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ЧИ Є  ВИХІД З 
КОНСТИТУЦІЙНОЇ КРИЗИ?

У 1996 
році Верхо-
вна Рада, 
висловлюю-
чи суверен-
ну волю гро-
мадян нашої 
держави, і 
спираючись 
на багатові-
кову історію 
українсько-
го держа-
вотворення, 
на світовий 
досвід, при-

йняла Основний Закон держави - Кон-
ституцію. Вона  повинна була  стати  
реальною і дієвою основою розбудови 
незалежної демократичної держави як 
повноправної учасниці світового спів-
товариства. 

І хоча Конституцію називали спіль-
ною дитиною, яка народилася з  непри-
язні тодішнього президента Леоніда 

Кучми до парламенту і страху  парла-
мента перед достроковим розпуском, 
все ж таки було сподівання, що саме 
вона   увійде в суспільне життя як голо-
вний оберіг державності і демократії, 
гарант незалежності і соборності Укра-
їни. 

І ось 13 років поспіль виявляється, 
що святкувати сьогодні фактично нам 
нічого.  І це притому, що Основний За-
кон держави нікуди не подівся, і біль-
шість учених-правників  вважають, що 
потенціал Конституції 1996 року Укра-
їною ще не вичерпано. Більше того, за 
висновком Венеціанської комісії, вона  
є однією з кращих у Європі.  

На думку міністра юстиції  Миколи 
Оніщука,  справа  сьогодні в тому, що 
порушено баланс влади -  перестала ді-
яти система “стримування і противаг” у 
нерозв’язних розбіжностях  між інсти-
туціями Глави держави і виконавчою 
гілкою державної влади, і його треба 
поновити. 

(Закінчення на 2 стор.)

Історія податкової служ-
би України веде свій відлік 
з 1990 року, коли 4 грудня 
Верховна Рада прийняла 
Закон України “Про дер-
жавну податкову службу в 
Україні”. Цим Законом було 
визначено основні завдан-
ня державних податкових 
інспекцій, суть яких полягає 
у здійсненні контролю за 
дотриманням податкового 
законодавства, правильніс-
тю обчислення, повнотою і 
своєчасністю сплати до бю-
джетів податків, зборів та 
інших платежів та неподат-
кових доходів і внесків до 
державних цільових фондів, 
установлених законодав-
ством України.

Практично відтоді 
розпочався процес фор-
мування структури по-
даткової служби України, 

поштовхом до якого стали 
Укази Президента України 
від 22.08.96 р. ”Про ство-
рення Державної податко-
вої адміністрації України 
та місцевих державних по-
даткових адміністрацій”’ 
і від 30.10.96 р. “Питання 
державних податкових ад-
міністрацій”. Податкова 
служба стала самостійною 
структурою в системі дер-
жавних органів виконавчої 
влади. Тоді ж було фактич-
но визначене організацій-
ну і структурну форми су-
часної податкової служби 
країни.

У липні 2000 р. Прези-
дент України своїм Указом 
затвердив Положення про 
Державну податкову адмі-
ністрацію України. Цей до-
кумент на законодавчому 
рівні визначив стратегію і 

тактику діяльності подат-
кової служби на сучасному 
рівні. 

Кілька років тому роз-
почався процес реформу-
вання податкової служби, 
спрямований на те, щоб 
зробити нашу податкову 
систему простішою та зро-
зумілішою. Проект модер-
нізації підтримав Світовий 
банк. Впровадження його 
дасть змогу поетапно в ці-
лому автоматизувати ро-
боту з платниками подат-
ків, перевести контрольні 
повноваження податківців 
і звітні обов’язки платників 
податків у віртуальний світ 
Інтернету для створення 
комфортних умов для кож-
ного платника, щоб сплата 
податків була зручною та 
зрозумілою.

(Закінчення. на 3 стор.)
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Є ТАКА ПРОФЕСІЯ – ЗБИРАТИ ПОДАТКИ

М а к а р і в с ь к и й 
районний центр со-
ціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
вітає юнаків і дівчат з 
Днем молоді.

Бажаємо міцного 
здоров’я, щастя, успі-
хів. Наснаги вам, муж-
ності, ніжності, опти-
мізму і любові та миру.

Щоб сонце завжди 
посміхалось, щоб за-
думи й мрії збулись, 
щоб доля завжди да-
рувала мирні, щас-
ливі й радісні дні! Від 
щирого серця бажаєм 
здоров’я, без нього 
немилі всі інші діла, в 
здоров’ї багатство і 
радість, і сила, і біль-
шого щастя на світі 
нема!

18 червня  перший заступник голови 
райдержадміністрації С.Грамушняк провів за-
сідання районної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки з розгляду звернення 
Козичанського сільського голови щодо недо-
пущення виникнення надзвичайної ситуації, 
що склалася на водному об’єкті, який є на те-
риторії сільської ради.

 
19 червня в  районному будинку культури 

відбулися урочистості з нагоди Дня медичного 
працівника за участю працівників центральної 
районної лікарні, дільничних лікарень, ФАПів 
та медичних амбулаторій загальної практи-
ки сімейної медицини. До святкування також 
долучилися голова райдержадміністрації 
В.Горбик, перший заступник голови райдер-
жадміністрації С.Грамушняк, заступники го-
лови райдержадміністрації О.Майстренко та 
О.Гуменюк. Керівники району привітали з про-
фесійним святом медиків і вручили  грамоти 
та цінні подарунки.

22 червня голова  райдержадміністра-
ції В.Горбик за участю голови районної ради 
М.Вараницького провів апаратну нараду з ке-
рівниками установ і організацій району щодо 
розгляду питань передплати районної газе-
ти „Макарівські вісті” та обласного видання 
„Київська правда”, проведення поточних 
ремонтів навчальних закладів, перебування 
учнів молодших класів при шкільних таборах, 
реконструкції водопроводу по вул. Чапаєва 
у смт Макарів, реконструкції доріг району та 
благоустрою населених пунктів.

18 червня заступник голови районної 
ради Г.Невмержицький взяв участь у засіданні 

Забуянської сільської ради щодо розгляду пи-
тання соціально-економічного розвитку села.

19 червня відбулося спільне засідання 
постійних комісій районної ради V скликання 
з питань соціально-економічного та культур-
ного розвитку і з питань   бюджету   та   фінан-
сів,   яке   провів   голова   районної   ради М. 
Вараницький. Розглянуто повідомлення район-
ної територіальної виборчої комісії, підсумки 
соціально-економічного і культурного розвитку 
району за 1-й квартал 2009 року, підготовки гос-
подарського комплексу та об’єктів соціально-
культурного призначення району до роботи в 
осінньо-зимовий період, питання затвердження 
звіту про виконання районного бюджету району 
за І квартал, розпоряджень голови райдержад-
мїністрації щодо розподілу субвенції з держав-
ного бюджету, районної програми забезпечення 
безперешкодного доступу людей з обмежени-
ми фізичними можливостями до об’єктів жит-
лового та громадського призначення. А також 
був обговорений договір щодо співробітництва 
між районною радою та Центром Інвестиційно-
Інноваційних Програм Національного агентства 
України з іноземних інвестицій та національного 
розвитку і Міжрегіональним форумом конку-
рентноспроможності щодо розроблення та ре-
алізації Стратегії підвищення конкурентноспро-
можності району на період з 2011 до 2015 року.

22 червня відбулося засідання постійної 
комісії з питань комунальної власності, розви-
тку малого та середнього бізнесу та упорядку-
вання підприємницької діяльності, пов’язаної 
з геологічним вивченням надр і видобуванням 
корисних копалин, з розгляду перспектив по-
кращення роботи комунальних підприємств.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!
28 ЧЕРВНЯ  –  ДЕНЬ  КОНСТИТУЦІЇ  УКРАЇНИ

У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян 
нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотво-
рення, на світовий досвід, прийняла Основний Закон України — Конституцію, 
яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної 
держави як повноправної учасниці світового співтовариства.

Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності і де-
мократії, гарант незалежності і соборності України. Її найвища юридична сила, 
верховенство права, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність — 
фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується май-
бутнє українського народу.

Хай мир і взаєморозуміння сприяють подальшій розбудові нашої держав-
ності, становленню достатку в кожній сім’ї. Зі святом вас, дорогі земляки!

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 
голова районної ради.

Володимир ГОРБИК,
голова райдержадміністрації. 

ДОРОГІ ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА!
В прекрасний літній день прийміть найщиріші вітання від 

імені райдержадміністрації та  районної ради з нагоди Дня мо-
лоді. Хай кожна ваша мить буде наповнена радістю, добром та 
розумінням. Не поспішайте ставати дорослими, адже юність не 
повертається з плином часу. Відкривайте постійно нові можли-
вості життя, оскільки воно є багатогранним, не бійтеся перепон 
на своєму шляху, бо здолавши їх, здобудете нові сили та досвід 
для подальшого впровадження. Будьте здорові та щасливі, не-
хай доля буде прихильною до кожного, а негаразди залишаться 
у минулому.

Нехай стелиться доріжка, усіяна лише добром і благополуччям, миром та зла-
годою, а в серцях панує вічна любов та доброзичливість.

ВІТАЮ ЗІ СВЯТАМИ!
Тринадцять років тому 28 червня п’ята сесія 

Верховної Ради України прийняла доленосний 
документ незалежної суверенної України – Кон-
ституцію, за якою живемо, діємо, працюємо. І 
сьогодні я вітаю всіх макарівців з цим знаменним 
днем, який навіки увійшов в  історію  як день, коли 
вільна Україна отримала Основний Закон держа-
ви, для кожного з нас.

У неділю відзначатимемо ще одне свято – День 
молоді. Вам, шановні дівчата і юнаки нести еста-
фету старшого покоління, продовжувати традиції 
нашого народу, започатковувати свої нові прогре-
сивні ідеї, які служитимуть на благо Вітчизни. Хай 
все задумане вами збувається, не зупиняйтеся пе-
ред труднощами, будьте життєрадісними й впев-
неними у свої сили й переконання!

Геннадій ЗДОЛЬНИК,
Макарівський селищний голова.

Юлія Науменко, Віра Мартинюк, Оксана Опа-
насенко, Катерина Степанюк - випускниці 9-го 
класу Андріївського НВО особливо радісно зу-
стрічають День молоді, адже вони напередодні 
отримали свідоцтва про здобуття базової загаль-
ної середньої освіти.
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(Закінчення. Поч. на 1 стор.) 
Як відомо, Президент Віктор Ющен-

ко  ще 31 березня  цього року  вніс на 
розгляд Верховної Ради свої зміни до 
Конституції. Глава держави вважає, що 
оновлена Конституція має “раз  і наза-
вжди” закріпити норму, відповідно до 
якої зміни та доповнення до Основного 
Закону можуть прийматися виключно 
через механізм всенародного референ-
думу. Президент відзначив актуальність 
цього питання у контексті недолугих 
змін до Конституції, внесених без узго-
дження із суспільством у 2004 році. 

Говорячи про зміни, які він пропонує 
внести до Конституції, Віктор Ющен-
ко висловив глибоке переконання, що 
Україна повинна перейти до моделі 
двопалатного парламенту. 

В Нижній палаті, на його думку, має 
сконцентруватися власне політична 
діяльність, змагання політичних пар-
тій. Базовою компетенцією цієї палати 
Президент вважає формування уряду 
одночасно з прийняттям програми його 
діяльності, творення законів та при-
йняття бюджету. Верхня палата парла-
менту призначає керівників ключових 
загальнодержавних інституцій, таких як 
суди, прокуратура, регуляторні органи. 
“Вони служать нації, а не партіям”, - під-
креслює В. Ющенко. 

Базова функція Верхньої палати 
- представництво територій у націо-
нальних інституціях влади. Йдеться про 
трьох представників від кожної області, 
які  змінюватимуться за принципом ро-
тації. Саме Верхня палата ВР має схва-
лювати закони, прийняті у Нижній, ви-
ступаючи ефективним фільтром, щоб 
ідеологічний підхід, який формується 
на партійному рівні у Нижній палаті, був 
мінімізований.  

 Глава держави окремо звернув увагу 
на обмеження депутатського імунітету. 
У  поданому В.Ющенком законопроекті 
пропонується значне розширення повно-
важень органів місцевого самоврядуван-
ня шляхом надання їм виконавчої  функції. 

Президент особливо підкреслює, 
що йдеться про формування “народної 
Конституції” та розширення інструмен-
ту “прямої народної демократії”. Адже у 
проекті пропонується норма, відповід-

но до якої громадяни, зібравши сто ти-
сяч підписів, можуть внести на розгляд 
ВР і свій законопроект.

А  в травні  вже  почали говорити 
про альтернативний  президентському 
проект   Конституції, який розробили 
разом Партія регіонів і БЮТ, обіцяючи 
з дня на день створити нову  коаліцію,  
щоб провести свій  варіант через Вер-
ховну Раду. І хоча офіційно він  не був 
представлений, поширилися чутки про 
радикальну зміну  Основного Закону 
України,  зокрема, в питанні обрання 
Президента країни не волевиявленням 
усього народу, а у Верховній Раді. Се-
ред різних політичних сил почалися не-
примиренні дискусії. 

І саме тоді парламент дав шанс Пре-
зиденту не дозволити  змінити Консти-
туцію - схвалив закон про референдум. 
Цей закон визначає порядок оголошення 
всеукраїнського референдуму за народ-
ною ініціативою - на вимогу не менш ніж 
3 млн. громадян України, які мають право 
голосу, за умови, що їхні підписи зібрано 
мінімум у 2/3 областей і щонайменше по 
100 тисяч  з кожної,  а також  внесення 
змін до таких розділів Основного Закону: 
розділ 1-й - “Загальні принципи”, розділ 
3-й  - “Вибори. Референдум” і розділ 13-й  
- “Внесення змін до Конституції України”. 
Законопроект подається у Верховну Раду 
Президентом України або народними де-
путатами, які складають не менше 2/3 від 
конституційного складу парламенту,  і за 
умови його ухвалення не менше 2/3 від 
конституційного складу Верховної Ради, 
затверджується всеукраїнським рефе-
рендумом.

Всеукраїнський референдум  при-
значає Президент України. При цьому 
дата  його проведення визначається не 
раніше, ніж через 90 днів і не пізніше, 
ніж через 120 днів від дня видання указу 
Президента. 

Як воно буде насправді, побачи-
мо. Як відомо, коаліція Партії регіонів і 
БЮТ не відбулася, але бажання зміни-
ти Основний Закон залишилося. Тож 
чи будемо ми жити у дійсно правовій 
державі, багато у чому залежить від не-
байдужості її громадян. Тобто від нас з 
вами. Не забуваймо про це.

Тетяна НОВІКОВА.

ЧИ Є  ВИХІД З 
КОНСТИТУЦІЙНОЇ КРИЗИ?

№  Прізвище, ім’я, по батькові,
        посада  керівника, 
        який веде прийом

1     Горбик В.М. - голова  
        райдержадміністрації

2     Грамушняк С.О. - перший 
        заступник голови 
        райдержадміністрації

3     Левковський П.І. - заступник     
        голови райдержадміністрації

4     Майстренко О.М. - 
        заступник голови 
        райдержадміністрації

5     Гуменюк О.М. - заступник 
        голови райдержадміністрації

      Липень                 Серпень                Вересень

Вільно
8.07

Грузьке
22.07

Андріївка
2.07

Колонщина
16.07

Борівка
3.07

Забуяння
17.07
Бишів
14.07

Маковище
28.07

Козичанка
6.07

Лишня
20.07

Королівка
12.08

Ситняки
26.08

Комарівка
6.08

Ч.Слобода
20.08

Копилів
7.08

Липівка
21.08
Юрів
11.08

Ясногородка
25.08

Наливайківка
3.08

Мотижин
17.08

Небилиця
9.09

Плахтянка
23.09

Фасова
3.09

Чорногородка
17.09

Людвинівка
4.09

Пашківка
18.09

Опачичі
8.09

Соснівка
22.09
Кодра
7.09

Гавронщина
21.09

Г Р А Ф І К
особистих виїзних прийомів громадян керівниками  райдержадміністрації в 

населених пунктах району  у третьому кварталі 2009 року 
(на виконання Указу Президента України від 7.02.2008 №109/2008)

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

З 2002 року Оксана Во-
лодимирівна Підоріна – на 
державній службі. Нині вона 
начальник відділу житлово-
комунального господарства 
райдержадміністрації. Керів-
на посада від Оксани Воло-
димирівни вимагає ґрунтов-
них знань і компетентності 
у галузі, від професіоналіз-
му та злагодженості робо-
ти якої, без перебільшення 
можна сказати, залежить 
гарний настрій у наших осе-
лях, чистота та затишок на-
шого містечка. Перша освіта 
О.В.Підоріною, отримана в 
Київському політехнічному 
інституті, була інженерна. 
Проте згодом вона переко-
налася, що державна служба 
вимагає щоденного попо-
внення й оновлення знань. 
Спершу здобула юридичний 
фах, а в 2006 році закінчила 
Національну академію дер-
жавного управління при Пре-
зидентові України (до речі, з 
червоним дипломом) за спе-
ціальністю магістр держав-
ного управління.

Нещодавно Оксана Воло-
димирівна стала перемож-
цем ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» Київської об-
ласті в номінації «Кращий керівник» і була нагороджена Почесною грамотою обласної 
держадміністрації. О.В.Підоріна, продемонструвавши на обласному турі глибокі зна-
ння з питань державного управління, службової етики та етикету, а також успішно за-
хистивши самостійно розроблену тему, тепер відстоюватиме честь Київщини на рівні 
держави. З чим і ми вітаємо її та приєднуємося до найкращих побажань з нагоди про-
фесійного свята, яке державні службовці відзначили минулого вівторка.

СЕЛИЩНИМ ГОЛОВОЮ ОБРАЛИ ТЕТЯНУ ГАПОНЕНКО
21 червня в Кодрі відбулися вибори селищного голови. На цю посаду претендува-

ло сім осіб, а саме: позапартійні, сомовисуванці І.Ф.Бандура – начальник ПП ЛЕО СЕНС, 
Т.В.Гапоненко – секретар Кодрянської селищної ради (наймолодша серед претендентів), 
Л.Л.Кухарук – непрацююча, Н.І.Кучеренко – медична сестра, В.О.Можаровський – при-
ватний підприємець, О.Б.Пелюхівська – головний бухгалтер Кодрянської селищної ради, а 
також С.С.Соловіцький – приватний підприємець, якого на посаду селищного голови вису-
нули первинна та районна організації «Народна партія «Блок Литвина», членом якої він є.

За результатами підрахунків найбільшу кількість голосів – 254 (30,4%) віддано за Те-
тяну Володимирівну Гапоненко, 1976 року народження, має середню спеціальну освіту; 
за В.О.Можаровського – 184; С.С.Соловіцького – 110; І.Ф.Бандуру – 73; О.Б.Пелюхівську 
– 69 і за Л.Л.Кухарук та Н.І.Кучеренко – по 62 за кожну.

Під час проходження позачергових виборів Кодрянського селищного голови вибор-
чі дільниці смт Кодра та Кодра-Торф відвідали голова районної ради М.Вараницький та 
заступник голови районної ради Г.Невмержицький.

22 червня голова райдержадміністрації Володимир Горбик привітав Тетяну Володи-
мирівну Гапоненко з впевненою перемогою та побажав натхнення і сил на подальшу 
плідну роботу для кодрянської громади.

За ініціативи Головного управління державної служ-
би України у вересні 2007 року Кабінетом Міністрів 
України прийнято постанову «Про проведення щоріч-
ного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний 
службовець», якою, починаючи з 2008 року, започатко-
ване проведення цього заходу. Метою його є зростання 
професіоналізму, відкритості, інституційної спромож-
ності державної служби, підвищення її авторитету шля-
хом узагальнення досвіду роботи кращих державних 
службовців. Конкурс «Кращий державний службовець» 
проводився у три тури в двох номінаціях: «Кращий ке-
рівник» та «Кращий спеціаліст». Перший тур проходив 
серед державних службовців райдержадміністрації з 1 
березня по 21 квітня 2009 року. Для проведення кон-
курсу утворений організаційний комітет, склад якого 
затверджений розпорядженням голови райдержадмі-
ністрації від 26.02.2008 № 898.

Загалом у І турі конкурсу взяли участь 6 державних 
службовців. За результатами виконаних трьох конкурс-
них завдань визначені переможці у номінаціях «Кращий 
керівник» - Підоріна Оксана Володимирівна - начальник 
відділу житлово-комунального господарства райдержад-
міністрації та “Кращий спеціаліст” - Вербило Кароліна 
Віталіївна - головний спеціаліст відділу у справах захис-
ту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 
управління праці та соціального захисту населення рай-
держадміністрації. Нагородження переможців І туру 
конкурсу «Кращий державний службовець» відбулося 
на апаратній нараді при голові райдержадміністрації 23 
червня 2009 року.

Олександр ГУМЕНЮК,
заступник голови райдержадміністрації.

ЗАХИЩАТИМЕ ЧЕСТЬ КИЇВЩИНИ 
НА РІВНІ ДЕРЖАВИ

ПЕРЕМОЖЦІ ПЕРШОГО ТУРУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

30 червня 2009 року в м. Біла Церква в приміщенні бу-
динку культури „Шинник” пройде розширена нарада з 
виконання Київської обласної програми „Сільські стаді-
они Київщини на 2008 - 2011 роки”.

Початок об 11-00. В даному заході планується участь 
близько 1000 учасників.

В ІДБУЛОСЯ   ПЕРШЕ 
ЗАС ІДАННЯ   РОБОЧО Ї   ГРУПИ

24 червня заступник голови рай-
держадміністрації, голова районної 
робочої групи з питань підготовки 
господарського комплексу та об’єктів 
соціально-культурного призначення 
Макарівського району до роботи в 
осінньо-зимовий період 2009-2010 
рр. П.І.Левковський  провів її перше 
засідання. Крім членів робочої групи, 
у ньому взяли участь керівники рай-
центрівських установ та організацій.

Згідно розпорядження голови рай-
держадміністрації В.М.Горбика „Про 
підготовку господарського комплексу 
та об’єктів соціально-культурного при-
значення Макарівського району до ро-
боти в осінньо-зимовий період 2009-
2010 рр”, розроблені заходи, в яких 
передбачено обсяги виконання робіт 
у підготовчий період; зобов’язано сіль-
ських та селищних голів розробити 
заходи стосовно своїх територіальних 
громад та забезпечити їх реалізацію. 
Зокрема, мова йде про підготовку 
комунально-житлового господарства, 
установ соціальної  сфери, загально-
освітніх та дошкільних закладів тощо. 
При внесенні змін до місцевих бюдже-
тів рекомендовано передбачити ко-
шти для підготовки об’єктів соціально-
культурного призначення до сталого 
функціонування їх у зимових умовах.  
До підготовки господарського комп-
лексу залучати у встановленому по-
рядку для цих цілей кошти підпри-
ємств, інвесторів, кредити банків.

