово і матеріально забезпечують роботу округу ...
– А як ви пропонуєте вирішити питання
підготовки кадрів?
– На перепідготовку вчителів держава виділяє фінансування. Як його витратити – повинен
вирішувати сам учитель. Хтось вирушить до
місцевого інститут післядипломної освіти. Але
більшість, можливо, оберуть інші центри, що
мають ліцензію. Або ж авторську школу. Іноді
тижневий семінар відомого педагога дає такий
заряд емоцій, якого не одержиш і за місяць перепідготовки в інституті підвищення кваліфікації. І, звичайно, самонавчання вчителів має відбуватися по-іншому.
– По-іншому?
– У нас традиційно готують вчителівпредметників. Математиків, фізиків і т.д. Цей

підхід давно застарів. Не математики чи фізики
потрібно вчити, а математикою і фізикою. За
допомогою предметів педагог повинен навчати
дитину головного – як стати особистістю, реалізувати себе, досягти успіху, жити в гармонії з
собою та суспільством. Але це інша філософія
кадрової підготовки!
– Добре було б, якби і зарплата вчителя
зростала разом з його рівнем підготовки...
– Позиція «Сильної України» – розмір оплати необхідно збільшувати. Потрібна й інша схема її розрахунку. Учитель, який працює більш
творчо, більш продуктивно, повинен отримувати значно вищу зарплату. У Росії кваліфікований педагог, який пройшов магістерську
підготовку, отримує вдвічі більше. У нас же ця
різниця – копійки! Ця зрівнялівка не стимулює
вчителів розвиватися ...
– Та ще й школам забороняють зароблені кошти пускати на надбавки до вчительських окладів...
- Це несправедливо. Школа може і повинна заробляти. Навіть у нинішньому законодавстві передбачено багато способів,
як робити це чесно, легально і коректно.
Але чиновник боїться, «коли б чого не сталося», пригнічує ініціативу, забороняє, дбаючи виключно про свій спокій. Є й ще одна
проблема. Роботодавці або доброчинці не
зацікавлені допомагати школам, тому що
держава досі не розробила систему податкових пільг, які заохочують спонсорську
допомогу. Підприємство, яке вирішило допомогти школі, заплатить податків більше,
ніж надасть допомоги! Школи повинні стати
центром ініціативи, творчого підходу до навчання дітей. Наше завдання – побудувати
таку державу, яка створить для цього всі
необхідні умови.
Ірина ПАВЛЕНОК.

ДО 24 СЕРПНЯ

НАЙБІЛЬШИЙ
ПРАПОР
УКРАЇНИ
У київському Центрі
народознавства
“Козак
Мамай” 23 серпня розгорнуть найбільший прапор
України. Його площа сягає
900 кв м, ширина - 12 м, а
довжина - понад 75 м, повідомляє офіційний сайт
Центру.
За інформацією організаторів заходу, така довжина найбільшого Державного прапора України
- понад 75 м обумовлена
сакральним символізмом.
За давнім літочисленням
2010 рік є 7518 роком від
створення світу.
Козацьке селище “Мамаєва Слобода” та музичне
видавництво “Країна Мрій”
об’єднує мета зробити
свято Державного прапора піднесено красивим і
долучити молодь до вшанування державних символів. Тож, окрім розгортання
найбільшого українського
прапора, в небо буде випущено 7518 жовто-синіх
кульок. У цей час громадський діяч Олег Скрипка
спільно з українськими козаками на сцені виконуватимуть Гімн України.
Кульмінацією
заходу
буде показовий виступ кращого в Європі кінного каскадерського театру “Українські козаки”. Відбудеться
концерт фольклорних колективів. А завершиться
цей день вечорницями.
(УКРІНФОРМ.)

„СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ” — ТАКЕ
ГАСЛО КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ „ГОСПОДАР”

Закінчення. Поч. на 1 стор.
- Які кредити ви видаєте
і на які цілі?
- „Господар” надає готівкові кредити під доступні
відсотки, із зрозумілими для
позичальника умовами, без
прихованих та несподіваних
платежів. За підтримки кредитної спілки мешканці нашого району та інших районів
області мають змогу купувати
різноманітні товари, відпочивати та оздоровлюватися,
сплачувати за навчання та лікування, ремонтувати житло,
використовувати кошти на
інші нагальні потреби.
Чимало кредитів ми надаємо пенсіонерам, які не мають змоги одержати позику
в банку. Слід відзначити, що
вони дуже скрупульозно виплачують кредити та відсотки
по них. Утворився контингент
постійних членів спілки, які
регулярно користуються нашими послугами. У кредитному портфелі переважають
кредити (це 75 відсотків) на ремонт та реконструкцію та споживчі кредити.
- Як протягом десятиріччя
змінювався кредитний портфель?
- Ми надали кредитів більше,
ніж на п’ятнадцять мільйонів гривень, та залучили на депозитні
рахунки понад чотири мільйони
п’ятсот тисяч гривень. Якщо в
перші два роки кредитний портфель становив 68 тис. грн., то на

кінець 2004 р. він зріс майже в
5,5 раз і становив 376 тис. грн.
Найбільший пік видачі кредитів
відбувся у 2008 році, тоді обсяги
кредитування становили понад
4 млн. грн., а залишок на кінець
року склав 2,5 млн. грн.
Торік ми надали кредитів
на суму 2,8 млн. грн., що на 1,3
млн. грн. менше, ніж у 2008 р.
Це пояснюється тим, що до видачі кредитів спілка підходила
більш виважено. По-перше, для
всіх без винятку позичальників,

крім застави майна, потрібна була
порука іншої особи, а іноді й двох.
По-друге, кредити видавались в
основному до 10
тис. грн.
- А є досягнення спілки, які
особливо радують?
- Важливим досягненням вважаю
той факт, що нам
у період економічної кризи вдалося
зберегти кількість
членів спілки та її
активи. Більш того
спостерігається їх
зростання. Єдиною проблемою є
збільшення кількості прострочених кредитів за
минулий рік, проте
вони не безнадійні. Правління, кредитний комітет
докладає максимум зусиль для їх
повернення. До речі, всі ці роки у
нас не було безнадійних та списаних кредитів.
Звичайно, найбільшим надбанням, я вважаю, моїх колег.
Завдяки, перш за все, професіоналізму колективу та грамотно
розробленим програмам, лояльності у наданні фінансових послуг спілка стала надійною, міцною і популярною в районі.
Позитивним здобутком вва-

жаю і членство кредитної спілки
у Національній Асоціації Кредитних спілок України, Стабілізаційному фонді та Об’єднаній кредитній спілці НАКСУ .
За рейтингом Національної
асоціації кредитних спілок України, кредитна спілка „Господар”
більше трьох років входить у
двадцятку кращих спілок щодо
фінансового стану.
- Яким чином вам вдається
в період кризи утримуватися
на таких високих позиціях?
- Велику роль відіграє те, що
у своїй діяльності наша спілка керується принципами відкритості,
прозорості, відповідальності за
взяті на себе зобов’язання. Щорічно публікуємо звіт про підсумки фінансово - господарської
діяльності, підтверджений висновком незалежного аудитора,
проводимо загальні збори членів
кредитної спілки, на яких підсумовуємо роботу за минулий рік і
визначаємо пріоритетні напрями
на наступний.
З листопада минулого року
не збільшуємо відсотки по кредитах та не зменшуємо відсотки
по депозитах. Завжди своєчасно і на вимогу вкладників повертаємо депозити. Так, залишки
на депозитних рахунках протягом минулого року виросли
на 180 тис. грн. , а за 6 місяців
цього року на 42 тис. грн. Члени
спілки дуже задоволені нашою
роботою і рекомендують вступати в спілку своїм знайомим та
близьким.

Ми переконані, що клієнт
повертається туди, де відчуває турботу про себе. І в нашій
практиці чимало таких прикладів: більшість членів спілки, що
випробували власним досвідом
обслуговування інших фінансових установ, все ж повертаються до нас, вказуючи на зручність
співпраці з кредитною спілкою
„Господар”.
Працюючи під контролем
держави, кредитна спілка дотримується вимог Державної комісії
з регулювання ринків фінансових
послуг України, виконання яких є
гарантом нашої фінансової стабільності у наданні фінансових
послуг
- На чому робитимете акценти в діяльності надалі?
- На перше місце ставимо
надійність, стабільність, зростання кредитної спілки за умови
створення вигідних умов як для
кредитування, так і залучення
внесків.
По-друге – це зменшення
простроченої заборгованості до
мінімуму.
Але основний акцент у діяльності - якість кредитного портфеля.
Дякую за спілкування і
щиро бажаю вам успішної роботи, адже ви надаєте допомогу тим, хто її потребує, а ще
беззаперечної довіри членів
спілки та впевненості у завтрашньому дні.
Анна СУХЕНКО.
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СВЯТО СЛАВНОГО
ПРОРОКА ІЛЛІ

В День Святого славного пророка Іллі в макарівському Свято-Іллінському храмі відбулась святкова літургія,
яку очолив єпископ Макарівський Іларій. Поважного гостя зустрічали віруючі храму та представники духовенства Макарівського церковного округу Української православної церкви на чолі з благочинним архімандритом
Кирилом (Білан) та настоятелем Свято-Іллінського храму
протоієреєм Андрієм Ярошем. У святковій літургії також взяв участь намісник Свято-Введенського монастиря міста Києва архімандрит Даміан (Давидов). Сотні
віруючих отримали благословення від єпископа, взяли
участь у Хрестному ході та святковій трапезі, яка відбулася після божественної літургії в храмове свято. Єпископ Макарівський Іларій подякував отцю благочинному
та духовенству району за особливе пасторське служіння
на парафіях, відмітив велич та красу Свято-Іллінського
храму, турботу про цей Дім Божий настоятеля отця Андрія та його пастви при вагомій допомозі отця Даміана та
його духовних чад. Депутат Макарівської районної ради,
настоятель храму Преподобної Параскеви Сербської сіл

Лишня та Осикове ігумен Філарет (Єгоров), зазначивши
значну роль благочистивих мирян православної Макарівщини у духовному становленні району, розповів про нові
проекти благочиння. Таким чином на батьківщині Святителя Димитрія Ростовського свято зберігається і примножується його духовна спадщина.
На фото: єпископ Макарівський Іларій серед прихожан Свято-Іллінського храму.
Прес-служба Макарівського благочиння УПЦ.

ЦЕ СТАЄ ТРАДИЦІЄЮ
Тернопільська земля знову приймала чоловічий гурт
з Макарова «Козацькі джерела». Цього разу на фестивалі народної творчості в селищі Бурдяківці Борщівського
району. Там відбувся регіональний
щорічний фестиваль за участю колективів з Тернопільської, ІваноФранківської та Київської областей.
Незважаючи на дощову погоду, із-за якої дійство довелося переносити з стадіону до місцевого будинку культури, свято вдалося. Виступ колективу наших земляків
широко був розрекламований в місцевих ЗМІ. І знову колективу “посипались” пропозиції: підготувати концертні
програми до Дня Незалежності України в трьох районних
центрах Тернопільщини. Але головною метою учасників
гурту під час таких поїздок залишається знайомство з новими цікавими творчими колективами, обмін досвідом та
отримання насолоди від вишуканої української пісні.
Інф. „М. в.”.
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НАМ ПИШУТЬ

РОЗСВАРИЛИСЯ СУСІДИ

Володимир Горкуша звернувся в редакцію зі скаргою. Має Володимир Федорович у селі Ясногородка по вулиці Садова дачну
ділянку. І все б нічого, якби не сусід Василь Швидкий.
Відповідно до п. 13 статуту садового товариства „Жовтень”, членами
якого вони обидва є, воно створене
на основі єдності інтересів його членів для спільної реалізації ними їх
прав та обов’язків, пов’язаних з веденням колективного садівництва,
благоустрою земельних ділянок та
земель і об’єктів загального користування. Власники та землекористувачі земельних ділянок у відповідності до закону повинні обирати такі
способи використання земельних
ділянок, при яких сусідам завдається
найменше незручностей (затінення,
задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо).
Проте Василь Пилипович, порушивши статутні вимоги, викопав
фундамент майбутньої нежилої будівлі на відстані майже 5 см від межі
та встановив опалубку (згідно Статуту відстань має становити не менше
1 метра від межі сусідньої ділянки).
Дані факти були підтверджені актом
від 10.05.2008 р. №54, складеним
комісією за участю членів садового
товариства.
Володимир Федорович вирішив
захистити свої права в суді – припинити будівництво. У ході засідання
позивач збільшив позовні вимоги:
просив суд змістити одну стіну ще й
житлового будинку відповідача, яка
зведена з порушенням статуту СТ

„Жовтень” (на відстані ближче ніж 3
метри до межі) та укоротити до 1,5
метрів паркан, який розмежовує
його земельну ділянку з сусідом і затемнює її (його висота 2,4 метри).
Суд же задовольнив позовні вимоги лише частково – саме щодо
припинення будівництва нежитлової споруди. Щодо порушень, допущених відповідачем при зведенні
житлового будинку десять років до
цього та зведення паркану, то суд ці
вимоги залишає без задоволення,
оскільки, як йдеться в його рішенні: „...вимоги ст. 10. ЦПК України
передбачають, що сторони та інші
особи, які беруть участь у справі
мають рівні права щодо подання
доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.
Кожна сторона повинна довести ті
обставини, на які вона посилається
як на підставу своїх вимог або заперечень. Підтверджень порушення
відповідачем норм та вимог статуту СТ „Жовтень” чи земельного законодавства України при виконанні
будівництва житлового будинку та
паркану у судовому засіданні позивачем по справі подано не було”.
Володимир Федорович вважає
таке рішення суду половинчастим,
але (суд відбувся 2 лютого 2009
року) апеляцію на його оскарження
не подав.

Прочитавши статтю в газеті «Макарівські вісті» №27 від 09.07.2010
року «При хорошому господарю в
домі мир, спокій і робота ладиться», хочеться подякувати авторам
за їх сміливість у висвітленні даної
інформації.
Шкода тільки, шановні автори,
що Ви, володіючи такою інформацією, не подали її в засобах
масової інформації вчасно, не ініціювали громадських зборів для
донесення даної інформації до
людей, щоб вони також знали про
діяльність, як ви пишете, шановного «рицаря без страху та докору». Адже, реагуючи вчасно, можна було б запобігти всім тим діям.
Всі ми розуміємо, що і селищний
голова, і депутати селищної ради
мають діяти у відповідності до законів України та інтересів територіальної громади.

Але ж вийшло так, що депутати селищної ради все прекрасно знали і відповідно своєю бездіяльністю допомагали
Г.П.Здольнику вчиняти всі ті дії,
голосуючи за ті чи інші рішення. Тож очевидно, що не лише
Геннадій Петрович винен у тому,
але й депутати селищної ради,
обов’язки яких діяти на користь
громади, захищаючи її інтереси,
прийняли активну участь в тому,
як ви пишете, «дерибані» земельних ділянок, а тому мовчали
і будуть мовчати далі.
Шкода, що громадськість нашого селища недостатньо обізнана з
діяльністю селищної ради в цілому
та кожного з депутатів окремо, хоч
це й вимагає Закон України «Про
місцеве самоврядування в Україні».
І лише в передчас чергових виборів
до органів місцевого самовряду-

2010 РІК - МІЖНАРОДНИЙ РІК БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Займаючи менше 6% площі Європи,
Україна володіє не менше 35% її біорізноманіттям, і за цим показником випереджає
майже всі європейські країни. Географічне
положення України, її фізико-географічні
умови сприяли формуванню багатого
рослинного і тваринного світу, що налічує
більше 70 тис. видів. До того ж, Україна
знаходиться на перехресті міграційних
маршрутів багатьох видів тварин. Утім під
могутньою рукою українських «природолюбів» стан біоти в нашій країні зазнав
катастрофічних змін — розорано унікальні
степи, ліси на значних площах викорчувано і замінено на сільськогосподарські
угіддя, осушено багато боліт. Таке насильницьке втручання у природу поставило під
загрозу життя багатьох видів тварин, рослин та птахів. Внаслідок господарювання,
особливо в останнє століття, відбулися
значні зміни в ландшафтах та середовищах існування. На жаль, видове багатство
як тварин, так і рослин стрімко зменшується через антропогенне навантаження
на довкілля. Приблизно 8,3% судинних
рослин, 31,1% ссавців, 19,7% птахів, 38%

плазунів, 26,3% амфібій перебувають під
загрозою зникнення. Різко зменшилася
площа, зайнята природними угрупованнями - до 29 %, в т.ч. лісами - до 14,3 %
території країни.
В кінці 2009 року вийшло у світ третє
видання Червоної книги України (тваринний світ). До нього занесено 542 види
тварин. Кількість видів тварин порівняно
з другим виданням збільшилась на 160
видів, а у другому порівняно з першим на 297 видів.
У третьому виданні Червоної книги
України (рослинний світ) кількість видів
порівняно з другим виданням збільшилась на 285 видів, а у другому порівняно
з першим - на 390 видів. Таким чином,
спостерігається певне уповільнення
темпів зменшення втрати різноманіття
видів рослин і грибів України.
На Всесвітньому саміті з невиснажливого розвитку, який відбувся в Йоганезбурзі 26 серпня - 4 вересня 2002 року,
збереження і невиснажливе використання біорізноманіття та впровадження
екосистемного підходу до збереження

Виконання прийнятого рішення
чекає ще й досі. Сусід фундамент
прибудови не поспішає зносити.
Державна виконавча служба двічі накладала на нього штраф за невиконання рішення суду.
На лист виконавчої служби щодо
притягнення В.П.Швидкого до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду, прокуратура дала відповідь: „...відповідно
до діючого Кримінального Кодексу
України відповідальність фізичних
осіб за невиконання рішень судів,
зокрема вказаної категорії, не передбачена. Враховуючи наведене,
в ході перевірки підстав для прокурорського реагування не встановлено” (лист №499 від 16.02.2010).
От і маємо: і Закон на стороні
В.Ф.Горкуші, і суд прийняв рішення
усунути порушення прав землекористувача, і виконавча, і прокурорська служби не бездіють, але нічого
від того не змінилося. Сусід уже більше півтора року не зносить фундамент нежитлової споруди. Кожен наводить аргументи своєї правоти.
Невже народна мудрість: закон
як дишло, куди схочеш – туди й верни – знову права?

