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ГАЗЕТА РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ,  РАЙОННОЇ  РАДИ  ТА  ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ

ЗНАЙОМСТВО ЗБЛИЗЬКА
- Володимир Володимирович Єлагін 

народився у жовтні 1959 року в сім’ї ро-
бітників.

- Як і всі навчався у школі, а з 1977 по 
1983 здобував освіту в Запорізькому ме-
дичному інституті.

- Направлений для проходження інтер-
натури у Київську обласну клінічну лікар-
ню: з того часу моя біографія переплелася 
з біографією Київської області назавжди.

- З серпня 1984 року працював у По-
ліській центральній районній лікарні: тера-
певтом, завідуючим відділенням, головним 
лікарем. На ці роки випала аварія на ЧАЕС, 
у ліквідації наслідків якої брав участь.

- 1991 рік перегорнув наступну сторінку 
життєвого календаря: в зв’язку з відселен-
ням смт  Поліське переведений до відділу 
охорони здоров’я  Київської області, а вже 
за рік очолив Київську обласну лікарню №2.

- Працював начальником  управління 
охорони здоров’я Київської облдержадмі-
ністрації, а з 2005 року і дотепер – голо-
вний лікар Київської обласної лікарні №2.

- Десять років тому здобув економічну 
освіту, без якої бути успішним керівником 
неможливо.

- Депутат Київської обласної ради 
трьох скликань, голова постійної комісії з 
питань охорони здоров’я, материнства та 
дитинства.

- «Заслужений лікар України», доктор 
медичних наук.

- Одружений, разом із дружиною вихо-
вує доньку Ірину.

-   З жовтня 2010 року є кандидатом в 
депутати обласної ради по Макарівському 
району.

ЗРОБЛЕНО БАГАТО…
Пообіцяти у своїй передвиборчій  

програмі кожен кандидат може ба-
гато. Я не із цієї шеренги, адже звик 
кожен її пункт виконувати на всі сто. 
Для себе окреслюю реальні завдан-
ня, вивчивши потреби жителів райо-
ну, і спільно їх вирішую, не ховаючи 
прописане на папері у шухляду до 
наступних виборів. Хочу і вам розпо-
вісти про виконання своїх обіцянок у 
попередні роки.

Двічі мене обирали депутатом облас-
ної ради жителі Поліського району та ще 
один раз жителі Київської області по бага-
томандатному виборчому округу. Усі обі-
цянки мною виконані.

- У селі Красятичі 11 років тому була 
збудована Поліська центральна лікарня.

- Для успішного функціонування лі-
кувального закладу необхідно чимало 
складових, серед яких забезпечення ме-
добладнанням,  устаткуванням та інстру-
ментарієм займає важливу роль.  Усе це 
було вирішено на сто відсотків.

- При потребі здійснюється госпіталі-
зація мешканців Поліського району в Ки-
ївську обласну лікарню №2.

- Введено в експлуатацію два 16-
квартирні будинки, а відтак проблема ви-
рішення житлового питання для медпра-
цівників та вчителів була  знята.

- Вирішував проблеми комуналь-

ного господарства: було збудовано 
каналізаційно-насосну станцію, проведе-
но ремонт системи водозабезпечення у 
селі Радинка протяжністю 2,5 кілометра.

- Не обминав увагою проблеми освітян 
району: за мого сприяння у Красятицькій 
школі з’явився комп’ютерний клас.

 - Проведено реконструкцію хірур-
гічного, гінекологічного, поліклінічного 
корпусів онкологічного диспансеру; збу-
довано лабораторний корпус обласної 
клінічної лікарні; збудовано інфекційний 
корпус, лабораторний корпус, харчоблок 
обласної дитячої лікарні в м.Боярка; від-
крито відділення реанімації та інтенсивної 
терапії, відділення недоношених та ново-
народжених у цій же лікарні.

- Реалізовано проект «Пересувна ам-
булаторія». Упродовж п’яти  останніх ро-
ків медичні бригади обласної лікарні №2 
регулярно, відповідно до графіків, виїж-
джають у райони області для огляду на-
селення потерпілого від чорнобильської 
катастрофи.

- З грудня 2009 року в обласній лікарні 
№2 можуть лікуватися не тільки учасни-
ки ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а й 
потерпілі внаслідок чорнобильської ката-
строфи І, ІІ, ІІІ категорій.

- Виготовлено та затверджено 
проектно-кошторисну документацію для 
будівництва сучасного кардіохірургічного 
корпусу на базі стаціонару обласної лікар-
ні №2.

- Надання допомоги в проведенні  капі-
тальних ремонтів котельні, каналізаційно-
насосної станції Макарівської центральної 
районної лікарні; в передачі цієї ж котельні 
з обласної комунальної власності у влас-
ність центральної районної лікарні, що 
значно зменшило витрати бюджету Мака-
рівського району на  теплозабезпечення 
медичного закладу.

- Сприяв розбудові сімейної медичної 
амбулаторії в с.Забуяння та забезпечен-
ню медичним обладнанням Макарівської 
центральної районної лікарні ультразвуко-
вими приладами, рентгено-діагностичним 
апаратом, апаратами штучної вентиляції 
легенів. Декілька автомобілів швидкої ме-
дичної допомоги поспішають до хворих, 
які придбані за  моєї допомоги.

- Ініціював та отримав підтримку де-
путатів Київської обласної ради у ве-
ресні цього року щодо виділення 200 
тисяч гривень на виготовлення проектно-
кошторисної документації з очищення річ-
ки Здвиж у смт.Макарів.

…ЗРОБИТИ ТРЕБА БІЛЬШЕ 
Звісно, окремі пункти з проро-

бленої роботи – то вже історія, її 
кращі сторінки. Проте кожного із вас 
більше хвилює інше запитання: а з 
якими планами я йду  цього разу в 
обласну раду? На це питання у мене 
готова відповідь: іду служити жите-
лям Макарівського району. Сьогодні 
розкажу про основні пункти у про-
грамі і додам, що писати і викону-
вати її ми будемо разом. Бо хто, як 
не ви краще знаєте всі больові точ-
ки сіл і селищ? Тому під час нашого 

спілкування і продовжуватимемо 
вписувати нові завдання, що по-
требують вирішення, а тому крапку 
в ній я не ставлю…

НЕ ДІЛИТИ ВЛАДУ, 
А МНОЖИТИ ЗДОРОВ’Я 

ЛЮДЕЙ,  -  ЦЕ ВЖЕ СТАЛО 
ПРИНЦИПОМ

 ЩОДЕННОЇ РОБОТИ
- Провести добудову хірургічного 

корпусу Макарівської центральної ра-
йонної лікарні – завдання номер один.

- Виконати капітальні ремонти Плах-
тянської медичної амбулаторії, ФАПів 
сіл Борівка та Ніжиловичі Макарівського 
району.

  - Вирішити питання централізова-
ного забезпечення киснем Макарівської 
центральної районної лікарні.

- Побудувати обласний кардіохірур-
гічний центр з сучасним обладнанням, де 
будуть проводитись операції на серці та 
судинах на базі Київської обласної лікарні 
№2.

- Оновити автопарк машин швидкої 
медичної допомоги.

- Забезпечити протягом 2010-
1011 років працівників фельдшерсько-
акушерських пунктів медичними сумками 
з набором необхідних ліків для надання 
невідкладної допомоги. Надалі постійно 
підтримувати наявність цих ліків.

- Сприяти вирішенню питання у шко-
лах Макарівського району щодо оновлен-
ня обладнання та навчального приладдя 
для проведення лабораторно-практичних 
занять, а також капітальних ремонтів хар-
чоблоків.

- Провести капітальний ремонт примі-
щень та системи опалення в будинку куль-
тури с.Андріївка Макарівського району.

-  Провести очищення річки Здвиж у 
смт Макарів до 2014 року.

- Брати участь у виконанні заходів Ки-
ївської обласної комплексної програми 
«Турбота», а саме: 

 вирішення невідкладних питань 
матеріального, медичного, соціально-
побутового обслуговування осіб похилого 
віку;

  осіб з обмеженими фізичними мож-
ливостями;

   ветеранів війни і праці;
   одиноких непрацездатних;
   малозабезпечених громадян.
   І надалі у своїй діяльності проводи-

тиму регулярні прийоми жителів свого ви-
борчого  округу.

 «ЗОЛОТА ФОРТУНА» 
НАЗИВАЄ КРАЩИХ

 Серед багатьох пунктів  передви-
борчої програми В. Єлагіна  важко виді-
лити питання першочергові, бо вони всі 
повинні були б вирішуватися ще вчора. 
Але що поробиш, коли крик про допомо-

гу попередні очільники області навіть не 
чули. Це стосується нагальної потреби у 
будівництві кардіохірургічного центру на 
базі Київської обласної лікарні №2, адже 
область  потрапила у трійку регіонів у 
державі, де немає можливості надавати 
таку допомогу. 

Ця ідея  виникла не під вибори: її він 
намагався вирішувати кілька років по-
спіль. На зведення трьох операційних, ре-
анімаційного та діагностичного відділень 
потрібні чималі кошти. Давайте разом 
вирішувати задавнену проблему заради 
здоров’я дітей і онуків. 

Однак  хвилюють Володимира Володи-
мировича не лише проблеми, що лежать у 
медичній площині району чи області. До-
тичні до них і проблеми екології. За при-
кладами далеко ходити не треба, вони ви-
тікають із русла того ж таки Здвижа. Річка, 
справжня окраса краю, помирає. Невже 
і надалі будемо спостерігати за тим, як 
вона перетворюється у мілкий струмок? А 
я планую розчистити її береги з обох боків 
мосту, аби дихалось і жилось їй краще.

Вікторія БИСТРИЦЬКА.

О Б Е Р І Г А Ю   З Д О Р О В ’ Я
На календарі – жовтень, який у нинішньому році набуде  окрім звичного у природі ще й політичного забарвлен-

ня у соціумі: стартували виборчі перегони до місцевих рад. Кожному  доведеться обирати депутатів місцевих рад, 
людей, які безпосередньо  повинні займатися вирішенням проблем виборців певної території. Мабуть, уже кожен із 
вас намагається знайти відповідь на непросте питання: за кого віддати свій голос, аби потім не жалкувати і не кусати 
лікті. Бо скільки разів простих виборців обманювали ті, хто йшов у обласну раду вирішувати свої власні проблеми. 
За останні роки і самі виборці змінилися: сьогодні вони від кандидатів у депутати обласної ради чекають не красивих 
обіцянок і гучних лозунгів, а програму дій, адаптовану і спрогнозовану на конкретну громаду, регіон, село, вулицю, 
родину. Уже давно перестали працювати загальні фрази, за якими, окрім розмов, нічого розгледіти не вдасться. Чи-
тачі нашого часопису також придивляються до кандидатів, вивчають програми, аналізують і вже роблять попередні 
висновки. У такій справі поспішати не варто, а тому сьогодні ми підготували чергову зустріч із кандидатом  Володи-
миром Єлагіним, якого представляти багатьом читачам потреби немає: про нього чудово і переконливо розповіда-
ють ті справи, які він зробив у районі ще задовго до старту передвиборчих перегонів. Висококваліфікований лікар 
– це одна сота із його біографії. Успішний керівник і менеджер – ще одна мізерна деталь його щоденної роботи. То ж 
чи не настав час познайомитися детальніше?

Уже в минулому часи, коли вибор-
цям різні політичні сили намагалися 
підсунути «кота в мішку». Я з самого 
початку відкидав таку приховану схему: 
від кого і що мені ховати? Тож сьогодні 
роблю крок вперед назустріч громаді 
Макарівського району, простягаю руку 
і пропоную познайомитися ближче.

Ось такі  лише пунктирні, фрагмен-
тарні вектори  програми Володимира 
Єлагіна, людини, яка не звикла на всі 
боки роздавати обіцянки, а потім рока-
ми не їхати у район, аби не звітувати за 
роботу. Його кроки до кожної мети – це 
нелегка дорога професіонала, аби збе-
регти чи врятувати життя жителів об-
ласті. Бо немає  речей, коштовніших за 
здоров’я.

Люди, яким хоча б один раз удалося 
поспілкуватися з Володимиром Воло-
димировичем, мали змогу помітити ще 
одну важливу складову в його методах 
роботи: йому однаково болять, а вірні-
ше печуть проблеми не лише медичної 
галузі. Він уміє почути і простягнути руку 
допомоги вчителю і бібліотекарю, аграр-
нику і будівельнику: згодьтеся, що такий 
талант мають далеко не всі керівники…

 Високу оцінку за багаторічну роботу отримав колектив обласної лікарні №2 на чолі з 

Володимиром Єлагіним: днями президент Національної академії наук Борис Патон вру-

чив високу державну відзнаку  керівнику лікувального закладу. Відтепер «Золота фор-

туна» засвідчує непересічні можливості, здібності і талант йти, випереджаючи час.

ВИБОРИ-2010
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•
•
•
•
•
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ТИЩЕНКО ГРИГОРІЙ ДМИТРОВИЧ
Народився 18 жовтня 1954 року в с. Дениси Переяслав-Хмельницького 

району Київської області. Громадянин України.
Освіта вища: з 1972 по 1979 роки навчався в Київському медичному інсти-

туті за спеціальністю – лікувальна справа.
Трудова діяльність: з 1979 по 1980 pp. – інтернатура з хірургії на базі Біло-

церківської міської лікарні. З 1980 р. працює лікарем-хірургом Макарівської 
центральної районної лікарні. З 1997 р. – завідуючий хірургічним відділенням 
ЦРЛ.

Громадська робота:
- депутат Макарівської районної ради IV та V скликань.
Одружений. Має двох дітей.

СИДОРЕНКО ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ
Народився 8 липня 1949 року в с. Піски Бобровицького району Чернігів-

ської області. Громадянин України.
Освіта вища: закінчив у 1974 році Київський медичний інститут. 
1974-1975 роки лікар-інтерн Київської обласної клінічної лікарні.
З 1 вересня 1975 року по даний час працює в Макарівській центральній 

районній лікарні.
З 1975 по 1977 роки – дільничний лікар-терапевт; з 1977 по 1985 роки – заві-

дуючий терапевтичним відділенням; з 1985 по 1999 рік – заступник головного 
лікаря по поліклінічній роботі, завідуючий поліклінікою.

З 22 січня 1999 року займає посаду головного лікаря центральної районної 
лікарні. Заслужений лікар України. Депутат Макарівської районної ради трьох 
скликань. Член Партії регіонів. Одружений. Має трьох дорослих дітей.

ҐУДЗЬ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Народився 16 грудня 1971 року в селі Комарівка Макарівського району Ки-

ївської області. Громадянин України.
Освіта вища: У 2004 році закінчив Національний аграрний університет, спе-

ціальність: менеджмент, кваліфікація: менеджер-економіст.
З 1990 по 1992 роки проходив строкову службу в Збройних Силах, з 1994 

року по 2010 – директор ТОВ «Нафтосоюз», з квітня 2010 року – перший заступ-
ник голови Макарівської районної державної адміністрації.

Громадська робота:
- депутат Макарівської районної ради;
- помічник-консультант народного депутата України;
- член Партії регіонів.
Одружений, має трьох синів.

АЩЕНКО НАДІЯ ВАСИЛІВНА
Народилася 8 травня 1961 року в селі Сокиряни Теплицького району Ві-

нницької області в сім’ї колгоспників.
У 1978 році закінчила Пологівську середню школу із золотою медаллю.
З 1978 по 1982 рік навчалася на історичному факультеті Вінницького 

державного педагогічного інституту ім. М.Островського.
З 1982 року працювала вчителем історії в Мотижинській середній школі 

Макарівського району.
З 25 серпня 1982 року призначена заступником директора з вихов-

ної роботи, а в жовтні 1983 року була обрана секретарем-заввідділом 
учнівської молоді Макарівського райкому комсомолу.

У 1985 році керувала одним із штабів ХІІ Всесвітнього фестивалю мо-
лоді та студентів, який проходив у Москві, нагороджена медаллю „За активну участь у проведенні ХІІ 
Всесвітнього фестивалю молоді та студентів”.

У 1986 році брала участь у ліквідації аварії на ЧАЕС, була обрана 1-им секретарем Макарівського 
райкому комсомолу, членом обкому комсомолу, депутатом районної ради.

Із грудня 1988 року працювала інструктором відділу пропаганди Макарівського райкому партії.
З 1 вересня 1990 року працювала заступником директора з виховної роботи  у Макарівській се-

редній школі №2.
26 жовтня 2006 року призначена директором Макарівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №2.
Має звання вчитель-методист, із жовтня 2009 року – Заслужений вчитель України.

АРТЮХОВ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ
Народився 25 січня 1951 року в селі Гришино Красноармійського району 

Донецької області в сім’ї колгоспників.
З 1968 року навчався в Київському технологічному інституті харчової про-

мисловості, який закінчив з відзнакою в 1973 році за спеціальністю – інженер 
з автоматизації та комплексної механізації хіміко-технологічних процесів.

Після закінчення інституту працював на Красноармійському міському мо-
лочному заводі на посаді інженера-механіка.

З березня 1975 року працював головним інженером Красноармійського 
комбікормового заводу.

З 1977 року працював головним механіком Межирічського спиртового за-
воду Кіровоградської області.

З червня 1978 року займав посаду головного інженера Червінського спир-
тового заводу Житомирської області.

З липня 1980 року працює директором Червонослобідського спиртового заводу Київської області.
Одружений, має двох дітей.
Відзначений Державними нагородами України: трудова відзнака „Знак пошани” – 2004 рік; орден 

„За заслуги” ІІІ ступеня – 2009 рік.
Удостоєний почесного звання „Заслужений працівник промисловості України” – 2003 рік.
Заслужений працівник промисловості України.

ПЕРША П’ЯТІРКА КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ВІД 
РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ ДО РАЙОННОЇ РАДИ 

ПО БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ, 
ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ 

КИЇВЩИНИ!

Вважаю, що я маю право звертатися до вас, по-
важна громадо Київщини, як до земляків, хоча наро-
дився і виріс в іншому регіоні України. Але за трива-
лий час перебування на керівних посадах столичних 
відомств мені стали близькими проблеми й столич-
ної області, турботи її мешканців. Тому не випадково 
Партія Регіонів України довірила мені очолювати її 
партійний осередок саме в Київській області.

Шановні мешканці Київщини. Вкотре Україна 
переживає виборчу кампанію. Знову точаться 
гострі політичні дискусії, розгорнуті масштабні 
агітаційні кампанії. У цьому вирі інформації, як 
засвідчила багаторічна дійсність, часто неправ-
дивої і надуманої, досить складно розібратися. 
За таких обставин сподіваюся на ваш життєвий 
досвід, прагнення дійти істини. Слід пам’ятати, 
що 31 жовтня вирішуватиметься, без перебіль-
шення, майбутнє нашої країни та кожного з вас.

 Право на вільний вибір своїх представників 
до органів влади нам забезпечує демократія. 
Але демократичні засади, які ми одностайно ви-
знаємо наріжними у розвитку нашого суспіль-
ства, вимагають від кожного громадянина від-
повідальності у реалізації свого законного права 
обирати і бути обраним. Перш ніж віддати свій 
голос за того чи іншого кандидата ми зобов’язані 
переконатися у його спроможності й бажанні ви-
рішувати конкретні проблеми, служити на благо 
громади, суспільства, держави.

Нинішній рік Київська область, як і більшість ре-
гіонів, розпочала в стані фінансово-економічного 
колапсу. Економічна криза та непрофесійна управ-
лінська діяльність попередньої влади негативно 
вплинули практично на усі сфери життєдіяльності 
країни. Попри вкрай негативну спадщину, ниніш-
ня влада Київщини за досить короткий термін до-
сягла позитивних зрушень на багатьох напрямах 
соціально-економічного розвитку області й спо-
внила практичним змістом проголошені Партією 
регіонів гасла «Україна - для людей!», «Будуємо 
нову країну». Відбулося зростання обсягів вироб-
ництва аграрного й промислового секторів госпо-
дарського комплексу, розбудовуються соціальна 
і освітня сфери і, що особливо важливо для зміц-
нення економічного потенціалу регіону, налаго-
джуються довірливі, по-справжньому партнерські 
відносини з підприємництвом, покращується ін-
вестиційний клімат.

Дорогі земляки. Мені, як батьку шістьох ді-
тей, добре відомі проблеми і турботи родин. Я, 
так само як і кожен з вас, хочу бачити свою краї-
ну квітучою, шанованою у світі, щоб нею пишали-
ся наші нащадки. А значить - бачити щасливими 
своїх та ваших дітей, усі наші родини. Аби ці праг-
нення нарешті збулися, Партія Регіонів розпочала 
масштабні соціально-економічні перетворення, 
що детально відображені у цій програмі. Але лише 
за вашої підтримки можна домогтися бажаного й 
необхідного для суспільства результату.