Уже на першому засіданні з ви-
ступів окремих керівників зрозуміло, 
що передбачається чималий фронт 
робіт у ході підготовки, до того ж 
окремі потребують значних капіта-
ловкладень. Про це, зокрема, гово-
рили начальник районного ВУЖКГ 
А.В.Соломенко, головний лікар ЦРЛ 
П.А.Сидоренко та інші.

Підсумовуючи сказане, П.І Лев-
ковський зазначив, що не слід за-
тягувати з початком підготовки 
об’єктів до роботи у зимовий період. 
Хоча минає лише перший літній мі-
сяць, але час спливе швидко і зима 
спитає, що було зроблено.

       Інф. „М. в.”.

ДОПОМОЖЕМО ПОТЕРПІЛИМ
Ми, жителі Макарівщини, щиро співчуваємо 

волинянам, які постраждали від буревію. Управ-
ління праці та соціального захисту населення рай-
держадміністрації звертається до підприємств, 
організацій, установ та громадян відгукнутися на 
людську біду, допомогти потерпілим фінансово. 
Віримо у вашу чуйність і благодійність.

Розрахунковий рахунок: 260003012444. 
Одержувач: Волинська обласна організація 

профспілки працівників соціальної сфери. 
Банк одержувача: Ощадбанк м. Луцьк.
Код ЄДРПОУ: 33170532.  МФО: 303398. 
Призначення платежу: Безповоротна фінансова 

допомога постраждалим від буревію. Без ПДВ. 
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Органи ДКРС, у своїй діяльності, почали 
приділяти важливе значення аудиторським 
перевіркам, а спонукала нас до цього ниніш-
ня ситуація, яка склалась в області та держа-
ві в цілому, - говорить Олена Владиславівна. 
Адже завдяки саме такому підходу вдається 
відшукати значні резерви та підказати ор-
ганізаціям, як ними правильно скориста-
тися. Наведу конкретний приклад. Щойно 
нашими працівниками здійснено перевірку 
одного з міст області, яке на сьогодні є міс-
том обласного підпорядкування. Однак під 
час здійснення перевірки було з’ясовано, 
що ні за кількістю населення, ні за структу-
рою управління, ні за наявністю необхідних 
комунікацій це місто не відповідає зазна-
ченому статусу. За нашими розрахунками, 
переведення міста з обласного в районне 
підпорядкування дозволить щорічно еконо-
мити біля двох мільйонів бюджетних коштів. 
З приводу цього, нами підготовлені та пере-
дані керівництву обласної ради та обласної 
державної адміністрації всі матеріали.

Хочу підкреслити, що лише в минулому 
році Управлінням прийнято участь у прове-
денні 5 централізованих державних фінан-
сових аудитів виконання бюджетних про-
грам та проведено 2 державних фінансових 
аудити виконання місцевих бюджетів. У 
результаті завершених у поточному році 
державних фінансових аудитів виявлено 
численні факти недоліків щодо використан-
ня коштів і майна, а також значні резерви 
наповнення місцевих бюджетів.

В аудиторських звітах, проведених у 
2008 році, розпорядникам бюджетних ко-
штів і виконавцям програмних заходів на-
дано 37 пропозицій, спрямованих на усу-
нення виявлених недоліків та підвищення 
ефективності використання бюджетних ко-
штів та майна.

- Як реагують органи управління 
об’єкта аудиту та органи місцевого са-
моврядування на перевірки КРУ?

- На наш погляд позитивно. Так за ре-
зультатами проведених державних фінан-
сових аудитів органами влади та місцевого 
самоврядування, розпорядниками бю-
джетних коштів, а також виконавцями про-
грамних заходів впроваджено 40 пропози-
цій. Крім того, протягом року проведено 9 

державних фінансових аудитів діяльності 
суб’єктів господарювання державного сек-
тора економіки, за результатами яких нада-
но 113 пропозицій, з яких враховано 41.

- Виходячи з ваших слів, можна 
стверджувати, що наповнення держав-
ного бюджету в нинішніх умовах набуває 
особливого значення?

- Безумовно. Зазначене питання було 
завжди дуже актуальне, однак у нинішніх 
умовах воно набуває особливого значен-
ня, що вимагає впровадження нових, так 
би мовити, особливих підходів. Хочу сказа-
ти, що діяльність контрольно - ревізійного 
управління спрямована на забезпечення 
належного рівня фінансово-бюджетної дис-
ципліни в області. З цією метою особлива 
увага також приділяється проведенню ре-
візій фінансово-господарської діяльності 
підприємств, установ та організацій, про-
веденню комісійних перевірок державних 
підприємств, стану збереження та ефек-
тивного використання державного та кому-
нального майна в сфері освіти, соціального 
захисту населення, охорони здоров’я та 
матеріального виробництва.

В межах прав і наданих державою по-
вноважень, вжиті Конт-рольно-ревізійним 
управлінням в Київській області заходи 
протягом 2008 року забезпечили усунен-
ня фінансових порушень, що призвели до 
втрат фінансових і матеріальних ресурсів 
на суму понад 60 мільйонів гривень.

Хочу відмітити, що за результатами 
проведеної в цьому напрямку роботи наше 
управління, за абсолютними показниками, 
які відображають надходження до бюджетів 
усіх рівнів недоотриманих фінансових ресур-
сів, відшкодування незаконних, нецільових 
витрат та недостач ресурсів, посідає одне 
з чільних місць серед інших регіональних 
контрольно-ревізійних управлінь України.

- Контрольно-ревізійне управління 
іноді відносять до правоохоронних орга-
нів...

- З приводу цього у мене неодноразо-
во відбувались розмови з колегами із про-
куратури та міліції - і вони погоджувались. 
Тому ми приділяємо особливу увагу питан-
ню забезпечення належної взаємодії з усіма 
правоохоронними органами, в тому числі і 

питанню організації ревізій за їх звернен-
нями. Лише в минулому році до Управлін-
ня надійшло 346 таких звернень. Не одне 
із них не залишилось без уваги, переважна 
більшість з них, за результатами розгляду, 
прийнято до виконання.

Питання координації наших спільних дій 
з правоохоронними органами неодноразо-
во розглядались під час проведення спіль-
них нарад, а також засідання колегій Управ-
ління. Слід зазначити, що останнім часом 
спостерігається позитивна тенденція щодо 
реагування правоохоронними органами на 
результати проведених управлінням контр-
ольних заходів. Так у 2008 році до право-
охоронних органів передано 342 матеріали 
ревізій, з них у 27 випадках порушено кри-
мінальні справи відносно винних осіб, долу-
чено до кримінальних справ 19 матеріалів 
ревізій та внесено 41 акт реагування.

З метою повного відшкодування ви-
нними особами заподіяних державі або 
юридичній особі матеріальних збитків КРУ 
в Київській області протягом 2008 року 
перед органами прокуратури, об’єктами 
контролю та їх органами управління ініційо-
вано 217 цивільних позовів, з яких 187 ор-
ганами прокуратури та об’єктами контролю 
передано до суду та задоволено судами 5 
позовів.

- Олено Владиславівно, захищаючи 
інтереси держави, чи не випадають з 
вашого поля зору проблеми конкретних 
людей?

- В жодному разі! Робота зі звернення-
ми громадян - поза будь-яким регламен-
том! Протягом 2008 року розглянуто 285 
таких звернень. Всі працівники структурних 
підрозділів Управління відповідально став-
ляться до забезпечення конституційного 
права громадян на звернення, виважено 
вирішують порушені в них питання. Скарг 
на необ’єктивний розгляд звернень до 
Управління не надходило.

- Ви вже згадували про взаємодію з 
органами місцевого самоврядування. 
Хотілося б детальніше почути про фор-
ми та методи такої співпраці...

- В Управлінні налагоджено постійне ін-
формування місцевих рад та адміністрацій 
щодо дотримання фінансово-бюджетної 
дисципліни розпорядниками бюджетних 
коштів. Під час такого інформування ми 
не тільки доводимо до керівництва реаль-
ний стан фінансово-бюджетної дисципліни 
в області, районах та містах, причини, які 
призводять до негативних явищ під час ви-
трачання бюджетних коштів та збереження 
державного майна, а також інформуємо 
про наявні резерви наповнення бюджетів та 

збільшення власних надходжень державних 
установ з конкретними пропозиціями щодо 
прийняття відповідних рішень.

У цілому впродовж 2008 року на адре-
су облдержадміністрації, обласної ради, 
райдержадміністрацій та місцевих рад на-
правлено 545 інформаційних матеріалів. За 
результатами їх розгляду видано 154 роз-
порядчих документи.

В минулому році, за нашою ініціативою, 
на засіданні колегії Головного управлін-
ня АГІР Київської ОДА розглянуто питання 
щодо стану дотримання фінансової дисци-
пліни при використанні бюджетних коштів, 
виділених на фінансування державних про-
грам у сфері агропромислового комплексу. 
За результатами розгляду винесено рішен-
ня про вжиття вичерпних заходів по усунен-
ню виявлених порушень та відшкодуванню 
завданих державі збитків.

- Про контрольно-ревізійну службу 
часто говорять як про досить закриту 
структуру.

- Дозвольте не погодитись з таким 
твердженням. Створення позитивного імі-
джу нашої служби шляхом об’єктивного 
інформування громадськості через засоби 
масової інформації про нашу роботу - один 
із пріоритетних напрямів роботи Управлін-
ня. Завдяки плідній співпраці із засобами 
масової інформації на шпальтах місцевої 
преси, у програмах радіо та телебачення 
знайшли постійну прописку рубрики і за-
головки, під якими з’являється інформація 
про результати найбільш показових контр-
ольних заходів, проведених фахівцями 
Управління. Факти порушень фінансово-
бюджетної дисципліни, незаконного та не-
цільового використання бюджетних коштів 
стали відомі широкому загалу. Це має ве-
лике значення для профілактики та уперед-
ження таких правопорушень у подальшому.

- Олено Владиславівно, ви не раз на-
голошували на професіоналізмі та від-
повідальності ваших працівників.

- До кадрового складу Управління у 
мене немає претензій. На мій погляд, варто 
звернути увагу, що Київщина - особливий 
регіон. Наближеність до столиці, де рівень 
оплати праці вищий, ніж в інших регіонах, 
створює нам певні труднощі і вимагає вес-
ти дуже виважену кадрову політику. Ми 
цінуємо кожну людину, намагаємось ство-
рити сприятливі умови для їх праці. На мій 
погляд такий підхід є запорукою створен-
ня стабільного та професійного колективу. 
Створення такого колективу професіоналів 
є чи не найбільшим нашим досягненням.

Розмову вела 
Ганна КУШНІРУК.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА  БЮДЖЕТНІ  КОШТИ  ПІД  НАДІЙНИМ  КОНТРОЛЕМ
Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення контр-

олю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і досто-
вірністю обліку і звітності в державних комітетах, державних фондах, бюджетних уста-
новах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів всіх 
рівнів. Так можна охарактеризувати призначення цієї державної інстанції. Однак на-
чальник КРУ в Київській області Олена Владиславівна Вдовкіна запропонувала вести 
розмову в іншому руслі, а саме: як в умовах економічної кризи сприяти державним уста-
новам та підприємствам області оптимізувати свої витрати та запобігти зловживанням.

Ми реально бачимо страте-
гічну лінію уряду щодо розши-
рення податкового поля і мож-
ливостей платників податків, 
оскільки розуміємо, що коли 
зростає купівельна спромож-
ність населення, це і є яскравим 
свідченням правильної його по-
літики.

Податкові органи держави 
найбільше зацікавлені в плато-
спроможних суб’єктах підприєм-
ницької діяльності. Чим більше 
фінансово стабільних підпри-
ємств, чим краще вони себе по-
чувають у системі ринкових від-
носин, тим більше надходжень 
до державної скарбниці. Отже, 
наша політика нині спрямована 
на зменшення податкового тиску 
на платників з одночасним зміц-
ненням податкової дисципліни.

“Час розкидати каміння, час 
збирати каміння” - говорить бі-
блейська істина. Вона справед-
лива як для рядового платника 
податків, так і для керівника під-
приємства. Але, якщо розкида-
ти ми любимо самі, то збира-
ти, тобто платити за рахунками, 
нам допомагає та людина, яку ми 
менш за все хочемо бачити у себе 
в офісі. Так, саме його, податково-
го інспектора. Він приходить, коли 
його зовсім не чекають, втруча-
ється у фінанси, бухгалтерію під-
приємства, шукає, “винюхує”. Але 
чи є вина його в цьому? Питання 
звучить риторично: звичайно ж, ні. 
Тому, що є така професія - збирати 
податки і складність її очевидна.

Працівники податкової служби 
обслуговують сотні тисяч плат-
ників - юридичних осіб, мільйони 
підприємців та фізичних осіб - гро-
мадян.

Загальна кількість зареєстро-

ваних платників податків у Ма-
карівському районі станом на 
1.06.2009 року - 3228, в тому чис-
лі: юридичних осіб - 1089, фізич-
них осіб - 2139.

Статистика надходжень до Зве-
деного бюджету коштів,  що контр-
олюються податковою інспекцією 
(в тис. грн.): 16923 (2001), 18316 
(2002), 22295 (2003), 26138 (2004), 
36188 (2005), 42795 (2006), 69074 
(2007), 105116 (2008), 33193 (ста-
ном на 1 червня 2009).

Працівниками Державної по-
даткової інспекції у районі за п’ять 
місяців поточного року до Зведе-
ного бюджету України мобілізова-
но 33193 тис. грн., з наповнення 
Державного бюджету завдання ви-

конані на 101,4 відсотка, тобто при 
доведеному завданні 11833,1 тис. 
грн. фактично надійшло  11997,3 
тисячі за рахунок податку з дохо-
дів фізичних осіб, податку на при-
буток, податку на додану вартість, 
акцизного збору.

68,1 відсотка податків до за-
гальних надходжень Державного 
бюджету забезпечили найбільші 
платники податків району. Зо-
крема, це - ДП «Червонослобід-
ський спиртовий завод» (керівник 
- В.Я.Артюхов); ТОВ «Слобода і 
Ко» (Н.В.Присяжнюк); ТОВ «Ае-
ротехніка MЛТ» (С.Ю.Переваров); 
ДП «Макарівський держлісгосп» 
(B.C.Рижук); дочірнє підприєм-
ство ВАТ “Київхліб “Макарівський 

хлібозавод” ( А.О.Подоляк);     TOB 
“Газова будівельна компанія” 
(О.В.Гожий); НВГР” Агротехніка” 
(Л.Й.Богуславська); TOB” Промет”   
(В.П.Щербанський); TOB “Дніпро-
пак” (керівник - О.І.Коцірь). 

Надходження до бюджетів усіх 
рівнів зростають. Цьому сприяла 
злагоджена, сумлінна робота всіх 
підрозділів податкової інспекції, 
загальна штатна чисельність якої 
нині - 40 працівників. Випадкові 
люди у нашій службі не затриму-
ються.

У день, коли ми святкуємо 19-
річчя з дня створення Державної 
податкової служби України, має-
мо підстави стверджувати: перед 
працівниками податкових органів 
постають якісно нові завдання. По-
датківці зобов’язані не лише за-
безпечувати повне та своєчасне 
надходження коштів до Зведеного 
бюджету України, а й налагоджува-
ти партнерські відносини з підпри-
ємцями, здійснювати просвітницьку 
роботу серед платників податків.

З нагоди відзначення чергової 
річниці створення ДПА України 
та професійного свята - Дня по-
даткової служби України всім по-
датківцям, які служать українській 
державі, та працівникам подат-
кової інспекції у районі зичу ста-
більності в їх нелегкій роботі та в 
особистому житті. Упевнений, що 
держава гідно оцінюватиме діяль-
ність професіоналів і створювати-
ме належні умови для їх праці, щоб 
вони відчували моральне задово-
лення від роботи і пишалися тим, 
що служать народові. Адже дер-
жавна служба — це почесна місія, 
спрямована на благо людей. 

Павло ЄВТУШЕНКО,
начальник ДПІ 

у Макарівському районі.

Є ТАКА ПРОФЕСІЯ – ЗБИРАТИ ПОДАТКИ

На 1 січня 2009 року 
кількість постійного насе-
лення України становила 
45 млн. 963,359 тис. (на 1 
січня 2008 року – 46 млн. 
192,3 тис.).

При цьому кількість 
жінок перевищувала кіль-
кість чоловіків на 3 млн. 
593,495 тис. осіб. Про це 
повідомляє на офіційному 
сайті Державний комітет 
статистики.

На 1 січня вік 1 тис. 425 
українців перевищував 
100 років, у т.ч. чоловіків – 
287 і жінок – 1138.

Кількість українців 
працездатного віку на 1 
січня 2009 року становила 
27 млн. 846,901 тис. осіб, 
у т.ч. чоловіки – 14 млн. 
296,866 тис., жінки –13 
млн. 550,035 тис.

За інформацією Держ-
комстату, станом на 1 січня 
2009 року середній вік укра-
їнця становив 40,1 року, зо-
крема чоловіків – 37,3 року, 
жінок – 42,5 року. 

“Наймолодшою” об-
ластю України була За-
карпатська, де середній 
вік жителів – 36,2 року 
(чоловіків – 34,3 року, 
жінок – 38 років). Най-
більший середній вік на-
селення зафіксовано в 
Чернігівській обл. – 42,7 
року, при цьому чоловіків 
– 39,2 року, жінок — 45,7 
року.  

ЯК СВІДЧИТЬ СТАТИСТИКА

В  У К РА Ї Н І  - 
Д Е Ф І Ц И Т 

Ч О Л О В І К І В
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Шлях до прекрасного... Він за-
вжди пролягає крізь перешкоди. І 
шлях людини, про яку моя сьогод-
нішня розповідь, також позначений 
нелегкими випробуваннями. Але її 
сильний дух, прагнення до само-
вдосконалення і підтримка рідних 
і близьких допомагають їх долати 
і надихають інших. А починалося 
все ось як. У мальовничому селищі 
Кодра, що заховалося у густому, 
розкішному лісі, у звичайній родині 
жила звичайна дівчина Юлія, та на-
віть  її прізвище – Лісовська – свід-
чило про особливу її спорідненість 
з місцем, де вона народилась. І те, 
що розквітло в її душі диво – вмін-
ня висвітлювати у своїх вишивках 
і красу навколишнього світу, і 
глибини людських почуттів, і 
вершини духовності – все це 
стало результатом нелегкої 
боротьби з життєвими обста-
винами.

Секретам вишивання Юлію 
навчила мама, яка перейняла 
це вміння від своєї матусі. В 
десятому класі, на Великдень, 
Юля вишила свою першу ро-
боту  – „Пасхальну доріжку”, 
яку подарувала бабусі. Після 
школи вступила до Київського 
Славістичного університету. За 
навчанням життя набуло нових 
обертів, та ще й на роботу вла-
штувалася, отож вишивання 
відійшло на другий план. А по-
тім сталася подія, яка вивела 
її творчий шлях зовсім на інші 
рейки, примусила зайнятися 
справою, яка в подальшому 
стала і допомогою, і розрадою. 
Біда прийшла несподівано. Пе-
ренавантаження і виснаження 
організму підкосило здоров’я. 
Хвороба посадила активну, ці-
леспрямовану і непосидючу ді-
вчину в інвалідний візок. І саме 
в такий складний момент в її 
життя втрутилося провидіння. 
Незадовго до хвороби потрапила 
Юлі  до рук  схема вишивки з сюже-
том, на якому було зображено ди-
тину в ліжечку з квітами, над якою 
схилився янгол-охоронець. Дівчині 
настільки сподобалася ця картин-
ка, що вона загорілася бажанням 
вишити таку картину своєму хре-
щенику. Це був би найкращий по-
дарунок для нього. І от тепер руки 
не слухалися. Вихід знайшла мама. 

Надія Петрівна сама почала робо-
ту над картиною, тим самим під-
бадьорюючи і заохочуючи доньку, 
адже робота була того варта. А 
для цього потрібно було пройти 
не один курс складних реабіліта-
цій. Так почалися для дівчини довгі 
шість з половиною років бороть-
би з непоступливою хворобою. З 
кількох перших  хрестиків, від яких 
руки зрадницьки починали тремті-
ти від перенапруження, почалася її 
робота над омріяною картиною. 
Але завдяки неабиякій наполе-
гливості дівчини і маминій чуйній 
підтримці, тіло поступово почало 
відновлювати свої функції. За пів-
тора року Юля сама довишивала 

картину. Саме вона і стала симво-
лічним початком цілеспрямованої 
творчої діяльності. З її рук на світ 
почали з’являтися вишиті серветки, 
рушники, картини, ікони. Вона вдо-
сконалила техніку вишивання, якої 
навчилась від мами і бабусі. Тепер 
вже вони почали вчитися у неї. На-
вчила вона і багатьох односельців. 
Пізніше, з літератури дізналася, що 
те, до чого додумалася сама, було 

правильним. До своїх робіт вона 
ставиться дуже вимогливо. Навіть, 
якщо один хрестик збивається, – 
розпускає всю роботу, бо, як каже: 
„Ця помилка мене мучить, інакше 
робота не приносить радості.” Тому 
її вишивки вражають точністю зо-
браження, гармонійним поєднан-
ням кольорів, цікавістю обраних 
сюжетів, образів. Хоча теми для 
своїх робіт вона відбирає з готових 
зразків, проте на свій смак змінює 

колір, елементи, навіть 
вводить різні шви і тех-
ніки, завдяки чому дося-
гає потрібних її задумам 
ефектів, використовує 
велику кількість відтінків, 
і в її виконанні роботи 
отримують нове, само-
бутнє звучання, прони-
зуючи щирістю. Тобто, 
працює як справжній 
художник. Звичайно, є 
в неї  роботи й на власні 
сюжети. 

