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“програма соціально-економічного
підприємця україни розвитку району успішно виконується,
Шановні друзі! Щиро вітаю вас із професійним свя-

том – Днем підприємця.
Ваша щоденна наполеглива діяльність є надійною запорукою економічного розвитку та соціальної стабільності
у країні. Нині перед нами стоїть завдання - не тільки наростити обсяги виробництва, а й впроваджувати нову продукцію та послуги. Вирішення цих завдань можливе тільки
за умови спільної розбудови прозорих партнерських відносин між владою і підприємницькою громадою.
З кожним роком розширюється підприємницький
сектор Київщини, що є вагомою складовою економіки.
Нинішні досягнення підприємців є свідченням значних
соціально-економічних зрушень в Україні.
Переконаний, що самовідданість, активність та ініціативність національного товаровиробника покращить позиції українського бізнесу на світовому ринку, зміцнить
економічний потенціал країни.
Бажаю всім підприємцям здоров’я, оптимізму і невичерпної наснаги у роботі. Нехай кожна започаткована
вами справа буде успішною, а ваші звершення і надалі
слугують розквітові України.
Олександр Качний ,
голова Київської обласної ради.

*****

Уже традиційно у першу неділю вересня, згідно з Указом Президента України, у нашій державі відзначається
День підприємця. Це свято запроваджене з урахуванням
великої ролі підприємництва у здійсненні економічних реформ в Україні, вирішенні соціально-економічних проблем і
визнанням його впливу на формування, становлення і розвиток національної економіки. Воно покликане привернути
увагу суспільства до підприємницької ініціативи, сприяти
подальшому розвитку малого і середнього бізнесу в країні.
Щиро вітаємо вас, шановні підприємці, з професійним святом. Висловлюємо велику подяку за наполегливу
працю та активну громадську позицію, високий рівень
професіоналізму та ініціативність. Бажаємо усім підприємцям витримки, оптимізму і невичерпної наснаги у
праці. Нехай кожна започаткована справа буде вдалою і
успішною. Хай мир, добробут і злагода панують у кожному домі, у кожній сім’ї. Щастя, здоров’я і благополуччя!

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова
райдержадміністрації.

*****

Віктор Гудзь,
голова
районної ради.

Шановні підприємці! Прийміть щирі вітання з нагоди
професійного свята – Дня підприємця.
Сектор, який ви представляєте, сьогодні відіграє неоціненну роль у здійсненні економічних реформ, вирішенні
соціально-економічних проблем не лише району, але й держави в цілому. Тому щиро бажаю всім вам нових успіхів у бізнесі, вдалих угод, надійних партнерів. Нехай щаслива доля
супроводжує вас в усіх починаннях та справах. Вагомих здобутків вам та нескінченної ділової енергії для реалізації нових
бізнес-партнерів, тепла і затишку вашим родинам!
Юрій Забела,
депутат обласної ради.

хоча є ряд проблемних питань“

Ярослав добрянський — голова райдержадміністрації

Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2011 рік розроблена на виконання Законів
України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування
в Україні», постанови КМУ від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», схвалена розпорядженням голови Макарівської районної державної адміністрації від 14.12.2010 №1397 «Про
проект Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Макарівського району на 2011 рік» та затверджена
рішенням сесії районної ради від 17.12.2010 №08-03-VI.
21 квітня на засіданні колегії районної державної адміністрації було заслухано звіт про підсумки соціальноекономічного розвитку району за І квартал. За підсумками
розгляду було винесене відповідне доручення. На його
виконання у ІІ кварталі зусилля відділів, управлінь та інших
структурних підрозділів районної державної адміністрації були зосереджені на реалізації заходів, передбачених
Програмою. Зокрема, відділ економіки здійснював щомісячний моніторинг за динамікою діяльності промислових
підприємств району з метою надання своєчасної допомоги керівникам промислових підприємств та недопущення
спаду виробництва; фінансове управління забезпечувало
економне та раціональне використання бюджетних коштів; управління праці та соціального захисту населення
проводило роботу з керівниками підприємств щодо недопущення заборгованості з виплат заробітної плати; відділ
житлово-комунального господарства організував проведення двомісячника благоустрою населених пунктів;
управління агропромислового розвитку вжило всі необхідні
організаційно-технологічні заходи для своєчасного та якісного проведення комплексу весняно-польових робіт тощо.

Звіти про проведені заходи були надані відділу економіки
для аналізу та узагальнення. Крім цього звіт про виконання Програми за І півріччя 2011 року містить відомості про
виконання органами місцевого самоврядування пріоритетних завдань, визначених планами соціально-економічного
розвитку території на 2011 рік. Звіт про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку за І
півріччя був направлений на розгляд сесії районної ради.
Зупинюсь більш детально на виконанні основних
пунктів програми за І півріччя.
стор. 2-3.
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пролетіло літо, як на крилах,
за парти знову сіли школярі

*****

Щиро вітаю усіх підприємців Макарівщини з професійним святом.
Підприємницький рух має велике значення у розбудові
нашої держави. Вагомий вклад в її економічний, соціальнокультурний розвиток вносять і наші підприємці. Ваша повсякденна праця на ланах і фермах, підприємствах неоціненна,
бо ви не лише виробляєте різноманітну продукцію, надаєте
послуги у різних сферах, а й забезпечуєте робочими місцями тисячі людей.
Хай щастить вам у вашій роботі!
Леонід Димарчук,
голова спілки підприємців району.

*****

Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята –
Дня підприємця.
Вміння задіяти менеджерський талант, ефективно
працювати в умовах ринку – це ті риси, які є визначальними для підприємців. Розвиток підприємництва дає можливість вирішувати найактуальніші соціально-економічні
проблеми, передбачає зміцнення економіки.
Висловлюємо вам подяку за наполегливу працю та
активну громадянську позицію, високий професіоналізм
та ініціативність.
Щиро бажаємо вам, вашим родинам міцного
здоров’я, щастя, щедрої долі й вагомих здобутків задля
підвищення добробуту нашого народу!
Олександр Іващенко,
Макарівський селищний голова.

По вишитому рушнику невпевненими кроками переступили поріг Мар’янівської школи дев’ятеро
першокласників. Свої двері відкрила для них ця нова велика Країна Знань. Підуть вони незвіданою
довгою дорогою, яка буде і тернистою, і встеленою шовковими квітами, принесе злети і падіння,
приведе дітей до дорослого життя. Надійними провідниками по цій дорозі будуть їм вчителі. З Божим
благословенням та батьківськими порадами навчатимуться школярі різним наукам, щоб вирости,
бути такими ж як і їх старші друзі, одинадцятикласники, і стати хорошою опорою батькам та розумним майбутнім України.
стор. 5.
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Закінчення. Поч. на 1 стор.

Промисловість

За перше півріччя промислові підприємства району реалізували продукції на
суму 381,2 млн. грн., що на 124,1 млн.
грн. більше за відповідний минулорічний
показник. Приріст обсягів склав 48,3%.
Високі темпи росту забезпечили: дочірнє підприємство Публічного акціонерного товариства «Київхліб» «Макарівський
хлібозавод»; товариство з обмеженою
відповідальністю «Слобода Ко»; приватне
акціонерне товариство «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»;
плахтянська філія ПРАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»; товариство з обмеженою
відповідальністю
«Науково-виробниче
підприємство «Аеротехніка - МЛТ»; філія
«Виробничо-складський комплекс» ТОВ
«РУУККІ Україна».
Частка ТОВ НВП «Аеротехніка - МЛТ»
в загальному обсязі реалізованої продукції у І півріччі складає 45,85%, філії
«Виробничо-складський комплекс» ТОВ
«РУУККІ Україна» - 22,02%, Червонослобідської філії Державного підприємства
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» - 17,6%, Плахтянської
філії ПРАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»
- 7,68%.
20 квітня на заводі RUUKKI в селі Копилів було запущено першу в Україні лінію по
виробництву сендвіч-панелей. Вона була
зібрана із вузлів найкращих європейських
виробників, змонтована та налагоджена
досвідченими спеціалістами з Фінляндії,
Італії та Польщі. Інвестиції концерну в цей
проект склали близько 5 млн. євро. Запущена лінія є лінією безперервного виробництва максимальною потужністю 100
тис. кв. метрів щомісяця. До кінця року
компанія планує виробити 350 тис. кв. м.
сендвіч-панелей.
ТОВ НВП «Аеротехніка - МЛТ» у лютому взяла участь в 10-й Міжнародній
виставці та конференції «IDEX 2011» в
м. Абу-Дабі. Враховуючи масштабність
даного заходу та зацікавленість країн
регіону продукцією підприємства, «Аеротехніка» була представлена на виставці
власним стендом, а також взяла участь
в роботі виставки у складі українського
стенду, організатором якого виступала
ДК «Укрспецекспорт». Крім того, останні
розробки ТОВ НВП «Агротехніка - МЛТ» в
сфері управління повітряним рухом були
представлені на щорічній міжнародній
виставці і конференції ATC Global, яка
відбулася у березні цього року в столиці
Нідерландів.
Проте складним І півріччя виявилося
для виробничого кооперативу «Макарівська фабрика «Світанок» та виробничого
кооперативу «Макарівський цегельний
завод». Відсутність обігових коштів, сировини та застаріле обладнання призвели до спаду виробництва та обсягів
реалізації на цих підприємствах. Спад
обсягів реалізованої продукції за 6 місяців поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року склав 6,0%
та 26,6% відповідно. Хоча, якщо порівнювати результати діяльності цих підприємств у І та ІІ кварталі цього року, потрібно відзначити збільшення у другому
обсягів реалізації продукції фабрикою
«Світанок» у 2 рази, цегельним заводом
– у 2,7 рази порівняно з відповідними
показниками у І кварталі. Слід сказати
й про те, що припинило будь-яку господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробнича
фірма «Унава - 2».
З метою поліпшення ситуації та залучення інвестицій керівникам підприємств
було запропоновано підготувати пакет
документів для включення інформації про
виробничі потужності, які не використовуються, до Інвестиційного паспорту району.

Сільське господарство
В районі нарощується поголів’я птиці та свиней. Кількість птиці станом на 1
липня становить 12,3 млн. голів, що на
0,46 млн. голів більше. Поголів’я свиней
зросло на 440 голів і становить 765 голів.
Поголів’я овець та коней скоротилося до
мінімуму.
Валовий надій молока за шість місяців
поточного року становить 3749 тонн, що
на 299 тонн (109%) більше, ніж за відповідний період минулого року. Надоєно молока на корову 2176 кг, що на 173 кг більше. Одержано яєць 165993,0 тисячі штук,

що на 67941,0 тисячу штук (169%) більше.
Реалізовано м’яса в живій вазі 434 тонни,
що на 286 тонн (293 %) більше, ніж за відповідний період минулого року, середньодобові прирости ВРХ становлять 430
грам, свиней – 261 грам.

Підприємницька діяльність
В районі є 2773 суб’єктів малого
бізнесу, з них 2255 – це фізичні особипідприємці, 518 – юридичні особи. Протягом звітного періоду зареєстровано 111
фізичних осіб-підприємців та 47 юридичних осіб, припинено підприємницьку діяльність 92 фізичних осіб та 5 юридичних
осіб. Кількість малих підприємств на 10
тис. чоловік населення становить 92 (на
початок 2009 року цей показник дорівнював 88).
Станом на 1 липня в районі зареєстровано 79 фермерських господарств, які використовують 4315,8 га землі, в тому числі
1439,6 га взято в оренду.
Доля податкових надходжень від
суб’єктів малого бізнесу за І півріччя становить 24,3 % від загальних надходжень
до зведеного бюджету району, або 14,04
млн. грн.
Малі підприємства випускають металеві вироби і конструкції, столярні вироби, із гуми для промислового виробництва, будівельні матеріали, безалкогольні
напої, продукцію птахівництва, надають
транспортні та побутові послуги. Суб’єкти
малого підприємництва працюють у сфері
роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.
Розширення кола суб’єктів малого
бізнесу в районі сприяє створенню нових
робочих місць, а разом з цим виникає потреба в перекваліфікації кадрів. Районний
центр зайнятості протягом січня-червня
направив на професійне навчання (проходження стажування) 31 безробітного,
для відкриття власної справи надав одноразову допомогу по безробіттю 7 особам
на суму 23,5 тис. грн.
Крім цього, в районі діють 8 об’єктів
інфраструктури малого підприємництва:
6 громадських об’єднань підприємців та 2
кредитні спілки. За І півріччя кредитними
спілками району видано 508 кредитів на
суму 4,4 млн. грн.
На виконання Закону України „Про
дозвільну систему у сфері господарської
діяльності” в райдержадміністрації створений та діє дозвільний офіс з видачі документів дозвільного характеру.

Фінанси

До загального фонду зведеного бюджету району надійшло податків, зборів
та обов’язкових платежів на суму 29502,5
тис. грн. Виконання становить 164,1% до
плану та 143,6% до факту відповідного
періоду минулого року. Надходження доходів за 6 місяців до річного плану складає
66,1 відсотків.
Основні надходження коштів з „Податку з доходів фізичних осіб”. За І півріччя надійшло цього податку 19391,1
тис. грн. при плані 15062,9 тис. грн. „Податок на прибуток підприємств, що належить до комунальної власності” виконано на 137,4% при планових показниках
53,2 тис. грн., фактично поступило 73,1
тис. грн. По податку „Плата за землю”
при плані 2239,9 тис. грн. фактичні надходження становлять 8485,9 тис. грн.
Планові показники виконано й по „Державному миту в частині, що належить відповідним бюджетам місцевого самоврядування” на 231,6%.
Одним із джерел наповнення зведеного бюджету є “Збір за провадження
певних видів підприємницької діяльності”,
який виконано на 163,7%, в порівнянні із
відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 107,0 тис. грн.
Таке зростання відбулося у зв’язку із затвердженням сільськими радами нових
ставок даного збору.
Видатки загального фонду бюджету
району за звітний період профінансовані
в сумі 72644,8 тис. грн., що складає 91,8
відсотка до кошторисних призначень на І
півріччя з урахуванням внесених змін.
На фінансування закладів соціальнокультурної сфери направлено 46166,7
тис. грн. (без врахування трансфертів), з
них на освіту – 33213,7; охорону здоров’я
– 10191,0; культуру – 2545,3 та фізичну
культуру – 216,7 тис. грн. Питома вага цих
видатків в бюджеті району (без врахування трансфертів з державного бюджету)
складає 87,8 відсотка.
Із загальної суми видатків направле-

но 41008,3 тис. грн. на виплату заробітної плати. На оплату комунальних послуг
та енергоносіїв направлено 7571,4 тис.
грн., або 14,45 відсотка; медикаментів
– 277,0 тис. грн. або 0,5 відсотка та на
оплату продуктів харчування — 1330,6
тис. грн. або 2,5 відсотка до обсягу видатків. На виплату субсидій та трансфертних
виплат направлено 16547,2 тис. грн., з
них трансферти населенню становлять
15257,6 тис. грн.

витку району залишається робота з газифікації населених пунктів та будівництво
житла. За січень-червень було введено
в дію газопровідних мереж різних тисків 4,318 км. Газифіковано 322 квартири.
Введено в експлуатацію індивідуального житла загальною площею 39,7 тис. кв.
метрів. Обсяг введеного в експлуатацію
житла в розрахунку на 1 тис. населення за
січень-березень склав 222,8 кв. метрів загальної площі.

Інвестиційна діяльність

Житлово-комунальне
господарство

Освоєно капітальних інвестицій на
суму 68,414 млн. грн. Інвестиції в основний капітал становили 58,340 млн. грн.,
це 322,8% відповідного показника аналогічного періоду минулого року , в житлове
будівництво- 37,181 млн. грн.
Цього року на території району завершується впровадження інвестиційного
проекту із залученням прямих іноземних
інвестицій Англії на будівництво центру
соціальної підтримки дітей та сімей через
представництво благодійної організації
«Надія і житло для дітей в Україні», вартість проекту 6,4 млн. грн.
Велика увага в районі приділяється
залученню інвестицій в сільське господарство. Так, ТОВ “Агро-Холдинг МС”
розпочало будівництво зерносушильного
комплексу в с. Бишів, на якому застосовуватимуться сучасні технології із збирання
та зберігання продукції рослинництва.
На це будівництво планується витратити
близько 12 млн. грн. Нині виконано робіт
на 45 %, освоєно інвестицій на суму 5
млн. грн. Проект з будівництва зерновосушильного комплексу плануємо завершити до кінця року.

Споживчий ринок
У районі діють 207 продовольчих магазинів, 126 непродовольчих, 25 змішаних, 3
ринки (в тому числі 2 споживчої кооперації), 68 закладів громадського харчування,
в тому числі 5 ресторанів, 63 кафе та закусочні. Обсяг роздрібного товарообігу за
І півріччя склав 45,3 млн. грн., що на 9%
більше, ніж за відповідний період 2010
року. Роздрібний товарообіг ресторанного господарства склав – 3,7 млн. грн., що
на 2,1% більше. Роздрібний товарообіг на
душу населення склав 1174,84 гривень,
що на 109,61 гривні більше проти відповідного періоду минулого року.
На території району діє 56 стаціонарних об’єктів побуту, якими надано послуг на суму 20,1 млн. грн., що становить
106,6% порівняно з відповідним періодом
минулого року.

Зовнішньоекономічна діяльність
В районі тривають роботи щодо формування експортної політики, зокрема
щодо розширення ринків збуту продукції,
удосконалення структури експорту та імпорту. За попередніми даними у І півріччі
загальний обсяг експорту зовнішньої торгівлі складає 1440,4 тис. дол. США. Як і в
попередні роки район експортує ліс будівельний, деревину для технічних потреб,
дошки обрізні дубові (Державне підприємство «Макарівське лісове господарство»), гумові суміші, технічні пластини із
гуми (ТОВ „Еласт”), надає транспортні послуги (ТОВ „Алта”, ТОВ „Алта-транс”, ПП
„Тріада”).
Експортом товарів у І півріччі займалося 8 підприємств. Країнами контрагентами були: Туреччина, Румунія, Грузія,
Казахстан, Латвія, Росія, Фінляндія, Молдова.
Обсяг імпорту товарів за попередніми
даними за І півріччя поточного року становить 1611,0 тис. дол. США, основна група
імпортованих товарів складає: плівка захисна поліетиленова (ТОВ „Стіропласт”),
сировина для виробів із гуми (ТОВ
„Еласт”), товари технічного призначення.
Імпортом в поточному році займалося 7
підприємств. Продукцію імпортували із
Польщі, Німеччини, Туреччини, Білорусі,
Росії.

