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В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

І ВСЕ Ж БЕЗ КРЕДИТІВ НЕ ОБІЙТИСЯ
Стан справ, який склався на сьогоднішній день на ринку продовольчих товарів, вимагає вжиття невідкладних заходів. Головним завданням на сьогодні
є своєчасна і якісна підготовка та проведення комплексу весняно-польових
робіт сільськогосподарськими підприємствами району.
Згідно розрахунків, потреба в коштах
сільськогосподарських
підприємств,
для забезпечення комплексу веснянопольових робіт у 2011 році по району
становить 20,987 млн. грн., з них на
пально-мастильні матеріали - 2,79 млн.
грн.
Реалізація продукції тваринництва
та рослинництва дасть можливість
отримати 19,507 млн. грн., це 92% від
необхідної суми. Решту доведеться
брати у кредит. На рівні держави розроблено ряд заходів, спрямованих на
забезпечення господарств додатковими коштами. Це, насамперед, проведення Аграрним фондом форвардних
закупівель зерна, яке є в наявності в
сільськогосподарських підприємствах.
Іншим напрямком є отримання пільгових банкових кредитів, відсотки з яких
буде компенсувати держава. Уже підготовлено та подано пакет документів
до комерційних банків на загальну суму
3,8 млн. грн.
Для проведення посіву ярих зернових культур необхідно 445 тонн насіння. Є у наявності 571 тонна, що становить 128%. Станом на 10 березня до
посівних кондицій доведено 445 тонн
насіння.
При потребі 18 тонн кукурудзи, нині
вже завезено 4 тонни (СТОВ «Зоря») та
укладено договори на 10 тонн (TOB «АФ
«Київська»).
Під урожай 2011 року, згідно заявок
сільськогосподарських підприємств, не-

СТРОКАТІСТЬ
У ВИРОБНИЦТВІ
СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ

обхідно 433 тонни мінеральних добрив
у діючій речовині: в тому числі 318 тонн
азоту, фосфору – 46, калію – 69. Станом
на 10 березня в сільськогосподарських
підприємствах є 238 тонн мінеральних
добрив у діючій речовині, що становить
55% від необхідної кількості. Є домовленість на завезення 400 тонн аміачної
селітри.
Останніми роками склалася практика купувати аміачну селітру у весняний
період, коли взимку мінеральні добрива
коштують на 20-30% менше. Скажімо, у
грудні ціна аміачної селітри була 2800
грн. за тонну, то вже зараз – 3200-3400
грн. за тонну.
В господарства завозяться пестициди. Із необхідних 8749 кг вже є 6120 кг,
що становить 73%. Забезпечили ними
себе на 90-95% ТОВ «Зоря» с. Соснівка,
СВКНВП «Росія» с. Королівка та інші.
У господарствах ще в лютому приступили до ремонту техніки. Нині нараховується підготовлених 178 тракторів,
що становить 95%; плугів – 78 (87%);
культиваторів – 79 (87%); сівалок – 51
(92%).
Для проведення весняно-польових
робіт потрібно 380 тонн дизпалива і 150
тонн бензину. Станом на 11 березня у
господарствах є 180 тонн дизпалива, що
становить 47% від необхідної кількості,
і 50 тонн бензину, або 33%. Цінові негаразди, що спостерігаються на сьогоднішній день на ринку пально-мастильних
матеріалів, вимагають від керівників
перехід на енергозберігаючі технології,
використання широкозахватних комбінованих агрегатів.

За даними Головного управління статистики у Київській області у січні - лютому 2011 р. сільськогосподарські підприємства району (крім малих) реалізували на
забій 1591 ц худоби та птиці (у живій вазі), що в 4,3 раза
більше порівняно з відповідним періодом минулого року,
вироблено 10026 ц молока (на 22,4% більше), 49,1 млн.
шт.яєць (на 38% більше).
На 1 березня 2011 року в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) поголів’я великої рогатої худоби становило 4691 голову (на 3% більше порівняно з 1 березня 2010 р.), у тому числі корів – 2009 (на 1,1% більше);
свиней – 1129 (у 3 рази більше), овець - 448 (на 16,1%
менше), птиці – 1017,4 тис.голів (на 25,3% більше).
Порівняно з січнем - лютим 2010 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування
худоби та птиці збільшився на 31,6%. Середньодобові
прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зменшилися на 3,6%, свиней збільшился
– на 66,9% та відповідно становили 485 г та 217 г. Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції зменшився на
3,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 6,9%, продукції
тваринництва – на 2,5%.
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень – лютий порівняно з січнем – лютим 2010
р. зросли майже на всі основні види продукції, найбільше
на зернові та зернобобові культури (на 97,4%), на картоплю - (на 27,8%).
На 1 березня у сільськогосподарських підприємствах
(крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання,
переробку зернових культур, було в наявності 2000 т зерна (на 47,6% менше проти 1 березня 2010 р.), у т.ч. 287 т
пшениці, 40 т ячменю, 1013 т кукурудзи, 148 т жита.

Віталій ПОНОМАРЕНКО,
начальник управління
агропромислового
розвитку райдержадміністрації.

За дорученням начальника ГУСКо –
Надія ТАРАСЮК,
начальник відділу статистики у
Макарівському районі.

У ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЯХ

РЕГІОНАЛИ ЗВІТУЮТЬ ЗА РІК РОБОТИ ТА
СТАВЛЯТЬ ЗАВДАННЯ НА ПОДАЛЬШЕ
У середу у Міжнародному виставковому
центрі відбулися Національні збори депутатів рад усіх рівнів від Партії регіонів за участі
сільських, селищних, міських голів та народних депутатів України. На цьому заході регіонали підбили підсумки роботи влади за минулий рік, обговорили та визначили завдання,
спрямовані на реалізацію програми «Україна
для людей» та структурних змін, ініційованих
Президентом України задля поліпшення добробуту кожної української родини.
У національних зборах взяли участь: Голова Партії регіонів, Прем’єр-міністр України
Микола Азаров, Голова Верховної ради України, голова Народної партії Володимир Литвин, голова Комуністичної партії України Петро Симоненко. Неабиякий інтерес до зборів
виявили журналісти: на захід отримали акредитацію близько 300 працівників ЗМІ.
Цей форум став наймасовішим партійним зібранням за роки Незалежності України: в ньому взяли участь майже 7 тисяч осіб.
Саме вони на місцях втілюють у життя передвиборну програму Глави держави «Україна
для людей!». Саме вони розвивають місцеве
самоврядування, демонструють узгоджену
роботу з виконання ініційованих Президентом реформ, розбудовують інфраструктуру,
поліпшують умови життя та праці населення,
що, врешті-решт, позитивно відіб’ється на
житті кожної сім’ї.
У радах усіх рівнів працює майже 83 тисячі депутатів від Партії регіонів, тобто кожен
третій депутат представляє нашу політичну
силу. Всі учасники зборів як представники
чинної влади усвідомлюють свою персональну відповідальність за добробут, тепло й затишок у кожній оселі.
За рік роботи при владі команді регіоналів уже вдалося стабілізувати фінансову сис-

ДО УВАГИ
ЖИТЕЛІВ
РАЙОНУ!

тему, налагодити взаємодію між виконавчою
та законодавчою гілками влади. Щойно отримавши владні повноваження, Кабмін у стислі
терміни розробив, а Верховна Рада ухвалила
Державний бюджет України на 2010 рік, який
створив передумови проведення економічних та соціальних змін і виведення країни з
кризи.
•
Так, у кризовому 2009 році реальна
зарплата скоротилася на 9,2%, а у 2010-му першому році нової влади - зросла на 10,2%.
•
У 2009 році ріст ВВП мав від’ємне
значення й становив -14,8%, а у 2010 році даний показник складав уже +4,2%.
•
Якщо в 2009 році заборгованість
з виплати зарплат зростала, й за підсумком
цей індекс склав 23,9%, то у 2010-му заборгованість зменшилась на третину.
Уряд, сформований командою регіоналів та наших політичних партнерів, істотно
підвищив обсяг державної допомоги малозабезпеченим родинам, сім’ям з дітьми, пенсіонерам, інвалідам, ветеранам та іншим соціально вразливим категоріям населення.
•
Так, цього року влада виконала ще
одну принципову обіцянку - у 1,6 раза збільшила виплати при народженні дітей.
•
Середній розмір пенсії перевищив
1000 гривень, і найближче чергове підвищення виплат громадянам за віком очікується вже у II кварталі.
•
Протягом поточного року підвищення соціальних стандартів (мінімальної
заробітної плати, мінімальної пенсії, розміру посадового окладу працівників І розряду
Єдиної тарифної сітки, погодинного розміру
мінімальної заробітної плати та інших виплат,
які залежать від прожиткового мінімуму), відбудеться ще тричі - з 1 квітня, з 1 жовтня, з 1
грудня.

При районній державній
адміністрації
діє „гаряча телефонна
лінія” звернень громадян до голови адміністрації Ярослава Добрянського.
Звернення приймаються в телефонному
режимі щочетверга за
телефоном 5-15-64 з
8:00 до 16:00.
Відповіді на поставлені громадянами
питання будуть надані
в телепередачах ТРК
„АВІС”.

* * *

Макарівська
районна рада повідомляє про створення
офіційного сайту в
мережі інтернет –
rada-makariv.org. На
цьому сайті кожний
бажаючий може ознайомитися з інформацією, що безпосередньо стосується
роботи районної ради
та мати доступ до офіційних веб-сторінок та
селищних і сільських
рад Макарівського району.

ГРАФІК
особистих виїзних прийомів громадян керівниками райдержадміністрації
в населених пунктах району в другому кварталі 2011 року
№ Прізвище, ім'я, по батькові, посада

квітень

травень

серпень

Козичанка
13.04.

Плахтянка

Мотижин

11.05.

8.06.

Юрів
27.04.

Новосілки
25.05.

Фасова
22.06.

Ч.Слобода

Колонщина

Соснівка

7.04.

5.05.

02.06.

Наливайківка

Ніжиловичі

19.05.

16.06.

керівника, який веде прийом
1

ДОБРЯНСЬКИЙ Я.В. - голова
райдержадміністрації

2

ГРІНЕНКО А.Ю.- перший
заступник голови адміністрації

Рожів
21.04.
ГУМЕНЮК О.М. - заступник голови
адміністрації

Андріївка
Маковище
18.04.

4

ПРУНЦЕВ С.Є. - заступник
голови адміністрації

Небилиця

4.04.

Ясногородка

6.06.
Чорногородка

Ситняки

16.05.

20.06.

Бишів 6.05.

Вільно

Пашківка
20.05.

Кодра

1.04.
Опачичі
15.04.

3.06.
17.06.

Дату проведення виїзного прийому визначає сільський, селищний голова, керівник підприємства за погодженням з головою райдержадміністрації або його заступниками.
Інформація про кількість відвідувачів, порушені питання і вжиті заходи, передається
на другий день після виїзного прийому громадян в юридичний відділ апарату райдержадміністрації для узагальнення.
Олена ФОКА,
керівник апарату адміністрації.

БУДЬТЕ З НАМИ – ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ
„МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ”

ПЕРЕДПЛАТНА ВАРТІСТЬ: на один місяць – 6,57 грн.;
на три місяці – 19,71 грн.
НАШ ІНДЕКС — 61291.
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НАШІ ІНТЕРВ’Ю

СЕРГІЙ ПРУНЦЕВ: „СПОДІВАЄМОСЯ НА ПІДТРИМКУ
ГРОМАД. СПІЛЬНО ЗМОЖЕМО ДОСЯГТИ УСПІХУ”
25 лютого в інтерв’ю нашій газеті заступник
голови
райдержадміністрації
С.Є.Прунцев вів мову про відродження сільськогосподарського виробництва в районі
шляхом введення в обробіток земель, які
були розпайовані і роками не оброблялися. Наразі розмова про інший, але не менш
важливий аспект наведення ладу в землекористуванні, а саме: раціональне використання земель сільгосппризначення, які
передані у власність і довгострокову оренду
райдержадміністрацією, та плати за неї.
- Раціональне використання
землі – це предмет загальнодержавного та суспільного інтересу,
- наголосив на початку нашої бесіди Сергій Євгенійович, - воно передбачає ефективну експлуатацію
земельних ресурсів із найбільшою
їх віддачею. Тільки за умови раціонального та ефективного використання землі за її основним
призначенням, а саме: вирощуванням сільгосппродукції, можна
будувати сильне, розвинуте село,
суспільний добробут, покращити
інфраструктуру населених пунктів,
їх обслуговуючу сферу, домогтися обгрунтованого ціноутворення,
створення нових робочих місць та
в повній мірі забезпечити населення продуктами харчування. Що
вкрай важливо за умови наростання світової продовольчої кризи.
Земля в Україні визнана основним національним багатством,
яке перебуває під охороною держави. В Україні сконцентровано
близько 25 відсотків потенційно
найродючіших грунтів світу. Землі
сільгосппризначення є основною
категорією земельного фонду
України, які мають використовуватися за призначенням.
Райдержадміністрація продовжує забезпечувати здійснення
комплексу заходів, направлених
на реалізацію державної політики
у сфері раціонального та ефективного використання земель
сільгосппризначення землекористувачами на території району, що
дозволить протягом нинішнього
року додатково залучити до обробітку та використання за цільовим
призначенням близько 15 тисяч
гектарів сільгоспземель. У районі
і надалі (в попередньому інтерв’ю
я говорив про це) ведеться робота
щодо укладання договорів оренди паїв. ТОВ «Агро-Холдинг МС»
працює по Бишівській, Гружчанській, Козичанській, Лишнянській,
Липівській, Королівській, Андріївській сільських радах, ТОВ «Полісся» - по Борівській, ПП „Альтернатива «Новий дім» - по Вільнянській,
ТОВ «Агрофірма «Весна-2011» - по
Ніжиловицькій, ПП «Роксолана» по Яблунівській сільських радах.
Розширює виробництво, укладаючи договори оренди з жителями
населених пунктів Рожівської та
Небилицької сільських рад, ТОВ
«Агрофірма «Київська».

Водночас з цим особливу увагу ми надаємо приватним землекористувачам, які набули право
власності або на підставі рішень
адміністрації в попередні роки,
або за договорами купівлі, а також землекористувачам, які свого
часу уклали довгострокові договори оренди землі з райдержадміністрацією. Хотілося б звернутися до
них і наголосити, що цільове призначення землі є однією з базових
характеристик ділянки. Сьогодні
зросла увага держави до цього
питання через значні порушення
у використанні земельних ділянок.
Збільшилася кількість судових
спорів. Так, райдержадміністрація
сьогодні працює над виявленням
недобросовісних землекористувачів. Готуємо по п’яти договорах
оренди, там де землекористувачі
не використовують ділянки за призначенням і ухиляються від спілкування з райдержадміністрацією,
судові позови щодо їх розірвання.
- Наскільки сувора відповідальність землекористувачів за
нецільове використання землі?
- За невиконання вимог використання землі за цільовим
призначенням фізичні і юридичні
особи несуть адміністративну та
кримінальну відповідальність. Відповідно до законодавства цивільна відповідальність передбачена
статтею 53 Кодексу про адміністративні правопорушення. Це –
стягнення штрафу з громадян у
розмірі від 5 до 25 неоподатковуваних мінімумів громадян. Сьогодні неоподатковуваний мінімум
– 17 гривень, отже максимально з
незаконослухняного громадянина
буде стягнуто 425 гривень. На посадових осіб накладається штраф
від 15 до 30 неоподатковуваних
мінімумів. Кримінальна відповідальність настає при негосподарському використанні землі відповідно до статті 254 Кримінального
кодексу. Це якраз те, що є в районі: земля роками не обробляється,
заростає бур’янами, чагарниками.
Коли ж землекористувач допустив
забруднення або псування землі,
то тоді наступає кримінальна відповідальність за статею 239. Він
може бути засуджений до трьох
років ув’язнення.
Хочу наголосити, що землекористувачів закон зобов’язує підвищувати родючість грунтів та збе-

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ПОЧАТОК
ЛЮТОГО СТАНОВИЛО 45,76 МЛН.

Населення України станом на 1 лютого становило
45,76 млн людей, повідомляє Державний комітет статистики. На 1 січня в Україні проживало близько 45,78 млн
людей.
Із загального населення країни міське на 1 листопада
становило 31,44 млн людей.
Згідно з останнім переписом населення України, проведеним 5 грудня 2001 року, в країні проживало 48 млн
457,1 тис. людей.