Редакція
направила
скаргу
В.Ф.Горкуші в суд, виконавчу службу,
до прокуратури з надією допомогти сусідам врешті-решт поставити
крапку в цій історії.
Анна СУХЕНКО.

ОКРЕМА ДУМКА

ПОВЕРТАЮЧИСЬ
ДО НАДРУКОВАНОГО

Так оголосила його ООН. Вона прагне привернути увагу людства до необхідності зберігати і раціонально використовувати природу Землі та об’єднати зусилля
у справі збереження її екосистем і захисту особливо цінних об’єктів природи. Наше
власне здоров’я, а також здоров’я економіки та суспільства в цілому залежить
від безперервного отримання різноманітних “екосистемних послуг”, замінити
які буде або дуже дорого, або просто неможливо, тобто тих вигод, які людство
отримує від екосистем. Однак зараз ми зіткнулись з його катастрофічним швидким скороченням, яке несе у собі загрозу для всього живого нашої планети. На
сьогодні, за даними ООН, під загрозою зникнення перебуває понад 7 тисяч видів тварин і майже 60 тисяч видів рослин.

V

природи було включено до п’яти пріоритетних проблем людства.
Сьогодні людство починає все більше визнавати важливість біорізноманіття, але в той же час воно знищує живу
природу в досі небачених масштабах.
Занепокоєні повсякчасним збіднінням
флори та фауни Верховна Рада України
ратифікувала Рамкову Конвенцію 29 листопада 1994 року, а також ухвалила низку законів щодо ратифікації, приєднання
та виконання інших міжнародних договорів обов’язкового та необов’язкового
характеру, що регулюють питання збереження та використання біологічного і
ландшафтного різноманіття. На національному рівні координацію реалізації
положень законів та відповідних програм здійснює Національна Комісія з
питань збереження біорізноманіття та
Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України. Кабінет Міністрів України розпорядженням
№ 675-р від 22 вересня 2004 року схвалив Концепцію Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на
2005-2025 роки.
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Київській області закликає громадськість краю
зробити свій внесок у справу збереження
життєво необхідної оболонки землі.
О.БЕЗКОРОВАЙНИЙ,
начальник Державного
управління охорони
навколишнього природного середовища в Київській області.

вання розпочинається отака «показова» робота.
Тож хотів би звернутися до жителів селища – вимагайте звітності від тих депутатів, яких обирали,
від селищного голови за їх «пророблену» роботу. Ви в праві знати, що зроблено та що планується
зробити. Будьте вимогливішими
до тих людей, яким делегуєте своє
право участі в місцевому самоврядуванні для вирішення нагальних
питань.
І на останок, 31 жовтня від нас
буде залежати майбутнє смт Макарів. Вже сьогодні є більше 10 кандидатів на посаду селищного голови,
не помиліться – бо ще п’ять років,
і від нашого селища залишиться
тільки назва.
Михайло ГОЛОВЧЕНКО,
депутат районної ради.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

З 1 СЕРПНЯ ДОПОМОГУ
ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ ЗБІЛЬШЕНО
На останньому засіданні уряд ухвалив постанову
№656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам
бойових дій”. Прокоментувати цей життєво важливий
для багатьох наших громадян документ кореспондент
УКРІНФОРМу попросила міністра праці та соціальної
політики Василя Надрагу.
За словами урядовця, з 1 серпня майже 140 тисяч інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій
отримуватимуть мінімальну пенсійну виплату у розмірах:
інваліди I групи - 240 відсотків прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність, або 1701,60 грн;
інваліди II групи - 215 відсотків прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність, або 1524,35 грн;
інваліди III групи - 190 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, або 1347,35
грн;
учасники бойових дій - 165 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, або 1169,85
грн.
“Прийняте рішення уряду дає змогу і в разі зміни
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводити перерахунок мінімальних пенсійних
виплат для інвалідів війни та учасників бойових дій, виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму”, - наголосив міністр праці.
Наталія АНДРУСЕНКО
(УКРІНФОРМ).

№ 31 6 серпня 2010 р.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЯ ІНФОРМУЄ

ОПЕРАЦІЯ: «УВАГА, МОТОЦИКЛІСТ!»
З 2-го по 11 серпня
відділення ДАІ Макарівського району проводить
комплекс оперативно профілактичних заходів
під назвою «Увага, мотоцикліст!».
Основною
метою цієї операції є виявлення та припинення
правопорушень в сфері
безпеки дорожнього руху
серед водіїв, що керують
мототранспортними засобами. Відділення ДАІ
відпрацьовує
населені
пункти району зі складною

криміногенною обстановкою.
Особливу
увагу
звертаємо на виявлення
грубих порушень правил
дорожнього руху, таких як
керування в нетверезому стані, без посвідчення
водія та необхідних документів, а також керування
незареєстрованим транспортним засобом
та
без наявності номерного
знака.
Аналіз оперативних зведень, що надходять до чергової частини ДАІ в Київ-

ській області свідчить про
ускладнення стану аварійності за участі водіїв мопедів, моторолерів, мотоциклів. Так, у період з 1-го по
31 липня на території Київської області сталось 76
дорожньо-транспортних

пригод до яких були причетні мотоциклісти. З яких
91 особа була травмована
та 4 загинуло. На території нашого району скоєно
2 дорожньо-транспортні
пригоди, в яких постраждали дві особи.

Державтоінспекція Макарівщини звертається до
всіх автовласників, а особливо до водіїв мопедів, моторолерів та мотоциклів з проханням дотримуватися
правил дорожнього руху та особистої безпеки. Лише
спільними зусиллями можна забезпечити належну
безпеку на автошляхах.
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ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ВІДКРИЛИ
ЧЕТВЕРТУ АПТЕКУ

Нещодавно в райцентрі відкрилася ще одна ветеринарна аптека мережі «Зоосвіт». А почалося все ще біля
п’яти років тому, коли Віктор Курінний вирішив відкрити в колишній колгоспній конторі – ветеринарну аптеку.
Справи пішли добре, оскільки на той час попит на зоотовари був чималий, а от необхідну продукцію знайти
було не так легко.
Згодом, в одній з кімнат автопарку в Макарові відкрили ще одну аптеку цього напрямку медицини. І вже в

СЕРГІЙ МАРИНИЧ.

РАЛІ “КИЇВСЬКА РУСЬ”: ГІДНИЙ ДЕБЮТ
У перший день серпня в с. Бишів
стартував третій етап Кубка України
з ралі “Київська Русь”. Безперечно,
головною особливістю цієї гонки
було те, що вона уперше проходила
на абсолютно новій, спеціально побудованій ралійній трасі.
В основу двох спецділянок протяжністю 19 і 12 кілометрів лягли
грунтові шляхи біля сіл Бишів, Лишня, Горобіївка і Пашківка. Цікавою
особливістю траси була кардинально різна конфігурація спецділянок
- якщо на спецділянці “Горобіївка”
переважали швидкісні прямі, де ав-

томобілі досить довгий час можуть
йти на максимальній швидкості,
то “Умма” суцільно складалася з
крутих поворотів. Тут украй важлива злагоджена робота екіпажа і
правильно складена стенограма.
Підступність гонці додавало і покриття траси, яке, за словами більшості гонщиків, було досить слизьким. Усе це обіцяло, що учасникам
ралі доведеться продемонструвати
всю свою майстерність, щоб дійти
до фінішу.
На жаль, на старт гонки вийшли
не всі екіпажі, що подавали попередні заявки на участь. Так, “Київська
Русь” не побачила як мінімум двох
топ-пілотів - Олександра Фельдмана і Сергія Фаюка. А ось один з фаворитів нинішнього сезону Валерій
Горбань все-таки вийшов на старт
- автомобіль, пошкоджений у ході
львівського етапу чемпіонату України, встигли відновити і привести в
бойову готовність. Безумовно, саме
Горбань разом з Олександром Салюком, Володимиром Петренком і
Антоном Кузьменком були одними з
головних претендентів на перемогу
в абсолютному заліку ралі. Всього
ж на старт вийшло 22 екіпажі, заявлені в чотирьох класах - N4, А7, У12
і У10.
Під пекучим сонцем екіпажі здолали більше 80 кілометрів дистанції. Втім, не зважаючи на географічну новизну, як і передбачалося на
вищий ступінь п’єдесталу піднявся
екіпаж Олександра Салюка і Павла
Черепина.
- Не можу назвати нашу перемогу легкою, - зізнався після фінішу діючий чемпіон країни, - ми двічі
допускали серйозні помилки, трохи
прогулялися по брустверах, але, на
щастя, усе закінчилося благополучно. Крім того, зробили багато корисних висновків про те, як поводиться

автомобіль на такому незвичному
грунтово-піщаному покритті. За два
тижні, що залишилися до “Александров Ралі”, нас чекає чимало роботи.
Ну, а хто ж краще за всіх може завбачити помилки лідера? Тільки його
напарник по команді! Саме екіпаж
Валерія Горбаня і Євгенія Леонова
виграв ті дві спецділянки, де Салюк
допустив помилки в пілотуванні. Підсумок - друге місце в абсолютному заліку гонки і переможний дубль
для команди Mentos Ascania Racing.
Третє ж місце на подіумі зайняв ще

один київський екіпаж Володимира
Петренка і Дмитра Яровенка, котрі
виступали за команду 482 Rally. Два
інші пілоти цієї команди, на жаль, до
фінішу не дісталися - Юрій Яковенко зійшов з траси через поламаний
бензонасос, а Іван Остапченко став
“автором” найсерйознішої аварії на
ралі. Honda киянина вилетіла з траси
на ділянці, де максимальна швидкість лідерів перевищувала 190 км/
год, і чотири рази перекинулася. На
щастя, екіпаж не постраждав - чого
не скажеш про автомобіль.
У класі У12 знову ж таки, як передбачалося, не було рівних лідерам
команди Kosa Racing Тарасу Крав-

Знову надихнув своєю їздою
екіпаж ХАДО Моторспорт у складі
Миколи Чмиха і Олександра Вільчинського - харків’яни не лише випередили всіх суперників по класу У10,
але і не вперше стали кращими з усіх
моноприводних екіпажів. Мабуть,
посуперничати з ними могли лише
одесити Андрій Зизак та Ігор Сторчак - проте перевага все ж була на
стороні Чмиха. Третє місце в цьому
класі зайняв наймолодший екіпаж в
українському ралі Павло Малов і Артем Хорольський.
Ну, а найбільш гостра боротьба зав’язалася в класі А7, де першу
спецділянку досить щільно проїхали
Володимир
Кондратенко/Дмитро
Дейнеко, Сергій Лукомский/Ігор Чижик і Сергій Чекан/Олександр Білоус. На другій спецділянці Кондратенко сходить через поламку коробки
передач. Двоє ж інших суперників на
цій гонці знаходилися в дещо нерівних умовах - якщо для Чекана це було
перше ралі після піврічної перерви,
пов’язаної з травмою руки, то Лукомський якраз навпаки, знаходиться в непоганій формі і має хороший
накат. У результаті саме йому і дісталася пальма першості в класі.
Варті уваги і автомобілі безпеки - так, на білій Subaru Impreza з
бортовим номером “0” стартував
легендарний український спортсмен, у минулому член збірної СРСР
по ралі, штурман Сергія Вуковича
- донетчанин Володимир Астахов.
Він диктував стенограму іншому
титулованому спортсменові, багатократному призерові ралійних і
кросових змагань в Україні Володимиру Золотаренку. Не менш знаменитий гонщик знаходився і в екіпажі
під номером “00”, де штурманом
виступав п’ятикратний чемпіон
України Леонід Косянчук.
Після подолання п’яти спеціальних ділянок загальною протяжністю
82 км учасники повернулися до Бишева, де відбулася церемонія урочистого нагородження переможців
і призерів гонки. Проведення третього етапу Кубка України з ралі відбулося завдяки спонсорській під-

цьому році в с. Бишів, а ось зовсім нещодавно ще одну в
райцентрі по вулиці Фрунзе.
Відвідувачів задовольняє сервіс і широкий вибір товарів. Кожного покупця дипломовані фахівці безкоштовно
консультують щодо правильного підбору ліків та схеми лікування. Крім медикаментів можна придбати тварин, пташок,
рибок, клітки, а також аксесуари до них.
Тож, навіть прискіпливий покупець знайде для себе
товар і отримає необхідну інформацію.
На фото: завідуюча 4-ох аптек, ветлікар з 30-річним
стажем Катерина Колісна.
Ірина ЛЕВЧЕНКО.

СПОРТ

ФУТБОЛ - ПІДБИВАЄМО
ПІДСУМКИ

Минулої неділі відбулася остання футбольна зустріч у
першій лізі першого кола змагань між командами «Стимул» та «Партизан». Господарі перемогли своїх супротивників з рахунком 2:1. На відпочинок гравці вищої ліги пішли значно раніше, адже в групі вісім команд, порівняно з
десяткою першолігових.
Після першого кола змагань турнірне становище команд має наступний вигляд:

ВИЩА ЛІГА:
1. «ФК Колос» с. Мотижин
2. «Абрис – Альфа» смт Макарів
3. «Барселона» смт Макарів
4. «МКС – НК Сервіс» смт Макарів
5. «Іскра» с. Наливайківка
6. «Атрибут» с. Копилів
7. «Факел» с. Мотижин
8. «Здвиж» с. Маковище

В
6
5
5
4
3
2
1
-

Н
1
1
0
1
1
0
-

П
0
1
2
3
3
4
6
7

М’ячі
25-5
17-11
18-13
24-10
15-15
16-22
15-28
8-36

О
19
16
15
12
10
7
3
0

Н
2
1
1
3
2
2
3

П М’ячі
3 18-16
2 20-14
3 25-25
3 27-13
2 19-11
4 21-16
5 22-19
5 14-17
5 14-28
6 12-33

О
18
17
16
16
15
15
12
8
8
3

ПЕРША ЛІГА:
1. «Бишів» с. Бишів
2. «Грузьке» с. Грузьке
3. «Новосілки» с. Новосілки
4. «Спиртовик» с. Ч. Слобода
5. «Юність» с. Пашківка
6. «Партизан» смт Кодра
7. «Фоса» с. Фасова
8. «Росія» с. Королівка
9. «Стимул» с. Гавронщина
10. «Лишня» с. Лишня
ченку і Юрієві Кузьмінову, які часом
їхали в темпі Петренка, часом навіть
випереджаючи його. Проте в підсумку лише четверте місце. Що ж
до перемоги в класі, то там, на жаль,
рівних суперників у Кравченка доки
не знаходиться - Микола Никитюк і
Олександр Гальвес, які на об’єктивно
слабшій техніці, стали другими і третіми.

тримці таких установ та підприємств,
як «Спец-електро», банк «Київська
Русь», столична мережа АЗС «Кло»,
«Макс авто», «Українські національні
інформаційні системи – Уніс», «Буковина АRТ».
Володимир НЕКРАСОВ,
прес-аташе ралі.
Фото кор. “М.в.”.