Впевнений, що ваш вибір буде свідомим і 
правильним. Підтримані вами кандидати не сло-
вом, а ділом будуть відстоювати інтереси своїх 
виборців, щоденною клопіткою працею. Разом 
ми зробимо Україну процвітаючою і забезпечимо 
майбуття наших дітей!

Юрій БОЙКО,
голова Київської обласної організації 

Партії Регіонів.

ВИБОРИ-2010
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ВЛАДНЕ ПЛЕЧЕ 
 ПІДТРИМКИ

Саме з метою вирішення нагальних 
проблем і питань, що постають перед 
владою і молоддю, обговорення пер-
спектив розвитку молодіжної по-
літики, за ініціативи губернатора 
Анатолія Присяжнюка було органі-
зовано і проведено Київський об-
ласний молодіжний форум «Будує-
мо разом нову країну!» 

У роботі представницького за-
ходу взяли участь юні посланці з усіх 
районів і міст Київщини: делегати 
учнівських, студентських та трудових 
колективів, молоді політики, аграрії, 
спортсмени й діячі культури, науков-
ці, підприємці, а також їхні старші то-
вариші – представники депутатсько-
го корпусу Верховної Ради, керівники 
Київської облдержадміністрації та 
облради, районів і міст області. 

Влада зобов’язана докласти 
максимум зусиль, аби молодь мала 
змогу реалізувати свій інтелекту-
альний потенціал, міцніла духовно 
і фізично, почувалася захищеною 
та впевненою у завтрашньому дні 
– таким був головний лейтмотив 
звернення Анатолія Присяжнюка 
до учасників форуму. 

Однієї думки з губернатором 
була і людина, яка завжди сприяє ствер-
дженню всіх проектів, нормативних доку-
ментів у сфері молодіжної політики, – го-
лова обласної ради Олександр Качний. 

– Сьогодні перед молодими людьми, 
які обрали активну життєву позицію, по-
стало дуже важливе завдання: втілити 
програму розбудови нашої країни на ни-
нішньому непростому етапі її розвитку. Бу-
дувати нову країну – це не просто черговий 
політичний лозунг, це конкретна програма 
дій державної влади на довгі роки. Програ-
ма розвитку країни, з якою йшов на прези-
дентські вибори Віктор Янукович, сьогодні 
успішно втілюється в життя. Дуже важли-
вими кроками нової влади є такі напрям-
ки, як широке залучення громадськості до 
активної участі у відродженні економічного 
потенціалу країни, пожвавленні політичних 
відносин із сусідніми державами та країна-
ми ЄС, зміні молодіжної політики в Україні 
та підтримці малого і середнього бізнесу, – 
зазначив Олександр Качний. 

Новий підхід до керівництва, зокре-
ма, й Київською областю, забезпечив 
досягнення тих зрушень, у яких нині 
може переконатися кожен, а заплано-
вано зробити набагато більше. Так, на 
Київщині відновлено виконання ряду 
програм, спрямованих на розвиток 
освітньої, медичної, соціальної сфер, 
фізкультури та спорту. Для підтримки 
молодих людей, які прагнуть працювати 
і розбудовувати рідну країну, губернато-
ром ініційовано запровадження премій 
у розмірі п’ять тисяч гривень за вагомі 
досягнення в галузі державної служби, 
освіти, здоров’я, журналістики, пра-
ва, науки, підприємницької діяльності, 
агропромислового комплексу, спорту 
та культури. Також у кожній із зазначе-
них номінацій ще чотирьом найкращим 
представникам будуть вручатися цін-
ні подарунки. А у листопаді цього року, 
напередодні Дня студента, відмінникам 
навчання від губернатора області буде 
призначено 50 стипендій у розмірі 600 
гривень щомісячно. 

З метою працевлаштування молоді, 
забезпечення першим робочим місцем, 
планується створити обласний моло-
діжний центр праці, а у бюджетних під-
приємствах і організаціях закріпити не 

менше 20 відсотків робочих місць за 
молодими працівниками. Найболючіше 
питання забезпечення житлом буде ви-
рішуватися шляхом реалізації відповід-
ної програми та налагодження системи 
пільгового кредитування молодих ро-
дин. 

Утім, цих та інших цілей, що підпо-
рядковані головній із них – побудові 
нової країни, – неможливо досягти без 
активної участі молодого покоління у 
розбудові господарського комплексу, 
залучення молоді до різних сфер діяль-
ності, в тому числі й управлінської. 

– Під час останнього засідання Ради 
регіонів Президент України поставив 
завдання про створення кадрового ре-
зерву, сформованого шляхом залучен-
ня молодих людей і їх підготовки для 
роботи на всіх рівнях державного управ-
ління. Адже в Україні, за словами Глави 
держави, настав час дійсно якісного від-
бору серед молодих людей, час довіри 
до них. Влада прагне зробити так, щоб 
найближчим часом молодь з’явилася в 
усіх ланках керівництва нашої держави. 
На Київщині вимоги Президента вже 
реалізовуються. Три мої заступники, 
п’ять глав райдержадміністрацій, шість 
начальників управлінь облдержадміні-
страції належать до категорії молоді. І 
всі вони досить професійно виконують 
свою роботу. Через десяток років вам, 
шановні учасники нашого зібрання, ке-
рувати цією державою. А тому сьогодні 
мені цікаво знати, яким ви бачите її май-
бутнє і своє місце у процесі побудови 
нової країни, – звернувся до молоді Ана-
толій Присяжнюк. 

МОЛОДЬ НЕ ПАСЕ ЗАДНІХ, 
АЛЕ АКТИВІЗАЦІЯ ЗУСИЛЬ ВКРАЙ 

НЕОБХІДНА 
Пропозиції учасників форуму не 

змусили довго на себе чекати: юнаки 
та дівчата виявилися дуже зацікавле-
ними у діалозі і, незважаючи на юний 
вік, продемонстрували державниць-

кий підхід у вирішенні обговорюваних 
питань. 

Голова Київської обласної студент-
ської ради Ангела Бочі назвала ниніш-
ній форум свідченням того, що влада і 
молодь об’єднані єдиною метою, здатні 
зробити власну країну квітучою. З пози-
цій свого майже п’ятирічного керівно-
го досвіду дівчина вважає студентське 
самоврядування показником, лакмусо-
вим папірцем, що визначає активність 
молоді, її вміння володіти діловими й 

організаторськими здібностями та ви-
користовувати їх на благо суспільства. 
А реалії сьогодення засвідчують, що ни-
нішньому студентству необхідно суттє-
во активізуватися й долучатися до гро-
мадського життя. Проте й адміністрації 
вишів нерідко прохолодно ставляться 
до ініціатив студентства.

Загалом, виступи на форумі відзна-
чалися своєю конструктивністю і доно-
сили особистісне бачення розвитку тих 
чи інших сфер діяльності. Скажімо, го-
лова правління молодіжної громадської 
організації «Студконцерт» Віталій Том-
нюк запропонував упровадити обласну 
програму розвитку музично-театральних 
напрямів мистецтва й у рамках цієї про-
грами започаткувати відкритий фести-
валь студентського мистецтва. Молодий 
митець переконаний у тому, що проект 
стане визначною подією в культурному 
житті всіє країни й набуде визнання за її 
межами. А запорукою успіху вважає ак-
тивну, небайдужу позицію губернатора 
Київщини, який особисто долучається до 
вирішення проблем культури.

Ще зовсім юна, але вже досвідчена 
в організаційно-управлінських питан-
нях Ірина Томенко, голова молодіж-
ного парламенту міста Бориспіль, за-
певнила залу в тому, що саме активна 
молодь обов’язково і беззаперечно 
завжди матиме вплив на владу. А яскра-
вим свідченням такого переконання є її 
рідне місто. Завдяки наполегливості та 
цілеспрямованості юнакам і дівчатам 
удалося налагодити співпрацю з місь-
ким головою, іншими представниками 
влади. Молодим парламентарям є чим 
пишатися. Нині у Борисполі функціонує 
патріотичний клуб «Ратоборець» із ви-
ховання молоді, діють громадська орга-
нізація молодих науковців «Молодь ХХІ 
століття», центр туризму й краєзнавства 
учнівської молоді, християнська моло-
діжна організація, що уособлює мило-
сердя і толерантність, пропагує здоро-
вий спосіб життя. У своїх найближчих 

планах молодь Борисполя налаштована 
запровадити конкурс на кращий бізнес-
план для молодих підприємців, ство-
рити етичний кодекс молодої громади 
Київщини. 

- Необхідно обов’язково пропагува-
ти свою роботу через засоби масової ін-
формації, щоб і молодь, і дорослі більше 
вас бачили й чули, брали з вас приклад, 
допомагали у роботі. Не чекайте, поки 
до вас прийдуть і запропонують свою 
допомогу, знаходьте друзів серед вла-

ди, підприємців, депутатів, пред-
ставників громадських організацій, 
батьків, – палко закликала своїх 
ровесників Ірина Томенко. 

Віднедавна у місті започатко-
вано відзначення найактивніших 
молодих людей із врученням на-
грудного знаку «Молода людина 
року – молодіжний парламент міс-
та Борисполя». На форумі лави ак-
тивістів несподівано поповнилися: 
під бурхливі оплески Ірина Томенко 
вручила нагрудний знак губернато-
ру Київщини. Напевно, молодість 
душі неможливо приховати, і ця 
якість заохочується самою молод-
дю. 

ПРІОРИТЕТИ 
ВИЗНАЧЕНО

Усі висловлені пропозиції зна-
йшли відображення в резолюції 
Київського обласного молодіжно-
го форуму «Будуємо разом нову 
країну!», ухваленій його учасника-
ми. Зокрема, вирішено створити 
Київську обласну молодіжну гро-

мадську раду, до всіх напрямків роботи 
КОДА долучати молодіжні організації, 
розвивати волонтерський рух. Перед-
бачено проведення студентських рад за 
участю губернатора, а з метою обміну 
досвідом та визначення напрямів мо-
лодіжної політики, будуть проводитися 
організаційно-масові заходи (форуми, 
з’їзди, конференції). Також заплановано 
створити центр патріотичного вихован-
ня, розширити мережу спортивних шкіл, 
проводити щорічний конкурс бізнес-
планів серед молодих підприємців та 
багато іншого. 

На завершення форуму до молоді 
з напутнім словом звернувся мудрий 
керівник і політик, народний депутат, 
перший заступник голови Партії регіо-
нів Володимир Рибак, який повідомив, 
що Президент України поставив перед 
Урядом завдання підготувати всебічну 
державну програму щодо вирішення 
проблем молоді. 

– Глава держави націлює нас на 
ефективну роботу, на виконання кон-
кретних програм. А тому такі заходи, як 
нинішній форум, украй необхідні, адже 
вони дають змогу охопити всі проблем-
ні питання, сформувати пакет пропози-
цій. Шанована молодь, я відповідально 
всіх вас закликаю: згуртовуйтесь на-
вколо губернатора Київщини. Ця лю-
дина не відступить від своїх принципів 
і буде сумлінно працювати, зокрема, й 
над вирішенням ваших проблем. А тим, 
хто ще вагається, я зауважу, що один 
мільйон 325 тисяч наших співвітчизни-
ків відкинули сумніви, стали нашими 
однодумцями й нині складають лави 
Партії регіонів. Я впевнений, що ті не-
гаразди, які тривали останні п’ять ро-
ків, назавжди відійшли в минуле. Пре-
зидент цілком свідомий тієї величезної 
відповідальності, яку взяв на себе, й 
чекає на вашу підтримку у розбудові 
нашої країни, – підкреслив Володимир 
Рибак. 

Юрій САХНО.

Анатолій ПРИСЯЖНЮК: «ЯКЩО ВЛАДА НЕ ПЕРЕЙМАЄТЬСЯ 
ПРОБЛЕМАМИ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ, 

ТО ВОНА БАЙДУЖА Й ДО МАЙБУТНЬОГО КРАЇНИ» 
У Київській області мешкають понад 407 тисяч молодих людей 

віком від 14 до 35 років. Проте вперше за останнє п’ятиліття в ре-
гіоні відбувся масштабний захід, покликаний відродити і розви-
вати довірливі, товариські стосунки, конструктивний діалог між 
владою та молодими громадянами Київщини
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ПРОГРАМА 
СПРЯМОВАНА НА:

• Консолідацію зу-
силь центральної та міс-
цевої влади у вирішенні 
соціально-економічних і гу-
манітарних питань жителів 
Макарівського району;

• Зростання життєвого 
рівня мешканців району та 
захист їх інтересів і сво-
бод;

• Втілення в життя со-
ціальних ініціатив керівни-
цтва держави;

• Залучення інвестицій 
на території району та від-
родження агропромисло-
вого комплексу;

• Виведення району в 
п’ятірку найбільш успішних 
регіонів Київської області.

ЗДОБУТКИ 
НОВОЇ ВЛАДИ

• Затверджена «Програма 
соціально-економічного та куль-
турного розвитку Макарівського 
району», яка передбачає підви-
щення соціальних стандартів та 
добробуту людей.

• Працевлаштовано 328 неза-
йнятих та безробітних громадян. 
Здійснено професійне навчання 
44 осіб. Працевлаштовані на до-
таційні робочі місця 19 осіб, 213 
осіб долучено до громадських ро-
біт, двом особам надано допомо-
гу для зайняття підприємницькою 
діяльністю.

• Наводимо порядок у сфері 
земельних відносин та виготов-
ленні державних актів на землю 
жителям Макарівського району:

- видано 8527 державних актів 
на земельні ділянки, які люди не 
могли отримати роками;

- створено спеціальну земель-
ну комісію, скасовано 24 розпо-

рядження попередньої влади про 
незаконне виділення земельних 
ділянок;

- розпочато інвентаризацію 
земель, що дасть змогу визначити 
ефективність використання землі.

•Створено районний комітет з 
економічних реформ, розробле-
но антикризові заходи, які значно 
поліпшать добробут населення. 
Розроблена стратегія розвитку 
Макарівського району до 2015 
року, де пріоритетними є роз-
виток села, агропромислового 
комплексу, будівництва, промис-
ловості та туризму.

• В області створено Центр 
законодавчих ініціатив, представ-
никами якого є і Макарівський ра-
йон. У центрі постійно аналізують 
законодавчу базу та вносять про-
позиції щодо її вдосконалення.

• У сфері охорони здоров’я 
активно розвивається та впро-
ваджується практика сімейної 
медицини. Основними пріорите-

тами розвитку медичних установ 
району вважаємо розвиток опти-
мальної територіальної мережі 
закладів сімейної медицини.

• В селищі Макарів при по-
ліклініці ЦРЛ створено 6 дільниць 
загальної практики сімейної ме-
дицини.

• 24 громадян забезпечено 
технічними засобами реабілітації, 
в тому числі вручено 4 інвалідні 
візки людям з обмеженими фі-
зичними можливостями. Газифі-
ковано 320 будинків та введено в 
дію газопровідних мереж різних 
тисків 18,366 км. Збудовані газо-
провідні мережі в с. Колонщина 
до кіностудії 10,423 км.

• За рахунок коштів обласного 
та місцевого бюджетів відновлено 
фінансування програм «Шкільний 
автобус» та «Шкільна бібліотека», 
які в 2009 році не фінансувалися.

• При районній центральній бі-
бліотеці створено інтернет-центр. 
Ухвалено комплексну програму 

«Назустріч дітям», яка об’єднала 
в собі три загальнодержавні про-
грами:

- подолання дитячої безпри-
тульності та бездоглядності;

- підтримка сім’ї, дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування;

- реформування системи за-
кладів для дітей сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання.

• На території району впро-
ваджується інвестиційний проект 
з залученням прямих іноземних 
інвестицій Англії на будівництво 
центру соціальної підтримки дітей 
та сімей через представництво 
благодійної організації «Надія і 
житло для дітей в Україні», вар-
тість проекту 6400 тис.грн.

• З метою налагодження сис-
теми роботи з обдарованими ді-
тьми в районі розроблено місцеву 
програму «Обдарована дитина на 
2003-2012 роки».

ВИБОРЧА ПРОГРАМА
МАКАРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

ВИБОРЧИЙ СПИСОК КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ 
МАКАРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВІД МАКАРІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, ВИСУНУТИХ НА ЗБОРАХ 
(КОНФЕРЕНЦІЇ) ЦІЄЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

Кодрянська селищна рада - Гапо-
ненко Тетяна Володимирівна, член Партії 
регіонів.

Макарівська селищна рада - Не-
вмержицький Григорій Іванович, член 
Партії регіонів.

Андріївська сільська рада - Сімороз 
Василь Григорович, член Партії регіонів.

Бишівська сільська рада - Мірошкін 
Олег Олександрович, член Партії регіонів.

Борівська сільська рада - Лещенко 
Мирослав Віталійович, член Партії регіонів.

В. Карашинська сільська рада - 
Лазнюк Михайло Павлович, член Партії 
регіонів.

Вільнянська сільська рада - Раков 
Олександр Вікторович, член Партії регіонів.

Гавронщинська сільська рада - Укра-
їнець Надія Петрівна, член Партії регіонів.

Гружчанська сільська рада - Каран 
Леонід Борисович, член Партії регіонів.

Забуянська сільська рада - Потапен-

ко Ніна Михайлівна, член Партії регіонів.
Козичанська сільська рада - При-

ходько Михайло Степанович, член Партії 
регіонів.

Колонщинська сільська рада - Ві-
лінський Юрій Пилипович, член Партії ре-
гіонів.

Комарівська сільська рада - Сич 
Людмила Миколаївна, член Партії регіонів.

Копилівська сільська рада - Тишке-
вич Анатолій Іванович, член Партії регіонів.

Королівська сільська рада - Підвисо-
цька Ольга Андріївна, член Партії регіонів.

Липівська сільська рада - Петренко 
Олена Василівна, член Партії регіонів.

Лишнянська сільська рада - Шевчук 
Андрій Андрійович, член Партії регіонів.

Людвинівська сільська рада - Суліма 
Тетяна Миколаївна, член Партії регіонів.

Маковищанська сільська рада - Жи-
вага Людмила Іванівна, член Партії регіонів.

Мар’янівська сільська рада - Лящов 

Петро Григорович, член Партії регіонів.
Мостищанська сільська рада - Мі-

щенко Наталія Ігорівна, член Партії регіонів.
Мотижинська сільська рада - Задо-

рожній Іван Іванович, член Партії регіонів.
Наливайківська сільська рада - Рад-

ченко Марина Михайлівна, член Партії ре-
гіонів.

Небилицька сільська рада - Бабенко 
Любов Василівна, член Партії регіонів.

Ніжиловицька сільська рада - Ар-
теменко Валентина Петрівна, член Партії 
регіонів.

Новосілківська сільська рада - Кубай 
Наталія Михайлівна, член Партії регіонів.

Опачицька сільська рада - Удовенко 
Катерина Петрівна, член Партії регіонів.

Пашківська сільська рада - Каштан 
Валентина Юріївна, член Партії регіонів.

Плахтянська сільська рада - Соро-
чан Олександр Олександрович, член Пар-
тії регіонів.

Рожівська сільська рада - Чапік Ми-
кола Васильович, член Партії регіонів.

Ситняківська сільська рада - Захар-
ченко Петро Якович, член Партії регіонів.

Соснівська сільська рада - Корнєй-
чик Анатолій Васильович, член Партії ре-
гіонів.

Фасівська сільська рада - Онищенко 
Іван Іванович, член Партії регіонів.

Червонослобідська сільська рада - 
Попова Катерина Миколаївна, член Партії 
регіонів.

Чорногородська сільська рада - Лу-
ценко Оксана Володимирівна, член Партії 
регіонів.

Юрівська сільська рада - Гребенюк 
Людмила Василівна, член Партії регіонів.

Яблунівська сільська рада - Макій 
Катерина Іванівна, член Партії регіонів.

Ясногородська сільська рада - Се-
менова Тетяна Миколаївна, член Партії 
регіонів.

КАНДИДАТУРИ НА ПОСАДИ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ ГОЛІВ
 ВІД РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

' СТОР.  5.

ВИБОРИ-2010

1. Гудзь Віктор Михайло-

вич, 16.12.1971 р.н., громадянин 
України, освіта вища, член Партії 
регіонів, перший заступник голо-
ви Макарівської райдержадміні-
страції.

2. Сидоренко Петро Андрі-

йович, 8.07.1949 р.н., громадя-
нин України, освіта вища, член 
Партії регіонів, головний лікар 
Макарівської центральної район-
на лікарні.

3. Ащенко Надія Василів-

на, 8.05.1961 р.н., громадянка 
України, освіта вища, член Партії 
регіонів, директор Макарівської 
ЗОШ I-IIIст.  №2.

4. Артюхов Володимир 

Якович, 25.01.1951 р.н., грома-
дянин України, освіта вища, без-
партійний, директор ДП «Черво-
нослобідський спиртозавод».

5. Тищенко Григорій Дми-

трович, 18.10.1954 р.н., грома-
дянин України, освіта вища, член 
Партії регіонів, завідуючий хірур-
гічним відділенням Макарівської 
центральної районної лікарні.