рігати корисні властивості землі
(статті 91 та 94 Земельного Кодесу
України). Експлуатація землі, яка
не передбачає відтворення її корисних властивостей або сприяє
розвитку процесів, що погіршують
її стан, є хижацьким використанням землі. Це веде до її псування
та тягне за собою негативні правові наслідки відповідно статті 239
Кримінального кодексу.
Сьогодні настав час всім виявити громадську позицію, суспільну відповідальність і, нарешті, патріотизм до своєї землі. Не можна
за негосподарського ставлення до
землі чекати від неї віддачі.
- Добробут сільських громад
і загалом розвиток сіл напряму
залежить від наповнення місцевих бюджетів. Один із шляхів – плата за землю. Згідно
Бюджетного кодексу 2011 року
відтепер, на відміну від попередніх років, стовідсотково плата
за землю повинна надходити до
місцевих бюджетів. Чи справно
сплачують її землекористувачі?
- Як сьогодні можуть сільські
ради планувати свою діяльність у
покращенні інфраструктури населених пунктів, обслуговуванні громад, якщо заборгованість в районі
із сплати земельного податку сягає 1 мільйон 800 тисяч гривень.
- Чому накопичився такий
борг?
- Причина, по-перше, у відсутності свідомості громадян, але є
й інший аспект, який виявляємо,
аналізуючи питання раціонального використання землі, – це приховування від податкової служби
земельних ділянок. Ми надсилаємо таким громадянам листи, де
роз’яснюємо неприпустимість подібної позиції.
- Але ж у районі є землекористувачі, які мають пільги, що
звільняють їх від плати за землю?
- Так, від сплати земельного
податку і орендної плати звільняються ліквідатори, постраждалі
від чорнобильської катастрофи та
пенсіонери. Але це в основному
частка населення, яке має у власності земельні паї. Вони нині активно укладають договори оренди
із сільгосппідприємствами і передають їм землю в обробіток. А от
заборгованість створили і продовжують нарощувати саме земле-

користувачі, про яких я веду мову.
Це люди в переважній більшості
платоспроможні.
- Сергію Євгенійовичу, як
плануєте борг ліквідувати?
- В першу чергу прагнутимемо
впливати на свідомість, громадську позицію таких недобросовісних землекористувачів. Якщо ж
це не допоможе, то залучатимемо
правоохороронні органи, прокуратуру, екологічну службу. Відповідно до статті 141 Земельного
кодексу систематична несплата
земельного податку та орендної
плати є підставою для вилучення
земельної ділянки.
- Чи виявили під час таких
перевірок землекористувачів,
які ухиляються від плати за
землю?
- Саме зараз ведемо роботу
на територіях сільських, селищних
рад по виявленню тих, хто не тільки нераціонально використовує
землю, а й не вчасно сплачує земельний податок, орендну плату.
Відпрацьовуємо Бишівську, Королівську, Борівську сільські ради,
надалі - Лишнянську сільську та
Макарівську селищну ради. Приміром, на території Борівської
сільської ради веде свою господарську діяльність ТОВ „Слав’яни”
на площі майже 12 гектарів. Але
жодних документів на цю ділянку
не має. Сільська рада підтверджує, що ТОВ і не платить за землю. Також тут встановлено телекомунікаційну вежу не тільки без
дозвільних документів, а й без
укладання договору на оренду
земельної ділянки, її господарі не
сплачують за неї. В таких випадках
без правоохоронних органів, прокуратури, інших фіскальних органів не обійтися. І надалі до цього
процесу залучатимемо контролюючі органи, управління Держкомзему в районі, обласні служби,
СБУ. Ми працюватимемо над тим,
щоб громадськість знала, що відбувається поряд, знала як добросовісних, так і недобросовісних
землекористувачів. Звертаюся ще
раз до громад: „Розвиток громад у
ваших руках. Тож в роботі, яку ми
розпочали, сподіваємося на вашу
підтримку і співпрацю. Спільно,
переконаний, зможемо досягти
успіху”.
Бесіду вела Анна СУХЕНКО.

КОЛЕГІЯ
РОЗГЛЯНУЛА
ВАЖЛИВІ
ПИТАННЯ
17 березня 2011 року голова райдержадміністрації
Ярослав Добрянський провів
засідання колегії районної
державної адміністрації. З
доповіддю «Про стан підготовки підприємств агропромислового
комплексу
до весняно-польових робіт
у 2011 році» виступив начальник управління агропромислового
розвитку
райдержадміністрації Віталій
Пономаренко. Про сплату
податків за землю громадянами та суб’єктами господарювання
Макарівського
району проінформувала заступник начальника Державної податкової інспекції у
Макарівському районі Ірина
Багінська. Начальник відділу
культури і туризму райдержадміністрації Ліна Факторович у своєму виступі висвітлила питання про організацію
змістовного дозвілля дітей та
молоді в закладах культури
району.
«Про дотримання
санітарно-гігієнічних норм в
організації харчування у навчальних закладах освіти та
охорони здоров’я району»
доповів головний державний
санітарний лікар Макарівського району Володимир
Тарасенко.
Інф. “М. в.”.

СЕМІНАР З
СЕКРЕТАРЯМИ
СІЛЬСЬКИХ
І СЕЛИЩНИХ РАД

У минулий четвер заступник голови районної ради
Олег Майстренко провів семінар – нараду з секретарями
сільських та селищних рад. З
питання «Про посвідчення
заповітів та довіреностей»
та «Про посвідчення справжності підписів на заявах»
виступила приватний нотаріус Макарівського районного
округу Людмила Лисенко;
“Про оформлення ставків в
оренду в сільській місцевості” доповів приватний нотаріус Макарівського районного
округу Андрій Дурицький.
Начальник
районного
архітектурного бюро Володимир Карпець і головний
державний інспектор центрального регіону ДАБК у Київській області Оксана Кондратенко виступили з питань
«Про підготовку документів
для будівництва житлових
будинків» та «Про здачу в
експлуатацію будинків у сільській місцевості».
Старший інспектор територіального центру комплектування військовослужбовців
за контрактом Юрій Борисовець вів мову про військову
службу за контрактом.
Набуті знання на семінарі
допоможуть тепер у практичній роботі секретарям сільських і селищних рад.
В роботі наради взяв
участь Олександр Михальченко – начальник Макарівського районного управління
юстиції.
Людмила ЗАБЕЛА,
керуюча справами
районної ради.

ДІТИ ВІЙНИ ВІДСТОЮЮТЬ СВОЇ ПРАВА В СУДІ
Щомісячну соціальну допомогу в
розмірі 30% від мінімальної пенсії за
віком мають отримувати діти війни
згідно статті 6 Закону України «Про
соціальний захист дітей війни». Цей
закон набрав чинності ще у 2006
році. Але державна соціальна підтримка дітей війни не забезпечувалася. З дня набрання чинності цього Закону пенсіонери взагалі нічого
не отримували. У 2008 р. їм почали

нараховувати підвищення у розмірі 10% від прожиткового мінімуму.
У 2009 р. ці виплати «заморозили»
урядовою постановою та залишили
на рівні 2008 р. – 49,80 грн., незважаючи на те, що мінімальна пенсія
на той час зросла.
Сьогодні вже понад півтора мільйона дітей війни в Україні звернулися
з позовами до суду, щоб відстояти
свої права.

Як повідомили в управлінні
Пенсійного фонду України у Макарівському районі більше 500 жителів району звернулися із заявами
про проведення перерахунку призначеної пенсії з урахуванням підвищення її на 30% від мінімальної
пенсії за віком. За рішеннями суду
у районі вже проведено додаткові
виплати на суму майже 500 тисяч
гривень.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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СВІДЧАТЬ ЦИФРИ І ФАКТИ

У минулому номері «Макарівських вістей» (№12 від 18.03.2011 р.) розпочато публікацію
матеріалів виступом Прем’єр-міністра України Миколи Азарова «Об’єктивно Україна йде
правильним шляхом» про підсумки роботи діяльності першого року Кабінету Міністрів. Що
досягнуто, свідчать цифри і факти.
С ис темні пробл еми 2008 р. – початку 2010 р.
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Першочергові кроки Уряду 2010 року

-руйнув ання в ертикал і в иконав чої в л ади
- підпис ання в край нев игідних для У країни
довгострокових контрактів на імпорт природного газу

стабілізація цінової ситуації

- падіння реал ь ного В В П та промис л ов ого в иробництв а у
2009 році було одним з найгл ибших у с в іті

ліквідація відставання від
плану-графіка робіт,
підготовки до Євро-2012

- порожня казна та критичні борги з відшкодування П ДВ

відновлення стимулюючої
ролі заробітної плати

- в ідс утніс ть закону про держав ний бю джет на 2010 р.
- нев иконання З акону
України «Про
встановлення
прожиткового мінімуму та
мінімальної заробітної
плати»

- призупинення програми с пів робітництв а з МВ Ф

- здійснення запозичень на невигідних для країни
умовах та стрімке накопичення державного боргу

?

січень-лютий
2010р.

2009р.

-значні борги та переддеф ол тний с тан
держав них компаній (НАК “Наф тогаз
У країни”, “У кравтодор” У крзалізниця”)
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попереднього року

2004 р.
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3,1

6,2

2005 р.

2006 р.

7,6
2007 р.

4,2

2,3
2008 р.

2009 р.

2010 р.
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м л р д .г р н

9,7
5,1*

січень
2011 р.

%

0

7,9

7,3

4

5,5

12,5

активізація переговорного
процесу з Російською
Федерацією щодо
зниження вартості
природного газу

-3

5

розблокування проблеми
невідшкодованого ПДВ

Ф інанс ов і резул ь тати діял ь нос ті підприє мс тв
у 2009-2010 роках

,2
%

11,2

стимулювання відновлення
економічної активності
реального сектора,
модернізація економіки

наведення ладу в
державних фінансах

+4
4

12,1

10

підвищення державних
соціальних стандартів

відновлення вертикалі
виконавчої влади

ВВП та промислове виробництво
2004 - 2011 рр.
у % до відповідного періоду
15

збалансування Пенсійного
фонду України

невідкладна підготовка та
прийняття державного
бюджету на 2010 рік

-скорочення міжнародних в ал ю тних резерв ів

- с трімке зрос тання цін на продукти
харчування першої необх іднос ті
2008р.

вчасне проведення веснянопольових робіт

- кредитний рейтинг деф ол тного рів ня

-падіння реал ь ної заробітної плати
та накопичення боргів перед
працівниками

погашення боргів
із заробітної плати

активізація будівництва та
суміжних галузей

-«ручний» розподіл бюджетних ресурсів та
ф інанс ов і зл ов жив ання
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-15

індекс промисловго виробництва
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-20

зміна реального ВВП
-25

прибуток
1
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* попередня оцінка
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В антажооборот у 2007-2010 роках
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О бс яг роздрібної торгів л і у 2007-2010 роках

у відсотках до попереднього
року
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1 1 8,1

1 07,6

2009 р ік

82,6

99,4

2008 р ік

2007 р ік

1 02,9
2007 р ік

2008 р ік

2009 р ік

201 0 р ік

'

СТОР. 4.

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 березня 2011 року
смт Макарів

джено районну Програму відновлення і
підтримки сприятливого гідрологічного
режиму та санітарно-екологічного стану
(розчистка) річки Здвиж.

Робоча нарада з проектантами.
баржа чистила її русло. Проте роботи так
і не були завершені. Відтоді береги річки,
що тягнуться в обидві сторони від мосту, все більше заростають очеретом та й
сама водойма все менше нагадує річку –
швидше чимале болото.
Старожили ще пам’ятають Здвиж повноводним. Меліорація, негосподарське
використання прибережної смуги зробили свою справу, внісши гірку частку в
екологію довкілля. Замулилися джерела
водойми, поступово почало зменшуватися й саме русло річки.
І ось 25 лютого цього року рішенням
сесії районної ради № 71-05-VІ затвер-

Цього тижня відбулася в райдержадміністрації чергова робоча нарада з проектантами, яку провів перший заступник голови райдержадміністрації А.Ю.Гріненко.
В ній взяли участь: заступник начальника
Управління водного господарства Києва та Київської області Д.Д.Бугай, автор
проекту О.П.Кучерявий, Макарівський
селищний голова О.М. Іващенко, начальник фінансового управління райдержадміністрації С.М.Дідківська, начальник
відділу економіки райдержадміністрації
Л.С.Омельченко, виконуючий обов’язки
начальника відділу містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури рай-

№ 482

ПРО ПРОВЕДЕННЯ В
МАКАРІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ДВОМІСЯЧНИКА БЛАГОУСТРОЮ
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації“, “Про благоустрій населених пунктів“, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.11.2009 № 1320-р
“Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них
територій на 2010-2015 роки“, розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 12.03.2011 № 208 “Про проведення в Київській області двомісячника благоустрою населених пунктів“, з метою поліпшення стану навколишнього
природного середовища, благоустрою, озеленення населених пунктів та прилеглих до них територій:
1. Провести з 14 березня по 16 травня 2011 року в районі
двомісячник благоустрою населених пунктів.
2. Утворити районний штаб з питань організації проведення в районі двомісячника благоустрою населених пунктів.
3. Виконкомам сільських та селищних рад:
3.1. Утворити відповідні штаби.
3.2. Забезпечити виконання комплексу заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля, а саме: озеленення, благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій,
очищення водних джерел тощо.
3.3. Організувати ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, очищення від сміття та металобрухту лісосмуг уздовж доріг.
3.4. Виконати запланований обсяг робіт щодо будівництва і ремонту доріг, тротуарів, шляхових смуг, велосипедних
доріжок, павільйонів на зупинках пасажирського транспорту.
3.5. Привести в належний санітарний та естетичний стан
прибудинкові території, парки, сквери, дитячі, спортивні та
господарські майданчики, місця вигулу домашніх тварин (собак), інші об’єкти благоустрою населених пунктів.
3.6. У рамках двомісячника провести акцію “Посади своє
дерево”.
3.7. У зв’язку із відзначенням 70-ї річниці героїчної оборони фортеці-героя Бресту та міста-героя Києва особливу увагу
приділити упорядкуванню військових кладовищ, братських та
одиноких могил, меморіальних комплексів, місць почесних
поховань, а також місць поховань на території України іноземців, скульптурних, архітектурних та інших споруд і об’єктів, що
увічнюють пам’ять про Перемогу та подвиги її учасників, із
широким залученням ветеранських та інших організацій, підприємств усіх форм власності.
3.8. Залучати до проведення заходів двомісячника благоустрою громадськість, учнівську та студентську молодь.
3.9. Про хід проведення двомісячника благоустрою інформувати районний штаб з питань організації проведення двомісячника благоустрою через відділ житлово-комунального
господарства і райдержадміністрації 28 березня, 11 та 28
квітня, 13 травня 2011 року.
4. Рекомендувати засобам масової інформації району
широко інформувати населення про хід проведення двомісячника благоустрою.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Гріненка А.Ю.
Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова адміністрації.
СТОР. 7.

РОЗРОБЛЕНО ПРОГРАМУ
І ПІДГОТОВЛЕНО ПРОЕКТ РОЗЧИСТКИ ЗДВИЖА
Назва річки Здвиж не випадково походить від слова трясовина. Макарівці
пам’ятають як ще років 8-10 тому на водоймі біля центрального парку спеціальна

3

'

держадміністрації Я.І.Оліярник, начальник карівців, яке, хтозна, може й стане для
відділу житлово-комунального господар- нас улюбленим.
ства райдержадміністрації О.В.Підоріна.
Звичайно, цей проект не з дешевих – 5
Йшла мова про те, що проектом пе- мільйонів 748 тисяч гривень, але він того
редбачено розчистку водойми довжи- вартий. Проектанти відповідають за кожною 1600 метрів, а в місцях заболоче- ну копійку витрат. Замовником виступила
ної території, де були несанкціоновані Макарівська селищна рада. Співфінансукар’єри грунту з метою акумуляції па- вання буде з районного бюджету та бюводкових вод, розширення існуючого джетів інших сільських рад. За 3-4 місяці,
русла до 50 метрів та підсипкою при- тобто уже восени, роботи проектанти плалеглої території. Це буде сприяти по- нують завершити.
кращенню екологічного стану заплави
Анна ЛЕОНІДОВА.
З метою забезпечення інформування
та забезпечить оптимальне функціонугромадськості, ознайомлення з проектом
вання системи.
Грунт, отриманий від розчистки, скла- 15 квітня буде проведено громадські слудуватиметься на заболочених ділянках хання.
Про місце та час проведення громадта прилеглих до неї територіях. Після
рекультивації територія буде викорис- ських слухань буде додатково поінформотовуватись у рекреаційних цілях. Роботи вано через засоби масової інформації.
з розчистки Здвижа,
підсипки
території
виконуватимуться сухорийним способом.
Після закінчення
їх
буде
облаштовано
прибережну захисну
смугу навколо русла.
До речі, учасники наради цього разу
ініціювали в плани
проектантів і цікаву
оригінальну ідею, яка,
впевнена, припаде до
вподоби багатьом, насипку невеличкого
острівця на річці навпроти парку, до якого вестиме місток. А
в майбутньому облаштувати тут ще одне
Такою є річка сьогодні.
місце відпочинку ма-

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

4
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СВІДЧАТЬ ЦИФРИ І ФАКТИ
З аборгов аніс ть із заробітної пл ати у 2007-2010 році 9

8

Зміна реальної заробітної плати

7

Приріс т прямих іноземних інв ес тицій

мл н.грн.

% до попереднього року

млн. дол.
США
0

12,5

13

7 935

2000

10,2

-519,6

1 737,7

1 800

0

8,4
+ 21. дол. США

0

3

0

4 655

4 437

1 340,9

1 400

млн

6 074

0

1 600

6,3

8

ІІ-ІV квартал

0

1 000

2007 р.

-2

4 556,7

2008 р.

2009 р.

2010 р.

668,7

800

0

600

-7

І кв. – 98,3

0

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Ф актори, які чинил и
тис к на цінов у с ит уацію у 2010 р.

12,3

+9,3 млрд. грн

харчув ання у світі;
• підвищення світових цін на
наф т у наприкінці року (за ІV кв. на
16-18%).

В нутрішні:
• несприятливі погодні умови, які
вплинули на якість врожаю;
• зростання дох одів населення;
• незбалансований
пропозицією
попит,
викликаний
тривалою
кризою в деяких галузях;
• шт учний ажіот аж.

-1,9%
-4,1 млрд. грн
Дані НБУ

29 523

26 706

26 352

25 147

24 148

22 000

25 286

26 505

28 822

35 139

33 540

30 000

30 876

32 000

32 692

34 000

34 576

у 2009-2011 роках
на кінець періоду

36 000

24 000

13

9цукор

I кв. 2010 р. за 2010 р.

9сало

29,8%

-5,8%

9яйця

20,3
%

15%

-21,9%

9свинина:

-2,2%

м’ясо

-3,9%

субпродукти0,5%

-3,1%

-13,7%

9 рис

1,8%

9,5%

9риба

4,1%

-4,7%

у
липні
2010
року
підвищило
S&P
довгостроковий
рейтинг
України
за
зобов’язаннями в іноземній валюті з «В» до «В+».
Довгостроковий рейтинг у національній валюті
підвищено з «В +» до «ВВ -»;
Fitch Rating у липні поточного року підвищило
довгострокові
кредитні
рейтинги
України
за
зобов’язаннями в іноземній валюті та за зобов’язаннями в
національній валюті з «В -» до «В»;
Moody's у жовтні поточного року змінило прогноз
довгострокових рейтингів дефолту емітента України в
іноземній і національній валюті з «Негативного» на
«Стабільний».