В
6
5
5
5
4
5
4
2
2
-

Одночасно із завершенням першого кола у першій
лізі, свою ходу розпочала вища ліга наступними зустрічами: «МКС-НК Сервіс» - «Іскра» 2:0, «ФК Колос» - «Факел»
2:2, «Атрибут» - «Здвиж» 2:3, «Абрис-Альфа» - «Барселона» 2:3.
Нагадуємо вболівальникам, що фінальна зустріч за
Кубок району між командами «Колос» та «Барселона»
відбудеться в День Незалежності в Макарові.
Анатолій ПРОЦЕНКО,
голова районної федерації з футболу.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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АДМІНІСТРАЦІЯ ФІЛІЇ “ГАЗ-ТЕХНІКА” ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ , ЩО ЗГІДНО НАКАЗУ
ВАТ “КИЇВОБЛГАЗ” № 100 ВІД 19.07.2010 р. З 01.08.2010 р. ВВОДЯТЬСЯ В ДІЮ НОВІ ЦІНИ НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ:
ГАЗИФІКАЦІЯ
2. Прокладання стальних зовнішніх г/п труб з пневматичним
випробуванням (1 п.м.)
Д 50 мм
39,53
Д 75 мм
39,53
4.Прокладання внутрішнього
г/проводу (1 п.м.)
Д 20 мм
28,91
Д 25мм
29,51
Д 32 мм
29,51
Д 40 мм
30,08
Д 50 мм
38,32
Д 65 мм
66,74
Д 80 мм
74,22
5. Розбирання трубопроводів з
водогазопровідних труб (1 м.п.)
Д до 25мм
21,58
Д до 40мм
28,68
Д до 50 мм
39,66
6. Прокладання поліетиленових
трубопроводів з випробуванням (1
м.п.)
Д - 50мм
16
Д - 65мм
16,51
Д -100мм
18,07
Д -125мм
22,19
Д -150мм
22,58
7. Встановлення п/етилен. фасонних частин (шт.)
- відводів, колін, патрубків, переходів
30,17
-трійників
47,71
-хрестовин
64,48
8. Приєднання /врізка/ і пуск газу
в новозбудований г/провід (метал)
(1 врізка)
з козирком Д до 100 мм 510,9
Д до 200 мм
562,33
без козирка Д до 100 мм 551,79
Д до 200 мм
607,15
9. Врізка і пуск газу в г/п - вводи
(1врізка)
Д
50 мм
357,77
Д 100мм
396,47
11. Встановлення газових свічок
(1 свіча)
Д до 40мм
68,35
Д більше 40мм
107,34
13. Контрольна опресовка вріз-

* * *

ного г/п (1 опрес.)
до 100 м
81,08
на кожні послідуючі 100 м 32,33
15. Встановлення побутового
фільтру для очищення газу від механічних домішок (1 фільтр)
на газопроводах низького
тиску
40,82
16. Пробивання отворів Д до 25
мм для г/п у цегляних стінах товщиною: (1 отв.)
до 25 см
34,07
до 38 см
49,75
17. Пробивання отворів Д до 50
мм для г/п в цегляних стінах товщиною: (1 отв.)
до 25 см
37,65
до 38 см
55,12
до 51 см
71,72
19. Антикорозійна ізоляція стиків
стальних г/п (1 стик)
Д до 100 мм
21,07
Д до 200 мм
22,3
20. Встановлення надомних регуляторів тиску (1 регул.)
Д до 50 мм
347,2
22. Протягування у футляр сталевих труб (1 м труб)
Д 100 мм
проклад 64,04
Д 150 мм
у футляр 68,3
23. Закладання кінців футляру Д
до 300 мм при прокладанні підземного г/проводу (1футляр)
труб Д 100 мм
73,93
24. Встановлення кранів на внутрішньому г/п (1 кран)
до 40 мм
36,02
25. Заміна окремих ділянок
г/проводу (1 п.м)
Д до 32 мм
92,64
Д до 63 мм
120,5
26. Встановлення автоматики
АПОК-1 (1 пристрій)
482,14
27. Встановлення плит газових
побутових (з установкою крана) та
приєднанням до г/пр (шт.)
ПГ-2
64,39
ПГ-4
82,64
28. Встановлення проточного
водонагрівача та приєднання до

УТ-1

21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Т/с “Кокон”.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Х/ф “Доля Марини”.
1.20 Пiдсумки дня.

1+1

11.00 Комедiя “Помста
придуркiв 4”.
13.10 Т/с “Життя, якого не
було”.
14.10 Д/ф “Тiнь зiрки”.
15.10 Т/с “Маргоша 2”.
16.10 Т/с “Анжелiка”.

субота, 7 серпня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Свiт православ`я.
6.35 Крок до зiрок.
7.05 Свiт моєї любовi.
8.00 Ноосфера.
8.25 Олiмпiада: вiд малого до
великого.
8.40 Кориснi поради.
9.15 Доки батьки сплять.
9.55 Хто в домi хазяїн?
10.25 Коло Олiмпiади.
11.00 Автоакадемiя.
11.30 Король професiй.
12.00 Х/ф “Людина з бульвару
Капуцинiв”.
13.45 “Золота десятка”
М.Поплавського.
14.50 В гостях у Д.Гордона.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. “Волинь”
(Луцьк) - “Зоря” (Луганськ).
18.00 Х/ф “Мiський пейзаж”.
19.40 Гала-вистава фестивалю
“Сходи до неба”.

21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Акваторiя бiзнесу.
23.35 Свiт моєї любовi.
0.35 Королева України.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Гала-вистава фестивалю
“Сходи до неба”.
2.50 Аудiєнцiя.
3.15 “Сiльська правда” з
Т.Метерчук.
3.40 “Надвечiр`я” з Т. Щербатюк.
4.10 Коло Олiмпiади.
4.40 Хто в домi хазяїн?

1+1

6.25 “Лiтаючий будинок”.
6.50 “Справжнi лiкарi”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 М/ф “Мавпочки, вперед”.

неділя, 8 серпня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф.
6.35 Софiя.
6.50 DW. Новини Європи.
7.25 Ера здоров`я.
7.50 Сiльський час.
8.25 Укравтоконтинент.
8.40 Акваторiя бiзнесу.
9.20 Фiнал Нацiонального
вiдбору ДПКЄ-2010.
11.15 Крок до зiрок.
12.15 Здоров`я.
12.50 Х/ф “Мiський пейзаж”.
14.50 В гостях у Д.Гордона.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. “Карпати”
(Львiв) - “Арсенал” (Київ).
18.00 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Х/ф “Тривожна вiдпустка
адвоката Ларiної”.
20.30 Точка зору.

47. Монтаж металоконструкцій
(1 кг)
5,46
48. Копання ям для встановлення
стояків та стовпів (10 ям)
- глибиною 0,4 м
100,69
- глибиною 0,7 м
224,58
49. Розробка грунту екскавато3
ром місткістю 0,25 м з доробкою
414,12
вручну (100 м3 грунту)
50. Розробка грунту в траншеях
та котлованах ковша у відвал (100
м3 грунту):
- екскаваторами місткістю ковша
0,25 м3
512,5
- екскаваторами місткістю ковша
0,5 м3
261,87
51. Вимірювання електричного
опору контуру заземлення
1 опора
29,28
1подстанц
75,97
52. Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з
укосами (100 м3 грунту)
7081,09
53. Засипання вручну траншей,
пазух, котлованів і ям (100 м3 грунту)
4052,67
55. Виготовлення та під’єднання
відводу до газового приладу (1 відвід)
68,06
56. Виготовлення та встановлення контрольної трубки на вводі газопроводу (1 шт.)
46,05
57. Улаштування контрольної
трубки на розподільчому газопроводі (1 шт.)
264,72
58. Улаштування контрольного
пункту на розподільчому газопроводі (1 шт.)
183,99
59. Переобладнання побутової
опалювальної печі з твердого палива на газ з продуктивністю пальників до 5 м3/час (1 пристій) 634,67
60. Установлення конвекторів (1
конвектор)
73,52
61. Покриття газопроводу, покладеного в траншею, сигнальною
стрічкою (100 п.м.)
59,37
62. Відрізання газопроводу
низького тиску на стояку або на
стіні будинку (з встановленням за-

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

п’ятниця, 6 серпня
12.45 “Надвечiр`я” з
Т.Щербатюк.
13.30,4.35 Х/ф “12 стiльцiв”.
15.00 Новини.
15.20 Euronews.
15.45 Крок до зiрок. Ретроспектива.
16.40,2.35 “Знайдемо вихiд” з
Н.Розинською.
17.40,1.45 Т/с “Диявол iз Орлi.
Янгол iз Орлi”.
18.45 Свiт спорту.
19.00 Магiстраль.
19.30 Чоловiчий клуб. Бокс. В.
Сенченко - А. Єськiн, В.
Сенченко - В. Сидоренко.

г/проводу
376,42
29. Встановлення напольного
газового котла та приєднання до г/
проводу (шт.)
542,49
30. Зняття ПГ-2, ПГ-3, ПГ-4
(шт.)
16,99
31. Зняття газової плити з проведенням зварювальних робіт
(шт.)
46,05
32. Зняття проточного водонагрівача (шт.)
до 20 років
32,03
понад 20 років
51,55
33. Зняття проточ. водонагрів. з проведенням зварювальних робіт (шт.)
до 20 років
64,06
понад 20 років
102,58
34. Зняття ємкісного водонагрівача (шт.)
92,07
35. Зняття ємкіс. водонагрів. з
проведенням зварювальних робіт
(шт.)
184,17
36. Монтаж газобалонної установки (1 установка)
а) з установленням балона в приміщенні
114,1
б) встановлення балона в
шафі
216,68
37. Відновлення пошкоджених
місць протикорозійного покриття г/п
вручну (1кв.м покрит.г/п)
231,34
38. Обслуговування місць розкопок в зоні проходження г/п (1 місце
розриття)
57,99
39. Монтаж станції катодного захисту типу ККС-600 на цегляній стіні
(станція)
871,59
40. Виготовлення гратчастих конструкцій (1 тонна)
9552,14
41. Монтаж захисної огорожі
устаткування
(1 тонна)
5658,73
42. Встановлення шафи металевої для регуляторного пункту з
монтажем технологічних вузлів (1
шт.)
1049,4
43. Встановл. регуляторних пунктів здвоєних (1 шт.)
РД -25
395,81
РД -50
645,91

21.00 Пiдсумки тижня.
21.35 Чоловiчий клуб.
Бокс. В.Сенченко В.Ходоковський.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Оперативний об`єктив.
0.00 Королева України.
Профiлактика.

1+1

6.15 Х/ф “Лорд-Злодiй”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Смакуємо”.
11.15 М/ф “Повернення в
Гайю”.
13.00 Х/ф “Фатальна краса”.
15.05 Х/ф “Менi не боляче”.
17.15 Х/ф “Тьотя Клава фон Геттен”.
19.30 “Телевiзiйна служба
новин”.

17.15,19.30 “ТСН”.
17.25,4.10 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
19.25 “Погода”.
20.05 Бойовик “В облозi 2”.
22.05 Бойовик “Шлях вiйни”.
0.00 Х/ф “Вiйна вихiдного дня”.
1.45 Х/ф “Помста придуркiв 4”.
3.15 Т/с “День народження
Буржуя”.
5.40 Т/с “Життя, якого не було”.

ІНТЕР

12.20,3.15 “Знак якостi”.
12.50 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 4”.
14.10 Т/с “Меч”.
15.15,3.45 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
10.45 Х/ф “Скаженi перегони”.
12.35 Х/ф “Лорд-Злодiй”.
14.35 Комедiя “Крутi вiражi”.
16.35 “Анатомiя слави”.
17.30 Комедiя “Любовний
менеджмент”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Комедiя “Тьотя Клава фон
Геттен”.
22.05 Мелодрама “Менi не
боляче”.
0.15 Трилер “Скажи, Лео”.
1.45 Бойовик “Шлях вiйни”.
3.10 Комедiя “Крутi вiражi”.
4.40 “Справжнi лiкарi”.
5.25 “Лiтаючий будинок”.

ІНТЕР

6.10 М/ф.
6.55 Х/ф “Золота подорож
Синдбада”.
9.00 “Формула кохання”. В.
Леонтьєв.
10.00 “Городок”.
11.05 “Позаочi”. П. Мамонов.
11.50 “Софiя Ротару: таємницi
її успiху”.
13.00 Х/ф “Душа”.
14.55 Х/ф “Чорне плаття”.
20.05 Футбол. Динамо (Київ) Металург (Донецьк).
22.15 “Свiтське життя”.
23.15 Бойовик “В облозi 2”.
1.15 Бойовик “Вiйна вихiдного
дня”.
2.45 Трилер “Скажи, Лео”.
4.00 Т/с “День народження
Буржуя”.

ІНТЕР

6.30 М/ф.
7.35 Х/ф “Євангелiє”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”. Є. Дятлов.
11.15 Х/ф “Джентльмени удачi”.
13.00 Х/ф “Клiнiка”.
15.00 “Золотий грамофон 2008”.
17.55 Х/ф “Луна з минулого”.
20.00 “Подробицi”.
20.20 Х/ф “Луна з минулого”.
22.20 Х/ф “Остаточний аналiз”.
Профiлактика.

17.20,2.50 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Господиня тайги”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Т/с “Катерина”.
23.25,4.25 “Секретнi iсторiї. Запрошення на смерть”.
0.30 “Зони зростання”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.05,5.10 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

ICTV

12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.30 Т/с “Година Волкова”.
14.30 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.15 Т/с “Братани”.
16.55 Концерт “70 рокiв - полiт
нормальний”.
20.00 “Подробицi”.
20.20 Ювiлейний концерт С.
Ротару в Кремлi.
23.45 Х/ф “28 днiв”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
3.05 Х/ф “Золота подорож
Синдбада”.
4.50 “Формула кохання”.
5.30 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

ICTV

6.25 Факти.
6.55 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
7.30 Добрi новини з Є.Фроляк.
7.45 Козирне життя.
8.10 Х/ф “Голий пiстолет 2 1/2:
Запах страху”.
10.00 “Смак”.
10.35 Анекдоти по-українськи.
10.50 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.50 Квартирне питання.
12.50 Спорт.
12.55 Наша Russia.
13.15 Х/ф “Хоттабич”.

ICTV

6.10 Факти.
6.30 Х/ф “Загадки сфiнкса”.
8.20 “Смак”.
8.50 Анекдоти по-українськи.
9.15 Прожектор Перiсхiлтон.
9.55 Квартирне питання.
10.55 Ти не повiриш!
11.45 Козирне життя.
12.20 Iнший футбол.
12.55 Спорт.
13.00 Революцiя... По-нашому!
14.00 Х/ф “Останнiй самурай”.
17.05 Наша Russia.
17.25 Велика рiзниця.
18.45 Факти. Пiдсумок тижня.
19.15 Країна повинна знати!
20.10 Х/ф “День Д”.
21.55 Х/ф “Найманi вбивцi”.
0.45 Голi i смiшнi.
1.05 Х/ф “Те, що ми втратили
у вогнi”.
3.05 Iнтерактив. Тижневик.
3.20 Х/ф “Непорочна королева”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини з Є.Фроляк.
19.35,0.55 Надзвичайнi новини
з К.Стогнiєм.
19.55 Наша Russia.
20.15 Х/ф “Хоттабич”.
23.20 Голi i смiшнi.
0.25 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
1.35 Х/ф “Кандидат”.
3.00 Факти.
3.30 Т/с “Сопрано”.

СТБ

8.00 Х/ф “Крихiтка Доррiт”.
17.55 “Вiкна-новини”.
18.05 Х/ф “Суєта суєт”.
20.00,22.20 “Танцюють всi! Той
самий Мюнхгаузен”.
21.00,23.20 “ВусоЛапоХвiст”.
15.20 Ти не повiриш!
16.05 Пiд прицiлом.
17.05 Провокатор.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
19.25 Велика рiзниця.
20.25 Х/ф “Пристрель їх!”
22.15 Х/ф “Шосе смертi”.
23.55 Прожектор Перiсхiлтон.
0.35 Голi i смiшнi.
1.00 Х/ф “Товариство вбивць”.
2.45 Х/ф “Непорочна королева”.
4.25 Х/ф “Жiночий детектив:
Детектив на вiкенд”.

СТБ

5.20 М/ф: “Чипполiно”, “РiккiТiккi-Тавi”, “Казка про царя
Салтана”.
7.15 Х/ф “Запасний гравець”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф: “Вiннi-Пух”, “Малюк
i Карлсон”, “Iвашка з
Палацу пiонерiв”, “Подорож
мурашки”.
13.05 Х/ф “Скарби стародавньо-

СТБ

5.40 М/ф: “Умка”, “Петя i Червона шапочка”, “Дванадцять
мiсяцiв”.
7.10 Х/ф “Гусарська балада”.
9.10 “Їмо вдома”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “ВусоЛапоХвiст”.
14.00 “У пошуках iстини. Сiдней
Рейлi: сiмейна драма
агента “007”.
15.00 “Слiдство вели. М`ясник”.
16.00 “Правила життя. Хвороби
21 столiття”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.05 Х/ф “Любов одна”.
22.05 Х/ф “Вiд суми i вiд
тюрми”.
0.10 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
1.10 Х/ф “Скарби стародавнього
храму”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.15 М/ф “Змивайся!”

глушки) (1 відріз)
45,06
63. Відрізання газопроводу низького тиску на стояку або на стіні будинку (без встановлення заглушки)
(1 відріз)
29,19
64. Врізка в г/п - вводи (без пуску газу) (1врізка)
Д до 50 мм
242,8
Д до 100мм
281,49
65. Врізка поліетилен. г/проводу
в поліетиленовий (1 врізка) з відключенням споживачів
до 50мм
278,01
51-100мм
312,78
101-150мм
333,52
без відключення споживачів
до 50мм
215,22
51-100мм
243,28
101-150мм
263,99
67. Установлення сталевих фасонних частин (1кг. фасон. частин.)
Д 100- 250 мм
35,45
68. Під’єднання відводу до газового приладу (1 відвід)
20,02
69. Встановлення та приєднання
дворого вводу до поліетиленової
труби (1ввід)
123,05
ЗАМІРИ КРАТНОСТІ
ПОВІТРООБМІНУ
1. Заміри кратності повітрообміну в приватному секторі
- один замір в приміщенні 38,86
- два заміри в приміщенні 48,15
- три заміри в приміщенні 59,14
2. Заміри кратності повітрообміну в багатоповерховому будинку
- один замір в квартирі
33,79
3. Заміри кратності повітрообміну в котельнях підприємств
- один замір в приміщенні 76,87
РЕНТГЕНОГРАФІЧНИЙ КОНТРОЛЬ
1. діаметр труби до 60 ( товщина
стінки до 5 мм) (один зварний
стик)
189,32
Ціни на роботи вказані без
ПДВ, суми ПДВ нараховуються
на загальну суму вартості замовлення в розмірі 20 %.

* * *

22.00 “Вiкна-новини”.
0.35 Х/ф “Гусарська балада”.
2.10 “Вiкна-спорт”.
2.20 Х/ф “Семеро старих i одна
дiвчина”.

НОВИЙ КАНАЛ

12.05 “Все для вас”.
12.20,22.40 Iнтуїцiя.
13.35 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.20,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с “4400”.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55,21.35 Т/с “Воронiни”.
19.10,23.50 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.