6. Спілка Олег Вікторович, 
7.06.1970 р.н., громадянин Укра-
їни, освіта вища, член Партії регі-
онів, голова Наглядової ради ВАТ 
«Національна акціонерна страхо-
ва компанія «Оранта».

7. Ханін Семен Григоро-

вич, 3.07.1971 р. н., громадянин 
України, освіта вища, член Партії 
регіонів, президент “Ніч Турбійо-
нів”.

8. Герасименко Дмитро 

Миколайович, 14.09.1953 р. 
н., громадянин України, освіта 
вища, член Партії регіонів, за-
ступник директора ТОВ “Потен-
ціал”.

9. Павловський Олег Мико-

лайович, 29.03.1954 р. н., гро-
мадянин України, освіта вища, 
член Партії регіонів, директор 
ТОВ “Пульс”.

10. Бабич Олександр Ми-

хайлович, 26.09.1949 р.н., гро-
мадянин України, освіта вища, 
член Партії регіонів, заступник 
керівника Служби віце-прем’єр 
– міністра України Секретаріату 
Кабінету Міністрів України.

11. Яніцький Валерій Ва-

лентинович, 14.01.1972 р.н., 
громадянин України, освіта 
вища, член Партії регіонів, ди-
ректор ТОВ “Укртранснафтосер-
віс”.

12. Ґудзь Ксенія Геннадіїв-

на, 31.03.1980 р.н., громадянка 
України, освіта вища, член Партії 
регіонів, тимчасово не працює.

13. Ляшок Петро Григоро-

вич, 18.03.1952 р., громадянин 
України, освіта вища, член Партії 
регіонів, керівник Асоціація “Со-
няшник України”.

14. Гулак Олександр Олек-

сандрович, 17.05.1982 р.н., гро-
мадянин України, освіта вища, 
член Партії регіонів, начальник 
Макарівського районного відділу 
КОР ДП “Центр ДЗК”.

15. Москаленко Олександр 

Іванович, 7.01.1966 р.н., грома-

дянин України, освіта вища, член 
Партії регіонів, директор ТОВ 
«АТП “Стріла”.

16. Ільчук Михайло Васи-

льович, 14.04.1979 р.н., гро-
мадянин України, член Партії 
регіонів, керівник Яблунівського 
виробничого комплексу.

17. Шимонович Микола 

Володимирович, 1.04.1956 
р.н., громадянин України, освіта 
вища, член Партії регіонів, керів-
ник Макарівської екологічної ре-
гіональної інспекції.

18. Кравчук Іван Петрович, 
26.06.1958 р.н., громадянин 
України, освіта вища, член Партії 
регіонів, директор ВАТ «Потенці-
ал».

19. Верхман Юрій Якович, 

19.03.1968 р.н., громадянин 
України, освіта вища, член Партії 
регіонів, голова правління “Спорт 
проти наркотиків”.

20. Майстренко Олег Мико-

лайович, 14.11.1952 р.н., гро-
мадянин України, освіта вища, 
член Партії регіонів, заступник 
голови Макарівської райдержад-
міністрації.

21. Леоненко Петро Олексі-

йович, 4.07.1967 р., громадянин 
України, освіта вища, член Партії 
регіонів, вчитель, пенсіонер.

22. Павловський Андрій 

Олегович, 15.11.1982 р.н., гро-
мадянин України, освіта вища, 
член Партії регіонів, директор 
ТОВ «Пульс-А».

23. Музиченко Роман Во-

лодимирович, 12.05.1981 р.н., 
громадянин України, освіта вища, 
член Партії регіонів, начальник 
КП КОР Макарівське БТІ.

24. Гуменюк Олександр Ми-

колайович, 2.07.1956 р.н., гро-
мадянин України, освіта вища, 
член Партії регіонів, заступник 
голови Макарівської райдержад-
міністрації.

25. Корнєйчик Тетяна Бо-

рисівна, 7.11.1962 р.н., грома-
дянка України, освіта вища, член 
Партії регіонів, вчитель Соснів-
ської ЗОШ.

26. Зуб Юрій Володимиро-

вич, 20.02.1974 р.н., громадянин 
України, освіта вища, член Партії 
регіонів, директор приватного 
підприємства ВКФ «Техснап».

27. Шайтанова Тетяна Ми-

колаївна, 28.07.1986 р.н., гро-
мадянка України, освіта вища, 
член Партії регіонів, юрист ДЗК.

28. Фатюк Ірина Василів-

на, 21.08.1978 р.н., громадянка 
України,  освіта вища, член Партії 
регіонів, акушерка Копилівської 
медичної амбулаторії.

29. Борисовець Олексій Му-

сійович, 20.01.1971 р.н., грома-
дянин України, освіта вища, член 
Партії регіонів, технік-електрик 
ТОВ “БМФ Енерготек”.

30. Плотніцький Олександр 

Павлович, 1.03.1970 р.н., гро-
мадянин України, освіта вища, 
член Партії регіонів, приватний 
підприємець.

31. Єрмаков Віктор Мико-

лайович, 17.04.1954 р.н., гро-
мадянин України, освіта вища, 
член Партії регіонів, начальник 
управління Нацекоінвестагент-
ство України.

32. Артеменко Валентина 

Петрівна, 31.05.1966 р.н., гро-
мадянка України, освіта базова-
вища, член Партії регіонів, вчи-
тель Ніжиловицького НВО.

33. Захарченко Андрій Ан-

дрійович, 8.10.1946 р.н., грома-
дянин України, освіта вища, член 
Партії регіонів, пенсіонер.

34. Тарасенко Володи-

мир Васильович, 2.11.1953 
р.н., громадянин України, освіта 
вища, член Партії регіонів, голо-
вний санітарний лікар району.

35. Чіча Юлія Юріївна, 

2.02.1983 р.н., громадянка Укра-
їни, освіта вища, член Партії ре-
гіонів, вчитель Червонослобід-
ської ЗОШ.

36. Ковалінська Оксана 

Анатоліївна, 16.01.1972 р.н., 
громадянка України, освіта вища, 
член Партії регіонів, вчитель  Ма-
карівської ЗОШ №2.

37. Пархомчук Гандалія Ге-

лімбаєвна, 24.08.1953 р.н., гро-
мадянка України, освіта вища, 
член Партії регіонів, адміністра-
тор Макарівського готелю «По-
ворот». 

38. Горячковський Анатолій 

Дмитрович, 5.02.1964 р.н., гро-
мадянин України, освіта вища, 
член Партії регіонів, завідуючий 
аптекою.



5№ 42   22   жовтня  2010 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

Закінчення. Початок на 4 стор.

• Ухвалено районну програму 
«Рік ветеранів Великої Вітчизняної 
війни 1941-1945 років у Макарів-
ському районі на 2010 рік», якою 
передбачено надання допомоги 
учасникам та інвалідам Великої Ві-
тчизняної війни (медичне обслуго-
вування, оздоровлення тощо).

• В районі ведуться роботи щодо 
підготовки Євро-2012. Ведеться ре-
монт комунальних автомобільних 
доріг за рахунок місцевого бюджету. 
По десяти населених пунктах виділе-
но субвенцію з державного бюджету 
на ремонт доріг у сумі 612 тис.грн. 
Зроблено ремонт в населених пунк-
тах: Наливайківка, Забуяння, Мака-
рів, Ясногородка, Грузьке, Бишів. 
Залишились: Королівка, Комарівка, 
Маковище, Гавронщина.

• В рамках проведення без-
строкової всеукраїнської акції 
«За чисте довкілля» ліквідовано 
50 стихійних сміттєзвалищ. При-
ведено до належного санітарно-
го стану парки, сквери, дитячі та 
спортивні майданчики.

НАШІ ПЛАНИ НА 
НАЙБЛИЖЧІ РОКИ

Головний пріоритет вла-
ди – вирішення соціальних 
проблем та підвищення до-
бробуту мешканців Мака-
рівського району.

ПОЛІТИЧНА 
СТАБІЛЬНІСТЬ

• Сформуємо дієву та відпо-
відальну владу на місцевому рівні 
через обрання депутатів місцевих 
рад та забезпечимо подальший 
соціально-економічний та куль-
турний розвиток Макарівського 
району.

• Забезпечимо роботу всіх гі-
лок влади для виконання програ-
ми «Будуємо нову країну».

ПРАВОПОРЯДОК
• Посилимо боротьбу з ор-

ганізованою злочинністю та ко-
рупцією, незаконним обігом нар-
котиків, вуличною злочинністю. 
Активізуємо профілактику зло-
чинності та бездоглядності серед 
неповнолітніх. Удосконалимо ро-
боту зі зверненнями та заявами 
громадян щодо захисту їх закон-
них прав та інтересів.

СОЦІАЛЬНИЙ 
ЗАХИСТ

•  Захистимо малозабезпече-
ні верстви населення.

• При оплаті житлово-
комунальних послуг істотно спро-
щена система надання субсидій. 
Нові спрощені правила надання 
таких дозволять сім’ям реалізу-
вати своє право на державний 
соціальний захист.

• Докладемо максимум зу-
силь для погашення заборгова-
ності із виплат заробітної плати 
на підприємствах, установах та 
організаціях. За рахунок наповне-
ння бюджету підвищуватимемо 
заробітні плати освітянам, меди-
кам, бібліотекарям, працівникам 
сфери культури, музейної галузі.

• Продовжимо виконання за-
ходів «Макарівської районної 
комплексної програми «Турбо-
та»», метою якої є організаційно-
правове та інформаційне забез-
печення, вирішення невідкладних 
питань матеріального, медичного, 
соціально-побутового, культурно-
го обслуговування осіб похилого 
віку, осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, ветеранів війни та 
праці, одиноких непрацездатних і 
малозабезпечених громадян Ма-
карівського району.

• Виконаємо програму «Здо-
рова нація». Створимо необхідні 
умови для забезпечення пенсіо-
нерів, ветеранів, інвалідів та мало-
забезпечених верств населення 
доступними та якісними ліками.

• Забезпечимо виконання на 

належному рівні районної про-
грами «Рік ветеранів Великої Ві-
тчизняної війни 1941-1945 років у 
Макарівському районі».

• Забезпечимо безоплатне 
на території району перевезення 
громадським транспортом піль-
гових категорій населення – осві-
тян, медиків, листонош.

• Створимо необхідні умови 
для людей з обмеженими фізич-
ними можливостями. Обладна-
ємо будинки, лікарні, магазини, 
аптеки, органи влади, заклади 
культури та зупинки громадсько-
го транспорту пандусами.

ЦЕНТР 
ЗАЙНЯТОСТІ

• Збільшимо обсяги працев-
лаштування безробітних на вільні 
та новостворені робочі місця.

• Сприятимемо розвитко-
ві малого підприємства шляхом 
направлення безробітних на на-
вчання за професіями, що дають 
змогу займатися підприємниць-
кою та індивідуальною трудовою 
діяльністю. 

• Фінансово підтримаємо безро-
бітних громадян через виплату одно-
разової допомоги по безробіттю для 
започаткування власного бізнесу.

• Сприятимемо вирішенню 
питань зайнятості соціально не-
захищених верств населення та 
осіб з обмеженими фізичними 
можливостями.

• Розвиватимемо професійне 
навчання, підвищення кваліфікації 
безробітних для потреби ринку пра-
ці, конкретне замовлення робото-
давця з подальшим гарантованим 
працевлаштуванням  та збільшимо 
рівень охоплення безробітних гро-
мадян професійним навчанням.

• Розширимо інформаційну 
мережу для інформування на-
селення про діяльність органів 
виконавчої влади та послуг, що 
будуть надаватись громадянам 
через термінали інтерактивно-
інформаційних інтернет-кіосків.

• Підвищимо ефективність об-
слуговування населення шляхом 
впровадження новітніх техноло-
гій. Забезпечимо перехід центру 
зайнятості на нове програмне за-
безпечення.

ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
• Завершимо газифікацію на-

селених пунктів району.
• Повністю забезпечимо освіт-

ленням вулиці районного центру 
та сіл Макарівського району.

• Відкриємо котельню у дитя-
чому садочку «Пролісок».

• Здійснимо будівництво ді-
лянок водопровідних і каналіза-
ційних мереж по смт Макарів, 
будівництво котельні Небилиць-
кого будинку культури та заміни-
мо котли у Бишівській ЗОШ.

• На цей час всі теплопоста-
чання на 98% підготовлено до 
зими. Завершуються роботи з під-
готовки житлового фонду до функ-
ціонування в зимовий період.

АГРОПРОМИСЛОВИЙ 
КОМПЛЕКС

• Підвищимо конкуренто-
спроможність сільськогосподар-
ської продукції та забезпечимо 
стабільні темпи зростання обсягів 
виробництва продукції сільського 
господарства.

• Впровадимо ефективні ре-
сурсозберігаючі технології вироб-
ництва та переробки сільськогос-
подарської продукції.

• Підвищимо продуктивність 
худоби і птиці на основі поліп-
шення якісного складу поголів’я, 
охоплення селекційно-племінною 
роботою селянських і фермер-
ських господарств.

• За рахунок будівництва 
нових сучасних тваринницьких 
комплексів сприятимемо збі-
льшенню чисельності поголів’я 

сільськогосподарських тварин.
• Розширимо ринки збуту 

сільськогосподарської продукції 
та стимулюватимемо вихід ві-
тчизняних товаровиробників на 
зовнішні ринки.

• Створимо необхідні умови 
для збільшення обсягів виробни-
цтва конкурентноспроможної на 
внутрішньому і зовнішньому рин-
ках сільськогосподарської про-
дукції за рахунок впровадження 
зонально адаптованих ресурсо- та 
енергоощадних, екологічно без-
печних  технологій вирощування 
сільськогосподарських культур та 
утримання тварин у відповідності 
до вимог міжнародних стандартів.

ПІДТРИМКА 
ДІТЕЙ, 

СІМЕЙ ТА МОЛОДІ 
• Створимо районний моло-

діжний центр праці, який:
- забезпечить першим робо-

чим місцем випускників вищих 
навчальних закладів;

- сприятиме розвиткові моло-
діжних трудових загонів;

- забезпечить зайнятість у 
вільний від навчання час;

- підтримуватиме перепідго-
товку та підвищення кваліфікації 
молоді.

• Через мережу правових гро-
мадських приймалень, створених 
при територіальних управліннях 
юстиції, надаватимемо правову 
допомогу дітям з обмеженими фі-
зичними можливостями.

• Територіальні громади району 
надаватимуть комплекс соціальних 
послуг кожній сім’ї, яка перебуває у 
складних життєвих обставинах.

• Розвиватимемо мережу цен-
трів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді шляхом створен-
ня сільських, селищних, студент-
ських соціальних служб для надан-
ня вчасної соціальної підтримки та 
допомоги тим, хто її потребує.

• Активуємо роботу Центру 
творчості дітей та юнацтва ім. 
Д.Туптала шляхом відкриття но-
вих гуртків, які будуть відповідати 
потребам та запитам дітей. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
• Забезпечимо всіх хворих на 

цукровий діабет інсуліном високої 
якості та високоефективними цу-
крознижуючими препаратами.

• Добудуємо приміщення ме-
дичної амбулаторії загальної прак-
тики сімейної медицини у с. Бишів 
Макарівського району із денним 
стаціонаром (на 25 ліжок). 

• На базі Макарівського ме-
дичного училища створимо ко-
ледж, що значно поліпшить якість 
підготовки медичних кадрів.

• Добудуємо лікувально-
поліклінічний корпус центральної 
районної лікарні.

• Проведемо добудову хірур-
гічного корпусу центральної ра-
йонної лікарні, обладнаємо його 
лікувально-матеріальну базу на 
рівні сучасних вимог.

• До 2013 року первинна 
медико-санітарна допомога у 
сільській місцевій буде повністю 
переведена на засади сімейної 
медицини.

ОСВІТА
• Кожному жителю району 

забезпечимо доступну та якісну 
освіту! Кожному випускнику – га-
рантоване перше робоче місце.

• Відкриємо другу групу в до-
шкільних навчальних закладах у 
селах: В.Карашин, Колонщина, 
Мотижин, Копилів.

• Оновимо комп’ютерну техні-
ку в навчальних класах Бишівської, 
Забуянської загальноосвітніх шкіл 
I-III ступенів, Мотижинського лі-
цею, Ніжиловицького та Плахтян-
ського НВО.

• У школах замінимо меблі. 
Оновимо обладнання та навчаль-
не приладдя для проведення 
лабораторно-практичних занять.

• Бронюватимемо робочі міс-
ця для працевлаштування дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьків-
ського піклування.

• Відновимо роботу сільських 
дитячих садків. Гарантуємо місце 
в дитячому садку кожній дитині! 
Відновимо функціонування до-
шкільного навчального закладу в 
селі Мар’янівка.

КУЛЬТУРА 
І ТУРИЗМ

• Відремонтуємо бібліотеки. 
Забезпечимо їх розвиток. Роз-
виватимемо об’єкти культурної 
спадщини району. Зробимо ра-
йон туристичним.

•  Розвиватимемо видання 
посібників, репертуарних збірок, 
методичних матеріалів для шкіл 
естетичного виховання, а також 
забезпечимо їх комп’ютерами і 
музичними інструментами.

• Проведемо капітальні ре-
монти приміщень та системи опа-
лення в будинках культури в селах 
Андріївка і Грузьке.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
ТА СПОРТ

• Реконструюємо та побудує-
мо спортивні майданчики та міні-
футбольні поля у кожному загаль-
ноосвітньому навчальному закладі. 

• Продовжимо роботи із ство-
рення у населених пунктах ве-
лосипедних доріжок та стоянок, 
спортивних майданчиків та біго-
вих доріжок для активного відпо-
чинку людей.

• Адаптуємо спортивні спо-
руди для людей з обмеженими 
фізичними можливостями.

ДОРОЖНЯ ТА 
ТРАНСПОРТНА 

ІНФРАСТРУКТУРИ
• Проведемо капітальний ре-

монт окремих ділянок доріг по се-
лах району.

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
• За згодою місцевих громад 

спроектуємо та побудуємо полі-
гони для переробки твердих по-

бутових відходів.
• Знешкодимо непридатні для 

використання пестициди у районі.
• Вживатимемо першочергові 

заходи щодо відновлення і підтри-
мання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарно-екологічного 
стану водоймищ району.

РЕЛІГІЯ
• Гарантуємо дотримання свобо-

ди віросповідання і шанобливе став-
лення до всіх релігійних конфесій.

СВОБОДА СЛОВА
• Забезпечимо безперешкод-

ну діяльність представників засо-
бів масової інформації та держав-
ну підтримку ЗМІ.

• Забезпечимо гласність та 
прозорість роботи районних дер-
жавних органів влади.

«ПИТНА ВОДА УКРАЇНИ»
• Забезпечимо реалізацію в 

районі загальнодержавної про-
грами «Питна вода України». З 
метою виявлення джерел високо-
якісної води вже цього року роз-
почато суцільну перевірку її в усіх 
населених пунктах.

• За результатами цієї робо-
ти буде надано експертну оцінку 
щодо якості кожного джерела 
питної води та методичні реко-
мендації науковців щодо очищен-
ня води від шкідливих елементів, 
котрі перевищують гранично до-
пустиму норму концентрації.

• Розроблена відповідна районна 
програма поліпшення якості питної 
води на 2010-2020 роки в кожному 
населеному пункті району, що буде 
подана на затвердження чергово-
го засідання Макарівської районної 
ради. Програма  включає: побудову 
мережі артезіанських свердловин, 
очищення колодязів, реконструкцію 
та будівництво нових каналізаційних 
споруд та встановлення в бюджет-
них закладах обладнання для доочи-
щення питної води.

У 2011 році встановимо облад-
нання, в першу чергу – в приміщен-
нях дошкільних і   загальноосвітніх 
навчальних закладів та лікарень.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОЛІТИКА
Інвестиційні проекти, які передбачається реалізувати в 2011 році 

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Інвестор. Місцезнаходження 

(населеного пункту)

ТОВ “Ніко Інвест”. Митно-
вантажний комплекс в с. Копилів
ПП “Теіс” Торгово-логістичний 
центр в с. Березівка
ТОВ “Савтек”. Цегельний завод 
потужністю 60 млн.штук в рік у 
с. Лишня
ТОВ “Моньє”. Виробничий комп-
лекс з виготовлення черепиці в с. 
Копилів
ТОВ “НОВІ”. Автогазонаповню-
вальна компресорна станція на 
250 заправок в с.Копилів
ФОП “Михайловський А.А. Комп-
лекс побутових послуг” в смт Ма-
карів, вул. Леніна
СПД Захарчук І.О. Ресторан-бар-
готель-мотель “Фільварок” в с. Бе-
резівка, вул. Житомирська
ТОВ ВТК “Відродження”. Завод з 
виробництва прокатного візерун-
кового скла – 3,0 млн.м2 та пере-
робки листового скла – 40000 т/рік, 
смт Кодра
Реконструкція та розширення ви-
робничої бази з надбудовою під 
гумово-технічних виробів у с. На-
ливайківка потужністю 23375 т/рік
Представництво міжнародної бла-
годійної організації “Надія і житло 
для дітей” в Україні. Центр соціаль-
ної підтримки дітей та сімей.