Такій талановитій лю-
дині потрібна підтримка. 
І вона її знаходила у рід-
них і близьких. З вдячніс-
тю згадує подружжя Бі-
лявських та Пірначів, які 
надавали їй колосальну 
допомогу, підштовху-

вали до творчих дій. І звичайно ж 
– мама, яка віддає все найкраще, 
що є  в душі, задля того, щоб її доня 
жила повноцінним життям, кожну 
хвилину присвячуючи їй. Дякуючи 
колишній голові Київської облдер-
жадміністрації, а нині голові Секре-
таріату Президента України, Вірі 
Іванівні Ульянченко, яка взяла ак-
тивну участь у долі талановитої ді-
вчини, керівництву райдержадміні-

страції, зокрема заступнику голови 
райдержадміністрації Майстренку 
О.М.та директору Макарівського 
ЦТДЮ ім. Д. Туптала І.Л.Годенкову, 
вона працює керівником гуртка 
художньої вишивки при Макарів-
ському ЦТДЮ на базі Кодрянського 
НВО. Дуже допомогла талановитій 
дівчині директор Кодрянського 
НВО Людмила Віталіївна Яніцька, 
яка організувала кабінет, в якому 
майстриня зможе передавати своє 

вміння молодій порослі.
 Керівник новоство-

реного гуртка художньої 
вишивки Юлія Володими-
рівна Лісовська - актив-
ний учасник у культурному 
житті свого селища, бере 
участь у різноманітних 
конкурсах та заходах. До 
Дня захисту дітей вона під-
готувала першу виставку 
своїх робіт, яка пройшла у 
районному будинку куль-
тури. 4 червня в Кодрі від-
бувся її перший творчий 
вечір. Місцевий будинок 

культури  ледве вміщав таку кіль-
кість бажаючих  отримати есте-
тичне задоволення і гордості  від 
зустрічі зі  світом  творчості своєї 
землячки. Разом із вихованками 
вона презентувала свої роботи, 
дякувала всім за підтримку та до-
помогу, особливо подружжю Пір-
начів, які допомагали в організації 
вечора.  Гості і односельці радісно 
вітали Юлію з такою важливою по-
дією в її житті, бажали творчого 
зростання, наснаги, впевненості 
в своїх силах.  Директор Макарів-
ського ЦТДЮ І.Л. Годенков сказав, 
що своїм життям і творчістю вона 
є прикладом не лише для своїх ви-
хованців, а й для тих, хто її оточує. 
Він привітав її, вручив грамоти та 
подарунки.  

...На одній великій за обсягом   
роботі Юлії зображено Христа, 
який стукає у двері  з надією, що 
йому відчинять. Але далеко не всі 
навіть чують той стукіт – бо він у 
нашому серці. А ще менше людей 
відчиняє йому, тим самим закри-
ваючись від світла і радості бути 
причетним до найбільшого дива – 
творити. На мою думку, Юлія Лісо-
вська прикладом свого життя по-
казала як це потрібно зробити. 

Галина ГЕРАСИМЕНКО.   

М И С Т Е Ц Т В О   Т В О Р И Т И 
А Б О   Ш Л Я Х   Д О   П Р Е К Р А С Н О Г О

Усі ми 
з н а є м о , 
що життя 
н е в і ч н е . 
Л ю д и н а 
н а р о -
джується 
і через 
я к и й с ь 
проміжок 
часу по-
мирає. А 
чи може 

так само загинути і наша планета? 
Відомий астролог і віщун М. Ностра-
дамус сказав, 
що це цілком 
можливо. Дехто вважав його боже-
вільним, а дехто святим. А яким же 
він був насправді - кожен вирішує 
по-своєму. На відміну від усіх інших 
пророцьких катренів, він вказав 
точний час настання істотних змін - 
2012 рік. Які це зміни - ніхто точно не 
знає, нічого й гадати. Знав, мабуть, 
тільки він один.  Із його точки зору 
це може нас насторожити і застави-
ти серйозно задуматись. Але дехто 
себе питає, чи варто? Чи насправді 
пророцтво Нострадамуса збудеть-
ся? 

...Згодом я дізналась, що так 
само категорично про події 2012 
року висловлювались жерці Майя, 
вказавши точну дату початку гло-
бальних перетворень на Зем-
лі - 21.12.2012 р. Мене відразу ж 
охопив жах. І згадавши про Ностра-
дамуса, відразу ж виникло питан-
ня - чи можливо помилитися двічі? 

Як можуть пророцтва зовсім інших 
людей, які жили в різний час і про-
живали в різних частинах світу, збі-
гатися? Я ніяк не могла опанувати 
тої думки, що мені і всім іншим до-
ведеться загинути.

Чи починати готуватися до кінця 
світу, чи просто жити? Жити і піклу-
ватися про своє майбутнє. Жити не 
тільки сьогоденням, а серйозно за-
мислюватись про те, через що це 
почалося. Об’єднавшись, - ми змо-
жемо запобігти цьому нещастю.

Це не дивно, що Земля не хоче 
більше тримати нас, адже ми її 

самі губимо. Це ж 
ми створили різні 

атомні станції, вибухові пристрої, 
а для чого - для того тільки, щоб 
вбивати подібних до себе. І через 
що - через те, що вони просто хо-
чуть жити? Кожен з нас недаремно 
народжується на цьому світі, кожен 
народжується з якоюсь доброю 
метою, а ми просто її нехтуємо і за-
буваємо для чого ми народились, 
а потім - поступово й губимо самих 
себе. Через свою байдужість губи-
мо природу, завдаємо непоправної 
шкоди довкіллю. Я зрозуміла осяг-
нути це і спрямоване передбачення 
Нострадамуса. Тільки так ми може-
мо запобігти катастрофі, врятувати 
Землю і самих себе. І я вірю в цю 
велику місію людей.

Світлана ХОДАКІВСЬКА, 
восьмикласниця Макарівської 

ЗОШ №1, вихованка літератур-
ної студії „Сузір’я” Макарівсько-

го ЦТДЮ ім. Д.Туптала.

БУТИ ГОТОВИМ ДО 2012 РОКУ

ПРО КОГО ДБАЮТЬ?
Село Калинівка ніби й 

недалеко розташоване від 
райцентру, але ота частина 
шляху від 51 км в сторону 
Житомира ніби відрізана 
від „світу”, бо щоб доїхати 
до Макарова, можливо було 
лише рейсовим  автобусом 
з Козичанки, і той раз у день. 
Вирішилася ця проблема із 
введенням маршрутного 
рейсу Макарів-Калинівка. 
Графік був розроблений з 
урахуванням побажань лю-
дей. Нещодавно його змі-
нено й знято пару рейсів, 
зокрема у 12.20 з Макаро-
ва, який дуже зручний для 
пасажирів. До цього часу, 
приїхавши зранку, якраз 
встигали вирішувати свої 
питання: хто скуповувався, 
хто у лікаря на прийомі... 
Залишили з Макарова до 
Калинівки маршрутні рейси 
у 10.30, 15.40 та 17.00 (до 
речі, вони також нас задо-
вольняють). Тож просимо 
керівництво АТП відновити 
рейс маршрутного таксі о 
12.20 з Макарова.

За дорученням жителів 
с. Калинівка 

А.ЯКОВЕНКО.

ЗНЯТИ ОБЛУДУ З 
ОЧЕЙ

Дуже добре, що з вели-
кими потугами нарешті на 
автобусних зупинках рай-
центру встановили павіль-
йончики. Частину облашту-
вали під міні-магазинчики. 

Такий павільйончик 
встановили й по вулиці 
Леніна, навпроти автопід-
приємства. В одній частині 
ще нічого немає, друга по-
ловина облаштована для 
того, щоб можна було захо-
ватися від негоди, а в жару 
- від пекучого сонця. 

На превеликий жаль, 
ніхто туди не заходить, бо в 
павільйончику повно скла із 
пляшок з-під пива та горіл-
ки. Тож ніхто не може ско-
ристатися. 

Безкультур’я окремих 
громадян селища просто 
вражає. Слід місцевій владі 
та дільничним інспекторам 
міліції вживати більш рішучих 
заходів протидії хуліганам. 

Марія НАУМЕНКО.
смт. Макарів.

З РЕДАКЦІЙНОЇ 
ПОШТИ 

Його спорудили за багато 
років до здобуття Україною не-
залежності з нагоди 150-річчя 
від дня народження поета у 
розпал “холодної війни” між 
СРСР і Америкою. Історія по-
яви монумента в столиці Спо-
лучених Штатів досить цікава. 
Хоч його було встановлено з 
ініціативи і на кошти української 
емігрантської діаспори: люди 
давали, хто скільки міг - по 5, 
10, 50, 100 доларів (загалом 
монумент обійшовся в 300 ти-
сяч доларів -  досить солідну на 
той час суму), до його відкрит-
тя були причетними принаймні 
п’ять американських прези-
дентів. Г.Трумен як почесний 
голова очолював комітет зі 
створення пам’ятника,   май-
бутній президент Р.Рейган був 
у цьому комітеті. Чинний на  той 
час президент Д.Ейзенхауер 
підписав схвалений парла-
ментом закон про будівництво 
пам’ятника, Д.Кеннеді допо-
міг реалізувати задум, а спе-
ціальне послання президента 
Л.Джонсона замурували під 
постаментом пам’ятника. Ще 
одна цікава деталь: при закла-
данні пам’ятника українському 
Кобзарю користувалися спеці-
альною лопатою, яку до цього 
застосовували лише при за-
кладанні в американській сто-

лиці пам’ятників Д.Вашингтону 
і А.Лінкольну. Кажуть, на від-
криття приїхало більш як 100 
тисяч офіційних осіб і гостей з 
Європи, Америки, Канади. Всі 
були на піднесенні. Це була 
дуже знакова подія, що підні-
мала почуття власної гідності 
- українці немов з новою силою 
відчули себе вільними людьми 
у вільній країні Америці...

До речі, коли стало відомо, 
що діаспора зібрала гроші на 
пам’ятник Шевченку і відкриття 
його - лише питання часу, в Мо-
скві не на жарт захвилювалися. 
Чому це в американській столи-
ці стоятиме пам’ятник нашому 
Кобзарю, а в радянській - ні? З 
подачі   “швидкого на розправу” 
першого секретаря ЦК КПРС 
Микити Хрущова було виріше-
но, хоч би в цьому наздогнати, 
а ще краще перегнати Амери-
ку. Негайно було оголошено 
Всесоюзний конкурс, в якому  
взяли участь 35 проектів. Пере-
міг ескіз нікому невідомих тоді 
скульпторів Михайла Грицюка, 
Анатолія Фуженка, Юлія Синь-
кевича, архітекторів Анатолія 
Сніцарева, Юрія Чеканюка. До 
речі, наступного дня після від-
криття пам’ятника вони проки-
нулися  знаменитими.

Головною ідеєю скульптури 
- стала окриленість поета. Від-

чуття своєрідного польоту мала 
додавати шинель-крилатка, 
що розвівалася, як називали її 
за часів Тараса Григоровича. І 
скульпторам удалося цього до-
могтися. Пам’ятник Шевченку в 
Москві відкрили в тому ж 64-му 
році, на 8 днів раніше ніж у Ва-
шингтоні.

Тутешній пам’ятник - роботи 
скульптора Лео Мола (Леоніда 
Молодожанина) і архітектора 
Радослава Жука - встановлено у 
районі Пі-стріт у сквері між 22-ю і 
23-ю вулицями. Монумент стоїть 
на гранітному постаменті, весь 
із бронзи, заввишки майже вісім 
метрів, вагою 45 тонн. Практич-
но поряд - дуже респектабельна 
Массачусетс-авеню, на якій роз-
ташовано більшість іноземних 
посольств, у тому числі й україн-
ське. На монументі - цитата з по-
еми “Кавказ”: “Не вмирає душа 
наша, не вмирає воля”. 

Як відомо, Палата представ-
ників конгресу США схвалила 
законопроект, який дозволяє 
уряду України встановити у Ва-
шингтоні пам’ятник-меморіал 
жертвам голодомору на Україні 
у 1932-1933 роках. У випадку, 
якщо його буде створено, у Ва-
шингтоні буде вже два україн-
ських пам’ятники. 

Тетяна НОВІКОВА
(УКРІНФОРМ).

“НЕ ВМИРАЄ ДУША НАША,  НЕ ВМИРАЄ ВОЛЯ”  
27  ЧЕРВНЯ  -  45  РОКІВ  ТОМУ  У  ВАШИНГТОНІ  БУЛО  ВІДКРИТО 

ПАМ’ЯТНИК  ТАРАСУ  ГРИГОРОВИЧУ  ШЕВЧЕНКУ

РОЗДУМИ З ПРИВОДУ
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«Штурм», вперед! – так щоразу нала-
штовуються на гру підопічні Олександра 
Мусієнка - головного тренера команди 
«Штурм», які вже здобули кілька важливих 
перемог у боротьбі за звання чемпіона 
району. Обігравши головних суперни-
ків команди «Абрис-Альфа» та «Факел», 
«штурмівці» на кілька кроків наблизилися 
до омріяного тріумфу. 

 Команда «Штурм» вже 5 років йде до 
бажаної перемоги чемпіонату району. І 
головне – намагається не втратити той 
бойовий дух, який ще в 2004 році їм по-
дарував Андрій Якович Омельченко, який 
на початку формування команди, в запалі 
гри вигукнув «на штурм»!», що і дало назву 
цій завзятій команді. Тоді, 5 років назад, 
все тільки починалося. Організувались 
самі, на добровільних началах. Разом з 
Омельченком над формуванням складу 
працював Олександр Шутун, теперіш-
ній голова «Спортивної Макарівщини». 

Доклав немало зусиль і Ро-
ман Ляшенко, який і зараз є 
адміністратором команди. 
Пізніше приєднався і Олек-
сандр Мусієнко, теперішній 
граючий тренер. Спочатку 
було складно, але з роками 
команда міцніла, приходили 
нові гравці, чомусь навчали-
ся разом всі і зараз «Штурм» 
з повною впевненістю можна 
назвати грандом районного 
футболу.

- В нас є бойовий дух, 
який щоразу підзаряджає 
наш фундатор Роман Васи-
льович Ляшенко, він вирішує 
всі організаційні питання, 

присутній на всіх іграх, він живе нами, - 
говорить капітан «Штурму» Олександр 
Богдюк. – Нас підтримують і наші спонсо-
ри, люди небайдужі до спорту вцілому та 
футболу, зокрема - Олександр Латишев 
та Сергій Завалідров.

- Перед грою ми зустрічаємось, нала-
штовуємось на одну футбольну хвилю та 
виходимо з шаленим запалом “порвати” 
всіх і все, - говорить найстарший гравець 
«Штурму» Олег Єрохін (він тут з часів за-
снування команди), - проте ми ніколи не 
перегинаємо палку. Просто намагаємось 
показати красивий футбол, отримати за-
доволення від командної гри, насолоди-
тися перемогою!

Матч між «Штурмом» та «Факелом», 
який проходив у селі Мотижин, ще раз до-
вів, наскільки важлива згуртованість ко-
мандної гри. 

- Команди «Штурм» та «Факел» - рів-
ні суперники, - говорить головний суддя 

матчу Павло Дубровець, -  але «Штурм» 
більш зіграна і краще фізично підготовле-
на команда. В другому таймі захист  «Фа-
кела» недограв, ось чому «Штурм» впев-
нено виграв з рахунком 2:0. 

Визнають високий рівень «штурмівців» 
і суперники.

- Команда дуже хороша, - говорить ке-
рівник «Факела» Сергій Голик. - Я вважаю, 
що вони будуть цього року, можливо, й 
чемпіонами.

Вболівальники «Факела», які скромно 
сиділи на трибунах, перед початком гри 
зізнавались, що не надіються на здійснен-
ня чуда.

- Над тим, щоб команда стала однією 
з кращих у районі, багато праці докладає 
Олександр Мусієнко, відмінній гравець у 
минулому, а зараз граючий тренер.

- Вже протягом чотирьох років ми за-
ймаємо провідні ролі в чемпіонаті району 
- постійно є призерами першості району, 
це говорить про стабільність команди.  У 
нас проводиться три основних кубки. Ми 
вже завоювали кубок імені Меля, який 
проходить кожен рік. (Та команда, яка 
виграє його тричі поспіль, залишає  на-
городу собі назавжди). Цей кубок ми вже 
вигравали в 2007 та 2008. Думаю, що в 
цьому році ми зможемо забрати його в 
свій музей назавжди!

Тренується команда двічі на тиждень 
на полі в селі Калинівка. Там «штурмівці» 
відточують свою майстерність володіння 
м’ячем та «коронні» удари, рівняючись 
на іспанську «Барселону». Талісманів у 
команди як таких немає, проте головний 
тренер обмовився, що якщо його дружи-
на, яка є командним психологом, є на грі, 
то «Штурм» на 99 % виграє.

- «Коронний удар команди» - неперед-
бачуваність, - говорить Олег Єрохін.

- Просто, коли перед грою пообіцяєш 
забити гол, ти не можеш не виконати свою 
обіцянку, - підтримує його Олександр За-
харченко, який вже на десятій секунді по-
цілив у ворота «Факела». Цей гол міг би 
претендувати на найшвидший гол сезону!

Спілкуючись після гри  з гравцями, я 
зрозуміла, що це люди, які марять футбо-
лом. Хтось з них ще з двох років просив у 
мами купити м’яча, інші потягнулись у ве-
ликий спорт, а потім зрозуміли, що іноді 
потрібно грати заради задоволення.

- Не футболом єдиним, - додає Олек-
сандр Богдюк, - є ще стільки всього в 
житті.

Вони так живуть. Для них важлива не 
тільки перемога або ще один забитий 
м’яч. Важливий дух колективу, дух єднан-
ня та взаємодопомоги. Важливе вміння 
зібратись, поспілкуватись, обговорити 
плюси та, головне, мінуси гри, один одно-
му підказати, зробити висновки, потім, за 
кухлем квасу, почати розмову про буден-
не: роботу, навчання, сім’ю...

- Звичайно, потрібно підтримувати 
одне одного, - говорять разом «штурмів-
ці», -  тому що, якщо є якість проблеми в 
сім’ї, на роботі, налаштуватись на хоро-
шу гру дуже важко, адже наші сім’ї хви-
люються та вболівають за нас.

І нехай який би не важливий був матч, 
скільки б бажання не було виграти і по-
тримати в руках черговий кубок, ніщо не 
замінить неймовірних хвилин боротьби, 
аплодисментів вболівальників за сейв во-
ротаря, радості від довгоочікуваного пасу 
та  красивого голу прямо в дев’ятку.

Ірина ЛИСАК. 

« Ш Т У Р М » ,  В П Е Р Е Д !

Цьогоріч Олімпійський день бігу 
стартував у Броварах. З усіх районів 
Київщини прибули у це прекрасне міс-
то спортсмени: малі і дорослі, титуло-
вані бігуни і початківці – всього май-
же п’ять тисяч легкоатлетів, тих, хто у 
спорті гартує своє здоров’я. Чисельна 
була команда від Макарівщини на чолі 
з головою райдержадміністрації Воло-
димиром Горбиком.

Організаторами цього спортив-
ного свята виступили обласне відді-
лення національного Олімпійського 
комітету України та профільне управ-
ління обласної державної адміністра-
ції, фізкультурно-спортивні товари-
ства Київщини.

Схвально відгукнувся про організацію про-
ведення Дня бігу наш славний спортсмен, олім-
пійський чемпіон, президент НОК України Сергій 
Бубка.

Хоча день видався спекотним, але центральна 
площа вирувала дійствами. Виступали на імпро-
візованій сцені співаки, танцюристи, акробати, 
проходив конкурс дитячого малюнка на асфальті, 
демонстрували гру посеред площі місцеві бас-
кетболісти… Тут можна було поспілкуватися з 

прославленими спортсменами Київщини. І того 
суботнього дня кожен, хто прибув на легкоатле-
тичне свято, прагнув показати якнайкращий ре-
зультат, отримати нагороди. Всі могли спробу-
вати себе на бігових доріжках: малеча, інваліди, 
представники обласної і районних адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування, школярі, 
студенти, робітники й інтелігенція, пенсіонери 
Київщини. У групі серед керівників обласної 
держадміністрації, обласної ради, районних 
держадміністрацій і місцевого самоврядування 
тон у забігу задав виконуючий обов’язки голо-
ви обласної держадміністрації Віктор Вакараш. 
Упевнено, на високому темпі подолав бігову 
дистанцію голова Макарівської райдержадміні-
страції Володимир Горбик.

Хтось того дня, можливо, вперше взяв 
участь у такому масовому, святковому про-
бігу, та він запам’ятається йому на все жит-
тя. І безперечно, що наступного разу зно-
ву він вийде на бігову доріжку. Переможці 
отримали спеціальні олімпійські відзнаки 
від прославлених спортсменів, керівництва 
області, організаторів Олімпійського дня 
бігу.

...Опустіли бігові доріжки, але свято у місті три-
вало ще довго.

Інф. «М.в.»

С В Я Т О   Б І Г У   У   Б Р О В А Р А Х
: : :   С П О Р Т   : : :   С П О Р Т   : : : :   С П О Р Т   : : :   С П О Р Т  : : :   С П О Р Т  : : :
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

понеділок, 29 червня

неділя, 28 червня

вівторок, 30 червня

субота, 27 червня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Фiльм фестивалю 

Покров “Братiя”.
6.45 “Корпорацiя Сiмба”.
7.00 Крок до зiрок.
7.35 Свiт православ`я.
8.00 Мамо, вiчна i ко-

хана.
9.00 Анонс передач.
9.05 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
9.55 М/ф “Як козаки 

кулiш варили”.
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Експерти дозвiлля.
11.15 Вихiднi по-

українськи.
11.40 Кордон держави.
12.25 Парламент.
13.15 Наша пiсня.
14.30 Концертна про-

грама “Ми - дiти твої, 
Україно!”

15.40 Книга.ua.
16.40 Кiно.ua.
17.25 Т/ф “Заплутане 

минуле”.

21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.35 Погода.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, 

Кено.
23.00 На гостину до 

I.Поповича.
23.30 Вiльна гавань.
23.55 DW.Новини Єв-

ропи.
0.15 Iнтерактивний 

проект.
УТ-2

6.00 “Подорож у минуле”.
7.00 “Без табу”.
7.55 “Свiтське життя”.
8.50 “ТВ-Шоп”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Чiп i Дейл 

поспiшають на допо-
могу”.

10.40 М/с “Чiп i Дейл 
поспiшають на допо-
могу”.

11.05 Комедiя “Звiльнiть 
Слеппi”.

12.50 Т/с “Пригоди 
Мерлiна”.

14.50 “Шiсть кадрiв”.
15.30 Х/ф “Вiдок”.
17.30 Комедiя “Аромат 

кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Криве дзеркало”.
22.15 “Наша Russia”.
22.50 “Даїшники: Око за 

око”
1.05 Детектив “У всякого 

своя правда”. 
2.00 Х/ф “Вiдок”.

ІНТЕР
5.40 Х/ф “Сни”.
6.50 Х/ф “Стюарт Лiттл”.
8.30 “В Городку”.
9.10 “Городок”.
9.50 “Картата потата”.
10.40 “Модний вирок”.
11.40 Х/ф “Попса”.
14.00 Т/с “Брати 

Карамазовi”.
17.20 “Позаочi”. 