го храму”.
15.55 “Танцюють всi! Той самий
Мюнхгаузен”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.00 Х/ф “Суєта суєт”.
20.55 “Моя правда. Микита
Джигурда. Космiчний
принц”.
21.55 “Зоряне життя. Тi, що
пiшли за 2009 рiк”.
22.55 “Паралельний свiт”.
23.55 Х/ф “Царевбивця”.
2.05 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.05 Х/ф “Мiй гiгант”.
6.40 Репортер.
6.50 Х/ф “Попелюшкасуперзiрка”.
8.50 М/с “Дональд Дак”.
9.30 М/с “Новi пригоди ВiннiПуха”.
9.50 Зорянi драми.
10.45 Iнтуїцiя.
11.55 Info-шок.
13.00 Файна Юкрайна.
14.10 Нумо, браття.
14.45 Т/с “Моя прекрасна няня”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Руйнiвники мiфiв.
9.20 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.45 М/с “Новi пригоди ВiннiПуха”.
10.20 Х/ф “Чорний лицар”.
12.25 Клiпси.
12.50 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
15.00 Info-шок.
16.05 Т/с “Татусевi дочки”.
17.05 Х/ф “Полiцейська академiя
у Москвi”.
18.55 Х/ф “Спайдервiк. Хронiки”.
20.50 Х/ф “Мiж небом i землею”.
22.30 Файна Юкрайна.
23.15 Спортрепортер.
23.20 Х/ф “Iствiкськi вiдьми”.
1.40 Х/ф “Скарб Великого
каньйону”.
3.15 Т/с “Серцеїдки”.

НТН

6.00 “Полiттерор”.
6.50 “Iсторiя України”.

20.20 Т/с “Татусевi дочки”.
0.00 Х/ф “Секс чи кохання?”
1.55 Т/с “Серцеїдки”.

НТН

12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 Т/с “Загiн”.
15.15 Х/ф “Жива мiшень”.
17.05 Т/с “Термiново в номер”.
19.20 Х/ф “Принцеса на бобах”.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
1.20 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.15 “Правда життя”.
4.45 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
15.50 Х/ф “Вищий пiлотаж”.
17.50 М/ф “Змивайся!”
19.40 Х/ф “Чорний лицар”.
21.40 Х/ф “Вiдступники”.
0.30 Спортрепортер.
0.35 Х/ф “Будинок бiля озера”.
2.30 Т/с “Серцеїдки”.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.55 “Iсторiя України”.
8.10 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.10 “Вайп Аут”.
10.10 Т/с “Термiново в номер”.
12.10 “Бокс”. А. Хурцидзе - А.
Ковач”.
13.40 Д/ф “Органи на експорт”.
14.45 Х/ф “Принцеса на бобах”.
17.10 Т/с “Кавалери “Морської
зiрки”.
19.00 Т/с “Велике зло та дрiбнi
капостi”.
23.30 Х/ф “Джексон “Мотор”.
1.35 Х/ф “Хранитель душ”.
3.05 “Речовий доказ”.
4.05 “Агенти впливу”.
5.05 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.
8.05 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.05 М/ф “Троє з Простоквашина”.
9.30 М/ф “Канiкули в
Простоквашинi”.
9.55 М/ф “Зима в
Простоквашинi”.
10.20 Т/с “Кавалери “Морської
зiрки”.
12.15 “Легенди бандитського
Києва”. Релiгiйний трилер.
Справа Чехуна.
12.55 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
15.10 “Речовий доказ”. Крiтубивця.
15.45 Т/с “Євлампiя Романова.
Слiдство веде дилетант”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Козаки-розбiйники”.
21.00 Х/ф “Усе про
Бенджамiнiв”.
23.00 Х/ф “Огр”.
Профiлактика.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 31 6 серпня 2010 р.

23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Шлях до святинi “Київський
Некрополь. Лук`янiвський
заповiдник”.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
2.40 Футбол. Чемпiонат України.
Перша лiга. “Кримтеплиця”
(Молодiжне) - “Львiв”
(Львiв).
4.25 Х/ф “Роман шахрая”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

17.35 “ТСН”.
17.45 Мелодрама “Зимовий
роман”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.05 Т/с “Анжелiка”.
21.05 Бойовик “Подарунок”.
23.20 Д/ф “Про що говорить
людина, коли мовчить.
Детектор брехнi”.
0.20 “Наша Russia”.
0.50 Бойовик “Подарунок”..
2.30 “ТСН”.
3.05 “Документ”.
4.05 Т/с “Хто в домi господар?”
5.25 “Ремонт +”.

6.05 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.50 Т/с “Маргоша 2”.
8.00 Снiданок з “1+1”.
9.05 М/ф.
9.25 М/ф “Повернення в Гайю”.
11.15 Комедiя “Фатальна
краса”.
13.35 Комедiя “Любовний
менеджмент”.
15.30 Т/с “Маргоша 2”.
16.30 “Анатомiя слави”.

понеділок, 9 серпня
УТ-1
Профiлактика.
14.10 Вiкно до Америки.
14.35 Право на захист.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Х/ф “Тривожна вiдпустка
адвоката Ларiної”.
17.15 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
18.15 Дiловий свiт.
18.35 Свiт спорту.
18.45 Погода.
18.55 Футбол. Чемпiонат України. Перша лiга. “Кримтеплиця” (Молодiжне)
- “Львiв” (Львiв).
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.30 Свiт спорту.
21.50 “Попередження” з М.
Вереснем.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.

„1+1”

вівторок, 10 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.10, 7.00, 8.00 Новини.
6.35 М/ф.
7.10 Ера бiзнесу.
7.30 М/ф.
7.45 Автодрайв.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Х/ф “Расмус-бурлака”.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.45 Х/ф “Опудало”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Д/с “Архiтектурнi шедеври”.
16.25 Крок до зiрок.
17.15 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
18.15, 21.20 Дiловий свiт.
18.45, 21.30 Свiт спорту.
19.00 Про головне.
19.50 Чоловiчий клуб. Шлях
чемпiона. Олег Єфiмович Ксiа Ю Квiнг.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Т/с “Кокон”.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.

23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Шлях до святинi. “Птах
осiянний...”
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
2.35 Т/с “Кокон”.
3.25 Чоловiчий клуб. Бокс.
Юрiй Нужненко - Максим
Нестеренко.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.25 Т/с “Маргоша 2”.
7.20 “Смакуємо”.
8.00 Снiданок з “1+1”.
9.15 М/ф “Таємниця щурiв”.
10.55 Х/ф “Вiтер у вербах”.
13.00 Т/с “Шалений янгол”.
14.05 Д/ф “Про що говорить
людина, коли мовчить.
Детектор брехнi”.
15.05 Т/с “Маргоша 2”.
16.10 Т/с “Анжелiка”.
17.15, 19.30 “ТСН”.
17.25, 18.25 Т/с “Закон i порядок 2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
20.05 Т/с “Анжелiка”.

середа, 11 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.10,7.00, 8.00 Новини.
6.35 М/ф.
6.40 Здорове харчування.
7.10 Ера бiзнесу.
7.30 М/ф.
8.25 Соцiальний компас.
8.30 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
9.55 Х/ф “Опудало”.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 “Сiльська правда”.
13.05 Х/ф “Холодне лiто
п`ятдесят третього...”
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Д/с “Архiтектурнi шедеври”.
16.25 Крок до зiрок. Ретроспектива.
17.15 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
18.15,21.20 Дiловий свiт.
18.45, 21.30 Свiт спорту.
19.00 Про головне.

19.30 Баскетбол. Вiдбiрковий
матч до Євробаскет-2011.
Збiрна України - збiрна
Угорщини (чол.)
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Т/с “Кокон”.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Шлях до святинi. “Мила
серцю Лiвадiя”.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
2.35 Т/с “Кокон”.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.50 Т/с “Маргоша 2”.
8.00 Снiданок з “1+1”.
9.15 М/ф.
9.25 М/ф “Таємниця щурiв 2”.
10.55 Х/ф “Бiлоснiжка”.
13.00 Т/с “Шалений янгол”.
14.10 Д/ф “Пiрати XXI столiття”.
15.10 Т/с “Маргоша 2”.
16.10, 20.05 Т/с “Анжелiка”.

четвер, 12 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.10, 7.00, 8.00 Новини.
6.35 М/ф.
6.40 Ера якостi.
7.10 Ера бiзнесу.
7.30, 8.30 М/ф.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.10 Х/ф “Холодне лiто
п`ятдесят третього...”
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Аудiєнцiя. О. Сєров.
13.05 Х/ф “Калина червона”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Д/с “Архiтектурнi шедеври”.
16.25 Крок до зiрок. Ретроспектива.
17.15 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.
18.15, 21.20 Дiловий свiт.
18.45 Свiт спорту.

19.00 Про головне.
19.30 Чоловiчий клуб. Бокс.
Юрiй Нужненко - Фархiд
Бакiров.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Т/с “Кокон”.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Шлях до святинi. “Духовна
подорож М. Гоголя”.
0.45 Шлях до святинi. “Згадаймо, братiє моя”.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол
iз Орлi”.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.50 Т/с “Маргоша 2”.
8.00 Снiданок з “1+1”.
9.10 Х/ф “Снiгова королева”.
12.55 Т/с “Шалений янгол”.
14.00 Д/ф “Погоднi вiйни”.
15.05 Т/с “Маргоша 2”.
16.10, 20.05 Т/с “Анжелiка”.

21.25 Т/с “Катерина”.
23.30 Т/с “В колi першому”.
1.25 “Втрачений флот Хубелай
Хана”.
2.30 “Подробицi” - “Час”.
2.55 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
3.40 Т/с “Сусiди”.
4.05 “Знак якостi”.
5.00 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

ІСТV

23.00 Т/с “Сопрано”.
1.10 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 Спорт.
1.35 Х/ф “Пригоди в Дiнотопiї”.
3.40 Факти.
4.10 Погода.
4.15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
4.55 М/с “Iггi Арбакл”.

СТБ

Профiлактика.
14.00 Т/с “Меч”.
15.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.50 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Господиня Тайги”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.

5.00 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
5.45 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
6.35 Країна повинна знати!
7.20 Х/ф “Чорна борода”.
10.45 Х/ф “Ефект близнят”.
12.50 Революцiя... По-нашому!
13.55 Провокатор.
14.50 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.50 Т/с “Менти-1”.
16.50 Х/ф “День Д”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
19.55 Т/с “Хiромант”.
22.00 Comedy Club.

Профiлактика.
14.00 “Росiйськi сенсацiї.
Проклятi зiрки”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Адвокат”.
19.15 “У пошуках iстини.
Ося Шор проти Остапа
Бендера”.
20.20 “Слiдство вели. Станцiя
“Смерть”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”..
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Днi Турбiних”.

21.05 Бойовик “Мисливцi за
скарбами”.
23.15 Д/ф “Пiрати XXI столiття”.
0.15 Х/ф “Вiтер у вербах”.
1.50 Бойовик “Мисливцi за
скарбами”.
3.30 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
5.05 Т/с “Шалений янгол”.

23.30 Т/с “В колi першому”.
1.20 “Ударна хвиля 2”.
2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.40 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.45 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
3.30 Т/с “Сусiди”.
3.55 “Знак якостi”.
4.25 “Судовi справи”.
5.05 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

22.00 Comedy Club.
23.00 Т/с “Сопрано”.
1.10 Факти. Пiдсумок дня.
1.35 Х/ф “Найкращий стрiлець”.
3.30 Факти.
4.00 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
4.30 Х/ф “Зграя акул”.

6.00 “Втрачений флот Хубелай
Хана”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
10.00 Т/с “Петровка 38”.
11.10 “Детективи”.
12.20 “Знак якостi”.
12.50 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 4”.
14.10 Т/с “Меч”.
15.15 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Господиня Тайги”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Т/с “Катерина”.

6.15 Факти.
6.30, 8.00 Дiловi факти.
6.40 300 сек/год.
6.50 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
7.45, 8.45 Факти. Ранок.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
8.35 300 сек/год.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.35 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.30 Х/ф “Ефект близнят”.
15.30 Т/с “Хiромант”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
18.45 Факти. Вечiр..
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Хiромант”.

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.30 Д/ф “Питання честi”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Вiд суми i вiд тюрми”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Моя правда.
Реiнкарнацiя. Наталiя
Андрейченко”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Адвокат”.
19.15 “Правила життя. Заморський принц”.
20.15 “Слiдство вели. Ванька
Хитрий”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Днi Турбiних”.

17.15, 19.30, 3.15 “ТСН”.
17.25, 18.25 Т/с “Закон i порядок 2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
21.05, 1.50 Трилер “Вайверн крилатий дракон”.
23.00 Д/ф “Погоднi вiйн
0.10 Х/ф “Бiлоснiжка”.

1.20 “Вiйни. Варвари”.
2.10 “Подробицi” - “Час”.
2.40 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.45 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
3.25 Т/с “Сусiди”.
3.50 “Знак якостi”.

19.55 Т/с “Хiромант”.
22.00 Comedy Club.
23.00 Т/с “Сопрано”.
1.10 Факти. Пiдсумок дня.
1.35 Х/ф “Загiн “Морськi
котики”.
3.30 Факти.

6.00 “Ударна хвиля 2”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
10.00 Т/с “Петровка 38”.
11.10 “Детективи”.
12.20 “Знак якостi”.
12.50 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 4”.
14.10 Т/с “Сьомiн”.
15.15 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Господиня Тайги”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Т/с “Катерина 2”.
23.25 Т/с “В колi першому”.

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.15 Факти.
6.30, 8.00 Дiловi факти.
6.40 300 сек/год.
6.50 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
7.45, 8.45 Факти. Ранок.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
8.35 300 сек/год.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.35 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.30 Х/ф “Найкращий
стрiлець”.
15.25 Т/с “Хiромант”.
17.30 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20, 4.00 Надзвичайнi новини.

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Театр невловимих”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Любов одна”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Моя правда. Леонiд
Якубович”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.15 “Зоряне життя. Зорянi
розлучення”.
20.20 “Росiйськi сенсацiї. Людина без серця”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Днi Турбiних”.

17.15, 19.30 “ТСН”.
17.25, 18.25 Т/с “Закон i порядок 2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
21.05 Х/ф “Нашестя монстрiв”.
23.05 Д/ф “Як захистити свiй дiм”.
0.10 Х/ф “Снiгова королева”.

23.45 “Обережно, НЛО”.
1.05 “Подробицi” - “Час”.
1.40 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
1.45 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
2.30 Т/с “Сусiди”.
2.55 “Знак якостi”.

22.00 Comedy Club.
23.00 Т/с “Сопрано”.
1.10 Факти. Пiдсумок дня.
1.35 Х/ф “Рамка”.
3.15 Факти.
3.45 Надзвичайнi новини.

ІНТЕР

ІНТЕР

ІНТЕР

ІНТЕР

6.00 “Вiйни. Варвари”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.00 Т/с “Петровка 38”.
11.10 “Детективи”.
12.20 “Знак якостi”.
12.50 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 4”.
14.10 Т/с “Сьомiн”.
15.15 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Господиня Тайги”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Т/с “Катерина 2”.
23.25 “Детально з...”

ICTV

ICTV

ICTV

6.05 Факти.
6.25, 8.00 Дiловi факти.
6.30, 8.35 300 сек/год.
6.45 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
7.45, 8.45 Факти. Ранок.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.30 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.30 Х/ф “Загiн “Морськi котики”.
15.30 Т/с “Хiромант”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Хiромант”.

СТБ

СТБ

СТБ

6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Д/ф “Покiрний кат”.
6.45 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.15 Х/ф “Два береги”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. Людина без серця”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Адвокат”.
19.15 “Моя правда. Велика i
жахлива Фаїна Раневська”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї.
Хрещений батько”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес +”.

7
НОВИЙ КАНАЛ
Профiлактика.
14.00 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.50 Т/с “4400”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.15 Погода.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Татусевi дочки”.
21.20 Т/с “Воронiни”.
22.25 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Iнтуїцiя.
0.40 Спортрепортер.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Т/с “4400”.
1.40 Студiя Зона ночi. Культура.
1.45 Костянтин Степанков. Спогади пiсля життя.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Де ти, Україно?

НОВИЙ КАНАЛ

5.10 Т/с “Колишня”.
5.50 М/с “Магiчний народ”.
6.15 Т/с “Курсанти”.
7.15 Репортер.
7.35, 8.35 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.00 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.25, 15.45 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.45 Т/с “4400”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Татусевi дочки”.
21.20 Т/с “Воронiни”.
22.25 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Iнтуїцiя.
0.35 Спортрепортер.
0.45 Т/с “4400”.
1.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Зiрка Вавiлова.
3.40 Козацький флот.

НОВИЙ КАНАЛ

5.10 Т/с “Колишня”.
5.50 М/с “Магiчний народ”.
6.15 Т/с “Курсанти”.
7.15 Репортер.
7.35 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
8.35 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.15, 23.20 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.20, 15.45 Teen Time.
14.25 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.45 Т/с “4400”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Татусевi дочки”.
21.20 Т/с “Воронiни”.
22.25 Т/с “Щасливi разом”.
0.35 Спортрепортер.
0.45 Служба розшуку дiтей.

0.50 Х/ф “Я крокую Москвою

НОВИЙ КАНАЛ

5.10 Т/с “Колишня”.
5.50 М/с “Магiчний народ”.
6.15 Т/с “Курсанти”.
7.15 Репортер.
7.35, 8.35 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.00 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Велике
мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.25, 15.45 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.50 Т/с “4400”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Татусевi дочки”.
21.20 Т/с “Воронiни”.
22.25 Т/с “Щасливi разом”.
23.25 Iнтуїцiя.

3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Пристрастi навколо
символiки.
3.55 Справа про возз`єднання.
4.25 Розпуття.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.
4.45 Благословляю i молюся.
5.05 Зона ночi.