Сума проекту 

(млн. дол. 

США)

2-4

2-3

10-20

3-5

0,7

0,5-0,8

1,0-1,2

20,0

1,7

0,5-0,7

Кількість 

робочих 

місць

25-30

10-15

30-40

30-40

7

25-30

65-70

75

68

8-12

   Всього інвестицій                                            41,4-34,7         345-237

«У єдності та порозумінні ми відродимо соціально-
економічний потенціал Макарівського району. Це буде 
наш вагомий внесок у розбудову сильної та заможної 
України. Тож усі разом будуємо нову країну!».

ВИБОРЧА ПРОГРАМА
МАКАРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
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– Сергію Леонідовичу, під час своєї 
президентської кампанії ви об’їздили 
всю країну. Із того часу ситуація «в гли-
бинці» змінилася?

– Ви знаєте, якщо брати ключові сфери 
життя, то я можу сказати, що ситуація змі-
нилася мало. Так, ми почали реформування 
держави на центральному рівні, але в регіо-
нах ця робота рухається повільно. Хоча за-
вдання перед місцевим керівництвом щодо 
реформування стоять дуже складні й масш-
табні. Необхідно, щоб у місцевих керівни-
ків було бажання і стимули щось робити на 
місцях. Не менш важлива й сама «якість» 
кадрів. Адже якщо людина на свою посаду 
дивиться як на можливість «підгребти» під 
себе якомога більше ресурсів, то не варто 
сподіватися, що вона буде прогресивно ді-
яти, дбати, щоб, наприклад, людям у лікар-
нях не доводилося купувати ліки за власні 
кошти ...

– Але люди вже звикли до такого...
– Я б так не говорив. Принаймні, те, що 

я побачив, свідчить про зміну ставлення лю-
дей. Наші громадяни розуміють, що необ-
хідно діяти. 

Я нещодавно був в Одесі, розмовляв з 
людьми в порту. «Що нам робити, ви може-
те допомогти?» – ось про що мене запиту-
вали найчастіше. Адже у порту величезний 
потенціал, але компанії сюди йти не хочуть, 
тому що людям не дають нормально працю-
вати. Одна з найбільших проблем – з мит-
ницею. Сьогодні українська митниця пере-
творилася на годівницю для корупціонерів. 
І її необхідно прикрити. Як? Насамперед – 
жорстка законодавча регуляція. Ми будемо 
атакувати проблему корупції через Митний 
кодекс. Мають бути прописані такі норми в 
законодавстві, щоб митник не міг трактува-
ти їх на власний розсуд. Ми також внесемо 
норму про те, що інші органи, крім митниці, 

включно зі Службою безпеки і податковою, 
не повинні мати можливості перевіряти кон-
тейнери.

Другий крок – це «чистка» кадрів. Якщо 
є корупція, порушення, то треба звільняти 
керівника регіональної митниці. А наступ-
ним «на вихід» повинен бути керівник мит-
ниці країни. Якщо вони не можуть дати лад 
– повинні бути звільнені! Те саме стосується 
і рядових працівників. Скоротити потрібно 
на третину, при цьому залишити нинішній 
фонд зарплати. Я впевнений, будуть люди, 
які підуть на зарплату митника і працювати-
муть чесно!

– А як іде робота над Митним кодек-
сом? Бізнес хоче простих і зрозумілих 
митних процедур!

– Усе це вже прописано в новій редак-
ції Митного кодексу. Ми скоротимо терміни 
оформлення вантажів і спростимо самі про-
цедури. Передбачається система «єдиного 
вікна». Будуть детально прописані підста-
ви, які можуть слугувати причиною зупинки 
митного оформлення. Ми обов’язково пе-
редбачимо взаємну, а не односторонню, як 
зараз, відповідальність митника і бізнесме-
на щодо виконання ними митних процедур з 
відповідними штрафами за порушення.

– І коли робоча група підготує доку-
мент?

– Уже найближчим часом ми предста-
вимо проект документа на «вичитку» під-
приємцям, які працюють з митницею. Ми 
хочемо адаптувати наше законодавство до 
митних правил ЄС, тому зараз проходять 
відповідні консультації та узгодження. Ми 
повинні зробити документ, який буде ціка-
вий, насамперед, бізнесу.

– Повернімося до ваших регіональ-
них поїздок. Що думаєте про стан доріг в 
Україні?

– Це головний біль для багатьох, якщо 

не всіх населених пунктів. Я був у Запоріжжі. 
Крім розбитих доріг, там дуже гостро стоїть 
проблема з мостами. Ті переправи через 
Дніпро, що є, не справляються з потоком 
машин, а новий міст не можуть добудувати 
вже п’ять років. Упевнений, облаштування 
доріг має стати однією з основних турбот 
місцевого самоврядування. 

До розвитку регіонів потрібно активно 
залучати інвестиції. І влада на місцях має 
шукати шляхи й підходи до інвесторів, про-
понувати їм хороші умови.

– Скажіть, як вам рівень медицини 
в регіонах? Бували в поліклініках у гли-
бинці?

– У глибинці поки не встиг, але у місь-
ких лікарнях доводилося бувати. І те, що я 
побачив, скажу відверто, сподобалося. Я 
говорю про центральну лікарню в Сумах. 
За мінімального фінансування люди свої-
ми руками практично зробили ті речі, яких 
у лікарнях зазвичай бракує: там комфортні 
умови, хороше харчування. З допомогою 
спонсорів закупили нове обладнання, впро-
вадили новітні технології лікування. Ось вам 
– ініціатива і бажання працювати. Але цей 
приклад, на жаль, поки що – виняток із пра-
вил. Багато інших міст, а надто села про таке 
можуть поки тільки мріяти. 

Якщо ж проаналізувати сферу меди-
цини в Україні в цілому, то в цьому напрямі 
маємо зробити ще досить багато. І насам-
перед, йдеться про фінансування. Зараз 
виділяється 3,5 відсотка ВВП, а необхідно 
хоча б 5.

– Думаєте, збільшення фінансуван-
ня виправить ситуацію?

– Якщо кошти й далі будуть розподіля-
тися відповідно до кількості ліжко-місць у лі-
карнях, а не реальних потреб пацієнтів і ме-
дичних закладів, то держфінансування буде 
просто розпилюватися, а якість медобслу-

говування залишиться низькою. Системі 
охорони здоров’я потрібна реформа. Одно-
значно треба запроваджувати страхову ме-
дицину, й це прописано в програмі «Сильної 
України». Це дозволить пацієнтам отримати 
якісні та доступні послуги. При цьому вне-
ски за малозабезпечених має робити дер-
жава. Тільки після цих змін можна буде дати 
нормальну заробітну плату лікарям і таким 
чином стимулювати їх якісно працювати.

– Спілкуючись з колегами по партії в 
регіонах, що їм зараз говорите? Адже до 
виборів залишилося зовсім небагато...

– Куди б я не приїхав, скрізь мені кажуть 
про тиск з боку влади на місцях. Непросто 
все відбувається. Наших партійців заляку-
ють, когось знімають, когось не реєструють, 
заводять якісь незрозумілі справи... Але я 
відразу сказав колегам, що коли хто зібрав-
ся в похід по владу, повинен знати, що хліб-
сіль не подаватимуть. Тому ми готові до жор-
сткої конкурентної боротьби. У нас сильна, 
згуртована команда. Ми готові братися за 
роботу, для того щоб вирішувати проблеми 
і досягати конкретних результатів.

Зараз це єдиний правильний шлях.
Ірина ПАВЛЕНОК.

С Е Р Г І Й  Т І Г І П К О :  « Н А  М І С Ц Я Х 
П О Т Р І Б Н І  С И Л Ь Н І  Л І Д Е Р И »

Голова партії «Сильна Україна», залишивши на деякий час роботу в Кабміні, вирушив у передвиборчий 
тур країною.  За час своєї  відпустки до кінця місяця Сергій Тігіпко планує відвідати майже всі регіони 
України. Політик упевнений – так він зможе краще дізнатися, чим живе країна, чого очікують люди від най-
ближчих місцевих виборів, і розповісти громадянам про те, як «Сильна Україна» має намір змінити їхнє 
життя. Про перші враження від побаченого у регіонах Сергій Тігіпко розповів у цьому інтерв’ю.

Такі результати соцопитування були оголошені на 
прес-конференції, яку організували експерти Центру со-
ціальних технологій «Соціополіс». В опитуванні порушу-
вались проблеми довіри до органів самоврядування та 
оцінки населенням роботи депутатів місцевих рад. Та-
ким чином був досліджений вплив майбутніх виборів на 
соціально-політичну і соціально-економічну ситуацію в 
Київській області та визначались настрої громадськості 
щодо політичних партій. 

Якби вибори до Київської обласної ради відбувалися 
найближчої неділі, «Партія Регіонів» набрала би 28,9%, 
на другому місці опинилася б партія Сергія Тігіпка «Силь-
на Україна», за яку населення віддало б 14,8% голосів, а 
трійку лідерів замкнула би партія «Батьківщина», котрій 
громадськість наразі довіряє на 11,0%. 

Ці результати були достатньо прогнозовані. Адже, як 
зазначив Сергій Літвінов, заступник директора з наукової 
роботи Центру «Соціополіс»: «Результат «Сильної Украї-
ни» був очікуваний, позаяк партія займає сильні й ста-
більні позиції, починаючи з президентських виборів, не 
лише в Київській області, а й в усіх регіонах країни».

Крім згаданих вище трьох лідерів, на виборах до Ки-
ївської обласної ради виділяється група партій, які зна-
ходяться на межі тривідсоткового бар’єру, – це «Фронт 
змін», ВО «Свобода» і «Народна партія».

Близько 12% виборців виказали сумніви щодо влас-
них сподівань на нову владу. Проте, на думку експертів, 
ця електоральна частка характеризується як та, що не 
визначилась зі своїм вибором.

Олександр АДАРІЧ: «МИ ЙДЕМО 
НЕ РОЗМОВЛЯТИ ПРО ПЛАНИ, 

А ПРОВОДИТИ СПРАВЖНІ РЕФОРМИ»
Олександр Адаріч є визнаним експертом з фінансо-

вих питань і кандидатом у депутати Київської обласної 
ради від партії «Сильна Україна». Про програму, з якою 
команда Сергія Тігіпка йде на вибори, він говорив із на-
шим кореспондентом.

– Олександре Євгеновичу, як Ви можете проко-

ментувати ситуацію, що склалася на ринку інвесту-

вання в Київській області? Чи створені зараз сприят-

ливі умови для залучення іноземних та вітчизняних 

коштів у розвиток підприємств?

– Для початку хотів би зазначити, що інвестиції зокре-
ма та фінансовий сектор у цілому – головна ланка еконо-
міки і країни, й області. Саме через нього здійснюється 
фінансування всіх галузей і сфер діяльності. Тому сьогод-
ні робота фінансового сектора, його основних відділень 
безпосередньо впливає на стан економіки, рівень життя 
населення та соціального забезпечення. 

– Як я зрозуміла, саме підвищенням рівня життя 

населення Ви аргументуєте залучення інвестицій?

– Так, тому що інвестиційний клімат передбачає ство-
рення сприятливих умов для інвесторів. Звідси просте-
жуємо ланцюг дій: при покращенні інвестиційного клі-
мату підприємці відкриватимуть нові компанії, фабрики, 
заводи тощо. Отже, збільшуватиметься попит на робочу 

силу, тобто нові місця на виробництві. Крім того, підпри-
ємці платять податки, котрі є суттєвим наповненням до 
місцевих бюджетів. Таким чином, якість життя населення 
покращиться за рахунок поліпшення інвестиційного клі-
мату.

– А якщо презентувати Київську область, в чому її 

сильні сторони? Чим Київщина може при-

вернути увагу грошовитого інвестора?

– Насамперед, це вигідне географічне по-
ложення – область розташована навколо най-
більшого мегаполіса країни і відповідно має 
великі ринки збуту. Другою сильною сторо-
ною можуть стати менші, порівняно з іншими 
регіонами, транспортні витрати для бізнесу, 
котрий обслуговує область і місто Київ. Тому 
ці макроекономічні й географічні умови є най-
більш конкурентоспроможні на ринку серед 
усіх регіонів. 

Київ постійно стоїть у численних заторах, 
проте на десятки кілометрів від столиці мож-
на винести як виробничу, так і інфраструк-
турну складову. Це буде вигідно з усіх боків 
ведення господарства. По-перше, затрати на 
утримання бізнесу в області набагато нижчі 
порівняно з тими, які існують у Києві. Власник 
може отримати зовсім іншу плату за оренду 
приміщення, землі, обладнання. По-друге, 
це можливість створити нові робочі місця для 
населення, котре проживає в області.

– Яким чином залучатимуться інвести-

ції в Київську область? 

– Для цього потрібно провести комплекс 
заходів, який я розділив би на два рівні: наці-
ональний і регіональний. Для того, щоби бути 

конкретним, перейду до другої частини проблеми, що 
ми в змозі подолати як депутати місцевих рад. Це про-
зора процедура землевиділення, залучення приватних 
інвесторів для розвитку комунальної власності. І, чи не 
найголовніше, – надання пільг користувачам земельних 
ділянок, котрі вкладають кошти у розвиток місцевої інф-
раструктури.

Команда «Сильної України» має чіткий план дій, який 
ми готові втілювати в життя. Ми йдемо не розмовляти про 
плани, а проводити справжні реформи. Я впевнений, що 
потенціал Київської області дозволить у короткий термін 
залучити чималі кошти та наблизити рівень життя людей 
у кожному селі та містечку до європейського.

Бесіду вела Катерина КУНДЕЛЬСЬКА.

ПАРТІЯ «СИЛЬНА УКРАЇНА» ДРУГА ЗА ПОПУЛЯРНІСТЮ
У ВИБОРЦІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Перша трійка лідерів у Київській області серед партій на місцеві вибори має такий вигляд: перше 
місце – «Партія Регіонів», друге місце – «Сильна Україна», а третє – «Батьківщина». «Сильній Україні» 
в цілому вдалося зберегти підтримку, яку отримав Сергій Тігіпко на президентських виборах, і тепер 
ця партія займає друге місце за рівнем підтримки населення на виборах до Київської обласної ради 
з результатом 14,8%. Відповідно у «регіоналів» – 28,9%, а в прихильників «Батьківщини» – 11,0%. 
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Чому виникла потреба створи-

ти партію «За Україну» Чим вона 

відрізняється від інших політич-

них сил ?

Потреба виникла тому, що ста-
рі патріотичні партії своїх завдань 
виконати уже не можуть. Внутріш-
ній розбрат, відсутність справжньої 
ідейності , байдужість до життя про-
стих людей привели до втрати дові-
ри виборців та їхнього політичного 
занепаду. А захищати погляди патрі-
отичного виборця потрібно і в пар-
ламенті, і в місцевих радах зараз як 
ніколи. Тому два роки тому виникла 
ідея створення в парламенті депу-
татської групи „За Україну!”, потім 
виник Громадський рух «За Укра-
їну!», до якого долучилися люди з 
різних партій, люди із громадського 
середовища, журналісти, літерато-
ри, правозахисники. І лише потім, 
коли вже почалися процеси зміни 
влади і наступ на все українське, ви-
никла необхідність створення нової 
політичної партії „За Україну!”, яка 
активно і в парламенті, і у місце-
вих радах захищає права українців, 
права людей, які мислять патріо-
тично, які бачать свою країну само-
стійною, незалежною, заможною і, 
обов’язково, демократичною. 

Хто входить до партії „За Укра-

їну!” та якими питаннями вона 

опікується?

Ми об’єднуємо людей, які багато 
років віддали боротьбі за Україну. З 
нами, наприклад, Ярослав Кендзьор, 
по суті останній із активних у політиці 
шестидесятників, який ще у радянські 
роки потерпав, боровся, його кидали 
у в’язницю саме за українську справу. 
З нами Олесь Доній, мій побратим, 
разом з яким ми 20 років тому були 
співорганізаторами студентського 
голодування „революції на граніті”, 
яка спричинилася до появи незалеж-
ної держави. І таких людей, які мають 
в серці той український струмінь, в на-
шій команді дуже багато.  

Ми не обмежуємося лише питан-
нями гуманітарними, національни-
ми. Ми активно підтримуємо мале і 
середнє підприємництво, це один із 
наших ключових напрямків. Ми опі-

куємося цим питанням уже багато 
років, і особливо зараз, коли ухва-
люється новий Податковий кодекс, 
який може знищити як клас малих 
підприємців. Це велика проблема, 
яка стосується  мільйонів людей. 

Ще одне важливе питання – це 
захист свободи слова, політичних 
свобод і захист прав людини. Дуже 
часто нам дістається від влади на го-
ріхи саме по цій лінії, бо ми протес-
туємо і проти свавілля міліції, і проти 
переслідування громадських акти-
вістів з боку спецслужб. 

Дуже важливим для нас є і питан-
ня самостійності місцевих громад. 
Розвиток місцевого самоврядуван-
ня - це те, чим партія „За Україну!” 
займається вже давно. Ми наполя-
гаємо на забезпеченні самостійнос-
ті місцевого самоврядування, а це 
можливо тільки через децентраліза-
цію бюджетів, через справді рефор-
маторські нові податковий і бюджет-
ний кодекси.

Хто ще із депутатів входить в 

„За Україну!”?

Ксенія Ляпіна, яка займається пи-
таннями захисту малого і середньо-
го підприємництва, законодавчою 
та іншою роботою в цьому напрямку, 
колишній суддя Верховного Суду, 
а тепер правозахисник Володимир 
Мойсик, Іван Стойко, колишній голо-
ва Тернопільської області. Зараз він 
працює у комітеті Верховної Ради з 
питань нацбезпеки і оборони, де опі-
кується величезною кількістю питань 
- від питань ВМС України до питань 
боєздатності армії, з нами Ольга Ге-
расимюк, відома телеведуча, член 
делегації від України в ПАРЄ, з нами, 
як я вже говорив,  Олесь Доній та ба-
гато інших відомих та патріотичних 
людей. 

Хто йде на вибори від партії 

„За Україну!”?

Я можу сказати чітко, що кан-
дидати від нашої партії - люди па-
тріотичні і професійні. Я думаю це 
те, що зараз потрібно всім. Якщо 
будуть обрані такі ради, які чітко 
скажуть, що Україна має бути неза-
лежною демократичною і такою, що 
забезпечує права і свободи, влада у 

центрі муситиме з цим рахуватися. 
Місцеві ради не повинні бути заполі-
тизованими, вони повинні займати-
ся місцевим самоврядуванням, його 
реформою і соціальним захистом 
людей. Буде розуміння такої роботи 
з боку влади, значить буде якийсь 
поступальний розвиток і взаємодія. 
Якщо владою із Києва буде накида-
тися лише протистояння, значить 
доведеться жорстко відстоювати 
свою точку зору.

Що ви очікуєте від цих місце-

вих  виборів?

Насамперед відсутності тиску. 
Люди повинні прийти на вибори і 
проголосувати так, як їм велить сер-
це. Ми йдемо із гаслом „Сваволі вла-
ди - опір громади”. Ми не кажемо, 
що будь-якій владі відразу потрібно 
чинити опір, ми кажемо, що опір по-
трібен владі, яка чинить сваволю і 
займається лише своїми шкурними 
інтересами.

І ще більше я очікую, що ново-
обрані місцеві ради будуть працю-
вати в інтересах громади, а не в ін-
тересах політиканів, місцевих кланів 
і князьків. А це - головна проблема в 
Україні вже багато років.

В’ячеслав КИРИЛЕНКО: „СВАВОЛІ ВЛАДИ 
МИ ПРОТИСТАВИМО ОПІР ГРОМАДИ”

В Комітеті Верховної Ради України відбулася зустріч 
кандидата на посаду Гавронщинського сільського голови 
Олексія Леонідовича Коби з головою Комітету Верховної 
Ради України з питань національної безпеки і оборони, 
головою політичної партії «Громадянська позиція» Анато-
лієм Степановичем Гриценком. Під час спілкування Ана-
толій Гриценко висловив підтримку Олексію Леонідовичу 
Кобі у його рішенні йти на посаду Гавронщинського сіль-
ського голови:

– Я радий, що в Гавронщині є освідчені молоді люди 
з досвідом роботи, які прагнуть дійсно змінити життя 
села на краще. Головне – мати чітко поставлені цілі і не-
стримну волю для їх досягнення.

У ході бесіди Анатолій Гриценко відмітив, що в 
Гавронщині живуть сміливі та небайдужі люди, які 
вміють відстоювати свої права і нагадувати сільській 
владі чиї інтереси вона повинна захищати:

В свою чергу, Олексій Коба подякував Анатолію 
Гриценку за його небайдужість до проблем гаврон-
щинців. 