М.Аронова.
18.20 “Найрозумнiший”. 

Молодша лiга-фiнал.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Бригада”.

22.40 Х/ф “Один день”.
0.40 “Подробицi” - “Час”.
1.20 “Позаочi”.
2.10 Х/ф “Стюарт Лiттл”.
3.30 “Знак якостi”.
4.10 М/с “Олiмпiада 

Болека i Льолека”.
4.30 “Уроки тiточки 

Сови”.
ІСТV

4.45 Факти.
5.05 Автопарк.
5.40 Добрi новини.
5.45 Т/с “Готель 

“Вавiлон”.
10.05 Анекдоти по-

українськи.
10.25 Т/с “Леся+Рома”.
11.35 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
13.00 Галлiлео.
13.20 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 4”.
14.30 Х/ф “Копальнi 

царя Соломона”.
18.45 Факти. Пiдсумок 

дня.
19.00 Х/ф “Антикiлер”.
21.40 Прожекторперiс- 

хiлтон.
22.15 Наша Russia.

23.10 Голi i смiшнi.
0.10 Х/ф “Щелепи: 

Помста”. 
2.05 “Грошовий дощ”.
3.40 Х/ф “Беззастереж-

не кохання”. 
СТБ

4.30 “Телешанс”.
6.00 “Сучасна медицина. 

Чудеса i сенсацiї”.
6.50 М/ф.
7.30 “Еники-Беники”.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “Творчий вечiр М. 

Мiшина “Одобрямс”.
11.00 Х/ф “Танцюрист 

диско”.
14.05 “Україна має та-

лант!” Гала-концерт.
16.40 “Україна має 

талант!” Оголошення 
переможця.

18.00 “Неймовiрнi iсторiї 
кохання”.

19.00 Х/ф “Вечори на 
хуторi поблизу Ди-
каньки”.

20.25 “Вечори на хуторi 
поблизу Диканьки”. 
Невiдома версiя.

21.25 “Моя правда. 
Михайло Круг”.

22.25 “Зоряне життя. 
Тi, що пiшли на пiку 
слави”.

23.25 “Нез`ясовно, але 
факт”.

0.45 Х/ф “Царевбивця”.
НОВИЙ КАНАЛ

6.25 Х/ф “Бiтлджус”.
7.55 Х/ф “Велика при-

года Барнi”.
9.35 Будинок закритий 

на ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.10 Iнтуїцiя.
12.10 Info-ШОК.
13.10 “Файна Юкрайна”.
14.40 Хто проти Блон-

динок?
15.45 Т/с “Щасливi 

разом”.
16.05 Х/ф “Ямакасi”.
18.00 Х/ф “Iсторiя По-

пелюшки”.
20.00 Х/ф “Сiм`янин”.
22.40 Х/ф “Євротур”.
0.35 Спортрепортер.
0.40 Х/ф “Довгий 

вiкенд”.

2.10 Т/с “Солдати”.
2.55 Найхудiший.
5.40 Студiя Зона ночi. 

Культура.

НТН
6.00 “Особистий по-

гляд”.
6.30 “Блага звiстка з 

Рiком Реннером”.
7.00 Х/ф “Больовий при-

йом”.
8.50 М/ф “Том i Джеррi”.
10.50 Х/ф “Хiльдегард”.
12.40 Х/ф “Неперемож-

ний”.
14.15 Х/ф “Вантаж 300”.
16.00 “Вайп Аут”.
17.00 Т/с “Слiпий”.
19.15 Х/ф “Вiйна клонiв”.
21.45 Х/ф “Король 

клiтки”.
23.50 Х/ф “Грiхи ба-

жань”.
1.35 Х/ф “Вiйна клонiв”.
3.30 “Речовий доказ”.
4.00 “Особистий по-

гляд”.
5.10 “Нашi”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Фiльм фестивалю 

Покров “Братiя”.
6.45 Шлях до святинi 

“Густинський монас-
тир”.

7.10 “Корпорацiя Сiмба”.
7.25 На гостину до I. По-

повича.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.10 Доки батьки сплять.
9.20 Пiдсумочки.
9.35 Антивiрус для дiтей.
9.55 Крок до зiрок.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
11.55 Т. Цимбал пред-

ставляє: “Лiнiя долi”.
12.35 Здоров`я.
13.45 “Околиця”.
14.15 Аудiєнцiя.
14.45 Благовiсник.

15.20 Д/ф “Ода 
вольностi, чи Ода 
праву?”

15.55 Футбол. Кубок 
Конфедерацiй. Матч 
за третє мiсце.

18.00 Дiловий свiт. Тиж-
день.

18.50 Фестиваль 
мистецтв України. 
Запорiзька область.

21.00 Новини.
21.25 Футбол. Кубок 

Конфедерацiй. 
Фiнал.

23.30 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки.

0.00 Оперативний 
об`єктив.

0.15 Iнтерактивний 
проект.

УТ-2
7.10 Комедiя “Звiльнiть 

Слеппi”.
8.50 “ТВ-Шоп”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.10 М/ф “Улюблений 

прибулець”.

11.00 “Караоке на 
майданi”.

12.00 “Смiшнiше за 
кроликiв”.

13.20 Комедiя “Аромат 
кохання”.

15.15 “Криве дзеркало”.
17.30 Т/с “Провiнцiалка”.
19.30 “ТСН”.
20.20 Т/с “Провiнцiалка”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.20 Комедiя “Кохання 

за часiв холери”.
2.05 Комедiя “Прiрва”.
3.30 Комедiя “Кохання 

за часiв холери”. 
5.35 Х/ф “Пострiл у 

темрявi”.
IНТЕР

4.50 Х/ф “Сiм`я”.
7.30 “Найрозумнiший”. 

Молодша лiга-фiнал.
9.10 “Квадратний метр”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 Х/ф “Курортний 

роман”.
12.30 Х/ф “Нульовий 

кiлометр”.
14.10 Д/ф “Л. Кучма. 

Людина, якої ми не 
знаємо”.

15.20 Концерт Т. Повалiй 
“Україна. Голос. 
Душа”.

18.10 Х/ф “Це я”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Неiдеальна 

жiнка”.
23.00 Х/ф “Золото Мак-

Кени”.
1.40 “Подробицi тижня”.
2.20 Х/ф “Сiм`я”.
4.55 “Ключовий момент”.
5.30 М/с “Олiмпiада 

Болека i Льолека”.
5.45 “Уроки тiточки 

Сови”.
ІСТV

5.30 Факти.
5.50 Т/с “Альф”.
6.15 Т/с “Троє зверху”.
7.10 Х/ф “Бейб: Порося 

в мiстi”.
9.05 Квартирне питання.
10.05 Ти не повiриш!
11.00 Козирне життя.
11.40 Т/с “Мисливцi за 

старовиною”.
12.45 Факти. Свiт.
13.00 Прожекторперiс- 

хiлтон.
13.50 Наша Russia.

14.45 Анекдоти по-
українськи.

15.30 Українцi Афiгеннi.
16.00 Х/ф “Антикiлер”.
18.45 Факти тижня.
19.25 Спорт.
19.30 Х/ф “Антикiлер 2”.
0.05 Х/ф “Людоїд”. 
2.15 “Грошовий дощ”.
3.50 Х/ф “Менi не бо-

ляче”. 
СТБ

5.20 “Сучасна медицина. 
Чудеса i сенсацiї”.

6.10 М/ф.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 Мюзикл “За двома 

зайцями”.
13.15 “У пошуках iстини. 

Тризуб княгинi 
Ольги”.

14.20 “Слiдство вели. 
Кремлiвський 
гамбiт”.

15.25 Д/ф “Крайнi заходи”.
16.00 “Правила життя. 

Невидимий ворог”.
17.00 “Нез`ясовно, але 

факт”.

18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасе-

нсiв”.
20.00 Х/ф “Ти завжди 

будеш зi мною”.
22.05 Х/ф “Убити коропа”.
0.10 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
1.15 Х/ф “Вирок”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.05 Х/ф “Перед сходом 

сонця”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 Руйнiвники мiфiв 4.
9.40 “Щасливi разом”.
10.30 Х/ф “Сiм`янин”.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
14.55 Зорянi драми.
15.50 Info-ШОК.
16.50 Iнтуїцiя.
17.50 “Щасливi разом”.
18.45 Х/ф “Досягни 

успiху”.
20.45 Х/ф “Випадковий 

чоловiк”.
22.35 “Файна Юкрайна”.
23.05 Камедi-клаб Росiя.
0.00 Спортрепортер.

0.05 Х/ф “Вiдьмак”.
2.40 Т/с “Солдати”.
3.25 Найхудiший.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi 

життя”.
7.00 Т/с “Слiпий”.
9.20 М/ф “Том i Джеррi”.
9.55 М/ф “Незнайко на 

Мiсяцi”.
11.00 “Вайп Аут”.
12.00 “Бушидо. Схiднi 

єдиноборства”.
14.55 “Речовий доказ”. 

Крадiї-рекордсмени.
15.30 “Легенди бандит-

ської Одеси”. Чорна 
кiшка.

16.00 Т/с “Тюрма осо-
бливого призна-
чення”.

18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Крига”.
20.30 Х/ф “100 000 000 

рокiв до нашої ери”. 
22.20 Х/ф “Чорне брат-

ство: вiчна битва”.
0.25 Х/ф “Грiхи бажань”. 
2.10 “Речовий доказ”.
2.40 “Особистий погляд”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi 

“Пристань молитви i 
краси”.

6.30 Концерт I. Поповича 
“Я пiснею планету 
оповив”.

7.35 “Корпорацiя Сiмба”.
7.50 Т/с “Велика 

мандрiвка”.
8.20 Я, українець.
9.15 Нацiональний 

вiдбiр Дитячого 
пiсенного конкурсу 
“Євробачення-
2009”. Фiнал.

11.35 Експерти дозвiлля.
12.10 Д/ф “I. Миколай-

чук: Трилогiя життя”.
13.45 Концертна про-

грама В. Степової 
“Чарiвне намистечко”.

15.25 Вiкно до Америки.
16.00 Д/ф “Сергiй Дан-

ченко... I сто лицарiв 
довкола велетен-
ського столу...”

17.00 Футбол. Кубок 
Конфедерацiй. 
Огляд матчiв.

17.40,4.40 Ювiлейний 

концерт народного 
артиста України 
I.Бобула.

20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.45 Далi буде...
22.20 “Культурний 

фронт”.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Я, українець.
23.40 Д/ф “Паломник”.
0.15 Iнтерактивний 

проект.
1.20 Служба розшуку 

дiтей.
1.30 Х/ф “Останнiй довiд 

королiв”. “Холодний 
вогонь”.

2.35 Д/с “Мiсця, що на-
дихають”.

3.35 Мiжнародний 
фестиваль цирку в 
Массi.

5.50 Служба розшуку 
дiтей.

УТ-2
7.15 М/ф “Петрик 

П`яточкiн”.
7.50 М/ф “Дон Кiхот”.
9.25 Х/ф “Викрадений”.

13.45 Мелодрама 
“Провiнцiалка”.

19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама 

“Провiнцiалка”.
22.00 Х/ф “Пригоди 

Мерлiна”.
0.00 Комедiя “Пострiл у 

темрявi”.
1.50 Х/ф “Викрадений”.
4.50 М/ф “Дон Кiхот”.

ІНТЕР
6.00 Х/ф “Золото Мак-

Кени”.
8.30 Х/ф “Чорна кур-

ка, або Пiдземнi 
мешканцi”.

10.10 Концерт Т.Повалiй 
“Україна. Голос. 
Душа”.

13.00 Х/ф “Неiдеальна 
жiнка”.

15.00 “Вечiрнiй квартал”. 
Квартальний звiт 
2009, або Пристрастi 
за владою.

17.05 Новини.
17.20 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Двi сторони 

однiєї Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди гово-

ри “завжди” 2”.

23.30 “Загублена могила 
Христа”.

1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Т/с “Дiвчата-

шпигунки 2”.
3.05 “Картата потата”.
3.40 “Знак якостi”.
4.20 “Знак якостi”.
5.00 “Ключовий мо-

мент”.
5.45 “Уроки тiточки 

Сови”.
ICTV

5.40 Факти тижня.
6.30 Х/ф “Щури”.
8.20 Х/ф “Володар 

морiв: На краю 
землi”.

11.15 Т/с “Леся+Рома”.
12.00 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с “Загубленi 3”.
14.00 Х/ф “Антикiлер 2: 

Антитерор”.
18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Мишаче по-

лювання”.
21.00 Т/с “Апостол”.
22.05 Т/с “Агент 

нацiональної без-
пеки”.

23.10 Х/ф “Антибумер”.
1.15 “Грошовий дощ”.

2.45 Х/ф “Тату”.
5.15 Т/с “Офiс 2”.

СТБ
4.55 “Телешанс”.
6.30 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.55,1.40 Т/с “Вона на-

писала вбивство”.
7.50 Х/ф “Мiмiно”.
9.55 “ВусоЛапоХвiст”.
10.35 Х/ф “Ах, водевiль, 

водевiль...”
11.55 Х/ф “Втеча”.
14.00 Х/ф “Убити коропа”.
16.05 Х/ф “Ти завжди 

будеш зi мною”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “У пошуках iстини. 

Сонька-золота Руч-
ка: смерть чирвової 
королеви”.

20.05 “Росiйськi 
сенсацiї. Велика 
таємниця горiлки”.

21.20 Т/с “Кулагiн i Парт-
нери”.

22.10 Т/с “Доктор Хаус”.
23.10 Х/ф “Чого хочуть 

жiнки”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.40 Х/ф “Синоптик”.
7.15 Х/ф “Принц i же-

брак”.
9.00 Х/ф “Звiльнiть Вiллi”.

11.10 Х/ф “Рок в 
лiтньому таборi”.

13.10 Х/ф “Добийся 
успiху”.

15.05 Х/ф “Випадковий 
чоловiк”.

16.55 Т/с “Татковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi 

разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Кадети”.
20.20 Т/с “Татковi до-

чки”.
21.20 Т/с “Щасливi 

разом”.
22.20 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки 5”.
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.30 Репортер.
0.45 Спортрепортер.
0.55 Служба розшуку 

дiтей.
1.00 Х/ф “Залишся”.
2.40 Т/с “Ксена - прин-

цеса воїн”.
3.20 Т/с “Солдати 14”.
4.05 Найхудiший.

НТН
6.00 “Особистий по-

гляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Неперемож-

ний”.
8.25 “Хронiка надзвичай-

них подiй”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-

Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i по-

рядок”.
11.00 Т/с “Тюрма осо-

бливого призна-
чення”.

13.10 Х/ф “100 000 000 
рокiв до нашої ери”.

15.10 Х/ф “Довга дорога 
в дюнах”.

16.55 Х/ф “Народжена 
революцiєю”.

18.25 “Агенти впливу”.
19.00,21.30 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Космiчнi 

далекобiйники”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-

Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i по-

рядок”.
0.00 5.10“Свiдок”.
0.30 Х/ф “Космiчнi 

далекобiйники”.
2.15 “Свiдок”.
2.40 Х/ф “Ветеринар”.
4.20 “Особистий по-

гляд”.
5.35 “Легенди бандит-

ської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, 

Україно!”
9.10,12.10,15.15,19.35, 

21.30 Дiловий свiт.
9.25 “Попередження”.
10.15 Автоакадемiя.
11.00 Життя триває...
12.00,14.50,18.15,3.25, 

5.50 Ситуацiя.
12.20 Український вимiр.
13.00,14.40,15.30,0.10, 

3.15, 4.45 Служба 
розшуку дiтей.

13.05 Т. Цимбал пред-
ставляє: “Лiнiя долi”.

13.40 Здоров`я.
15.00 Новини.
15.40 Д/с “Мiсця, що на-

дихають”.
16.10 Iндиго.
16.40 Крок до зiрок.
17.10 Д/ф “Iсторiя вовка”.
18.25 Український вимiр.
19.00 Точка зору.
19.45 Свiт спорту.
20.00 “Спокуса владою”.
21.00 Новини.
21.40 Свiт спорту.
22.05 Громадська варта.
22.25 Право на захист.
22.50 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, 

Максима.

23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку 

дiтей.
1.30 Х/ф “Останнiй довiд 

королiв”. “Команда”.
2.50 Д/с “Мiсця, що на-

дихають”.
3.35 Життя триває...
4.25 Стильна штучка.
4.55 Ювiлейний концерт 

народного артиста 
України I.Бобула.

УТ-2
6.10 “Служба Розшуку 

Дiтей”.
6.15,2.55 Т/с “Циганське 

серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00, 

19.30,22.30,2.30, 
5.35 “ТСН”.

7.05 М/ф “Усi собаки по-
трапляють до раю”.

7.45,11.35 “Шiсть кадрiв”.
8.05,13.05 Т/с “Район 

Беверлi-Гiллз”.
9.20 Х/ф “Провiнцiалка”.
12.10 Т/с “Школа ви-

живання”.
14.05 Т/с “Район Мел-

роуз”.

15.05 Т/с “Всi жiнки - 
вiдьми”.

16.00 Т/с “Не родись 
вродлива”.

17.20 “Смiшнiше за 
кроликiв”.

18.15 Т/с “Любов - не те, 
що здається”.

20.15 Т/с “Мереживо”.
21.20 Т/с “Дар божий”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 Т/с “Секс i мiсто”.
23.50,3.45 Т/с “Загiн”.
0.55 “Документ”.
1.55 Т/с “Секс i мiсто”.
4.35 “Документ”.

ІНТЕР
6.00 “Норманни”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з 

Iнтером”.
9.10 Т/с “4 таксисти i 

собака”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00,19.00 Т/с “Двi сто-

рони однiєї Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. 

Масло соняшникове 
(нерафiноване).

13.00 Т/с “Капiтановi 
дiти”.

14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Крiт”.
16.00 Т/с “Каменська 2”.
17.00 “Зрозумiти. Про-

бачити”.

18.05 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди гово-

ри “завжди” 2”.
23.30 “Загадкове життя 

М.Островського”.
0.30 “Норманни”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба 

Розшуку дiтей.
2.20 Т/с “Дiвчата шпи-

гунки 2”.
3.05 “Знак якостi”.
3.45 “Судовi справи”.
4.30 “Ключовий момент”.

ICTV
6.00,4.30 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Т/с “Троє зверху”.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Каламбур.
9.05 Х/ф “Мишаче по-

лювання”.
11.00 Про-Ziкаве.ua.
11.40 Т/с “Павутина”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Загубленi 3”.
14.55 Т/с “Апостол”.
15.55 Про-Ziкаве.ua.
16.35 Т/с “Каменська”.
17.35,22.05 Т/с “Агент 

нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.

19.25,23.25 Надзвичайнi 
новини.

19.55 Т/с “Вулицi роз-
битих лiхтарiв 4”.

21.00 Т/с “Апостол”.
23.55 Т/с “Загiн”.
0.55 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 “Грошовий дощ”.
2.55 Х/ф “Мої блакитнi 

небеса”.
5.05 Т/с “В чорному 

списку”.
СТБ

4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна - Новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.05,0.45 Т/с “Вона на-

писала вбивство”.
8.00 “Вiкна-Новини”.
8.15 Х/ф “Чого хочуть 

жiнки”.
11.20 “Росiйськi 

сенсацiї. Велика 
таємниця горiлки”.

12.15 “Паралельний свiт”.
13.15 “Битва 

екстрасенсiв”.
14.15 Д/ф “Крайнi за-

ходи”.
15.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.15 “Правила життя. За-

ручники фанатизму”.

20.20 “Росiйськi 
сенсацiї. Коли клоу-
ни плачуть”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Парт-
нери”.

22.00 “Вiкна-Новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Нез`ясовно, але 

факт”.
0.20 “Вiкна-Спорт”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.10 Т/с “Вiола Тарака-

нова”.
6.00 Т/с “Солдати 13”.
6.40,7.45,8.40 “Пiдйом”.
6.45,16.00 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Телеведучий. 

Легенда про Рона 
Бургундi”.

11.05 Т/с “Кадети”.
12.10 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки 5”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi 

мелодiї”.
13.45 М/с “Шаггi i Скубi-

Ду ключ знайдуть”.
14.05 М/с “Земля до по-

чатку часiв”.
14.35,16.55 Teen Time.
14.40 Т/с “Малкольм в 

центрi уваги 6”.
15.20 Даєш, молодь!
17.00 Т/с “Татковi дочки”.
17.55,21.20 Т/с “Щасли-

вi разом”.
19.00,0.15 Репортер.

19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Кадети”.
20.20 Т/с “Татковi дочки”.
22.20 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки 5”.
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.30 Спортрепортер.
0.40 Х/ф “Людина-

метелик”.
НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Довга дорога в 

дюнах”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i 

порядок”.
11.00 “Правда життя”. 

Бунтiвний вiк.
11.35 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.30 Т/с “Iнспектор 

Деррiк”.
13.35,16.45 Х/ф “Наро-

джена революцiєю”.
15.05 Х/ф “Довга дорога 

в дюнах”.
18.25 “Речовий доказ”. 

Смерть ворожки.
19.25 Х/ф “Точка межi”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-

Вегас”.
0.00,2.10 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Точка межi”.
2.40 Х/ф “Ветеринар”.
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четвер, 2 липня
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, 

Україно!”
9.10 Дiловий свiт.
9.20,22.35 Прес-анонс.
9.40 “Спокуса владою”.
10.50 Служба розшуку 

дiтей.
11.00 Життя триває...
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Український вимiр.
13.00 Фольк-music.
13.55 Вихiднi по-

українськи.
14.20 Далi буде...
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.30,0.10,1.20 Служба 

розшуку дiтей.
15.40 Д/с “Мiсця, що на-

дихають”.
16.10 Iндиго.
16.40 Т/ф “Заплутане 

минуле”.
18.25 Український вимiр.
19.00 Точка зору.
19.35 Дiловий свiт.
20.00 Д/ф “Постать для 

всiх канадцiв”.
21.00 Новини.
21.30 Дiловий свiт.

22.05 Вiдкрита зона.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, 

Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.30 Х/ф “Останнiй довiд 

королiв”. “Полювання”.
УТ-2

6.05 “Служба Розшуку 
Дiтей”.

6.10 Т/с “Циганське 
серце”.

7.00 ,8.00,9.00,17.00, 
19.30, 22.30,2.25 
“ТСН”.

7.05 М/ф “Усi собаки по-
трапляють до раю”.