НТН

Профiлактика.
14.00 Т/с “Козаки-розбiйники”.
16.30 Х/ф “Дума про Ковпака”.
18.35 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Ментiвськi вiйни 4”.
21.30 “Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
0.50 “Свiдок”.
1.20 Х/ф “Огр”.
3.05 “Свiдок”.
3.25 “Мобiльнi розваги”.
3.45 “Агенти впливу”.
4.15 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
3.55 Братiя i дружина.
4.10 У литовський час.
4.25 Дике поле.
4.45 Хто вони - дiти iндиго?
5.05 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
6.40 Х/ф “Дума про Ковпака”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.10 Т/с “Ментiвськi вiйни
4”.
15.10 Х/ф “За чарiвних дам!”
16.35 Х/ф “Дума про Ковпака”,
18.35 “Речовий доказ”. Кузнецовський рiзник.
19.00, 21.30, 0.50, 3.40, 5.10
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Ментiвськi вiйни 4”.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
1.20 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
0.50 Т/с “4400”.
1.40 Студiя Зона ночi. Культура.
3.35 Невiдома Україна.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
6.40 Х/ф “Дума про Ковпака”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 Т/с “Ментiвськi вiйни 4”.
15.15 Х/ф “Через Гобi та
Хiнган”.
16.55 Х/ф “Дума про Ковпака”.
18.35 “Правда життя”. Курортна
трагедiя.
19.00, 21.30, 0.50, 3.20 5.05
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Ментiвськi вiйни 4”.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
1.20 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської
Одеси”.
0.40 Спортрепортер.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Т/с “4400”.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
6.55 Х/ф “Дума про Ковпака”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.10 Т/с “Ментiвськi вiйни 4”.
15.15 Х/ф “Через Гобi та Хiнган”.
17.00 Х/ф “Дума про Ковпака”.
18.35 “Легенди бандитської
Одеси”. Найкраще.
19.00, 21.30, 0.50, 3.20, 5.10
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Ментiвськi вiйни 4”.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
1.20 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”
3.45 “Речовий доказ”.
4.15 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.
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288.
Макарівська
районна організація партії “СоціалДемократичний
Союз”,
№1,
11.05.1999, смт Макарів, вул. Проектна, 14, кв. 16.
289. Макарівська районна організація партії “Демократичний
Союз”, №2, 30.08.1999, смт Макарів, вул. Фрунзе, 27.
290. Макарівська районна організація Конгресу Українських
Націоналістів, №4, 19.12.1995, с.
В.Карашин, вул. Дубнівська, 11.
291. Великокарашинська первинна сільська організація Конгресу Українських Націоналістів, №97,
4.08.2004, с. В.Карашин, вул. Дубнівська, 11.
292.
Гружчанська
первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №98,
14.09.2004, с. Грузьке, вул. Піонерська, 27.
293.
Мар’янівська
первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №99,
28.09.2004, с. Мар’янівка, вул. Дрогобицька, 37-а.
294. Копіївська первинна сільська організація Конгресу Українських
Націоналістів,
№113,
8.10.2004, с. Копіївка, вул. Шевченка, 17.
295. Червонослобідська первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №114,
8.10.2004, с. Ч.Слобода, вул. 70 років Жовтня, 46-а.
296.
Макарівська
селищна
первинна організація Конгресу
Українських Націоналістів, №115,
18.10.2004, смт Макарів, вул. Донецька, 14/1.
297.
Завалівська
первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №117,
26.10.2004, с. Завалівка, вул. 8-го
Травня, 47.
298. Бишівська первинна сільська організація Конгресу Українських
Націоналістів,
№128,
25.01.2005, с. Бишів, вул. Комсомольська, 3.
299. Рожівська первинна сільська організація Конгресу Українських
Націоналістів,
№129,
28.01.2005, с. Рожів, вул. Шевченка,
10-а.
300. Липівська первинна сільська організація Конгресу Українських
Націоналістів,
№130,
14.02.2005, с. Липівка, вул. Шевченка, 38.
301.
Ситняківська
первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №131,
16.02.2005, с. Ситняки, вул. Леніна,
127-а, кв. 4.
302. Гавронщинська первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №132,
17.02.2005, с. Гавронщина, вул. Київська, 13-б.
303.
Андріївська
первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №133,
17.02.2005, с. Андріївка, вул. Слобода, 2.
304.
Копилівська
первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №134,
17.02.2005, с. Копилів, вул. Жовтнева, 59, кв. 23.
305.
Плахтянська
первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №143,
22.02.2005, с. Плахтянка, вул. Жовтнева, 123.
306. Юрівська первинна сільська
організація Конгресу Українських
Націоналістів, №146, 25.02.2005, с.
Юрів, вул. Леніна, 9/10.
307.
Яблунівська
первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №147,
25.02.2005, с. Яблунівка, вул. Радянська, 5/14.
308. Фасівська первинна сільська
організація Конгресу Українських Націоналістів, №148, 25.02.2005, с. Фасова, вул. Леніна, 2-а
309.
Калинівська
первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №149,
25.02.2005, с. Калинівка, вул. Київська, 192.
310. Маковищанська первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №150,
28.02.2005, с. Маковище, вул. 40
років Перемоги, 26.
311. Людвинівська первин-

на сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №151,
28.02.2005, с. Людвинівка, вул. Тернопільська, 1.
312. Борівська первинна сільська організація Конгресу Українських
Націоналістів,
№152,
3.03.2005, с. Борівка, вул. Леніна,
54.
313.
Комарівська
первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №153,
3.03.2005, с. Комарівка, вул. Комсомольська, 3.
314. Наливайківська первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №154,
3.03.2005, с. Наливайківка, вул. Леніна, 117.
315.
Соснівська
первинна
сільська
організація
Конгресу
Українських Націоналістів, №155,
21.03.2005, с. Соснівка, вул. Дружби Народів, 2.
316. Мостищанська первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №156,
23.03.2005, с. Мостище, вул. Шевченка, 3-а.
317.
Козичанська
первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №157,
23.03.2005, с. Козичанка, вул. Леніна, 1.
318.
Пашківська
первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №158,
23.03.2005, с. Пашківка, вул. Молодіжна, 1.
319. Чорногородська первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №159,
23.03.2005, с. Чорногородка, вул.
Новоселиця, 32.
320. Кодрянська селищна первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №188,
4.07.2005, смт Кодра, вул. Крупської, 13-а.
321.
Забуянська
первинна сільська організація Конгресу
Українських Націоналістів, №190,
5.07.2005, с. Забуяння, вул. 8 Жовтня, 54.
322. Макарівська районна організація Народно-Демократичної
Партії, №14, 16.10.1997, смт Макарів, вул. Ватутіна, 65.
323. Макарівська районна організація Народного Руху України,
№17, 27.01.1998, с. Копіївка, вул.
Шевченка, 8.
324. Макарівська районна організація Селянської партії України, №28, 30.02.1999, с. Рожів, вул.
Комсомольська, 17.
325. Юрівський сільський первинний осередок Селянської Партії
України, №118, 8.11.2004, с. Юрів,
вул. Садова, 19.
326. Небилицький сільський
первинний осередок Селянської
Партії України, №119, 8.11.2004, с.
Небилиця, вул. Леніна, 16
327. Ситняківський сільський
первинний осередок Селянської
Партії України, №120, 8.11.2004, с.
Ситняки, вул. Леніна, 127.
328. Рожівський сільський первинний осередок Селянської Партії
України, №121, 8.11.2004, с. Рожів,
вул. Котовського, 55.
329. Борівський сільський первинний осередок Селянської Партії
України, №122, 8.11.2004, с. Борівка, вул. Молодіжна, 13.
330. Наливайківський сільський
первинний осередок Селянської Партії України, №125, 15.11.2004, с. Наливайківка, вул. Комсомольська, 15.
331. Макарівський селищний
первинний осередок Селянської
Партії України, №126, 15.11.2004,
смт Макарів, вул. Червоноармійська, 79.
332. Макарівська районна організація Політичної партії Всеукраїнського об’єднання ”Громада”, №29,
1.03.1999, смт Макарів, вул. Проектна, 14, кв. 68.
333. Макарівська районна організація Комуністичної партії України,
№7, 11.02.1994, смт Макарів, вул.
Заводська, 65.
334. Макарівська районна організація Соціал-демократичної партії
України, 27.12.1993, смт Макарів,
вул. Механізаторів, 44.
335. Макарівська районна організація Ліберальної партії України
(оновленої), №4, 17.03.2000, смт
Макарів, вул. Фрунзе, 71, кв. 9.
336. Макарівська районна орга-

нізація політичної партії Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”,
№7, 4.04.2000, смт Макарів, вул.
Фрунзе, 27.
337. Макарівська селищна первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №90, 18.06.2004, смт Макарів,
вул. Ватутіна, 55, кв. 2.
338. Колонщинська сільська
первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №91, 18.06.2004, с. Колонщина, вул. Тишури,10.
339. Андріївська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №100, 28.09.2004, с. Андріївка,
вул. Вишнева, 47.
340. Наливайківська сільська
первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №101, 28.09.2004, с. Наливайківка, вул. Леніна,156.
341. Маковищанська сільська
первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №102, 28.09.2004, с. Маковище, вул. Леніна, 48, кв.14.
342. Копилівська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №103, 28.09.2004, с. Копилів,
вул. Жовтнева, 76, кв. 6.
343. Мар’янівська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”,
№104, 28.09.2004, с. Мар’янівка,
вул. Дрогобицька, 5.
344. Королівська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №105, 28.09.2004, с. Королівка,
вул. Чапаєва, 3.
345. Бишівська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”,
№135, 22.02.2005, с. Бишів, вул.
Першотравнева, 4.
346. Ніжиловицька сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”,
№136, 22.02.2005, с. Ніжиловичі,
вул. Новодністровська, 43.
347. Комарівська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №137, 22.02.2005, с. Комарівка,
вул. Дружби Народів, 5.
348. Соснівська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №138, 22.02.2005, с. Соснівка,
вул. Дружби Народів, 23.
349. Липівська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”,
№139, 22.02.2005, с. Липівка, вул.
Шевченка, 18.
350. Юрівська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”,
№140, 22.02.2005, с. Юрів, вул. Леніна, 2.
351. Гавронщинська сільська
первинна
партійна організація
Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №141, 22.02.2005, с. Гавронщина, вул. Першотравнева, 31.
352. Ситняківська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №142, 22.02.2005, с. Ситняки,
вул. Леніна, 147.
353. Калинівська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №144, 22.02.2005, с. Калинівка,
вул. Семенченка, 50.
354. Великокарашинська сільська первинна партійна організація
Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №145, 22.02.2005, с.
В.Карашин, вул. Островського,10.
355. Рожівська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”,
№171, 26.05.2005, с. Рожів, вул.
Радянська,17.
356. Борівська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”,
№172, 26.05.2005, с. Борівка, вул.
Молодіжна, 20.
357. Небилицька сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №173, 26.05.2005, с. Небилиця,
вул. Чапаєва, 11.
358. Червонослобідська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання
“Батьківщина”, №174, 26.05.2005,

с. Ч.Слобода, вул. 70- річчя Жовтня,
50, кв. 6.
359. Забуянська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №179, 9.06.2005, с. Забуяння,
вул. Комсомольська, 11.
360. Кодрянська селищна первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”,
№180, 9.06.2005, смт Кодра, вул.
Ворошилова, 114.
361. Фасівська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”,
№181, 9.06.2005, с. Фасова, вул.
Грузецька, 8.
362. Плахтянська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №182, 10.06.2005, с. Плахтянка,
вул. Кавказька,14, кв. 3.
363. Осиківська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №191, 12.07.2005, с. Осикове,
вул. Чапаєва, 38.
364. Пашківська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №192, 12.07.2005, с. Пашківка,
вул. Леніна,12.
365. Ясногородська сільська
первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №193, 12.07.2005, с. Ясногородка, вул. Свердлова, 36.
366. Мотижинська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №194, 12.07.2005, с. Мотижин,
вул. Довгича, 205.
367. Яблунівська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №195, 12.07.2005, с. Яблунівка,
вул. Польова, 10.
368. Гружчанська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”,
№196, 12.07.2005, с. Грузьке, вул.
Дружби, 55.
369. Козичанська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №223, 5.08.2005, с. Козичанка,
вул. Шевченка, 7.
370. Вільнянська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №224, 10.08.2005, с. Вільно,
вул. Ровенська, 15.
371. Чорногородська сільська
первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, №225, 10.08.2005, с. Чорногородка, вул. Леніна, 35.
372. Лишнянська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, 18.08.2005, с. Лишня, вул.
40–річчя Перемоги, 13.
373. Новоопачицька сільська
первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, 18.08. 2005, с. Н.Опачичі,
вул. Луцька, 1.
374. Новосілківська сільська
первинна
партійна організація
Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, 29.08.2005, с. Новосілки,
вул. Озерна, 34.
375. Мостищанська сільська
первинна
партійна організація
Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, 29.08. 2005, с. Мостище,
вул. Шевченка, 77.
376. Людвинівська сільська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, 29.08. 2005, с. Людвинівка, вул.
Центральна, 2-А.
377. Макарівська районна первинна організація Всеукраїнської
політичної партії “Екологія та соціальний захист”, №79, 27.04.2004,
с. Людвинівка, вул. Молодіжна,
18.
378. Макарівська районна партійна організація політичної партії
“Трудова Україна”, №89, 27.05.2004,
смт Макарів, вул. Ілліча, 13.
379. Новоопачицький первинний осередок Української Народної Партії, №92, 18.06.2004, смт
Макарів, пров. Київський, 6.
380. Чорногородський первинний осередок Української Народної
Партії, №93, 30.06.2004, смт Макарів, пров. Київський, 6.
381. Бишівський первинний осередок Української Народної Партії,
№94, 2.07.2004, смт Макарів, пров.

Київський, 6.
382. Макарівський первинний
осередок
Української Народної
Партії, №95, 7.07.2004, смт Макарів, пров. Київський, 6.
383. Макарівська районна партійна організація партії ”Відродження”, №96, 9.07.2004, смт Кодра,
вул. Привокзальна, 31.
384. Макарівська районна організація Всеукраїнської Чорнобильської Народної Партії “За добробут
та соціальний захист народу, №116,
26.10.2004, смт Макарів, вул. Фрунзе, 80.
385. Макарівська районна місцева організація партії “Єдина Україна”, №123, 10.12.2004, смт Макарів, вул. Фрунзе, 27.
386. Макарівська районна організація політичної партії «Сильна
Україна», №127, 5.01.2005, смт Макарів, вул. Б.Хмельницького,7
387. Макарівська районна організація політичної партії “Всеукраїнський патріотичний союз”,
№160, 1.04.2005, с. Колонщина,
вул. Херсонська, 34.
388. Макарівська районна організація політичної партії “Вітчизна”,
№163, 21.04.2005, смт Макарів,
вул. Пушкіна, 38.
389. Вільнянська первинна організація Республіканської партії
України, №175, 27.05.2005, с. Вільно, вул. Ілліча, 31.
390.Макарівська первинна організація Республіканської партії
України, №176, 27.05.2005, смт Макарів, вул. Б.Хмельницького, 56.
391. Маковищанська первинна
організація Республіканської партії
України, №177, 30.05.2005, с. Маковище, вул. Корабельна, 21.
392. Макарівська районна первинна організація Республіканської партії
України, №178, 30.05.2005, с. Маковище, вул. 40 років Перемоги, 5.
393. Королівська первинна організація Республіканської партії
України, №226, 15.08.2005, с. Королівка, вул. Чапаєва, 21.
394. Мар’янівська
первинна
організація Республіканської партії
України, 14.09.2005, с. Нові Опачичі, вул. Волинська, 130.
395. Великокарашинська первинна організація Республіканської партії України, 14.09.2005,
с. В.Карашин, вул. Островського,
1.
396. Бишівська первинна організація Республіканської партії
України, 14.09.2005, с. Бишів, вул.
Степова, 16.
397. Людвинівська первинна
організація Республіканської партії
України, 14.09.2005, с. Людвинівка,
вул. Дружби, 4.
398. Кодрянська селищна первинна організація Республіканської
партії України, 30.09.2005, смт Кодра, вул. Ковпака, 43.
399. Соснівська первинна організація Республіканської партії
України, 30.09.2005, с. Соснівка,
вул. Леніна, 16.
400. Плахтянська первинна організація Республіканської партії
України, 25.11.2005, с. Плахтянка,
вул. Жовтнева, 25.
401. Червонослобідська первинна організація Республіканської партії України, 25.11.2005, с.
В.Карашин, вул. Київська, 7.
402. Комарівська первинна організація Республіканської партії
України, 25.11.2005, с. Комарівка,
вул. Комсомольська, 1.
403. Мотижинська первинна
організація Республіканської партії
України, 25.11.2005, с. Мотижин,
вул. Щорса, 2.
404. Борівська первинна організація Республіканської партії України, 25.11.2005, с. Борівка, вул. Зоряна, 25.
405. Юрівська первинна організація Республіканської партії України, 25.11.2005, с. Юрів, вул. Шевченка, 7.
406. Забуянська первинна організація Республіканської партії
України, 25.11.2005, с. Забуяння,
вул. Жовтнева, 101.
407. Рожівська первинна організація Республіканської партії
України, 25.11.2005, с. Рожів, вул.
Косовського, 22-а.
408. Фасівська первинна організація Республіканської партії
України, 14.12.2005, с Фасова, вул.
Леніна, 2.
СТОР. 9.