– Висловлюю щиру подяку за вашу підтримку. 
Впевнений, що гавронщинці заслуговують на гід-
ну владу. З усією відповідальністю заявляю, що 
зможу забезпечити законність у владі і  порядок 
у селі…

КАНДИДАТ НА ПОСАДУ 
ГАВРОНЩИНСЬКОГО 
СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ 

ОЛЕКСІЙ КОБА 
ЗУСТРІВСЯ З НАРОДНИМ 

ДЕПУТАТОМ УКРАЇНИ 
АНАТОЛІЄМ ГРИЦЕНКОМ

Відповідальність за про-
типожежний стан примі-
щень виборчих дільниць та 
агітпунктів покладається 
особисто на керівників під-
приємств, установ та органі-
зацій, яким належать ці при-
міщення, а за додержання 
протипожежного режиму - 
на голів виборчих комісій та 
відповідальних чергових.

У приміщенні виборчої 
дільниці та агітпункту має бути 
не менше двох евакуаційних 
виходів. Воно має бути забез-
печене первинними засобами 
пожежогасіння, вогнегасника-
ми відповідно до встановле-
них норм.

На виборчих дільницях та 
агітпунктах потрібно провести 
профілактичний огляд елек-
трообладнання, виявлені не-
доліки усунути.

В приміщеннях виборчих 
дільниць забороняється збе-
рігати легкозаймисті рідини та 
користуватись відкритим вог-
нем. Забороняється користу-
ватись електроприладами та 
обігрівачами кустарного ви-
робництва.

Для всіх кабін слід устано-

вити загальний вимикач для 
одночасного вимикання пода-
чі електроенергії.

В приміщеннях, де є пічне 
опалення, провести його про-
філактичний огляд та переві-
рити справність димоходів, 
виявлені недоліки протипо-
жежного стану усунути.

Всі особи, які беруть участь 
в роботі виборчих дільниць 
та агітпунктів, повинні пройти 
інструктаж з правил пожежної 
безпеки під підпис.

У приміщеннях повинен 
бути справний телефонний 
зв’язок, при виникненні по-
жежі - негайно повідомити за 
телефонами “101”, 5-13-77 
чи 2-12-85 до пожежних час-
тин смт Макарів та с.Бишів, 
після чого вжити заходи для 
евакуації людей та документів 
з приміщення; гасіння поже-
жі своїми силами і наявними 
засобами пожежогасіння до 
прибуття пожежних підрозді-
лів.

Служба держпожнагляду 

Макарівського 

РВ ГУ МНС України 

в Київській області.

•

•

•

•

•

•

•

•

ПРАВИЛА
пожежно ї  безпеки  на  виборчих 

д ільницях  та  аг і тпунктах

СОЦІОЛОГІЧНЕ   ДОСЛІДЖЕННЯ

ВИБОРИ-2010

Про це 19 жовтня на прес-конференції в 
УНІАН повідомив перший заступник директора 
Центру інформаційних та маркетингових дослі-
джень (ЦІМД) Геннадій ЛУКІВ, посилаючись на 
результати опитування його центру.

Зокрема, за його словами, на виборах до Ки-
ївської облради ПР готові підтримати 38,1% рес-
пондентів, ВО “Батьківщину” – 16,7%, “Фронт 
Змін” - 5,7%, партію “Сильна Україна” - 5,2%, 
“Нашу Україну” - 3,3%, Народну партію - 2,9%, 
КПУ - 2,8%, ВО “Свобода” - 1,8%, УСДП – 1,7%. 
партію “Удар” - 1,3%, Соціалістичну партію Укра-
їни - 1,4%.

За інші партії сумарно готові проголосувати 
4,3% респондентів. Водночас проти всіх мають 
намір проголосувати 5,9%, не змогли відповісти 
на запитання 8,9% опитаних.

Опитування проводилось з 12 по 15 жовтня 
2010 року. Всього опитано 2160 респондентів. 
Вибірка репрезентує міське та сільське населен-
ня Київської області старше 18 років. Похибка 
2,5%

Посилаючись на результати опитування його 
центру, повідомляється, що 51,2% жителів Київ-
ської області виступають за збільшення повнова-
жень Президента України та губернатора.

Зокрема, за його словами, 51,2% респонден-
тів погодились з тим, що збільшення повнова-
жень Президента України сприятиме покращенню 
соціально-економічного стану України та підви-
щенню добробуту українців. Ще 18,3% також ско-
ріше схильні підтримати таку позицію. Однозначно 
проти неї висловилось лише 7,8% опитаних, 9,7% 
відповіли, що скоріше не підтримують таку думку. 
Сказали, що їм байдуже 8,1% опитаних, не визна-
чились 4,9%.

Також, як повідомив Г.ЛУКІВ, згідно з резуль-
татами дослідження, 55,2% опитаних підтрима-

ли ідею щодо призначення керівників обласних 
та районних територіальних органів міністерств, 
відомств, центральних органів виконавчої влади 
виключно за поданням голови обласної держав-
ної адміністрації. 12,6% також схильні підтримати 
таку ідею. Стільки ж опитаних висловилось ско-
ріше проти такої ідеї, 8,1% - однозначно проти. 
Байдуже було 7,5% опитаних, не визначилось 4% 
респондентів.

При цьому жителі Київщини вважають, що із 
приходом нового керівництва області покращив-
ся соціально-економічний стан регіону. Ствердно 
на це запитання відповіли 35,7%, ще 24,9% скорі-
ше погодились з такою тезою. Скоріше ні сказали 
13,9%, однозначно ні – 7,7%. Байдуже 8,5% меш-
канцям області, а 9,3% не визначились в цьому 
питанні.

“Коли прийшла нова команда, новий губерна-
тор, ви знаєте, загальна картина показує, що не-
хай невеликі, але зміни на краще відбуваються. І 
ті люди, що зараз працюють в команді... сподіва-
ються, що цей кредит довіри буде ними виправда-
ний”, - наголосив Г.ЛУКІВ.

Дослідження також показало, що більш як 80% 
жителів Київської області планують взяти участь 
у голосуванні на виборах до обласної ради. Зо-
крема, 58,7% однозначно підуть на вибори, ще 
24,6% відповіли, що підуть на вибори. Однознач-
но не підуть на вибори 6,9% мешканців Київщини, 
6,7 скоріше не підуть на вибори. Не визначились 
3,1%.

Г.ЛУКІВ вважає, що ті опитані, які сказали, що 
не підуть на вибори, просто ще не повірили діючій 
владі. “Вони не повірили нині діючій владі, нині ді-
ючій партії, але дійсно тут все залежить від тих дій, 
які будуть найближчим часом у нас проходити”, 
зауважив він, додавши, що “ми прийшли, щоб на 
краще змінити нашу країну”.

НА ВИБОРАХ ДО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
ПАРТІЮ РЕГІОНІВ ГОТОВІ ПІДТРИМАТИ 

38,1% РЕСПОНДЕНТІВ
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Великою, дружньою громадою впер-
ше відзначали  День села у Червоній Сло-
боді.  Його вирішили  започаткувати саме  
у Всесвітній день продовольства.   

Село завжди пишається своїми 
людьми – добрими, скромними, пра-
цьовитими. А  кожний його житель гор-
диться своїм рідним краєм – самим най-
дорожчим, що є в нього на світі. Багато 
теплих слів може сказати сільський го-
лова Червоної Слободи Катерина Попо-
ва про кожного свого земляка, знає всіх 
видатних людей, які проживали і нині 
проживають у цьому прекрасному про-
цвітаючому краї. Дружніми стосунками 
переплелися відносини між громадою 
та її керівництвом.  Великим, запашним 
короваєм пригостила Катерина Мико-
лаївна своїх односельчан та гостей, які 
завітали в теплий осінній вечір разом 
відсвяткувати цю радісну подію.

 Сільський голова пригадала минуле і 
розповіла про нинішній стан села. Велику 
роль у житті кожного жителя, у розбудові 
та благоустрої Червоної Слободи  відіграє 
місцевий спиртозавод, історія якого по-
чинається ще з 1881 року. Підприємство, 
що стрімко розвивалося, вдосконалюва-
лося та розширювалося, принесло в ма-
леньке село великі зміни – кількість його 
мешканців стрімко збільшувалась, адже 
працювати на підприємство приїздили 
молоді спеціалісти. Червона Слобода пе-
ретворилася на населений пункт з розви-
неною інфраструктурою, де нині є школа, 
дитячий садок, відділення зв’язку, біблі-

отека, медична амбулаторія, плідно пра-
цює будинок культури та сільська рада. 
Наразі Червонослобідський спиртовий 
завод - сучасне підприємство з високою 

культурою вироб-
ництва, з сучасною 
автоматизацією та 
комп’ютеризацією 
технологічних про-
цесів, відоме в усьо-
му світі. Вже 30 років 
його очолює  Воло-
димир Якович Ар-
тюхов, який постій-
но впроваджує нові 
методи управління, 
реконструює та мо-
дернізує завод, ви-
водячи його на між-
народний рівень. У 
День села Володи-

мир Якович привітав 
своїх односельчан. Колектив підприєм-
ства вручив чудовий подарунок громаді  - 
оснастив будинок культури меблями. 

На святі слова привітання від сіль-

ського голови прозвучали для всіх жи-
телів Червоної Слободи, а найактивніші 
отримали відзнаки. Катерина Миколаївна 
висловила шану колишньому директору 

школи  Валентині Федорівні Хіміч та ни-
нішньому - Михайлу Михайловичу Шуль-
зі, працівникам  підприємства, за те, що 
ніколи не відвертаються від громади, а 
завжди підтримують та допомагають по-
радами щодо покращення та розбудови 
села. За належне виховання дітей, які до-
сягли значних успіхів у навчанні, відстою-
вали честь села на обласних олімпіадах та 
змаганнях, нагороди отримали  їх батьки. 
Теплі відгуки від голови почула медичний 
працівник Ольга Пархоменко, яка у своє-
му прагненні допомогти хворим, не знає 
ні вихідних, ні свят, ніколи не відмовляю-
чи у допомозі своїм односельцям. При-
вітала місцева влада колектив садочка 
«Полуничка», а також колектив співочого 
ансамблю «Оріяни». Не залишилася без 
подарунка і малеча, яка народилася в селі 
цього року,  й найстаріша його довгожи-
телька – 90-річна Параска Галактіонівна 
Тепла, а також ті, кому виповнилось 80. 
У День села привітала громада сімейні 
пари, які прожили разом 50 років і біль-
ше,  іменинників, які відзначають день 
народження 16–го жовтня, та жінок, які 

удостоїлись носити почесне 
звання «Мати-героїня». Не 
забули про людей, що про-
йшли війну. Ветеранам вру-
чили подарунки, вшанували 
хвилиною мовчання загиблих 
та подякували піснею. 

Теплі слова жителі Черво-
ної Слободи почули від свого 
духовного наставника отця 
Богдана та директора школи 
Михайла Шульги. 

Приємною несподіванкою 
стали гості, які вирішили заві-
тати до святкової зали з влас-
ного весілля. Наречені Роман 
та Іра, отримали щирі приві-
тання та маленький презент 
від сільської ради.

У теплій та приємній ат-
мосфері пройшов перший та 
незабутній для Червоної Сло-
боди День села. Прекрасний 
музичний супровід був від 

ансамблю «Оріяни» - чудовий співочий 
колектив, що є його окрасою і гордістю 
Червоної Слободи.  

Оксана ІГНАТЮК.

С В Я Т О   Р І Д Н О Г О  К РА Ю

На кордоні двох об-
ластей розташувалось 
мальовниче село нашого 
району – Небилиця. Воно 
щодня зустрічає та прово-
джає тисячі людей. А мину-

лої суботи всі вітали його з 
Днем села. 

Святкування розпо-
чали з освячення алтаря 
церкви Святого Миколая. 
У святковій літургії взяли 
участь настоятель Києво-
Печерської Лаври Архіє-
пископ Павло, настоятель 
храму протоієрей Петро, 
священики району. На уро-
чистості прийшло багато 
прочан з квітами. 

Пообіді сільський голо-
ва Любов Бабенко з коро-
ваєм зустрічала почесних 
гостей. 

Подарунком для жите-
лів села стало відкриття 

будинку культури. 
Тут, на святковій сце-

ні, голова райдержад-
міністрації Ярослав До-
брянський вручив почесні 
грамоти та цінні подарунки 

від імені Київської облдер-
жадміністрації сільсько-
му голові Любові Бабенко 
та найстаршому жителю 
села Марії Новиченко, від 
імені Київської обласної 
ради – ветерану Великої 
Вітчизняної війни Кирилу 
Гулаку та ветерану праці 
Миколі Варенику. А від іме-
ні місцевої влади відзначив 
грамотами та грошовими 
преміями небиличан за ак-
тивну життєву позицію та 
вагомий внесок у розвиток 
села.

– Жодне село не ма-
тиме майбутнього, якщо 
його жителі не будуть ціну-

вати його минулого, – ска-
зав Ярослав Вікторович. 
– Дуже приємно що гро-
мада Небилиці це розуміє, 
і завдяки цьому воно має 
перспективу розвитку. А 
сільський голова допомо-
же реалізувати всі великі 
бажання та починання для 
процвітання села. 

Також він звернувся до 
молоді та дітей, щоб вони 
завжди пам’ятали про рід-
них, які чекають на них та 
поверталися до рідного 
дому, малої батьківщини. 
Адже лише з молодим по-
колінням село буде жити та 
розвиватися.

Приєдналися до приві-
тань кандидат у депутати 
Київської обласної ради 
Юрій Забела, депутат ра-
йоної ради, приватний 
підприємець Микола Не-
чай, Рожівський сільський 
голова Микола Чапік, уро-
дженці Небилиці, приватні 

підприємці Юрій Йо-
венко та Сергій Бо-
гуцький. 

Приватний під-
приємець Микола 
Нечай опікується 
селом, хоч він тут не 
народився. Але це 
село для нього, не-
мов, рідне. Адже тут 
розпочалася його 
приватна діяльність. 
Він, розуміє потреби 
села, допомагає. 

Любов Бабенко 
підбила підсумки 
свого головування. 
Під час її керівни-
цтва в село прийшов 
газ, відкритий дитячий са-
док, відремонтовані при-
міщення сільської ради та 
ФАПу, збудовано будинок 
культури, здійснено мон-
таж трьох котелень, заку-
плені меблі та обладнан-
ня для будинку культури, 
школи, ФАПу, дитячого 

садка, проведено мон-
таж вуличного освітлення, 
тощо. 

– Ще багато чого по-
трібно зробити, – зазначи-
ла Любов Василівна. – Про-
те ми разом впораємося, 
адже ми дружна громада і 
у кожного болить серце за 
ближнього.

У кожному селі є май-
стри й майстрині. Небили-
ця не стала винятком. Тож у 
цей святковий день у фойє 
будинку культури були ви-
ставлені роботи місцевих 
умільців: вишиті хрести-
ком подушечки, рушники, 
скатертини, серветки, кар-
тини з петриківським роз-
писом, дерев’яні кухонні 
дощечки.

Гостям та громаді дару-
вав музичні вітання само-
діяльний колектив «Полі-
сяночка». Любов Бабенко 
є однією із учасниць цього 
колективу. До привітань 
приєдналися також і вихо-
ванці школи.

По завершенню на 
небиличан чекала свят-
кова розважальна про-
грама від вокально-
і н с т р у м е н т а л ь н о г о 
ансамблю із Києва та неза-
бутній феєрверк.

Марина ІЛЬЧЕНКО.

СЕЛО ПРИЙМАЛО ВІТАННЯ

Голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський 
та сільський голова Любов Бабенко відкривають ново-
зведений будинок культури

За 9 місяців поточного року на те-
риторії області сталося 140 дорожньо-
транспортних пригод з вини водіїв, у т.ч. 
автобусів та мікроавтобусів - 16, у яких за-
гинуло двоє людей, 33 – отримали тілесні 
ушкодження різного ступеня тяжкості. Ста-
ном на 14 жовтня ц.р. на території обслу-
говування ВДАІ Макарівського району за-
реєстровано 56 дорожньо-транспортних 
пригод, у яких загинуло 5 людей, а 74 
- отримали тілесні ушкодження. Одна 
дорожньо-транспортна пригода виникла 
з вини водія автобуса, при якій  людина 
отримала тілесні ушкодження.

   Основними видами ДТП є зіткнення 
транспортних засобів (21), наїзди на тран-
спортні засоби, що стоять (4), на перешко-
ду (14), на пішохода (6), на велосипедиста 
(2). Всі ці факти свідчать про те, що водії 
порушують правила дорожнього руху.

  Відділення ДАІ Макарівського райо-
ну проводить профілактичну роботу, яка 
спрямована на запобігання аварійності 
на дорогах, зміцнення транспортної дис-
ципліни серед водіїв, на профілактику ди-
тячого дорожньо-транспортного травма-
тизму. Провели робочі зустрічі з водіями, 
керівниками та інженерньо-технічними 
працівниками ТОВ АТП „Стріла”, під час 
яких доведено інформацію про стан ава-
рійності на автошляхах області, про скоєні 
резонансні ДТП за участю пасажиропере-
візників на території України. Також про-
ведено бесіди щодо суворого дотримання 
водіями правил дорожнього руху, ліцен-
зійних вимог.

   Державна автомобільна інспекція 
закликає всіх учасників дорожнього руху  
суворо дотримуватися діючих правил на 
дорогах, лише тоді спільними зусиллями 
зможемо забезпечити безпеку на авто-
шляхах.

Сергій МАРИНІЧ,

старший державтоінспектор

 ВДАІ Макарівського району при 

УДАІ ГУ МВС України 

в Київській області, 

підполковник міліції.

ДАІ ЗАСТЕРАГАЄ

ЗАБЕЗПЕЧИМО 
БЕЗПЕКУ 

НА АВТОШЛЯХАХ

Ансамбль “Оріяни“.

Вітання від дошкільнят.

Громада села зі священиками.

Микола Нечай вітає зі святом ветерана війни.
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Д/ф “Яванський сад”.
12.00 Новини.
12.05 Дiловий свiт.
12.15 Точка зору.
12.55 Д/ф “Я за все вдячний 

долi. Народний артист 
України О. Богданович”.

13.45 Х/ф “Два бiйцi”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Ревiзор.
16.00 “Нащадки”.
17.00 Шеф-кухар країни.
18.00 Вiкно до Америки.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.

21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Дурейтер.
3.10 Хай так.
3.35 Т/с “Кримiнальний сезон”.
5.05 Чоловiчий клуб.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

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

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
9.25 “Смакуємо”.
10.10 “Шiсть кадрiв”.
10.20 “Велике перевтiлення”.

11.15 Х/ф “Уроки виживання”.
13.00 Т/с “Була любов”.
13.55 Бойовик “Фантастична 

четвiрка”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30,23.35,3.45 “ТСН”.
17.25 Т/с “Доктор Тирса”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Зiрка+зiрка”.
22.50,2.55 Т/с “Маргоша 3”.
0.10 Х/ф “Помста немовлятi”.
1.40 Х/ф “Уроки виживання”.
4.40 “Справжнi лiкарi 2”.
5.30 “Ремонт +”.

ІНТЕР
5.50 “Походи в дикий свiт 3”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15,4.30 “Знак якостi”.
13.00 Т/с “Виклик”.
14.00 “Детективи”.
14.45 “Судовi справи”.

15.45 “Чекай на мене”.
17.20,4.05 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Розбiр польотiв”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Серафима прекрасна”.
0.00 “В. Мессiнг. Я бачу думки 

людей”.
1.10 Х/ф “Дейв”.
3.15 “Подробицi” - “Час”.
3.45 Т/с “До самої смертi”.
5.00 “Походи в дикий свiт 3”.

ICTV
5.45 Служба розшуку дiтей.
6.05,7.30 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.20 Свiтанок.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Море по колiно.
9.55 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
10.15 Т/с “Солдати 14”.
11.15 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.

13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20 Х/ф “Пастка”.
15.45 Х/ф “Бiй з тiнню 2. Реванш”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Морськi дияволи. Долi”.
21.50 Т/с “Вiйськова розвiдка”.
23.00,3.40 Свобода слова.
1.05 Надзвичайнi новини.
1.50 300 сек/год.
1.55 Провокатор.
3.10 Факти.

СТБ
6.15,1.00 “Бiзнес +”.
6.20 Д/ф.
7.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.35 “Лiд i полум`я”.
12.50 “Битва екстрасенсiв. 

Вiйна свiтiв”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Неймовiрна правда про 

зiрки”.
18.00,22.00,0.55 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Проклята 

Попелюшка”.
19.15 “Україна має талант!”
22.25 Т/с “Доктор Хаус”.

23.25 Т/с “Клiнiка”.
1.05 Х/ф “Обережно, бабусю!”