7.45,11.50 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-

Гiллз”.
9.20 Т/с “Мереживо”.
10.20,18.15 Т/с “Любов - 

не те, що здається”.
12.15 Т/с “Школа ви-

живання”.
13.05 Т/с “Район 

Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мел-

роуз”.
15.05 Т/с “Всi жiнки - 

вiдьми”.

16.00 Т/с “Не родись 
вродлива”.

17.20 Т/с “Дар божий”.
20.15 Т/с “Мереживо”.
21.20 Т/с “Дар божий”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 Т/с “Секс i мiсто”.
23.50 Т/с “Загiн”.
0.55 “Документ”.
1.55 Т/с “Секс i мiсто”.

ІНТЕР
6.00 “Норманни”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “4 таксисти i 

собака”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони 

однiєї Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Яйця.
13.00 Т/с “Капiтановi дiти”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Крiт”.
16.00 Т/с “Каменська 2”.
17.00 “Зрозумiти. Про-

бачити”.
18.05 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Двi сторони 

однiєї Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди гово-

ри “завжди” 2”.

23.30 “Любов проти 
правил”.

0.30 “Норманни”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Служба Розшуку 

дiтей.
2.25 Т/с “Дiвчата шпи-

гунки 2”.
ICTV

5.50 Служба розшуку 
дiтей.

5.55,4.40 Факти.
6.10 Дiловi факти.
6.20,8.35 300 сек/год.
6.30 Т/с “Троє зверху”.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Каламбур.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Каменська”.
10.15 Т/с “Леся+Рома”.
11.00 Про-Ziкаве.ua.
11.40 Т/с “Павутина”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Загубленi 3”.
13.55 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 4”.
15.00 Т/с “Апостол”.
16.00 Про-Ziкаве.ua.
16.35 Т/с “Каменська”.
17.40,22.05 Т/с “Агент 

нацiональної без-
пеки”.

18.45 Факти. Вечiр.

19.25,23.25 Надзвичайнi 
новини.

19.55 Т/с “Вулицi роз-
битих лiхтарiв 4”.

21.00 Т/с “Апостол”.
23.55 Т/с “Загiн”.
0.55 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 “Грошовий дощ”.

СТБ
4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-Новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.05,0.45 Т/с “Вона на-

писала вбивство”.
8.00 “Вiкна-Новини”.
8.15 Х/ф “Подаруй менi 

мiсячне свiтло”.
10.50 “Правила життя. 

Заручники фанатиз-
му”.

11.50 “Паралельний свiт”.
12.55 “Слiдство вели. 

Кремлiвський 
гамбiт”.

13.50 Д/ф “Чорна вдова”.
14.35 Т/с “Кулагiн i Парт-

нери”.
15.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Зоряне життя. 

Тi, що пiшли на пiку 
слави”.

20.15 “Слiдство вели. 

Вбивця з бакенбар-
дами”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Парт-
нери”.

22.00 “Вiкна-Новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Фантастичнi 

iсторiї. Вампiри. 
Культ кровi”.

0.20 “Вiкна-Спорт”.
НОВИЙ  КАНАЛ

5.10 Т/с “Вiола Тарака-
нова”.

6.00 Т/с “Солдати 13”.
6.40 “Пiдйом”.
6.45,16.00 Т/с “Друзi”.
7.45,8.40 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Людина-

метелик”.
11.10,19.25 Т/с “Кадети”.
12.10 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки 5”.
13.30,19.00 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Шаггi i Скубi-

Ду ключ знайдуть”.
14.05 М/с “Земля до по-

чатку часiв”.
14.35,16.55 Teen Time.
14.40 Т/с “Малкольм в 

центрi уваги 6”.
15.20 Даєш, молодь!
17.00 Т/с “Татковi дочки”.
17.55,21.20 Т/с “Щасли-

вi разом”.
20.20 Т/с “Татковi дочки”.

22.20 Т/с “Вiдчайдушнi 
домогосподарки 5”.

23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.30 Репортер.
0.55 Служба розшуку 

дiтей.
НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Довга дорога в 

дюнах”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00,19.00 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “CSI: Лас-

Вегас”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i 

порядок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.30 Т/с “Iнспектор 

Деррiк”.
13.45 Х/ф “Народжена 

революцiєю”.
15.20 Х/ф “Довга дорога 

в дюнах”.
16.50 Х/ф “Народжена 

революцiєю”.
18.25 “Правда життя”. 

Знак тату.
19.25,0.30 Х/ф 

“Пiдземна пастка”.
21.30,0.00,2.15 “Свiдок”.
2.40 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандит-

ської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, 

Україно!”
9.10 Дiловий свiт.
9.20 Прес-анонс.
9.40 Д/ф “Останнiй 

великий хом`як”.
10.50 Служба розшуку 

дiтей.
11.00 Життя триває...
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Український вимiр.
12.55 Хай щастить.
13.20 Наша пiсня.
14.00 Книга.ua.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.30 Служба розшуку 

дiтей.
15.40 Д/с “Мiсця, що на-

дихають”.
16.10 Iндиго.
16.40 Т/ф “Заплутане 

минуле”.
18.25 Український вимiр.
19.00 Точка зору.
19.35 Дiловий свiт.
19.45 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.

21.30 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
22.10 Особистий погляд.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, 

Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку 

дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку 

дiтей.
1.30 Х/ф “Останнiй довiд 

королiв”. “Тривога”.
2.45 Д/с “Мiсця, що на-

дихають”.
УТ-2

6.05 “Служба Розшуку 
Дiтей”.

6.10 Т/с “Циганське 
серце”.

7.00,8.00,9.00,17.00, 
19.30,22.30 “ТСН”.

7.05 М/ф “Усi собаки по-
трапляють до раю”.

7.45,11.50 “Шiсть кадрiв”.
8.05,4.05 Т/с “Район 

Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Мереживо”.

10.20,18.15 Т/с “Любов - 
не те, що здається”.

12.15 Т/с “Школа ви-
живання”.

14.05 Т/с “Район Мел-
роуз”.

15.05 Т/с “Всi жiнки - 
вiдьми”.

16.00 Т/с “Не родись 
вродлива”.

17.20 Т/с “Дар божий”.
20.15 Т/с “Мереживо”.
21.20 Т/с “Дар божий”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 Т/с “Секс i мiсто”.
23.50 Т/с “Загiн”.
0.55 “Документ”.

ІНТЕР
6.00 “Норманни”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “4 таксисти i 

собака”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони 

однiєї Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Шам-

пунь для волосся.
13.00 Т/с “Капiтановi дiти”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Крiт”.

16.00 Т/с “Каменська 2”.
17.00 “Зрозумiти. Про-

бачити”.
18.05 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Двi сторони 

однiєї Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди гово-

ри “завжди” 2”.
23.30 “Кремлiвськi дiти”. 

“М.Коллонтай. Син 
першої i єдиної”.

0.30 “Норманни”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
5.55 Факти.
6.10 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.30 Т/с “Троє зверху”.
6.55 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Каменська”.
10.15 Т/с “Леся+Рома”.
10.55 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Павутина”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Загубленi 3”.
13.55 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 4”.
14.55 Т/с “Апостол”.
16.00 Про-Ziкаве.ua.

16.35 Т/с “Каменська”.
17.35,22.00 Т/с “Агент на- 

цiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,23.20 Надзвичайнi 

новини.
19.55 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 4”.
20.55 Т/с “Апостол”.
23.55 Т/с “Загiн”.
0.55 Факти. Пiдсумок дня.

СТБ
4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-Новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.05,0.45 Т/с “Вона на-

писала вбивство”.
8.00 “Вiкна-Новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 Х/ф “Валентин i 

Валентина”.
10.50 “Зоряне життя. Тi, що 

пiшли на пiку слави”.
11.55 “Фантастичнi 

iсторiї. Вампiри. 
Культ кровi”.

12.55 “Слiдство вели. Вби- 
вця з бакенбардами”.

13.55 Д/ф “Грiховодник 
в рясi”.

14.35,21.30 Т/с “Кулагiн i 
Партнери”.

15.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “Навколо свiту”.

18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Моя правда. Ми-

кола Рибнiков”.
20.15 “Слiдство вели. 

Бунт знедолених”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Паралельний свiт”.
0.20 “Вiкна-Спорт”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.10 Т/с “Вiола Тарака-

нова”.
6.00 Т/с “Солдати 13”.
6.40,7.45,8.40 “Пiдйом”.
6.45,16.00 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Заєць над без-

однею”.
11.05,19.25 Т/с “Кадети”.
12.10 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки 5”.
13.30,19.00 Репортер.
13.35 М/с “Веселi 

мелодiї”.
13.45 М/с “Шаггi i Скубi-

Ду ключ знайдуть”.
14.05 М/с “Земля до по-

чатку часiв”.
14.35,16.55 Teen Time.
14.40 Т/с “Малкольм в 

центрi уваги 6”.
15.20 Даєш, молодь!
17.00 Т/с “Татковi дочки”.
18.00,21.20 Т/с 

“Щасливi разом”.

20.20 Т/с “Татковi дочки”.
22.20 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки 5”.
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.30 Репортер.
0.55 Служба розшуку 

дiтей.
НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Довга дорога в 

дюнах”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “CSI: Лас-

Вегас”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i 

порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.30 Т/с “Iнспектор 

Деррiк”.
13.40,16.40 Х/ф “Наро-

джена революцiєю”.
15.10 Х/ф “Довга дорога 

в дюнах”.
18.25 “Легенди бандит-

ської Одеси”. Жуков 
проти одеських 
бандитiв.

19.25,0.30 Х/ф “Експе-
дицiя в пекло”.

0.00,2.15 “Свiдок”.
2.40 “Особистий погляд”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, 

Україно!”
9.10 Дiловий свiт.
9.20,22.50 Прес-анонс.
9.40 “Знайдемо вихiд”.
10.50,15.30,0.10 Служба 

розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Український вимiр.
13.00 Кiно.ua.
13.30 Муз.ua.
14.00 “Надвечiр`я”.
14.30 Темний силует.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.40 Д/с “Мiсця, що на-

дихають”.
16.10 Пазли.
16.50 Концертна про-

грама “Мамо, вiчна i 
кохана”.

18.15 Ситуацiя.
18.25 Український вимiр.
18.50 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.35 Дiловий свiт.
19.45 Свiт спорту.
19.55 Д/ф “Iван Мазепа” 

iз циклу “Гра долi”.

21.00 Новини.
21.30 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
21.55 Шлях до Євро-

2012.
22.20 Автоакадемiя.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.

УТ-2
6.10 “Служба Розшуку 

Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське 

серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00, 

19.30 “ТСН”.
7.05 М/ф “Усi собаки по-

трапляють до раю”.
8.05,13.05 Т/с “Район 

Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Мереживо”.
10.20,18.15 Т/с “Любов - 

не те, що здається”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.
12.15 Т/с “Школа ви-

живання”.
14.05 Т/с “Район Мел-

роуз”.
15.05 Т/с “Всi жiнки - 

вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись 

вродлива”.
17.20 Т/с “Дар божий”.

20.15 Т/с “Мереживо”.
21.20 Т/с “Дар божий”.
22.20 “Наша Russia”.
22.55 Т/с “Секс i мiсто”.
23.35 Бойовик “Токiйськi 

нападники”.
1.25 Т/с “Секс i мiсто”.

ІНТЕР
6.00 “Дракула та iншi”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “4 таксисти i 

собака”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони 

однiєї Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Сир 

для тостiв.
13.00 Т/с “Капiтановi дiти”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Крiт”.
16.00 Т/с “Каменська 2”.
17.00 “Зрозумiти. Про-

бачити”.
18.05 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Двi сторони 

однiєї Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди гово-

ри “завжди” 3”.
23.30 “Дракула та iншi”.
0.50 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
6.00 Служба розшуку 

дiтей.
6.05 Факти.
6.20 Дiловi факти.
6.35 300 сек/год.
6.40 Т/с “Троє зверху”.
7.10 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Каламбур.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Каменська”.
10.20 Т/с “Леся+Рома”.
10.55 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Павутина”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Загубленi 3”.
13.55 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 4”.
15.00 Т/с “Апостол”.
16.05 Про-Ziкаве.ua.
16.45 Х/ф “Аварiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi 

новини.
20.00 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 4”.
21.00 Максимум в 

Українi.
21.40 Ти не повiриш!
22.35 Голi i смiшнi.
23.40 Факти. Пiдсумок 

дня.
23.55 Спорт.

0.00 Автопарк. Парк 
автомобiльного 
перiоду.

СТБ
4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-Новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.05,0.45 Т/с “Вона на-

писала вбивство”.
8.00 “Вiкна-Новини”.
8.15 Х/ф “Сiм няньок”.
10.50 “Моя правда. Ми-

кола Рибнiков”.
11.50 “Нез`ясовно, але 

факт”.
12.55 “Слiдство вели. 

Бунт знедолених”.
13.55 Д/ф “Ляльковод”.
14.35 Т/с “Кулагiн i Парт-

нери”.
15.00 Т/с “Комiсар 

Рекс”.
17.05 “ВусоЛапоХвiст”.
17.50 “Вiкна-Новини”.
18.00 Х/ф “Стережися 

автомобiля”.
20.00 “Україна має 

талант!” Невiдома 
версiя.

22.00 “Вiкна-Новини”.
22.25 Мюзiкл “Снiгова 

королева”.
0.35 “Вiкна-Спорт”.
0.45 Т/с “Вона написала 

вбивство”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.05 Т/с “Вiола Тарака-

нова”.
5.55 Служба розшуку 

дiтей.
6.00 Т/с “Солдати 13”.
6.40 “Пiдйом”.
6.45 Т/с “Друзi”.
7.45 “Пiдйом”.
8.40 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Це все вона”.
11.05 Т/с “Кадети”.
12.10 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки 5”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi 

мелодiї”.
13.45 М/с “Шаггi i Скубi-

Ду ключ знайдуть”.
14.05 М/с “Земля до по-

чатку часiв”.
14.35 Teen Time.
14.40 Т/с “Малкольм в 

центрi уваги 6”.
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55 Teen Time.
17.00 Т/с “Татковi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi 

разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Кадети”.
20.20 Т/с “Татковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi 

разом”.

22.20 Тiльки правда?
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.15 Репортер.
0.30 Спортрепортер.
0.40 Х/ф “Самотнiй 

хлопець”.
НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Довга дорога в 

дюнах”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “CSI: Лас-

Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i по-

рядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.30 Т/с “Комiсар 

Мегре”.
12.30 Т/с “Iнспектор 

Деррiк”.
13.50 Х/ф “Народжена 

революцiєю”.
15.45 Х/ф “Демидови”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Любовний 

напiй №9”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i по-

рядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Поза зако-

ном”.
2.20 “Свiдок”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi 

“Твердиня християн-
ської вiри”.

6.45 “Корпорацiя Сiмба”.
7.00 Унiверситет культу-

ри - новий формат.
7.45 Ноосфера.
8.10 Свiт православ`я.
8.30 Крок до зiрок.
9.20 Доки батьки сплять.
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.35 Експерти дозвiлля.
11.10 Вихiднi по-україн-

ськи.
12.00 Парламент.
12.45,1.50,3.40,4.30, 

5.50 Служба розшуку 
дiтей.

13.15 Наша пiсня.
14.15 Д/ф “Венесуела. 

Штат Сукре” iз циклу 
“Люди свiту”.

15.00 Д/ф “Українцi в 
Союзiвцi” iз циклу 
“Люди свiту”.

15.45 Д/ф “Барак Обама”.
16.45 Кiно.ua.
17.20 Х/ф “Брати по кровi”.
19.10,2.00 Концертна 

програма “Єдностi 
дай, Боже, нам всiм”. 
I.Попович.

21.00 Новини.
21.15 Свiт спорту.
21.30 Український тиж-

день моди в Одесi.
21.50 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, 

Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 На гостину до 

I.Поповича.
23.45 DW. Новини Єв-

ропи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Автоакадемiя.
3.50 Д/ф “Венесуела. 

Штат Сукре” iз циклу 
“Люди свiту”.

4.45 Д/ф “Українцi в 
Союзiвцi” iз циклу 
“Люди свiту”.

5.20 Хто в домi хазяїн?
УТ-2

6.10 “Суперкнига”.
7.00 “Без табу”.
7.55 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/ф “Чiп i Дейл 

поспiшають на допо-
могу”.

10.40 М/ф “Чiп i Дейл 
поспiшають на допо-
могу”.

11.05 Фiльм-казка “Кiт у 
чоботях”.

13.00 Х/ф “Пригоди 
Мерлiна”.

14.00 Х/ф “Пригоди 
Мерлiна”.

15.00 “Шiсть кадрiв”.
15.35 Х/ф “Бленкмен”.
17.30 Х/ф “Крок 

назустрiч”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Криве дзеркало”.
22.00 “Наша Russia”.
22.35 Х/ф “Аналiзуй це”.
0.40 Х/ф “Грiшне кохан-

ня”.
1.35 Х/ф “Бленкмен”.
3.10 “Шiсть кадрiв”.
3.45 Х/ф “Грiшне кохан-

ня”.
4.40 Х/ф “Том Сойєр”.

ІНТЕР
5.20 Детектив “Мiраж”.
9.00 “В Городку”.
9.30 “Городок”.
10.10 “Картата потата”.
11.00 Концерт “5 зiрок”.
12.00 Х/ф “Сiм днiв до 

весiлля”.
14.10 Т/с “Брати Кара-

мазови”.
17.20 “Позаочi”. М. 

Басков.
18.20 “Найрозумнiший”. 

Золота лiга. Фiнал.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Бригада”.
22.40 Х/ф “Прощавайте, 

доктор Фрейд”.
0.50 “Подробицi” - “Час”.
1.30 “Позаочi”.
2.20 “Картата потата”.
2.55 “Знак якостi”.
3.40 М/с “Супермен”.

ICTV
5.45 Факти.
6.05 Автопарк. Парк 

автомобiльного 
перiоду.

6.40 Добрi новини.
6.45 Т/с “Золото Трої”.
10.00 Анекдоти по-

українськи.
10.20 Т/с “Леся+Рома”.
11.35 Квартирне пи-

тання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Галлiлео.
13.25 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 4”.
14.25 Х/ф “Джек i бобове 

дерево”.
18.45 Факти. Пiдсумок 

дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Поза 

досяжнiстю”.
21.00  Прожекторперiс- 

хiлтон.
21.45 Наша Russia.
22.05 Велика рiзниця.

23.25 Голi i смiшнi.
0.05 Х/ф “Шоу гелз”.
2.35 “Грошовий дощ”.
4.05 Х/ф “Пригоди на 

“Посейдонi”.

СТБ
4.30 “Телешанс”.
6.00 “Сучасна медицина. 

Чудеса i сенсацiї”.
6.50 М/ф.
7.25 “Еники-Беники”.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф: “Вiнни-пух”, 

“Малюк i Карлсон”.
12.20 “Ювiлейний вечiр 

А. Iнiна”.
13.10 Х/ф “Коханий 

раджа”.
15.55 “Україна має 

талант!” Невiдома 
версiя.

18.00 “Неймовiрнi iсторiї 
кохання”.

19.00 Х/ф “Стережися 
автомобiля”.

21.00 “Стережи-
ся автомобiля”. 
Невiдома версiя.

22.00 “Моя правда. Ми-
кола Рибнiков”.

23.05 “Зоряне життя. 
Тi, що пiшли на пiку 
слави”.

0.10 “Нез`ясовно, але 
факт”.

1.10 Х/ф “Американська 
дочка”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.45 Х/ф “Мiсяць над 

Парадором”.
7.25 Х/ф “Унiверсите-

тський блюз”.
9.35 Будинок закритий 

на ремонт.
10.20 Зорянi драми.
11.10 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.10 “Файна Юкрайна”.
14.35 Хто проти блон-

динок?
15.50 Т/с “Моя прекрас-

на няня”.
16.10 Х/ф “Пастка для 

батькiв 2”.
18.00 Х/ф “Це все вона”.
20.00 Х/ф “Гарфiлд”.
21.40 Х/ф “Останнiй 

замок”.
0.10 Спортрепортер.
0.15 Х/ф “Кров i шоко-

лад”.
2.15 Т/с “Солдати 14”.
3.00 Студiя Зона ночi. 

Культура.
3.05 Пристрастi навколо 

символiки.
3.20 Справа про 

возз`єднання.
3.50 Мiсто Юрiї. Бiла 

Церква.
4.00 Студiя Зона ночi.
4.05 Я, милiстю Божою, 

пан ввiзний.
4.30 Магдебурзькi 

хронiки.
4.40 Студiя Зона ночi.
4.45 Невiдома Україна.
5.35 Студiя Зона ночi. 

Культура.
5.40 Дiйовi особи.
6.00 Розпуття.
6.10 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Блага звiстка з 

Рiком Реннером”.
7.00 Х/ф “Велике золото 

мiстера Грiнвуда”.
8.35 М/ф “Том i Джеррi”.
10.30 Х/ф “Любовний 

напiй №9”.
12.40 Х/ф “Демидови”.
16.00 “Вайп Аут”.
17.00 Т/с “Слiпий 3”.
19.00 Х/ф “Сiм мечiв”.
22.20 Х/ф “Поза за-

коном”.
0.35 Х/ф “Таємницi 

папарацi”.
1.50 “Речовий доказ”.
3.15 “Особистий по-

гляд”.
5.10 “Нашi”.
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З А П И Т У В А Л И  -  В І Д П О В І Д А Є М О

ПРАЦІВНИК ІДЕ В ЩОРІЧНУ ВІД-
ПУСТКУ. ЧИ МОЖНА ПРИЙНЯТИ ЙОГО 
НА РОБОТУ ЗА СУМІСНИЦТВОМ НА 
ТОМУ-ТАКИ ПІДПРИЄМСТВІ?

- Прямої відповіді на ваше запитан-
ня законодавство не містить. Також не 
встановлено жодних обмежень щодо 
працевлаштування працівника під час 
щорічної відпустки. Працівнику вільно 
розпоряджатися своїм часом і вирішува-
ти, як провести власну відпустку — сам 
собі пан. Плюс є охочі працювати без від-
починку або обставини склалися так, що 
треба потрудитися ще рік без відпустки. 
Проте ст. 11 Закону про відпустки забо-
роняє два роки поспіль не надавати що-
річних відпусток повної тривалості. То 
як же вчинити, щоб у період відпустки і 
працівника забезпечити роботою, і тру-
дового законодавства не порушити?

Одразу скажемо, що виконувати свої 
посадові обов’язки, перебуваючи в що-
річній відпустці, не можна. Адже одер-
жувати одночасно відпускні та зарплату 
за один і той самий період на тій самій 
посаді на тому-таки підприємстві не 
припустимо. Бо це розцінять як виплату 
компенсації замість надання відпустки, 
що заборонено ст. 24 Закону про від-
пустки. Проте ми бачимо деякі варіанти 
вирішення цього питання.