лютий '11

грудень '10

листопад '10

серпень '10

липень '10

червень '10

травень '10

квітень '10

березень '10

січень '10

лютий '10

грудень '09

січень '11
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(в клю чно з в алю тними рахунками)

В ИДА Т КИ

+25,2%

+22,6%

2009 рік

2010 рік

2009 рік

2010 рік

1 ,8
м л р д .гр н .
на 20.1 2.2007

-9,5%

на 1 1 .03.201 0

на 01 .01 .201 1

Зростання основних соціальних індикаторів
Рік
2010

734 грн.

875 грн. 922 грн.

20

1152 грн. 2629 грн.

B
B-

2007

+153

601 грн.

999 грн.

Мінімальна

Со ціа л ьний за хист
та со ціа л ьне
за б е зпе че ння

Прожитковий
зарплата
мінімум

1 69,9

2008 р.

2009 р.

2009 рік
на кінець року

22

Збільшено мінімальні пенсійні виплати для інвалідів Великої
Вітчизняної війни та учасників бойових дій
(близько 140 тисяч осіб)

зарплата

1 000

573
632
776
744

750
816
977
941

+30,9%
+29,1%
+25,9%
+26,5%

744

941

+26,5%

545

613

+12,5%

1 395

800

+2

0,1

%

24

Державна підтримка ветеранів
Великої Вітчизняної війни у 2010 році
Підвищено розміри щорічної разової грошової допомоги
порівняно з попереднім роком

Майже у 2 рази

%
1,1
1 347

+2

23

У 1,8 раза

1 211

пенсії від 1301 гривні
до 1500 гривень

%

1 170

пенсії від 1001 гривні
до 1300 гривень

1,8

1 008

- 51%

пенсії від 801 гривні
до 1000 гривень

1 200

+2

1 152

пенсії до 800 гривень

1 400

в 1,3
раза

1 440

1 600

до підвищення
з 01.08.2010
з 01.12.2010

1 578

+2

%
2,3

1 524

грн.
1 800

в 1,4
раза

%

Прожитковий мінімум

І розряд ЄТС

зарплати

на початок
2011 року

21

* у співставних умовах за новою статистичною методикою

Зміна кількості пенсіонерів за розмірами призначених пенсій
на кінець 2009 та 2010 років

в 2,7
раза

пенсії

2010 р.

Підвищення державних соціальних стандартів

2189* грн.

Середній розмір

пенсія

1 296

Кул ьтура та
м исте цтв о

1 762

Осв іта

1 702

Охо ро на зд о ро в 'я

701 грн. 744 грн.
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21 2,5

1 61 ,8

Мінімальна
2009

201 0

+25%

для працездатних

+440

2009

м лрд. грн

для дітей 6-18 років

+133

2008

Видатки соціального спрямування загального фонду
Державного бюджету України у 2008-2010 роках

для дітей до 6 років

+178

М.Я. Аза р о в а

B+

для непрацездатних

20,4%

+174

Ю.В. Ти м о ш е н ко

BB-

протягом 2010 року

34,5%
28,4%

1 6,2%

на 01 .01 .2009

19

Зростання видатків державного бюджету
у соціально-культурній сфері у 2010 році
у відсотках до 2009 року

17

7,7
м л р д .гр н.

+0,4%

УРЯД
В.Ф. Ян у ко в и ч а

2006

24,4
м л р д .гр н.

21 ,2
м л р д .гр н.

15

30.08. 05.04. 02.08. 1 2.08. 1 5.1 0. 24.1 0. 1 6.02. 25.02. 31 .07. 30.1 0. 1 1 .03. 1 7.03. 1 7.05. 29.07.

З ал ишок коштів на рах унках Держав ного казначейс тв а

% до попереднього року

Відношення до України як позичальника з боку міжнародного
рейтингового агентства Standard & Poor‘s

CCC+

R&I у серпні 2010 року змінив прогноз рейтингу з
«Негативного» на «Стабільний» у зв’язку із поліпшенням
політичної і фінансової ситуації та з економічних умов.

В иконання держав ного бю джету
ДО Х О ДИ

14

Зміна відношення до України як позичальника з
боку міжнародних рейтингових агентств у 2010 році

20 000

січень '09

2010 р.

36 670

38 000

26 000

12

12

Міжнародні резерв и Націонал ь ного банку
України
м л н. до л . США

28 000

2009 р.

Індекс цін на продукти
за 2010 р.
за 2008 р.
харчув ання
+25%
+24%
у с в іті:

січень- лютий
2011 р.

2010 р.

н а 01 .01 .1 1

•

9,1

2008 р.

н а 01 .1 2.1 0

I кв. 2010 р. за 2010 р.

З ов нішні:

подорожчання
•• двократне
світових цін на зерно;
• суттєвий ріст цін на продукти
•

н а 01 .03.1 0

Індекс споживчих цін
на окремі продукти харчування

11

у % до грудня попереднього року

+3,4%

2009 р.

н а 01 .01 .08

Зміна індексу споживчих цін в Україні

10

22,3

+28,5%

400

-9,2

-12

З міна обс ягів депозитних в кл адень нас ел ення у банках
України
+60,35 млрд. грн

1 21 8,1

1 200

У 1,7 раза

інвалідам і учасникам бойових дій Великої
Вітчизняної війни
членам сімей загиблих військовослужбовців
та іншим категоріям осіб, на яких
поширюється Закон України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»
учасникам війни

600

Інваліди
війни І гр.

Інваліди
війни ІІ гр.

Інваліди
війни ІІІ гр.

Учасники
бойових дій

придбано за рахунок державного бюджету
інвалідам І групи Великої Вітчизняної війни

491 квартиру
у 115 населених пунктах

'

СТОР. 5.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 13 25 березня 2011 р.

5

СВІДЧАТЬ ЦИФРИ І ФАКТИ
Виплата допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,25
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової
державної допомоги дітям
млрд.грн
.

26,4
22,7

16,6

35,2
млн.грн.

12,8
млн.грн.
2010 р.

2011 р. план

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню
млрд.грн.
на послуги зв'язку, пільговий проїзд та інші пільги
на тверде паливо та скраплений газ
на житлово-комунальні послуги

+14,5%

28

+28,2%

0,5

0,4
4,4

5,1

2009 р.

2010 р.

2009 рік

1,5

1 6,7%

Ос в іта

Кул ьтур а та
м ис те цтв о

Фізична кул ьтур а і
с по р т

2010 рік
29

30

21
1 5 057
435

З Б ІЛЬ Ш Е НО

+ 19 %

35 447

в 1,9
раза

6 390

в 2 раза

10
437
8 733

29 800

0,5

в 4 раза

Со ціа л ьний
за хис т та
с о ціа л ьне
за б е зпе че ння

Капіт ал ь ні в идатки держав ного
бю джет у
млрд.грн.

+ 31 %

1,4

1,3

Охо р о на зд о р о в 'я

Б ю джетна підтримка регіонів у 2009-2011 рр.
В идатки на інвестиційний
С оціальні субвенції
розвиток регіонів
мл н.грн
.

9,1

7,1

6,2

2008 рік

22,9%

1 9,1 %

5 246 жінок

2 023 жінок

27

32,0%

23,3%

О тримал и
в инагороду
37 475 жінок,
яким
прис в оє но
почес не
зв ання у
2010 році, та
у попередніх
роках

+36,7%

Зростання видатків загального фонду місцевих бюджетів
у соціально-культурній сфері у 2010 році
у відсотках до 2009 року

290
млн.грн.

+16,3%

2009 р.

26

В ипл ата одноразов ої в инагороди жінкам,
яким прис в оє но почес не зв ання "Мати-героїня"

3 391

22 792

7,0

844
2009 рік

2011 р. план

201 0 рік

201 1 рік
(пл а н)

31

Підтримка агропромислового комплексу

2009 р ік

201 0 р ік

с іч е н ь -л2009
и с то пр.
а д 2009 г.

201 1 р ік
(пл а н)

32

Продукти харчування

с іч е н ь -л2010
и с то пр.
а д 201 0 г.
33

Обсяги кредитів, залучених підприємствами АПК

У 2010 році порівняно з 2009 роком:
роком:

Приріст ВИРОБНИЦТВА у 2010 р.:

ЗАПРОВАДЖЕНІ нові бюджетні програми:
– відшкодування вартості будівництва та реконструкції
ферм, по якій сільгосппідприємства отримали 373 млн. грн.;
– підтримка створення оптових ринків
сільськогосподарської продукції, по якій перераховано
40 млн. грн.;
– закупівля племінних нетелів та корів у лізинг;
ВІДНОВЛЕНО підтримку вирощування цукрових буряків
та льону-довгунця – сільгоспвиробникам перераховано
230 млн. грн.;
НАРОЩЕНО фінансування основних програм:
– в 2,3 раза зросли видатки на селекцію в тваринництві;
– в 1,6 раза більше надано підтримки на здешевлення
кредитів сільськогосподарським підприємствам;
– на 18% збільшено державну підтримку на створення і
забезпечення запасу сортового насіння.

СУТТЄВО ПІДВИЩЕНО ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ
НА ПІДГОТОВКУ до ЄВРО-2012

Всього
5,8

2,3
2008 факт

Всього
3,4

7,1

2009 факт

2010 факт
37

у січні-лютому 2010-2011 рр.
+0,5%

в1

Фа кт
с ічня -л ю то го
201 0 р .

а за
,6 р

Ро зпи с
на с іче нь-л ю ти й
201 1 р .

м’яса птиці – 15%

молока – на 6,8%

яєць – 20%

вершкового масла – на 5,7%

вершкового масла – на 30%

м’яса птиці – 5,2%

томатів (консервованих) – на 65%

35

Фа кт
с ічня -л ю то го
201 1 р .

Дерегуляція підприємницької діяльності

Основні завдання бюджетної реформи

за І кв.
2010 р.

С учас на інф рас труктура – запорука с т абіл ь ного розв итку
економіки і с ус піл ь с тв а

40

¾ Запроваджено “Декларативний принцип” видачі
документів дозвільного характеру.
¾ Відмінено ліцензування 31% видів господарської
діяльності та 90,2
% видів робіт (2046 із 2268).
90,2%
¾ Запроваджено електронний обмін інформацією між
всіма учасниками державної реєстрації, скорочено
кількість і зменшено тривалість реєстраційних та
післяреєстраційних процедур.
¾ Законодавчо встановлено, що державний нагляд
(контроль) здійснюється за принципом наявності
одного органу державного нагляду у складі
центрального органу виконавчої влади.

Зниження адміністративних бар'єрів ведення
бізнесу та дерегуляція господарської діяльності

• У минул ому році у Киє в і здано зал ізничну с кл адов у
Дарницького залізнично-автомобільного мостового
переходу і в ідкрито ав томобіл ь ний рух з лівого на
правий берег, в ідкрито три нов і с танції метро:
«Деміївська», «Г олосіївська» і «В асильківська».
• З авершено ремонт і відкрито рух на об'їзній
ав томобіл ь ній дорозі навколо Х арков а протяжністю
82,7 км, на відрізку траси М-06 Київ -Житомир-Р ів неЛь в ів -Ч оп (199 км), здано дві ділянки автомагістралі
М-04 З нам’янка - Луганськ - кордон з Р осією Луганс ь к і Донець к розв антажені в ід транзитного
транс порту тощо.
• Із «зони ризику» пов ніс тю в ив едена підготовка до
рівень
готовності
основних
Є в ро-2012:
інф раструктурних об'єктів на кінець 2010
року
підв ищив с я в середньому на 30 % , що дасть
можливість ввести їх в експлуатацію в 2011 році.

СКОРОЧЕННЯ ліцензування
ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

ВИДІВ РОБІТ

Діючі

на 31%

на 90,2%

39

Податковий кодекс
Зменшення кількості
податків

Зниження ставок
Податок на прибуток

29

25%

2010 р.

19
2011 р.

! 23%

14

Податок на додану вартість

4

20%
17%

2011 р.
загальнодержавні
податки

16%

2011 р.

2010 р.

41

36

• У 2010 році в иконано дорожніх робіт на майже 7
мл рд. грн. Після будівництва, реконструкції і ремонту
в ідкрито рух по майже 1000 км онов л ених доріг. Це
в 10 разів біл ь ше, ніж за весь 2009 рік.

38

¾ Посилення фінансової самодостатності місцевих
бюджетів.
¾ Розвиток
програмно-цільового
методу
бюджетування.
¾ Запровадження середньострокового бюджетного
планування.
¾ Удосконалення системи управління державним
боргом.
¾ Модернізація системи бухгалтерського обліку в
державному секторі.
¾ Запровадження європейської моделі державного
внутрішнього
фінансового
контролю
та
підвищення бюджетної дисципліни.

39 1 41 ,9

38 931 ,8

25 1 70,7

олії – на 8,0 %

• У 2011 році передбачає ть с я побудув ати 10,2 мл н.
кв . метрів
житла, що в ідпов ідає
рів ню
докризов ого 2007 року.

Доходи загального фонду державного бюджету
млн.грн.

сала – на 20%

• У с ічні-л ю тому 2011 року в Р івненській області
введені в експлуатацію дв і загал ь ноос в ітні школ и,
розпочато
будівництво
районного
центру
зайнятос ті у
смт. Підволочиськ
Т ернопіл ь с ь кої
області,
реконструкцію
хірургічного корпус у Я лтинської міської лікарні та
дошкіл ь ного нав чал ь ного закл аду №2 “Б ерізка” у
смт. Ю вілейне Дніпропетровської області і т.д.

державний
бюджет

місцеві бюджети

0,5

цукру – на 21,5%

• Н априклад: здано обласну дитячу клінічну л ікарню
у
Дніпропетровську,
В с еукраїнс ь кий
центр
радіохірургії у Києві, школ у у селі Красноволя
В олинської області та інші; добудовано та
реконструйовано обласну ф іл армонію у ІваноФранківську,
реставровано
Б удинок-музей
Т . Г . Ш ев ченка у Ч еркаській області тощо.

залучені кошти
під гарантії Уряду

2,8
0,6

м’яса свинини – 25%

• У 2010 році введеного в експлуатацію житла у 1,5
раза біл ь ше ніж у 2009 році, загал ь ноос в ітніх
нав чал ь них закл адів на 17,3% , амбул аторнопол ікл інічних ус танов – майже в 2 рази біл ь ше.

9,1
1,5

свинини – на 30,2%

Б удів ел ь на гал узь – л окомотив економіки України

Всього

млрд. грн.

3,5

34

Зменшення ІМПОРТУ у 2010 р.:

місцеві податки
і збори

2010 р.

2014 р.

Основні завдання щодо
проведення реформування економіки

42

Відповідно до Національного плану дій на 2011 рік із
впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки
“Заможне
суспільство,
конкурентоспроможна
економіка,
ефективна держава” визначені такі пріоритети:
¾ покращення інвестиційного клімату;
¾ сприяння розвитку підприємництва;
¾ розвиток сільського господарства;
¾ проведення земельної реформи;
¾ реформування систем пенсійного страхування, соціальної
підтримки, медичного обслуговування, освіти;
¾ модернізація та впровадження Енергетичної стратегії
України;
¾ завершення реформування органів центральної виконавчої
влади.
Згідно з рішенням Комітету з економічних реформ від 22 лютого 2011 р.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

6
неділя, 27 березня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.05,8.15 Погода.
6.10 М/ф.
6.35 Крок до зiрок.
7.10 Свiт православ`я.
7.20 Д/ф “Подорож на край свiту”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50,0.50 Кориснi поради.
9.05 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
10.55 Доки батьки сплять.
11.20 Так просто! Madheads.
11.45 Шеф-кухар країни.
12.40 Х/ф “Невiдомий солдат”.
15.20 Золотий гусак.
15.45 Ближче до народу.
16.15 В гостях у Д. Гордона.
17.20 Дiловий свiт. Тиждень.
17.55 Х/ф “Кендi”.
21.00,1.20 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.

22.10 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
0.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
0.40 Автодрайв.
2.05 Хокей. ЧС серед юнiорiв.
Україна - Бельгiя.

1+1

6.50 М/ф “Шайбу, шайбу!”
7.10 Х/ф “Повернення в Гайю”.
8.40 М/ф “Чебурашка”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00,4.40 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Розкiшне життя”.
12.20 “Мiняю жiнку 3”.
13.45 “Шiсть кадрiв”.
15.00 Х/ф “Проїзний квиток”.
18.30 “Особиста справа.
Бережiть автомобiлi”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 “Мiй зможе”.
21.30 “Велика рiзниця поукраїнському”.
22.45 “Свiтське життя”.
23.40 “ТСН-Тиждень”.

* * *

понеділок, 28 березня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.45,18.15 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Право на захист.
12.40 Армiя.
13.05 Майстер-клас.
13.35,2.50 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
16.00 Фольк-music.
16.55 Т/с “Атлантида”.
17.50 Вiкно до Америки.
19.00 Про головне.
19.40 Сiльрада.
19.55 Слово регiонам.
20.05 “Чорне та бiле” з Мустафою
Наємом.

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.55 Хокей. ЧС серед юнiорiв.
Україна - Iспанiя.
22.30 В перервi - Трiйка, Кено.
0.00,0.30 Пiдсумки.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.55 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.

1+1

6.55,7.10,7.50,8.05,9.10 Снiданок
з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
9.25 “Смакуємо”.
10.00 Х/ф “Повернення в Гайю”.
11.40,17.15 “Шiсть кадрiв”.
11.55 “Велике перевтiлення”.
12.40,5.15 Т/с “Ведмежий кут”.
13.35 Х/ф “Суперзiрка з околицi”.
15.05 Х/ф “Бумеранг”.
17.00,19.30,23.10,4.10 “ТСН”.
17.45,1.40 Х/ф “Дурненька зiрка”.