НОВИЙ  КАНАЛ
5.05 Т/с “Колишня”.
5.50 М/с “Вейнхед”.
6.10 Т/с “Солдати 16”.
7.00,7.10,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30,19.00,0.00 Репортер.
9.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.05 Iнфо-шок.
11.20 Iнтуїцiя.
12.40 Т/с “Татусевi доньки”.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 М/с “Зорянi Вiйни: Вiйни 

Клонiв”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.45,21.00 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.35 Т/с “Татусевi доньки”.
22.05 Новий погляд.
23.05 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
0.30 Служба розшуку дiтей.

0.45 Т/с “Золота медуза”.
1.45 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
6.25 Х/ф “Бiльше за життя”.
8.20 “Правда життя”. Анатомiя 

страху.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Детективи”.
11.40 “Карнi справи”.
12.40,19.15 Т/с “Останнiй 

секрет майстра”.
13.50 Т/с “Тульський-Токарєв”.
14.55 Х/ф “Випадок з Полинiним”.
17.10 Х/ф “Одiссея капiтана Блада”.
18.30,3.55 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,2.00,3.30,5.20 

“Свiдок”.
20.20 Т/с “Тульський-Токарєв”.
0.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
1.00 “Покер Дуель”.
2.15 “Полiттерор”.
2.40 “Речовий доказ”.
4.50 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

неділя, 24  жовтня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.45 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.15 Здорове харчування.
7.25 Акваторiя бiзнесу.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Зiрковий ранок.
9.35 Хто в домi хазяїн?
10.05 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
11.05 Обережно - дiти!
11.35 Х/ф “Останнiй кордон”.
13.20 Ближче до народу.
13.55 Футбол. “Iллiчiвець” 

(Марiуполь) - “Металiст” 
(Харкiв).

14.50 В перервi: Погода.
16.00 Шеф-кухар країни.
17.00 В гостях у Д. Гордона.
18.00 Дiловий свiт. Тиждень.

18.30,21.45 Чоловiчий клуб. “М-1 
Selection Ukraine”. 6 тур.

20.30 Точка зору.
21.00 Пiдсумки тижня.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Оперативний об`єктив.
0.00 Д/с “Жива пам`ять регiону”.
0.30 DW. Новини Європи.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.05 Х/ф “Останнiй кордон”.
3.35 Чоловiчий клуб. “М-1 

Selection Ukraine”. 6 тур.
5.55 Гiмн України.

1+1
6.15 М/ф “Коля, Оля та Архiмед”.
6.35 М/ф “Їжак + черепаха”.
6.45 М/ф “Дикi лебедi”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Шiсть кадрiв”.
10.50 “Смакуємо”.

11.25 “Без мандата”.
12.55 “Мiняю жiнку 2”.
14.30 Мелодрама “Будинок 

маляти”.
18.30 “Особиста справа”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.05 Т/с “Iнтерни”.
21.45 “Що ти робив минулої 

п`ятницi”.
22.50 “Свiтське життя”.
23.50 “ГПУ”.
0.50 Х/ф “Помста немовлятi”. 
2.20 Мелодрама “Чiзкейк”. 
3.45 “ТСН-Тиждень”.
4.15 “Дисиденти”.

ІНТЕР
5.15 М/с “Трансформери 3: 

Кiбертрон”.
6.15 “Найрозумнiший”.
8.15 “Гладiатори юрського перiоду”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”. 

Р.Харламов.
11.20 Х/ф “Замовлення”.

13.10 Х/ф “Суєта суєт”.
15.00 Т/с “Доярка з 

Хацапетiвки 2”.
17.00 “БУМ-2. Битва слов`ян”.
18.00 Х/ф “Серафима Чудова”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.15 Х/ф “Серафима Чудова”.
23.35 Т/с “Лiговка”.
1.40 “Подробицi тижня”.
3.00 Т/с “Теорiя великого вибуху 2”. 
3.20 Т/с “До самої смертi”. 
3.40 “Позаочi”.
4.25 “Формула кохання”.
5.10 “Знак якостi”.

ICTV
6.05 Факти.
6.25 Х/ф “Звичайнi чудеса”.
7.55 “Смак”.
8.40 Анекдоти по-українськи.
9.00 Прожекторперiсхiлтон.
9.45 Квартирне питання.
10.45 Ти не повiриш!
11.40 Козирне життя.
12.10 Iнший футбол.
12.45 Спорт.
12.50 Стоп-10.

14.20 Х/ф “Завтра не помре 
нiколи”.

16.55 Море по колiно.
17.40,19.30 Х/ф “Бiй з тiнню 2. 

Реванш”.
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф “Васабi”. 
23.30 Голi i смiшнi.
0.50 Тиша в бiблiотецi.
1.15 Х/ф “Поцiлунок дракона”. 
3.00 Iнтерактив. Тижневик.
3.15 Х/ф “Звичайнi чудеса”.

СТБ
5.45 М/ф: “Падав торiшнiй снiг”, 

“Козаки”.
7.10 Х/ф “Вусатий нянь”.
8.45 “Їмо вдома”.
9.55 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-фактор”.
15.00 “Смiшнi люди”.
16.00 “Лiд i полум`я”.
19.15 “Битва екстрасенсiв. 

Вiйна свiтiв”.
21.20 Х/ф “Маша i море”.

23.25 Х/ф “Канiкули кохання”.
1.30 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
2.25 Х/ф “На вас чекає грома-

дянка Никанорова”.
НОВИЙ КАНАЛ

6.25 М/ф “Нова iсторiя 
Білоснiжки”.

7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 Живчик старти.
9.05 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.45 М/с “Русалонька”.
10.10 Даєш, молодь.
10.35 Х/ф “Моя суперколишня”.
12.35 Клiпси.
13.00 Шоуманiя.
13.45 Ексклюзив.
14.35 Аналiз кровi.
15.20 Info-шок.
16.25 Новий погляд.
17.20 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть 2”.
20.00 Україна сльозам не вiрить.
22.25 Файна Юкрайна.
23.05 Голосування.
23.30 Спортрепортер.

23.35 Х/ф “Служителi закону”. 
2.15 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.05 М/с “Незнайко на Мiсяцi”.
9.05 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
11.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Спекулянти-перевертнi.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.20 Х/ф “Сестри”.
16.10 Х/ф “Вiйна”.
19.00 Х/ф “Розплата”.
21.10 Х/ф “Шалений Макс”. 
23.10 Х/ф “Макс Хейвок: Проклят-

тя нефритового дракона”. 
1.25 Х/ф “Дублер”. 
3.05 “Речовий доказ”.
3.25 “Агенти впливу”.
4.50 “Правда життя”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

понеділок,  25  жовтня

субота, 23  жовтня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 Ера здоров`я.
6.35 Крок до зiрок.
7.15 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.45 Створи себе.
8.00 Ера здоров`я.
8.20 Олiмпiада: вiд малого до 

великого.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Доки батьки сплять.
9.30 Так просто.
10.05 Хай так.
10.35,5.30 Коло Олiмпiади.
11.10 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
12.00 Х/ф “Останнiй кордон”.
13.55 Футбол. “Севастополь” 

(Севастополь) - “Металург” 
(Запорiжжя).

14.50 В перервi: Погода.
15.50 Аудiєнцiя.

16.15 Наша пiсня.
17.05 В гостях у Д. Гордона.
18.05 Золотий гусак.
18.40 Ревiзор.
19.15 Вечiр гумору на Першому.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Фольк-music.
23.00 Акваторiя бiзнесу.
23.30 Ера здоров`я.
23.50 Орбiта М. Поплавського.
0.40 Фiльм фестивалю “Покров”.
2.05 Х/ф “Останнiй кордон”.
3.45 Х/ф “Без скандалу”.
5.55 Гiмн України.

1+1
6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.50,5.20 “Справжнi лiкарi”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.

10.40 М/ф “Вовка у 
тридев`ятому царствi”.

11.00 “Шiсть кадрiв”.
11.25 “Велике перевтiлення”.
12.05 “Анатомiя слави”.
13.05 “Вiд пацанки до панянки”.
14.40 “Що ти робив минулої 

п`ятницi”.
15.50,1.50 “Зiрка+зiрка”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Х/ф “Будинок маляти”.
0.10 Мелодрама “Чiзкейк”. 
3.50 Х/ф “Схолола жертва”. 

ІНТЕР
5.30 М/с “Трансформери 3: 

Кiбертрон”.
5.50 “Велика полiтика з 

Е.Кисельовим”.
8.25 “Шукачi”. “Позашлюбний 

син Катерини”.
9.25 “Формула кохання”. А.Яковлєва.
10.25 “Городок”.
11.30 “Найрозумнiший”.

13.30,2.45 “Позаочi”. Т.Овсiєнко.
14.35 Х/ф “Свати 3”.
17.00 “Сiмейний розмiр”.
18.00 Вечiрнiй квартал. Бенефiс.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Пороблено в Українi”.
22.15 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
0.25 “Подробицi” - “Час”.
1.10 Т/с “Теорiя великого вибуху 2”. 
2.05 “Шукачi”.
3.30 “Формула кохання”.
4.15 “Знак якостi”.

ICTV
6.20 Факти.
6.50 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
7.35 Козирне життя.
8.00 Х/ф “Лепрекони”.
9.55 “Смак”.
10.40 Шури-мури.
11.00 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.20 Квартирне питання.
12.30 Наша Russia.

12.55 Х/ф “Золоте око”.
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Х/ф “Завтра не помре нiколи”.
21.35 Х/ф “Поцiлунок дракона”. 
23.35 Прожекторперiсхiлтон.
0.05 Х/ф “Апофеоз”. 
2.20 Х/ф “Лепрекони”.
3.45 Т/с “Хартленд”.

СТБ
4.40 М/ф: “Пластилiнова воро-

на”, “Козаки”.
6.15 Х/ф “Вас викликає Таймир”.
7.50 “Караоке на Майданi”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.40 М/ф “Губка Боб”.
12.40 “Танцюють всi! 3”.
16.50 Х/ф “Мужики!..”
19.00 “Х-фактор”.
21.50 “Смiшнi люди”.
22.50 “ВусоЛапоХвiст”.

23.50 “Моя правда. Сергiй 
Звєрєв. Без обличчя”.

0.55 “Зоряне життя. Заручницi 
епiзодiв”.

1.50 Х/ф “Божевiльний листопад”. 
3.20 Х/ф “Божевiльний листопад 2”. 
4.55 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф “Принцеса-наречена”.
7.25 Аналiз кровi.
8.00 Ексклюзив.
8.55 М/с “Дональд Дак”.
9.35 М/с “Русалонька”.
9.55 Зроби менi смiшно.
10.55 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
11.55 Iнтуїцiя.
13.05 Формула драйву.
13.30 Файна Юкрайна.
14.10 Даєш, молодь.
14.50, 15.40 Україна сльозам 

не вiрить.
19.00 Х/ф “Гарi Поттер i 

фiлософський камiнь”.

22.00 Х/ф “Наречена за будь-яку 
цiну”. 

0.10 Х/ф “Дiвчина мого най-
кращого друга”. 

2.10 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.00 М/ф “Умка шукає друга”.
8.20 М/с “Звiрятка в домi Теза”.
9.15 Т/с “Термiново в номер 2”.
11.30 “Речовий доказ”. 

Днiпропетровський бойовик.
12.00 Т/с “Невидимки”.
14.15 Х/ф “Один iз нас”.
16.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
19.00 Х/ф “Сестри”.
20.50 Х/ф “Вiйна”.
23.45 Х/ф “Сiм мумiй”.
1.30 Х/ф “Мисливцi темряви”.
2.55 “Речовий доказ”.
4.05 “Агенти впливу”.
5.05 “Правда життя”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Д/ф “Сейшели - перлина 

Iндiйського океану”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.40 Темний силует.
13.00 Право на захист.
13.25 Т/с “Кримiнальний сезон”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Золотий гусак.
16.00 “Нащадки”.
17.00 В гостях у Д. Гордона.
18.00 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Урочистi з нагоди 66-ї рiчницi 

визволення України вiд 
фашистських загарбникiв.

21.00,1.20 Пiдсумки дня.

21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Свiтло.
22.30 Книга. ua.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.50 Прес-анонс.
1.55 ТелеАкадемiя.
2.55 Т/с “Кримiнальний сезон”.
4.25 Чоловiчий клуб.
5.20 Програма мультфiльмiв.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.45,8.05,9.10 

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

23.55,3.25 “ТСН”.
7.25 М/ф.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 Т/с “Шлюбний контракт”.

12.30 Т/с “Була любов”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
14.05 Т/с “Доктор Тирса”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Їжа. Смертельна до-

бавка”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Мiняю жiнку 2”.
21.35,1.45 Т/с “Iнтерни”.
22.55 Т/с “Маргоша 3”.
0.10 Трилер “Правда на вибiр”.
2.35 Т/с “Маргоша 3”.
4.05 Т/с “Шлюбний контракт”.
4.50 Трилер “Правда на вибiр”.

ІНТЕР
5.50 “Походи в дикий свiт 3”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15,4.25 “Знак якостi”.
13.00 Т/с “Виклик”.
14.00 “Детективи”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.

17.20,4.00 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Розбiр польотiв”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Серафима прекрасна”.
0.00 “Самотня мама бажає по-

знайомитися”.
1.10 Х/ф “Мої друзi американцi”.
3.05 “Подробицi” - “Час”.
3.35 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
3.40 Т/с “До самої смертi”.
4.55 “Походи в дикий свiт 3”.

ICTV
5.30 Факти.
6.00,7.30 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.45 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.25,14.20 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати 14”.
11.30,17.35 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 7”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Вiйськова розвiдка”.
14.05 Анекдоти по-українськи.
15.20 Т/с “Морськi дияволи. Долi”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Морськi дияволи. Долi”.
22.00 Т/с “Вiйськова розвiдка”.
23.05 Х/ф “Кобра”.
0.55 Факти. Пiдсумок дня.
1.20 300 сек/год.
1.25 Т/с “Герої 3”.
2.15 Факти.
2.50 Надзвичайнi новини.
3.20 Х/ф “Пастка”.

СТБ
6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф.
7.20 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Маша i море”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв. 

Чорнi i бiлi”.
13.50 “Моя правда. Сергiй 

Звєрєв. Без обличчя”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Неймовiрна правда про 

зiрки”.
18.00,22.00,0.50 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Хто в 

будинку господар”.
19.10 “Правила життя”. 

“Громадське харчування: 

зворотна сторона”.
20.10 “У пошуках iстини”. “Ярослав 

Мудрий: справжнє обличчя”.
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”. 
1.00 “Бiзнес +”.
1.05 Х/ф “Пробач”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.05 Т/с “Колишня”.
5.50 М/с “Вейнхед”.
6.10 Т/с “Солдати 16”.
7.00,7.10,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смешарiк.
7.30,8.30 Репортер.
9.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.05 Iнфо-шок.
11.20 Iнтуїцiя.
12.35 Т/с “Татусевi доньки”.
13.40 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50,21.00 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.00,0.05 Репортер.
19.35 Т/с “Татусевi доньки”.
22.05 Здрастуйте, я - Ваша мама!

23.10 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-
подарки”.

0.50 Т/с “Золота медуза”.
1.45 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00,8.40,21.30,2.00,5.10 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
7.00 Х/ф “Одiссея капiтана Блада”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Детективи”.
11.40 “Карнi справи”.
12.40,19.15 Т/с “Останнiй 

секрет майстра”.
13.50 Т/с “Тульський-Токарєв”.
14.55 Х/ф “Живiть у радостi”.
16.45 Х/ф “Одiссея капiтана Блада”.
18.30 “Речовий доказ”. На-

роджений убивати.
20.20 Т/с “Тульський-Токарєв”.
0.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
1.00 “Покер Дуель”.
2.20 “Полiттерор”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.50 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.

   вівторок, 26 жовтня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.00 Д/ф “Оман, троянди 

пустелi”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40 Дiловий свiт.
12.25 Сiльрада.
13.00 “Надвечiр`я”.
13.30 Т/с “Кримiнальний сезон”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Як це?
16.00 “Нащадки”.
17.00 В гостях у Д. Гордона.
18.00 Шеф-кухар. Вечеря.
18.55 Футбол. “Карпати” (Львiв) 

- “Ворскла” (Полтава).
21.25 Дiловий свiт.
21.30 Телемарафон “Всiм 

миром - 1945”.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.

23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.45 Прес-анонс.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Хай щастить.
3.10 Т/с “Кримiнальний сезон”.
4.40 Чоловiчий клуб.
5.20 Програма мультфiльмiв.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.45,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30,0.00 

“ТСН”.
7.25 М/ф.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25,3.45 Т/с “Шлюбний контракт”.
12.30,4.35 Т/с “Була любов”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
14.00,0.15 Х/ф “Прощена недiля”.

16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Загибель планети”.
19.25 “Погода”.
20.10 “Вiд пацанки до панянки”.
21.35,2.05 Т/с “Iнтерни”.
22.55,2.55 Т/с “Маргоша 3”.

ІНТЕР
5.50 “Походи в дикий свiт 4”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.40,8.10,8.40 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15,4.30 “Знак якостi”.
13.00 Т/с “Виклик 2”.
14.00 “Детективи”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20,4.05 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Розбiр польотiв”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Серафима прекрасна”.

0.00 “Полювання на монстрiв”.
1.05 Х/ф “Рiк небезпечного життя”.
3.10 “Подробицi” - “Час”.
3.40 “Служба Розшуку дiтей”.
3.45 Т/с “До самої смертi”.
5.00 “Походи в дикий свiт 4”.

ICTV
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Факти.
6.00,7.30 Дiловi факти.
6.10,1.25 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати 14”.
11.30,17.35 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 7”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Вiйськова розвiдка”.
14.15 Comedy Club.
15.15,19.55 Т/с “Морськi дияво-

ли. Долi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
22.00 Т/с “Вiйськова розвiдка”.
23.05 Х/ф “Фар Край”.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.

1.30 Т/с “Герої 3”.
2.20 Факти.
2.50 Надзвичайнi новини.
3.20 Т/с “Хартленд”.

СТБ
6.05,1.00 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф.
7.15 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.45 Х/ф “Канiкули любовi”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв. 

Чорнi i бiлi”.
13.55 “Правила життя. Громадське 

харчування: зворотна сторона”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Неймовiрна правда про 

зiрки”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Трирiчний 

обвинувач”.
19.10 “Зоряне життя. Невiдомi 

дiти вiдомих батькiв”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Крутi 

школярi”.
21.35 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”.
23.25 Т/с “Клiнiка”.

0.50 “Вiкна-спорт”.
1.05 Х/ф “Повернення “Святого 

Луки”.
НОВИЙ  КАНАЛ

5.05 Т/с “Колишня”.
5.50 М/с “Вейнхед”.
6.10 Т/с “Солдати 16”.
7.00,7.10,7.40,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,8.30,19.00,0.00 Репортер.
9.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.05 Iнфо-шок.
11.20 Iнтуїцiя.
12.40 Т/с “Татусевi доньки”.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”.
14.30 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.35 Т/с “Татусевi доньки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Зроби менi смiшно.
23.05 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
0.30 Служба розшуку дiтей.

0.45 Т/с “Золота медуза”.
1.40 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
7.00 Х/ф “Одiссея капiтана Блада”.
8.40,19.00,21.30,2.00,3.35,5.20 

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

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Детективи”.
11.40 “Карнi справи”.
12.50 Т/с “Останнiй секрет майстра”.
14.00 Т/с “Тульський-Токарєв”.
15.05 Х/ф “Чорний океан”.
17.10 Х/ф “Вiдплата”.
18.30 “Правда життя”. Аматори 

екстриму.
19.15 Т/с “Золотий капкан”.
20.20 Т/с “Штрафбат”.
0.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
1.00 “Покер Дуель”.
2.15 “Полiттерор”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.55 “Агенти впливу”.
4.50 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

   середа, 27 жовтня
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Р Е К Л А М А  Т А  О Г О Л О Ш Е Н Н Я

* * * * *

КУПУЄМО ДОРОГО ПРЕДМЕТИ СТАРОВИНИ: 

С ТАТ У Е Т К И ,  М Е Д А Л І ,  ФА Р Ф О Р, 
І К О Н И ,  М У З И Ч Н І  І Н С Т Р У М Е Н Т И , 
МОНЕТИ ТОЩО.            ТЕЛ. 050-388-76-76.

Щ И Р О С Е Р Д Н І 
П О З Д О Р О В Л Е Н Н Я

К У П Л Ю  Д О Р О Г О  В И Р О Б И 
З  М Е Т А Л У  ( Б / У,  М Е Т А Л О Б Р У Х Т ) . 

Т Е Л :  0 5 0 - 3 0 0 - 0 8 - 7 7 ,  0 9 6 - 3 8 3 - 5 4 - 0 0 .
Л і ц е н з і я  с е р і ї  А Б  № 2 7 0 7 4 2  в і д  2 4 . Х І .  2 0 0 5  р .  № 2 1 0 . 

ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління праці та соціального захисту населен-

ня Макарівської райдержадміністрації повідомляє про 
наявність безкоштовних санаторно-курортних путівок 
на ІV квартал 2010 року за різними напрямками оздо-
ровлення, які можуть одержати постраждалі внаслідок 
чорнобильської катастрофи категорій 1, 2 та ліквіда-
тори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 
2, також путівок матері та дитини, які можуть одержати 
потерпілі внаслідок чорнобильської катастрофи кате-
горій 1, 2, 3, 4, що мають потерпілих дітей віком до 10 
років.

Звертатись у відділ у справах захисту насе-

лення від наслідків чорнобильської катастрофи 

(кабінет №8).

 Довідки за телефоном 5-12-73.

Президія районної організації вете-

ранів України  щиросердно вітає із славною 
ювілейною датою – 80-річчям від Дня наро-
дження

ОЛЬХОВЕЦЬ Анастасію Яківну  з Липівки,

БОНДАР Марію Михайлівну з Андріївки,

БІЛІНЕВИЧ Антоніну Кирилівну з Юрова,

ПЕТРЕНКА Миколу Опанасовича з Гавронщини та 

КОВАЛЬЧУК Ганну Яківну з Колонщини.

Шановні іменники!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, благополуччя, до-

статку, гарного щоденного настрою, миру та злагоди. 
Нехай Ваша доля буде ласкава, світла і щастям всіяна. 
Любові, шани та поваги Вам від рідних і близьких лю-
дей. Сили та снаги - на довгі роки!

Найріднішу та найближчу для нас людину, дорогу, 
люблячу і турботливу матусю, бабусю та прабабусю

КОБУ Галину Петрівну з Гавронщини

сердечно і уклінно вітаємо із славною да-
тою – 70-річчям від Дня народження.

Найдобріша і рідненька, в цей день ми 
Вам вклоняємось низенько. За сонце ясне, 
за серце прекрасне, за те, що добром зі-
гріває нас, за те, що  в щасливу і скрутну 
хвилину ми можемо всі прихилитись до 
Вас. Нехай Вас минають невдачі і грози, 
нехай лиш від сміху з’являються сльози, 
міцного здоров’я з роси і води, бадьорість 

та настрій хай будуть завжди. Ми дякуєм Богу, що Ви у 
нас є, силу й здоров’я Господь Вам дає.

Дочка Ніна з чоловіком Василем, 

внуки, правнуки.

Дорогеньку, рідненьку нашу іменинницю - доньку, 
сестру, тьотю 

ГАЛКУ Альону Володимирівну з Калинівки 

усім теплом наших сердець, щиро поздоровляємо із 
20-річчям від Дня народження і від душі їй зичимо:

Нехай Твоя ніжна краса світлою буде, як вранці роса.
Нехай Тобі квіти всміхаються рясно 
І дні Твої плинуть щасливі й прекрасні.
Щоб співала радістю душа,
Щоб всі мрії й помисли збувались,
А невдачі йшли у небуття.
Хай серце від горя ніколи не плаче,
А поруч крокують любов і удача!

Батьки, сестра Тетяна та її чоловік Сергій, 

брат Олександр та дружина Людмила, 

племінниця Вікторія, бабуся 

Оля та дід Толя.

Усім теплом наших сердець, щиро поздоровляємо 
із 45-річчям від Дня народження нашу шановну іменни-
цю, листоношу Мотижинського відділення зв’язку 

СНІГИР  Олену  Михайлівну.

Ось і прийшов жовтень, приніс у Ваш дім сімейне свя-
то зі спогадами про той день, коли Ви народились. Нехай 
же ця прекрасна золота пора супроводжує Вас на всіх 
стежках-дорогах, огортаючи теплом, даруючи щедро до-

статок, благополуччя, мир, любов та міцне 
здоров’я.

Хай доля подарує Вам безліч щасливих 
літ, щоб Ви були завжди усміхнені й краси-
ві, своїм теплом, щоб гріли нам серця. А 
ще Вам від душі зичимо:

З роси й води Вам злагоди й здоров’я,
Щоб Вас любили і любили Ви.
Та що слова? Щоб Ви ще довго-довго
Все, що схотіли б, - вміли і могли.

З повагою колеги. 

Колектив Колонщинської ЗОШ адресує найсер-
дечніші привітання з нагоди ювілейної дати від Дня на-
родження заступнику директора з навчально-виховної 
роботи

МАЙСТРЕНКО Надії Василівні.

Щиро зичимо Вам щастя та достатку, на-
строю веселого у осінні дні, щоб жилося мир-
но, все було в порядку, сонце щедро гріло, 
наче навесні. Радості, здоров’я на предовгі роки, успі-
хів у праці, ласки і добра, щоб в майбутнє світле тверді 
були кроки, щоб Вас доля завжди берегла!

Колектив Плахтянського НВО щиро вітає з ювіле-
єм від Дня народження директора 

СІМОРОЗ Софію Семенівну.

Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття,
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї, 
Радість на серці і хліб на столі!

Адміністрація, профспілковий комітет та весь 

колектив Макарівського райВУЖКГ щиросердно 
вітають з ювілейною датою – 50-річчям від Дня наро-
дження 

ЗИМЕНКА Миколу Петровича.

Щоб настрій був прекрасний в ювілей.
Здоров’я й щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, радістю і миром!

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
державного службовця - спеціаліста І категорії.

Вимоги до кандидатів: освіта - вища або базова 
вища або неповна вища; знання ПЕОМ; стаж роботи 
на державній службі - не менше 3 років.

Конкурс буде проводитися в приміщенні Макарів-
ського районного військового комісаріату через 30 
(тридцять) днів з моменту виходу   оголошення.

 За довідками звертатися за адресою: смт Ма-

карів, вул. Фрунзе, № 66, кім. №10, тел. 5-13-45

ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ
з 5-ти камерних профілів TROKAL та КВЕ. 

Німеччина (без свинцю). НАЙНИЖЧІ ЦІНИ.
ТЕЛ.: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

М Е Т А Л О В И Р О Б И
ВОТОКА, РЕШІТКИ, ОГОРОЖІ, ТИНИ ТА ІНШЕ.

ТЕЛЕФОНО: 066-978-42-40, 5-25-75

п’ятниця, 29  жовтня

четвер,  28   жовтня

УТ-1.
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Слово регiонам.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Фольк-music.
13.25 Т/с “Кримiнальний сезон”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Хто в домi хазяїн?
16.00 “Нащадки”.
17.10 Наша пiсня.
18.00 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.45,22.00 Турнiр зi змiшаних 

єдиноборств “М-1 Challenge”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.

23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 Прес-анонс.
1.55 ТелеАкадемiя.
2.55 Т/с “Кримiнальний сезон”.
4.25 Чоловiчий клуб.
5.20 Програма мультфiльмiв.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,9.10 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 Т/с “Шлюбний контракт”.
12.30 Т/с “Була любов”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
14.00 “Особиста справа”.
15.00 “Анатомiя слави”.
16.00 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00 “ТСН”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Живi ясновидцi”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.

20.10 “Гламурнi штучки та 
заучки”.

21.20,1.40 Т/с “Iнтерни”.
22.40,2.30 Т/с “Маргоша 3”.
23.45,3.20 “ТСН”.
0.00 Х/ф “Зведи мене з розуму”.
4.00 Т/с “Шлюбний контракт”.
4.45 Х/ф “Зведи мене з розуму”.

IНТЕР.
5.50 “Походи в дикий свiт 4”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
8.40 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 Т/с “Виклик”.
14.00 “Детективи”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Розбiр польотiв”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Серафима прекрасна”.
0.00 “Жiноче щастя. Оксамито-

вий сезон”.

1.10 Х/ф “Абсолютна влада”. 
3.25 “Подробицi” - “Час”.
3.55 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
4.00 Т/с “До самої смертi”. 
4.20 Т/с “Сусiди”.
4.45 “Походи в дикий свiт 4”.

ICTV.
5.40 Факти.
6.00 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати 14”.
11.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 7”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Вiйськова розвiдка”.
14.20 Comedy Club.
15.20 Т/с “Морськi дияволи. Долi”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 7”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Морськi дияволи. Долi”.
22.00 Т/с “Вiйськова розвiдка”.
23.05 Х/ф “Дочка генерала”. 
1.30 Факти. Пiдсумок дня.

1.55 300 сек/год.
2.00 Т/с “Герої 3”.
2.45 Факти.
3.15 Надзвичайнi новини.
3.45 Т/с “Хартленд”.

СТБ.
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.55 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.45 Х/ф “Криза Вiри”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв. 

Чорнi i бiлi”.
13.55 “Зоряне життя. Невiдомi 

дiти вiдомих батькiв”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Неймовiрна правда про 

зiрки”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Беатрiче 

жадає помсти”.
19.10 “Моя правда. Надiя 

Бабкiна. Приборкання 
норовливої”.

20.10 “Мiстичнi iсторiї 2 з 
Павлом Костiциним”.

21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Доктор Хаус”. 
23.25 Т/с “Клiнiка”. 

0.50 “Вiкна-спорт”.
1.00 “Бiзнес +”.
1.05 Х/ф “Чорний принц”.

НОВИЙ КАНАЛ.
5.05 Т/с “Колишня”.
5.50 М/с “Вейнхед”.
6.10 Т/с “Солдати 16”.
7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.10 “Пiдйом”.
7.30 Репортер.
9.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.05 Iнфо-шок.
11.25 Iнтуїцiя.
12.40 Т/с “Татусевi доньки”.
13.55 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.35 М/с “Новi пригоди 

Бетмена”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.35 Т/с “Татусевi доньки”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Свiтлi голови.
23.05 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.

0.00 Репортер.
0.30 Служба розшуку дiтей.
0.45 Т/с “Золота медуза”. 
1.40 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН.
6.00 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
7.00 Х/ф “Вiдплата”.
8.40,19.00,21.30,2.00 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Детективи”.
11.40 “Карнi справи”.
12.40 Т/с “Золотий капкан”.
13.50 Т/с “Штрафбат”.
15.00 Х/ф “Успiх”.
17.15 Х/ф “Вiдплата”.
18.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Вовчий квиток.
19.15 Т/с “Золотий капкан”.
20.20 Т/с “Штрафбат”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
1.00 “Покер Дуель”.
2.20 “Полiттерор”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.35,5.20 “Свiдок”.
3.55 “Агенти впливу”.
4.55 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1.
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Програма документальних 

фiльмiв.
13.30 Т/с “Кримiнальний сезон”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Околиця.
16.00 “Нащадки”.
16.55 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
17.30 Магiстраль.
18.00 Новини. Спецвипуск.
19.40 Чоловiчий клуб.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Футбол. Чемпiонат Iталiї. 

Серiя А. Дженоа - Iнтер.

22.35 В перервi: Трiйка, Кено.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.15 Вiд першої особи.
0.45 Д/ф.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Питання.
2.10 Прес-анонс.
2.15 ТелеАкадемiя.
3.15 Т/с “Кримiнальний сезон”.
4.50 Програма документальних 

фiльмiв.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
9.30 Т/с “Унiвер”.
10.10 “Сiмейнi драми”.
11.25 Т/с “Шлюбний контракт”.
12.30 Т/с “Була любов”.
13.25 “Грошi”.
14.25 “Велике перевтiлення”.
15.10 “Анатомiя слави”.

16.00,2.45 “Справжнi лiкарi 2”.
17.00,19.30 “ТСН”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 Генетика. Смертельна 

зброя.
20.10 “Без мандата”.
21.35 Трилер “Операцiя 

“Валькiрiя”. 
0.15 “ГПУ”.
1.20 Х/ф “Схолола жертва 2”. 
3.30 Т/с “Шлюбний контракт”.
4.20 Т/с “Була любов”.

IНТЕР.
5.50 “Походи в дикий свiт 4”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00,9.00,12.00,18.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 3”.
11.05 Т/с “Одного разу в мiлiцiї”.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 Т/с “Виклик”.
14.00 “Детективи”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20,4.10 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Розбiр польотiв”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 “Чисто NEWS”.
20.55 Т/с “Обручка”.
22.00 “Велика полiтика з 

Є.Кисельовим”.
0.00 “Перерване мовчання. 

Муслiм Магомаєв”.
1.00 Х/ф “Вся королiвська рать”.
3.20 “Подробицi” - “Час”.
3.50 Т/с “До самої смертi”. 
4.35 “Походи в дикий свiт 4”.

ICTV.
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Факти.
6.00 Дiловi факти.
6.10 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати 14”.
11.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 7”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Вiйськова розвiдка”.
14.20,22.20 Comedy Club.
15.20 Т/с “Морськi дияволи. Долi”.

17.40 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти 7”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.50 Х/ф “Будинок з приколами”.
21.55 Наша Russia.
23.20 Real Comedy.
0.10 Голi i смiшнi.
0.30 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.40 Т/с “Герої 3”.
3.05 Факти.
3.35 Т/с “Хартленд”.

СТБ.
5.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.00,1,45  “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.45 Х/ф “За сiрниками”.
10.55 Х/ф “Велика перерва”.
16.50 “Вiкна-новини”.
17.00 Х/ф “Екiпаж”.
20.00 “Танцюють всi! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Танцюють всi! 3”. 

Пiдсумки голосування.
0.45 “ВусоЛапоХвiст”.

1.35 “Вiкна-спорт”.
1.50 Х/ф “Версiя полковника 

Зорiна”.
НОВИЙ КАНАЛ.

5.00 Т/с “Колишня”.
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.50 М/с “Вейнхед”.
6.10 Т/с “Солдати 16”.
7.00,7.10,8.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
8.30,19.00,0.10 Репортер.
9.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.05 Iнфо-шок.
11.25 Iнтуїцiя.
12.40 Т/с “Татусевi доньки”.
13.55 М/с “Полiцейська 

академiя”.
14.30 М/с “Новi пригоди 

Бетмена”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.35 Т/с “Щасливi разом”.
21.00 Iнтуїцiя.
22.10 Т/с “Воронiни”.

23.15 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-
подарки”.

0.40 Х/ф “Мурашки в штанях 2”. 
2.00 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН.
6.00,8.40,19.00,21.30 “Свiдок”.
6.20 М/с “Спайдермен”.
7.15 Х/ф “Вiдплата”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Детективи”.
11.40 “Карнi справи”.
12.40 Т/с “Золотий капкан”.
13.50 Т/с “Штрафбат”.
15.00 Х/ф “Караван смертi”.
16.45 Х/ф “Бiлий ворон”.
19.15 Т/с “Золотий капкан”.
20.20 Т/с “Штрафбат”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
1.00 “Покер Дуель”.
2.00,3.30,5.20 “Свiдок”.
2.15 “Полiттерор”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.50 “Агенти впливу”.
4.50 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
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ПП  “Філоненко” м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

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

П О З И К А  Н А : 
нерухомість, земельні ділянки, авто 

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

ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
запрошує на роботу працівників на дерево-

обробні верстати та на пилораму, а також 

електрика-наладчика та різноробочих. 

ТЕЛЕФОНИ: 066-734-45-90; 050-384-20-78.

ТЕЛЕФОНИ: (044)
228-32-64; 227-13-55. 

“КИЇВСЬКОМУ ГОЛЬФ-КЛУБУ” 
терміново потрібні АГРОТЕХНІК 
(вимоги: вік 25 – 40 років, ч/ж, освіта - 
середня, вища с/г, д/р - 3 роки за спец., 
відсутність шкідливих звичок, посвідч. 
водія (В), користувач ПК.  Обов’язки: 
обслуговування гольфполів. Рівень 
зарплати - 4000-5000 грн./відрядно)  
та РОБОЧІ ДЛЯ САДІННЯ ДЕРЕВ (тим-
часово). Оплата - 17 грн. на годину.
ТЕЛ. 050-331-47-53;  067-403-66-38.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

Телефони: 098-921-12-31, 

067-173-92-92, 097-742-20-80.

ПП «ФУРМАН». ЖИТОМИР.
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

з 5-ти камерних профілів TROKAL та КВЕ. 
Німеччина (без свинцю).  БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 

Н А Й Н И Ж Ч І  Ц І Н И .
ТЕЛ.: 067-337-18-77; 063-397-10-87.

ПРОДАМ або ОБМІНЯЮ будинок у місті 
Краматорськ Донецької області на житло 
в Макарівському районі. Телефони: 095–
510–53-90; 044–257–69–23.

ПРОДАЮ автомобілі: «ВАЗ-2107» 2005 р.в. 
у хорошому стані (пробіг – 50 тис.км.) та 
«Рено-меган» 2004 р.в. (пробіг - 70 тис.км, 
1,4,16 клап., чорний колір, зимова резина 
– комплект на дисках) у відмінному стані. 
Ціна – за домовленістю. Тел.: 050-382-61-
52; 5-24-07.

ПРОДАЮ 3-кімнатну квартиру в Макарові 
по вул. Проектна, 7 (5-й поверх, індивіду-
альне опалення) та земельну ділянку (0,19 
га, скважина, світло, фундамент, тин) по 
вул.Калініна, 14. Тел.: 050-147-70-00, 098-
518-09-29.

ПРОДАЮ ТРАКТОРИ: ЮМЗ – 6 КМ з приче-
пом, 1989 р. випуску та Т-40-АП з двокор-
пусним плугом і дворядною копалкою + за-
пчастини. Трактори в хорошому стані. Тел.: 
097-224-32-04; 067-768-55-10.

ПРаТ  “КИЇВ-АТЛАНТИК УКРАЇНА” 
З А П Р О Ш У Є  Н А  Р О Б О Т У 

регіонального представника. Бажано мати власне авто. 

Надсилайте своє резюме на електронну 

адресу: lіtvin_tan@ukr.nеt

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

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

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ПОМІРНІ ЦІНИ.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
Магазин “Оптовий”, що у Макарові 

по вулиці Проектна,3, знову працює 

за оптовими цінами з 8.00 до 21.00.

Ласкаво запрошуємо усіх бажаючих!

Р О Б О Т А  В Д О М А !
ВИСОКА ЗАРПЛАТА; ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ.

Вимоги: приватний двір (приміщення, 

гараж, сарай).  Гарантуємо постійний дохід!

ТЕЛ: 097–027–92–32;  096–250–76-60.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 
АВТОМАТИКА НА ВСІ ВИДИ ВОРІТ.

БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
Т Е Л Е Ф О Н И :  0 9 7 - 4 3 5 - 2 4 - 6 3 ;  6 - 0 3 - 3 4 .

ВІДКРИТО МАГАЗИН «КОЛГОТКИ, ПАН-

ЧОХИ, ШКАРПЕТКИ» (жіночі та дитячі). 

Широкий асортимент, на будь-який смак.

Макарів, вул. Ілліча, 5, ТЦ «Рубін» 2-ий поверх.

Д О  У В А Г И  Г Р О М А Д Я Н !

Молодий чоловік, 34 роки, 
шукає жінку до 35-ти років для 
серйозних стосунків і створення 
сім’ї. Можна з села. Дітям буду 
радий. Згоден на переїзд. Про 
себе:  зріст 170, вага  60 кг; очі 
карі, волосся темне, не п’ю, лю-
блячий, турботливий, роботя-

щий. Працюю в Кодрі. Добре заробляю.

Тел. 096-961-94-21. Буду чекати дзвінка, смс.

П О С Л У Г И  А В Т О К Р А Н А
( 2 8  т о н н ,  с т р і л а  –  2 2  м е т р и ) .

П Е Р Е В Е З Е Н Н Я  В А Н Т А Ж І В .
Т Е Л Е Ф О Н  –  0 5 0 - 9 1 4 - 7 0 - 7 8 .
с м т  М а к а р і в ,  в у л .  І л л і ч а ,  5 ,  Т Ц  « Р у б і н » , 

3  п о в е р х ,  о ф і с  7 .

ПРИВАТНІ   ОГОЛОШЕННЯ 

(Makariv region, Kalynivka) is looking 

for the candidate to hold Administrator and 

Office-Manager position.

The candidate should have experience in 
administration field, has computer skills (MS 
Word, Excel, Outlook, Internet Explorer), fluent 
English and job experience. 