Будівельна діяльність
Будівельні підприємства району виконали будівельних робіт на суму 41,2 млн.
грн. Роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння
склало 96,4% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (3,0% та 0,6% відповідно від загального обсягу будівельних робіт по району).
Важливою сферою економічного роз-

За І півріччя базові підприємства
житлово-комунальної сфери району надали послуг з централізованого водовідведення, водо-, тепло-, газо-, електропостачання на суму 57,0 млн. грн., що на 25,3
млн. грн. більше ніж за відповідний період минулого року. Це пов’язано зі збільшенням протягом 2010-2011 років цін та
тарифів на енергоносії й інші житловокомунальні послуги.
Тенденція щодо зменшення кількості
виробленої теплової енергії комунальним
підприємством Київської обласної ради
„Макарівтепломережа”, яке пов’язане зі
зменшенням опалювальної площі, зберігається. Результат діяльності підприємства за І півріччя є збитковим через
невідповідність діючих тарифів, значну
дебіторську заборгованість минулих років, неплатоспроможність населення, відсутність майна та доходів для стягнення з
боржника.
РайВУЖКГ за перше півріччя надало житлово-комунальних послуг на суму
1263,2 тис. грн., що на 114,1 тис. грн. або
10% більше проти відповідного періоду
2010 року. Проте діяльність підприємства
за І півріччя є також збитковою. Причини ті
ж, що в „Макарівтепломережі”.
Макарівська філія ВАТ «Київоблгаз»
відпустила за І півріччя 24684,847 тис.
куб. м. газу та надала послуг по газопостачанню на суму 17263,264 тис. грн., що
на 3,653,9 тис. грн. більше проти відповідного періоду минулого року. Сплата
за спожитий газ зменшилась на 15,2 %
та становить 100,8 %. Підприємство проводить роботу з боржниками, тут відсутня
заборгованість по виплаті заробітної плати та по платежах до бюджету.
Макарівський районний підрозділ ЗАТ
«А.Е.С. «Київобленерго» відпустив 53 млн.
кВт електроенергії та надав послуг по
електропостачанню на суму 32492 тис.
грн., що на 20,781 тис. грн. більше, ніж у
І півріччі минулого року. Сплата за спожиту електроенергію становить 98 %. Також
підприємство не має заборгованості по
виплаті заробітної плати та по платежах
до бюджету.
По сільських підприємствах житловокомунального господарства сплата за
спожиті послуги складає 93%, відсутня
заборгованість по виплаті заробітної плати, по платежах до бюджету, за спожиті
енергоносії.
Роботи по підготовці об’єктів житловокомунального господарства до роботи в
осінньо-зимовий період виконуються відповідно до затверджених планів.
Залишаються нагальними проблеми
пов’язані з постійним збільшенням податкового боргу підприємств житловокомунальної сфери через те, що розрахунки за спожиті житлово-комунальні послуги
не є 100%, а ПДВ нараховується на суму
наданих послуг, а не на суму, сплачену
споживачами та через неплатоспроможність населення, відсутність майна та доходів для стягнення ускладнює зменшення дебіторської заборгованості.

Зайнятість населення
Аналізуючи ринок праці за 6 місяців
нинішнього року, слід відмітити, що чисельність осіб, які звернулися за отриманням соціальних послуг до центру
зайнятості збільшилось (422 особи).
Безробітними визнано 273 особи, що
на 4 особи менше, ніж за звітний період минулого року. Рівень безробіття в
районі становить 1,69%, що на 0,13%
більше за відповідний показник минулого року. Серед безробітних 50,5%
– жінки, 41% – це молодь до 35 років.
За соціальним становищем: 54,7% – це
особи, які мають робітничі спеціальності; 33,6% – службовці; 11,7% - особи,
які займали робочі місця, що не потребують професії, спеціальності. За освітнім рівнем серед безробітних переважають особи, які мають повну загальну
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успішно виконується, хоча є ряд проблемних питань“
середню освіту – 30,9%, базову загальну середню – 7,8%, професійну - 23,8%;
з базовою вищою – 21,5%, повною вищою – 16%.
Заходами активної політики було охоплено 376 осіб: працевлаштовані за допомогою служби зайнятості 199 осіб, проходили професійне навчання 39 осіб, брали
участь у громадських роботах 138 осіб.
Протягом звітного періоду 15 чоловік з
числа безробітних були працевлаштовані
на робочі місця, створені за рахунок дотацій роботодавцям в ТОВ «Макарівська
птахофабрика», ЗАТ «Макарово», ВК «Макарівська фабрика «Світанок», ТОВ фірма
«Струмсервіс», ФОП Хохлюк.
За І півріччя створено 442 нових робочих місця, що становить 58,9 % до запланованих 750 місць.
Значна кількість громадян, що звертаються за отриманням соціальних послуг в
центр зайнятості, – це громадяни із числа
слабозахищених верств населення, які не
можуть нарівні з іншими конкурувати на
ринку праці.
Ускладнює працевлаштування безробітних в районі невідповідність вільних робочих місць та вакантних посад
професійно-кваліфікаційному
складу
безробітних та різке зменшення вільних
робочих місць на підприємствах району,
а також те, що із числа безробітних, а це
307 осіб, 184 – це особи, які проживають в
сільській місцевості.

Заробітна плата, пенсії,
соціальні допомоги
На підприємствах та відокремлених
підрозділах із чисельністю найманих працівників 10 і більше середньооблікова кількість штатних працівників у січні-березні
становила 8,0 тис. осіб, що на 10% більше, ніж у відповідному періоді минулого
року. Було прийнято 595 осіб, в той же
час звільнено 558 осіб. Для збереження
чисельності працівників адміністрації підприємств продовжували застосовувати
форми вимушеної неповної зайнятості. У
січні-березні кількість працівників, які знаходилися у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) становила 61 особу (0,8%
середньооблікової кількості штатних працівників), а кількість працівників, які були
переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень), – 266 осіб
(3,3%).
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств
району становила 4034 грн. Порівняно з
січнем-березнем 2010 року розмір заробітної плати збільшився в 1,9 рази. Серед
міст та районів області за рівнем оплати
праці наш район займає 4 місце. Заробітна плата в районі в 1,6 рази була вищою за
середній розмір по області (2503 грн.) та
на 9,3% - меншою за максимальний (4447
грн. у м. Славутич).
Стан виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї розглядала
тимчасова комісія при райдержадміністрації.
В результаті вжитих заходів заборгованість з виплати заробітної плати у економічно активних підприємствах та на
підприємствах-банкрутах району відсутня.
Заборгованості державного бюджету з виплати соціальних допомог немає.
Є заборгованість по субсидіях для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг в сумі 274,6 тис. грн.,
з відшкодування пільг 3557,75 тис. грн., із
компенсацій громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
– 427 тис. грн., є також заборгованість
місцевого бюджету з виплати компенсації
фізичним особам, які надають соціальні
послуги в сумі 5,4 тис. грн.
Із загальної кількості непрацездатних
громадян району виявлено 860 осіб та
прийнято в резерв на обслуговування територіальним центром 343 особи. З них
територіальним центром безпосередньо
обслуговується 503 одиноких та одинокопроживаючих непрацездатних громадян.
За рахунок залучених благодійних
внесків надано допомогу одиноким непрацездатним громадянам у забезпеченні необхідними товарами на загальну суму
30,4 тис. грн. Територіальним центром
надано різних послуг, у тому числі автотранспортом, на загальну суму 10,5 тис.
грн. Зібрано та роздано потребуючим соціально незахищеним верствам населення 572 одиниці одягу та взуття.

За 6 місяців поточного року профінансовано виплату пенсій на суму 112083,7
тис. грн. Середньомісячний розмір пенсій
зріс з початку року на 237,20 грн. і складає
1258,22 грн. Управління забезпечило надходження власних коштів в сумі 40813,7
тис. грн., що на 8280,0 тис. грн. (або на
25,4%) більше ніж за аналогічний період
минулого року. Виконання плану надходжень виконано на 96,9%. Борг по основних платежах до Пенсійного фонду з початку року зменшився на 205,4 тис. грн.
З метою зменшення наявного боргу до Пенсійного фонду управління до
суду подало 15 позовів на загальну суму
181,2 тис. грн., підготувало вимоги та
матеріали до суду на решту боргу, який
утворився. За результатами перевірок
застосовано фінансових санкцій на суму
4,4 тис. грн. та 4 адміністративні штрафи
на суму 1,2 тис. грн. Всі штрафні санкції
сплачені в повному обсязі. За порушення
норм пенсійного законодавства, законодавства в сфері обліку єдиного внеску та
несвоєчасну сплату платежів до ПФУ з
початку року винесено 14 постанов про
адміністративні правопорушення та накладено адмінштрафів на суму 6,3 тис.
грн. та 282 рішення про застосування
штрафних санкцій та пені на загальну
суму 159,9 тис. грн.

Соціальна сфера
Освіта. У 2010-2011 навчальному році
мережу дошкільних закладів складають 32
дитячі садки, з них 12 у складі навчальновиховних об’єднань. У цих навчальних закладах суспільним дошкільним вихованням охоплено 1123 дитини.
З метою збільшення охоплення дітей
дошкільного віку суспільним дошкільним
вихованням в селах, де не діють дитячі
садки, функціонує 10 короткотривалих
груп для дітей 5-річного віку, в яких здійснюється підготовка до школи 83 дітей.
При загальноосвітніх навчальних закладах району функціонує 12 груп інтенсивної підготовки дітей до школи та 2 групи
по підготовці дітей діють при ЦТДЮ ім.
Д.Туптала, що дало змогу охопити ще 37
дітей.
Вартість харчування вихованців дошкільних закладів у сільській місцевості
становить 9,70 грн., у міських ДНЗ – 14,44
грн. на одну дитину в день. Виконання
норм харчування становить 89%.
У липні поточного року відкрито дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок»
у селі Копилів.
Загальною середньою освітою в навчальних закладах району охоплено
4154 дитини. В районі діє три шкільні округи: на базі Макарівського НВК
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
– природничо-математичний ліцей»,
Бишівської та Червонослобідської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, які
відвідує 104 учні, що підвозяться до
базових навчальних закладів шкільними автобусами з 10 населених пунктів
району. За рахунок обласного бюджету переобладнано математичний та
фізичний кабінети Макарівського НВК
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
природничо-математичний ліцей».
У загальноосвітніх навчальних закладах району гарячим харчуванням забезпечено 3451 дитину, що становить 83%.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, учні 1-4 класів і діти із
малозабезпечених сімей, що отримують
державну допомогу, забезпечені харчуванням на 100%.
У 2011 році на харчування школярів виділено 1776 тис. грн. бюджетних коштів.
Середня вартість харчування учнів, що
належать до пільгових категорій, у чистих
зонах становить 12,00 грн., на територіях,
що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС,
– 12,47 грн.
У 2010-2011 навчальному році у 39
гуртках, 21 з яких функціонує на базі
Центру творчості дітей і юнацтва імені Д.Туптала, 18 – на базі сільських навчальних закладів, позашкільною освітою
охоплено 1775 дітей різного віку. У Макарівській ДЮСШ займаються 298 вихованців на трьох відділеннях. У міжшкільному
навчально-виробничому комбінаті — 86
учнів, з них 34 здобувають допрофесійну
підготовку за спеціальністю «Оператор
комп’ютерного набору», 52 отримують
професійну підготовку водія категорії «В»
і «С».
Оздоровлення. У 2011 році заплановано оздоровити 2492 дитини – 60 % (в

першу чергу сиріт – 100% та дітей соціально незахищених категорій).
З 1 по 21 червня працювали пришкільні табори з денним перебуванням дітей
при загальноосвітніх школах району – 36
таборів (1430 дітей) – 300 тис. грн. з районного бюджету.
Найбільша кількість дітей нашого району оздоровлюється за Державною програмою «Оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи». Загалом станом на 1 липня
оздоровлено 1697 дітей району (40,85 %).
Культура. На території району діє 41 –
клубний заклад, 43 – бібліотеки, 1 – дитяча школа мистецтв та 4 – філії (смт Макарів – 1, смт Кодра, с. Бишів, с. Ч.Слобода),
1– районний історико–краєзнавчий музей
та філія с. Новосілки.
Мережа закладів культури протягом
звітного періоду не скоротилась. За рахунок оренди приміщень, проведення дискотек, концертів, прокату костюмів клубні
заклади району заробили близько 228
тис. грн.
Заклади культури району постійно
проводять роботу щодо естетичного, морального розвитку населення, організовують дозвілля дітей та молоді, відроджують
та впроваджують в життя народні свята
та обряди, а також проводять масові заходи.
Протягом звітного періоду колективи
району взяли участь в обласних оглядахконкурсах. Зокрема, народний хоровий
колектив „Свят-Коло” у VІІІ обласному
огляді-конкурсі хорових колективів ім.
К.Стеценка (м. Біла Церква); народний
хореографічний колектив „Ясочка” - у
заключному концерті обласного огляду
хореографічних колективів „Терпсіхора” (м. Біла Церква). Дитячий колектив
«Мальви», що діє при районній громадській організації «Культура і дозвілля»,
побував на фестивалі дитячої творчості
в Національному Музеї народної архітектури та побуту України Пирогова з
програмою народних пісень, веснянок
та етнічних творів.
В літній період робота клубних закладів була зосереджена на роботі з дітьми
та підлітками. Особливо пожвавилися
екскурсії груп дітей та підлітків до Макарівської картинної галереї та історикокраєзнавчого музею, робота гуртків художньої самодіяльності та любительських
об’єднань, спортивних секцій.
При філії – музею образотворчого та
декоративно – прикладного мистецтва,
що діє в с. Новосілки, працює гурток вишивки. В музеї діє виставка вишитих робіт
та галерея картин і малюнків „Творчість
юних талантів Київщини”.
Основними напрямками роботи бібліотек є зміцнення зв’язків з органами
місцевої влади, організація роботи з бібліотечним фондом, обслуговування користувачів через надання традиційних та
впровадження нових бібліотечних послуг,
впровадження нових інформаційних технологій, краєзнавча робота, пошук альтернативних джерел фінансування бібліотек.
Медицина. В районі приділяється
значна увага охороні здоров’я населення
та підвищенню якості медичного обслуговування, проведенню профілактичних
заходів, забезпеченню стабільного функціонування закладів охорони здоров’я.
Медичну допомогу населенню району
надають 47 лікувально-профілактичних
закладів.
Укомплектованість кадрами лікарів
становить 84,4%, молодших медичних
працівників – 91,3%. Прийнято на роботу
9 молодих спеціалістів - лікарів, з них 6 навчалися за кошти держави.
З метою попередження захворювань,
оздоровлення хворих на хронічні захворювання в районі організовано профілактичні медичні огляди декретованих
контингентів, огляд і оздоровлення диспансерних хворих. Всього оглянуто за І
півріччя – 21415 особи.
В районі організовано виїзди спеціалістів районної лікарні в села району, на
ФАПи, амбулаторії з метою огляду сільського населення. Протягом звітного
періоду в районі працювали спеціалісти
другої обласної лікарні, які обстежували
хворих, надавали консультативну допомогу, пропонували стаціонарне лікування.
З метою покращення медичного нагляду за дітьми у віці до року, диспансерного нагляду за вагітними, організовано

виїзди в села району дитячої та жіночої
консультацій.
Розроблено та реалізується ряд цільових програм, спрямованих на подолання
епідемій туберкульозу, профілактики та
лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, ВІЛ-інфекції,
СНІДу, профілактики невиробничого
травматизму. Активно проводиться робота щодо запровадження сімейної медицини. В Макарові при поліклініці ЦРЛ
планується створити 6 дільниць загальної практики сімейної медицини. До кінця
2011 року в селах Ч.Слобода та Грузьке
плануємо реорганізувати амбулаторії в
амбулаторії загальної практики сімейної
медицини.Вже реорганізовані амбулаторії в Плахтянці та Мотижині. Придбано
оснащення довгострокового використання на суму 69,9 тис. грн.
На жаль, в районі залишається напруженою епідемічна ситуація з туберкульозом. Одним із шляхів розв’язання
проблеми є виконання Програми боротьби із захворюванням, якою передбачається своєчасне флюорографічне
обстеження населення, лікування хворих, своєчасна діагностика, профілактика захворювань. З 1 серпня в віддалені ФАПи, амбулаторії приїжджає
пересувний флюорограф.
З метою забезпечення належного функціонування закладів соціальної
сфери протягом І півріччя проведено поточний ремонт ФАПу та маніпуляційного
кабінету в с. Липівка, відкритий стоматологічний кабінет в с. Яблунівка, відремонтовано дитсадок «Барвінок» в смт Макарів, виготовлена проектно-кошторисна
документація на реконструкцію 2-х дитсадків (Макарівська селищна рада), розпочаті ремонти дитячого садочка в с.
Бишів та «Барвінок» в с. Соснівка, розпочато ремонт будинку культури в с. Бишів,
ведуться реконструкції сільського клубу в
с. Плахтянка, старої школи під сільський
клуб в Пашківці, придбані концертні костюми та музичне обладнання для Фасівського сільського клубу.

Демографічна ситуація
Чисельність населення району становить 38 601 особи, в тому числі міського
населення – 11 849 осіб, сільського – 26
752 особи. За січень-квітень народилось
149 дітей, що на 15 дітей менше ніж за відповідний період минулого року, померло
288 людини, що на 46 людей менше ніж за
січень – квітень 2011 року. Зареєстровано
64 шлюби та 16 розлучень.
Взяли шлюб на 10 пар більше ніж за
відповідний період минулого року, а розлучилось на 18 пар менше.
Природне скорочення за січень –
квітень склало мінус 139 особи. Міграційне скорочення становить мінус 75
особи. В район прибуло 95 чоловік, вибуло – 170.

Отже, аналізуючи виконання основних пунктів Програми соціальноекономічного та культурного розвитку
району, потрібно зазначити, що в цілому ситуація стабільна і прогнозована.
Більшість промислових підприємств району з основного кола звітності збільшили обсяги реалізації
продукції, спостерігалося покращення показників у будівництві, поліпшився інвестиційний клімат, господарства району провели комплекс
весняно-польових робіт, підготувалися до збирання врожаю, у соціальній
інфраструктурі забезпечене стале
функціонування, збережена мережа
гуманітарних закладів, підприємства
житлово-комунального господарства
надають послуги без перебоїв. Разом
з тим, є ряд проблемних питань, над
вирішенням яких ми працюємо і до
кінця року сподіваємося зменшити їх
кількість. В першу чергу, це стосується
наповнення доходної частини бюджету; підвищення ефективності використання земельного фонду району;
підвищення рівня заробітної плати до
середнього в усіх галузях економіки
району; забезпечення стабілізації та
поступового нарощення показників
в агропромисловому комплексі; реформування житлово-комунального
господарства району, ліквідація податкового боргу, скорочення недоїмки по платежах до Пенсійного фонду
України тощо.
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Вдячні
за благодійну акцію

розпорядження
від 12.08.2011 №840

Ми, пенсіонери селища Макарів, хотіли би висловити щиру подяку
депутату районної ради Семену Григоровичу Ханіну за турботу та увагу до нас – літніх людей, за добру організацію благодійної акції. Дуже
приємно, що у цей складний час є така людина, яка не байдужа до чужих проблем. Щиро вдячні Вам, людині, яка ініціювала та профінансувала власним коштом цю благочинну акцію. Людині, яка не на словах, а на
ділі доводить, що у Макарівському районі жодна проблема не проходить
повз його увагу. І це дуже важливо для нас, пенсіонерів. Ми відчуваємо
до себе увагу та піклування.
Шановний Семене Григоровичу! Від усіх пенсіонерів селища Макарів
бажаємо Вам натхнення, міцного здоров’я. Нехай Вам Бог допомагає в

Питання відкриття
полювання на пернату
дичину у 2011 році

усіх Ваших справах! Дуже добре, що у наш
непростий час на світі ще є люди, здатні на
добрі вчинки та турботу про простих людей.
С.С. Іщенко, О. І. Каурайнен, Л.К.
Гюнтер, І.М. Вебер, Р.С. Шевченко,
Н.Ф. Бичек, В.М. Нечай,
та ще понад 200 підписів.