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ— укласти строко-
вий трудовий договір за сумісництвом на 
іншому підприємстві або на іншу посаду 
на своєму. Щодо іншого підприємства 
питань немає, а щодо свого — можуть 
виникнути сумніви. Так от ми їх зараз 
розвіємо. По-перше, як ми вже сказа-
ли, законодавство цього не забороняє. 
По-друге, на іншій посаді працівник не 
отримуватиме одночасно і відпускних, і 
зарплати, тож і в цьому порушень немає. 
По-третє, працівник і до початку відпуст-
ки міг працювати на цьому самому під-
приємстві за сумісництвом на іншій по-
саді. Цього-бо ніхто не заперечує? Тоді 
чому він не може так учинити на період 
відпустки? Ще й як може, звісно, якщо 
роботодавець не проти. А вимагати від 
сумісника обов’язково використати від-
пустку одночасно з наданою за осно-
вним місцем роботи — помилка. Адже п. 
6 ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки перед-
бачає, що такого порядку дотримуються 
лише за бажанням працівника — це його 

право, а не обов’язок. Таким чи-
ном, запропонований варіант цілком 
можливий.

ДРУГИЙ ВАРІАНТ— укласти 
цивільно-правовий договір про ви-
конання робіт або надання послуг. 
Такий вихід із ситуації запропо-
нувало також Мінпраці в листі від 
06.08.04 р. № 18-429: підприємство-
роботодавець може укласти зі своїм 
працівником, який перебуває в чер-
говій відпустці, договір підряду на 
час відпустки. Щоправда, потрібно 
пам’ятати, що працівника за цією 
схемою можна залучити лише до ви-
конання певних робіт. Те саме стосу-
ється й надання послуг.

До речі, законодавство не обмежує 
працівників у додатковому заробітку “на 
стороні” також у період їх навчальної або 
творчої відпустки.

ЧИ МАТИМЕ МІЙ ЧОЛОВІК, З ЯКИМ 
Я БАЖАЮ РОЗІРВАТИ ШЛЮБ, ПРИ 
РОЗЛУЧЕННІ ПРАВО НА ПОЛОВИНУ 
КВАРТИРИ, ЯКУ МЕНІ ПОДАРУВА-
ЛА МАТИ ПІД ЧАС НАШОГО З НИМ 
ШЛЮБНОГО ЖИТТЯ?

Сімейні, у тому числі шлюбні право-
відносини та окремі їх складові, як то, 
зокрема, й режим власності, набутої по-
дружжям (чи одним з подружжя) під час 
шлюбу, регулюються, переважно, Сімей-
ним і Цивільним кодексом України та від-
повідними підзаконними нормативними 
актами, якими, здебільшого, деталізу-
ється порядок дій спеціально уповнова-
жених органів (РАГСу, нотаріату і т.ін.) у 
частині реєстраційно-документального 
супроводу відповідних процедур.

За загальним правилом, власність, 
що була набута під час шлюбу, є спіль-
ною сумісною власністю подружжя. Ре-
жим такої власності передбачає рівні 
права чоловіка та жінки щодо володіння, 
користування та розпорядження май-
ном, яке їм належить на правах спільної 
сумісної власності. 

Тобто, в разі розподілу (виділення у 
натурі тощо) майна, що є спільною су-
місною власністю, розподіляється між 
колишніми чоловіком та дружиною по-
рівну.

Але у даному випадку діє одна із за-
сторог закону щодо того, яке майно не є 

с п і л ь н о ю 
вла-сністю 
подру-жжя, 

навіть, не дивлячись на чинник його на-
буття за час шлюбу. Майно, що набуте 
дружиною під час шлюбу на підставі до-
говору дарування або у порядку спад-
кування (за законом чи за заповітом), 
не відноситься до спільної сумісної чи, 
навіть, спільної часткової власності, а є 
особистою приватною власністю жінки. 

Таким чином, за законом (Сімейний 
кодекс) відповідна квартира, якщо вона 
дійсно отримана вами від вашої матусі 
за правочином дарування (договір да-
рування), є виключно вашою приватною 
власністю, і колишній чоловік не має на 
неї жодних майнових прав. 

Єдине, на що гіпотетично може спо-
діватись ваш чоловік, так це на певну 
компенсацію (через суд) документально 
підтверджених витрат на значні ремонти 
(переобладнання) такої квартири, якщо 
вони робились ним за вашої згоди, але 
за його особисті гроші.

НА ЩО Я МОЖУ РОЗРАХОВУВАТИ, 
ЯКЩО МЕНІ СЬОГОДНІ ПРОПОНУЮТЬ 
ЗВІЛЬНИТИСЯ  “ЗА УГОДОЮ СТОРІН”, 
А МЕНІ ДО ПЕНСІЇ ЩЕ ПІВТОРА РОКУ?

Право на отримання пенсії для ши-
рокого загалу робітників набуваєть-
ся для чоловіків - з 60-річного віку, 
для жінок - з 55-річного за умови на-
явності трудового стажу відповідно 25 
і 20 років. А також страхового стажу 
із загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування не менше 5-ти 
років.

Для працівника, який звільнився з ро-
боти за пунктом 1 статті 36 Кодексу Зако-

нів про працю України (за угодою сторін), 
відповідно до чинного на сьогодні зако-
нодавства  у сфері праці, соціального та 
пенсійного забезпечення, не передбаче-
но якихось особливих (спеціальних) пен-
сійних або у сфері зайнятості гарантій. 

Важливим та суттєвим у розрізі ва-
шого питання є те, що ви, за загальним 
імперативним правилом, отримаєте 
призначення такого виду пенсії, як пен-
сія за віком виключно по досягненню 
відповідного віку.

Крім того, звертаємо вашу увагу, що 
особам, які не мають достатнього для 
призначення повної пенсії стажу робо-
ти (25 - для чоловіків, 20 - для жінок), 
призначаються пенсії за віком при не-
повному стажі в розмірі, пропорційному  
наявному  стажу (відповідне обчислен-
ня здійснюється за правилами, озна-
ченими статтею 68 Закону України “Про 
пенсійне забезпечення”), але не менше 
соціальної пенсії. Соціальна пенсія у 
даному випадку складає за законодав-
ством 50 відсотків мінімального розміру 
пенсії за віком для осіб, які досягли віку: 
чоловіки - 60 років, жінки - 55 років і не 
набули права на трудову пенсію з поваж-
них причин. 

Одночасно можемо відзначити, що 
станом на сьогоднішній день нижньою 
межею розміру пенсії за віком при не-
повному трудовому стажі, якщо, звичай-
но, у вас є необхідний мінімум стажу (5 
років), згідно із вимогами постанови Ка-
бінету Міністрів України від 16.07.2008 
року за № 654 “Про підвищення рівня 
пенсійного забезпечення громадян”, є  
544 гривні.  

 Олексій ВЕРЕМЕЙ, 
юрист 

(УКРІНФОРМ).

Масштабні процеси 
реформування промис-
ловості та сільського гос-
подарства, розвиток під-
приємництва в державі 
сприяли не тільки ство-
ренню в районі більше 
1050 суб’єктів господа-
рування, юридичних осіб 
різних форм власності, а 
й призвели до ліквідації 
окремих. Функцію збере-
ження архівних документів 
непрацюючих організацій, 
нагромаджених у процесі їх 
діяльності (документуван-
ня службових, трудових, 
інших правовідносин юри-
дичних і фізичних осіб), що 
не належать до Національ-
ного архівного фонду, ви-
конує комунальна установа 
«Макарівський районний 
Трудовий архів», створена 
районною радою.

Протягом 2006-2009 
років більше 1680 громадян 
скористалися послугами 
нашої установи і з вдяч-
ністю згадували керівни-
ків колишніх підприємств, 
установ, товариств, КСП з 
населених пунктів сіл Со-
снівка, Королівка, Колон-
щина, Новосілки, Борівка, 
Карашин, Осикове, Пашків-
ка, Рожів та інші, які забез-
печили збереження доку-
ментів. Проте є непоодинокі 
випадки, коли ліквідовані 
з тих чи інших причин під-
приємства, не залишаючи 
після себе правонаступни-
ка, втрачають документи: 

накази, розпорядження з 
особового складу, книги 
нарахування трудоднів, ви-
хододнів, заробітної плати, 
особові справи тощо, а це 
в свою чергу не дає мож-
ливості громадянам при 
необхідності оформити і 
переоформити пенсію чи 
встановити стаж роботи. 
Зокрема: с.Бишів - ВАТ «Би-
шівський агротехсервіс», 
РП «Бишівагрохім», Хлібо-
харчокомбінат; с.Копилів - 
відділок с.Северинівка рад-
госпу «Копилово»; с.Липівка 
- КПСП «Прогрес», СТОВ 
«Прогрес»; с.Мостище - 
КСП «Мостище», ДКП «Мос-
тище», ТОВ «Ера»; с. Моти-
жин - КПСП ім.Шевченка; 
с.Небилиця - КСП «Темп», 
СТОВ «Темп»; с.Фасова - 
ПСП «Фоса» та інші.

Хочу нагадати всім 
суб’єктам господарюван-
ня, що згідно Закону Укра-
їни «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність 
в Україні» (ст.8 п.3) відпо-
відальність за організацію 
бухгалтерського обліку та 
забезпечення збереження 
оброблених документів, 
регістрів і звітності протя-
гом встановленого терміну 
несе власник або уповно-
важений орган (посадова 
особа), який здійснює ке-
рівництво підприємством.

Повідомлю, що пункт «а» 
ст. 38 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в 
Україні» доповнено пунктом 

10, де до відома виконавчих 
органів сільських рад нале-
жить централізоване тим-
часове зберігання архівних 
документів, нагромаджених 
у процесі документування 
службових, трудових або 
інших правових відносин 
юридичних та фізичних осіб 
на відповідній території, та 
інших архівних документів, 
що не належать до Націо-
нального архівного   фонду   
України.   Такі ж   обов’язки   
покладені   на   місцеві   ор-
гани виконавчої влади та 
органи місцевого самовря-
дування Законом України 
«Про Національний архів-
ний фонд та архівні устано-
ви в Україні» (ст.29).

Слід пам’ятати, що вне-
сено доповнення до ст.92-1 
Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушен-
ня, якими передбачено, 
що за недбале зберігання, 
псування, незаконне зни-
щення, приховування, не-
законну передачу іншій 
особі архівних документів, 
порушення порядку досту-
пу до зазначених докумен-
тів, а також в разі не повідо-
млення Державної архівної 
установи про наявні архівні 
документи у випадку виник-
нення загрози знищення 
або значного пошкоджен-
ня їх стану тягне за собою 
штраф на посадових осіб 
від 10 до 40 неоподатко-
вуваного мінімуму доходів 
громадян (від 170 до 680 

грн.). Також Кримінальний 
Кодекс України (ст.298-1 і 
ст.357) передбачає і кримі-
нальну відповідальність за 
умисне пошкодження або 
переховування документів.

Враховуючи вище ска-
зане, щоб не отримати не-
приємні сюрпризи, прошу 
вчасно здавати архівні доку-
менти до трудового архіву.

Крім того, трудовий ар-
хів надає платні послуги 
суб’єктам господарювання 
та громадянам: приймання 
документів, їх упорядку-
вання, підшивання і скла-
дання описів, виділення 
документів до знищення, 
термін зберігання яких ми-
нув, виконання запитів гро-
мадян, видача у встанов-
леному Держкомархівом 
порядку архівних довідок, 
копій та витягів з докумен-
тів, що знаходяться на збе-
ріганні, надання консульта-
цій, подання документів на 
затвердження експертно 
- перевірочної комісії (ЕПК) 
державного архіву Київської 
області та інші послуги.

Комунальна установа 
„Макарівський районий 
Трудовий архів” знахо-
диться у смт Макарів, вул.
Фрунзе, 30, тел. (04478) 
5-28-17 і працює з 8-ї до 
17-ї години.
Микола МЕЛЬНИЧЕНКО, 

завідувач комунальною 
установою 

«Макарівський районний 
Трудовий архів». 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСЕ ВЛАСНИК 
АБО УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН

ЮРІЙ ЛУЦЕНКО: «ЗАГОСТРЕННЯ 
КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ, ЯК 

ПРОГНОЗУВАЛИ ДЕЯКІ ЕКСПЕРТИ, 
ЗАВДЯКИ ПОСИЛЕННЮ РОБОТИ 

МІЛІЦІЇ НЕ ВІДБУЛОСЯ»
17 червня ц.р. в Міністерстві внутрішніх справ України 

відбулася нарада із заступниками начальників обласних 
підрозділів МВС - керівниками міліції громадської без-
пеки. Підсумки її підбив Міністр внутрішніх справ Юрій 
Луценко.

За словами Міністра, упродовж лютого-квітня про-
водилося дві колегії, шість регіональних нарад, де, зо-
крема, обговорювалися можливості поліпшення служби 
в умовах економічної кризи, а саме шляхи мінімізації ву-
личної злочинності.

- Березень, лютий та квітень були найнапружені-
шими для працівників міліції, - зазначив Юрій Луценко. 
- Адже тоді існувала загроза зростання рівня злочин-
ності, як в середині 90-х років. Принаймні, про це го-
ворили деякі експерти. Міністерство внутрішніх справ 
зробило все можливе, щоб гарантувати спокій наших 
співвітчизників.

Протягом п’яти місяців цього року спостерігало-
ся зменшення кількості злочинів загальнокримінальної 
спрямованості приблизно на 5%.

Так, за словами Юрія Луценка, дільничні розгляда-
ють кожну другу заяву, яка надійшла до органів вну-
трішніх справ. Також завдяки активізації профілактич-
ної роботи з криміногенними особами і, в першу чергу, 
з раніше судимими, загалом у державі зменшилася 
кількість злочинів, вчинених особами, які раніше були 
схильні до них.

З нагоди професійного свята - Дня дільничного ін-
спектора міліції Юрій Луценко акцентував свою увагу на 
необхідності створення належних умов для їх роботи - 
забезпечити транспортом, службовими приміщеннями, 
житлом, спецзасобами та форменим одягом.

Крім того, Міністр зазначив, що міліція, перш за 
все, працює для безпеки народу, а не для показників 
у роботі.

- Жодної уваги на “процентоманію”, - підкреслив Юрій 
Луценко. - Потрібно працювати на результат, а не на циф-
ри.

Водночас вразливою ділянкою в роботі міліції ще 
залишається правопорядок на селі. Загалом у державі 
наразі понад 13,8 тисячі дільничних. З них майже по-
ловина обслуговують сільську місцевість. Крім того, 
допомогу дільничним інспекторам міліції у сільській 
місцевості надають дванадцять тисяч громадських 
помічників. За словами Юрія Луценка, ці працівники 
вносять вагомий внесок у боротьбу зі злочинністю. 
Спираючись на підтримку громадськості, дільничні 
розкривають майже кожен третій злочин.

Можна констатувати, що наразі поліпшилася ситуа-
ція і щодо гарантування безпеки найбільш беззахисних 
верств населення - пенсіонерів. Міністр вкотре звернув 
увагу керівників на необхідність посилення захисту лю-
дей похилого віку.

Наприкінці зустрічі Юрій Луценко вручив деяким при-
сутнім керівникам відомчі відзнаки, подякував за роботу 
та привітав з Днем дільничного інспектора міліції.
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Коли дивишся, як колорадський 
жук цілковито панує на картопляних 
плантаціях, то здається, що він уза-
галі незламний і здатний дати потом-
ство навіть якщо його розмазати по 
землі. Скільки зусиль і годин витра-
чають люди на боротьбу з комахою на 

власних городах - не підлягає жодно-
му підрахунку. 

Колорадський жук вважається од-
нією з самих стійких до хімічних засо-
бів шкідливих комах. При цьому сам 
він і його личинки є отруйними для 
багатьох комах, тобто у нього майже 
немає природних ворогів, які могли б 
хоч би частково винищувати цю орду.

Свою ненажерливість “смугас-
тий” проявив у 1850-і роки в штаті 
Небраска, а значних збитків карто-
пляним плантаціям завдав у 1859 
році вже в Колорадо. Це нашестя 
пов’язують з окультуренням картоплі. 
До цього жук тихо поїдав усілякі дикі 
пасльонові рослини. До Європи він 
добрався тільки в 1918 році. Перші 
осередки шкідливої комахи на нашій 
території були виявлені у Львівській 
області лише в 1949 році. А в спекот-
ні, вітряні дні травня 1958-го відбувся 
масовий приліт колорадського жука 
з Угорщини та Чехословаччини в За-
карпатську область, а звідти - по всій 
Україні. 

Самка відкладає яйця купками по 
20-40 штук, зазвичай на нижню сто-
рону листя. Личинки, що вилупилися 
через 5-17 днів (залежно від темпе-
ратури повітря), харчуються листям 
протягом 3 тижнів, потім ховаються у 

ґрунт біля основи рослин на глибину 
5-8 см і обертаються в лялечку. Через 
6-15 діб  ті перетворюються на жуків, 
які вилазять на поверхню грунту. Ко-
лорадський жук може давати протя-
гом року до 3-х поколінь. 

 Боротьба з ним у сільському гос-
подарстві й особливо на присадибних 
і садових ділянках йде безперервно. 
Впродовж декількох десятиліть учені 
намагаються віднайти ефективні за-
соби, проте сучасні препарати досі 
не можуть поставити крапку в цій бо-
ротьбі. Жуки та личинки продовжу-
ють грубо об’їдати листя. Особливо 
небезпечний шкідник зараз, у період 
бутонізації та цвітіння картоплі, коли 
зав’язуються бульби. 

Чи можна здійснити мрію кож-
ного садівника і відразу подолати 
всіх жуків? З`ясувати це нам допо-
може доктор біологічних наук  Олексій 
Ніколенко.

- Це неможливо. Жук дуже живу-
чий, він може просидіти в землі до 
п’яти років. На жаль, у нас популяр-
ністю користується в основному хі-
мічний метод, жук звик до більшості 
препаратів і став витривалим. Тому 
якщо жуків мало, треба не лінуватися і 
повизбирувати їх руками. Як біологіч-
ні засоби можна застосувати “Агра-
вертін”, “Бікол”, “Бітоксибакциллін”, 
“Колорадо”, “Фітоверм”.

Правильно визначте дозування. 
Якщо “перехімічите”, нічого доброго 
не вийде. А надто маленька концен-
трація препарату виявиться марною. 
Обов’язково застосовуйте розпил, а 
не звичайне бризкання. Ефективність 
від препарату таким чином підви-
щиться майже в 10 разів.

Обробляти кущі потрібно в суху 
погоду. Коли розпорошений препа-
рат підсохне на кущиках картоплі, з 
нього випарується вода, і дощ його 
вже не змиє 2–3 тижні. Обробку по-
трібно проводити в період масового 
виходу личинок – коли оранжевих 
кладок вже немає, а дорослі личинки 

ще не пішли в землю і не перетвори-
лися на дорослих комах.

Є ще досить швидкий спосіб зби-
рання жуків. Узяти цинкове відерко і 
віник. На дно відра налити міцний роз-
чин солоної води - і на грядки. Відро 
підставити під листя, а віником хльост-
ко, але не дуже, ударяти по ньому. 
Жуки посипляться градом у відро.

У теплі тихі сонячні дні жуки дуже 
активні на верхів’ях кущів. Тоді беруть 
консервні банки, добре миють і навіть 
кип’ятять. Руки і краї банки натирають 
картопляним соком, а в банки кладуть 
3–4 шматочки старої картоплі, витри-
мані в розчині хлорофосу. Банки ви-
ставляють на ділянці: одну – на 5 кв. 
м. “Операцію” цю проводять опівдні, 
а увечері банки збирають. Картоплю 
як приманку використовують два-три 
рази.

Виправдовує себе і високе підгор-
тання картоплі перед сплетінням ба-
дилля. Скошувати його краще за 7-10 
днів до збирання врожаю. Бадилля 
необхідно зібрати до купи і спалити.

Навесні, коли картопля вже по-
саджена і до сходів залишається 
тиждень, важливо знищити коло-
радського жука, що перезимував. 
Посипайте навесні свою картопляну 
ділянку лушпинням від цибулі - бага-
тьом городникам допомагає, а ось 
колорадським жукам воно не подо-
бається. Ще можна нарізати стару 
картоплю шматочками або половин-
ками і помістити в розчин хлорофосу, 
витримати там добу. Потім розкидати 
приманки по городу, особливо там, 
де вирощуватимете  картоплю. Зро-
бити це краще в похмуру погоду або 
на ніч, оскільки на сонці шматочки 
швидко засихають. Зелені ще немає, 
жук накидається на отруєну картоплю 
і гине. Цю ж операцію необхідно про-
вести восени, коли повністю зібраний 
урожай, а бадилля висохло. Глибоке 
перекопування грунту восени також 
сприяє загибелі шкідника взимку.

 Валентина СОТНИКОВА.

Його природний радіацій-
ний фон не лише безпечний для 
людини, але й дуже корисний. 
Коментуючи чергові публікації 
в ЗМІ про “радіоактивні” пляжі, 
заступник начальника Доне-
цької облСЕС Лариса Гусєва 
сказала про те, що ця пробле-
ма надумана і її мусирують уже 
більше 30 років. 

“Річ у тому, що в Азовсько-
му морі існують виходи торія, 
який змішується з піском, що 
намивається на берег під час 
шторму. В результаті може 
підвищуватися природний ра-
діаційний фон, але він не несе 
ніякої загрози для людини. На-
впаки, у світі відомі ще чотири 
аналогічні зони і скрізь ця осо-
бливість використовується для 
оздоровлення людей. Тільки у 
нас унікальні властивості торі-
євого або інакше “монацитово-
го” піску поки що не отримали 
застосування. Я написала ди-
сертацію по цій проблематиці 
і знаю, про що говорю, - під-
креслила заступник  начальни-
ка  Донецької  облСЕС.

   Дерево добре вбирає лак, тому нанесення його в 
один шар завжди дає матову і шорстку поверхню. Аби 
поверхня вийшла блискучою, загрунтуйте її лаком, роз-
веденим приблизно у пропорції один до двох відповід-
ним розчинником. Коли грунт висохне, дрібнозернистою 
шкуркою приберіть деревні ворсинки, що піднялися, і на-
несіть на виріб лак нормальної густини. Після просушу-
вання його знову слід прошліфувати, стежачи за тим, аби 
не утворилися глибокі подряпини. Потім можна наносити 
останній шар лаку. Робити це краще за все дуже м’яким 
пензлем або пульверизатором.