'

№ 31 6 серпня 2010 р.
409. Небилицька первинна організація Республіканської партії
України, 14.12.2005, с. Небилиця,
вул. Чапаєва, 3-а.
410. Копилівська первинна організація Республіканської партії
України, 14.12.2005, с. Копилів, вул.
Житомирська, 6.
411. Пашківська первинна організація Республіканської партії
України, 14.12.2005, с. Пашківка,
вул. Пролетарська, 8.
412. Гружчанська первинна організація Республіканської партії
України, 14.12.2005, с. Грузьке, вул.
Піонерська, 24-а.
413. Ніжиловицька первинна
організація Республіканської партії
України, 14.12.2005, с. Ніжиловичі,
вул. Чернівецька, 9.
414. Мостищанська первинна
організація Республіканської партії
України, 22.12.2005, с. Мостище,
вул. Комарова, 27.
415. Калинівська первинна організація Республіканської партії
України, 22.12.2005, с. Калинівка,
вул. Київська, 45, кв. 16.
416. Завалівська первинна організація Республіканської партії
України, 26.12.2005, с. Завалівка,
вул. О.Токаря, 8.
417. Ситняківська первинна
організація Республіканської партії України, 26.12.2005, с. Ситняки,
вул. Зелений Хутір, 1.
418. Андріївська первинна організація Республіканської партії
України, 28.12.2005, с. Андріївка,
вул. Слобода, 63.
419. Чорногородська первинна
організація Республіканської партії
України, 28.12.2005, с. Чорногородка, вул. Поліська, 11.
420. Новоопачицька первинна
організація Республіканської партії
України, 16.01.2006, с. Нові Опачичі, вул. Волинська, 30.
421. Вишеградська первинна
організація Республіканської партії
України, 16.01.2006, с. Вишеград,
вул. Ватутіна, 3.
422. Яблунівська первинна партійна організація Республіканської
партії України, 16.01.2006, с. Яблунівка, вул. Леніна, 113.
423. Березівська первинна партійна організація Республіканської
партії України, 16.01.2006, с. Березівка, вул. Житомирська, 16.
424. Колонщинська первинна
партійна організація Республіканської партії України, 16.01.2006, с.
Колонщина, вул. Шевченка, 41.
425. Ясногородська первинна
партійна організація Республіканської партії України, 16.01.2006, с.
Ясногородка, вул. Свердлова, 15.
426. Садки-Строївська первинна партійна організація Республіканської партії України, 16.01.2006,
с. Садки-Строївка, вул. Петровського, 2.
427.Новоопачицька первинна
партійна організація Республіканської партії України, 16.01.2006, с.
Нові Опачичі, вул. Волинська, 30.
428. Вишеградська первинна
партійна організація Республіканської партії України, 16.01.2006, с.
Вишеград, вул. Ватутіна, 3.
429. Наливайківська первинна
партійна організація Республіканської партії України, 31.01.2006, с.
Наливайківка, вул. Садова, 7.
430. Гавронщинська первинна
партійна організація Республіканської партії України, 31.01.2006, с.
Гавронщина, вул.
Миколаївська,
56.
431. Малокарашинська первинна партійна організація Республіканської партії України, 31.01.2006,
с. Малий Карашин, вул. Будівельна,
1.
432. Новосілківська первинна
партійна організація Республіканської партії України, 22.02.2006, с.
Новосілки, вул. Озерна, 7.
433. Липівська первинна партійна організація Республіканської
партії України, 22.02.2006, с. Липівка, вул. Шевченка, 42.
434. Макарівська районна організація Соціально-Християнської
партії, №183, 10.06.2005, смт Кодра, вул. Ковпака, 40, кв. 7.
435. Макарівська районна організація політичної партії „Третя
сила”, №205, 28.07.2005, смт Макарів, вул. Маяковського, 26/2.
436. Макарівська районна організація політичної партії “ Наша
Україна”, №227, 26.08.2005, смт
Макарів, вул. Комарова, 22.
437. Новосілківська сільська
організація політичної партії “ Наша
Україна”, 8.12.2005, с. Новосілки,
вул. Озерна, 34.
438. Плахтянська сільська ор-

ганізація політичної партії «Наша
Україна», 8.12.2005, с. Плахтянка,
вул. Кавказька, 13-а.
439. Пашківська сільська організація політичної партії «Наша Україна», 8.12.2005, с. Пашківка, вул.
Тельмана, 17.
440. Гружчанська сільська організація політичної партії «Наша
Україна», 8.12.2005, с. Грузьке, вул.
І.Франка, 37.
441. Борівська сільська організація політичної партії “Наша Україна”, 8.12.2005, с. Борівка, вул. Закарпатська, 57.
442. Наливайківська сільська
організація політичної партії “Наша
Україна”, 8.12.2005, с. Наливайківка, вул. Жовтнева, 1.
443. Кодрянська селищна організація політичної партії “Наша
Україна”, 8.12.2005, с. Кодра, вул.
Шевченка, 4, кв. 9.
444. Фасівська сільська організація політичної партії “Наша Україна”, 8.12.2005, с. Фасова, вул. Грузецька, 8-а.
445. Яблунівська сільська організація політичної партії “Наша
Україна”, 8.12.2005, с. Яблунівка,
вул. Молодіжна, 10.
446. Колонщинська сільська
організація політичної партії “Наша
Україна”, 8.12.2005, с. Колонщина,
вул. Херсонська, 34.
447. Новоопачицька сільська
організація політичної партії “Наша
Україна”, 8.12.2005, с. Н.Опачичі,
вул. Волинська, 51.
448. Лишнянська сільська організація політичної партії “Наша
Україна”, 8.12.2005, с. Лишня, вул.
Жовтнева, 11.
449. Макарівська селищна організація політичної партії “Наша
Україна”, 8.12.2005, смт Макарів,
вул. Комарова, 22.
450. Ніжиловицька сільська організація політичної партії “Наша
Україна”, 8.12.2005, с. Ніжиловичі,
вул. Петровського, 31.
451. Мостищанська сільська
організація політичної партії “Наша
Україна”, 8.12.2005, с. Мостище,
вул. Кірова, 16.
452. Липівська сільська організація політичної партії “Наша Україна”, 8.12.2005, с. Липівка, вул. Плевако, 21.
453. Королівська сільська організація політичної партії “Наша
Україна”, 8.12.2005, с. Королівка,
вул. Шкільна, 1.
454. Комарівська сільська організація політичної партії “Наша
Україна”, 8.12.2005, с. Комарівка,
вул. Леніна, 69.
455. Копилівська сільська організація політичної партії “Наша
Україна”, 21.12.2005, с. Копилів,
вул. Горького, 9.
456. Вільнянська сільська організація політичної партії “Наша
Україна”, 21.12.2005, с. Вільно, вул.
Ровенська, 10.
457. Маковищанська сільська
організація політичної партії “Наша
Україна”, 21.12.2005, с. Маковище,
вул. Шевченка, 41.
458. Гавронщинська сільська
організація політичної партії “Наша
Україна”, 21.12.2005, с. Гавронщина, вул. Київська, 26.
459. Макарівська районна організація політичної партії “Совість
України”, №228, 7.10.2005, с. Пашківка, вул. Леніна, 57.
460. Макарівська районна організація політичної партії “Україна
Соборна”, 13.09.2005, смт Макарів,
вул. Ватутіна, 65.
461. Макарівська районна організація Партії Пенсіонерів України,
10.10.2005, смт Макарів, вул. Леніна, 67, кв. 13.
462. Макарівська районна організація Всеукраїнської партії Трудящих, 19.10.2005, смт Макарів, вул.
Шевченка, 15.
463.
Макарівська
районна організація Партії розбудови,
правозахисту недержавних організацій України – “Партія Правозахисту”, 3.11.2005, с. Северинівка,
вул. Нова.
464. Макарівська селищна організація Партії розбудови, правозахисту недержавних організацій
України – “Партія Правозахисту”,
25.11.2005, смт Макарів, вул. Червоноармійська, 44.
465. Макарівська районна партійна організація Партії патріотичних сил України, №229, 25.11.2005,
смт Макарів, вул. Проектна, 14.
466. Макарівська районна організація Громадянської партії “Пора”,
1.12.2005, с. Людвинівка, вул.
Дружби, 4.
467. Макарівська селищна орга-

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
нізація Громадянської партії “Пора”,
3.03.2006, смт Макарів, вул. Ватутіна, 3/2.
468. Макарівська районна організація партії “ХристиянськоДемократичний Союз”, 19.12.2005,
смт Макарів, вул. Пушкіна, 8.
469. Макарівська районна партійна організація Української партії
честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, 29.12.2005,
смт Макарів, вул. Франка, 42.
470. Макарівська районна організація Всеукраїнського об’єднання
“Свобода”
Київської
області
27.01.2006, с. Ясногородка, вул.
Будівельна, 3, кв. 1.
471. Макарівська районна Політична партія „Союз лівих сил”,
№230, 17.06.2008,
м. Макарів – 1, вул. Мира, 27, кв.14.
472. Макарівська районна організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №231, 5.08.2008, смт Макарів, вул. Фрунзе, 27.
473. Кодрянська селищна організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №260, 27.11.2008, смт Кодра, вул. Щорса, 23.
474. Мар’янівська сільська організація політичної партії „Єдиний Центр”, №261, 27.11.2008, с.
Мар’янівка, вул. Залізнична, 30.
475. Новоопачицька сільська
організація політичної партії „Єдиний Центр”, №263, 27.11.2008, с.
Нові Опачичі, вул. Кібенка, 6.
476. Веселослобідська сільська
організація політичної партії „Єдиний Центр”, №243, 27.11.2008, с.
Весела Слобода, вул. Кірова, 3.
477. Лишнянська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №257, 27.11.2008, с. Лишня, вул. Шевченка, 19 а.
478. Вільнянська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №276, 27.11.2008, с. Вільно, вул. Ілліча, 53.
479. Гружчанська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №270, 27.11.2008, с. Грузьке, вул. Леніна, 11.
480. Вишеградська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №275, 27.11.2008, с. Вишеград, вул.Херсонська, 41.
481. Калинівська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №274, 27.11.2008, с. Калинівка, вул. Київська, 47/15.
482. Конопельська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №258, 27.11.2008, с. Конопельки, вул. Івано-Франківська,
4-а.
483. Осиківська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №247, 27.11.2008, с. Осикове, вул. Набережна, 3.
484. Андріївська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №262, 27.11.2008, с. Андріївка, вул. Вишнева, 48.
485. Ясногородська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №267, 27.11.2008, с. Ясногородка, вул. Шевченка, 53.
486. Пашківська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №269, 27.11.2008, с. Пашківка, вул. Шевченка, 2-а.
487. Гавронщинська сільська
організація політичної партії „Єдиний Центр”, №250, 27.11.2008, с.
Гавронщина, вул. Жовтнева, 36.
488. Соснівська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №244, 27.11.2008, с. Соснівка, вул. Шевченка, 11.
489. Червонослобідська сільська
організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №245, 27.11.2008, с. Червона Слобода, вул. Бродівська, 26.
490. Рожівська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №246, 27.11.2008, с. Рожів,
вул. Молодіжна, 5.
491. Небилицька сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №248, 27.11.2008, с. Небилиця, вул. Леніна, 37.
492. Королівська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №249, 27.11.2008, с. Королівка, вул. Херсонська, 49.
493. Колонщинська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №252, 27.11.2008, с. Колонщина, вул. Каховська, 39.
494. Маковищанська сільська
організація політичної партії „Єдиний Центр”, №251, 27.11.2008, с.
Маковище, вул. Леніна, 50.
495. Козичанська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №253, 27.11.2008, с. Козичанка, вул. Леніна, 1.
496. Бишівська сільська організація політичної партії „Єдиний

Центр”, №255, 27.11.2008, с. Бишів,
вул. Кірова, 92.
497. Ніжиловицька сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №254, 27.11.2008, с. Ніжиловичі, вул. Чернівецька, 9
498. Макарівська селищна організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №259, 27.11.2008, смт Макарів, вул. Проектна, 14/3.
499. Фермська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №265, 27.11.2008, с. Ферма, вул. Будьонного, 2.
500. Северинівська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №271, 27.11.2008, с. Северинівка, вул. Перемоги, 9.
501. Плахтянська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №237, 27.11.2008, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 27.
502. Мотижинська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №238, 27.11.2008, с. Мотижин, вул. Жовтнева, 98.
503. Ситняківська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №239, 27.11.2008, с. Ситняки, вул. Леніна, 6.
504. Березівська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №242, 27.11.2008, с. Березівка, вул. Житомирська, 29-а.
505. Новосілківська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №264, 27.11.2008, с. Новосілки, вул. Ірпінська, 3.
506. Великокарашинська сільська організація політичної партії
„Єдиний Центр”, №266, 27.11.2008,
с. Великий Карашин, вул. Шевченка, 15.
507. Яблунівська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №272, 27.11.2008, с. Яблунівка, вул. Леніна, 24.
508. Фасівська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №268, 27.11.2008 с. Фасова, вул. Довга, 16.
509. Комарівська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №233, 27.11.2008, с. Комарівка, вул. Леніна, 32.
510. Людвинівська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №234, 27.11.2008, с. Людвинівка, вул. Центральна, 46.
511. Чорногородська сільська
організація політичної партії „Єдиний Центр”, №235, 27.11.2008, с.
Чорногородка, вул. Київська, 20.
512. Копилівська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №232, 27.11.2008, с. Копилів, вул. Житомирська, 7.
513. Борівська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №236, 27.11.2008, с. Борівка, вул. Молодіжна, 17.
514. Горобіївська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №273, 27.11.2008, с. Горобіївка, вул. Ватутіна, 66.
515. Мостищанська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №240, 27.11.2008, с. Мостище, вул. Кірова, 16.
516. Липівська сільська організація політичної партії „Єдиний
Центр”, №241, 27.11.2008, с. Липівка, вул. Шевченка, 10.
517. Перший вуличний первинний осередок вул. Горького села
Копилів організації політичної партії
„Єдиний Центр”, №280, 27.11.2008,
с. Копилів, вул. Горького, 9.
518. Перший вуличний первинний осередок вул. Леніна села Маковище організації політичної партії
„Єдиний Центр”, №279, 27.11.2008,
с. Маковище, вул. Леніна, 15.
519. Другий вуличний первинний осередок вул. Проектна селища
Макарів організації політичної партії
„Єдиний Центр”, №278, 27.11.2008,
смт Макарів, вул. Проектна, 10/40.
520. Перший вуличний первинний осередок вул. 50-річчя Жовтня
селища Макарів організації політичної партії „Єдиний Центр”, №277,
27.11.2008, смт Макарів, вул. 50річчя Жовтня, 16.
521. Перший вуличний первинний осередок вул. Мічуріна села
Бишів організації політичної партії
„Єдиний Центр”, №281, 27.11.2008,
с. Бишів, вул. Мічуріна, 2.
522. Мар’янівська сільська організація Єдиного Центру (Колонщинська сільська рада), №256,
27.11.2008, с.Мар’янівка (Колонщинська с/р), вул. Колгоспна, 7.
523. Пашківський первинний осередок Єдиного Центру, 30.06.2009,
с.Пашківка, вул. Чкалова, 17.
524. Макарівський №7 первинний осередок Єдиного Центру,
30.06.2009, смт Макарів, вул.Кол-
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госпна, 7.
525. Макарівський №6 первинний осередок Єдиного Центру,
30.06.2009, смт Макарів, вул. Котовського, 15, кв. 9.
526. Макарівський №3 первинний осередок Єдиного Центру,
30.06.2009, смт Макарів, вул. Щорса, 26.
527. Макарівський №5 первинний осередок Єдиного Центру,
30.06.2009, смт Макарів, вул. Львівська, 11.
528. Макарівський №4 первинний осередок Єдиного Центру,
30.06.2009, смт Макарів, вул. Червоноармійська, 7.
529.
Кодрянський
первинний осередок Єдиного Центру,
30.06.2009, смт Кодра, вул. Партизанська, 49-б.
530. Юрівська сільська організація Єдиного Центру, 30.06.2009,
№282, с.Юрів, вул.Механізаторів,
18.
531. Копіївська сільська організація Єдиного Центру, 30.06.2009,
№283, с. Копіївка, вул.Кірова, 10.
532. Садки-Строївська сільська
організація Єдиного Центру, №284,
30.06.2009, с. С.Строївка, вул. Садова, 15.
533. Червоногірська сільська
організація Єдиного Центру, №285,
30.06.2009, с.Червоногірка, вул.
Слобода, 93.
534.Наливайківська
сільська
організація Єдиного Центру, №286,
30.06.2009, с.Наливайківка, вул.
Жовтнева, 14.
535. Завалівська сільська організація Єдиного Центру, 30.06.2009,
№287, с. Завалівка, вул. 1-го Травня, 15.
536. Леонівська сільська організація Єдиного Центру, №288
30.06.2009, с. Леонівка, вул. Набережна, 5.
537. Макар-Будська сільська
організація Єдиного Центру, №289,
30.06.2009, с.Макарівська Буда,
вул. Травнева, 4.
538. Малокарашинська сільська
організація Єдиного Центру, №290,
30.06.2009, с. М.Карашин, вул. Перемоги, 14.
539. Забуянська сільська організація Єдиного Центру, №291,
30.06.2009, с. Забуяння, вул.Жовтнева, 24.
540. Юрівківська сільська організація Єдиного Центру, №292,
30.06.2009, с.Юрівка, вул.Щорса, 62.
541. Макарівська районна організація політичної партії «Всеукраїнська партія «Дітей війни», №293,
27.11.2009, смт Макарів, вул.
Б.Хмельницького, 6-а.
542. Гавронщинська первинна партійна організація політичної
партії «Всеукраїнська партія «Дітей
війни», 17.09.2009, с. Гавронщина,
вул. Київська, 37.
543. Колонщинська первинна партійна організація політичної
партії «Всеукраїнська партія «Дітей
війни», 17.09.2009, с. Колонщина,
пров. Розсохівський, 13.
544. Макарівська первинна партійна організація політичної партії
«Всеукраїнська партія «Дітей війни», 17.09.2009, смт Макарів, вул.
Дорожна, 4.
545. Королівська первинна партійна організація політичної партії
«Всеукраїнська партія «Дітей війни», 17.09.2009, с. Королівка, вул.
Петровського, 1-а.
546. Кодрянська первинна партійна організація політичної партії
«Всеукраїнська партія «Дітей війни», 17.09.2009, смт Кодра, вул.
Шевченка, 4.
547. Макарівська районна організація Політичної партії «Фронт
Змін», №294, 20.01.2010, смт Макарів, вул. Ковпака, 17.
548. Макарівська районна організація Політичної партії «Українська
платформа», №295, 1.02.2010, смт
Макарів, вул. Піонерська, 7.
549. Макарівська районна організація партії «Справедливість»,
№297, 9.02.2010, смт Макарів, вул.
Франка, 21.
550. Макарівська районна організація Політичної партії «Нова Країна», №298, 17.02.2010, смт Макарів,
вул. Механізаторів, 27.
551. Макарівська районна організація Політичної партії «Громадянська позиція», №299, 17.03.2010,
смт Макарів, пров. Яровий, 10/2.
552. Макарівська районна організація Політичної партії «Нова політика», №300, 24.06.2010, смт Макарів, вул. Прогрес, 2.
Олександр МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник районного
управління юстиції.
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ТЕРМОМЕТР ЗАШКАЛЮЄ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНЕ
ЗАХВОРЮВАННЯ - СКАЗ!