Відповідно до Закону України „Про місцеві
державні адміністрації”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.08.11 № 759-р
„Питання відкриття полювання на пернату дичину у 2011 році”:
1. Обласному управлінню лісового та мисливського господарства у Київській області,
державному управлінню охорони навколишнього природного середовища у Київській області, райдержадміністраціям у встановленому
порядку вжити заходів щодо відкриття полювання на пернату дичину у Київській області до
прийняття окремого рішення Кабінету Міністрів
України.
2. Визнати таким, що втратило чинність,
розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 05.08.11 № 816 „Про деякі питання запобігання виникненню у 2011 році пожеж на території Київської області”.
Анатолій Присяжнюк,
голова Київської обласної
державної адміністрації.

Під знаком реформ

офіційно

У дусі часу

У ВЕРЕСНІ СТАРТУЄ
НОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ
СЕЗОН

доступне житло

ПІДПРИЄМЦЕМ
МОЖНА СТАТИ
І ЧЕРЕЗ
ІНТЕРНЕТ

Однією з ключових його тем буде “продавлювання” насамперед соціальних реформ. Таку думку
висловив на прес-конференції директор Київського
центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребинський.
За словами експерта, реформи, яким було дано
старт у минулому сезоні, є критично важливою темою, однак досі немає відповіді, чи хоче влада їх
завершувати. “Незрозуміло, що відбувається з пенсійною реформою, з реформою охорони здоров’я.
Єдине, що мені зрозуміло - відкласти реформи неможливо, все одно доведеться їх проводити”, - підкреслив він.
Політолог зазначив, що у зв’язку з нездійсненням реформ у команді Президента можлива “серйозна криза аж до масштабних кадрових змін”. На
думку експерта, без їх реалізації друга хвиля світової фінансової кризи вкрай болісно зачепить Україну, а відтак не залишить Віктору Януковичу шансів
на наступний президентський термін. “Мені здається, що є люди, які готові Президентові це пояснити”, - зазначив Михайло Погребинський.
Керівник соціологічної служби “Український барометр” Віктор НЕБОЖЕНКО у своєму виступі звернув увагу на тенденцію до формалізації реформ.
“Вони й надалі проголошуватимуться, проводитимуться великі прес-конференції, відкриватимуться
якісь проекти, але самі реформи реально вже нікого, мені здається, не цікавлять, тому що за них треба відповідати”, - зауважив він.

Зверніть увагу

ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАДАСТР УКРАЇНИ
“ВІДКРИЄТЬСЯ” З 2013 РОКУ
Про це в ефірі “5 каналу” повідомив глава відомства Сергій Тимченко.
“Будь-хто зможе зайти на Інтернет-сайт Держземагентства і ознайомитися з будь-якою інформацією. Але персональні дані власників земельних
ділянок будуть захищені. Всю іншу кадастрову інформацію: межі, цільове призначення, заборона на
використання земельної ділянки - ми побачимо. І
оренду в суборенду - все це побачимо”, - зазначив
посадовець.
Нагадаємо, Верховна Рада України 7 липня ухвалила у другому читанні та в цілому проект Закону
“Про Державний земельний кадастр”. Документом
передбачено оновлення базових положень з ведення Державного земельного кадастру, що містяться у
чинному Земельному кодексі, зокрема, скасування
з 2013 року видачі державних актів на право власності на земельні ділянки.
Президент України Віктор Янукович підписав Закон України № 3613-VI “Про Державний земельний
кадастр” 1 серпня.
укрінформ.

В рамках реалізації Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки відбулось засідання Міжвідомчої комісії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, на якому визначено перелік об’єктів незавершеного будівництва, на які будуть спрямовуватися у 2011 році кошти державного бюджету, а саме :
- І черга житлового будинку по вул. Красного Пахаря, 2В в с. Петрівське Києво - Святошинського району;
- ІV черга житлового будинку по вул. Красного Пахаря, 2В в с. Петрівське Києво Святошинського району;
- житловий квартал по вул. Машинобудівників в м. Вишневому Києво-Святошинського
району.
Також погоджено для продовження роботи:
- ІІ чергу житлового будинку по вул. Вокзальна, 53 в смт. Глеваха Васильківського району;
- реконструкція існуючої будівлі в мікрорайоні «Гайок» в м. Біла Церква.
Громадяни, що мають право на доступне житло та які виявили бажання на його отримання з врахуванням розташування об’єктів будівництва, повинні особисто звернутися
до Іпотечного центру в м. Києві та Київській області, що знаходиться за адресою: м.
Київ, вул. Кривоноса 2-А, корпус 3 (4 поверх). Консультації можна отримати за телефоном: 249-36-93, контактна особа – Дядюра Галина Федорівна.
Довідку встановленого зразка про наявність права на доступне житло видають виконкоми сільських, селищних рад.
До відома громадян. Відповідно до п. 8 Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 140
право на державну підтримку (доступне житло) мають громадяни:
• які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, та визначені центральними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування,
які ведуть зазначений облік, такими, що мають право на доступне житло;
• середньомісячний грошовий дохід яких (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової,
викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, проценти, роялті, дохід від
відчуження цінних паперів та корпоративних прав) разом з членами їх сімей з розрахунку
на одну особу не перевищує п’ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у
відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними Держстату.
Андрій Гріненко,
перший заступник голови райдержадміністрації.

14 серпня набрав чинності прийнятий ще восени 2010
року закон, що дозволяє подавати документи для реєстрації юридичних осіб або
фізичних осіб-підприємців в
електронному вигляді. Українці, які бажають стати підприємцями або створити
підприємство, мають право
зареєструватися за допомогою Інтернету.
Щоправда, “електронна”
норма стосується лише моменту реєстрації - будь-які
зміни у вже зареєстровані
документи треба подавати в
паперовому вигляді. Це зроблено для того, щоб не допустити рейдерського захоплення підприємств.
Проте, і для першої реєстрації нові правила поки
що діють суто теоретично.
Порядок подання ще буде
затверджуватися і лише
після цього почне діяти.
Тоді паперова реєстрація
буде відмінена.

Командно - штабні навчання
З 29 серпня розпочалися командно-штабні навчання на території Київської області за програмою: „Дії органів
управління під час виникнення надзвичайних ситуацій”. Зокрема, в Макарівському районі, цього дня о 9:00 год. районний відділ ГУ МНС України в Київській області отримав ввідну: „Штормове попередження”, згідно з чим у райдержадміністрації відбувся збір членів районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.
На виконання доручень голови комісії, заступника голови
райдержадміністрації Олександра Гуменюка було дано завдання щодо долучення до роботи
служб цивільного захисту району: медичної, громадського порядку, захисту тварин і рослин,
пожежно-рятувальної, автодорожної та інших. Під час ввідного
“штормового попередження” всі
залучені служби працювали злагоджено, керуючись своїми посадовими обов’язками.
Навчання відбулися під керівництвом начальника цивільного
захисту Макарівського району,
голови райдержадміністрації
Ярослава Добрянського.
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з днем знань!
Вітаю жителів Київщини із цим чудовим і водночас хвилюючим
святом.
Знову ранок першого вересневого дня повниться мелодійними звуками шкільного дзвоника. Знову вулиці міст і сіл розквітають від дитячого
щебету, юнацьких посмішок та чарівної хуртовини осінніх айстр. Ностальгічні погляди дорослих, душевний щем, смуток і радість – переплелися
разом. Це наша Київщина, наша держава зустрічають День знань - справжнє всенародне свято мудрості, доброти і людяності.
Усі шляхи цього дня ведуть до школи. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги – дороги до знань, до нових звершень.
Це день, із якого починається дорога в майбутнє для кожного з нас.
Це день, що дає можливість дорослим повернутися у свої золоті роки, а
учням і студентам - до своєї другої домівки - у школи та вузи.
Саме в День Знань ми з особливою теплотою згадуємо своїх вчителів
й викладачів, їх неоціненну роботу розуму й серця. Щиро дякуємо вам, дорогі наші вчителі, - ми завжди залишаємося вашими учнями!
Здоровя, миру, успіхів! Зі святом!
Олександр Качний,
голова Київської обласної ради.
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пролетіло літо, як на крилах,
за парти знову сіли школярі

Закінчення. Початок на 1 стор.

це цікаво

історія 1-го вересня
Історія 1-го вересня, як особливого дня, сягає своїм корінням
у глибоку давнину, а саме - в 4-те
століття нашої ери. У 325 році Костянтин Великий, римський імператор, який зробив християнство
панівною релігією, скликав Перший
Вселенський собор, на якому, крім
іншого, було вирішено починати новий рік з 1 вересня. Першим роком,
що почався на Русі з 1 вересня, був
1492-ий. І сталося це за указом Івана III.
А так як всі перші школи були
при церквах, тому і навчання в них
починалося з церковного нового
року - з 1 вересня. Ось таке просте
пояснення.
Проте, продовжувалося вересневе «новоріччя» на Русі зовсім не довго: вже в 1699 році
Петро Перший видав указ про перенесення Нового року на 1 січня,
щоб не відрізнятися від Європи.
Але навчання-то вже почалося у
вересні - не змусиш же учнів вчитися без перерви більше року,
щоб влаштувати їм осінні канікули
і розпочати наступний навчальний рік лише 1 січня 1701 року.
Ймовірно, значення мав і наш клімат: все-таки холодні осінні канікули приносили б дітям набагато

менше радості і користі, ніж теплі
літні.
У 1984 році Верховна Рада СРСР
заснувала нове свято - День Знань.
Датою свята став найулюбленіший
день всіх першокласників - Перше
вересня!
Насправді, задовго до 1984
року 1 вересня був урочистим
днем. Хоча офіційно він визнаний
не був. Але справедливість восторжествувала.
Проте хоча 1 вересня як День
Знань вважається міжнародним
святом, традиція починати в цей
день навчальний рік існує далеко не
у всіх країнах. Наприклад, в Японії
перший дзвінок дзвенить у квітні,
а останній - у березні наступного
року. В США взагалі немає чітко
встановленої дати першого дня
нового навчального року. Дату визначає кожен освітній округ. В Австралії навчальний рік починається
в лютому, а в Німеччині - в середині
жовтня.
До речі, в Росії все частіше говорять про переваги гнучкого навчального року за моделлю США,
адже країна велика і складається з
безлічі регіонів, кліматичні особливості яких часом дуже істотно розрізняються.

На знімках: урочисті моменти Дня знань у Мар’янівській ЗОШ.

ВЗАЄМОДІЯ ВЛАДИ І ГРОМАДИ - ЗАПОРУКА УСПІШНОГО
РОЗВИТКУ ОСВІТИ МАКАРІВЩИНИ
Валентина Савченко, в.о. начальника відділу освіти райдержадміністрації

У вівторок відбулася районна серпнева конференція керівників навчальних закладів та педагогічних працівників, на якій підбито підсумки роботи закладів у
минулому навчальному році та стан їх готовності до роботи у новому 2011-2012 навчальному році.

Відділ освіти щороку здійснює рейтингову оцінку роботи навчальних закладів. За його результатами визначено
переможців. Ними стали Новосілківський ДНЗ «Берізка»
(завідуюча О.С. Спасюк), Наливайківське НВО (директор
І.П. Омельченко), Соснівська ЗОШ І-ІІ ступенів (директор
К.В. Попович) та Макарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 (директор Г.В. Білім). Райдержадміністрація та районна рада
нагородили переможців грамотами та вручили загальноосвітнім навчальним закладам ноутбуки, а дошкільному навчальному закладу – плазмовий телевізор.
2010 рік розпочав масштабні реформи в освітній галузі
України. Аналіз підсумків роботи відділу освіти райдержадміністрації та педагогічних колективів навчальних закладів
району протягом минулого навчального року свідчить, що
основою злагодженої роботи стало стратегічне планування, наслідком якого є прогнозування показників соціальноекономічного розвитку освітньої галузі регіону на підставі
поєднання державного контролю та моніторингових досліджень, інтеграції зусиль районної влади, місцевих органів
самоврядування, профспілкових організацій, запровадження рейтингової оцінки діяльності закладів освіти, що

відобразилося в новій редакції Програми розвитку системи
освіти району на 2011-2014 роки, яка об’єднала в собі всі
регіональні освітні програми, які реалізувалися у попередні
роки, визначила завдання, цілі та шляхи реформування всіх
ланок освітньої галузі району. Оновлена Програма зорієнтована на надання освітніх послуг відповідно до потреб і
запитів населення з урахуванням регіональних особливостей. У 2010 році були здійснені видатки на забезпечення
загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо–математичних і технологічних дисциплін, які становили 163,1 тис.грн
Необхідно зазначити, що Кабінет Міністрів України
прийняв постанову від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних,
позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних
навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня
акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування». Це передбачає встановлення надбавки
педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів I-II рівня акредитації та інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування. Надбавка у розмірі 20%
встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівниками зазначених категорій
педагогічних працівників. Рішення Уряду набирає чинності з 1вересня нинішнього року. Це і є підтвердженням
уваги влади до освітніх проблем та вказує на конкретні
шляхи їх вирішення.
Відділ освіти здійснює моніторинг наповнюваності загальноосвітніх навчальних закладів району та вартості утримання одного учня в рік. У нинішньому навчальному році в
районі є значна кількість малокомплектних шкіл.Зменшення наповнюваності призводить до підвищення вартості
утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Середній
показник вартості утримання одного учня в районі за 6 місяців склав 5083,4 грн. Аналіз свідчить, що коштів на утримання малокомплектних шкіл йде набагато більше, ніж закладів з достатньою наповнюваністю, а тому їх утримання є

нерентабельним. Отже, вимогою часу є оптимізація мережі
закладів освіти як один із основних чинників забезпечення
доступності та якості освіти.
Відповідно до п. 54 постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.2010 № 315 «Про схвалення Декларації цілей
та завдань бюджету на 2011 рік» визначено наповнюваність
шкіл сільської місцевості. Органи місцевого самоврядування провели роз’яснювальну роботу серед громадськості,
батьків та учнів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах з малою чисельністю учнів, щодо оптимізації мережі навчальних закладів. Одним із напрямів її є їх
реорганізація. Відділ освіти райдержадміністрації планує
в 2011-2015 роках продовжити роботу щодо реорганізації деяких сільських шкіл у школи нижчого ступеня, в
навчально-виховні об’єднання «школа-дитячий садок».
Однак згідно ст.11 Закону України «Про загальну середню
освіту» реорганізація, як і ліквідація, закладів освіти можлива лише за наявності згоди територіальних громад.
Необхідно відмітити, що протягом останніх років демографічна ситуація в районі покращується. Народжуваність дітей з 2005 року суттєво збільшилася і ріст кількості
першокласників відбудеться вже у 2013 році. Тенденція до
збільшення контингенту школярів прослідковується уже в
новому навчальному році, оскільки кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах району збільшиться на 336
осіб.
Наступний важливий напрям реорганізації загальноосвітніх навчальних закладів – створення закладів нового
типу: ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл. У
2010 році розпорядженням голови облдержадміністрації
від 08.07.2010 №718 створено Макарівську районну гімназію Макарівської районної ради, яка рішенням районної
ради від 16.09.2010 року №589-23-V об’єднана зі школою у
навчально-виховний комплекс.
У всіх школах проведено поточні ремонти і всі навчальні
заклади району готові до організованого початку навчального року, завдячуючи дієвій співпраці влади та громади у
реалізації завдань розвитку освіти регіону.

”

* * *

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

6

п’ятниця, 2 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00, 21.00, 1.20 Пiдсумки дня.
9.35 Т/с “Роксолана”. Фiльм 2.
“Дружина Халiфа”.
10.35 Д/ф “Михайло Булгаков.
Город” iз циклу “Свiт
мистецтва”.
11.05 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00, 15.00, 18.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
13.00 Околиця.
13.25 Х/ф “В останню чергу”.
15.15 Euronews.
15.30, 5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Чотири танкiсти i
собака”.
17.40 Магiстраль.
18.25 Хокей. Вiдкритий Кубок
Донбасу. “Донбас” (Донецьк) - “Динамо” (Рига).
19.00 В перервi - На добранiч,
дiти.
20.45, 21.25 Фестиваль
“Зустрiчi друзiв” в Одесi.
21.20 Дiловий свiт.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00, 0.00, 0.30 Пiдсумки.

23.15 Вiд першої особи.
0.15, 0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.40 Хiт-парад “Нацiональна
двадцятка”.
2.40 Свiтло.
3.10 Танцi з зiрками (Iталiя).
4.55 М/с “Сандокан”.

“1+1”

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00, 8.00, 9.00, 19.30 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
9.55, 17.35 “Сiмейнi драми”.
10.50,18.30 Т/с “Не бреши менi 2”.
11.50 Т/с “Iсторiя зечки”.
12.50, 4.20 “Iлюзiя безпеки.
Секрети вiчної молодостi”.
13.45 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.20, 3.35 Т/с “Детективне
агентство “Iван-да-Мар`я”.
16.15 “Мiняю жiнку”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Бойовик “Чужий проти
хижака”.
22.05 Бойовик “Чужий проти
хижака 2: Реквiєм”.

субота, 3 вересня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
7.00 Ера здоров`я.
7.45 На олiмпiйський Лондон.
8.00 Д/ф “Дитинство у дикiй
природi”.
9.05 Т/с “Роксолана”. Фiльм 2.
“Дружина Халiфа”.
12.45 Глибинне бурiння. Армен
Джигарханян.
13.25 Х/ф “Пагорби та
рiвнини”.
15.00 Феєрiя мандрiв.
15.25 Наша пiсня.
16.10 В гостях у Д. Гордона.
17.05 Свiт атома.
17.35 Майстер-клас.
17.55 Золотий гусак.
18.25 Хокей. Вiдкритий Кубок
Донбасу. “Донбас” (Донецьк) - “СКА” (СанктПетербург).
19.05 В перервi - Зелений
коридор.

20.00 В перервi - Погода.
20.50 221. Екстрений виклик.
21.00, 1.20 Пiдсумки дня.
21.40 Концерт В`ячеслава
Добринiна.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 Питання з О. Березовською.
0.00 Про час i про себе.
М.Поплавський.
0.50 Кориснi поради.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.00 Танцi з зiрками (Iталiя).
4.20 М/с “Сандокан”.
5.20 “Надвечiр`я”.

“1+1”

6.20 М/ф “Смурфи”.
7.15 “Справжнi лiкарi”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.10 М/с “Русалонька”.
10.35 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.