   Якщо шкіряні рукавички линяють з вивороту і за-
бруднюють руки, виверніть їх і посипте виворіт таль-
ком.

   З плямами від сажі і кіптяви не завжди удається впо-
ратися навіть якщо випрати речі. Видаляти їх слід тампо-

ном, змоченим у скипідарній олії.
 Білизну, що пересохла, перед прасуванням не 

обов’язково сприскувати водою. Досить добре змочити 
підстилку, на якій прасуєте.

   Затягуючи або розкручуючи гайки, станьте так, щоб 
не штовхати рукоятку гайкового ключа, а тягнути її на 
себе. Якщо такої можливості немає, штовхайте рукоят-
ку відкритою долонею, аби убезпечити себе від травми, 
якщо головка зірветься з гайки.

   Взуття із замші, що залисніло, чистять твердою 
“чорнильною” гумкою.

    Аби почистити біле хутро, рясно посипте його ман-
ною крупою і обережно розітріть руками, після чого крупу 
треба струсити. При необхідності операцію слід повто-
рити декілька разів.

Тетяна ЛИТВИНЕНКО.

Д Е Н Н И Й  С О Н 
Н Е О Б Х І Д Н И Й

Він дуже важливий для 
психічного здоров’я дітей ві-
ком 4-5 років і зменшує ризик 
розвитку такого стану, як гіпе-
рактивність, неспокій і депре-
сія, запевняють  учені із США. 

На думку дослідників з 
університету Пенсильванії, 
діти 4-5 років менш гіперак-
тивні і рідше страждають від 
депресії і нападів неспокою, 
якщо вони сплять удень. 

Фахівці дійшли висновку, 
що небажання дітей спати вдень залежить від дуже ба-
гатьох індивідуальних особливостей, проте батьки по-
винні наполягати на тому, аби малеча, принаймні, мала 
можливість відпочивати протягом дня.

ДІТИ ЗРОСТАЮТЬ РОЗУМНИМИ 
ТА ЩАСЛИВИМИ

Якщо матері приділяють своїм новонародженим дітям 
недостатньо уваги і не виявляють до них належної любові 
в перший рік життя, то від цього страждає дитячий мозок, 
можуть бути проблеми з розвитком і, як наслідок, з со-
ціальними навичками в житті у майбутньому.

Лікар Шеріл Пауер із Ліверпульської дитячої лікар-
ні стверджує, що діти матерів, у яких були проблеми із 
психічним здоров’ям після пологів, знаходяться в групі 
ризику, оскільки спеціалісти у таких випадках приділя-
ють більше уваги матері, а не їм. Хвороба матері зму-
шує медиків “забути” про дитину. А такий ізольований 
підхід до проблеми може негативно позначитися на 
здоров’ї немовляти. 

Посилаючись на результати своєї роботи, лікар Па-
уер закликала працівників медицини приділяти більше 
уваги стосункам між матір’ю та дитиною. Дитина має 
зазнавати впливу соціальних взаємодій, щоб її мозок 
правильно розвивався. 

ЛІКИ ПОРУЧ

ЛЛЯНЕ НАСІННЯ НА СНІДАНОК
Якщо ви з розумом поставитеся до вибору страв на 

сніданок, то можете не турбуватися через показники рівня 
свого кров’яного тиску. Змеліть жменю лляного насіння і до-
дайте його до цільнозернових пластівців, які їсте з молоком 
чи йогуртом. Лляне насіння багате на жирні кислоти омега-3, 
які сприяють розслабленню кровоносних судин, і відповід-
но кров може вільніше рухатися по артеріях. А цільнозернові 
злаки відомі своїм позитивним впливом на кров’яний тиск. 
Навіть незначне зниження тиску може значно допомогти 
вашому здоров’ю - врятувати від інсульту та інших серцево-
судинних захворювань. То чому б не додати до свого ранко-
вого раціону ще жменьку лляного насіння?

КАРТОПЛЯ РЯТУЄ ВІД ПЕЧІЇ
На ранок після ситного застілля ви прокинулися з печі-

єю і важкістю в шлунку? На щастя, ліки поруч - у ящику, в 
якому ви зберігаєте овочі. Американський лікар Маошінг 
Най, автор книжки «Секрети самозцілення», пропонує та-
кий рецепт від печії. Натріть на терці велику білу картопли-
ну, зцідіть сік і змішайте його з рівною кількістю теплої води, 
випийте суміш натщесерце. Це гарантовано врятує вас від 
печії, оскільки картопля - це та їжа, котра здатна нейтралізу-
вати кислоту в шлунку.

У САДУ І НА ГОРОДІ

КОЛОРАДСЬКИЙ ЖУК РОЗПОЧАВ ПОЛЮВАННЯ

У ВІДПУСТКУ - НЕ 
ДО ТУРЕЧЧИНИ, 
А НА АЗОВСЬКЕ 

МОРЕ

А К Т У А Л Ь Н О

К О Р И С Н І  П О Р А Д И

ВІТАМІН  С  ДОПОМОЖЕ  
ПРИ  ДІАБЕТІ

Дослідники з Центру дослідження 
діабету в Оклахомі з’ясували, як можна 
допомогти хворим на діабет першого 
типу і запобігти шкоді, яка завдається 
організму захворюванням. Діабетикам 
необхідний звичайний вітамін С у ком-
бінації з інсуліном. Це допомагає запо-
бігти пошкодженню кровоносних судин 
у пацієнтів, рівень глюкози яких погано підда-
ється регулюванню, тоді як окремо препарати 
не приносять бажаних результатів. До такого 
висновку дійшли вчені, які раніше тестували 
свою гіпотезу на моделях для досліджень, а 
тепер довели ефективність нового лікування 
для людей. Інсулін та багато інших ліків давно 
використовують, аби контролювати рівень цу-
кру в крові, проте керівник дослідження, фар-
маколог Майкл Іхнат спільно з ученими із Італії 
та Угорщини раніше довів, що клітини мають 
своєрідну “пам’ять”, яка продовжує викликати 
пошкодження судин, навіть якщо рівень цукру 
знаходиться під контролем. Якщо разом з ін-
суліном приймати вітамін С, стверджує Іхнат, 
“пам’ять” клітин стирається, а їх функції та 
оксидативний стрес нормалізуються. 

Тепер учені досліджують дію нового мето-
ду лікування на здоров’я пацієнтів з діабетом 
другого типу. Мета праці - знайти спосіб зу-
пинити пошкодження кровоносних судин, ви-
кликане захворюванням. 

Якщо зупинити або зменшити пошко-
дження кровоносних судин у хворих діабе-

том, це допоможе їм уникнути хворобливих, 
а й іноді, смертельно небезпечних наслідків 
захворювання, таких як серцева недостат-

ність, погіршення кровотоку і 
ампутація, захворювання ни-
рок і діабетична ретинопатія, 
що призводить до втрати зору. 
Дослідники радять хворим діа-
бетом їсти більше їжі, багатої 
на вітамін С і вживати мульти-
вітаміни, проте попереджають, 

що необхідно провести додаткові досліджен-
ня для підтвердження їхніх висновків.

АБИ НЕ МАТИ ПРОБЛЕМ
З ГІПЕРТОНІЄЮ...

Кожен третій мешканець планети похило-
го віку стикається із “незручностями” підви-
щеного тиску. Проте лише третина з опита-
них знають про свою проблему, зауважують 
британські фахівці. 

Експерти провели ряд тестів, під час яких 
виявили, що молочні продукти із низьким вміс-
том жиру допомагають знизити ризик гіперто-
нії у літньому віці. 

Вчені кожні 6 років обстежували 2245 лю-
дей у віці від 55 років і старше. З’ясувалось, 
що ті, хто дотримувалися молочної дієти і вжи-
вали знежирені молочні продукти, на 7 відсо-
тків рідше страждали від підвищеного тиску. 

Дослідники встановили також, що не 
лише молочні продукти із низьким вмістом 
жиру нормалізують тиск, але й продукти із 
високим вмістом жирів (сир, вершкове мас-

ло, вершки і сметана) позитивно впливають 
на здоров’я  гіпертоніків. Але, наприклад, з 
сиром бажано вживати продукти рослинного 
походження. А сир, сметану або вершки мож-
на додавати у салати. 

Фахівці радять літнім людям частіше вклю-
чати до раціону харчування знежирене молоко 
й молочні продукти, що допоможе нормалізу-
вати тиск. Молочні продукти, як відомо, багаті 
на кальцій та калій, котрі беруть участь у регу-
ляції кров’яного тиску в судинах, наголошують 
дослідники. 

КУРКУМА  ПРОТИ 
ХВОРОБИ  АЛЬЦГЕЙМЕРА

Додаючи до їжі кілька разів на тиждень 
спеції каррі, можна знизити ризик виник-
нення хвороби Альцгеймера, вважають 
американські дослідники. 

Основний компонент, що входить до 
складу каррі, - це куркума. Саме куркума за-
побігає утворенню білкових бляшок у мозку, 
які викликають недоумство. Професор Му-
ралі Дорайсвамі з Університету в Північній 
Кароліні підтвердив, що дійсно було зафік-
соване зниження рівня захворюваності не-
доумством серед людей, які вживали каррі 
двічі або тричі на тиждень. 

Тепер учені проводять дослідження на ми-
шах. Спеціалісти намагаються з’ясувати опти-
мальне дозування вживання каррі для пози-
тивного впливу на роботу мозку. Розпочалися 
також клінічні дослідження в університеті Лос-
Анджелеса, повідомив Муралі Дорайсвамі.

ГОСПОДИНІ - НА ЗАМІТКУ

*

*

* *

*

*
*

ЛІТО НА ДВОРІ
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ВИГОТОВЛЯЄМО: металеві конструкції будь-якої 
складності (огорожі, ворота, перила, поручні, козирки, 
оградки, грати віконні). Швидко та якісно. Доставка. 
Макарів, вул. Пушкіна, 3. 
Тел.: 5-25-75, 8-050-812-13-04, 8-098-876-05-90.

Печінка - один із основних ор-
ганів в організмі, він особливий   
по своїй структурі та по функці-
ях. Довгі роки вважали основною 
причиною, яка викликає враження 
печінки, - алкоголь. Але нині осно-
вною проблемою визнають вірусні 
гепатити «В » і «С», які мають тен-
денцію до затяжного та хронічного 
процесу, а також значний відсоток 
летальності. Також наносить удар 
по печінці вірусний гепатит «А». 
Щорічно в області реєструються 
десятки випадків захворювання на 
вірусний гепатит «А». Хворіють як 
дорослі, так і діти. Впродовж мину-
лого року та 5-ти місяців нинішньо-
го випадків захворювання на вірус-
ний гепатит не зареєстровано.

Що ж таке вірусний гепатит та які 
його перші ознаки?

Вірусний гепатит - інфекційне 
захворювання, яке протікає із за-
гальною інтоксикацією та уражен-
ням печінки.

У хворих інфекційним гепатитом 
вірус знаходиться в крові та виділя-
ється у навколишнє середовище з 

фекаліями. Віруси добре виживають 
у зовнішньому середовищі: воді, мо-
лоці, харчових продуктах, на пред-
метах зовнішнього середовища.

Інфекційний гепатит, як і всяка 
інша хвороба, виникає при умо-
ві, якщо вірус проник в організм та 
знайшов умови для свого оселення, 
життя і розмноження. Він заносить-
ся через рот із їжею, водою, якщо 
людина їсть забрудненими руками.

Захворювання характеризу-
ється підвищенням температури, 
головним болем, слабкістю, пони-
женням апетиту, нудотою, блюво-
тою, болями в правому підребер’ї. 
Згодом збільшується печінка, зне-
барвлюються фекалії, темніє сеча 
(колір пива). При появі цих симп-
томів слід негайно звернутися до 
медпрацівників. Хворих вірусним 
гепатитом госпіталізують в інфек-
ційне відділення.

Після госпіталізації необхідно 
провести наступні дезінфекційні за-
ходи:

 -  білизну хворого кип’ятять 15 
хвилин у 2% мильно-содовому роз-

чині, посуд, іграшки кип’ятять у 2% 
розчині харчової соди 15 хвилин;

-    підлогу слід протерти 2% га-
рячим мильно-содовим розчином;

      килими почистити щітками, 
замоченими в 1% розчині хлораміну 
або випрасувати гарячою праскою 
через вологу тканину;

- посуд із-під випорожнення 
обеззаражують в 3% розчині хлора-
міну або хлорного вапна.

В домашніх умовах потрібно ви-
користовувати засоби з антимікроб-
ною дією.

За особами, які були в контакті із 
хворими, встановлюється медичний 
нагляд протягом 35 днів (вимірюєть-
ся температура, оцінюється загаль-
ний стан).

Отже, найперше, що потрібно 
робити, щоб запобігти захворюван-
ню, - дотримуватися особистої гігіє-
ни та підвищувати загальну санітар-
ну культуру. 

Людмила ДАВИДЕНКО,
лікар-епідеміолог 

районної санепідемстанції.
.

.

.

Н Е  З А Й В Е  Н А Г А Д А Т И

ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ ПОСТІЙНО НАГАДУЮТЬ ПРО СЕБЕ

.

У зв’язку з фінансовими труднощами роботу безко-
штовної «гарячої лінії» Українського центру оцінювання 
якості освіти припинено, повідомляє Укрінформ. Нато-
мість включено новий телефон Інформаційної служби 
Українського центру оцінювання якості освіти. Його но-
мер у Києві (044) 503-37-93, йдеться у повідомленні. 
Оплата розмов здійснюється ініціаторами дзвінків за 
тарифами операторів зв’язку. Час роботи телефону Ін-
формаційної служби – щодня з 9:00 до 20:00 (крім не-
ділі та святкових днів). У суботу телефон працюватиме 
з 9:00 до 13:00.

Українські виробники просять Кабінет Міністрів 
перенести введення обов’язкового маркування про-
дуктів харчування, які містять генно-модифіковані 
організми. Це питання було обговорене на зустрічі 
представників підприємств харчопрому і Прем’єр-
міністра Юлії Тимошенко. Найближчим часом в рі-
шення Кабміну будуть внесені відповідні правки, і 
дата введення маркування буде перенесена з 1 липня 
на 1 січня 2010 року. Причина перенесення банальна 
— виробники не встигають виконати в строк всі ви-
моги Кабміну, адже ухвала була прийнята 13 травня. 
Крім того, виробники фізично не можуть провести пе-
ревірку своєї продукції – в Україні діє всього чотири 
молекулярно-генетичні лабораторії.

ОДНИМ АБЗАЦОМ

СЕРДЕЧНЕ  ПОЗДОРОВЛЕННЯ
Дорогі комсомольці всіх поколінь: хто буду-

вав «Дніпрогес», працював на шахтах, воював на 
фронтах Великої Вітчизняної війни, відбудовував 
міста і села, зруйновані фашистами, піднімав ці-
лину, будував БАМ! 

Щиро вітаємо всіх вас із славним 90-річчям 
Ленінського комсомолу України. Зичимо всім міц-

ного здоров’я, благополуччя, успіхів, поваги і шани. 
Слава комсомолу України!

М.І.ДАНИЛЕНКО, 
перший секретар Макарівського РК КПУ.

* * * * *
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С О Н Я Ч Н І 
В І Т А Н Н Я

* * * * *

З нагоди славного ювілею – 80-річчя від Дня наро-
дження адресуємо найтепліші та найсердечніші приві-
тання нашим ветеранам:

КОБІ Марії Миколаївні з Бишева,
ОЛЬХОВЕЦЬ Ользі Олександрівні 

з Липівки,
САЧЕНКО Парасці Іванівні з Юрова та

ЛУЦЕНКО Ользі Матвіївні 
з Чорногородки.

Шановні іменинники! Щиро вітаємо вас із особистим 
святом і сердечно зичимо родинного щастя, міцного 
здоров’я й бадьорості на довгі роки. Хай не втрачає сер-
це молодості, а руки – сили. Благополуччя Вам, любові і 
поваги від близьких людей, миру, злагоди й добра!

Президія районної організації 
ветеранів України

30 червня відзначатиме свій день народження – 35 
років хороший сім’янин, добросовісний працівник, по-
рядна людина, тракторист СТОВ «Зоря» с. Соснівка

ОЛІЙНИК Сергій Степанович.
Тож з такої нагоди дирекція, профком та весь 

трудовий колектив товариства якнайтепліше віта-
ють його і щиро зичать радісних і сонячних днів у житті, 
гарного щоденного настрою та звершення задумів. Ви-

словлюємо сердечну вдячність за сумлінну 
працю.

Років та років бажаєм прожити
Хай вони будуть здоров’ям налиті,
Заквітчані шаною, миром, любов’ю,
Щастям і радістю, успіхом новим,
Піснею в хаті, жайвором в житті,
Щоб серцю хотілося жити й любити!

Колектив Макарівського РП ЗАТ А.Е.С. «Київ-
обленерго» сердечно поздоровляє з нагоди ювілейної 
дати від Дня народження

Наталію Василівну ШВЕЦЬ.
Бажаємо Вам щиро доброго здоров’я та життєвого 

благополуччя. Хай з новими літами при-
буває Вам мир, злагода, любов та душев-
ний спокій.

П’ятдесят – це як зустріч з зорею, 
Тож завжди молодійте душею.
Хай буде добра Вам багато й надовго,
Хай щастя зоріє у долі ясній,
Щоб чули лиш гарне і сонячне слово
І мали найбільше тепла та надій!

А м е р и -
канські вчені 
провели пер-
ший успішний 
експеримент 
щодо ство-
рення вакцини 
від СНІДу. Що-
правда, йдеть-
ся поки що про 
імунодефіцит 
тварин.

Через рік 
після того, як 

медики оголосили про те, що найбільш, здавалося, 
багатообіцяючі шляхи до вакцини від СНІДу завели 
у глухий кут, дослідники з дитячого госпіталю у Фі-
ладельфії повідомили про створення успішної версії 
вакцини, яка запобігла зараженню мишей і мавп. Фі-
ладельфійські вчені обрали принципово інший шлях 
створення вакцини від СНІДу. Який?

Про це «Радіо Свобода» — розповів професор-
вірусолог Данило Голубєв:

— Дотепер усі спроби перешкодити     поши-
ренню СНІДу були пов’язані зі спробою викорис-
товувати стандартну вакцинацію, тобто антиген, 
який вводиться в організм. У такий спосіб виро-
бляються антитіла, котрі повинні захистити від ін-
фекції. Сьогодні мова йде про принципово новий 
підхід — конструювання якоїсь нової молекулярної 
імунної системи, специфічної саме для цього виду 

інфекції. В основі цього підходу лежить відкриття 
особливого білка — імуноадгезину, який поза ор-
ганізмом синтезується генно-інженерними спосо-
бами і потім, якщо його ввести в клітини імунізова-
ної людини або тварини, захищає від проникнення 
нового вірусу. Такого ще в історії вакцинопрофі-
лактики не було.

— Раніше ви й інші фахівці казали, що вакцина 
з’явиться тоді, коли буде знайдений ключ до актива-
ції природного захисту організму від СНІДу...

— Цей шлях виявився для СНІДу абсолютно без-
перспективним. Тому що це захворювання власне 
імунокомпетентних клітин. Вони уражені. Немає при-
родного процесу, який би моделював одужання. Від 
СНІДу не одужують. Тому тут має бути зовсім інший 
шлях. Мені хочеться думати, що синтез імуноадге-
зину і введення його в м’яз імунізованої тварини — 
принципово новий напрям вакцинопрофілактики.

— Але ж досить часто успішні експерименти на 
тваринах не підтверджуються під час експериментів 
на людях?

— Це залежить від характеру самої моделі і 
природи процесу, що протікає. Нині адекватність 
моделі дуже висока. Це інфекційний процес, ви-
кликаний у теплокровної, високоорганізованої 
тварини, аналогічної людині за всіма своїми сис-
темами. Захворювання теж досить схоже. Тому 
мені здається, що в цьому разі аналогії цілком 
припустимі. Підхід раціональний. Не будемо, зви-
чайно, перебільшувати — це попередні дані, але 
вони досить достовірні.

Восьмеро жителів селиша Браїлів 
Жмеринського району на Вінничині 
одного ранку побачили на городах 
лінії, які нагадували слід від велоси-
педного колеса. Загадкове колесо 
не зачепило жодної рослинки. Лінії, 
завширшки 5-6 сантиметрів і глиби-
ною приблизно півтора сантиметра, 
пролягали рівненько, ніби їх хто тяг-
нув під лінійку. А в одному місці вони 
йшли паралельно, підкреслюючи 
одна одну.

— Ми перевірили рівень радіації 
на «списаній» ділянці у Надії Гнатюк, 
— каже начальник Жмеринського ра-
йонного управління з надзвичайних 
ситуацій Петро Павлов, — він не пе-
ревищував норми, становив 11-12 мі-
крорентген, у повітрі фон був вищий 
на три-чотири позначки. Пояснити 
появу такого сліду на городах у людей 
наші фахівці не можуть.

Надія Гнатюк викликала фахівців 
з дозиметрами тому, що перед по-
явою загадкових слідів почувалася 
дуже зле. «Коли сапала, раптом за-
боліла голова, стало нудити, здава-
лося, земля попливла під ногами, — 
згадує жінка. — Зміряла тиск, він був 
не такий вже й високий — 150 на 90, 
але самопочуття погане, як ніколи».

Ще більше перехвилювалася її су-
сідка  Олена   Петровська. В її 4-річного   
сина того дня була блювота,   яку жінка 
нічим не може пояснити. Каже, хлоп-
чик виглядав дуже збудженим.

— У нас часто вимикають елек-

трику, — продовжує Надія Гнатюк. — 
Тієї ночі я прокинулася від спалаху 
електролампочки. Вона на мить за-
світилася і погасла. Подумала, забу-
ла звечора вимкнути світло. Натис-
нула вимикач, а світло загорілося. 
Значить, він був вимкнений. Як же 
перед цим лампочка могла засвіти-
тися?

Бабуся Гелена Ганзюк погано спа-
ла тієї ночі. Каже, чула спершу звуки, 
схожі на поодинокі постріли, бачила 
через вікно жовті спалахи на небі. По-
тім — червону заграву.

У селищі нині тільки й розмов, що 
про загадкове колесо. Одні кажуть, це 
знак на високий урожай, інші, навпа-
ки, прогнозують недорід на помічених 
ділянках. Але все припущення. Людям 
хочеться іншого: щоб хтось із фахівців 
висловив науково обгрунтовані версії 
того, що сталося. 

За повідомленнями преси.