ЧИ ВПЛИВАЄ СПЕКА НА РИЗИК ЗАРОБИТИ
ІНСУЛЬТ АБО ІНФАРКТ?

Це може здатися парадоксальним, але в найбільш спекотний період
літа (з середини червня до
середини серпня) кількість
небезпечних і часто фатальних діагнозів в Україні
знижується. Тенденція до
збільшення інсультів та інфарктів простежується у
більш комфортний період
року - з травня і до кінця
жовтня.
Річ у тому, що в жарку
пору року судини розширюються, і високий рівень
артеріального тиску, що є
основним чинником ризику і провокацією розвитку
інфарктів та інсультів, знижується. Про це розповіла
директор Української асоціації боротьби з інсультами, керівник інсультного
центру приватної медичної
клініки “Оберіг” Марина Гуляєва.
Однак, за її словами,
людей підстерігає інша
небезпека.
Помічаючи
тенденцію до зниження
артеріального тиску, гіпертоніки нерідко самостійно
відміняють прописані лікарем ліки, а цього робити категорично неможна.
Зниження артеріального
тиску може бути тимчасовим, а причина захворювання не усунена. Більше
того, перепади тиску не-

безпечніші, ніж навіть стабільно високий його показник. Тимчасове зниження
тиску у спеку ще не говорить про одужання.
Але артеріальний тиск
все-таки знижується. Це
може відбуватися через
посилення випаровування води з поверхні шкіри,
коли рідини в організмі
стає менше. Це доволі небезпечно, особливо для
гіпертоніків. При втраті
рідини густина крові посилюється. Не знаючи цього, люди, які перенесли
інфаркт чи інсульт, нерідко
припиняють приймати аспірин або інші антитромбоцитарні засоби, і схильність до утворення тромбів
різко збільшується.
Враховуючи незвичайно спекотну і задушливу
погоду, Марина Гуляєва
рекомендує людям, які
страждають від серцевосудинних захворювань з
12 до 17 години, у саму
спеку, в міру можливості
не виходити на вулицю.
Якщо все-таки така необхідність є, використати
захисні засоби, а також
парасольки. Людям, особливо літнього віку, не
треба виходити на вулицю
з дуже відкритою поверхнею тіла. У старих шкіра
більш чутлива і схильна до

сонячних опіків.
Говорячи про дотримання водного балансу,
експерт зазначила, що
вгамовувати спрагу найкраще гарячим або теплим
чаєм, бажано зеленим - він
багатий на мікроелементи.
А ось захоплюватися холодними напоями не рекомендується. Для того, щоб
прохолодна рідина засвоїлася, організму доводиться докладати зусилля для
її зігрівання. А будь-яке навантаження такого плану
провокує виділення тепла.
І це ще більше підвищує
температуру тіла.
Щоб артеріальний тиск
не падав, крім теплого чаю,
доцільно пити мінеральну
воду. Але вибирати її слід,
порадившись з лікарем,
оскільки води бувають столові та лікувальні. За словами спеціаліста, слабо підсолена мінеральна вода має
практично таку саму солоність, як і плазма крові. Така
вода ідеально задовольняє
потребу в питві. Але, якщо
вода знесолена, вона не
утримується у кров’яному
руслі, потрапляє в тканину
тіла і з’являються набряки.
Тому людям, особливо з
гіпотонією, керівник інсультного центру рекомендує
користуватися трохи підсоленою водою.

“Дуже поширена тенденція вживати у спеку
заморожені фрукти, морозиво, холодні напої, часто має лише негативний
ефект. За даними Центральної швидкої допомоги, останнім часом різко
зросла захворюваність на
ангіну та інші простудні захворювання. Збільшилася
також кількість викликів у
зв’язку з гострими кишковими інфекціями. Тому
у спекотну погоду вимоги
до гігієни мають бути підвищеними”, - зауважила
Марина Гуляєва.
Нині багато хто сперечається, корисні чи
шкідливі кондиціонери?
Спеціаліст вважає, що
кондиціонер може бути
шкідливим у двох випадках. По-перше, коли не
досить часто змінюються
фільтри. Це призводить
до появи у повітрі пилу і
збільшення мікробів. Подруге, дуже різкі перепади температури. Відомо,
що комфортна температура для людини становить
22 градуси. Але якщо на
вулиці 35, а у приміщенні,
скажімо, 22, такий різкий
перепад може призвести
до простуди.
Олександр
КОЗЛОВСЬКИЙ.

НА ЧАС ЛІТНЬОЇ СПЕКИ ДОЗВОЛЕНО
ЗМІНЮВАТИ РЕЖИМ РОБОТИ
У зв’язку з аномальною спекотною погодою, яка встановилася в Україні,
Міністерство освіти і науки видало наказ про вжиття заходів для забезпечення рекомендацій санітарної служби МОЗ щодо роботи на час несприятливого
температурного режиму. Про це повідомила прес-служба МОН.
Зокрема, керівникам навчальних
закладів тимчасово дозволено змінювати встановлений режим роботи навчального закладу, виходячи з
температурних показників у приміщеннях, а також індивідуальний ре-

жим роботи окремим працівникам,
зважаючи на стан їхнього здоров’я.
“Необхідно посилити персональну відповідальність керівників
за організацію роботи науковопедагогічних, педагогічних пра-

цівників та співробітників навчальних закладів, роботи приймальних
комісій, проведення різних видів
практик для студентів та учнів, роботи таборів відпочинку, екскурсій,
туристичних походів, проведення
спортивних змагань, конкурсів,
олімпіад у цей несприятливий температурний період”, - зазначається
у документі МОН.
(УКРІНФОРМ).

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЙ
ЗА СПРОЩЕНИМ ПОРЯДКОМ
У зв’язку з прийнятттям Урядом рішення про підвищення соціальних гарантій для сімей по сплаті
житлово-комунальних послуг з серпня 2010 року житлові субсидії для громадян стають доступнішими. Віднині сім’ям, які складаються лише з пенсіонерів та інших
непрацездатних громадян, надано право сплачувати за
житлово-комунальні послуги не більше 10 % сукупного
доходу (в межах норм споживання). Сім’ї, в складі яких
є працездатні особи, мають право платити за житловокомунальні послуги не більше 15 %.
УВАГА! Якщо з вами зареєстровані та проживають
особи працездатного віку - додайте до заяви та декларації довідки про їх доходи за попередні 6 місяців (чи за
попередній календарний рік, у разі звернення за субсидією на тверде паливо). В управлінні соціального захисту населення розрахують розмір вашої субсидії і надішлють вам повідомлення про її призначення.
ВАЖЛИВО! Відтепер вам не потрібно надавати довідки про забезпеченість житлово-комунальними послугами. Наявність заборгованості з оплати житловокомунальних послуг не є перешкодою для одержання
субсидій. Якщо площа вашого будинку (квартири) перевищує встановлені нормативи (21 кв.м на особу та
додатково -10,5 кв.м на сім’ю), зверніться до комісії
місцевих органів влади, яка розгляне можливість надання субсидій на площу, що перевищує вказані нормативи.
Якщо ви користуєтесь субсидією, не потрібно заповнювати надіслані заяву та декларацію чи звертатися до органів соціального захисту. Субсидія за новими умовами буде перерахована автоматично, без
вашого звернення.
Якщо у вас виникнуть додаткові питання, ви можете звернутися до управління праці та соцзахисту чи
подзвонити за телефоном 5-25-86; 5-27-40.
Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації.

ВИКРАДЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД №760710, виданий 4 жовтня 2007 року
Макарівським районним відділом земельних ресурсів згідно розпорядження Макарівської райдержадміністрації від
27.07.2007 року №2486 на ім’я ВИГОВСЬКОГО Володимира
Павловича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане на підставі рішення Андріївської сільської ради від
11.02.1994 року на ім’я ГЕРМАНЧУКА Івана Григоровича,
вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ атестат про повну загальну середню освіту серії КХ №12789446, виданий 21 червня 2000 року Новосілківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів Макарівського
району Київської області на ім’я КОВАЛЕНКА Сергія Сергійовича, вважати недійсним.
ВИКРАДЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД №966601, виданий 24 грудня 2007 року
управлінням земельних ресурсів у Макарівському районі
згідно договорів купівлі-продажу від 8 листопада 2007 року та
від 13 листопада 2007 року на ім’я БЛАЖЕВСЬКОГО Сергія
Дмитровича, вважати недійсним.

Щорічно в Україні реєструється значна кількість захворювань на сказ серед диких, сільськогосподарських та домашніх
тварин, що є реальною загрозою для виникнення випадків
сказу серед людей.
В нашому районі щороку реєструється по 1-2 випадки
хворих на сказ тварин. Нещодавно зареєстровано 1 хворий
на сказ кіт (с.Калинівка), який покусав 5-х жителів села. Потерпілі відразу звернулись до лікарні, де їм було вчасно надано спеціалізовану медичну допомогу, призначено антирабічні
щеплення.
В поточному році за медичною допомогою з приводу
покусів тварин звернулось 81 особа. Антирабічні щеплення призначено 17 потерпілим, із них отримали повний курс
щеплень - 1 особа, ще 7 людям проводиться щеплення, перервано курс щеплень у 9 осіб.
Сказ - це особливо небезпечна інфекційна хвороба, що
дає стовідсоткову смертність. Особливістю хвороби є її блискавичне протікання. Зараження людей і тварин відбувається
під час покусу, а також у разі, коли слина тварини, що містить
вірус сказу, потрапляє на пошкоджені ділянки шкіри і слизові
оболонки. Так званий прихований період (від моменту зараження до перших проявів хвороби) може тривати від 15 днів
до 1 року, але найчастіше він триває 1-3 місяці. Чим ближче
місце покусу до центральної нервової системи (голова, обличчя, шия, руки), тим коротший прихований період.
Захворювання починається із значного збудження, занепокоєння, відчуття тривоги, болю в місці покусу. Потім з’являються
спазми м’язів глотки при погляді на воду, від шуму, яскравого
світла. Поступово приєднуються ознаки ураження центральної
нервової системи, настає параліч і смерть.
На жаль, ще не знайдені ліки від сказу, в той же час існують надійні заходи для його попередження. Це - профілактичні щеплення, але робити їх треба вчасно. Кожен потерпілий
від покусів тварин повинен негайно звернутися до лікарятравматолога, який призначить необхідний курс антирабічного лікування. Щеплення дають позитивний результат лише
тоді, коли їх проводять протягом усього встановленого терміну, без жодного дня перерви. У цей період необхідно уникати
переохолодження, перевтоми. Забороняється вживати алкогольні напої під час лікування, а також не менш, як 6 місяців
після щеплень, бо інакше знижується їх ефективність і зростає небезпека захворювання.
Розповсюджувачами сказу є лисиці, куниці, вовки, єнотовидні собаки, бродячі й домашні коти та собаки.
Головною ознакою захворювання у тварин - є зміна поведінки, втрата відчуття страху. Звірі втрачають обережність і вдень з’являються в населених пунктах, місцях випасу і утримання худоби, нападають на людей та тварин. Якщо
мова іде про лисиць, то для хворих тварин такою зміною
буде бажання іти на контакт до людей, здорова тварина ніколи добровільно не піде до людини і втече при будь-якій
спробі наблизитися. Хворим на сказ тваринам притаманне
бажання шукати допомоги у людей. Собака, якщо тварина
була дика і не ручна, то при захворюванні змінює поведінку
і йде до людей. І навпаки, якщо була домашньою і ласкавою, то захворівши, доки може себе контролювати, намагається уникати людей. Ознаки сказу такі: агресивність,
безпричинне ревіння, гавкання, поява слино і сльозотечі,
спроби гризти неїстівні предмети, паралічі.
Ознаки хвороби у людей - це гідрофобія чи боязнь води,
судоми ковтальних м’язів, депресія, судоми, задуха. Приступи гідрофобії спочатку виникають при спробах пити воду,
дивитися на неї, чути її плескіт чи при згадці про неї. Судоми
виникають при звукових, світлових та інших подразниках. Під
час приступів виникає збудження - хворі можуть розбивати
меблі, кидатися на людей, ранити себе, проявляти нелюдську
силу. «Буйний» період змінюється «тихим» - ознака початку
паралічів, що в подальшому захоплює дихальну мускулатуру і
призводить до зупинки дихання і смерті хворого.
Якщо тварина покусала людину, рану потрібно негайно
промити мильним розчином (2 гр. господарського мила на 1.
л. води), обробити розчином йоду. Необхідно також у кожному випадку укусу, незалежно від стану здоров’я тварини, яка
покусала, звернутися до лікаря. Таких тварин не варто вбивати, за ними слід встановити нагляд господаря та працівника
ветеринарної медицини. Карантинування собак та котів проводиться протягом 10 днів.
Щоб запобігти розповсюдженню цього небезпечного
захворювання, слід щорічно здійснювати профілактичні щеплення домашніх тварин, сторожових собак та проводити
обов’язковий їх облік. На вулицю виводити їх потрібно на поводку та в наморднику. Ті тварини, що бігають без прив’язу,
вважаються бродячими і підлягають знищенню.
Дику, з підозрілою поведінкою тварину, що забігла на
подвір’я, слід причинити, або, якщо є можливість, вбити,
не торкаючись до неї руками і не дозволяти це робити дітям та негайно повідомити про це фахівців ветеринарної та
санітарно-епідеміологічної служби.
Громадяни! Бережіться покусів, ослинення дикими та домашніми тваринами. Будьте обережні! Не ловіть диких тварин
з метою зняття хутра, не приносьте їх додому, в шкільні зоологічні куточки. Це небезпечно!
Не принаджуйте бродячих тварин у дитячі заклади і додому. Не дозволяйте дітям гратися з ними на вулиці!
Пам’ятайте ! Ваше здоров’я - у ваших руках.
Жанна ТИТАРЕНКО,
помічник епідеміолога ДЗ «Макарівська СЕС» МОЗ.

ВТРАЧЕНЕ свідоцтво про право власності серії САА №722912 від
13.03.2003 р. на 9/50 частину домоволодіння за адресою смт Макарів, вул. Фрунзе, 14, Макарівського району, Київської обл., видане на підставі рішення виконавчоЗА ПРИКЛАДОМ ПРОРОКА ІЛЛІ
го комітету Макарівської селищної ради №33 від
27.02.2003 року на ім’я ОБЕРЕМЧУК Ганни АнУ ВСІХ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМАХ
тонівни, вважати недійсним.

КОМПАНІЯ
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

СЛЮСАРЯ, ЕЛЕКТРИКА,
ВАНТАЖНИКА
ТА АПАРАТНИКА.
50 км від Києва, село Бишів.

ТЕЛ. 067-236-60-98 (97). АНДРІЙ.

РОСІЇ МОЛИЛИСЯ ПРО ДОЩ

2 серпня в усіх храмах Російської
православної церкви відбулися молебні про дощ у день пам’яті пророка Іллі, “якому традиційно моляться у
подібних випадках”.
Патріарх Московський і всієї Русі
Кирило правив цю молитву в місті Лукоянові Нижньогородської області.
Цей регіон найбільше страждає від
засухи, лісових пожеж і аномальної
спеки, повідомляють “Вести”.
Від пожеж у Нижньогородській
області постраждали близько 50
тисяч гектарів лісу, згоріли близько

700 будинків, більш як тисяча людей
залишилися без притулку, 14 людей
загинули. Найбільших втрат зазнало село Верхня Верея: там повністю
згорів 341 будинок, але усіх жителів
удалося евакуювати. Постраждалим надають допомогу пожежники
і добровольці. Серед добровольців - черниці Іверського монастиря,
розташованого у Виксі. На монастирських машинах вони розвозять
продовольство і годують пожежників, рятувальників МНС, військових і
волонтерів.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 31 6 серпня 2010 р.