0.00 Т/с “Закон i порядок”. (2 к.).
1.55 Комедiя “Мелiнда та
Мелiнда”. (2 к.).
5.05 Т/с “Закон i порядок”. (2 к.).

Iнтер

5.30, 15.55 Т/с “Каменська 3”.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 18.00 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 З новим
ранком.
9.10 Т/с “Свати 3”.
11.20 Д/с “Детективи”.
12.15, 3.35 “Знак якостi”.
13.00 Д/с “Слiдство вели...” з
Леонiдом Каневським”.
14.00 “Сiмейний суд”.
15.00 “Судовi справи”.
18.10 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Футбол. Збiрна України збiрна Уругваю.
23.00 Велика полiтика з
Є.Кисельовим.
1.30 Х/ф “Перехрестя”. (2 к.).
3.05 “Подробицi” - “Час”.
4.05 Т/с “Спальний район”.

ТРК “Україна”

6.00 Срiбний апельсин.
6.40, 17.00, 19.00, 3.30
Подiї.
7.00, 18.00 Т/с “Єфросинiя.
Продовження”.

11.00, 2.10 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
12.05, 3.00 “Вченi проти
екстрасенсiв”.
13.00 “Вiд пацанки до панянки 2”.
14.15 “Шiсть кадрiв”.
14.50 Бойовик “Таксi”.
16.35, 5.55 “Велика рiзниця поукраїнському. Найкраще”.
17.35 “Здивуй мене”.
18.30, 20.00 Мелодрама “Нехай
говорять”.
19.30 “ТСН”.
22.50 Бойовик “Чужий проти
хижака”.
0.35 Бойовик “Чужий проти
хижака 2: Реквiєм”.
3.50 Комедiя “Мелiнда та
Мелiнда”. (2 к.).
5.25 “Здивуй мене”.

Iнтер

4.55 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
6.55, 8.20 “Городок”.
7.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
7.40 М/с “Вiнкс”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.45 “Вирваний з натовпу”.
11.35 “Найрозумнiший”.

8.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 6”.
13.00 “Хай говорять. Зуб даю”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15, 3.50 Критична точка.
19.20 Україна. 20 рокiв життя.
19.25 Т/с “Глухар. Повернення”.
22.25 Т/с “Куля-дура 3. Агент
для спадкоємицi”.
2.00 Х/ф “Крутий i ципочки”.
(2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi
дурощi”.

ICTV

5.00 Служба розшуку дiтей.
5.10, 2.15 Факти.
5.25 Свiтанок.
6.10, 7.35 Дiловi факти.
6.25, 9.25, 12.55, 19.10, 1.10
Спорт.
6.35 Свiтанок.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.35, 16.30 Т/с “Ливарний”.
12.35, 13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Провокатор.
13.30, 2.10 “Позаочi”. А.
Пугачова.
14.30 Концерт Алли Пугачової.
17.15 “Юрмала-2009”.
19.05 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Майдан`s 2”.
22.30 “Розбiр польотiв”.
23.30, 2.55 Х/ф “Моя мачуха iнопланетянка”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.

ТРК “Україна”

6.00, 5.30 Срiбний апельсин.
7.00, 19.00, 3.30 Подiї.
7.20 Х/ф “Вперше замiжня”.
9.20 Т/с “Карамболь”.
11.10, 13.10 Т/с “Куля-дура 3.
Агент для спадкоємицi”.
12.10 Гола красуня.
16.00 Т/с “Дорожнiй патруль 6”.
17.00 Т/с “Дорожнiй патруль 7”.
18.00 Х/ф “Своя правда”.
19.20 Україна. 20 рокiв життя.
19.25 Х/ф “Своя правда”.
23.00 Х/ф “07-й мiняє курс”.
1.00 Т/с “Гончаки 3” (2 к.).
2.40 Щиросерде зiзнання.
3.50 Х/ф “Вперше замiжня”.

14.10 Т/с “Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Джентльмени на дачi.
20.15 Х/ф “Константiн”. (2 к.).
22.50 Х/ф “Iнший свiт”. (2 к.).
1.20 Т/с “В чорному списку 2”.
2.45 Х/ф “Вiйна з примусу”. (2 к.).

СТБ

6.15, 2.25 “Бiзнес +”.
6.20 Д/ф.
6.45 Х/ф “За сiрниками”.
8.50 Х/ф “Дами запрошують
кавалерiв”.
10.15 Х/ф “Коли її зовсiм не
чекаєш”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Х/ф “Кавказька полонянка, або Новi пригоди
Шурика”.
20.00, 22.45 “Танцюють всi! 4”.
23.40 “ВусоЛапоХвiст”.
0.45 Х/ф “Вона Вас любить!”
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.30 Х/ф “Коли наступає
вересень”.
4.00 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.45 Т/с “Еврика”.
5.25 Служба розшуку дiтей.
5.30, 6.40 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Бетмена”.

ICTV

4.15 Факти.
4.45 Х/ф “Кристофор Колумб”.
6.25 Козирне життя.
6.50 Х/ф “Золоте око”.
9.35 Велика рiзниця поукраїнськи.
10.40 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.00 Квартирне питання.
12.00 Х/ф “Ельвiра - володарка
темряви”.
14.20 Джентльмени на дачi.
15.40 Стоп-10.
16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.15 Х/ф “Соломон Кейн”. (2 к.).
22.35 Самозванцi.
23.20 Х/ф “Викрадачi тiл”. (2 к.).
1.15 Х/ф “Iнший свiт”. (2 к.).
3.10 Х/ф “Третього не дано”. (2 к.).

СТБ

4.50 М/ф “Мауглi”.
6.00 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
7.40 “Караоке на Майданi”.

* * *
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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.
5.55 М/с “Сiмейка Аддамс”.
6.45, 7.15, 7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Джуманджi”.
7.30,9.00,19.00,1.25 Репортер.
9.10 Х/ф “Рок-табiр 2. Фiнальна
битва”.
11.20 Т/с “Грань 2”.
16.00 Т/с “Друзi”.
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15, 1.40 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.30 Iнтуїцiя.
22.45 Х/ф “Парфумер: Iсторiя
одного вбивцi”. (2 к.).
1.50 Х/ф “Старий гарт”. (2 к.).
3.15, 3.30 Зона ночi. Культура.
3.20 Княгиня Ольга.
3.35, 4.25 Зона ночi.
3.40 Драй Туча: останнi
сторiнки.
4.05 Рай.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55, 22.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.30 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.10 “Зваженi i щасливi”.
14.15 Х/ф “Кавказька полонянка, або Новi пригоди
Шурика”.
16.05 “Танцюють всi! 4”.
19.00 “Х-фактор. Революцiя”.
23.50 Х/ф “Полiцейськi i злодiї”.
1.45 Х/ф “Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона”.
4.00 “Мобiльна скринька”.
4.15 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.30 Т/с “Еврика”.
5.10 Т/с “Журнал мод”.
6.15 Х/ф “Дитина з Марса”.
7.55 Х/ф “Моє життя в руїнах”.
10.00 Ревiзор.
11.00 Двоє на однiй кухнi.
12.00 Файна Юкрайна.
13.00 Даєш молодь.
13.40 Зроби менi смiшно.
14.45 Т/с “Татусевi дочки”.
15.50 Фабрика зiрок 4.

НТН

6.00 “Легенди бандитської Одеси”.
6.25 Х/ф “Маестро злодiй”.
7.50 Т/с “Детективи”.
8.25 “Друга смуга”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.20,
5.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
10.00, 23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “Павутиння 3”.
13.25 Т/с “Next 2”.
15.30 Х/ф “Мiсце вбивцi
вакантне...”
17.25 Х/ф “Тенета рекета”.
19.20 Х/ф “Спекотний листопад”.
0.20 Х/ф “Крокодил 2: Перелiк
жертв”. (3 к.).
2.45 “Правда життя”.
3.40 М/с “Черепашки-нiндзя”.
4.05 “Агенти впливу”.
18.20 М/ф “Три богатирi i
Шамаханська цариця”.
20.00 Я - герой!
22.00 Зоряний будинок.
Напередоднi.
23.00 Х/ф “Дiстати коротуна”.
1.05 Спортрепортер.
1.10 Х/ф “Поїзд-утiкач”. (2 к).
3.05, 3.40 Зона ночi. Культура.
3.10 Мовчазне божество.
3.25 Жарптиця.
3.45, 4.25 Зона ночi.
3.50 Українцi. Надiя.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
7.30 М/с “Черепашки-нiндзя”.
9.20 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
11.30 “Речовий доказ”. Зниклi
безвiсти.
12.00 Х/ф “Справи Лоховського”.
13.10 Х/ф “Спекотний листопад”.
15.00 Т/с “Павутиння 4”.
19.00 Т/с “Бригада”.
23.20 Х/ф “Джекi Браун”. (2 к.).
2.25 “Речовий доказ”.
3.40 “Правда життя”.

: : : ОГОЛОШЕННЯ : : : ОГОЛОШЕННЯ : : : ОГОЛОШЕННЯ : : :
Шановні Громадяни!

3 1.09.2011р. по 1.10.2011р. на території України
проводиться місячник добровільної здачі вогнепальної
зброї, бойових припасів, вибухових матеріалів та засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії (газових пістолетів, револьверів),
та їх реєстрація в установленому законом порядку.
Добровільна здача звільняє від кримінальної та адміністративної відповідальності.
З питань добровільної здачі зброї звертатись в
органи внутрішніх справ за місцем проживання.
МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Інспектор дозвільної системи
Щербатенко Олександр Миколайович,
ст. лейтенант міліції
Дні прийому: вівторок - з 9:00 до 18:00
п’ятниця - з 14:00 до 20:00
Обідня перерва: 13:00 до 14:00
Адреса: смт. Макарів, вул. Пушкіна, 4, каб. №13.
Телефон: 5-24-70

ІНФОРМАЦІЯ НА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
Дочірне підприємство «Український Термінал» повідомляє про наміри щодо отримання Дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферу підприємством, розташованого за адресою: Київська обл., Макарівський район, с. Копилів, вул. Леніна, 4.
Підприємство належить до третьої групи об’єктів, для
яких розробляються документи у яких обґрунтовуються
обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Підприємство призначено для митно-вантажного комплексу.
На території підприємства за станом на 25.08.2011 р.
діє три джерела викидів забруднюючих речовин, якими викидаються в атмосферу дев’ять найменувань забруднюючих речовин у кількості 62,567 т/рік, із них парникові гази
62,532 т/рік.
Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, які виконані на ЕОМ ІВМ РС/АТ
за програмою ЕОЛ 5.23-плюс свідчать, що концентрації забруднюючих речовин не перевищують ГДК і, що виробнича
діяльність підприємства не створює небезпечних концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери в районі розташування .

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

ДП “Макарівський хлібозавод“

запрошує на
постійну роботу

- приймальника-здавальника готової
продукції (вимога - знання комп’ютера);
- бухгалтера.
Те л е ф о н - 5 - 1 3 - 8 5 .
ВІКНА. ДВЕРІ. КВЕ. ТRОСАL (м. Житомир)
БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. Заводське виготовлення, професійний монтаж. Жалюзі, ролети, пластикові відкоси
(кр е д ит ). Телефон - 097-208-90-83.
Забуянська сільська рада шостого скликання
Макарівського району Київської області
РІШЕННЯ
Про розроблення генерального плану с. Забуяння,
с. Макар-Буда, с. Волосінь, с. Соболівка.
Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 173
Земельного Кодексу України, статтями 17, 18, 19 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, статтею 25,
пунктом 42 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада вирішила:
1. Надати дозвіл на розроблення генерального плану
с.Забуяння, с. Макар - Буда, с. Волосінь, с. Соболівка.
2. Виконавчому комітету Забуянської сільської ради в місячний термін:
2.1. подати пропозиції до проекту рішення про внесення
змін до бюджету на поточний рік щодо потреби у розробленні
містобудівної документації;
2.2. визначити у встановленому законодавством порядку
розробника генерального плану, встановити строки розроблення та джерела його фінансування;
2.3. повідомити Київську обласну державну адміністрацію
про розроблення генерального плану с. Забуяння, с. Макар Буда, с. Волосінь, с. Соболівка, щодо визначення державних
інтересів для їх урахування під час розроблення генерального
плану;
2.4. повідомити через місцеві засоби масової інформації
про початок розроблення генерального плану с. Забуяння,
с. Макар -Буда, с. Волосінь, с. Соболівка та визначити порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та
юридичними особами;
2.5. забезпечити попередній розгляд матеріалів щодо генерального плану с. Забуяння, с. Макар - Буда, с. Волосінь,
с. Соболівка архітектурно - містобудівними радами відповідного рівня.
3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти
на секретаря виконавчого комітету Забуянської сільської ради
Т.О.Радченко.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію „З питань агропромислового комплексу та земельних відносин”.
В.о. сільського голови
Т.О. Радченко.
с.Забуяння
27 липня 2011 року
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Автомагазин “ЕлітАвто”

Автозапчастини до іномарок в наявності та під
замовлення. Оригінальні та аналогові, смт Макарів,
вул. Б.Хмельницького, 7-а (навпроти будинку
культури). Тел. 097-988-18-10, 093-580-87-03,

095-462-68-79, 063-242-73-88, 093-467-28-88.

Оголошення

До Макарівського районного центру соціальної підтримки дітей та сімей «Промінь надії» на постійне місце
роботи запрошуються:
Практичний психолог.
Освіта - вища зі ступенем бакалавра або магістра за
кваліфікацією «практичний психолог»;
• Досвід роботи: 1 рік за спеціальністю;
• Досвід роботи із вразливими сім’ями та дітьми,
з дітьми, які мають поведінкові та емоційні проблеми
(буде перевагою);
• Користувач ПК.
Завідувач господарством.
Освіта вища або середня-спеціальна;
• Досвід роботи з адміністрування (буде перевагою);
• Користувач ПК.
Кухар (2 особи).
• Освіта у сфері громадського харчування;
• Досвід роботи в закладах громадського харчування, особливо дитячих;
• Знання основ санітарно-гігієнічних вимог до організації громадського харчування;
• Знання основ здорового та дієтичного харчування
дітей різного віку;
Черговий адміністратор.
• Високий рівень комунікаційних навичок;
• Користувач ПК;
• Знання основ діловодства (буде перевагою).
Прибиральник службових приміщень.
• Готовність працювати за гнучким графіком .
Бухгалтер.
• Освіта вища;
• Володіння програмою 1С Бухгалтерія.
Фахівець соціальної роботи (3 особи) для роботи в селах району (с. Бишів, с. Мар’янівка,
с. Забуяння)
• Освіта вища (педагогічна, практичний психолог,
соціальний працівник);
• Проживання в с. Бишів, с. Мар’янівка, с. Забуяння;
• Досвід роботи із вразливими сім’ями та дітьми
(буде перевагою);
• Користувач ПК.
Телефон для довідок:
(096)134-97- 27 (з 9:00 до 18:00 понеділок —
п’ятниця)

№ 41

неділя, 4 вересня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Крок до зiрок.
7.00 Д/ф “Няньки дикої природи”.
7.40 Питання з О. Березовською.
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?
9.50 Крок до зiрок. Євробачення.
10.30 Шеф-кухар країни.
11.20 Ближче до народу.
11.50 Золотий гусак.
12.20 Х/ф “Полювання на тiнь”.
14.20 Змагання з конкуру
“Донбас-тур-2011”.
15.35 В гостях у Д. Гордона.
16.30 Дiловий свiт. Тиждень.
17.00 Бокс на “Донбас-Аренi”.
19.40 Вечори з Вiталiєм Коротичем.
20.40 Головний аргумент.

20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 ,1.20Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.05 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.50 Д/ф “Кiевъ-СтолипиноКиїв”.
2.00 Танцi з зiрками (Iталiя).
5.25 Околиця.

“1+1”

6.40 М/ф “Дюймовочка”.
8.35 М/ф “Вiннi-Пух. Вiннi-пух
iде в гостi”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.10 М/с “Русалонька”.
10.35 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
11.00 “Хованки”.
11.55 “Шiсть кадрiв”.
13.15 “Смакуємо”.
13.50 “Алхiмiя кохання. Боннi i
Клайд”.

понеділок, 5 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.45 Т/с “Роксолана”. Фiльм 2.
“Дружина Халiфа”.
10.45 Шеф-кухар країни.
11.50,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.05 Право на захист.
12.25 Армiя.
12.40 Дитячий фестиваль “Всi
ми - дiти твої, Україно”.
14.40 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.25, 5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Кiевъ-Столипино-Київ.
16.30 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
19.00 Про головне.
19.25 На добранiч, дiти.
19.40 Слов`янський базар. День
України.
20.35 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.

21.45 221. Екстрений виклик.
21.55 Слов`янський базар. Краще.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00, 0.00, 0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15, 0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Чоловiчий клуб.

1+1

6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,0.00,2.05
“ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00 “Екстрасенси проти
вчених”.
10.55 “Здивуй мене”.
11.50 “Хованки”.
12.45 “Актуальний репортаж. Дмитро Дюжев. На
свiтлому боцi життя”.
13.35, 2.20 Х/ф “Жiнка-мушкетер”.

вівторок, 6 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00, 21.00, 1.20 Пiдсумки дня.
9.30, 3.00 Свiтло.
10.00 Вiдкриття IХ сесiї Верховної Ради України.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.45 Темний силует.
13.05 Х/ф “Сходження”.
15.10 Euronews.
15.20,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
19.00 Про головне.
19.40, 21.45 Творчий вечiр
Петра Маги.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25, 1.45 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 0.00, 0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.

0.15, 0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.30 М/с “Сандокан”.
4.00 Танцi з зiрками (Iталiя).

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.25 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
9.55, 17.40 “Сiмейнi драми”.
10.50, 18.30 Т/с “Не бреши менi 2”.
11.50 “Чесно”.
12.45 “Iлюзiя безпеки. Що у пляшцi?”
13.45, 5.10 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.20 Т/с “Жiночi мрiї про далекi краї”.
16.20 “Мiняю жiнку”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “Мiняю жiнку 4”.
22.25 “Грошi”.

середа, 7 вересня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00, 21.00, 1.20 Пiдсумки дня.
9.25 “Легко бути жiнкою”.
10.15 Т/с “Роксолана”. Фiльм 2.
“Дружина Халiфа”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 21.35 Дiловий свiт.
12.25 Наша пiсня.
13.15 Х/ф “Доля людини”.
15.10 Euronews.
15.25, 5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 “Коханим жiнкам”. Ян Табачник.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.45 221. Екстрений виклик.
21.50 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 0.00, 0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.

0.10,1.45 Спорт.
0.15, 0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.55 ТелеАкадемiя.
2.55 Свiтло.
3.20 М/с “Сандокан”.
4.10 Танцi з зiрками (Iталiя).

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55,7.40,8.05,9.10 Снiданок з
“1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.25 “ТСН”.
7.10 Снiданок з “1+1”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
9.55, 17.40 “Сiмейнi драми”.
10.50,18.30 Т/с “Не бреши менi 2”.
11.50 “Чесно”.
12.45, 3.40 “Iлюзiя безпеки. Тiнь
зiрки. Фанати”.
13.40, 5.10 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05,2.45 Т/с “Жiночi мрiї про
далекi краї”.
16.05 “Мiняю жiнку 2”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.