віторок, 29 березня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 Свiтло.
9.50,18.15 Друга смуга.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Темний силует.
13.05 Книга.ua.
13.30 Х/ф “Безвихiдь”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.355.00 Т/с “Зона”.
16.20 Нащадки.
16.40 Т/с “Атлантида”.
17.25 Х/ф “Третiй рiвень”.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Слово регiонам. Дайджест.

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.50 Х/ф “Двi англiйки i Континент”.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10,11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10 Снiданок
з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 23.30
“ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00,17.55 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Учительпедофiл”.
12.45,22.30 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).
13.40,5.05 Т/с “Ведмежий кут”.
14.35 “Розкiшне життя”.

середа, 30 березня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з Урядом.
10.00,18.15 Друга смуга.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Досвiд.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Крок до зiрок. Євробачення.
13.20 Х/ф “Незаплямована
репутацiя”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30,5.00 Т/с “Зона”.
16.15 Нащадки.
16.35 Т/с “Атлантида”.
17.20 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.45 Мегалот.

четвер, 31
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
9.50,18.15 Друга смуга.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.55 Наша пiсня.
13.30 Х/ф “Нiхто не кричить”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30,5.00 Т/с “Зона”.
16.15 Нащадки.
16.35 Т/с “Атлантида”.
17.20 Т/с “Чотири танкiсти i
собака”.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Богатирськi
iгри.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.55 Хокей. ЧС серед юнiорiв.

22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.45 Хокей. ЧС серед юнiорiв.
Україна - Китай.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10 Снiданок
з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30,
23.35,1.35 “ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00,17.55 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Сингвалтiвник”.
11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.45,22.35 Т/с “Маргоша 4”.
(2 к.).
13.45,5.10 Т/с “Ведмежий кут”.
14.35 “Сусiдськi вiйни”.

березня
Нiдерланди - Україна.
22.35 В перервi - Трiйка, Кено,
Максима.
0.00,0.30 Пiдсумки.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.55 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.50 Чоловiчий клуб.
4.05 Т/с “Чотири танкiсти i
собака”.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10 Снiданок
з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30,23.20,
1.20 “ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00,17.55 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Мати не
знає, чи син злочинець. Вiд
кого вагiтна дочка?”
11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.50,22.20 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).
13.45,5.10 Т/с “Ведмежий кут”.

ІНТЕР

4.55 “Найрозумнiший”.
6.20 Д/с “Найнебезпечнiшi
тварини свiту”.
7.10 “Поки всi вдома”.
8.00 “Формула кохання”.
9.00,9.55,10.45,11.45,13.30,
15.25,17.50 “Недiля з
“Кварталом”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним”.
10.50 “Смачна лiга з А. Заворотнюк”.
11.55,4.10 “Орел i Решка”.
12.45,13.45 “Майдан`s”.
15.40 “Розсмiшити комiка”.
16.35 “Вечiрнiй квартал. Спецвипуск”.
18.00 Х/ф “Тихий Вир”.
20.00 Подробицi тижня.
20.55 Х/ф “День вiдчаю”.
23.00 Х/ф “Сукупнiсть брехнi”.
1.25 Х/ф “Знайти вбивцю”.

ТРК «УКРАЇНА»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,19.00,3.40 Подiї.

7.20 “Народна зiрка 4”.
10.00 Т/с “Дорожнiй патруль 3”.
12.00 Т/с “Прощай, “Макаров!”.
14.00 Х/ф “Помста без права
передачi”.
16.00 Т/с “Катя. Продовження”.
18.00,19.20 Т/с “Смак граната”.
20.20 Т/с “Дорога моя людина”.
22.20 Футбольний уiїк-енд.
23.30 Х/ф “Важка мiшень”. (2 к.).
1.20 Щиросерде зiзнання.
1.50 Х/ф “Крила янгола”.

ICTV

6.20 Факти.
6.40 Квартирне питання.
7.35 Анекдоти по-українськи.
7.55 Т/с “Рюрiки”.
8.20 Х/ф “Як Майк 2: Стрiтбол”.
10.35 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,19.40 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Х/ф “Дочка якудзи”.
15.30 Наша Russia.
16.30 Диво-люди.
17.35 Жiноча логiка.
18.45 Факти тижня.
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19.45 Х/ф “Пароль “Риба-меч”.
(2 к.).
21.45 Х/ф “Блейд 2”. (2 к.).
0.00 Голi i смiшнi.

Примітка: Цифрові позначки у програмах
вказують на класифікацію:
2 к. (2 категорія) - передачу або фільм можна дивитися дітям лише за присутності батьків;
3 к. (3 категорія) - можна дивитися особам,
яким виповнився 21 рік.

СТБ

5.45 М/ф “Крокодил Гена i
Чебурашка”.
6.50 Х/ф “Iван Бровкiн на цiлинi”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Холостяк”.
14.50 “Росiйськi сенсацiї. Примадонна. Битва за щастя”.
15.55 “Зоряне життя. Невiдомi
дiти вiдомих батькiв”.
16.55 “Моя правда. Iгор Петренко. Життя пiсля смертi”.
18.00 “Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
Боротьба континентiв”.
21.00 Х/ф “Крапля свiтла”.
1.00 Т/с “Доктор Хаус”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.55 Х/ф “Такер: Людина i її мрiя”.
7.45 Церква Христова.

8.00 Запитайте у лiкаря.
8.30 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.10 М/с “Дональд Дак”.
9.35 Даєш молодь.
10.20 Замок страху.
11.25 Хто проти блондинок?
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.15 Т/с “Воронiни”.
18.00 Х/ф “Вiйна наречених”. (2 к.).
20.00 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф “Казки на нiч”. (2 к.).
23.10 “Красунi”.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “В долинi Ела”. (2 к.).
2.10 Зона ночi. Культура.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
20.10 “Зiрка+зiрка 2”.
22.10 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).
23.35 Х/ф “Страстi Христовi”. (3 к.).
4.25 Т/с “Руда”.

ІНТЕР

5.00,14.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 “З новим
ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
10.10 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровеньки були”.
13.55 “Детективи”.
16.30 “Чекай на мене”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с “П`ята група кровi”.
23.30 “2 кiнських сили”.
0.00 Д/ф “Таємниця трьох
океанiв. У гонитвi за примарою”.
0.50 Х/ф “Пасажир 57”
15.20 Х/ф “Копи та недоумки”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
18.45 “Не бреши менi”. “Мати
намагається зрозумiти, хто
погрожує родинi”.
20.10 “Мiняю жiнку 3”.
21.30 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
23.55 Х/ф “Бумеранг”.

ІНТЕР

4.55,14.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 “З новим
ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,
18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровеньки були”.
14.00 “Судовi справи”.
16.55 Т/с “Спальний район”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с “П`ята група кровi”.
21.30 Футбол. Збiрна України збiрна Iталiї.
15.20 Х/ф “Принц i я: Королiвський
медовий мiсяць”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
18.45 “Не бреши менi”. “Коханець моєї мами”.
20.10 “Шоу на два мiльйони”.
21.05 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
0.00 Х/ф “Копи та недоумки”.

ІНТЕР

4.55,14.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 “З новим
ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,
18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровеньки були”.
14.00 “Судовi справи”.
16.55 Т/с “Спальний район”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с “П`ята група кровi”.
22.33 “Розбiр польотiв”.
23.25 “Побачення в темнотi”.
0.25 Д/ф “Не народися красивим”.
14.40,17.15 “Шiсть кадрiв”.
14.55 “Особиста справа. Бережiть
автомобiлi”.
15.55 “Шоу на два мiльйони”.
18.45 “Не бреши менi”.
“Медсестра-убивця”.
20.00 “Суперняня”.
20.50 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
23.45 Х/ф “Принц i я: Королiвський
медовий мiсяць”.
2.50 Т/с “Руда”.

ІНТЕР

4.55,14.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 “З новим
ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,
18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровеньки були”.
14.00 “Судовi справи”.
16.55 Т/с “Спальний район”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с “П`ята група кровi”.

ТРК «УКРАЇНА»

6.00,5.15 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Катя. Продовження”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Тайга. Курс виживання”.
13.00 “Хай говорять. Концтабiр”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
22.10 Х/ф “Гладiатор”. (2 к.).
1.30 Х/ф “Важка мiшень”. (2 к.).
3.00 Щиросерде зiзнання.
4.30 “Хай говорять”.

ICTV

5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Свiтанок.
6.25,7.35 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Т/с “Солдати 15”.
23.50 Д/ф “Моя країна”.
0.35 Д/ф “Битва за Мiсяць”.
1.25 Х/ф “Служителi закону”. (2 к.).
3.30 Служба Розшуку дiтей.

ТРК «УКРАЇНА»

6.00,5.15 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00,22.10 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Тайга. Курс виживання”.
13.00,4.30 “Хай говорять”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
21.10 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
23.45 Т/с “Тюдори 2”, 2 с. (3 к.).
1.00 Х/ф “Гладiатор”. (2 к.).

ICTV

5.25,2.50 Факти.
5.40,6.45 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.

1.20 Х/ф “Вбивство в Бiлому
домi”. (2 к.).
3.10 Служба Розшуку дiтей.

ТРК «УКРАЇНА»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00,22.10 Т/с “Слiд”.
9.00,21.10 Т/с “Дорожнiй патруль
8”.
10.00,20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Тайга. Курс виживання”.
13.00,4.30 “Хай говорять”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
23.45 Т/с “Тюдори 2”. (3 к.).
1.00 Х/ф “Поки її не було”. (2 к.).
2.35 Щиросерде зiзнання.

ICTV

5.15 Служба розшуку дiтей.
5.25,2.55 Факти.
5.40,6.45 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
22.33 “Гаряче крiсло”.
23.25 Д/ф “Операцiя И та iншi
пригоди Леонiда Гайдая”.
0.35 Х/ф “Довгий поцiлунок на
нiч”. (2 к.).

ТРК «УКРАЇНА»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00,22.10 Т/с “Слiд”.
9.00,21.10 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
10.00,20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Тайга. Курс виживання”.
13.00 “Хай говорять. Останнiй урок”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
23.45 Т/с “Тюдори 2”, 4 с. (3 к.).
1.00 Х/ф “Грендель”. (2 к.).
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).

ICTV

5.25,3.00 Факти.
5.40,6.45 Свiтанок.

12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Х/ф “Полiцейський з
Беверлi Хiллз 3”.
15.45 Х/ф “Останнiй бронепоїзд”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,1.00 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Бригада”.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50,3.35 Свобода слова.
2.05 Провокатор.

СТБ

6.00,1.35 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.10 “Танцi iз зiрками”.
12.05 “Танцi iз зiрками. Пiдсумки
голосування”.
12.55 “Битва екстрасенсiв.
Боротьба континентiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00,22.20 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 “Танцюють всi! 2”.
21.20 “ВусоЛапоХвiст”.
7.30,13.05 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.00 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с “Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.40,14.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
14.10,20.10 Т/с “Бригада”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф “Смертельна зброя”.
(2 к.).
2.05 Т/с “Загiн 4”.

СТБ

6.00,1.35 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Крапля свiтла”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Моя правда. Свiтлана
Володимирська. Втрачена
зiрка”.
15.00 “Давай одружимося”.
7.30 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.05 Надзвичайнi
новини.
10.30 Т/с “Опера. Хронiки убивчого вiддiлу”.
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Провокатор.
14.05,20.10 Т/с “Бригада”.
16.30 Т/с “Опера. Хронiки убивчого вiддiлу”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф “Смертельна зброя
2”. (2 к.).
2.10 Т/с “Загiн 4”.
3.30 Т/с “Костi”.

СТБ

6.00,1.35 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Крапля свiтла”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Правила життя. Як
вилiкувати алкоголiка”.
6.25 Дiловi факти.
7.30 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.10 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с “Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.40,14.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Пiд прицiлом.
14.05,20.10 Т/с “Бригада”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф “Смертельна зброя
3”. (2 к.).
2.15 Т/с “Загiн 4”.
3.30 Т/с “Костi”.

СТБ

6.00,2.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Чорна стрiла”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Зоряне життя. Випробування бездiтнiстю”.

НТН

6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.25 М/ф “Казка про попа та наймита його Балду”.
6.50 М/ф “Вовка в тридев`ятому
царствi”.
7.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.30,15.00 Т/с “Каменська 3”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Країна Валiзаiя.
12.00,5.35 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
17.00 Х/ф “Чорта з два”.
19.00,1.20 Х/ф “Поганi хлопцi”.
21.20 Х/ф “Здатна на все”. (2 к.).
23.40 Х/ф “Повсталi з попелу”.
(2 к.).
3.15 “Речовий доказ”.

* * *

23.20 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.40 Х/ф “Коханий раджа”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.05 Руйнiвники мiфiв.
5.50,6.55 Kids` Time.
5.55 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.40 Репортер.
9.10 Х/ф “Гремлiни 2: Нова
партiя”.
11.30 Т/с “Курсанти”.
13.55,16.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
17.55,20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
19.35 Батьки i дiти.
22.40,1.10 Новий погляд.
23.40 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.05 Служба розшуку дiтей.
2.00 Х/ф “Дiвчина з води”. (2 к.).
3.35 Зона ночi. Культура.
17.00,22.20 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.20 “Правила життя. Як
вилiкувати алкоголiка”.
20.25 “Наукове середовище. Проект Життя без болю”.
23.20 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.40 Х/ф “Щит i меч”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.05 Руйнiвники мiфiв.
5.50,6.55 Kids` Time.
5.55 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Щоденники нянi”.
11.30 Т/с “Курсанти”.
14.00,16.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.55 Т/с “Останнiй акорд”.
17.55,20.40 Т/с “Воронiни”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00,22.20 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.05 “Зоряне життя. Випробування бездiтнiстю”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Сонечка
проти Аллочки”.
21.05 “Росiйськi сенсацiї. Королi
i блазнi”.
23.20 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.40 Х/ф “Щит i меч”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.05 Руйнiвники мiфiв.
5.45,6.55 Kids` Time.
5.50 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.40 Репортер.
9.10 Х/ф “Любов на островi”.
11.10 Т/с “Курсанти”.
13.55,16.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.00 “Моя правда. Бiдна Настя”.
20.10 “Неодружений”.
22.30 “Неодружений”.
23.00 “Неодружений. Як вийти
замiж”.
23.55 Т/с “Доктор Хаус”.
1.00 Т/с “Клiнiка”.
1.50 “Вiкна-спорт”.
2.05 Х/ф “Щит i меч”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.05 Руйнiвники мiфiв.
5.45,6.55 Kids` Time.
5.50 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.35 Репортер.
9.10 Х/ф “Вхiд i вихiд”.
11.15 Т/с “Курсанти”.
13.55,16.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.

3.40 Solo-mea.
4.05,5.00 Зона ночi.

НТН

5.00 Х/ф “Таємницi Бургундського
двору”.
6.40 Х/ф “Коли запiзнюються до
ЗАГСу”.
8.25 “Правда життя”. Фетиши й
фетишисти.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00,0.00 Т/с “Детективи”.
12.40 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
14.40,19.20 Т/с “Боєць 2. Народження легенди”.
15.40 Х/ф “Вiд Бугу до Вiсли”.
16.55 Х/ф “Демидови”.
18.30,4.45 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.30,3.20,5.20
“Свiдок”.
1.00 Х/ф “Повсталi з попелу”. (2 к.).
2.25 “Речовий доказ”.
3.45 “Правда життя”.
5.40 “Полiттерор”.
19.00,0.45 Репортер.
19.35 Знову разом.
21.45 Хочеш? Спiвай!
22.45 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.45 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.10 Х/ф “Залишся”. (2 к.).

НТН

6.00,16.55 Х/ф “Демидови”.
7.15 Х/ф “Вiд Бугу до Вiсли”.
8.40,19.00,21.30,0.30,3.25,5.20
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00,0.00 Т/с “Детективи”.
12.40 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.40,19.20 Т/с “Боєць 2. Народження легенди”.
15.35 Х/ф “Вiд Бугу до Вiсли”.
18.30,2.35 “Речовий доказ”.
1.00 Х/ф “Лiквiдатор”. (2 к.).
3.50 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
17.50,20.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.45 Зроби менi смiшно.
22.40 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.40 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Невiрна”. (2 к.).
3.05 Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 Х/ф “Демидови”.
7.15 Х/ф “Вiд Бугу до Вiсли”.
8.40,19.00,21.30,0.30,3.45,5.20
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00,0.00 Т/с “Детективи”.
12.40 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
14.40,19.20 Т/с “Боєць 2. Народження легенди”.
15.40 Х/ф “Вiдплата”.
16.50 Х/ф “Через Гобi та Хiнган”.
18.30 “Правда життя”. Особливi.
1.00,4.05 Т/с “Джек-рiзник”. (2 к.).
17.55,20.35 Т/с “Воронiни”.
19.35 Смiшно, до болю.
21.40 Мрiї збуваються.
22.45 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.40 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Повернися до мене”.
3.00 Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 Х/ф “Через Гобi та Хiнган”.
7.15 Х/ф “Вiдплата”.
8.40,19.00,21.30,0.30,3.15, 5.15
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00,0.00 Т/с “Детективи”.
12.40,1.00 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
14.40,19.20 Т/с “Боєць 2. Народження легенди”.
15.40 Х/ф “Вiдплата”, 2 с.
16.45 Х/ф “Через Гобi та Хiнган”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Кати в погонах.
2.50 “Речовий доказ”.
3.40 “Правда життя”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 13 25 березня 2011 р.
МИНУЛОЇ суботи за ініціативи та підтримки депутата районної ради, голови комісії з питань законності та правопорядку районної ради Семена Григоровича Ханіна, методичного кабінету відділу освіти
райдержадміністрації, керівництва відділу освіти та
творчої групи вчителів району в Макарівському НВК
«ЗОШ I-III ст. - природничо-математичний ліцей»
вперше відбувся конкурс «Турнір юних математиків».
У ньому взяли участь учні 5-10 класів з різних шкіл
району. Діти мали змогу не лише продемонструвати свої знання з математики, а й поспілкуватися зі
своїми однолітками, а вчителі - обмінятися досвідом
роботи.
За перші місця почесні грамоти та мобільні телефони отримали 6 учнів загальних класів та 6 учнів з
класів поглибленого вивчення математики. Не залишилися без подарунків й інші учасники конкурсу за
проявлену ініціативу та хороші знання.
- Насправді багато роботи, - сказав Семен Григорович, – лягло на плечі вчителів, адже якби вони
не попрацювали з дітьми і не зацікавили їх, нічого б
не відбулося. Ми хочемо, щоб діти відчули турботу
з нашого боку, в них з’явилася відповідна мотивація
до навчання та перспектива у майбутньому.