The potential candidate should send 

the resume to the e-mail: Igor.Klimenko@

ks.scania-ua.com

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ 
СПЕЦІАЛІСТИ:

(Компанія «ПРОД-ЕКО» займається 
виробництвом паливних гранул та брикетів)
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР: жінка 28-45 років, досвід 

роботи на виробництві - 5 років, вища освіта, знання 
усіх ділянок бух. і податкового обліку, ТМЦ, ВЕД (ім-
порт/експорт), ПДВ, на виробництві, ПК, 1С (Вироб-
ництво); 

ЗАВІДУВАЧ СКЛАДОМ: чоловік 25-45 років, вища 
освіта або середня технічна, досвід роботи - від 3 років 
на виробничих підприємствах, ПК, 1С (склад); 

ЕЛЕКТРИКИ: чоловіки до 50 років, середня техніч-
на освіта, досвід роботи - від 2 років на виробництві, V, 
IV, III групи допуску; 

НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ: чоловік до 50 років, в/о (тех-
нічна), досвід роботи на виробництві - від 2 років; 

ОПЕРАТОР СУШАРНОЇ УСТАНОВКИ: чоловік до 
45 років, середньо-спеціальна освіта, досвід роботи 
на виробництві (котельні) - від 2-х років; 

ОПЕРАТОР ГРАНУЛЯТОРА: чоловік до 45 років, 
середньо-спеціальна освіта, досвід роботи - від 2-х 
років;

СЛЮСАР КВПіА: чоловік до 45 років, середньо-
спеціальна освіта, досвід роботи від 2-х років;

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК: чоловік до 45 років. 
середньо-технічна освіта, досвід роботи на виробни-
цтві від 2-х років, розряд (III, IV, V);

ВОДІЇ АВТОКАРИ: чоловік до 45 років, середньо-
спеціальна освіта, досвід роботи на виробництві від 
2-х років;

ВОДІЙ ФРОНТАЛЬНОГО ПІДЙОМНИКА: чоловік 
до 50 років, середньо-спеціальна освіта, досвід робо-
ти водієм - від 5-ти років на виробничому підприємстві, 
права (С, Е); 

ВОДІЙ ЛІСОВОЗА: чоловік до 50 років, середньо-
спеціальна освіта, досвід роботи водієм - від 5-ти років 
на виробничому підприємстві, права (С, Е). 

ВОДІЙ АВТОКРАНА: чоловік до 50 років, середньо-
спеціальна освіта, досвід роботи водієм від 5-ти років 
на виробничому підприємстві, права (С, Е) допуск ро-
боти на установках кранів;

СТРОПАЛЬНИК: чоловік до 45 років, середньо-
спеціальна освіта, досвід роботи - від 2-х років;

ВОДІЙ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ: чоловік до 
50 років, середньо-спеціальна освіта, досвід роботи 
водієм - від 5-ти років на виробничому підприємстві, 
права (С, Е); 

ВОДІЙ МІКРОАВТОБУСА: чоловік до 45 років, 
середньо-спеціальна освіта, досвід роботи водієм - 
від 3-х років, права (В, С); 

РІЗНОРОБОЧІ: вік 22-50 років, без шкідливих зви-
чок, фізично здорові чоловіки, досвід роботи в лісово-
му господарстві буде перевагою. 

Компанія пропонує: оформлення згідно КЗПУ, 
офіційну зарплату.

Місце роботи: с. Липівка,  вул. Шевченка, 37 Ц. 
Присилайте резюме з вказаною посадою 

в темі листа і очікуваного рівня ЗП на e-mail: 
HR@imperia.net.ua.

 Звертатися за тел.: (044) 536 -12- 60, 097-704-
89-58 – запитати Анатолія.

ПРОХАННЯ ПОВЕРНУТИ 
Загублені документи (паспорт, ідентифікаційний 

код, чорнобильське посвідчення) на центральному 
стадіоні Макарова по вул. Б.Хмельницького на ім’я 
ПАНЬКА Сергія Григоровича, 1993 року народжен-
ня, велике прохання залишити в Макарівському по-
штовому відділенні зв’язку або в медучилищі.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право особистої власності на 
житловий будинок, який знаходиться в Макарові по ву-
лиці Набережній, 47, видане згідно рішення виконкому 
Макарівської селищної ради 30 січня 1979 року і зареє-
строване Київським міжміським БТІ 17 січня 1983 року 
за № 1755 на ім’я РУДЕНКА Олександра Романовича, 

вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії КВ № 023669, виданий 28 
квітня 2004 року за №030 Макарівським відділом земель-
них ресурсів згідно розпорядження райдержадміністра-
ції від 17 березня 2004 року за № 71 по Андріївській сіль-
ській раді на ім’я МАЛАШЕНКО Наталії Рудольфівни, 

вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯД № 770008, виданий 18 
жовтня 2007 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів райдержадміністрації за № 010733001075 згідно 
договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25 лис-
топада 2006 року за № 5174 по Колонщинській сільській 
раді на ім’я ТКАЧЕНКА Геннадія Миколайовича, вва-

жати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності 
на землю серії ІІ-КВ № 027781, виданий 9 квітня 1999 року 
за № 985 на підставі рішення виконкому Новосілківської 
сільської ради від 12 серпня  1998 року № 3 на ім’я ДЗЕ-

БАСА Петра Васильовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат на право приватної власності на 
земельну частку (пай) серії КВ   № 0148308, виданий 3 бе-
резня 1997 року Андріївською сільською радою на підставі 
рішення Макарівської райдержадміністрації від 18 лютого 
1997 р. № 64 на ім’я ОБОРСЬКОГО Василя Федоровича 
(внесені зміни до сертифіката: право на земельну частку 
(пай) передано ОБОРСЬКІЙ Надії Миколаївні – дружині 

у зв’язку зі смертю чолові-
ка, зареєстровані 10 жовтня 
2001 р. Макарівською рай-
держадміністрацією), вва-

жати недійсним.

ВТРАЧЕНИЙ оригінал до-
відки про взяття на облік 
платника податків форми 
4-ОПП, виданий 2 лютого 
2006 року № 16 Держав-
ною податковою інспекці-
єю в Макарівському районі 
на ім’я ПАСІЧНОЇ Ніни Ми-

колаївни (2422818049), 

вважати недійсним.

Колектив Гавронщинської ЗОШ глибоко сумує з при-
воду передчасної смерті колишньої вчительки почат-
кових класів

ЗІНЧЕНКО Олени Василівни

і висловлює щире співчуття рідним та близьким по-
кійної.

Колектив ПП “Ясени-спецсервіс“ висловлює глибо-
ке співчуття головному інженеру Токар Олександру 
Дмитровичу та слюсарю Токар Леоніду Дмитровичу з 
приводу смерті їх батька -

Дмитра Пилиповича.

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

ПРОДАЮ автомобіль «Ланос» 2009 р.в. Ціна – за домовле-
ністю. Можливо на виплату. Акція – подарунок – 100 л. бен-

зину. Соціальна програма для пільговиків. Тел. 096-459-18-10.

ВІКНА ТА ДВЕРІ. ТЕЛ.: 095-575-99-64; 097-507-10-01.
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25-31 ЖОВТНЯГОРОСКОП
ОВЕН. Творчий пошук, а також свiжi iдеї сприяють реалiзацiї ва-

ших планiв. Наствв сприятливий час для духовного i професiйного 
зростання. Цей тиждень дозволить укрiпити позицiї на службi i в 

бiзнесi. Не забувайте при цьому про свій будинок. Можливо, варто задума-
тися хоча б про незначний ремонт, якщо це вам пiд силу. Постарайтеся ви-
кроїти небагато часу, щоб поспiлкуватися з рiдними або вибратися абикуди 
разом з ними.

ТIЛЕЦЬ. Пора зменшити темп - хоч трохи вiдпочиньте вiд улюбле-
ної роботи. Якщо можливо - вiзьмiть вiдпустку або декiлька вiдгулiв. 
Напружена праця цього тижня протипоказана. Якщо ж це неможливо, 

то постарайтеся хоча б скоротити об`єм роботи в першу половину тижня. У 
понедiлок добиватися визнання своєї правоти практично безперспективно. 
Але, починаючи з середи, ви зможете з легкiстю вести переговори будь-якої 
складностi. Надійде багато корисної iнформацiї, будуть вдалi дiловi зустрiчi. 
Старi зв`язки продовжують розвиватися: ймовiрно, вони принесуть хорошi 
плоди, хоча це буде не цього тижня.

БЛИЗНЮКИ. Ретельно аналiзуйте подiї, що вiдбуваються, спира-
ючись на життєвий досвiд i логiку. Не прислухайтеся до чужої думки - 
зараз це просто небезпечно. Постарайтеся утриматися вiд вiдкритої 

критики колег. Можливе кар`єрне зростання i перехiд на нову посаду. При 
цьому постарайтеся уникнути зоряної хвороби. Попереду ось-ось замая-
чить щось новеньке - i воно обiцяє справжнiй успiх i полiпшення фiнансового 
положення. Вашi плани можуть вiдрiзнятися вiд того, що збираються робити 
оточуючi, так що вiрогiднi певнi розбiжностi.

РАК. Вам термiново необхiдно одержати новий професiйний 
досвiд, заповнити пропуски в знаннях i проявити свою здiбнiсть до 
творчостi, щоб не вiдчувати себе нiяково через деяку некомпетентнiсть 

у певних робочих питаннях. Для змiцнення ж свого авторитету необхiдно 
проявити терпiння i у жодному випадку не квапити подiї, що вiдбуваються на-
вколо. Понедiлок принесе довгождану iнформацiю, проте використовувати її 
необхiдно дуже обережно. У четвер вашому друговi або партнеру, ймовiрно, 
знадобиться допомога. Субота вдала для поїздок i вiдряджень.

ЛЕВ.  Успiх ваших подальших дiй залежатиме вiд того, наскiльки 
добре до них пiдготуєтеся, наскiльки чiтко i детально сплануєте кожен 
свiй крок. Вам допоможе послiдовнiсть i обережнiсть, а поспiшнiсть 

i розрахунок на те, що все вийде саме собою, можуть призвести до втрат i 
поразок. Найвдалiший тиждень для активних дiй. Можливе непорозумiння з 
боку начальства i колег - аж до конфлiктiв. Ситуацiя на роботi може негатив-
но позначитися на вашому авторитетi в колективi, будьте дипломатичніші. 
Близькi люди зажадають до себе багато уваги: можливо, вам навiть дове-
деться займатися рiшенням сiмейних проблем.

ДIВА. Цього тижня варто показати оточуючим на що ви здатнi. 
Доведеться вiдстоювати свої iнтереси, а заразом, можливо, навiть 
iнтереси друзiв, рiдних або дiлових партнерiв. У понедiлок не варто 

нi поспiшати, нi займатися декiлькома справами одночасно. Енергiя зна-
добиться вам пiзнiше, поки потрiбно почекати. Вiдповiдний момент для 
здiйснення задуманого настане в другiй половинi тижня. В середу направте 
свої зусилля, в першу чергу, на виконання службових обов`язкiв, але якщо 
щось не виходитиме, перейдіть на iнший вид дiяльностi.

ТЕРЕЗИ. На початку тижня вам доведеться напружено трудитися, 
щоб добитися бажаного результату. Прислухайтеся до голосу iнтуїцiї i 
знайдiть ключик до серця начальства, тодi у вас цiлком може з`явитися 

можливiсть просування по службi. Вiд дальнiх поїздок i вiдряджень у четвер 
i п`ятницю краще вiдмовитися, оскiльки вони не виправдають ваших надiй. 
Ближче до кiнця тижня побоюйтеся iнтриг, якi можуть завертiтися в найближ-
чому вашому оточеннi. У вихiднi вам напевно прийдуть у голову чудовi, просто 
генiальнi iдеї, в здiйсненнi яких допоможуть родичi i друзi.

СКОРПIОН. Вам важко займатися тим, що запланували на цей тиж-
день, так що краще вiдразу приготуватися до можливостi серйозних змiн 
у планах. Ймовiрно, доведеться багато часу витратити на рiшення чужих 

проблем. Особливого ентузiазму це заняття не викличе, зате дасть безцiнний 
досвiд терплячого служiння i самовiдданої вiдмови вiд особистих домагань. 
Втiм, все це стосується першої половини тижня, а вже у п`ятницю можете одер-
жати приємну звiстку, правильно зрозумівши яку, можна навiть полiпшити своє 
фiнансове становище. У своїй дiяльностi не бiйтеся новизни, оскiльки майже всi 
змiни обернуться для вас благом.

СТРIЛЕЦЬ. Цього тижня вам потрібно бiльше працювати i тро-
хи менше розмовляти. Це цiлком вiдповiдатиме вашому власному 
настрою, головне - зумiти реалiзувати таку схему дiй. Зараз у жод-

ному випадку не можна допускати емоцiйних зривiв - вони дуже дорого 
обiйдуться. На початку тижня можлива коротка поїздка або вiдрядження. 
У вiвторок постарайтеся уникати зустрiчей з начальством, оскiльки ваша 
нестриманiсть може привести до крупного скандалу. В середу можете 
вiдчути незадоволенiсть ходом подiй, вам важко буде порозумiтися з оточу-
ючими. У п`ятницю вiднесiться серйозно до оформлення документiв, врахо-
вуйте кожну дрiбницю.

КОЗЕРIГ. Цього тижня одним з важливих питань стане узго-
дження з працедавцем граничного об`єму наднормових робiт i змiни 
в робочому графiку. Пора б задуматися про вiдпустку, особливо 

якщо ви її вже не вперше вiдкладаєте. У понедiлок стосунки з дiловими 
партнерами складатимуться найкраще. Вiвторок може виявитися днем, 
повним дрiбними справами, повiдомленнями, листами. У п`ятницю поради 
доброзичливцiв можуть посипатися на вас з усіх боків - бажано звертати на 
них менше уваги.

ВОДОЛIЙ. Цього тижня при мiнiмумi зусиль ви зможете змiнити 
своє життя на краще. Варто задуматися про пiдвищення професiйного 
рiвня. У вiвторок ви зможете закласти фундамент для нових звер-

шень. Цього дня буде плiдною творчiсть у справах, вiдхiд вiд традицiйних 
принципiв у роботi. Не потрібно цього тижня забувати про наведення ладу в 
будинку. В недiлю не рекомендується починати нових справ.

РИБИ. Плутанина, яка вас оточувала, поступово вiдступає - почи-
нають яснiшати стосунках з близькими i не дуже близькими людьми. 
Поступово налагоджуються справи на роботi. Проте не варто форсу-

вати подiї. У понедiлок бажано призвати на допомогу всi вашi дипломатичнi 
здiбностi, щоб утримати рiвновагу в ситуацiї, що склалася. В четвер можли-
ва цiкава дiлова пропозицiя, не упустiть її з поля зору. У п`ятницю практично 
на кожному кроцi вас можуть пiдстерiгати пастки i небезпеки. 

 Ще зранку діти з великими букетами поспішали 
у школу, яка просто на очах перетворювалась у ди-
вовижне царство квітів. Їх було так багато, що здава-
лось не вистачить місця розмістити всі композиції.

Більшість з них були справді ше-
деврами: «Квітучий корабель» на 
фоні «Веселки» (2-А клас, вчитель 
К.І.Хоменко), немов запрошував у 
кругосвітню подорож до «Країни ди-
тячих мрій», яку спільно з батьками 
зробив учень 1-Б класу В.Леоненко 
(Н.І.Сенченко).

«Наші діти, немов квіти» (1-А, 
К.В.Маціканич) прославляють «Весе-
лу українську сім’ю» з «дивним чоло-
вічком», що готується до Євро-2012 
(3-А, І.В.Хмельовська). А «Баба-яга, 
кістяна нога» (4-А, В.М.Даниленко) 
запрошувала всіх присутніх до «гарбу-
зової родини» (1-В, М.І.Рябченко, 3-В, 
О.П.Сєрцова) та на «Веселий ярма-
рок» (4-В, Л.В.Шевчук).

З великою любов’ю до рідної макарівської землі 
створили свої композиції учні 3-Б (Н.Д.Проценко), 
2-Б (Л.М.Романіка) та учні 1-Б – Р.Мамоян, 
Д.Марченко, Н.Козачук; до рідної неньки учні – 1-Б 
«Мамина колиска»; до своїх дорогих учителів  – 1-Б, 
1-Г, 2-В «Вам даруємо і квіти, і наші серця».

Дитяча фантазія - невичерпна. Неможливо на-
звати всіх учасників квіткового дійства. Але особливо 
хочеться відмітити персональні роботи з природного 
матеріалу, як то мох, лоза, насіння, деревина: «Їжа-

чок» Б.Зіновия, «Осінній парк» Д.Матейчука. А деко-
ративні панно, казковий телефон та підкову на щастя 
учні 4-Б зробили, як прикраси для класу та школи.

Л.В.ШАТКОВСЬКА,

О.М.ЛЕОНЕНКО,

О.В. ГЕРАСИМЕНКО.

ШКІЛЬНА ОРБІТА

ОСІННІЙ БАЛ КВІТІВ

Багато віршів поета з легкої 
руки композиторів стали пісня-
ми, одну з них «Зажги свою звез-
ду»  виконали Анатолій Дем’янчук 
та Леся Герасименко. Однією з 
значущих для Макарівщини ста-
ла пісня, яку автор присвятив 
Димитрію Ростовському – покро-
вителю нашої землі. «Молитву за 
Макарів» акапельно проспівала 
Наталія Сілакова. Зала вибухну-
ла оплесками, настільки сильне 
враження залишили в серцях 
кожного присутнього і слова, і  
прекрасне виконання. Одним з 
улюблених творінь Ігоря Леоні-
довича стала пісня «Поручик», в 
яку він вклав глибокий смисл про 
місію, що покладається на кож-
ну людину на  Землі, у виконанні 
Володимира Мацибка – співака,  
композитора та товариша поета. 

Всі, хто в цей вечір виходив 
на сцену, нероздільно пов’язані 
з життям поета. Так, Людмила 
Шатковська, що свого часу при-
вела Ігоря Леонідовича до Центру 
творчості, де народилося чимало 

творів письменника, де засяяла 
зірочка його літературної студії 
«Сузір’я», привітала письменни-

ка і за сумісництвом керівника 
від усього їх дружнього колекти-
ву. Керівник клубу «Пошук» Діна 
Нетреба – колега 
і шанувальниця 
творчості поета, 
наголосила, що 
поезія Годенкова 
виражає глибоке 
розуміння людини, 
природи, всього 
н а в к о л и ш н ь о г о 
світу. А Олександр 
Третяк, написавши 
разом з Ігорем Ле-
онідовичем чима-
ло пісень, побажав 
своєму товаришу 
міцного козацько-
го здоров’я і ви-
конав пісню «Очі 
коханої». Голова 
«Спілки ветера-
нів Афганістану» 
Олександр Без-
угленко та голова районної орга-
нізації інвалідів війни та Збройних 
Сил Петро Кириленко вручили 

Ігорю Леонідовичу по-
дяку та пам’ятну медаль 
«20 років виводу військ 
з Афганістану» за творчі 
заслуги перед воїнами–
інтернаціоналістами. 
Пісня, яку Годенков при-
святив подіям, що від-
бувалися в Афганістані, 
торкнулася серця тих, 
хто пройшов дорогами 
війни, тому було вирі-
шено відзначити автора 
за його духовне відчуття 
та спорідненість з учас-
никами бойових дій. А 
член Національної спілки 
художників України Ана-
толій Древецький, захо-
плений творчістю Ігоря 

Леонідовича, намалював та пода-
рував письменнику картину.

В цей чудовий осінній вечір 

відбулася прем’єра двох нових 
композицій. Вірші, що написав ав-
тор  українською мовою, настільки 
вразили композитора Анатолія 
Кулака, що він написав до них ме-
лодію. Тепер вірші, що стали піс-
нею, вперше пролунали у залі під 
акомпанемент баяна у виконанні 
ансамблю «Родина» та Антона Пі-
отровського. Не обійшлося і без 

приємного сюрпризу для поета: 
Володимир Хоменко подарував 
пісню, написану донькою Ігоря 
Леонідовича – Євгенією.

Діти та випускники літератур-
ної студії «Сузір’я», яку очолює 
Ігор Годенков, порадували свого 
керівника художнім читанням ві-
ршів автора, а Світлана Ходаків-
ська виконала власну пісню чим 
дуже порадувала наставника. За-
вітали на творчий вечір і дорослі 
поети - Паша Грант  та Галина 
Герасименко, які долучаються до 
літературного альманаху студії.

Вечір поезії пройшов під 
темою спогадів та відкриттів, 
темою совісті, любові та духо-
вності. Всі гості та учасники на-
повнились емоціями автора, 
його енергетикою. Недарма ка-
жуть, що слово зцілює, і всі, хто 
завітав до Ігоря Годенкова, відчу-
ли на собі сповнену загадковості 
та чародійності  силу поезії. 

Оксана ІГНАТЮК.

«А МУЗИКА В ДУШІ НЕ ЗМОВКНЕ!»

відбувся погожого осіннього дня у початковій школі Макарівського НВК №1

Під такім девізом пройшов у минулу п’ятницю вечір для всіх, 
хто завітав у районний будинок культури на творчий вечір Ігоря Го-
денкова. Розділити емоції від поетичного слова, послухати твори 
місцевого літератора зібралися близькі та друзі, колеги та шану-
вальники автора. На сцену Ігор Леонідович вийшов  зі своїми по-
етичними здобутками, що  збагатились вже новим життєвим до-
свідом, насиченим свіжими поглядами і враженнями.

НАСТУПНІ НОМЕРИ ГАЗЕТИ “МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ“ ВИЙДУТЬ 23 ЖОВТНЯ (СПЕЦІАЛЬНИЙ 
ВИПУСК - НЕ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ ПО ПЕРЕДПЛАТІ ТА ПРОДАЖУ) ТА 28 ЖОВТНЯ