четвер, 8 вересня
УТ-1

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

2 вересня 2011 р.

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 Книга.ua.
9.45 “Легко бути жiнкою”.
10.10 Т/с “Роксолана”. Фiльм 2.
“Дружина Халiфа”.
11.10 Здоров`я.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.00 Крок до зiрок. Євробачення.
13.40 Х/ф “Я зробив усе, що мiг”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
19.00 Про головне.
19.30 “Культ особистостi”.
Ю.Рибчинський представляє Г. Татарченка.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25, 1.45 Свiт спорту.
21.45 221. Екстрений виклик.
21.55 Богатирськi iгри.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 0.00, 0.30 Пiдсумки.

23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15, 0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.55 ТелеАкадемiя.
2.55 Свiтло.
3.20 М/с “Сандокан”.
4.10 Танцi з зiрками (Iталiя).

1+1

6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.20 “ТСН”.
7.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
9.55, 17.40 “Сiмейнi драми”.
10.50,18.30 Т/с “Не бреши менi 2”.
11.50 “Чесно”.
12.45, 3.35 “Iлюзiя безпеки.
Генiй росiйського дзюдо.
Спорт i розвiдка”.
13.40, 5.10 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05, 2.45 Т/с “Жiночi мрiї про
далекi краї”.
16.05 “Мiняю жiнку 2”.

14.45 “Актуальний репортаж. Дмитро Дюжев. На
свiтлому боцi життя”.
15.50 Мелодрама “Нехай говорять”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.00 “Голос країни”.
22.00 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
22.25 “Голос країни - результати
голосування”.
22.55 “Свiтське життя”.
23.50 “Телевiзiйна Служба Новин”.
0.30 “Tkachenko.ua”.
1.10 Мелодрама “Клеопатра”. (2 к.).
5.25 Бойовик “Таксi”.

Iнтер

5.10 “Поки всi вдома”.
5.50 “Найрозумнiший”.
7.35 М/с “Вiнкс”. “Маша i
Ведмiдь”.
8.30 “Формула кохання”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним”.
10.35 “Смачна лiга з А. Заворотнюк”.
11.25 Х/ф “Пiдкидьок”.
12.50 Х/ф “Любов i голуби”.
17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
17.40 “Сiмейнi драми”.
18.30 Т/с “Не бреши менi 2”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “Дiти напрокат”.
22.15 “Iлюзiя безпеки. Що у
пляшцi?”
23.15 “Tkachenko.ua”.
0.15 Т/с “Закон i порядок”. (2 к.).
5.15 Т/с “Тисяча i одна нiч”.

Iнтер

5.20 Х/ф “Дунечка”.
7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
18.00 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 З новим
ранком.
7.30, 20.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Х/ф “Любов i голуби”.
12.15 Т/с “Невидимки”.
13.05 “Слiдство вели...” з
Л.Каневським”.
14.00 “Сiмейний суд”.
14.50 “Юрмала-2009”.
16.30 “Чекай на мене”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”.
23.40 “Зняти все”.
0.10,3.35 Т/с “Закон i порядок”. (2 к.).
2.00 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.45 Т/с “Жiночi мрiї про далекi краї”.

Iнтер

6.00 Т/с “Спальний район”.
7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
18.00 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 З новим
ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Свати 3”.
11.15 Д/с “Детективи”.
12.15 Т/с “Невидимки”.
13.15 “Слiдство вели...” з
Л.Каневським”.
14.10 “Сiмейний суд”.
15.10 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Каменська 3”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
20.35 Т/с “Свати 4”.
21.40 Фестиваль “Crimea Music
Fest” Вiдкриття.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “Вiд пацанки до панянки 2”.
22.25 “Особиста справа”.
23.40 “Зняти все”.
0.10, 4.25 Т/с “Закон i порядок.
Злочинний намiр”. (2 к.).
2.00 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

Iнтер

5.35, 16.05 Т/с “Каменська 3”.
7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
18.00 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 З новим
ранком.
7.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10, 20.35 Т/с “Свати 4”.
11.20 Д/с “Детективи”.
12.15 Т/с “Невидимки”.
13.15 “Слiдство вели...” з
Л.Каневським”.
14.10 “Сiмейний суд”.
15.10 “Судовi справи”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт в Подробицях”.
21.40 “Фестиваль “Crimea Music
Fest”.
0.55 Х/ф “Щит Вiтчизни”. (2 к.).

14.55 Д/ф “Гурченко. По той бiк
Карнавалу”.
16.00 Х/ф “Дунечка”.
18.05 Х/ф “Сильна слабка жiнка”.
20.00, 1.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Мертвi душi”.
22.55 Х/ф “Кидок кобри”.
1.45 Х/ф “Дах”.
3.30 Д/ф “Кидок кобри”.

ТРК “Україна”

6.00, 5.40 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00, 18.00, 19.30 Т/с “Глухар.
Повернення”.
8.50 Ласкаво просимо.
9.50 Т/с “Карамболь”.
11.45 Х/ф “Своя правда”.
16.00 Т/с “Дорожнiй патруль 7”.
19.00, 3.30 Подiї тижня.
22.30 Футбольний уiк-енд.
23.55 Т/с “Гончаки 3”. (2 к.).
1.45 Х/ф “Куди приводять мрiї”. (2 к.).
4.00 Х/ф “Чужа рiдня”.

ICTV

5.10 Факти.
5.30 Квартирне питання.
6.15, 12.45 Анекдоти по-українськи.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Свати 3”.
21.40 “Шалена молодiсть моя,
або Невiдома Алла”.
23.50 Д/ф “А. Пугачова.
Чоловiки її величностi”.
Профiлактика.

ТРК “Україна”

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї тижня.
7.10, 18.00 Т/с “Єфросинiя.
Продовження”.
8.20, 14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
13.00 “Хай говорять. Господиня
Сина”.
15.35, 1.00 Щиросерде
зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00, 19.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
19.15 Україна. 20 рокiв життя.
19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
20.10 Т/с “Глухар. Повернення”.
22.10 Х/ф “Водний свiт”.
Профiлактика.

ICTV

5.25 Служба розшуку дiтей.
0.50 Х/ф “Перекладачка”. (2 к.).
2.30 Д/ф “Теорiя правди”. Надлюди.
3.20 “Подробицi” - “Час”.
3.50 Служба Розшуку дiтей.
3.55 “Знак якостi”.
4.45 Т/с “Спальний район”.

ТРК “Україна”

5.00, 5.25 Т/с “Любов та iншi
дурощi”.
5.45 Срiбний апельсин.
6.50, 17.00, 19.00, 3.40 Подiї.
7.10, 18.00 Т/с “Єфросинiя.
Продовження”.
8.20, 14.00, 22.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00, 19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 6”.
13.00,4.40 “Хай говорять”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15, 4.00 Критична точка.
19.15 Україна. 20 рокiв життя.
20.20 Т/с “Глухар. Повернення”.
0.00 Т/с “Лицар дорiг”. (2 к.).
1.00 Х/ф “Водний свiт”.
3.15 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
2.30 Д/ф “Теорiя правди”.
Твариннi оракули.
3.25 “Подробицi” - “Час”.
3.55 Служба Розшуку дiтей.
4.00 “Знак якостi”.
4.45 Т/с “Спальний район”.

ТРК “Україна”

6.10 Срiбний апельсин.
6.50, 17.00, 19.00, 3.30 Подiї.
7.10, 18.00 Т/с “Єфросинiя.
Продовження”.
8.20, 14.00, 22.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00, 19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 7”.
13.00,4.30 “Хай говорять”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15, 3.50 Критична точка.
19.15 Україна. 20 рокiв життя.
20.20 Т/с “Глухар. Повернення”.
0.00 Т/с “Лицар дорiг”. (2 к.).
1.00 Х/ф “Аполлон 13”.
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20, 2.25 Факти.

17.00 “ТСН. Особливе”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
20.15 Т/с “Iнтерни 2”. (2 к.).
21.15 “ЧОТИРИ ВЕСIЛЛЯ”.
22.25 Т/с “Теорiя брехнi 3”.
23.35 “Зняти все”.
0.05 Т/с “Закон i порядок. Злочинний намiр”. (2 к.).
1.55 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
4.20 Т/с “Закон i порядок”. (2 к.).

20.00 “Подробицi”.
21.40 “Фестиваль “Crimea Music
Fest” Мега-концерт.
1.10 Х/ф “Приреченi на вiйну”. (2 к.).
2.50 Д/ф “Теорiя правди”.
Чудовиська з глибини.
3.35 “Подробицi” - “Час”.
4.05 Служба Розшуку дiтей.
4.40 Т/с “Спальний район”.

Iнтер

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, 22.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00, 19.20 Т/с “Маруся. Випробування”.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 7”.
13.00,4.30 “Хай говорять”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15, 3.50 Критична точка.
20.20 Т/с “Глухар. Повернення”.
0.00 Т/с “Лицар дорiг”. (2 к.).
1.00 Х/ф “Самотня бiла жiнка”. (3 к.).
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

5.35 Т/с “Каменська 3”.
7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
18.00 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 З новим
ранком.
7.30, 20.30 Спорт в Подробицях.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10, 20.35 Т/с “Свати 4”.
11.20 Д/с “Детективи”.
12.15 Т/с “Невидимки”.
13.15 “Слiдство вели...” з
Л.Каневським”.
14.10 “Сiмейний суд”.
15.10 “Судовi справи”.
16.05 Т/с “Каменська 4”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”.

ТРК “Україна”

6.35 Х/ф “Ельвiра - володарка
темряви”.
8.35 Велика рiзниця. Фестиваль
в Одесi.
10.45 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.40, 19.40 Спорт.
13.05 Х/ф “Золоте око”.
15.55 Наша Russia.
17.30 Битва нацiй.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф “Непереможний”.
23.40 Голi i смiшнi.
1.05 Х/ф “Бiжи, Роннi, бiжи”. (2 к.).
2.40 Iнтерактив. Тижневик.
2.55 Х/ф “Уявний портрет Дiани
Арбус”. (2 к.).

СТБ

5.35 М/ф “Крокодил Гена i
Чебурашка”.
6.40 Х/ф “Полiцейськi i злодiї”.
8.40 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00, 23.15 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
5.35, 6.40 Свiтанок.
6.20, 7.35 Дiловi факти.
6.35,9.10,12.55,19.10,1.40 Спорт.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Х/ф “Пiдроздiл “Дельта”.
12.05 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Море по колiно.
13.45 Стоп-10.
14.45 Х/ф “Непереможний”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15, 0.50 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Братани”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45, 3.05 Свобода слова.
1.50 Т/с “В чорному списку 2”.
2.35 Факти.

СТБ

6.05, 1.30 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф.
6.35, 18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
7.35,17.00 “Давай одружимося”.
8.35 “Зоряне життя. Знiвеченi
пластикою”. “Зiрки проти
папараццi”.
10.45 Х/ф “Час щастя 2”.

ICTV

5.25, 3.05 Факти.
5.40, 6.45 Свiтанок.
6.25,7.40 Дiловi факти.
6.40,9.25,12.55,19.10,2.10 Спорт.
7.50 Ти не повiриш!
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.25 Надзвичайнi
новини.
10.30, 16.35 Т/с “Ливарний”.
12.40,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Провокатор.
14.15,20.10 Т/с “Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф “Пiдроздiл “Дельта”.
2.20 Т/с “В чорному списку 2”.
3.35 Х/ф “Жнива”. (2 к.).

СТБ

6.00, 1.50 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
7.00 “Неймовiрна правда про зiрок”.
7.55, 17.00 “Давай одружимося”.
8.55 “Зоряне життя. Найкоротшi
шлюби”.
10.00, 1.55 Х/ф “Молода дружина”.
5.40, 6.40 Свiтанок.
6.25, 6.55 Дiловi факти.
6.35,9.20,12.55,19.10,1.35 Спорт.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30, 19.15, 0.40 Надзвичайнi
новини.
10.35, 16.35 Т/с “Ливарний”.
12.35,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.15 Пiд прицiлом.
14.15, 20.10 Т/с “Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф “Прямий контакт”. (2 к.).
1.45 Т/с “В чорному списку 2”.
3.00 Х/ф “Три королi”. (2 к.).

СТБ

6.00, 1.15 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.55 “Неймовiрна правда про зiрок”.
7.55,17.00 “Давай одружимося”.
8.55 “Зоряне життя. Багатодiтнi
сiм`ї”.
10.00 Х/ф “Американська дочка”.
12.05 “Фермер шукає дружину”.
13.55 “Дорога, ми вбиваємо дiтей”.
14.55, 23.00 Т/с “Адвокат”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.

ICTV

5.20,2.30 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.25,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10,1.35 Спорт.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,0.45 Надзвичайнi новини.
10.35, 16.35 Т/с “Ливарний”.
12.35,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.15 Стоп-10.
14.15, 20.10 Т/с “Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф “Небезпечна гастроль”. (2 к.).
1.50 Т/с “В чорному списку 2”.
3.00 Х/ф “Прямий контакт”. (2 к.).

СТБ

6.15, 1.50 “Бiзнес +”.
6.20 Д/ф.
6.45,18.10 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
7.45,17.00 “Давай одружимося”.
8.45 Х/ф “Баламут”.
10.40 Х/ф “Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона”.

7
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-фактор. Революцiя”.
15.00 “МайстерШеф”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.10 Х/ф “Час щастя 2”.
0.15 Х/ф “Ширлi-Мирлi”.
3.00 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.45 Т/с “Еврика”.
6.05 Клiпси.
6.30 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Х/ф “Рок-табiр 2. Фiнальна
битва”.
10.25 М/ф “Три богатирi i
Шамаханська цариця”.
12.05 Даєш молодь.
13.00 Шоуманiя.
13.50 Аферисти.
14.50 Info-шок.
15.55 Х/ф “Гарi Поттер i
фiлософський камiнь”.
19.00 Фабрика зiрок 4.
21.45 Т/с “Воронiни”.
22.05 Фабрика зiрок 4. Голосування.
22.50 Фабрика зiрок 4. Ще не все.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
14.55, 23.15 Т/с “Адвокат”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.05 “Зоряне життя.
Найкоротшi шлюби”.
20.10, 22.40 “Феномен”.
1.20 “Вiкна-спорт”.
1.35 Х/ф “Два береги”.
2.50 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.50 Т/с “Еврика”.
5.30, 6.40 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
5.55 М/с “Сiмейка Аддамс 2”.
6.45, 7.15, 7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Джуманджi”.
7.30,9.00,19.00,0.30 Репортер.
9.10 Х/ф “Моє життя в руїнах”.
11.20 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
11.55 Здрастуйте, я - ваша мама!
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50, 15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55, 23.35 Т/с “Вiдчайдушнi
домогосподарки 6”.
17.55, 20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15, 0.50 Спортрепортер.
12.05 “Феномен”.
14.50, 23.40 Т/с “Адвокат”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про зiрок”.
19.05 “Зоряне життя.
Багатодiтнi сiм`ї”.
20.10 “Фермер шукає дружину”.
22.40 “Дорога, ми вбиваємо дiтей”.
1.40 “Вiкна-спорт”.
3.28 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.55 Т/с “Еврика”.
5.30, 6.40 Kids` Time.
5.40 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
6.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.45, 7.15, 7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Джуманджi”.
7.30,9.00,19.00,0.55 Репортер.
9.10 Х/ф “Кращий стрiлець”.
11.55,23.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.55 Батьки i дiти.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50, 15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55, 0.00 Т/с “Вiдчайдушнi
домогосподарки 6”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.00 “Зоряне життя. Зваженi i
нещаснi”.
20.10, 22.40 “МайстерШеф”.
1.05 “Вiкна-спорт”.
1.20 Х/ф “Дамське танго”.
2.45 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.55 Т/с “Еврика”.
5.30, 6.35 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
6.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.40, 7.15, 7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Джуманджi”.
7.30,9.00,19.00,0.35 Репортер.
9.10 Х/ф “Академiя сноуборду”.
11.15, 22.35 Т/с “Щасливi
разом”. (2 к.).
12.45 Знову разом.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50, 15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55, 23.40 Т/с “Вiдчайдушнi
домогосподарки 6”.
17.55, 20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15, 0.55 Спортрепортер.

23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Дзвiнок”. (2 к.).
2.05, 2.45 Зона ночi. Культура.
2.10 Solo-Mea.
2.40 Вiр менi.
2.50, 3.50, 4.40 Зона ночi.
2.55 Українцi. Любов.
3.55 Благославляю i молюся.
4.20 Митрополит Дмiтро Могила.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
7.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
9.35 Х/ф “Мiсце вбивцi вакантне...”
11.30 “Легенди карного розшуку”.
Таємниця загибелi Хрущова.
12.00, 3.20 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.45 Т/с “Бригада”.
19.00 Х/ф “Пiдривник”.
20.50 Х/ф “Земля динозаврiв”. (2 к.).
22.45 Х/ф “Прибулець”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Джекi Браун”. (2 к.).
3.55 “Правда життя”.
4.55 “Речовий доказ”.
19.25 Батьки i дiти.
21.35 Аферисти.
22.35, 1.05 Новий погляд.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.50 Х/ф “Кращий стрiлець”.
3.30 Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Легенди бандитської Одеси”.
6.25 Х/ф “Подарунок самотнiй
жiнцi”.
7.45, 12.00 Т/с “Детективи”.
8.25 “Друга смуга”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Правда життя”. Кiнець свiту.
9.10, 22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
10.10,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,12.35 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
13.30 Т/с “Павутиння 4”.
17.15 Т/с “Зустрiчна смуга”.
18.30, 3.50 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.10,5.40 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк 6”.
0.20 Х/ф “Пiдривник”. (2 к.).
2.35 “Речовий доказ”.
3.25 М/с “Черепашки-нiндзя”.
17.55, 20.45 Т/с “Воронiни”.
19.15, 1.10 Спортрепортер.
19.25 Знову разом.
21.50 Хто проти блондинок?
1.20 Х/ф “Академiя сноуборду”.
2.45 Зона ночi.

НТН

6.00 “Легенди бандитської Одеси”.
6.50, 17.15 Т/с “Зустрiчна смуга”.
7.50, 12.00 Т/с “Детективи”.
8.25 “Друга смуга”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.20,
5.40 “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: Нью-Йорк 6”.
12.30, 19.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
13.30 Т/с “Next 2”.
15.35 Х/ф “Битва за Москву”.
18.30 “Речовий доказ”. Обережно - мажори!
0.20 Х/ф “Прибулець”. (2 к.).
2.50 “Правда життя”.
3.40 М/с “Черепашки-нiндзя”.
19.25 Мiж нами, сватами.
21.35 Зроби менi смiшно.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Джиллiан на її 37-й
день народження”. (2 к.).
3.00 Зона ночi.