Зак. Поч. на стор.

СКЛАД

ПРАЦЮЄ КООРДИНАЦІЙНА
РАДА З ПРАВОВОЇ ОСВІТИ
У районі вже декілька років
працює Макарівська міжвідомча
координаційно-методична рада з
правової освіти населення. Метою
діяльності є підвищення рівня правової підготовки населення, широке
інформування його про правову політику держави та законодавство; забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації.
Головою міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової
освіти населення є заступник голови
райдержадміністрації О.М.Гуменюк,
заступник - начальник управління
юстиції О.А.Михальченко.
Протягом минулого року проведено 4 засідання Макарівської
МКМР з правової освіти населення. Нещодавно в залі засідань
райдержадміністрації
відбулося
чергове зібрання, де було розглянуто питання державної політики з
питань профілактики захворювань
населення, контроль за виконан-

ням програм, що стосуються запобігання шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на
здоров’я населення, зокрема молоді. Виступили: О.П.Запольська –
завідувач санітарно-гігієнічним відділом ДЗ “Макарівської СЕС” МОЗ,
С.С.Іваненко – старший оперуповноважений кримінальної міліції у
справах дітей Макарівського РВ ГУ
МВС України в Київській області та
О.П.Кравець – заступник головного
лікаря центральної районної лікарні. Сьогодні в районі зареєстровано
35 ВІЛ-інфікованих та 2 хворих на
СНІД віком до 35 років, приблизно
60% юнаків та дівчат віком до 27
років зізнаються, що систематично вживають алкоголь та палять,
за останні два роки майже вдвічі
зросла чисельність наркозалежних,
вживають наркотики навіть діти. За
минулий рік у районі зафіксовано 629
хворих на хронічний алкоголізм, 38 –
на наркоманію, це лише офіційно за-

реєстровані дані.
Виступаючі зазначили, що одним із напрямків розвитку охорони
здоров’я району є виконання регіональних цільових програм, а саме:
Програма по боротьбі з туберкульозом, Програма протидії незаконному
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширення наркоманії у Макарівському
районі; Програма “Здоров”я нації”
та інші. Проводяться профілактичні
огляди серед різних верств населення.
Було обговорено питання співпраці громадських організацій та органів влади у формуванні здорового
способу життя молоді через надання
правової освіти щодо державної політики з питань профілактики захворювань населення.
Альона КОРНЄЄВА,
головний спеціаліст
районного управління юстиції
– секретар МКМР.

ХОЧ ЛИСТ
І НЕ БУВ НАДРУКОВАНИЙ
Мати десятьох дітей Галина Романюк з Новосілок
у листі до редакції пише: «У
червні 2010 року в нас відключили телефон, як потім
з’ясувалося за борг у сумі
72 гривні. Наступного місяця я погасила борг, але
номер телефону так і не
включили. Кілька разів я
зверталася до зв’язківців,
але ті все обіцяли, та телефон як «мовчав», так і «мовчить». Відповідали мені,

що їм треба кабель міняти,
але ж причому я тут».
Ось що повідомив у редакцію начальник цеху телекомунікаційних послуг №21
В.В. Волощенко: «В липні
2010 року заборгованість
Г.І. Романюк була погашена.
Із письмовою заявою щодо
встановлення телефону Г. І.
Романюк звернулася 4 лютого 2011 року. 16 березня
виписано наряд на встановлення телефону, 17 березня

проплачено за встановлення телефону, 18 березня
2011 року телефон підключили і він працює».

Від редакції: не зрозуміло з відповіді, чому півроку не відновлювалася
робота телефону в оселі
багатодітної матері. І навіщо було виписувати наряд
на встановлення телефону,
коли він у Галини Іванівни
встановлений вже 15 років?

ДО ВІДОМА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ
ДІЯЛЬНІСТЬ З ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ НА ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ!
Кабінетом Міністрів України прийнято
постанову від 9.02.2011 №168 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України з питань ціноутворення на
окремі види продовольчих товарів», якою
внесені доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548
«Про встановлення повноважень органів
виконавчої влади та виконавчих органів
міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», а також до Порядку декларування
зміни оптово-відпускних цін на продовольчі
товари, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 №1222
та Порядку формування цін на продовольчі
товари, щодо яких запроваджено державне
регулювання, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17.04.2008
№373.
На виконання зазначеної урядової постанови та з метою стабілізації цінової ситуації на продовольчому ринку обласною
державною адміністрацією розроблено
проект розпорядження голови, яким передбачено запровадження декларування зміни
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оптово-відпускних цін на крупу гречану та
молоко коров’яче питне пастеризоване,
фасоване у плівку, а також встановлення
граничних рівнів рентабельності пакування
(фасування) продовольчих товарів, щодо
яких запроваджено державне регулювання
цін, без урахування вартості сировини не
вище, ніж 10 відсотків.
Поряд з цим, звертаємо вашу увагу, що у
відповідності з внесеним постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 №168
доповнення до Порядку формування цін на
продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17.04.2008 №373, суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з оптової
реалізації продовольчих товарів, у первинних документах повинні зазначати розмір застосованої ними постачальницькозбутової надбавки.
Вказане доповнення набрало чинності з
3 березня 2011 року.
Відділ економіки
райдержадміністрації.

районного штабу з питань організації
проведення в Макарівському районі
двомісячника благоустрою населених пунктів
ГРІНЕНКО Андрій Юрійович - перший заступник голови райдержадміністрації, керівник штабу;
МАЙСТРЕНКО Олег Миколайович - заступник голови
районної ради, заступник керівника районного штабу (за
згодою);
ПІДОРІНА Оксана Володимирівна - начальник відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації, заступник керівника штабу;
КРАМАРЕНКО Наталія Іванівна - головний спеціаліст
відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації, секретар штабу.
Члени штабу:
БОЖОК Сергій Іванович - начальник відділення дільничних інспекторів Макарівського РВ ГУ МВС України в
Київській області (за згодою);
ДІДКІВСЬКА Світлана Михайлівна - начальник фінансового управління райдержадміністрації;
ЗАРІЦЬКИЙ Анатолій Олексійович - начальник філії
“Макарівське районне дорожнє управління” (за згодою);
КУНАКОВ Павло Олегович - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації;
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ Григорій Іванович - начальник
управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;
ПОНОМАРЕНКО Віталій Володимирович - начальник
управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;
РИБАК Василь Анатолійович - начальник відділення ДАІ з обслуговування Макарівського району ГУ МВС
України в Київській області (за згодою);
РИЖУК Володимир Сергійович - директор державного підприємства “Макарівське лісове господарство” (за
згодою);
СТЕШЕНКО Денис Олександрович - начальник Макарівського районного виробничого управління житловокомунального господарства (за згодою);
ТАРАСЕНКО Володимир Васильович - головний державний санітарний лікар району (за згодою);
ФАКТОРОВИЧ Ліна Леонідівна - начальник відділу
культури та туризму райдержадміністрації.
Олена ФОКА,
керівник апарату адміністрації.

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ!
З метою забезпечення благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій з
14 березня по 16 квітня поточного року на сміттєзвалищі, яке утримується районним виробничим управлінням житлово-комунального господарства, ЩОСУБОТИ ТА ЩОНЕДІЛІ сміття,
гілки вивозитимуться БЕЗКОШТОВНО.

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ
2011 рік в Україні
проходить під девізом «Волонтерство».
48 студентів Макарівського медичного
училища створили
волонтерські
бригади, бо людський
біль, горе небайдужі
їм. Студенти за власні кошти придбали
продукти харчування, іграшки, одяг. З
подарунками вони
завітали до одиноких людей похилого
віку, багатодітних сімей, дітей-сиріт.
На знімках: волонтери
вручають
подарунки.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
№ 13 25 березня 2011 р.
ЗА БОЖЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ
УЧИТ Е Л Ь ЖИ В Е Д О ТИ ,
НА ПРОЦВІТАННЯ НАШОГО КРАЮ
ДОКИ В Ч И ТЬ СЯ САМ
МОЛИЛИСЯ НА ДУХОВНОМУ ЗІБРАННІ СВЯЩЕНИКИ
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ПРАВОСЛАВНОЇ МАКАРІВЩИНИ

Триває святий великий піст. Він полягає у зануренні людини в таку духовну
атмосферу, яка допомагає їй здобути
здатність до самоаналізу і оцінити стан
своєї душі. Як завжди у піст, Святу Чотиридесятницю, відбулися духовно-молитовні
збори священства православної Макарівщини. Кілька років поспіль ця подія звершується в храмі Преподобної Параскеви
Сербської сіл Лишня та Осикове. Священнослужителі Макарівщини зібралися на
чолі з Благочинним, настоятелем храму
Святителя Миколая села Фасова, архімандритом Кирилом (Білан), депутатом
районної ради. Священики району підійшли до сповіді, яку проводили духівник
Макарівського благочиння, настоятель
храму Архістратига Михаїла с. Плахтянка,
архімандрит Анастасій (Омельченко) та
настоятель Свято-Миколаївського храму
с. Небилиця, протоієрей Петро Король.
Урочисте богослужіння цього дня – Літургію Напередосвячених Дарів – звершив
Преосвященніший єпископ Макарівський
Іларій. Радо зустрічали Преосвященнішого Владику, вікарного архієрея Київської
Митрополії Української Православної
Церкви, чисельні парафіяни та високоповажні гості: співробітники міністерств та
відомств України, представники обласної
та районної влади, територіальної громади села.
Свої привітання та добрі побажання
учасникам молитовно-духовного зібрання направила заступник голови Київської
обласної державної адміністрації Тетяна
Подашевська. В урочистому богослужінні
взяли участь: заступник голови райдержадміністрації Олександр Гуменюк, заступник голови районної ради Олег Майстренко, Макарівський селищний голова
Олександр Іващенко.
За священством у два ряди в народних
костюмах стояли учасники аматорського
хору. Зустрічали Преосвященнішого Владику з чудовим пісним короваєм на вишитому рушнику найменші учні Лишнянської
загальноосвітньої школи разом з учителем молодших класів Тетяною Лозовенко.
У віршованій формі вони привітали архієрея Церкви Божої. Під час богослужіння
молитовно і натхненно співав молодіжний
хор парафії Преподобної Параскеви, вихованці протодиякона Димитрія Болгарського.
Духовні канти сердечно виконав народний аматорський колектив села Лишня «Сік землі» (керівник Софія Керусенко).
На службі Божій було багато причасників.

Після урочистого богослужіння представники духовенства обговорили важливі моменти всебічного духовного розвитку
Макарівщини. Виступили з концертною
програмою класичних музичних творів
юні вихованці Центру «Ковчег» села Лишня – учні однієї з провідних музичних шкіл
м. Києва (керівник-педагог Марина Тельникова) дипломанти Всеукраїнських та
міжнародних конкурсів виконали класичні
музичні твори.
За трапезою учасники зустрічі обмінювалися привітальними словами та
обговорювали перспективи взаємодій.
Олександр Зінченко, який очолює комітет з соціального захисту населення та
охорони здоров’я громадської ради при
голові Київської облдержадміністрації,
підкреслив важливість спільних благодійних акцій, які проводяться за участі
духовенства, громадськості і влади в
Макарівському районі, наголосив на доцільності перенесення цього досвіду в
інші регіони Київської області та України.
Говорили і про спільні наукові розробки
викладачів світських і духовних вузів, а
також про пастирську опіку військовослужбовців в Українській Армії. Розмову
про це вели Юрій Вестель - співробітник Університету «Київо-Могилянська
Академія» та Руслан Ткачук - військовий
журналіст, редактор відділу міжнародного співробітництва центрального журналу Міністерства оборони України «Військо України».
Наприкінці спілкування
настоятель
храму Преподобної Параскеви Сербської
ігумен Філарет подякував архієрею, священнослужителям, усім за святі й такі
необхідні молитви, відзначив, як депутат
районної ради, співпрацю священства
району та місцевої влади, спрямовану на
розвиток та ствердження рідної землі Макарівської, на глибоке вшанування пам’яті
нашого святого земляка Святителя Димитрія Ростовського. У Церкви Христової і
влади одна велика спільна справа – благо
нашого народу. То ж і надалі, з Божою допомогою, нехай продовжуються всі благочестиві спільні справи.
Преосвященніший владика Макарівський Іларій висловив подяку за теплу
зустріч, закликав Боже благословення на
процвітання нашого краю, його подальші
духовні здобутки.
Прес-служба Макарівського
церковного округу Української
Православної Церкви.

В епоху стрімкого розвитку інформаційних технологій традиційний підхід до
навчання не дає бажаного
результату. Сьогодні в школах доцільно ширше залучати інноваційні педагогічні методики та інтерактивні
технології, які відповідають
вимогам часу і допомагають розвивати творчі здібності учнів на уроках. Цю
тему для обговорення запропонувала
методист
відділу освіти районної
державної
адміністрації
В.І. Волощенко. Зовсім не
випадково було обрано
для проведення семінару
Гружчанську ЗОШ, якою
ось уже 24 роки успішно керує Л.С. Корбут. Заступник
з навчально-виховної роботи М.О.Стеценко та заступник з виховної роботи
М.О.Романова розповіли
про роботу учнівського та
вчительського колективів
за допомогою мультимедійної презентації, а також
під час екскурсії по школі. Все, що ми побачили,
свідчить про наполегливу
працю колективу. Повірте,
було що подивитись, чим
захоплюватись, а іноді, на-

віть, здивуватись. Перелік
інноваційних методів та
технологій, що застосовуються тут, надзвичайно великий. Назву лише деякі з
них, які були презентовані
учасникам семінару: урок
біології в 10 профільному
класі на тему «Особливості
організації одноклітинних
еукаріотів» з елементами
тренінгу і мультимедійним
супроводом (вчитель О.В.
Морозова), використання
програми
«Піснезнайка»
на уроці природознавства
в 4 класі на тему «Погода рідного краю» (вчитель
Л.М.Артеменко), застосування відеофільмів та слайдових презентацій під час
виступу екологічної агітбригади на тему «Треба
горнутися нам до землі: на
ній ми не перші, і щоб не
останні» (під керівництвом
педагога-організатора
О.І. Моголівець), а також величезна проектнодослідницька
робота з
вивчення природи рідного
краю, що була представлена у вигляді комп’ютерних
презентацій,
створених
вчителями та учнями школи
для проведення виховних

заходів, уроків та безпосередньо семінару.
Свій погляд на систему
практично
орієнтованих
завдань і дослідів при вивченні окремих тем з біології презентувала вчитель
біології
Макарівського
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –
природничо-математичний
ліцей» В.О. Недзельська.
Про розвиток креативного
мислення на уроках біології через діяльнісний підхід
розповіла вчитель біології
Червонослобідської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Н.М. Блажеєва.
Підбиваючи
підсумок
роботи, методист районного методкабінету В.І. Волощенко зачитала рекомендації вчителям біології щодо
застосування інтерактивних
технологій у розвитку творчих здібностей учнів на уроках і позаурочних заходах з
біології, які були одностайно
підтримані учасниками обговорення.
Валентина ЧУБУКОВА,
голова районного
методичного
об’єднання
вчителів основ
здоров’я.

ФОТОКОНКУРС
„КИЇВЩИНА ОЧИМА МОЛОДИХ»

Відділи у справах сім’ї та молоді, освіти та культури і туризму Макарівської райдержадміністрації проводять районний тур фотоконкурсу „Київщина очима молодих” з метою поліпшення підтримки та розвитку творчих здібностей молоді в аспекті
розвитку візуального мистецтва та утвердження патріотизму молодого покоління з
25 березня по 20 квітня 2011 року.
Взяти участь у фотоконкурсі запрошуємо молодь віком від 14 до 35 років. Кількість фоторобіт, які подаються учасниками, - необмежена.
Фотографії повинні бути зроблені на Київщині. Учасник конкурсу повинен бути
автором роботи.
Для участі у фотоконкурсі автор своїх робіт подає їх в електронному вигляді до 20
квітня 2011 року на електронну адресу відділу у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації ks_meln@ukr.net з поміткою “на фотоконкурс”:
Переможці районного туру фотоконкурсу (І, ІІ, ІІІ місця) в номінаціях будуть нагороджені грамотами райдержадміністрації та подарунками.
Фотороботи, яким присуджено перші місця за усіма номінаціями, будуть надіслані для участі в обласному фотоконкурсі „Київщина очима молодих” .
Довідки за телефоном: 5-12-88 (відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації) та на офіційному веб-сайті Макарівської РДА www.adm.
makariv.org в рубриці «Анонси і оголошення».

СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ

МРІЇ ЗБУВАЮТЬСЯ, ЯКЩО ЦЬОГО ДУЖЕ ЗАХОЧЕШ

Багато хто мріяв у дитинстві
стати популярним артистом чи
бути схожим на улюбленого співака чи співачку, виходити на велику сцену під оплески відданих
фанатів, які шаленіють від одного
вашого погляду, чи посмішки? Та
часто мрії залишаються нездійсненними, залишаючись просто
кумедними спогадами юності.
Щоправда, хтось свої бажання
таки втілює у життя, крок за кроком йдучи до заповітної мрії.
Ось так, почавши зі звичайного захоплення музикою,
школярки з Липівського НВО,
об’єднавшись у музичний гурт
під назвою «Мальви», навіть і не
підозрювали, що невдовзі стануть популярними серед своїх
однолітків. Їх творчий шлях розпочався три роки тому. Колектив під назвою «Капітошки» був
створений при ЦТДЮ завдяки
підтримці християнської музичної школи при християнськму
клубі «Авана». Нині Яну Зінченко,
Марину Українець, Віку Глазаву, Віку Семенік та Оксану Ткач
знають не лише у Липівці, а й у
селах району, де вони вже побували зі своїми концертами та
навіть за межами Макарівщини.
Колектив бере активну участь не
тільки в шкільних заходах, збираючи на свої виступи повну залу
шанувальників, а й дає концер-

ти на свята в інших селах. Двічі
приймали гостей з Німеччини та
Швейцарії, виконавши для них
народні пісні. Репертуар у них різноманітний. Це і авторські твори
Анатолія Дем’янчука, і твори вітчизняних композиторів, народні
та обрядові пісні. Крім цього, юні
артистки освоюють техніку гри
на улюблених музичних інструментах: Яна, крім гітари, вчиться грати ще й на баяні, Марина
та Віка Глазава - бас гітаристки,
Віка Семенік, окрім фортепіано,
освоює ударні, а Оксана грає на
синтезаторі та навчається техніці
гри на флейті.
Вперше побачивши їх виступ
на День села в Наливайківці,
мене вразило те, як ще зовсім
юні дівчатка виконують пісні,
як вони впевнено тримаються
на сцені, як вкладають у музику
свою душу.
- Я з дитинства мріяла займатися музикою, – розповідає Яна,
– тому батьки вирішили зробити
мені подарунок й купили гітару. З
цього все і почалося.
- Пам’ятаю, як важко нам
було робити свої перші акорди, –
приєднується до розмови Вікторія, – багато учнів, спробувавши
себе в музиці, відразу покинули, не витримуючи того темпу, з
яким ми займалися. Залишилися
ми в п’ятьох. Та й нам мало що з

першого разу вдавалося, навіть
зі сльозами йшли з репетицій.
Але, заспокоївшись, поверталися знову.
- Чому ви змінили назву гурту
на «Мальви»?
- Чесно кажучи, нам вона не

- Ви чимось нагадуєте популярний в Росії дівочий рок-гурт
«Ранетки», адже ці дівчата також
починали грати зі школи.
- Так, нас порівнюють з ними,
хоча нам дуже не подобається.
Одного разу ми грали на кон-

подобалася. Тому ми її і змінили.
Для нас Анатолій Володимирович Дем’янчук написав однойменну пісню і вона стала візиткою гурту.

церті і наші шанувальники намалювали плакати з написами «Ранетки». Після виступу довелося
пояснювати, що ми - український
гурт «Мальви». Ми не прагнемо

бути схожими на когось, а хочемо залишатися собою.
Розповідаючи про свої заняття музикою, школярки тепло
відгукуються про музичного керівника, президента Макарівської
районної громадської організації
«Культура та дозвілля», викладача
музики Анатолія Дем’янчука, який
став для них не тільки вчителем
та автором пісень, а й другом, порадником та, головне, колегою по
сцені, з яким можна вільно спілкуватися, отримувати пораду та підтримку. Його терплячість та впевненість у таланті дівчат ще більше
зміцнили зв’язок між колективом і
керівником.
- Ви співаєте авторські пісні
вашого музичного керівника, а
свої писати ще не пробували?
- Ні, свої пісні ще не писали,
але зіграли власну мелодію. Анатолій Володимирович похвалив.
Це була найкраща мотивація робити щось надалі.
- Нам, звичайно, хочеться популярності, - розповідає Оксана,
- але треба вдосконалюватись
для того, щоб мати успіх. Для
цього потрібно багато часу, але
ми намагаємося всюди встигати: і гарно навчатися у школі,
і відвідувати репетиції, і давати
концерти, допомагати рідним, і
гуляти з друзями.
Оксана ІГНАТЮК.
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ХТО ПРО ЗЕМЛЮ ДБАЄ, ВОНА ТОМУ ПОВЕРТАЄ
ПІСЛЯ БЛАГОВІЩЕННЯ ПОЧИНАЮТЬСЯ ГОРОДНІ РОБОТИ

Існувало таке прислів’я:
“Хто про землю дбає, вона
тому повертає”. З стародавніх часів люди садили та сіяли не просто для
краси. Рослини лісу, саду,
городу були для них ліка-

ді — квіти-захисники. Це
були кручені паничі, ружі,
королиця,
чорнобривці,
красоля, нагідки, мальва,
волошки, маки, троянди,
повняки, матіола, барвінок
та інші.

рями, оберегами, медоносами, будівельним матеріалом, дровами, настроєм,
піснею.
З давніх-давен казали, якщо рослину садили
не насінням, рано чи пізно
вона вироджувалась, зникала як сорт, вид. На все
живе навкруги великий
вплив має найближча до
нас планета Місяць. Від
старих людей можна почути, що на молодику нічого
не садили, а на підповні
(фаза росту) садили і сіяли
все те, що росте над землею. У повний місяць нічого з городу, саду нікому
не давали, а на ущербному
(фаза спаду) сіяли все те,
що росте під землею та
озимі.
Давні українці не робили клумб, рабаток, а
садили квіти за певними
правилами. Біля оселі росли квіти-обереги, в садку — чар-зілля, на горо-

А тепер давайте заглянемо, що росло в садку. Українці вірили в рай,
а сад був відображенням
цих мрій. Плодовим деревам поклонялися, присвячували їх Богам, любили,
оберігали, лікували, пестили і примовляли: “Добрий
день, моя відрадо, моя втіха від усіх бід і нещасть, від
ударів долі, мій сад.” Раніше садок формували за
таким принципом: вишні
садили окремо (вишняк,
садок вишневий) на західному, південно-західному
чи південно-східному схилі. Сливи теж окремо (сливняк) тільки набагато нижче
по рельєфу. Аґрус, малину,
порічки теж внизу, по південному кордону. Чорну
смородину трохи в тіні і теж
внизу. Зате груші - на найвищому місці, щоб там поселився соловейко. Яблуня
- це найдавніше плодове
дерево. В молодому яблу-

ДОМАШНЯ ФЕРМА

ПІВНИК ЧИ
КУРОЧКА?
Визначити стать добових курчат люди намагалися ще з давніх часів.
Зокрема, відомі два старі
методи, що дозволяють
розділяти жовторотиків на
курочок та півників з точністю до 60-65%. В основі
цих простих прийомів лежить розходження в рефлекторних реаціях самців
і самок на дискомфортне
положення.
Курчат піднімають за
шию, при цьому ноги у півника у такому положенні
висітимуть рівно опущеними вниз, тоді як курочка
намагатиметься підняти їх і
скрутити пальці.
Згідно із іншим способом, курчат потрібно
тримати за лапки головою
вниз. Півник висітиме спокійно, а курочка пробуватиме піднімати голівку.
Точність цих двох прийомів можна трохи підвищити, якщо врахувати, що
у добових когутиків, порівняно із курочками, голова
округліша, помітніший гребінець, товщі ноги і сильніше загнутий дзьоб. Та й
важать самці в середньому
на 1-2 грами більше, ніж
курочки.

невому саду сіяли петрушку, кріп, садили цибулю на
перо та полуниці, а також
люпин, тюльпани та нарциси. Абрикоси садили тільки
навесні, всю іншу садовину
- пізньої осені або ранньої
весни.
Чар-зіллям вважали м’яту, любисток,
канупер, богородську
траву (чебрець) та материнку.
Наші бабусі перед
сівбою не снідали. Одягали все чисте, святкове, знімали головний
убір, кланялись землі зі
словами:
“Роди, Боже, щоб
було людям дать і продать”.
Сіяли й садили в
гарному настрої, на
городі нічого не їли і не
пили води.
Городні роботи розпочинали після Благовіщення (7 квітня). Це
означало, що земля прокинулась і послала благую
вість про початок польових
та городніх робіт.
Ранні культури садили з
заходу на схід, а всі інші - з
півночі на південний схил.

Грядки були через усю ширину городу, а міжряддя
засівали зерновими.
Грядку під баштан робили окремо. Звертали
увагу на молодий Місяць
(соки рослин рухались від
коренів вверх) і на повний
(поступовий спад вниз).
Картоплю садили не
цілу, а “вічками”, помідори
- на цілині.
Давні українці розділяли город на 7 частин:
баштан, картопля, коренеплоди, багаторічні, льон
і коноплі, пасльонові, рослини (без підживлення).
Ще були зелені і кулісні (захищали город від холодів).
Отже, в давнину на городі
сіяли та садили: гарбузи,
мак, гречку, жито, огірки,
часник, цибулю, капусту,
пшеницю, льон, коноплі,
дині, кавуни, боби, квасолю, горох, кріп, моркву,
картоплю та інше. Грядки підживлювали опалим
листям, попелом, корою,
бадиллям, соломою, гноєм, тирсою, гіллям. Кожну
городню культуру садили у
відведений їй час з певним
ритуалом.

НА ВСЯКИЙ ОВОЧ – СВОЯ ПОРА
Гарбузи садили на Юрія (23 квітня за старим стилем)
жінки дітородного віку, а ще краще в пору випічки пасок.
Цибулю - поки ще не чути жаб.
Буряки - підперезані червоним поясом.
Кукурудзу - з закоченими до ліктя рукавами і з цілими
зубами. Часник теж.
Пшеницю - в чистий четвер.
Картоплю - як акація починає розпускатися.
Просо - коли літають хрущі.
Соняхи сіяли з решета до схід сонця або після заходу
(коли горобці сплять).
Перш, ніж посадити капусту (25 травня), садили кущ
кропиви і першу рослину розсади накривали горщиком,
а останню - білою хусткою і клали на грядці камінь, про
себе промовляючи: “Рости, велика, як горщик, біла, як
хустка і тверда, як камінь”.
Ячмінь сіяли дуже рано ще в мокру землю.
Льон - на Олену (21 травня).
Огірки - на Івана (8 травня.
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ХВОРОБА ТИСЯЧОЛІТЬ

Щороку, 24 березня, відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом, щоб
ще й ще раз привернути увагу суспільства
до хвороби, яка супроводжує людство багато тисячоліть. У нашому районі туберкульоз
має стрімку тенденцію до збільшення. Так,
станом на 1.03.2011 року зареєстровано 7 випадків захворювання. Всі - сільські жителі.
Хвороба виникає внаслідок проникнення в організм людини мікробів – туберкульозної палички. Бацили дуже живучі, не
гинуть у пилюці місяцями, так само тривалий час зберігаються на одязі, посуді, речах хворого. Не витримують тільки високої температури, прямого сонячного проміння і впливу деяких хімічних речовин.Недуга найчастіше уражає легені, але
можуть бути уражені й інші органи: кістки, очі, шкіра, лімфатична і нервова системи Один хворий на відкриту форму туберкульозу може заразити за рік 10-15 людей, якщо не вжити
запобіжних заходів. Зараження людини туберкульозом може
статися при контакті з хворими. Інколи людина заражається
від тварин при споживанні некип’яченого молока хворих корів
і кіз або молочних продуктів, виготовлених з такої сировини.
Особливо легко піддаються зараженню діти. Захворюваність
виникає при несприятливому зовнішньому середовищі, що
послаблює організм, – недостатньому харчуванні, зловживанні алкоголем, палінні, проживанні в антисанітарних умовах, виснаженні нервової системи внаслідок стресів, супутніх патологіях, таких як цукровий діабет, виразкова хвороба
шлунку, та після складних оперативних втручань.
Якщо недуга розвивається повільно, хворий нарікає на
швидку втому, біль у грудях, покашлювання, втрачає сон і
апетит, худне, стає знервованим, підвищується температура
тіла. Інколи хворі на туберкульоз і не підозрюють цього. Його
буває виявляють випадково (на медогляді). Проте при появі
ознак необхідно звернутися до лікаря. При огляді застосовують рентгенівський і лабораторний методи, туберкулінові реакції (проба Манту). Це дасть змогу виявити захворювання у
найбільш ранніх фазах розвитку, з’ясувати особливості перебігу туберкульозу і призначити ефективне лікування.
Щорічно в села району виїжджає пересувний флюорографічний комплекс для обстеження дорослого населення.
Не слід ігнорувати батькам постановку реакції Манту дітям,
а дорослим треба проходити рентгенологічне обстеження.
Щорічно дітям з «віражем» туберкулінової проби проводиться
профілактичне лікування, що дає змогу не захворіти на цю недугу. На пересувному флюорографі виявляють до 20 хворих
у початковій стадії серед осіб, які вважали себе здоровими.
Хворобу можна попередити і лікувати на початкових стадіях,
без госпіталізації у тубдиспансері.
Людмила ДАВИДЕНКО,
лікар епідеміолог.

НА ЗАМІТКУ ГОСПОДИНІ

КАРТОПЛЯНІ СЕКРЕТИ

ІЗ ЧОГО ПОЧАТИ КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ?
Рецепт ремонту: на одну порцію
(одна кімната площею 18 кв. м і висота стелі 2,80 м) вам знадобляться: 72
кг шпаклівки (з розрахунку 4 кг на 1
кв. м); 2,7 кг ґрунтовки (150 грамів на
1 кв. м); шпатель; валик; дрібний наждаковий папір; водно-дисперсійна
фарба; 9 рулонів шпалер (розміру
0,53х15,0 м); 2 пачки клею для шпалер; щітка.

А МИ БРУДУ НЕ БОЇМОСЯ
Перший етап косметичного ремонту фахівці йменують просто й
оптимістично: “брудна робота”.
Спочатку потрібно позбутися старого покриття. Почнемо зі стелі. Якщо
була вапняна побілка, стелю прийдеться змивати губкою. Товстий шар
побілки можна зняти шпателем, попередньо рясно змочивши поверхню

водою за допомогою валика. Потім ще
раз пройдіться губкою. Якщо цього не
зробити, то новий шар покриття погано пристане до поверхні, у результаті
можливе утворення міхурів.
Змивання стелі – процес дуже довгий і трудомісткий. Біль у шиї на дватри дні після цього вам гарантований.
Але ви працюєте на себе й для себе –
згадуйте цю істину щораз, коли будете
почувати занепад сил і ентузіазму!
Коли стеля очищена, переходимо
до стін. Старі шпалери змочуємо водою й знімаємо шпателем. Під ними
виявляємо другий шар, під ним –
третій і так далі. Раніше ремонт робили на швидку руку, і шпалери просто
клеїли поверх старих: у такий спосіб
квартира утеплювалася, але при цьому створювалося чудове пилесховище. Порада – не варто намагатися
зірвати одним махом усю
цю багатошарову конструкцію, яка створювалася роками. Разом з нею
може відвалитися й значна частина штукатурки.
Працюємо шпателем ніжно й не поспішаючи: видаляючи старі шпалери,
ви видаляєте й енергетику тих людей, які жили тут
до вас.

ШПАТЕЛЬ –
ДРУГ ЛЮДИНИ
Отже, старе покриття
зняте, вікові енергетичні й пилові відкладання зі
стін також. Однак не поспішайте білити стелю
й клеїти нові шпалери.
Поверхню потрібно підготувати. За допомогою
шпателя видаляємо нещільно прилягаючі фрагменти штукатурки. Потім

приступаємо до ґрунтовки. Коли вона
висохне, шпаклюємо стіни – це необхідно для досягнення рівної гладкої поверхні. Шпаклівка наноситься в кілька
шарів, кожному з яких потрібно дати
просохнути.
Якщо не хочеться шпаклювати
всю поверхню стіни – оклейте стіни
товстими шпалерами з рельєфним
малюнком.
А прошпакльовану стелю фахівці рекомендують обробити дрібним
наждаковим папером. Це дозволить
згладити всі нерівності. От тільки
коли будете це робити, не забудьте надягти на голову протигаз або
хоча б марлеву пов’язку та захисні
окуляри: будівельний пил не тільки
несмачний, але ще й шкідливий для
вашого здоров’я.

ФІНІШ
Для фарбування стелі підходить
водно-дисперсійна фарба. Ми наносимо її на стелю валиком. Фахівці
рекомендують: перед фарбуванням
нанести один шар сильно розведеної
з водою фарби. Вийде щось схоже на
попередню ґрунтовку.
І, нарешті, обклеювання шпалерами. Насамперед слід правильно
вибрати клей. Для різних видів шпалер (легкі, важкі паперові та вінілові)
застосовуються різні клеї.
Стіну найкраще попередньо прогрунтувати клеєм, розчиненим на
третину у воді. Розрізані з невеликим
запасом довжини (залишок потім
зрізується по плінтусу) шпалери за
допомогою щітки або валика змазуємо клеєм.
У магазині будівельних матеріалів вам порадять придбати невеликий твердий валик. Досвідчені люди
стверджують: у кутках шпалери клеяться особливо погано. Тоді ви й оціните корисність такого валика.

• Картоплю краще солити, як тільки закипіла вода.
Тоді вона звариться значно
швидше й не розварюватиметься.
• Картопля смажиться
швидше і буде смачнішою,
якщо її попередньо опустити на декілька хвилин у гарячу воду і дати обсохнути,
перш ніж покласти на сковороду.
• Смажать картоплю на
сильно розігрітій сковороді й солять, коли скибочки
підрум’яняться з усіх боків.
Якщо посолити картоплю
до того, як утвориться скоринка, сік з неї витече, змішається з жиром, скибочки втратять форму, колір і
смак.
• Не залишайте почищену картоплю і не варіть
її в холодній воді. Це теж
призводить до руйнування
вітаміну, який підтримує
нашу імунну систему.
• Не розбавляйте холодним молоком картопляне
пюре, пюре матиме сірий
колір. Перш ніж розбавити
пюре, нагрійте молоко до
кипіння. Гаряче молоко потрібно додавати в пюре поступово.
• Почищені бульби краще
складати в скляний посуд
або каструлю із нержавіючої сталі. В алюмінієвому й
емальованому посуді картопля темніє й втрачає вітамін С.
• Щоб картопля, яку варите в “мундирі”, не розварювалася, додайте до води
більше солі.
• Щоб шкіра рук не темніла при чищенні картоплі
й інших овочів, їх потрібно
попередньо потерти оцтом
або під час чищення періодично обполіскувати у воді
з оцтом.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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Щ И Р О С Е Р Д Н І
П О З Д О Р О В Л Е Н Н Я
Президія районної організації ветеранів України щиро поздоровляє з славною ювілейною датою —
80-річчям від Дня народження
ПРОДАН Марію Федорівну з Кодри,
ПАЦАН Марію Панасівну з Гавронщини та
ЛУЩИК Мотрону Михайлівну з Чорногородки.
Шановні ювілярки! Сердечно зичимо
Вам міцного здоров’я, снаги та сили, родинного затишку, щастя, радості, добра і
всього сповна. Нехай життя посміхається
до Вас теплом, достатком, злагодою, миром та любов’ю. Поваги та відданості від
рідних і близьких людей.