ВІДКРИЛАСЯ ВЕТЕРИНАРНА
АПТЕКА “ЗООСВІТ”

за адресою смт Макарів, вул. Фрунзе,
26 (приміщення казначейства),
а також працюють ветаптеки за адресами:
Адміністрація, профспілковий комітет та
весь колектив Макарівського райВУЖКГ щиросердечно вітає з ювілейною датою від Дня народження працівницю підприємства
КОПИЛ Тетяну Володимирівну
та бажаємо їй:
Здоров’я міцного зичим довіку,
Радості й достатку повнії ріки,
Берег спокою нехай зігріває,
Горе в цім світі завжди обминає,
Сміхом онуків хай повниться хата,
Хлібом та сіллю хай буде багата.
Від щирого серця Вас ми вітаєм,
Довгого віку і щастя бажаєм.

*****

У цей прекрасний літній день і ми хочемо внести
у квітучий вінок поздоровлень свої слова поваги і
шани нашій дорогій іменинниці, найдорожчій у світі
матусі
ОБОРСЬКІЙ Ользі Іванівні.
Пролітають літа, ніби дощ весняний, і залишають по собі життєвий присмак терпкий, бо ж у житті
всього було, як на широкій ниві: падав дощ на чоло,
були і дні щасливі.
Берегине ти наша, живи щонайменше до ста,
щоб з далеких доріг було нас кому зустрічати. Від
щирого серця бажаємо здоров’я,
без нього не милі всі наші діла,
лиш в здоров’ї багатство, і радість, і сила, а більшого щастя на
світі нема.
Рідненька, Твоє серце сповнене доброт. Пробач за часті розлуки! Ми вклоняємося низько, цілуємо в пошані руки.
З повагою і любов’ю син Микола
та донька Леся.

*****

Колектив Ситняківської ЗОШ вітає з ювілеєм
від Дня народження вчительку початкових класів
Нелю Костянтинівну ДИНЬКУ
і щиро бажає:
Хай Вам радість сміється,
Хай Вам все удається,
Хай Вам доля дарує найкраще в житті.
Років та років бажаєм прожити.
Хай будуть вони здоров’ям налиті!
Уквітчані шаною, миром, любов’ю.
Працею, успіхом новим, достатком у домі.

*****
9 серпня виповниться два роки
Сабіні ОЛІЙНІЧЕНКО
з Ніжилович.
Вітаємо Сабіночку з Днем народження і бажаємо:
Хай ясне і тепле сонечко
Зігріва твоє дитинство,
Хай простелиться стежина,
Як весна – квітуча й чиста.
Хай з тобою завжди будуть
І любов, і Божа ласка.
Нехай доленька щаслива
Випада тобі – як казка.
Хрещені Саша, Ваня, Алла, Валя, сестрички
Юля і Вікуша,
дід Андрій, баба Таня.

смт Макарів, вул. Б.Хмельницького
6-А (колишня контора колгоспу),
вул. Леніна, 42 (автопарк),
с. Бишів, вул. Київська, 57
(біля кафе “Легенда”).
БУРIННЯ СВЕРДЛОВИН ДЛЯ ВОДИ.
ТЕЛЕФОНИ: 098-224-20-84, 093-239-51-58.
ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

з 5-ти камерних профілів TROKAL та КВЕ.
Німеччина (без свинцю). НАЙНИЖЧІ ЦІНИ.
ТЕЛ.: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

МАКОВИЩАНСЬКЕ НВО НАБИРАЄ
ДІТЕЙ НА 2010 НАВЧАЛЬНИЙ РІК В УСІ
КЛАСИ З ХОРЕОГРАФІЧНИМ УХИЛОМ.
Звертатись за телефонами: 4-16-47,
050-631-76-08 або за адресою: село
Маковище, вулиця Леніна, 46.
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ (с. БИШІВ):

Слюсар-електрик КіП-автоматики,
апаратники (день-ніч) та вантажники.
ТЕЛЕФОН – 067-236-60-98 (97).

М А ГА З И Н К И Л И М О В И Х
ПОКРИТТІВ ПРОПОНУЄ

широкий асортимент товару
за низькими цінами.
А д ре са : см т Ма ка рі в , в у л . Ф рун з е , 5 2
( ц е н т ра л ьн и й ун і в е рм а г, 1 п о в е рх.

ВІТАЄМО!

Шановні колеги!
Колектив мережі ветаптек „Зоосвіт”
щиро вітає з професійним святом працівників
ветеринарної медицини
Від чистого серця здоров’я бажаєм,
А щастя – від власної долі,
Щоб завжди в достатку
жилося,
Щоб горя не знали ніколи.
Хай радість
і сонце заглянуть в віконце,
Відкриються двері
Для щастя й добра.
Хай сила прибуде,
Здоров’я міцніє
На мирні та щедрі,
На довгі літа.

ПП “Філоненко” м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

ТЕЛ.: 067-412-26-61; 067-538-19-86; 0412-44-97-01.

П О З И К А

Н А :

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

ЗОЛОТО. СРІБЛО.

Завітайте до ювелірного магазину “Лунный свет“ у Макарові по вул. Фрунзе, 31-Б (будинок побуту, 2-й поверх).

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ПОМІРНІ ЦІНИ.
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

П О М І Ч Н И К Б У Х ГА Л Т Е РА .
ДОВІДКИ ЗА ТЕЛ. 0-96-118-02-27. ОЛЕНА.

МАКАРІВСЬКИЙ РП «ЗАТ А.Е.С.
«КИЇВОБЛЕНЕРГО»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

кур’єрів по зняттю показників
та доставці рахунків на оплату
за спожиту електроенергію.

За детальними роз’ясненнями про умови роботи та оплату звертатися за адресою:
Макарів, пр. Заводський , 1а. Макарів РП.

ТЕЛЕФОНИ: 6-02-33, 5-14-37.

Адміністрація.

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

МАКАРІВСЬКА ЦРЛ ЗДАЄ В ОРЕНДУ
частину фойє терапевтичного корпусу (5 кв. м).

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК 5-13-38.

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ!
Електрична енергія стала невід’ємною частиною нашого життя, такою ж як повітря.
Ми із задоволенням користуємося електроприладами, які допомагають нам у побуті, зігрівають у холод та охолоджують у спеку, та частенько забуваємо про те, що
кошти за електроенергію потрібно сплачувати вчасно, як і за кожен товар, який ми
купуємо, чи послугу, яку замовляємо.

М А К А Р І В С Ь К И Й Р П З АТ « А . Е . С . К И Ї В О Б Л Е Н Е Р Г О »
Н А ГА Д У Є С В О Ї М С П О Ж И В АЧ А М :
Згідно Правил користування електричною енергією для населення, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
26.07.1999 р № 1357, енергопостачальник
має право відключити споживача за порушення термінів сплати. Відновлення електропостачання здійснюється протягом трьох днів
у містах та семи днів у сільській місцевості,
після повної оплати заборгованості та витрат
на повторне підключення.
Якщо у вас виник значний борг за електроенергію (більше 600 грн.) через фінансові
труднощі, запрошуємо звернутися за адресою:
Макарів, пров. Заводський, 1а к.1 та скласти
графік погашення заборгованості.
Також звертаємо вашу увагу на те, що літ-
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ні зливи, грози та пориви вітру приводять до
частих обривів електричних проводів. Якщо
ви помітили обірвані проводи на лініях електропередач або відкриту трансформаторну
підстанцію, потрібно негайно повідомити
про це чергового диспетчера РП (телефони:
5-13-87, 5-12-94) або орган місцевого самоврядування. Не намагайтесь самовільно відновити електропостачання. Ваше життя дорожче втраченого часу.
З повагою та надією на
взаємопорозуміння
адміністрація Макарівського
районного підрозділу
ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго.

ЩИРА ВДЯЧНІСТЬ ДОБРИМ ЛЮДЯМ

Велике, тяжке горе чорним вихорем увірвалось в
нашу сім’ю. Раптово, передчасно і назавжди забравши з
життя дорогу для нас людину – чоловіка, батька, дідуся –
БОГДЮКА Володимира Миколайовича.
Осиротіла домівка наша, осиротіли серця тих, хто
любив і поважав покійного. Вічна йому пам’ять. Від
щирого серця дякуємо за моральну та матеріальну підтримку кумам, сватам, друзям, колегам, сусідам, однокласникам, колективу філії Києво-Святошинського
ДЕУ, особливо всім працівникам ДРП-2 (с.Калинівка),
а також усім добрим людям, хто розділив з нами тяжке,
непоправне горе, і тим, хто прийшов провести покійного в останню путь. Спасибі Вам, люди.
Дружина та діти покійного.

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ корів на вибір (є від 2-х до 5-ти
років та тільні). Село Дружня Бородянського району. Телефони: 097-480-6490, 096-294-13-24.
ПРОДАЮ 1-кімнатну квартиру по
вул.
Проектна,1,
другий
поверх
п’ятиповерхового будинку. Загальна
площа - 35 кв. м, індивідуальне опалення. Своя. Терміново. Тел.: 050-580-3628, 050-412-36-65, 093-255-37-33.
ПРОДАЮ корову (вік 2 роки, після отелу). Село Липівка, вул. Нова,9. Телефони: 3-16-46, 097-997-59-54.
ПРОДАЮ чавунні батареї, засклені
віконні рами, запчастини до ГАЗ2410, дрова, брикет, торф, умивальники, сітка-рабиця. Телефон
097-368-05-40.
ПРОДАЮ автомобіль “Нива” в хорошому стані, білого кольору. Ціна договірна. Тел. 096-491-14-25.
ПРОДАЮ будинок з усіма зручностями в с. Ніжиловичі, вул. Підсухи, 57-А.
Тел. 097-187-99-81. Валя.

ВИКРАДЕНИЙ державний
акт на право власності на
земельну ділянку серії ЯД
№760709, виданий 4 жовтня 2007 року Макарівським районним відділом
земельних ресурсів згідно
розпорядження Макарівської райдержадміністрації
від 27.07.2007 року №2486
на ім’я ЦИСАРСЬКОГО Віктора
Валентиновича,
вважати недійсним.
Колектив

терапевтич-

ного відділення Макарівської ЦРЛ висловлює глибокі співчуття
старшій медичній сестрі Тищенко Валентині
Миколаївні з приводу
тяжкої втрати – смерті
матері.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

ЗЛОЧИН І КАРА

6 серпня - Бориса і Гліба. Прийшов Борис і Гліб - встиг у
полі хліб.
Починався період найбільшого збирання грибів.
7 серпня - Ганни Холодниці, Макара. По Ганні судили про
зиму. Яка погода до обіду - так зима до грудня; яка погода
після обіду - така зима після грудня.
Дощ цього дня віщує теплу, але сніжну зиму.
Якщо ранок 7 серпня прохолодний, то й зима буде холодна. Яка погода 8 серпня - такі будуть і наступні чотири
тижні.
9 серпня - Спас. Прийшов Спас - бери рукавиці про
запас. Минув Спас - держи кожух про запас. До Спасівки
бджола робить на пана, а після Спасівки на себе.
12 серпня - Сили, Івана-воїна. Щоб упізнати злодія, то в
церкві цього дня ставили біля ікони свічку Іванові, перевернуту догори. Якщо вона горітиме, то крадій буде мучитись.
З дня Сили можна було починати сіяти озимину.
ПРОГНОЗ ПОГОДИ
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Як гарно мерехтять ранкові роси,
Як ваблять чистотою небеса!
І тихо-тихо, мов дівчатко босе,
Ступа тендітно по землі краса.
Галина ГЕРАСИМЕНКО.

ЗАСУДЖЕНИЙ ЗА
ВБИВСТВО КОТА

Набрав чинності вирок мирового судді Балашихинського
судового району від 29 червня
2010 року щодо 35-річного місцевого жителя. Він визнаний винним у жорстокому поводженні з
тваринами.
2 травня 2010 року, повернувшись додому у стані сильного
алкогольного сп’яніння, чоловік
люто розправився з домашнім
вихованцем - котом Йосипом.
Схопивши тварину за задні лапи,
чоловік почав бити його об підлогу, стіни і двері. Від цього тварина
померла, повідомляє “Центрінформ”. Вбивство кота сталося
на очах 11-річної доньки засудженого. На захист домашнього
вихованця стали дружина і теща
бешкетника, чоловік побив і їх.
Суд визнав підсудного винним і призначив йому штраф у
розмірі 10 тисяч рублів.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
Встановився східний вітер
- припиняться літні дощі.
Грозовий серпень - на довгу осінь.
Літо сухе, спекотне - зима
малосніжна, морозна.
Шпаки не одлітають на південь -тривалою і сухою видасться осінь.
Журавлі полетіли в вірій у
серпні - на ранню осінь і ранню зиму.
Стиглий овес удруге зазеленів - на непогожу осінь.
Літо сухе, спекотне - на
сніжну, морозяну зиму, вітряне - на зиму з хуртовинами.
Якщо влітку багато осиних
гнізд, зима буде морозяна.
Павук широко плете довге
павутиння -утримається тепла погода
Раннє опадання листя - до
ранньої зими.
Багато горіхів - голодний
рік.

ВСЕ ГЕНІАЛЬНЕ - ПРОСТЕ

ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ БОРЮТЬСЯ
...ШТАНИ
Винахідник з Індії Ш’ям Чаурасія вигадав спеціальні джинси,
які безжально б’ють кишенькових злодіїв розрядом електричного
струму.
“Пильні” штани покликані захистити законопокірних громадян від
зазіхань на вміст їх кишень. Коли злочинець спробує поцупити гаманець, він відразу ж відчує 220 В.
За задумом автора ідеї, це відіб’є злодюжці бажання нишпорити
по чужому одягу у пошуках наживи. Інноваційні плани індійця не обмежуються одними брюками. Він має намір вбудувати електрошокери у такі предмети одягу, як, наприклад, жіночі блузи, повідомляє РБК
daily.
Для роботи електрошокера, який живиться від батарейок, винахідник помістив у кишенях спеціальні конденсатори, що накопичують
електрику, і дроти, замасковані під стібки на одязі.

НОВИНИ КІНО

“ЧОРНИЙ ЛЕБІДЬ”
ПОЧИНАЄ,
АЛЕ ЧИ ВИГРАЄ?

Фільм американського режисера Даррена
Аронофські відкриє 67-й щорічний Венеціанський кінофестиваль, який пройде з 1 по 11
вересня цього року.
У психологічному трилері йдеться про суперництво двох балерин, які танцюють у трупі
New York City Ballet. Серед відомих акторів, які
знялися у “Чорному Лебеді”, - Наталі Портман, Вайнона Райдер і Венсан Кассель.
Повний список конкурсних фільмів буде оголошено 29 липня, але
вже зараз відомі деякі подробиці. Від Італії на “Золотого лева” претендуватимуть чотири фільми: “Ми вірили” театрального діяча Маріо
Мартоне, який перейшов у кіно; “Пристрасть” Карло Маццакураті;
“Безмежна юність” літнього метра Пупи Аваті; “Самітність простих
чисел” молодого режисера Саверіо Костанцо, сина одного з найвідоміших італійських телеведучих, Мауріціо Костанцо.
Францію представлятимуть три картини - “Ваза” Франсуа Озона,
“Кілька щасливців” Антоні Кордьє і “Чорна Венера” Абделя Кешиша,
який у 2007 році отримав у Венеції спецприз журі за “Кус-кус і барабульку”.
Журі основного конкурсу очолить Квентін Тарантино.
На фото: кадр з фільму “Чорний лебідь”.

ЧАС, ТРАДИЦІЇ, КРАЇНИ

НІМЦІ ТЕПЕР ЗНАЮТЬ,
У КОГО ЯКІ ГРІХИ
У ФРН складено своєрідний географічний атлас. Він дає змогу
простежити, які “гріхи” найбільш властиві різним регіонам країни. Наприклад, Берлін удостоївся “звання” “столиці гніву і злоби”, а Баварії
приписується схильність до нестриманості в їжі та напоях. Так що у
кожного міста Німеччини у цьому плані свої особливості.
У Гамбурзі панує грошолюбство, в Мюнхені - пишнота і зарозумілість.
Смутком і лінощами обтяжений Укермарк - лише 13,5% жителів
цього мільйонного міста беруть активну участь у соціальному житті.
Заздрість найбільше поширена у Бремені. Тут на мільйон мешканців припадає 5313 випадків крадіжки зі зломом.
Центром похітливості, згідно з даними газети, названий Дюссельдорф. Це місто на Рейні “перемагає” за кількістю “крамниць для дорослих”, а також за кількістю “Клубів для джентльменів”.

НЕ МАЙ СТО РУБЛІВ...

ДРУГ... ЗА 60 ДОЛАРІВ ЗА ГОДИНУ
Справжній бум виник в останні тижні у країнах Заходу на новий
вид послуг - прокат друзів. Як повідомляють соціологи, ця форма
спілкування виявилася у вищій мірі затребуваною сучасним індустріальним суспільством.
“Ми маємо справжній феномен, коли люди прагнуть знайти людину, яка готова без поспіху розділити з ними вільний час у невимушеному спілкуванні”, - відзначив один із британських фахівців у галузі
суспільної психології Роберт Мертон.
Замовити друга можна через Інтернет на спеціальних веб-сайтах.
Всі вони платні, і для членства кандидатові доводиться пройти досить
жорсткий відбір. Однією з головних умов прокату є наявність у орендаря виключно дружніх почуттів і намірів, повідомляє ІТАР-ТАСС.
Вступивши до товариства, людина відкриває для себе можливості знайти собі у будь-який момент справжнього друга. Щоправда, для
цього необхідно мати кошти - середня вартість оренди друга становить 60 доларів за годину.
На думку фірм, що надають подібну послугу, “друга напрокат” в
основному потребують жінки, інколи і сімейні пари.
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