НТН

6.00 “Легенди бандитської Одеси”.
6.35, 17.15 Т/с “Зустрiчна смуга”.
7.45, 12.00 Т/с “Детективи”.
8.25 “Друга смуга”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.15,
5.40 “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: Нью-Йорк 6”.
12.30,19.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
13.30 Т/с “Next 2”.
15.30 Х/ф “Битва за Москву”.
18.30,3.40 “Правда життя”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.20 “Легенди карного розшуку”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
3.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
4.35 “Агенти впливу”.

14.55, 23.50 Т/с “Адвокат”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.05 “Зоряне життя. Обдурити
зiрку”.
20.10,22.40 “Зваженi i щасливi”.
1.40 “Вiкна-спорт”.
1.55 Х/ф “Шкiльний вальс”.
3.30 Нiчний ефiр.

19.25 Двоє на однiй кухнi.
21.40 Мрiї збуваються.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Х/ф “Поетична Джастiс”. (2 к.).
3.05 Зона ночi.
3.10 Iван Мазепа.
4.10 Зона ночi. Культура.

Новий канал

6.00 “Легенди бандитської Одеси”.
6.50,17.15 Т/с “Зустрiчна смуга”.
7.50, 12.00 Т/с “Детективи”.
8.25 “Друга смуга”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.35,
5.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 6”.
12.30, 19.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
13.30 Т/с “Next 3”.
15.30 Х/ф “Битва за Москву”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Убити Гiтлера.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Легенди карного розшуку”.
3.00 “Речовий доказ”.

4.55 Т/с “Еврика”.
5.35, 6.40 Kids` Time.
5.40 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.45, 7.15, 7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Джуманджi”.
7.30, 9.00, 19.00, 0.50 Репортер.
9.10 Х/ф “Жадання швидкостi”.
11.20, 22.50 Т/с “Щасливi
разом”. (2 к.).
12.55 Мiж нами, сватами.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50, 15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55, 23.55 Т/с “Вiдчайдушнi
домогосподарки 6”.
17.55, 20.40 Т/с “Воронiни”.
19.15, 1.10 Спортрепортер.

НТН
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консультує фахівець

зверніть увагу

Скористайтесь
правом на субсидію

попередження нещасного випадку
— це збереження життя та здоров’я

Урядом прийняте важливе рішення щодо посилення
соціального захисту населення під час оплати житловокомунальних послуг та спрощення порядку надання населенню житлових субсидій, включаючи оплату за газ, передбачає звільнення громадян від збирання довідок, зокрема,
про склад сім’ї, вартість комунальних послуг.
Право на отримання адресної безготівкової субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
а також готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива поширюється на громадян,
які проживають у житлових приміщеннях (будинках) державного та громадського житлового фонду, в тому числі у гуртожитках - на оплату користування житлом; приватного житлового
фонду та фонду житлово-будівельних кооперативів - на оплату
утримання житла; житлового фонду незалежно від форм власності на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ,
тверде та рідке пічне побутове паливо у межах норм споживання з урахуванням пільг, які надаються відповідно до
чинного законодавства і обсягом визначеного Кабінетом
Міністрів України обов’язкового відсотка платежу. Витрати
на оплату комунальних послуг не повинні перевищувати 15
відсотків від родинного доходу для працюючих громадян та
10 відсотків для сімей, які складаються із пенсіонерів, інвалідів і дітей до 18 років. Таким чином, на допомогу держави
зможуть розраховувати більш широкі верстви населення.
У разі економного споживання послуг у попередньому періоді отримання субсидії, розмір витрат громадян у наступному періоді призначення субсидії зменшується на 2% за
кожні 10% економії. Так, за 10% економії послуг обов’язковий
платіж громадян зменшується з 15 до 13% сукупного доходу,
але не більш як 6% відповідно за кожні 10% зменшення загальної суми вартостей фактично використаних послуг.
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг призначається на шість місяців, а на
оплату природного газу, що споживається на індивідуальне
опалення, - на опалювальний період, починаючи з місяця
звернення за її призначенням чи перерахунком. Субсидія
для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян. Рішення про
призначення субсидії приймається протягом десяти днів
після подання заяви та всіх необхідних документів.
Алла Кириленко,
начальник відділу прийняття
рішень управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації.

Головною метою державної політики України в сфері охорони праці є збереження життя, здоров’я і
працездатності людини у процесі
трудової діяльності.
З метою попередження нещасних випадків за ініціативою
Держгірпромнагляду України у
травні-червні
у
підприємствах
громадського харчування, торгівлі, інших закладів та підприємств
соціально-культурної сфери, які
використовують малі вантажні підйомники державними інспекторами територіальних органів, були
проведено перевірки дотримання
вимог безпеки під час експлуатації
цих механізмів. Встановлено, що
на більшості підприємств країни
проводиться певна робота щодо
додержання вимог Закону України «Про охорону праці», зокрема:
керівники підприємств проходять
навчання з питань охорони праці, з
працівниками проводяться інструктажі з охорони праці, укладаються
договори із підприємствами на ремонт та обслуговування малих вантажних підйомників, які мають від-

повідні дозволи на право виконання
цих робіт.
Але виявлено і ряд порушень законодавчих та нормативно-правових
актів з питань охорони праці. Зокрема це відсутність наказів про призначення відповідальних працівників
за організацією безпечної експлуатації малих вантажних підйомників; працівники, які обслуговують
підйомники, не мають відповідного
фахового навчання; обслуговування
та ремонт малих вантажних підйомників здійснюється працівниками,
які не пройшли навчання і перевірку
знань нормативно-правових актів
з охорони праці, також не мають
II групу допуску з електробезпеки
та документально не зафіксовано призначення електромеханіків
з обслуговування підйомників; не
вчасно проводяться технічні огляди підйомників, результати огляду
не заносяться в технічний паспорт
механізмів; приміщення для розміщення лебідки та блоків механізмів
не замкненні, несправні автоматичні замки шахт підйомників; відсутні паспорти, електричні схеми

Ольга Сальвенчук,
начальник відділу з питань праці
та соціально-трудових відносин
управління праці та соціального
захисту населення
райдержадміністрації.

ДАІ ІНФОРМУЄ

Технічний огляд скасовано
У зв’язку з набранням чинності з 13 серпня нинішнього року Закону України „Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо усунення надмірного
державного регулювання у сфері автомобільних перевезень” (3665-VІ від 05.07.2011), яким скасовано діючу
процедуру державного технічного огляду і запроваджується процедура обов’язкового технічного контролю
транспортних засобів без участі Державтоінспекції.
3 13 серпня цього року припинено проведення державного технічного огляду транспортних засобів та видачу талонів про його проходження їх власникам. До
прийняття нормативно-правових актів, розроблених відповідно до чинного законодавства, водії транспортних за-

макарівщина має таланти

«Лелека» приніс нам перемогу
В курортній зоні селища Рибаківка Миколаївської області проходив ХІV Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Золотий
лелека», за тематикою «Ми спілкуємось! Ми разом! Ми живемо!».
А це і не дивно, адже фестиваль
створює умови вільного спілкування між дітьми різних країн світу, а також сприяє відродженню
культури і мистецтв України, пошуку та підтримці її талановитих
дітей, надає дітям можливість реалізувати власні творчі здібності,
залучає юнь до світу мистецтва,
до вивчення культури і традицій.
“Золотокрилий” птах зібрав
дітей та молодь зі всіх областей
України, Молдови, Росії, Білорусі.
До конкурсної програми входили: хореографія, музичне та
театральне мистецтво, живопис і
графіка, декоративно-прикладне
мистецтво.
Не оминули такий важливий захід і спортивно-танцювальні колективи «Промінці» та «Лелеченьки»
Макарівського центру творчості
дітей та юнацтва ім. Д. Туптала. Незважаючи на те, що всі учасники колективів тільки починають представляти
своє танцювальне мистецтво на таких
поважних конкурсах, вони стали лауреатами III премії в номінації «Сучасна
хореографія».
До складу журі входили відомі
діячі мистецтв, заслужені і народні
артисти України, народний артист
України, кавалер ордена Святого
Станіслава, лауреат Міжнародних
конкурсів, суддя телевізійних проектів «Танці з зірками 1,2,3», «Танцюю
для тебе», «Крок до зірок» Григорій
Чапкіс, музичний продюсер і шоумен Володимир Бебешко, відома
танцівниця, переможниця ряду Міжнародних хореографічних конкурсів
Неллі Сюпюр. Завітали на фести-

з’єднань, інструкції з експлуатації,
монтажу, пуску, регулювання на
маловантажні підйомники; відсутні
таблички із зазначенням вантажопідйомності механізму, заводського
номера та року його виготовлення,
не проведено вимірювання заземлення підйомника.
Виявлено ряд інших порушень:
відсутність дозволів на експлуатацію механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, допускається
робота підйомника при відкритих
дверях, тощо.
Насамкінець, звертаю увагу керівників зазначених підприємств та
закладів району, які експлуатують
вказані механізми, щоб вжили всіх
заходів щодо запобігання нещасних
випадків і професійних захворювань та підвищення рівня безпеки і
умов праці.

валь учасниця «Нової хвилі-2009»
Міла Нітіч, відома українська співачка Саша Бєліна, учасниця телевізійного проекту «Народна зірка» Ірина
Островська, лідер гурту «Неділя»
- Діля та ще багато інших поважних
людей.
Програма фестивалю була настільки насиченою, що нашим танцюристам просто ніколи було відпочивати, бо проходили відбіркові
тури за номінаціями, цікаві розважальні заходи, гала-концерт, святковий салют, виставка робіт учасників фестивалю, майстер-класи з
хореографії Григорія Чапкіса та багато інших сюрпризів. Також вперше в рамках фестивалю відбувся
конкурс на Кубок Григорія Чапкіса, виставка-продаж сувенірів від
майстерні Орловського. Незабут-

ні враження подарував урочистий
бал, танцмейстером на якому став
сам маестро Григорій Чапкіс. Майже скрізь ми взяли участь, а дехто
просто насолоджувався майстеркласом «Декоративно-прикладного
мистецтва», конкурсом фігур на
піску «Як у нас на Україні…», святом
Нептуна, вокальним шоу «Х - фактор», балом-маскарадом, майстер–
класом з театрального мистецтва,
танцювальним шоу «Історія одного
танцювального майданчика». Гарними були і церемонії відкриття та
закриття фестивалю «Золотий Лелека» і звичайно улюблені дітлахами
дискотеки.
Світлана ПЕРЕПЕЛИЦЯ,
керівник спортивнотанцювальних колективів
«Промінці» та «Лелеченьки».

собів притягуватися до адміністративної відповідальності
за відсутність на транспортних засобах талонів про проходження ДТО не будуть.
У зв’язку з відсутністю правових підстав з 13.08.2011
в подальшому не проводиться розгляд заяв суб’єктів господарювання про надання чи продовження повноважень
щодо зазначеного напрямку діяльності Державтоінспекції.
Сергій Шанько,
старший державтоінспектор по обслуговуванню
Макарівського району при УДАІ ГУ МВС України в
Київській області, старший лейтенант міліції.

ХЛІБОСОЛЬНИЙ
ВЕРЕСЕНЬ
Назву свою цей місяць отримав від латинського слова “Септем”, що означає “сім”, оскільки вересень був
сьомим місяцем старого латинського календаря, що починався з березня. У древній Русі він був також сьомим
місяцем і називався “септембрій”. З V по XVII століття вересень у нас уже був першим, і тільки з 1700 року став,
нарешті, дев’ятим у календарному році.
У народному житті - це місяць, що підбиває підсумки
минулого літа, що збирає у житницю все те, що виростило літнє сонце і дала важка щоденна робота. На вересень
скаржитися ніколи не доводиться: цей місяць завжди відрізняється достатком, яким можна запастися на довгу
зиму варенням і солінням.
Однією з головних особливостей вересня вважається
“бабине літо”, його звичайно чекають до певної дати - 14
числа - дня Сімеона-Літопроводця. За даними деяких
джерел, початкове значення словосполучення “бабине
літо” - “пора, коли на осінньому сонці ще можуть погрітися старі жінки”. Цей вислів також пов’язують з тим періодом у житті селян, коли закінчувалися польові роботи
й жінки бралися за домашні справи. У давнину за початком молодого “бабиного літа” слідував звичай миритися
й улагоджувати всі конфлікти.
З метеорологічної ж точки зору - це перший осінній
період з стійкою антициклональною погодою, коли нічне вихолоджування грунту і повітря ще не дуже сильне, а
денне прогрівання хоч й істотне, але не досягає межі, яка
сприймалася б як спека.
Вереснева погода відрізняється своєю непостійністю, але чим вересень сухіший і тепліший, тим кращою
буде осінь, тим пізніше настане справжня зима. Пізній
відліт птахів провіщає теплу осінь і м’яку зиму.

НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

3 вересня.Якщо цей день ясний, слід чекати ще чотири тижні хорошої погоди.
4 вересня.Якщо павутиння прилипає до
рослин - на тепло.
5 вересня.Якщо цього дня журавлі на південь полетіли - зима буде рання.
6 вересня. Дощовий день - погожа осінь і
щедрий урожай наступного року.
7 вересня - Варфоломія. Якщо нема приморозків, то не буде і весь місяць.
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ранці 27 червня Іван Чалий прибув
до Новосілок. Тут у ньому одразу
впізнали земляка — Бондаренка. Отамана вітала попадя і двоє селян. Але чи не
найбільше радів появі Івана Бондаренка
місцевий священик Олексій Шавровський.
Сьогодні ми знаємо про значну частину
діянь ватажка саме завдяки карній справі

Анатолій Базилевич “В’їзд отамана в рідне село“. З книги В. Кулаковського і П. Сиченка “Ой гук,
мати, гук“
Шавровського, оригінал якої зберігається
в Литовському державному історичному
архіві, а адаптований для читання варіант
у викладі Едварда Руліковського — в фонді
Оссолінських відділу рукописів Львівської
національної наукової бібліотеки України
імені В. Стефаника. Ми подаємо ці матеріали за записами краєзнавця Г.Ю. Храбана,
які зберігаються в Державному архіві Черкаської області.
Священик Шавровський дуже чекав
на гайдамаків. Як тільки стало відомо про
початок Коліївщини, він посилав паламаря в Мотовилівку, щоб дізнатися як там
правлять. Згодом, дізнавшись про появу Швачки у Фастові, зібрав делегацію з
мешканців Новосілок, Лишні, Ясногородки, щоб їхати до нього на поклон, але з
дороги вернувся, бо в Новосілки зайшов
Бондаренко. “Тепер у нас не ляхи пани, а
запорожці!”, — радісно звернувся піп до
громади. І молився на службі не за короля
і поміщика А. Ленкевича, а “за запорозьке
воїнство”.
Під час проповіді він казав людям:
“Панове громадо, будьте обережні, робіть
списи, майте стрельби. Коли покажуться
тут ляхи, бийте, коліть їх, хоч би й самого пана”. Коли люди питали, де дінуться
пани, відповідав: “Чорт їх буде мати”.
“Злі язики” під час слідства стверджували, що піп, коли вихрещував місцевих
католиків у православ’я, хотів їх вбивати
і запитував у Бондаренка, що з ними робити. Той відповів — “Роби, що хочеш”,
після чого піп буцімто казав проклинати
католицьку віру.
Ці наклепи спростував свідок — ясногородський священик Григорій Кміта. Яків
Мазур і пані Зборовська з двома дітьми з
Мостища, які прийняли тоді православну
віру, теж заперечували слова наклепника.
З документів відомо, що православ’я також прийняв тоді панський кучер Якуб.
Щоправда пізніше Шавровський, листуючись із Бондаренком, писав: “Маю дві
ляхівки і ляха. Чи тобі прислати, чи сам
маю стратити?” Але про жодні вбивства
документи не згадують.
Новосілках гайдамаки поповнили
свій загін, забрали речі поміщика
Ленкевича — губернатора Столигви, а також зайняли панське стадо і вже ввечері
того ж дня прибули до Бишева.
Олексій Шавровський був активним
борцем проти унії і порадником селян.
Коли повстанці пішли з села, він наказав
своїм парафіянам займати панські поля
та сінокоси. Посланцеві, якого прислав
до священика поміщик з проханням доглянути за його майном, було сказано
так: “Нами тепер керують запорожці, не
ляхи”.
Ще й досі один із ярів у лісі біля села
Новосілки зветься Гайдамацьким. Це
дуже глибокий яр, по якому колись протікав струмок, над яром нависли дерева, в

ньому завжди прохолодно і темно. Цей яр
іноді називають також “Холодним яром”.
За легендою, тут стояв гайдамацький табір, саме сюди селяни зносили панське
майно. Немало було гайдамаків і в урочищі “Кладова”.
У п’ятницю, 27 червня, ввечері Іван
Бондаренко з ватагою прибув до Бишева. Тут селяни ховали шляхту. Так, робочі
м. Бишева Федір Веремієнко, Миколай
Манченко і Мусій Носенко переховували
шляхтича Габріеля Сафяновича, сказавши йому: “Хіба самі загинемо, а тебе згубити зі світу не допустимо”. Перебратися
з Грузького до Пашківки молодому шляхтичу Беньковському допоміг селянин Місюренко. В Пашківці для сина скарбника
Дрогичинського схопили коня, на якому
той благополучно втік на територію Росії.
У Бишеві Бондаренко вбив лише свого давнього ворога осавулу (сотника надвірних козаків) Харлінського Якименка.
Про їхню сутичку, яка стала сюжетом народної пісні, розповідає Володимир Кіндратович Покотило: “У Якименка був теж
озброєний загін, як і у Бондаренка. Вони
зійшлися в герці в лісі Обідному. Там Якименка було розбито”. Е. Руліковський називає Якименка Янком і розповідає, що
після його знищення гайдамаки
розібрали майно
панського двору і
костьолу та пішли
в Грузьке — рідне
село Івана Бондаренка.
“Не багато постоявши на Бишевськом місті” в
суботу, 28 червня о 9 годині ранку отаман
приїхав “до Грузького, до матері в гості”.
Пан Харлінський спішно втік з Грузького,
забравши з собою усе своє найдорожче
майно. Коли він виїхав з села — ніхто не
бачив. Про швидку втечу свідчить і те, що
в селі, у баби Царихи, лишився малолітній
син пана.
маєтку залишились тільки ключник
Ярош та ключниця Марися, а також заповнені харчами та питвом панські
погреби. Бондаренко зупинився на квартирі у приходського священика. Історики
Лаврентій Похилевич, а згодом і Віталій
Кулаковський називають ім’я — Андрій
Робинський. Дійсно, ця особа була дяком
сільської церкви, але дещо пізніше. Андрій Семенович Робинський, 1761 року
народження, був направлений у Грузьке митрополитом Київським Самуїлом у
1775 році. Його гайдамаки облаштували
свій табір у Гусаковому яру, що неподалік
Бишівського шляху. Він і сьогодні настільки глибокий, що там може сховатися кілька десятків людей.
В березні 1882 року в часописі “Київська старовина” було опубліковано
“Сказання про Бондаренка за народними переказами”, яке написав колишній
волосний старшина Грузького Іван Лобань. Цей унікальний документ звів воєдино кілька епізодів перебування ватажка
в рідному селі. Далі — фрагмент цього
“Сказання”, вперше — українською мовою з поділом на окремі сюжети.