*****

Найріднішу та найдорожчу в світі матусю, бабусю,
прабабусю
ПРОЦЕНКО Тетяну Петрівну
усім теплом наших сердець, щиро поздоровляємо із
ювілейним 70-річчям від Дня народження.
Люба матусе й бабусенько мила!
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас, добра нам бажали.
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
Бажаємо сонячних, радісних днів,
Блакитного неба, квітучих садів,
Злагоди й щастя, удачі без ліку,
Міцного здоров’я й довгого віку!
З повагою діти, онуки та правнуки.

*****

Наші сонячні та найсердечніші привітання з нагоди
55-річчя від Дня народження адресуємо рідній, дорогій для нас людині — сину, чоловіку, батьку та дідусю
КНАПИШУ Анатолію Володимировичу
і від душі бажаємо безмежного щастя, доброго
здоров’я, гарного весняного настрою, достатку, тепла, добра та любові.
Наш милий тато, добрий чоловік,
Дідусь рідненький, найдорожчий в світі,
Хай буде довгим Твій безхмарний вік,
Ясним і щедрим, наче сонце літнє.
Нехай Тебе хвороба обмина,
Печалі всі підуть за нею,
А келих щастя випивай до дна
В затишнім колі з рідною сім’єю!
Батько, дружина, діти та онуки.

*****

Адміністрація та колектив КП КОР „МАКАРІВТЕПЛОМЕРЕЖА” сердечно поздоровляють із золотим ювілеєм — 50-річчям від Дня народження оператора газових котлів котельні села Калинівка
ЯРОШ Тетяну Іванівну.
Нехай доля шле Вам добро та щастя, міцне
здоров’я та достаток, а віра, надія та любов будуть вірними супутниками на Вашому життєвому шляху.
Хай ладиться скрізь: на роботі,
в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!

*****

Наші сонячні вітання у ці прекрасні весняні дні адресуємо дорогим іменинникам — сватам з Гавронщини
ШЕВЧУКУ Сергію Миколайовичу
з нагоди золотого 50-річчя від Дня народження та з нагоди 45-річчя —
ЗИМЕНКО Ірині Степанівні.
З ювілеєм щиро Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
З любов’ю від душі бажаєм
Здоров’я, радості й добра!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б Ви тяжких турбот!
Щоб сміялося й веселилося,
Вік жилося - не тужилося,
Не хворілося й не томилося,
Щедрим колосом колосилося.
Хай життя Ваше лине піснею Українською, голосистою.
Хай сонечко Вам сміється
І все в житті хай удається!
Свати СУХЕНКИ з Мотижина.

*****

Дирекція та трудовий колектив Макарівського
НВК „ЗОШ І—ІІІ ст. — природничо-математичний
ліцей” щиро здоровлять із золотою датою — 50річчям від Дня народження працівника школи
МІСЮРЕВИЧА
Леоніда Володимировича.
Багато років ми зичим прожити,
Щастям, здоров’ям хай будуть налиті,
Достатком у хаті, волошками в житі,
Щоб серцю хотілось і жити й любити!

29 березня відзначає свою ювілейну дату — 50річчя від Дня народження наша дорога сестра, кума,
хрещена
ГРИЦАК Зінаїда Василівна
з Великого Карашина.
В цей прекрасний день — день Твого народження
— ми хочемо вплести у квітучий вінок поздоровлень
свої щирі та сердечні побажання міцного здоров’я,
радості, миру і безмежного людського щастя, терпіння, злагоди, добробуту, святкового настрою, польоту
мрій та перемог на життєвих стежинах. А ще:
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб та сіль,
Своїм теплом завжди хай сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя —
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно юна нестаріюча душа!
Смійся більше і менше сумуй,
Щораз багатій, ще краще газдуй,
Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живи до ста років на радість всім людям.
Здоров’я міцного ми зичимо щиро,
Ласки — від Бога, від людей — добра
На многії і щасливі літа!
З повагою брат Вася з сім’єю.

*****

О цій прекрасній весняній порі, 29 березня, буде відзначати свою золоту ювілейну дату — 50-річчя від Дня народження
наша дорога, рідна матуся та добра, турботлива бабуся
ГРИЦАК Зінаїда Василівна
з Великого Карашина.
Тож з такої нагоди шлемо їй найтепліші та найсердечніші привітання:
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя й даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Тебе було,
Щоб смутуку не знала, ми просимо долю,
Добра Тобі й радості, люба, доволі,
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба!
Живи, наша рідна, без горя й біди,
Радій життю і нам завжди!
Спасибі Тобі, що живеш Ти на світі, за добре серце,
за очі привітні, за руки Твої роботящі й невтомні, за душу
чутливу, що завжди пригорне. Живи для нас довго, рідненька, на світі, і будемо всі ми любов’ю зігріті!
Син Олександр, невістка Наташа
та онук Валентин.

*****

Із чудовим особистим святом — 55-річчям від Дня
народження від душі поздоровляємо нашу дорогу, милу
іменинницю — дружину, матусю, бабусю
ДЗЮБЕНКО Зінаїду Матвіївну.
Хай доля буде добра та ласкава,
Достаток в домі — щедрим та рясним.
Земля Тобі, щоб квіти дарувала,
А небо було мирним та ясним.
Хай буде радість в нашім домі,
Живи без смутку та біди,
Не знай довіку болю й втоми,
Радій життю і нам завжди!
Чоловік, діти та внучка Вероніка.

*****

19 березня відсвяткував свій ювілей від Дня народження депутат Соснівської сільської ради
Олег Андрійович СМУЖЕВИЧ.
Тож з такої чудової нагоди адресуємо йому сонячні
й сердечні привітання та побажання міцного здоров’я,
стійкості у життєвих випробуваннях, родинного затишку, тепла, любові, миру та злагоди.
Нехай спокій і впевненість назавжди
оселяться у Вашій сім’ї, а життєва дорога буде наповнена щастям та благословенна добром. Здійснення Вам усіх
мрій та задумів.
З повагою Соснівська сільська
рада.

*****

Дорогого, шановного кума
ШЕВЧУКА Сергія Миколайовича
сердечно й щиро поздоровляємо з ювілейною датою
від Дня народження і від усієї душі йому зичимо:
Нехай життя Твоє квітує буйним цвітом,
А день народження приходить знов і знов
І доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя та любов!
Господь нехай завжди оберігає
Від зла, хвороби та журби
І ласку щедро посилає
Сьогодні, завтра і завжди!
З повагою куми СУМКІНИ
Таня та Володя.

Колектив Мотижинського дитячого садка „Віночок” щиросердно поздоровляє із 25-річчям від Дня
народження (20 березня)
Вікторію Василівну КОХАН
і зичить їй міцного здоров’я, родинного щастя, любові
та довголіття.
Ви така ще молода,
Хай минають Вас літа,
Хай незгода Вас минає,
Тільки щастя в Вас буває.
Щоб завжди у Вас в житті
Були тільки світлі дні,
Хмурі хай Вас покидають
Й стороною обминають.
І щоб завжди в Вашім крузі
Були вірні й щирі друзі!

*****

Дорогеньку донечку, кохану дружину, турботливу матусю, золоту тещу, молоду бабусю, любиму сестричку,
чудову невісточку
ЛЕВЧЕНКО Галину Іванівну
сердечно вітаємо з Днем народження.
Бажаємо щиро Тобі, наше сонечко,
міцного здоров’я, довгих-довгих років
життя та від усієї душі — щастя.
Коханий чоловік, батьки, діти та
внуки, брат з дружиною, зять
та свекруха з найкращими
побажаннями.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

КП КОР „Макарівтепломережа” повідомляє,
що з 1 травня 2011 року вводяться нові тарифи
на послуги теплопостачання для населення
згідно рішення виконкому. Макарівської селищної ради № 038 від 17.03.2011 року:
в неопалювальний період - 11,93 грн. за 1 м2;
в опалювальний період - 21,69 за 1 м2;
при наявності лічильника вартість 1 Гкал теплової енергії - 852,84 грн.
Дирекція.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН!

Макарівська філія з експлуатації газового господарства
вкотре інформує, що головними чинниками нещасних випадків при користуванні газовими приладами є порушення
«Правил безпеки систем газопостачання», а саме:
— самовільне встановлення та перенос газових приладів;
— переобладнання приміщень, де розміщені газові
прилади, під ванні кімнати та сантехнічні вузли, використання несертифікованих матеріалів та пристроїв у внутрішньобудинкових системах газоспоживання (алюмінієві
гофри, кисневі резинорукави, бездимоходні колонки та
колонки імпортного виробництва несертифіковані на території України);
— використання газових приладів з несправною автоматикою безпеки та димовідвідними каналами;
—
в приміщеннях, де розміщені газові прилади, відсутні вентиляційні канали, відсутнє природне освітлення (вікна площею від 1м2, обладнані кватиркою).
Для забезпечення безпеки використання газу в
побуті та попередження нещасних випадків працівниками Макарівської ФЕГГ проводяться роботи з планового
технічного обслуговування (ПТО) внутрішньобудинкових
систем газопостачання (ВБСГ). Під час виконання робіт
з ПТО перевіряються ВБСГ на герметичність (відсутність
витоків газу), відповідність встановленого газового обладнання проекту на газопостачання; проводиться дрібний ремонт та змащення кранів до газових приладів, їх
технічний стан.
Ці роботи забезпечують вашу безпеку, безпеку вашої сім’ї та оточуючих. На жаль, почастішали випадки
недопущення працівників Макарівської ФЕГГ абонентами до їх газових приладів, що є порушенням діючих законодавчих актів, які регулюють стосунки між газовими
господарствами та споживачами. Попереджаємо, що
абоненти, які перешкоджають роботі працівників
Макарівської ФЕГГ, відключатимуться від газопостачання, а договір з ними буде розірвано в односторонньому порядку.
Також хотілось би наголосити на необхідності періодичної перевірки вентиляційних та димових каналів із
складанням актів про їх придатність до подальшого використання. Такі перевірки обов’язкові для всіх споживачів
природного газу раз на рік, а для абонентів, які використовують газ для підігріву води у проточних водонагрівачах,
(газові колонки) - раз на півроку.
Такі роботи в районі проводять: Макарівська
СПМК-11, ТОВ «Ростром», ПП «Монтаж-сервіс» та ПП
«Ясени-спец-сервіс».
Щодо реконструкцій ваших ВБСГ нагадуємо, що такі роботи мають проводити спеціалізовані організації, які мають
відповідні ліцензії та дозволи, навчений штат працівників,
котрі нестимуть відповідальність за технічно-правильне розміщення приладів, а відповідно і вашу безпеку.
Макарівська філія з
експлуатації газового господарства.

МЕТАЛОВИРОБИ: ВОРОТА, РЕШІТКИ,
ОГРАДКИ ТА ІН.

ТЕЛЕФОН – 067-301-17-86.

№ 13 25 березня 2011 р.
ТЕТЕРІВСЬКІ ЛІСІВНИКИ ГОТОВІ ДО
ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНОГО ПЕРІОДУ
Кожен рік з таненням cнігу в лісівників ДП „Тетерівський лісгосп” додається багато роботи. Це, насамперед,
заліснення нових ділянок у місцях заготовки деревини і,
звичайно ж, збереження лісових масивів від пожеж. Особливу тривогу викликають весняні підпали сухої трави на
полях, болотах і узбіччях доріг. Про цю біду в діяльності
людства багато вже було написано в пресі, але, на жаль,
з року в рік це ганебне ставлення до природи з боку несвідомих людей повторюється. Не є винятком і нинішній
2011 рік. У багатьох місцях вогонь пожирає на своєму
шляху все живе.
В 2010 році лісгосп витратив 1026 тис. грн. для запобігання, виявлення і гасіння лісових пожеж. Цей захід
вимушений, бо збитки від пожеж можуть бути набагато
більшими.
Для своєчасного виявлення і гасіння пожеж у лісі задіяно 5 пожежних автомобілів, 4 причіпні тракторні цистерни, 8 тракторів з плугами. Для своєчасного виявлення пожеж лісовою охороною підприємства використовується 6
пожежних веж, що оснащені радіозв’язком.
Ми, лісівники Тетерівського лісгоспу, звертаємося до жителів району: будьте обережні з вогнем - не
нашкодьте лісу!
В випадках виявлення лісових пожеж дзвоніть за телефонами: 067-215-33-62, 04577-33-2-48.
Адміністрація лісгоспу.

ПІНОПЛАСТ – ВІД ВИРОБНИКА В МАКАРОВІ.

ТЕЛЕФОНИ: 067-536-49-55, 050-356-79-12.

ПРОДАЮ В МАКАРОВІ:
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ під забудову за цегельним заводом; ТРИКІМНАТНУ КВАРТИРУ по вулиці Фрунзе,26 (заг. площа
— 60 кв.м); ДВОКІМНАТНУ КВАРТИРУ по
вулиці Ватутіна (заг.площа — 40 кв. м).
ЦІНА — ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ.
ТЕЛЕФОН — 050-384-05-38.

ТОВ «ТЕПЛИЙ ДІМ»

ВИКОНУЄ: проектування, монтаж
нових та заміна старих газових котлів, всю необхідну документацію
для реєстрації в газовому управлінні; замовлення і доставку
г азо вих котлів ус іх моди ф ік ац і й.
Тел.: 045-77-41-453; 050-330-24-09 , 050440-22-38. Запитати Миненка Петра Івановича.

Шановні жителі смт Макарів, сіл: Садки,
Наливайківка, Ніжиловичі, Комарівка,
Борівка, Небилиця, Раковичі!
ТОВ «СЛОВ’ЯНИ»
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ
птахівники (жінки – 4 чол.) та електрик.
Доставка на роботу і з роботи – транспортом підприємства.

ТЕЛЕФОНИ: 044-593-06-85, 067-22-44-760.

ВІЗЬМУ В ОРЕНДУ
АБО ПРИДБАЮ
МАГАЗИН
ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ
ВІД 50 КВ. М ДЛЯ
ТОРГІВЛІ ПРОДУКТАМИ
ХАРЧУВАННЯ.
ТЕЛ.: 050-313-73-51,
(0412) 428-515, 428-516.
ДЗВОНИТИ З 8.00 ДО 17.00.

ПП ХАРЧУК ЖИТОМИР

ВІКНА, ДВЕРІ ВІД ВИРОБНИКА
НІМ ЕЦЬКА Я К І С Т Ь .
НИЗЬКІ Ц І Н И

Виїзд на заміри
безкоштовно.
БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.

ТЕЛ.: 097-461-96-17,
095-194-85-62.

ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО на
право колективної власності на будинок „ДИТЯЧИЙ
СВІТ, який знаходиться в
селищі Макарів по вулиці
Фрунзе, 33, що рахується за
Макарівською спілкою споживчих товариств, видане
на підставі рішення Макарівської селищної ради від 26
липня 2001 року і зареєстроване в Макарівському бюро
технічної інвентаризації за
№63, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АКТ на право приватної власності на земельну ділянку
серії Р1 №247782, виданий
8 січня 2003 року за №906
на підставі рішення 5 сесії
24 скликання Макарівської
селищної ради від 19 грудня
№78 на ім’я ШИМАНСЬКОЇ
Ольги Пилипівни, вважати
недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЕ №602224, виданий
12 вересня 2007 року Макарівським відділом земельних
ресурсів райдержадміністрації за №010733000278 на
підставі договорів дарування: від 21 червня 2005 року —
№5246 та від 8 грудня 2004 року — №9886 по Андріївській
сільській раді ст. „Здвиж”, на ім’я СКУЙБІДИ В’ячеслава
Костянтиновича, вважати недійсним.
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ПРОДАЮ КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК!
ПОМІРНА ЦІНА! БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!
ТЕЛЕФОНИ: 093-493-97-20; 096-618-03-88.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ,
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.
Телефони: 098-921-12-31,
067-173-92-92, 098-921-12-31.
СТОВ «ППЗ «КОРОБІВСЬКИЙ» РЕАЛІЗУЄ:
добовий молодняк та підрощений молодняк качок кросу
«ЧЕРРІ-ВЕЛЛІ», «СТАР-53» та на
постійній основі РОЗПОЧИНАЄ
РЕАЛІЗАЦІЮ: курчат-бройлерів
порід «КОББ-500» та «РОСС308», м’ясо-яєчних порід курей «РЕДБРО», МАСТЕР ГРІЗ»; а також з початку березня качок породи
«МУЛАРД». Оптові поставки здійснюватимуться
власним транспортом.

ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ.: (04737)
20-158, (067) 470-87-85, (067) 243-39-00.

ТОВ “СЛОБОДА КО”

ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

водіїв категорії В, Е.

Оплата праці - згідно штатного розкладу.
с. Червона Слобода, вул. Заводська,1.

ТЕЛЕФОНИ: (04578) 90-103; 90-245.

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

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ЗНИЖКА - 10%.

ВІКНА. ДВЕРІ. КВЕ. ТRОСАL (М. ЖИТОМИР)
БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. Заводське виготовлення, професійний монтаж. Жалюзі, ролети, пластикові відкоси (зовнішні, внутрішні). ТЕЛЕФОН - 097-208-90-83.