— Їх вдома немає, пане отамане.
— Шкода, мені слід було їм подякувати за службу, але якщо їх немає, то, так і
бути, приймаю “волю” і від відсутніх. Тепер, отче, благослови мене повеселитися на своїй батьківщині.
Священик осінив його хрестом.
— Нехай благословить тебе, чадо,
Господь на всяку справу благу!
Бондаренко поцілував хрест і відповів:
— Спасибі, отче, за благе, а на зло я і
сам “потраплю”. Хто ж, отче, живе тепер у
панському дворі?
— Залишилися лише шафар (ключник)
Ярош і господиня (ключниця) Мариська.
— Прекрасно! — Сказав Бондаренко
і вийшов до свого гурту. — Покличте до
мене, хлопці, — говорив він, — панського
ключника!
Шафар прийшов, зняв шапку ще за
воротами. Про нього доповіли Бондаренку.
— Здоров був, старий!
— Здоров, пане отамане! — Відповідає шафар, тремтячи, мов листок з осики.
— Що ж, впізнав мене?
— Впізнав, батьку!
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— Не віриться, — сказав Бондаренко. — Хлопці, — крикнув він, — пошукайте клоччя, обкрутіть йому руки, облийте
смолою і запаліть!
Не встигли ще хлопці підійти до старого, як він закричав:
— Стривай, батьку! У мене є дещо заслужене, не багато, правда, але рублів
сто старими “карбованцями” набереться.
Крім того я приховав декілька мідних грошей, отриманих з шинку!
— Заслуженими ти поділися зі мною
по правді, адже служили ми обидва і моя
робота була важча за твою. Що ж до мідних панських грошей з шинків, то вони
дуже важкі, і щоб тобі допомогти, я пошлю за ними. Підіть, — сказав він двом
дужим гайдамакам, — і принесіть стільки
міді, скільки піднімете, за решту ж купите
бочечку горілки таку, щоб четверо з вас
могли її принести сюди. — Потім він звернувся до осавулів та інших сільських урядників. — Звіть сюди всіх наших людей, я
бажаю з ними відновити знайомство.
Незабаром до двору священика прийшло кілька осіб. До них вийшов Бондаренко і поклонився:
— Здоров, молодці, мої старі знайомі! — Люди зняли шапки і поклонилися:
— Здоров, пане
отамане!
— Звідки ви знаєте, що я отаман? А
де ваш пан?
— Пана немає,
тому ми і знаємо, що
ти отаман.
— Значить, якби
пани зникли, то всі
були б козаками і отаманами!
— Чому вас так мало?
— Тепер жнива, люди в полі збирають
жито.
— Справа похвальна! Хай Бог вам допоможе! Збирайте хліб і свій, і панський.
Що б не трапилося, дар Божий не повинен пропадати. Хоча пани і не повернуться, хліб потрібен буде.
Хтось із натовпу зауважив, що маленьке панське дитя залишилося в селі.
Бондаренко почув, наказав розшукати і
привести панича. Привели його разом з
бабою Царихою, яка прихистила його у
власній хатині.
— Чий це, бабо, хлопчик у тебе? — Запитав Бондаренко.
— Панський, батьку! — Відповіла баба
низенько кланяючись.
— Правда! — Сказав Бондаренко,
вдивляючись у хлопчика. — Хоч він і народився в мою відсутність, але і очі у нього
великі, і ніс орлиний, і весь він в батька.
Отаман погладив дитя по голівці, дав
йому пряника і сказав бабі:
— Бери його в свою хату і бережи.
Потім звернувся до людей і промовив
із сумом:
— Бережіть хлопчика і приголубте
його, адже буде він вашим паном.
ро цей шляхетний вчинок отамана
згадує і Едвард Руліковський. Тільки за його відомостями подія трапилася
у поміщицькому дворі в Пашківці. Коли
гайдамаки увірвалися до двору і знайшли
там залишене батьками дитя — хотіли
наколоти його на списи, але Бондаренко
заперечив, сказавши: “Не вбивайте його,
а сховайте. Бо то з доброї крові дитя”. В
майбутньому цей хлопчик, Леон Харлінський, став шамбеляном двору польського, в 1792 році — радником конфедерації
воєводства Київського. Після приєднання
Правобережжя до Росії — депутатом головного суду, делегованим з губернії на
коронацію Павла І, нарешті маршалком
Київського повіту, очільником Головних
київських судів І департаменту.
Мабуть, Бондаренкові вже було відомо, що Максима Залізняка та Івана Гонту
заарештували. Напевно гайдамаки сподівалися якщо не на сприяння, то на нейтралітет російських військ під час Коліївщини. Те, що росіяни стали на бік поляків
і нейтралізували керівників повстання
вимагало від Швачки і Бондаренка переходити до більш радикальних дій і оптимізму не вселяло.
Потім стрепенувся і крикнув Ярошу:
— Подавай, старий, горілки і закусок,
пригощай людей!
Випили, повеселіли. Бондаренко незабаром піднявся і поклонився:
— Прощавайте, панове громадо! Прошу на завтра до себе в гості, а тепер пора
відпочивати.
(Продовження
у наступних номерах).

ІВАН БОНДАРЕНКО —
ОСТАННІй ПОЛКОВНИК
КОЛІЇВЩИНИ

В

— Чудово! Тепер ще краще познайомимося. Як же тобі живеться? Як і раніше?
— Як раніше.
— Ну, чудово! Чи не можеш поки пригостити нас?
— Чим накажете?
— Та що подаси. Підіть, хлопці, принесіть, що він відпустить.
Принесли з двору удосталь напоїв та
їжі.
— Та ти, старий, гуляєш, — сказав
Бондаренко. — Ти не розтринькуй господарство, залиш ще дещо до мого весілля,
адже знаєш, що мені потрібно одружуватися? Ну, тож тепер пригости нас!
Коденська книга судових справ подає
свідчення гайдамаки Грицька Грущенка, який раніше був надвірним козаком в
Бишеві. З них дізнаємося, що кілька гайдамаків із ватаги Бондаренка привезли
в Бишів трьох шляхтянок Струтинських
(Студзинських), яких ватажок особисто
повіз у Фастів до Микити Швачки, де з
однією з них Іван Бондаренко повінчався,
після того, як вона прийняла православну віру. Другу панну Студзинську взяв за
жінку гайдамака Василь Котляренко з
Юрівки. Цей факт красномовно свідчить,
що отаман Бондаренко знищував тільки
польське панування над українським народом зі шляхетським ладом і носіїв того
беззаконня, а не кожну польську людину
тільки за те, що вона польська.
Налив шафар чарку і підніс Бондарен-

У

Гусаковий яр.
Фото Артема Букета
Сюжет перший. Стосується першого
прибуття Івана Бондаренка в Грузьке.
Бондаренко приїхав в Грузьке зі своїм
загоном, вклонився матері, привітав родичів і зайняв квартиру в будинку приходського священика. Він негайно став розпитувати священика про поміщиків, — які
завчасно втекли з села.
— Де, отче, поміщики?

ку, але той відмовився від неї зі словами:
— Пий сам раніше, а то, чого доброго,
ти нас зачаруєш!
Пішло потім частування, але серед застілля раптом Бондаренко звернувся до
шафаря:
— Що, старий, у тебе як і раніше багато грошей?
— Нема! — Уривчасто відповів шафар.

П
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Наші сонячні привітання з нагоди ювілейної дати –
80-річчя від Дня народження адресуємо славним ветеранам району:
Глазовській Тетяні Федорівні
з Великого Карашина,
Колісній Надії Мусіївні з Наливайківки.
Шановні іменинники! Сердечно вітаємо Вас із славним ювілеєм і бажаємо
міцного здоров’я на багато років життя,
любові від дітей та онуків, поваги і шани
від близьких людей, сімейного затишку,
миру, злагоди та достатку. Нехай кожен
день буде сповнений щастям і радістю.
Невичерпної Вам енергії та сили.
З повагою президія районної
організації ветеранів України.

*****
Учора, 1-го вересня, відзначила свою ювілейну дату
– 70-річчя від дня народження наша дорога іменинниця
– мама і бабуся
Головченко Лідія Василівна.
Тож з такої чудової нагоди щиро поздоровляємо її
і бажаємо міцного здоров’я, щастя, благополуччя, тепла, добра і всього сповна.
Люба, матусю, 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!
З любов’ю сини, невістка і внуки.

*****

Дорогого нашего брата
Радченко Петра Ивановича
Поздравляем с юбилеем!
Пусть седина подкралась тайно,
Но Ты, как в юности крепись!
Седые волосы – награда
За трудно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с Тобою рядом,
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить!
С уважением твои родные.

*****

З великою шаною та любов’ю вітаємо з ювілеєм
чоловіка та батька
Петра Івановича РАдЧенка
Скільки років Тобі – не питаємо,
Хай зозуля рахує в гаю.
Ми із тими роками вітаємо,
Що постукали в душу Твою.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
А матінка Божа, Цариця свята,
Дарує щасливі і довгі літа!
Дружина, сини, невістки та внуки.

*****

Усім теплом наших сердець, від усієї душі поздоровляємо нашого дорогого ювіляра
Радченка Петра Івановича
Ми Вас із іменинами щиро вітаєм,
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні також Вам бажаєм
Здоров’я, миру, щастя і тепла.
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб не було в ньому перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б Ви тяжких турбот!
Сердечно Вас поздоровляєм,
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм
На довгі-довгі радісні літа!
Сім’я Богданців та Ягодзинських.

Забуянська
сільська рада

оголошує конкурс на виконавця з
вивезення твердих та рідких побутових відходів.
В.о. сільського голови

Т.О.РАДЧЕНКО.

П О З И К А

на нерухомість, зем. ділянки, авто (різні
марки), с/г техніку та її комплектуючі.
Те л . : 0 9 6 - 6 4 - 7 8 2 - 0 7 .
(Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 №143366)

КУПЛЮ дорого корів,
коней та молодняк ВРХ.
Телефони: 067-173-92-92,
098-921-12-31.

Дорогого батька та дідуся вітає вся родина з ювілейною датою – 60-річчям від Дня народження
Котигорошка Миколу Омеляновича
Хай буде мир в душі і дома,
Щоб Ви були завжди здорові,
Хай в хаті буде часто свято,
Щоб ми могли щораз вітати.
Хай Вас минають всілякі тривоги,
І стелиться довга життєва дорога.
Здоров’я бажаєм, днів гарних багато,
Сонця і щастя не тільки на свято!
З повагою дочка Лєна з чоловіком Віталієм,
син Максим з дружиною Людмилою,
внуки Славік, Настя та Лілічка.

*****

Колектив управління праці та соціального захисту населення Макарівської РДА сердечно поздоровляє з 50-річчям від Дня народження свого керівника
Невмержицького Григорія Івановича
Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий!
Не знали б Ви тяжких турбот.
А ще бажаєм добре жити,
Щоб внуки виросли - гей раз!
Щоб мали Ви кого любити,
І щоб любили міцно Вас!
Щоб було все гаразд в роботі.
Вона, звичайно не проста.
Щоб було все - і “за”, і “проти”,
Як компроміс - життя - буття!
Ще раз сердечно Вас вітаєм!
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм!
І довгі, довгії літа...

*****

Від душі та щирого серця, з любов’ю поздоровляємо нашого дорогого ювіляра
Кільбаєва Віктора Сисеновича
з Липівки, і від душі йому бажаємо:
Любові, щастя та достатку,
Ясного неба та тепла,
В житті — лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
Дружина, теща та діти.

*****

Вітаємо з ювілейною датою
Кашицю Лідію Вадимівну
та з такої чудової нагоди усім теплом наших сердець
поздоровляємо її і шлемо найщиріші та найтепліші побажання:
Здоров’я міцного зичим довіку,
Радості й достатку – повнії ріки,
Берег спокою нехай зігріває,
Горе в цім світі завжди обминає.
Сміхом онуків хай повниться хата,
Хлібом та сіллю хай буде багата.
Від щирого серця Вас ми вітаєм,
Довгого віку і щастя бажаєм.
Працівники фінансового управління
райдержадміністрації.
Новосілківська сільська рада шостого скликання
макарівського району київської області
рішення
про розроблення генерального плану села Новосілки
Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 173
Земельного Кодексу України, статтями 17,18,19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 25,
пунктом 42 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування вУкраїні» сесія сільської ради вирішила:
1. Надати дозвіл на розроблення генерального плану села
Новосілки.
2.Виконавчому комітету Новосілківської сільської ради в
місячний термін:
2.1. подати пропозиції до проекту рішення про внесення
змін до бюджету на поточний рік щодо потреби у розробленні
містобудівної документації;
2.2. визначити у встановленому законодавством порядку
розробника генерального плану, встановити строки розроблення та джерела його фінансування;
2.3. повідомити Макарівську районну адміністрацію про
розроблення генерального плану села Новосілки щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення генерального плану;
2.4. повідомити через місцеві засоби інформації про початок розроблення генерального плану села Новосілки та визначити порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними
та юридичними особами;
2.5. забезпечити попередній розгляд матеріалів щодо генерального плану архітектурно – містобудівними радами відповідного рівня.
3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти
на секретаря виконавчого комітету Новосілківської сільської
ради ТарасовуГ.М.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань благоустрою, екології, шляхового будівництва та на постійну комісію з питань земельних ресурсів.
Сільський голова
О.М.Кияниця.
с. Новосілки
№90-09-VI
02 серпня 2011 року
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Із Золотим весіллям!

Дорогих, рідних, люблячих
Галину Іванівну та Петра
Федоровича ЯКИМЕНКІВ
щиро вітаємо із золотим весіллям!
Рідні наші, добрі і щирі, мудрі й лагідні, терплячі й щедрі, - Ви для усіх
нас є опорою у житті, порадниками на
повсякдень і повсякчас.
Сердечно бажаємо Вам, рідненькі, здоров’я, прихильної і щедрої долі, довгих-довгих років життя у
мирі, любові і теплі.
Зі святом Вас, мамо і тату
У цю урочисту дату
Бажаєм, щоб в домі було
Весняного сонця тепло,
Щоб радість серця Ваші гріла,
І щоби ніщо не боліло
Ніколи-ніколи у Вас.
Життя, як барвистий палас,
Стелилося б Вам попід ноги,
І ваші обидві дороги,
Які пострічались колись,
Навіки переплелись.
Життя промайнуло, проте,
Весілля своє «Золоте»
Ви раді зустріти удвох.
І хай помагає вам Бог!
Люблячі сини, доні-невістки та онуки.

З професійним святом — Днем нотаріуса
ми вітаємо
Дарнопих Тетяну Миколаївну
Саме з нагоди цього свята ми про неї хочемо сказати.
Ввічлива, уважна, професійна,
Юридично грамотна й надійна,
Пунктуальна, чесна і привітна,
А у справах – точна і амбітна.
Вже 16 років в нас працює,
Лиш зверніться – кожного почує,
Байдуже – палац у вас чи хата,
Бо душа у неї щира і багата.
Кожному клієнту вона рада:
Ділом допоможе, дасть пораду,
Відгукнеться на біду чужую,
Навіть безкоштовно консультує.
І клієнти, після допомоги,
Стверджують: «Нотаріус від Бога!»
Працівники контори та відвідувачi.

ОПТОВОРОЗДРІБНИЙ
МОТО – ВЕЛО – ТОВАРИ

• МОПЕДИ
•ВЕЛОСИПЕДИ
•БЕНЗОПИЛИ
•БЕНЗОТРИМЕРИ
(КОСАРКИ)
•ЗАПЧАСТИНИ
Н А ЙН ИЖЧ І Ц ІН И
НАЙБІЛЬШИЙ
ВИБІР У РАЙОНІ
А К Ц І Я!
Дитячі велосипеди
від 480 грн!
АДРЕСА: смт МАКАРІВ, вул. ФРУНЗЕ, 52
(центральний універмаг, 1-й поверх).

камінь, щебінь, відсів.
Телефон 097-487-54-43.
НО В ОС І Л К І В СЬКА
С І Л ЬСЬКА РАДА
оголошує конкурс на виконання послуг
з вивезення твердих побутових відходів від
населення та підприємств села Новосілки.
Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за
адресою: с.Новосілки, вул. Кучеренка,
43, сільська рада, тел.: 2-45-23.
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„Макарівські вісті”
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Адреса: Макарів, вул. Пушкіна, 3.
Телефон 5-13-44.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
металопластикові вікна — від виробника
„Екопласт”, „Rehau”. протимоскітні
сітки. Штори, жалюзі.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯЖ №675869, виданий 5 вересня 2008
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010833000292 на підставі договору купівлі-продажу
земельної ділянки від 19 липня 2008 року №40205 на ім’я Мащенка Едуарда Васильовича, вважати недійсним.

Телефон — 050-441-35-75. Макарів, вул. Гагаріна,11.
Магазин „ІНТЕР’ЄР”.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯЖ №675870, виданий 5 вересня 2008
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010833000293 на підставі договору купівлі-продажу
земельної ділянки від 19 липня 2008 року №4000 на ім’я Мащенка Едуарда Васильовича, вважати недійсним.

Якість — відмінна, ціни—помірні.

Потрібні на постійну роботу або
на роботу вахтовим методом:
(смт Пісківка Київської обл.)

П Е Р У К А Р

Жіночі та чоловічі стрижки,
Фарбування волосся, зачіски.

Швидко, якісно, недорого!
Те л . :

0 9 3 - 6 9 0 - 3 0 - 7 0

Адреса: смт Макарів, вул. Комінтерна, 22
(150 м від лікарні).

Ч И С Т И М О , К О П АЄ М О К Р И Н И Ц І .
Те л е ф о н — 0 9 6 - 5 6 3 - 8 0 - 3 0 .

Підприємство, розташоване
в с. Копилів

запрошує на роботу
Робітника з комплексного
обслуговування будівель
та споруд.

Обов’язки: підтримка порядку
на об’єкті, благоустрій, дрібний
ремонт і т.д.
Забезпечуємо доставку
з смт Макарів.

Заробітна плата
від 2500грн.
Звертатись за тел.:

(067) 824-51-07;

Адреса: с. Копилів, вул.Леніна 4-Б.
Пінопласт для утеплення фасаду,
підлоги та даху - від виробника
в Макарові по вул. Дорожна, 27-А.

Тел.: 067-536-49-55; 050-356-79-12.

м е т а л о п л а с т и к о ві
ві к н а т а д в е р і

броньовані та міжкімнатні двері.
Заміри та доставка - безкоштовні.

наші ціни - кращі знижки.

Тел.:

097-428-72-44.

МАГАЗИН КИЛИМОВИХ ПОКРИТТІВ
ПРОПОНУЄ ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ
ТОВАРУ ЗА НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

БЕЗКОШТОВНИЙ
ОВЕРЛОК
З 1 вересня по 1 жовтня
ЗНИЖКИ ВІД 5 ДО 10%
Адреса: смт Макарів, вул. Фрунзе, 52
(ценральний універмаг, 1-й поверх).

Приватні
оголошення
ПРОДАЮ: меблеву стінку (б/в), чавунні батареї
(б/в), умивальники „Тюльпан”, дерев’яні вікна
(б/в), решітки на вікна, дрова, брикет, трансформаторне мастило. Село Гавронщина. Телефон — 097-368-05-40.

Продаю будинок з усіма зручностями. Два
погріби, гараж, господарські будівлі. 0.7 га
землі. с. Лозовик. Тел.: 067-978-21-21.
Продаю стару дошку, шалівку. Самовивіз.
смт Макарів. Тел.: 096-674-24-62.
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кранівник; пильщик; стропальник;
водій категорії “Е” з досвідом
роботи та різноробочі.

Заробітна плата - від 4000 грн. з можливістю
зростання. Вимоги до кандидатів: освіта - середня, середня спеціальна. Досвід роботи - початковий
рівень. Вік - від 20 до 55 років.
Тел.: (0624) 56-43-21, 063-153-00-18.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯЖ №666268, виданий 5 вересня 2008
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010833000474 на підставі договору купівлі-продажу
земельної ділянки від 19 липня 2008 року №4024 на ім’я Мащенка Едуарда Васильовича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯЖ №666269, виданий 5 вересня 2008
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010833000475 на підставі договору купівлі-продажу
земельної ділянки від 19 липня 2008 року №4005 на ім’я Мащенка Едуарда Васильовича, вважати недійсним.

соснівська СІЛЬСЬКА РАДА МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Про розроблення генерального плану сіл Соснівка та
Конопельки.
Відповідно до ст. 17, 18, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст. 25, п 42 частини першої ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
сільська рада вирішила:
1. Надати дозвіл на розроблення генерального плану сіл
Соснівки та Конопельки.
2. Виконавчому комітету Соснівської сільської ради в місячний термін:
2.1 подати пропозиції до проекту рішення про внесення
змін до бюджету на поточний рік щодо потреби у розроблені
містобудівної документації;
2.2 визначити розробником генерального плану Макарівське госпрозрахункове проектновиробниче архітектурно - планувальне бюро Макарівського району;
2.3 повідомити Київську обласну державну адміністрацію
про розроблення генерального плану сіл Соснівки та Конопельки, щодо визначення державних інтересів для їх урахування під
час розроблення генерального плану;
2.4 повідомити через місцеві засоби масової інформації
про початок розроблення генерального плану сіл Соснівки та
Конопельки та визначити порядок і строк внесення пропозицій
до нього фізичними та юридичними особами;
2.5 забезпечити попередній розгляд матеріалів щодо генерального плану сіл Соснівки та Конопельки архітектурномістобудівними радами відповідного рівня.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Соснівської сільської ради по земельним питанням.
Сільський голова
О.В.Йовенко.
с. Соснівка
22 липня 2011 року
№ 80 - 08 - VI

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯЖ №666270, виданий 5 вересня 2008
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010833000476 на підставі договору купівлі-продажу
земельної ділянки від 19 липня 2008 року №4010 на ім’я Мащенка Едуарда Васильовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯД №924367, виданий 1 вересня 2009
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010994800440 на підставі договору міни від
21 липня 2009 року №2208 на ім’я Худенка Василя Андрійовича, вважати недійсним.

РІШЕННЯ
Про розроблення генерального плану смт Кодра
Керуючись статтею143 Конституції України, статтями 17, 18,
19 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”,
статтею 25, пунктом 42 частини першої статті 26 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада вирішила:
1. Надати дозвіл на розроблення генерального плану смт
Кодра, Макарівського району, Київської області.
2. Виконавчому комітету Кодрянської селищної ради в місячний термін:
2.1 подати пропозиції до проекту рішення про внесення змін
до бюджету на поточний рік щодо потреби у розробленні містобудівної документації;
2.2 визначити у встановленому законодавством порядку
розробника генерального плану, встановити строки розроблення та джерела його фінансування;
2.3 повідомити Київську обласну державну адміністрацію
про розроблення генерального плану смт Кодра, Макарівського
району, Київської області, щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення генерального плану;
2.4 повідомити через місцеві засоби масової інформації про
початок розроблення генерального плану смт Кодра, Макарівського району, Київської області та визначити порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами;
2.5 забезпечити попередній розгляд матеріалів щодо генерального плану смт Кодра Макарівського району, Київської області архітектурно-містобудівними радами відповідного рівня.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин та архітектури і будівництва.
Селищний голова
Т.В. Гапоненко.
смт Кодра
25 липня 2011 року
№ 96 – 07 – VI

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯД №924362, виданий 1 вересня 2009
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010994800439 на підставі договору міни від
21 липня 2009 року №2209 на ім’я Худенка Василя Андрійовича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯЖ №408396, виданий 5 вересня 2008
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010833000473 на підставі договору купівліпродажу земельної ділянки від 19 липня 2008 року №3995 на
ім’я Мащенка Едуарда Васильовича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯЖ №408397, виданий 5 вересня 2008
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010833000472 на підставі договору купівлі-продажу
земельної ділянки від 19 липня 2008 року №4015 на ім’я Мащенка Едуарда Васильовича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯЖ №408398, виданий 5 вересня 2008
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010833000471 на підставі договору купівлі-продажу
земельної ділянки від 19 липня 2008 року №4000 на ім’я Мащенка Едуарда Васильовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯД №966553, виданий 11 грудня 2007
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010733000341 на підставі розпорядження Макарівської райдержадміністрації від 6 грудня 2007 року №4995 на
ім’я Мащенка Едуарда Васильовича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯД №966554, виданий 11 грудня 2007
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010733000340 на підставі розпорядження Макарівської райдержадміністрації від 6 грудня 2007 року №4995 на
ім’я Мащенка Едуарда Васильовича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯД №966555, виданий 11 грудня 2007
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010733000339 на підставі розпорядження Макарівської райдержадміністрації від 6 грудня 2007 року №4995 на
ім’я Мащенка Едуарда Васильовича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат на право на земельну ділянку серії КВ
№0137002, виданий 24 січня 1997 року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністраці за №0002 на підстві рішення
Макарівської райдержадміністрації від 17 жовтня 1996 року №449
на ім’я Корнієнко Лідії Нестерівни, вважати не дійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ студенський квиток виданий Боярським коледжом екологіїі природничих ресурсів на ім’я Куліша Геннадія Геннадійовича, вважати не дійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯЖ №675865, виданий 5 вересня 2008
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010833000288 на підставі договору купівлі-продажу
земельної ділянки від 19 липня 2008 року №3995 на ім’я Мащенка Едуарда Васильовича, вважати недійсним.

Виконком Червонослобідської сільської ради висловлює щирі співчуття директору Червонослобідської
ЗОШ І-ІІІ ст. Шульзі Михайлу Михайловичу з приводу
тяжкої втрати – смерті матері
Шульги Галини Петрівни.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на
земельну ділянку серії ЯЖ №675866, виданий 5 вересня 2008
року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010833000289 на підставі договору купівлі-продажу
земельної ділянки від 19 липня 2008 року №4005 на ім’я Мащенка Едуарда Васильовича, вважати недійсним.

Виконком Юрівської сільської ради висловлює щирі
співчуття директору Червонослобідської ЗОШ І-ІІІ ст.
Шульзі Михайлу Михайловичу з приводу тяжкої втрати
– смерті матері
Шульги Галини Петрівни.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності
на земельну ділянку серії ЯЖ №675867, виданий 5 вересня
2008 року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010833000890 на підставі договору
купівлі-продажу земельної ділянки від 19 липня 2008 року
№4015 на ім’я Мащенка Едуарда Васильовича, вважати
недійсним.

Колектив Червонослобідської МПД висловлюють глибокі співчуття директору Червонослобідської ЗОШ
Шульзі Михайлу Михайловичу з приводу тяжкої втрати
– смерті матері
Шульги Галини Петрівни.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності
на земельну ділянку серії ЯЖ №675868, виданий 5 вересня
2008 року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010833000291 на підставі договору
купівлі-продажу земельної ділянки від 19 липня 2008 року
№4010 на ім’я Мащенка Едуарда Васильовича, вважати
недійсним.

Вчителі, обслуговуючий персонал та учні Червонослобідської школи висловлюють співчуття директору
Шульзі Михайлу Михайловичу та вчительці української
мови та літератури Шульзі Наталії Миколаївні з приводу тяжкої втрати - серті їх матері
ШУЛЬГИ Галини Петрівни.

”
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Гороскоп

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
5 - 11 вересня

ОВЕН (21.03-20.04). Тиждень обіцяє зустрiчi i цiкавi знайомства.
В Овнiв може з`явитися бажання i можливiсть виявити свiй внутрiшнiй
свiт в бесiдi з близькими людьми. Перша половина тижня обiцяє пройти в любовi, згодi i взаєморозумiннi. Саме на цьому тижнi Овни зможуть закласти основу для свого успiху. Проте до кiнця тижня багатьох може охопити
внутрiшнiй неспокiй. Вiрогiднi вiщi сни. Побачене зберiгайте в таємницi.
Сприятливi днi: 8; несприятливi: 11.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Небезпечний тиждень. Вiрогiднi головнi
болi, отруєння, пожежi. Можливi великi фiнансовi втрати, невдалi
операцiї, втрата рухомого i нерухомого майна. У дiтей-Тiльцiв
можливi травми. Тиждень змiн, початку будь-якої важливої справи. Можливо, вам запропонують нову посаду або роботу в малознайомiй сферi.
Багато представникiв цього знаку панiчно боятимуться нововведень.
Сприятливi днi: 10; несприятливi: 8.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Тиждень символiзує роздвоєння
свiдомостi, духовне i етичне падiння. Можливi метушливiсть i небажання зосередитися на роботi. Вiрогiднi неприємностi через
плiтки i наклепи. В цiлому тиждень сприятливий для контактiв i дiлових
переговорiв. Хороший настрiй дозволить досягти бажаного результату.
Вдалий тиждень для Близнюкiв, що працюють в бюджетнiй сферi.
Сприятливi днi: 9; несприятливi: 5.
РАК (22.06-22.07). Можливi грошовi надходження, значнi
прибутки. В результатi цього Раки можуть вiдчути повноту життя i
бажання дiяти, здатнiсть доставити багато приємних хвилин собi i
дорогим людям. Не потрiбно надмiрно концентруватися на професiйних
проблемах. Корисно зайнятися iндивiдуальною працею, улюбленою справою. Формальнi стосунки в багатьох сiм`ях зажадають вiд Ракiв переосмислення своєї поведiнки i поглядів на близьких людей.
Сприятливi днi: 8; несприятливi: 9.
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змагалися Силачі
На День Незалежності на районному стадіоні відбулись змагання з різних видів спорту. Окрім фінальної зустрічі на Кубок району з футболу між ФК «Макарів» та ФК «Факел»(Мотижин) і товаристської зустрічі
між збірними Макарівського та Бородянського районів, пройшли змагання з армреслінгу та гирьового
спорту, в яких брали участь сімнадцять спортсменів.
У ваговій категорії до 60 кілограмів у змаганнях з
армреслінгу перше місце виборов Віктор Герасименко з Андріївки. Друге місце у Віктора Тиндика з Макарова. Третє місце теж у макарівця Олега Гудовського.
У ваговій категорії до 70 кілограмів перше місце виборов макарівець Володимир Завірюха, друге – мотижинець Олександр Кривенко, третє – Віктор Бутківський
(Макарів). У ваговій категорії понад 80 кілограмів найсильнішим став Дмитро Єлісєєнко (Мотижин), другий
результат у макарівця Володимира Горбика.
У змаганнях з гирьового спорту у ваговій категорії до 60 кілограмів виступав Віктор Герасименко
з Андріївки. Як у змаганні з армреслінгу, так і в піднятті гирь йому не було рівних. Друге і третє місце
у цій ваговій категорії посіли відповідно макарівці
Роман Підорін та Андрій Очеретюк; у ваговій категорії до 70 кілограмів виступали Віктор Тиндик та

ЛЕВ (23.07-23.08). Сприятливий тиждень для колективних
заходiв, фiзичних навантажень, активної роботи на свiжому повiтрi.
Ймовiрно, проблеми близьких родичiв або дiтей зажадають вiд вас
уваги. Тиждень пройде достатньо напружено: емоцiї переважатимуть над
розумом, що може призвести до конфлiктiв з партнерами або погiршення самопочуття. Зайва недовiрливiсть, прагнення до самоствердження i змiцнення
свого авторитету можуть завадити реалiзацiї ваших правильних рiшень.
Сприятливi днi: 5; несприятливi: 11.
ДIВА (24.08-23.09). Зберiгається напруженiсть попереднього
тижня. Тиждень сприяє вияву фанатизму, екстремiзму, вирiшенню
конфлiктiв силовими методами. Ймовiрне загострення стосунків з
молодшим поколiнням. Час усвідомлення свого корiння, наук i ремесел.
Сприятлива активна участь в суспiльному життi. Небажання працювати в
колективi може створити вам багато проблем.
Сприятливi днi: 11; несприятливi: 10.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Цей тиждень буде забарвлений в
оптимiстичнi кольори. Вiн обiцяє бути насиченим цiкавими подiями
i в особистому життi. Не виключено, що дехто може неправильно
розцiнити вашу активнiсть i вважати вас надмiрно самовпевненим. Життєвий
потенцiал має тенденцiю до зниження, тому можливi загострення хронiчних
захворювань, небезпечнi перевантаження, невиправданий ризик.
Сприятливi днi: 8; несприятливi: 10.
СКОРПIОН (24.10-22.11). Тиждень вiдмiчений зростанням
творчих здiбностей. Прихильникам екстравагантностi вдасться
здiйснити найсмiливiшi iдеї i виявити свою iндивiдуальнiсть. Можливо, у вас з`являться новi iдеї, якi вплинуть на свiтовiдчуття. Очiкується
зниження рiвня життєвих сил. Дiловi зустрiчi не принесуть бажаних
результатiв, тому краще перенести їх на наступний тиждень. Емоцiйне
життя може бути нестабiльним: або екзальтованим, або пригнiченим. Посиляться вiдчуження i пiдозрiлiсть стосовно тих, хто вас оточує.
Сприятливi днi: 7; несприятливi: 6.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Тиждень допускає втрати, грiхопадiння
внаслiдок небажання протистояти низьким iнстинктам. Стрiльцi будуть
здатнi на необачнi вчинки. Iснує вiрогiднiсть помилки, фiнансової втрати,
марнотратства. Не виключено, що службове або суспiльне становище Стрiльцiв
похитнеться. Багато хто з них переживатиме кризу i в особистому життi.
Сприятливi днi: 5, 9; несприятливi: 10.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Цей тиждень може вiдкрити перед
Козерогами два рiвнозначнi шляхи у вирішенні важливих проблем.
Вибiр може серйозно спантеличити. Психологiчна нестiйкiсть i
розгубленiсть послужать Козерогам погану службу. Найстрашнiшi вороги
немолодих Козерогiв - страхи, похмурiсть i песимiзм. Ймовiрно, що домогтися вищої мети - становища лiдера - зможуть тiльки тi з вас, якi навчилися
хитромудро приховувати своє “Я”. Схильнiсть до потурання власним слабкостям може призвести до ускладнень в особистому життi.
Сприятливi днi: 9; несприятливi: 7.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Ймовiрно, що саме цього тижня
Водолiї вiдчують деяку втому i незадоволенiсть зробленою роботою. Можливi осуд начальства, претензiї партнерiв i колег. Все може
обернутися проти Водолiїв. Багато хто з них втратить самовладання. Тиждень сприятливий для активного вiдпочинку, фiзичних вправ або для роботи на вiдкритому повiтрi. Подвiйнiсть вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточуючими.
Сприятливi днi: 8, 10; несприятливi: 11.
РИБИ (20.02-20.03). Суперечливий, подвiйний тиждень. Не
дивлячись на зовнiшнє благополуччя, ви можете вiдчувати тривогу i
нервознiсть. Прагнення до волi i незалежностi загострить стосунки на
роботi i в сiм`ї. Ймовiрно, що Риби не розумiють до кiнця своєї вiдповiдальностi
за благополуччя близьких їм людей. Тиждень характеризується помилковими уявленнями i помилками у багатьох Риб-жiнок. Можуть виникнути
непорозумiння i стреси, якi спровокують прояв згубних схильностей.
Сприятливi днi: 7; несприятливi: 9.

Володимир Завірюха. Відповідно і розділили перше та друге місця. У ваговій категорії понад 80 кілограмів брав участь один силач – Віктор Петрович
Герасименко з Андріївки. Він продемонстрував глядачам, а заодно і синові-переможцю з армреслінгу,
піднятті гирь, у ваговій категорії до 60 кілограмів,
що не перевелися силачі і у його віці.
Анатолій Проценко,
голова районного спортивного
товариства «Колос».

почесне третє місце
22-23 серпня на Трухановому острові в Києві проходив кубок Київської міської організації
ФСТ «Динамо» України з пляжного футболу серед
КФК правоохоронних органів м. Києва. До участі
в Кубку була запрошена збірна Макарівського району, до складу
якої
увійшли
гравці команд
району: ФК НК
«Сервіс» - (Солоненко Ігор,
Кривоногов
Микита, Котенок Дмитро);
ФК «Макарів»
- (Крамаренко
Дмитро, Кузьменко
Олександр,
Касіч
Сергій, Булах
Андрій, Підорін
Роман, Тарасенко Павло);
ФК «Факел» с.
Мотижин – (Пітайчук Віталій).
Заявки подали
8 команд, які
були розбиті на
дві групи. Ігри в
них проходили по круговій системі, по результатах яких до фінальної частини змагань виходили
по дві кращі команди з кожної групи.
В перший день змагань збірна команда району
зіграла три відбіркові матчи, в двох отримали перемогу і одну нічию, і в підсумку посіла друге місце і вийшла в фінальну частину змагань. На другий
день в першій півфінальній грі зустрілися команди
центральної ради ФСТ «Динамо» м. Києва та Національної академії внутрішніх справ України. Пере-
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мога була на боці команди Академії з рахунком 3 : 1.
В другій півфінальній грі наші хлопці грали зі збірною
командою внутрішніх військ і програли з рахунком 2
: 4. В грі за третє місце зустрілися збірна Макарівського району та команда ЦР ФСТ «Динамо». На цей
раз перемога
з
рахунком
4 : 2 була на
нашу користь.
За перше місце зустрілися
збірна команда внутрішніх
військ та НАВСУ. Перемогу з рахунком
8 : 3 святкували футболісти внутрішніх
військ. Хоча
для
наших
спортсменів це був
перший досвід участі в
змаганнях
з
пляжного
футболу, проте третє місце
є дуже гарним
результатом в змаганнях такого рівня.
Вітаємо наших хлопців і бажаємо успіхів у
наступних спортивних змаганнях. Участь команди в цьому престижному турнірі стала можлива за підтримки районної організації Партії
регіонів і особисто директора Макарівської
дитячо-юнацької спортивної школи Олександра Підоріна.
Олег Семенік,
спортивний директор ФК НК «Сервіс».
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