СЕРДЕЧНА ПОДЯКА

Висловлюю велику вдячність усім небайдужим до
чужого горя людям за допомогу в зібранні коштів на
лікування моєї сестри Євгенії ВЕРХОВЕЦЬ.
Щиро вдячна тим, хто відгукнувся на прохання допомогти, а також усім медичним працівникам, які надавали допомогу в лікуванні.
Уклін земний Вам, добрі люди.
Хай доля щаслива Вам буде,
Хай будуть Вам радісні дні,
Ніколи не знати біди!
З повагою і великою вдячністю
Марія ВЕРХОВЕЦЬ.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
НАЙМУ 1-кімнатну квартиру в Макарові на тривалий термін. Телефон – 096-359-18-98.
ОБМІНЯЮ БУДИНОК з усіма зручностями (заг.
площа - 84.4 кв.м, 4 кімнати) із земельною ділянкою 8.8 сотки у Макарові по вулиці Франка
на одно- та двокімнатну квартири. Можливі варіанти. Телефон – 097-297-88-37.
ПРОДАЮ ТРАКТОР МТ-40 АМ. Селище Кодра.
Телефон – 096-611-84-07.
ПРОДАЮ автомобіль „ОPEL-АСКОНА” 1982
року випуску за 1500 у.о. Торг. Телефон — 066626-30-59.
ПРОДАЮ КОБИЛУ в селі Забуяння та весь інвентар (віз, борони і т.д.). Ціна — за домовленістю.
Телефони: 098-738-12-08; 067-338-58-68.
ПРОДАЮ земельну ділянку (0,19 га) під забудову в Макарові по вулиці Калініна,14. Телефони:
050-147-70-00; 098-518-09-29.
ПРОДАЮ НЕДОРОГО поросят живою вагою. Телефон — 067-744-12-56.
ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ 1-кімнатну квартиру в Макарові по вулиці Проектна. Телефон — 050-97842-40.
ПРОДАЮ частину будинку (8 соток землі, садок,
погріб, сарай) у Макарові по вулиці Механізаторів, 61/1. Телефони: 067-190-91-14; 067-26656-85.
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ШАХОВИЙ ТУРНІР

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у
шаховому турнірі, який відбудеться 2 квітня в
Макарівському НВК «Загальноосвітня школа І
ступеня – районна гімназія». Його організовує
громадська організація «Рідне місто» за підтримки Макарівської селищної ради. Змагання
будуть проходити у двох вікових категоріях.
Реєстрація учасників - з 10.00.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Макарівське районне ВУЖКГ повідомляє про
те, що на підставі рішення виконавчого комітету
Макарівської селищної ради №032 від 17 березня
2011 року „Про погодження цін (тарифів) на послуги централізованого водопостачання та водовідведення” з 1 травня 2011 року вводяться нові тарифи на послуги централізованого водопостачання
та водовідведення для населення, яке проживає в
селі Калинівка по вулиці Київська №№113 і 115 та
по вулиці Спортивна №№4 і 8.
Вартість 1 куб. м:
централізоване водопостачання — 5,82 грн.
централізоване водовідведення — 5,95 грн.

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ
МАЙНОВИХ ПАЇВ КОЛИШНЬОГО
КСП „СВІТАНОК” СЕЛА ГРУЗЬКЕ!
Просимо вас звернутися у дирекцію товариства СП „Агрофірма „Світанок” з приводу продажу майнових сертифікатів.
Дирекція.
ВИГОТОВЛЯЄМО МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ.
ТЕЛЕФОН – 067-301-17-86.

РЕМОНТУЄМО ПАЛИВНІ НАСОСИ
ВИСОКОГО ТИСКУ.
ТЕЛЕФОН — 067-908-69-38.

ГОЛЬФ—КЛУБУ ПОТРІБНІ: КУХАРІ, ОФІЦІАНТИ,
КУХАРІ-МАНГАЛЬНИКИ ТА ПРИБИРАЛЬНИЦІ.

ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛЕФОНОМ — 067-536-23-05.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!
У МАГАЗИНІ „ЕЛЕГАНТ”(2 поверх ТЦ „Фаворит” смт Макарів) з 1-го по 5-е число кожного
місяця — ЗНИЖКИ до 30% на різні види товарів.

П А М ’ Я Т Н И К И
Художнє оформлення. Виїзд до замовника.

Доставка. Установка. Низька ціна!
pomnim-vas.com.ua. Тел. – 097-704-58-01.
Дирекція та трудовий колектив Макарівського НВК
„ЗОШ І-ІІІст. — природничо-математичний ліцей”
висловлюють глибокі співчуття техпрацівниці школи
Півень Марії Іванівні з приводу тяжкої втрати — передчасної смерті чоловіка
ПІВНЯ Михайла Кіндратовича.
Колектив Копилівської ЗОШ глибоко сумує з приводу передчасної смерті вчителя української мови та літератури
ОРЛЮКА Володимира Тимофійовича
і висловлює щирі співчуття його дружині - вчителю
Валентині Федорівні, сину Ярославу та всім рідним і
близьким у їх тяжкому непоправному горі.
Колективи районного методичного кабінету Макарівського відділу освіти райдержадміністрації та кафедри
вчителів української мови і літератури району глибоко
сумують з приводу передчасної смерті колеги – вчителя Копилівської ЗОШ
ОРЛЮКА Володимира Тимофійовича
і висловлюють щирі співчуття його дружині та сину, а
також всім рідним і близьким покійного.
Висловлюю щире співчуття Орлюк Валентині Федорівні та її сину Ярославу з приводу тяжкого непоправного
горя - передчасної смерті чоловіка та батька
ОРЛЮКА Володимира Тимофійовича з Копилова.
Нехай мої співчуття полегшать ваш невимовний
біль.
ГОЙДЕНКО Любов Миколаївна.
Адміністрація та профком Макарівської центральної районної лікарні глибоко сумують з приводу передчасної
смерті колишнього водія відділення швидкої допомоги
ПІВНЯ Михайла Кіндратовича
і висловлюють щирі співчуття рідним покійного.
Колектив споживчого товариства „ГРОМХАРЧ” висловлює щире співчуття буфетниці кафе „Ліра” Воробей
Олені Миколаївні з приводу тяжкої втрати — смерті її
батька.
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28 березня - 3 квітня

ОВЕН (21.03-20.04). Цього тижня покладайтеся тiльки на
себе. Вашi думки i дiї будуть найправильнiшими, але краще не демонструвати це перед дiловими i особистими партнерами. Вони
цього не зрозумiють. До четверга закiнчуйте i упорядковуйте все,
що необхiдно. Заразом ведiть переговори i готуйтеся до проектiв i нововведень, якi на довгий час стануть осередком ваших iнтересiв i об`єктом
застосування сил. Вiдсуньте емоцiї надалі i не упустіть свiй шанс.
Сприятливi днi: 2, 3; несприятливi: 31.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Виконуйте свої обов`язки i зобов`язання,
допомагайте близьким людям. Не порушуйте закон i партнерськi
домовленостi. Тодi ви одержите винагороду - в моральнiй або
матерiальнiй формi, але головне - у вашому життi будуть вiдновленi
спокiй i гармонiя. З п`ятницi починається новий етап, спробуйте створити
поле для розширення своєї активностi. У любовi альтернативнi можливостi
можуть закрутити вам голову. Не поспiшайте нiкому нiчого обiцяти.
Сприятливi днi: 1, 3; несприятливi: 2.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Намагайтеся нiчого не пропустити
цього тижня з того, що може виявитися корисним або цiкавим. Можливо, доведеться змiнити деякi свої погляди або намiри. Посилюється конкуренцiя, i вам доведеться оцiнити здiбностi i сили того, хто
знаходиться по iншу сторону барикад. Намагайтеся до п`ятницi розiбратися
з конфлiктними ситуацiями. У вихiднi пожертвуйте вiдпочинком, якщо є чим
зайнятися. Цi два днi визначать подiї на мiсяць наперед.
Сприятливi днi: 31, 3; несприятливi: 28.
РАК (22.06-22.07). Якщо ви планували ремонт в будинку, то цей
тиждень є найоптимальнiшим для цього. Можна закладати фундамент, вести будiвельнi роботи. Якщо такi грандiознi змiни не входять
у вашi плани, то можна обмежитися генеральним прибиранням або
косметичним ремонтом. З п`ятницi можете взятися за якусь нову тему. Не
гальмуйте свої прагнення, навiть якщо для цього доведеться пожертвувати
почуттям обов`язку перед близькими. Вашi особистi стосунки вiд таких змiн
тiльки виграють.
Сприятливi днi: 2; несприятливi: 30.
ЛЕВ (23.07-23.08). Можливо, цього тижня закінчиться запас терпiння стосовно тих, хто користується плодами вашої працi,
увагою i прихильнiстю. Якщо немає очiкуваного енергетичного або
матерiального взаємообмiну, то продовжувати стосунки в тому ж дусi
немає сенсу. Можливо, ви вважаєте за потрiбне з кимось розлучитися. З
п`ятницi пiсля молодика ваш ентузiазм одержить хороше пiдживлення. Цiлi i
iнтереси стануть прагматичнiшими. Хорошi перспективи можуть вiдкритися
у когось з ваших близьких.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 2.
ДIВА (24.08-23.09). Ви можете втiлити в життя деякi плани. Те,
що ще недавно здавалося малодосяжним, тепер стає цiлком реальним. Головне - визначитися з прiоритетами i неспiшно просуватися
у вибраному напрямi. Обстановка в оточеннi буде напруженою, але
такi ситуацiї часто йдуть на користь справi i притягують нових учасникiв
подiй, зв`язки i перспективи. Якщо були плани пiдвищити квалiфiкацiю, взяти участь у роботi семiнарiв або тренiнгiв, то для цього теж вiдповiдний час.
Прогляньте список своїх бажань - i дiйте.
Сприятливi днi: 31, 3; несприятливi: 29.
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ЛИЖНЯ ПРОСЛАВЛЯЄ СИЛЬНІШИХ

Історія участі українських
спортсменів-інвалідів у змаганнях на Кубок світу з зимових видів спорту (лижні гонки, біатлон)
сягає 1998 р. Тоді у збірній команді України переважну більшість складали представники
Дніпропетровщини.
Після 2000 р. до когорти лідерів світових змагань увійшла і 17річна Олена Юрковська з Макарова, яка за 10 наступних років
досягла значних вершин: стала
багаторазовою паралімпійською
чемпіонкою, заслуженим майстром спорту, Героєм України...
У 2008 р. до числа найсильніших спортсменок світу
додалася вихованка тренера
А.В.Завєдєєва (Бровари) юна
Олександра Кононова. Того
року Олександра, якій ще не
виповнилося 17 років, стала володаркою Кришталевого
кубка світу та майстром спорту
України. Наступного 2009 р. до

свого 18-річчя Олександра вдруге поспіль стала володаркою Кубка та
майстром спорту України міжнародного класу: в березні 2010 р. на
Паралімпійських іграх у
канадському Ванкувері тандем із Київщини
Юрковська-Кононова
вразив
світову спільноту: Олександра виборола три золоті й
одну срібну нагороди, а Олена
виграла п’ять нагород (одне
„золото”; три „срібла”; одну
„бронзу”). Безперечні лідерки
української збірної, яка є однією з найкращих збірних світу,
Олена
й Олександра нещодавно у Швеції, взявши участь
у першому етапі Кубка світу, вибороли вісім нагород, із них - по
три золоті кожна... Переїхавши
до Німеччини на 2-ий етап, Кононова встигла стати другою у

«ОБЕРИ МАЙБУТНЮ ПРОФЕСІЮ» під такою назвою у районному будинку культури відбулися районні змагання КВК. За перше місце та звання найвеселіших і найкмітливіших змагалися три команди: «Індіго» - Макарівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –
природничо- математичний ліцей», «Кара небесна» - «Макарівський НВК «ЗОШ І ст. – районна гімназія»
та «Діти офіцерів» - Макарівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3. Найважче довелося справедливому та непідкупному
журі, яке мусило судити талановитих учасників змагань за артистизм, вдалий гумор та нестандартне мислення, адже кожна команда, готуючись до конкурсу, підібрала найкращу програму, найвдаліші жарти.

Основними темами конкурсів, організатори

ТЕРЕЗИ
(24.09-23.10).
Бажання
зробити
свiй
свiт
комфортнiшим i красивiшим потребує додаткових витрат. Цей час
iдеально пiдходить для ремонту, переїзду або реконструкцiї житла.
Але спочатку визначтеся, наскiльки емоцiйно ви готовi до серйозних
змiн i чи є у вас зацiкавленi помiчники. Може з`явитися i бажання розплутати суперечностi в особистих стосунках. Потягнувши за одну ниточку, можете вiдкрити для себе деякi таємницi, якi ранiше вважали за краще залишати
нерозгаданими. Тепер ви готовi дiяти смiливiше.
Сприятливi днi: 2, 3; несприятливi: немає.
СКОРПIОН (24.10-22.11). Посилюється конкуренцiя. Намагайтеся не нажити собi ворогiв, коректуйте свою поведiнку, якщо
вiдчуваєте заздрiсть. Зараз багато чого може відкритися з того, що
ранiше замовчувалося. Шукайте джерело проблем, перш за все, в
собi. Одночасно це i хороша можливiсть все обговорити, знайти сумiснi з
партнерами цiлi i налагодити конструктивну спiвпрацю. З п`ятницi змiняться
правила гри i вiдчуєте себе упевненiше. До того ж, в особистому життi зможете насолодитися теплими обiймами, про якi давно мрiяли.
Сприятливi днi: 31, 1; несприятливi: 28.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Вашi творчi здiбностi зараз на висотi.
Можна спробувати себе в новiй ролi, змiнити щось в iмiджi. При цьому
матерiальнi завдання все ж таки примусять вас справлятися iз звичними обов`язками i навiть вiднестися до цiєї теми з великою увагою.
Робочий час бажано присвятити наведенню ладу в справах i пiдготовцi умов
для початку нової теми, яка буде пов`язана з новим партнерством. Можливо, з цiєї причини у вихiднi захочете об`єднати дiловi i особистi плани.
Сприятливi днi: 29, 1; несприятливi: 3.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Цей тиждень принесе вам випробування, якi потрiбно прийняти спокiйно i направити зусилля на збереження стабiльної обстановки на роботi i вдома. Придiлiть бiльше уваги дiтям, їх проблемам i проханням. Можливо, ваша пiдтримка зараз
потрiбна i коханiй людинi. Допомагаючи i беручи на себе турботи iнших людей, ви якiсно мiняєте i власне життя. З п`ятницi можна починати реалiзацiю
проекту, який проявить вашi креативнi i лiдерськi якостi. Ви добре зможете
все прорахувати i налагодити тiсну i комфортну спiвпрацю з колегами.
Сприятливi днi: 1; несприятливi: 31.

гонці-переслідуванні...
Київський обласний центр
„Інваспорт” гаряче вітає наших
уславлених лижниць Олену Юрковську й Олександру Кононову,
тренера А.В.Завєдєєва з досягненнями і бажає їм успішно завершити старти 2-го етапу. Ми
впевнені, що дівчата гідно виступлять і на чемпіонаті світу з
зимових видів, який відбудеться
наприкінці березня у російському Ханти-Мансійську.
Віктор ЄРОФЕЄВ.

неправильно обраної професії. Здивувала своїм
виступом команда «Індіго».
Чудово виступила і команда
«Діти офіцерів». Під час третього конкурсу капітанів їх очільниця
Надія Сташенко продемонструвала, як треба жартівливо відповідати на запитання. Вона хоч і
не дала достатньої кількості правильних відповідей, але робила
це впевнено і з посмішкою, чим
довела, що саме таким і має бути
справжній капітан.
За підсумками всіх конкурсів,
перше місце здобула команда
«Кара небесна», яка отримала
нагороду від депутата Київської

обрали ті, які зараз найбільш актуальні
для випускників шкіл - як зробити правильний вибір майбутньої професії, про
наслідки її помилкового вибору, «Чорні і
білі» сторони різних спеціалізацій.
«Професій гарних є багато, щоб нам
весело жилось» - так прокоментувала
свій виступ у першому конкурсі «Візитка» команда «Кара небесна», якій на
його початку вдалося підняти настрій та
розпалити публіку своїми жартами. Хоча
в учнів на підготовку було лише три дні,
вони зуміли зібратися та підготувати чудову програму.
Під час другого туру, що називався
«Лицарі на роздоріжжі», школярі повинні
були висвітлити усі негативні сторони

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Не пiддавайтеся спокусам, якщо
вiдчуваєте, що це може похитнути основи вашого життя. У сiм`ї
назрiває конфліктна ситуацiя. Враховуйте, що вашi цiлком безневиннi
вчинки зараз можуть бути невiрно розтлумаченi партнером. Образи
i ревнощi - не випадковi. Ближче до вихiдних плануйте зайнятися новим
серйозним проектом. Практичнi питання стають прiоритетними. До того ж,
тепер у вас додасться домашнiх обов`язкiв.
Сприятливi днi: 2; несприятливi: немає.
РИБИ (20.02-20.03). Поряд з вами, серед близьких або колег, можуть раз у раз виникати розбiжностi. Ваша лояльнiсть i бажання згладити гострi ситуації допоможуть розiбратися в сутi того,
що вiдбувається, i вийти на новий рiвень розумiння i спiвпрацi.
Реконструкцiї, якi ви запланували вдома, можуть затребувати значних сил i
коштiв. Якщо вiдчуваєте, що самi не справляєтеся, запросiть фахiвцiв. Бажання змiн i романтичнi настрої у вихiднi примусять вас вiдкласти всi справи i насолодитися спiлкуванням з тими, кого любите.
Сприятливi днi: 30, 1; несприятливi: 2.
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обласної ради Юрія Забели - ноутбук. Друге місце з
розривом всього в 1,6 бала
зайняли «Діти офіцерів», а
третє і підтримку у вигляді
оплесків від конкурентів команда «Індіго».
Голова журі Олександр
Гуменюк вручив усім учасникам грамоти від райдержадміністрації.
Оксана ДМИТРІЄВА.
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