ЗНАЙДЕНО ЗАХИСТ В ІД  СНІДУ .
ПОКИ ЩО ДЛЯ МИШЕЙ

загадкове колесо їздило по городах у Браїлові

НОВИНИ МЕДИЦИНИ

Посміхніться
Дезоксирибонукле-

їнова кислота... От 
мозок, усяку фігню 
запам’ятовує, а куди 
п’ять гривень заникав, 
не пам’ятає.

Я раніше думав, чого 
це мої рибки в кутку ак-
варіума кучкуються? Ви-
являється, вони через 
скло дивляться на пачку 
з кормом.

Село в горах. Забігає 
до дільничого на учас-
ток захеканий Петро:

- Куме, арештуй мене 
негайно! 

- Тю, і чого б це?
- Я вдарив свою 

Галю!
- І що - вбив?!!
- Ти що - навіть не по-

дряпав...
- Петре, то пусте. Іди 

додому, я тебе відпус-
каю...

- Ні за що! Он вона 
стоїть за дверима!

- Що таке максимум 
інформації при мінімумі 
витрат? 

- Міні-спідниця!

*  *  *

*  *  *

*  *  *

.

.

НЕЙМОВІРНО, АЛЕ ФАКТ
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КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 
Тел.: 8-098-921-12-31, 8-067-
173-92-92, 8-097-742-20-80.

- Приватизація, переоформлення прав на 
землю, присвоєння кадастрових номерів;  

- Експертна оцінка майна: 
будинки, квартири, земельні ділянки, 

майнові комплекси, автомобілі;
- Землевпорядні та геодезичні роботи: 

визначення меж на місцевості, тощо;
- Консультація з питань нерухомості.

СМТ. МАКАРІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23/7 
(ПАНСЬКИЙ ПАРК, БІЛЯ БТІ)

ТЕЛ. (067) 915-52-13; (044) 221-74-94.
(Ліцензія серії АВ №305396 від 26.02.2007р.)

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
З 25 травня 2009 року за рішенням народних 

депутатів України, які входять до Міжфракцій-
ного депутатського об’єднання "Контрабанді 
— СТОП" у Верховній Раді України, розпочала 
працювати безкоштовна цілодобова телефон-
на «гаряча» лінія - 8-800- 300-77-70.

За номером приймається інформація про 
протиправні та корупційні дії співробітників 
митниці, порушення митних правил, а також 
факти переміщення контрабанди на (або) з 
митної території України.

Всі дзвінки приймаються конфіденційно по 
всій території України.

ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ 
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 8-097-487-54-43.

ТОВ "СЛОБОДА КО" 
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:
ВОДІЯ КАТЕГОРІЇ “В”, “С”, “Е”.

Оплата - згідно штатного розкладу.
Звертатися: с.  Червона Слобода, 

вул. Заводська, 1.
ТЕЛЕФОНИ: (04478) 90-103; 90-205.

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ 
МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН, 

ДВЕРЕЙ ТА БАЛКОНІВ.   Знижка до 20%. 
ВХІДНІ БРОНЕДВЕРІ.      ПП «Харчук» .
Виїзд на заміри, консультація - безкоштовно. 
ТЕЛ.: 8 (097) 461-96-17; 8 (095)-194-85-62.

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

КУПЛЮ 2-кімнатну квартиру в Макарові побли-
зу центру для себе. Ціна - за домовленістю. Те-
лефони: 8-066-746-84-36; 8-066-389-47-40.

ПРОДАЮ міні-трактор «Білорусь» з причіпом, 
плугом, культиватором, картоплекопалкою та 
іншими пристосуваннями у хорошому стані. 
Телефони: 8-098-587-55-52; 4-17-24.

ПРОДАЮ в’єтнамських поросят. КУПЛЮ січ-
карню. Макарів. Телефони: 5-25-45, 8-063-
148-96-65, 8-093-652-47-38.

ПРОДАЮ 1-кімнітну квартиру в Макарові. 
Телефон - 8-050-721-03-34.

НАЙМУ житло на довгий термін із усіма зруч-
ностями в хорошому стані. Бажано будинок 
у Макарові або в найближчих селах. Телефо-
ни: 8-050-334-99-19; 8-093-188-26-52.

Дистриб’ютор «ТМ   Wrigley»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Т О Р Г О В И Х 
П Р Е Д С Т А В Н И К І В

з власним автомобілем по Києву та 
Київській області. МАКАРІВ, БОЯРКА. 

Т Е Л Е Ф О Н   8 - 0 4 4 - 2 3 2 - 5 5 - 1 4 .

АВТОМАТИКА НА ВСІ ВИДИ ВОРІТ;
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА;
ВХІДНІ ДВЕРІ.

Телефони :  6 - 0 3 - 3 4 ;  8 - 0 9 7 - 4 3 5 - 2 4 - 6 3 .

•••

К Р И Н И Ц І   П І Д   К Л Ю Ч . 
ТЕЛЕФОНИ: 6-06-17; 8-067-978-21-21.

П І Н О Б Л О К И  Д  6 0 0П І Н О Б Л О К И  Д  6 0 0
Розміри: 600х300х200; 600х300х100

Ц Е М Е Н Т  М - 5 0 0
с.Копіївка. Телефон  8-067-906-53-66.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ  ВІКНА,  ДВЕРІ 
«ALUPLAST»,  «TROCAL»  (М. ЖИТОМИР) — 

ЗАВОДСЬКЕ ВИГОТОВЛЕННЯ,  ПРОФЕСІЙНИЙ  
МОНТАЖ; ЖАЛЮЗІ,  РОЛЕТИ,  ПЛАСТИКОВІ  

ВІДКОСИ (ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ). 
Т Е Л Е Ф О Н  8 - 0 9 7 - 2 0 8 - 9 0 - 8 3 .

ПОБУТОВА ТЕХНІКА  ЗІ СКЛАДУ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ, 

ПЛИТИ, МІКРОХВИЛЬОВІ ПЕЧІ, 

ПИЛОСОСИ, ПЛАЗМОВІ ТЕЛЕВІЗОРИ ТА ІН.

Д О С ТА В К А  Б Е З К О Ш Т О В Н О . 
ТЕЛ.: 8-067-401-29-60, 8-044-233-98-89.

ЗДАЄМО В ОРЕНДУ ОФІСНІ ПРИ-
МІЩЕННЯ В ЦЕНТРІ  МАКАРОВА 

ПО ВУЛИЦІ ФРУНЗЕ, 20-Б 
(БІЛЯ ПРОКУРАТУРИ). 

ТЕЛ. 8−099−038−05−26.
ДО  УВАГИ  ЖИТЕЛІВ 
СЕЛА  МОТИЖИН !

30 червня 2009 року в приміщенні Мо-
тижинської сільської ради відбудуться 
громадські слухання з питання розши-
рення меж села Мотижин (схема плану-
вання території Мотижинської с/ради 
з коригуванням меж села Мотижин).

ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат на право приватної власності 
на земельну частку (пай) серії КВ №0152035, виданий 
15 грудня 1996 року по Ясногородській сільській раді на 
підставі рішення Макарівської райдержадміністрації від 
16 жовтня 1996 року за №445 на ім’я ВОЙТЕНКА Сергія 
Лук’яновича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на найманого працівника ТРУБА-
ЄВА Анатолія Вікторовича по трудовому договору, ви-
дане у січні 2009 року Державною податковою інспекцією 
в Макарівському районі, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право колективної влас-
ності на землю серії КВ № 000044, виданий Садовому 
товариству „Мотоцикліст” згідно рішення 10 сесії 22 
скликання Андріївської сільської ради від 16 жовтня 1996 
року за №4, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯЕ №585200, виданий 23 
липня 2008 року за № 010833000780 Макарівським відді-
лом земельних ресурсів райдержадміністрації згідно рі-
шення Макарівської селищної ради на ім’я СТЕПАНЮКА 
Володимира Вікторовича з Андріївки, вважати не-
дійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ посвідчення ветерана війни серії В-1  № 313 
893, видане Керченським управлінням праці та соціаль-
ного захисту населення Кримської АР 13 червня 1996 
року на ім’я  ГОЛОВІНА Миколи Івановича, який про-
писаний в селі Небилиця, вважати недійсним.

Адміністрація, профком та колективи клінічної лабора-
торії і реанімаційного відділення ЦРЛ висловлюють гли-
бокі співчуття лаборанту Тимошко Наталії Михайлівні з 
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка 
ТИМОШКА Петра Миколайовича.

НАДАЄМО ПОСЛУГИ З 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ДО 5 Т. 

ТЕЛЕФОН − 8−050−655−02−13.

Д П  « Ч Е Р В О Н О С Л О Б І Д С Ь К И Й  С П И Р Т О З А В О Д » 
ПОТРІБЕН НА РОБОТУ МОЛОДИЙ І 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВЕБ-ПРОГРАМІСТ. 
Бажані знання PHP, MySQL, AJAX, 

Javascript – головне бажання працювати в 
цьому напрямку. Вища освіта – обов’язкова 
(бакалавр, спеціаліст, магістр або останній 
курс навчання). Вік - до 25 років. 

КОНТАКТИ: O.ZINCHENKO@GMAIL.COM, 
ТЕЛЕФОН – 8-067-402-03-99.

ВИРОБИ З НЕРЖАВІЮЧОГО ТА ЧОРНОГО МЕТАЛУ:
ПЕРИЛА,  ВОРОТА, НАВІСИ, 

ОГОРОЖІ
СЕКЦІЙНІ ГАРАЖНІ ТА 
ПРОМИСЛОВІ ВОРОТА

АВТОМАТИКА, ШЛАГБАУМИ
ТЕЛ: 8-0412-46-41-56, 8-0412-

42-16-11, 8-098-274-34-67

ТОВ «ГЕО-СЕРВІС ПЛЮС» пропонує: 
Виготовлення державних актів на земельні ділянки; 

Розробка проектів із землеустрою; Виготовлення 
технічної документації із землеустрою для укладання 
договорів оренди на землю; Виконання топографо-
геодезичних робіт; Експертна та нормативно-грошова 
оцінка земельних ділянок.  

ВИКОНАННЯ РОБІТ У  СТИСЛІ  СТРОКИ 
50% ПЕРЕДОПЛАТИ

Звертатись: Макарів, вул. Фрунзе, 23. 
Тел.: 5-31-88; 8 (068) 358-76-15; (044) 227-02-09.

(Ліцензія Державної служби геодезії картографії та кадастру, 
серія АВ № 430676; Ліцензія Державного Агентства земельних 
ресурсів України серії АВ № 390593).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ 
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
ФОП Курачем М.М. (адреса: Київська обл., Мака-

рівський р-н, с. Мотижин, вул. Горького, 114) складено 
пакет документів для розгляду в Державному управ-
лінні охорони навколишнього середовища в Київській 
області на отримання дозволу на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря.

ФОП Курач М.М. спеціалізується на обробці дере-
вини хвойних порід, а саме: на повздовжньому розпи-
люванні круглих і прямокутних лісоматеріалів хвойних 
порід з метою отримання обрізних і необрізних пило-
матеріалів різного асортаменту в умовах одиничного і 
дрібносерійного виробництва.

Потужність підприємства складає 100 куб. м/рік.
Потенційний обсяг викидів забруднюючих ре-

човин в атмосферне повітря складає – 0.292 т/р.
Рівень забруднення приземного шару атмосфери 

на межі санітарно-захисної зони не перевищує нор-
мативних значень граничнодопустимих концентрацій 
(ГДК) забруднюючих речовин і є допустимим та без-
печним для здоров’я людей.

Зауваження громадських організацій і окре-
мих громадян з даного питання надсилати до Ма-
карівської райдержадміністрації за адресою: смт. 
Макарів, вул. Фрунзе, 30  або за тел. 5-27-55 про-
тягом місяця з дня опублікування оголошення.

БУДУЄМО  САМІ!
(будівництво госп.способом власними силами)

БУДИНКИ, КОТЕДЖІ, ГАРАЖІ, ЛАЗНІБУДИНКИ, КОТЕДЖІ, ГАРАЖІ, ЛАЗНІ
ФУНКЦІЇ ГЕНПІДРЯДНИКА; ПІДБІР 

ПРОЕКТІВ; КОНСУЛЬТАЦІЇ З БУДІВНИЦТВА 
ТА РЕМОНТУ; СКЛАДАННЯ КОШТОРИСІВ, 
ПІДБІР МАТЕРІАЛІВ, ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТА 
ВИКОНАВЦІВ; ДИЗАЙН ПРОЕКТУВАННЯ.

ТЕЛЕФОНИ: 8-050-334-99-19; 
8-093-188-26-52.

Бригада будівельників виконує всі 
внутрішні, оздоблювальні роботи під ключ. 

ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ. 
ТЕЛ.: 8-067-760-54-02; 8-096-330-26-88.
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29 ЧЕРВНЯ  - 5 ЛИПНЯГ О Р О С К О П
Відомий актор те-

атру і кіно, народний 
артист Росії Петро 
Вельямінов рапто-
во помер на 83-му 
році життя в Санкт-
Петербурзі.

Нащадок давньо-
го аристократично-
го роду, уродженець 
Москви Петро Велья-

мінов був людиною нелегкої долі, який пройшов 
у молоді роки табори ГУЛАГу. Після реабілітації в 
1952 році він працював у театрах Абакана, Пермі, 
Тюмені, Чебоксар, Свердловська, в московських 
театрах - “Современник” і Театрі-студії кіноактора. 

З 1995 року творче життя Петра Вельямінова було 
пов’язане з Петербургом. Він працював у трупі 
Академічного театру комедії ім. Акімова, завідував 
кафедрою театрального факультету Балтійського 
інституту економіки, політики і права. 

Всенародну популярність П. Вельямінову прине-
сли роботи в кіно і на телебаченні. У 1974 році він ви-
конав одну з головних ролей у фільмі  “Тіні зникають 
опівдні”, потім - у телесеріалі “Вічний поклик”. Ця 
робота була відзначена Державною премією СРСР. 
Серед більш як 120 його кіноролей - яскраві обра-
зи, створені у фільмах “Командир щасливої  “Щуки”,  
“Ярослав Мудрий”,  “Єрмак”,  “Пірати ХХ століття”,  
“Солодка жінка”. 

Актора поховали  на Літераторських мостах 
Волковського кладовища в Санкт-Петербурзі.

П Т А Х ,  Я К И Й  Л Е Т И Т Ь 
ШВИДШЕ  З А  Л І Т А К

Американські вчені з Універ-
ситету Каліфорнії довели, що 
колібрі здатна літати швидше за 
літак, який рухається на повній 
швидкості, і космічний корабель, 
який входить в атмосферу.

Таку швидкість, яку розвиває 
колібрі, не зможуть винести піло-
ти без втрати свідомості. Неймо-
вірна швидкість була виміряна 
рядом камер, що розрахували 
політ чоловічої особини птаха, 
довжина якого всього 10 см.

Група вчених з Університету 
Каліфорнії з’ясувала, що колібрі 
літає зі швидкістю 385 її “довжин 
тіла за секунду”, що набагато 
швидше за попередній зафіксо-
ваний рекорд, поставлений сап-
саном, який спускається з вели-
кої висоти, аби зловити здобич.

М А Н Д Р І В Н И К И  Т А  М А Н Д Р И

ІСПАНІЯ ДЕМОНСТРУЄ ТАЄМНІ 
СКАРБИ ТУТАНХАМОНА

Експозиція, що зацікавить шанувальників стародавньої цивіліза-
ції, розміщена в Drassanes Reials - середньовічній судноверфі - та 
буде відкрита для відвідин до 6 вересня. 

Вона займає площу 800 квадратних метрів, надаючи гостям мож-
ливості для розважальних і освітніх прогулянок. Інтерес до скарбів 
одного з найвідоміших фараонів залишається незмінно високим уже 
багато років. 

Гості експозиції в Барселоні побачать відому посмертну маску Ту-
танхамона, копію його саркофага та золоті прикраси, що були поховані 
разом з фараоном. Унікальність цієї виставки полягає в тому, що деякі 
експонати неможливо побачити разом навіть в їх рідному музеї в Каїрі. 

Тутанхамон правив Єгиптом з 1361 по 1352 роки до н.е. помер 
у підлітковому віці. Його поховання знайшли в 1922 році, в гробниці 
були також похоронні маски, зроблені з чистого золота.

У 2007 році минуло 85 років відкриттю британського археолога 
Говарда Картера, який відшукав відому гробницю в Долині царів на 
лівому березі Нілу. Ця знахідка стала головною археологічною сенса-
цією ХХ століття. 

Метеорит розміром з горошину врізався в чо-
тирнадцятирічного німецького школяра Герріта 
Бланка, який прямував до школи. Вдаривши в руку 
підлітка, він відскочив і зробив у землі кратер діа-
метром 30 сантиметрів.

Школяр розповідає, що побачив яскраве світ-
ло, а потім відчув біль і почув гуркіт, але відбувся 
дзвоном у вухах, який пройшов через кілька годин, 
і шрамом на руці довжиною 7,5 сантиметра.

Дослідження підтвердили, що це метеорит. 
Крім того, було виявлено, що він магнітний. Як за-
значають учені, більшість метеоритів згоряють в 
атмосфері, а більша частина з тих, що залишилися, 
потрапляють у воду.

Раніше було зафіксовано тільки один такий випадок. 
У 1954 році метеорит розміром з грейпфрут врізався в 
будинок у штаті Алабама.  Він пройшов через дах, від-
скочив від меблів і приземлився на жінку, яка спала.

ЦЕ ЦІКАВО
У МЕКСИЦІ СТВОРИЛИ 

ТУФЛІ, ЩО ПРИНАДЖУЮТЬ 
КАВАЛЕРІВ

Віднині мексиканці в букваль-
ному розумінні кинуті до ніг дам. 
Як повідомляє  ІТАР-ТАСС, цього 
досягнуто завдяки туфлям, здат-
ним принадити протилежну стать, 

стверджує взу-
ттєва фірма-
виробник. 

Як пояснив 
журналістам її 
комерційний 
менеджер Гі-
льєрмо Санчес, 
під час ходьби 

туфлі починають “функціонувати”, 
і крок за кроком утворюється потік 
феромонів. У взуття вмонтовані 
“стратегічно” розміщені устілки, 
що при контакті з нервовими во-
локнами ступні і викликають виді-
лення цих хімічних сполук. А вони, 
у свою чергу, провокують у того, 
хто їх “учує”, стан неусвідомлено-
го збудження. 

Санчес підкреслив, що, згід-
но з даними його компанії, вона 
поки що єдина у світі, яка випус-
кає таку продукцію. 

За його словами, публіка, се-
ред якої фірма-”винахідник”, спо-
дівається знайти своїх купуваль-
ниць, це “активні” жінки від 25 до 
40 років, яким потрібні зручні для 
роботи туфлі на підборах. 

Н Е Й М О В І Р Н О ,  А Л Е  Ф А К Т
ЧОЛОВІК ВОСКРЕС ПІСЛЯ СМЕРТІ, 
АЛЕ ПОТІМ ПОМЕР ОСТАТОЧНО
В одній із лондонських клінік стався унікальний випадок - молодий 

британець, привезений до лікарні з серцевим нападом, не пережив 
його, і лікарі констатували смерть. Проте через 30 хвилин після цього 
хлопець ожив - серце знову почало битися, а мозок запрацював.

За словами медиків, у науці подія з молодою людиною називаєть-
ся синдром Лазаря. Це вкрай рідкісний феномен, на сьогодні відомо 
лише 38 випадків такого синдрому в усьому світі. Медики кажуть, що 
“воскресіння” людей після клінічної смерті феномен відомий, проте в 
більшості випадків подібне “воскресіння” відбувається через 3-7 хви-
лин після зупинки серця.

Свою назву синдром бере від біблійського архієпископа Лазаря, 
який, згідно з писанням, воскрес із мертвих.

Проте на відміну від біблійського персонажа, 23-річному Майклу Віл-
кінсу пощастило менше, через дві доби після “воскресіння” він помер.

В’ЯЗНІ  ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ 
ПОКИНУТИ В’ЯЗНИЦЮ

Губернатор Каліфорнії Арнольд Шварце-
неггер вирішив продати найстарішу в’язницю 
суворого режиму Сан-Квентін та інші держав-
ні об’єкти, щоб частково покрити бюджетний 
дефіцит, але засуджені не хочуть покидати 
“комфортну” установу, передає  Associated 
Press.

В’язниця Сан-Квентін була відкрита в 
1852 році і встигла послужити “домівкою” 
для багатьох відомих у США злочинців. Зараз 

ув’язнені користуються всілякими благами: грають у теніс і беруть 
участь у драматичних постановках. Така ситуація стала можливою за-
вдяки численним волонтерам із сусідніх університетських кампусів і 
населених пунктів.

У тому ж дусі висловлюються й інші засуджені. Насправді мотиви 
губернатора зрозумілі: Сан-Квентін розташовується на території в 
1,7 кілометра на мальовничому узбережжі затоки Сан-Франциско, і 
очікується, що покупця зацікавить, насамперед, коштовна земля.

УТРАТАГЛЯДАЧІ   ПОПРОЩАЛИСЯ 
З ПЕТРОМ ВЕЛЬЯМІНОВИМ

“ С Ю Р П Р И З ”  І З  К О С М О С У
ШКОЛЯРА ВДАРИЛО МЕТЕОРИТОМ

ОВЕН (21.03-20.04)
Оптимальний час для 

того, щоб узяти вiдпустку, 
вiдправитися до моря або на-
солоджуватися спiлкуванням 

з друзями, не змiнюючи 
мiсцезнаходження. Цей тиждень на-
дасть низку приємних можливостей 
зайнятися тим, чим хочеться. Все 
виходитиме легко, радiсно, навiть 
якщо доведеться вирiшувати дiловi 
питання. У вiвторок можна при-
ступити до реалiзацiї глобальних 
планiв, починати новi справи, укла-
дати угоди. У четвер знайдiть час 
для особистих справ i захоплень. 
Плануйте на цей день зустрiчi i поба-
чення, влаштовуйте свята, заводьте 
новi знайомства.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Смуга неприємностей 

позаду, i поступово все по-
вертається на свої мiсця. 
Якщо ви не плануєте на цей 

час вiдпустку i на роботi додатко-
вого навантаження не передбача-
ється, то звернiть увагу на домашнi 
справи. Хороший час розпочати ре-
монт. Особливо в тiй його частинi, 
яка вимагає творчого пiдходу. Ви-
вчайте каталоги нових матерiалiв, 
проводьте власнi маркетинговi 
дослiдження - все це принесе 
вам низку задоволень. У вiвторок 
i четвер можна робити покупки. 
Вiдпочивати краще всього у суботу. 
Тiльки зранку будьте обережнiшi за 
кермом.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Якщо у вас є важливi пи-

тання, покваптеся вирiшити 
їх на цьому тижнi. Скоро 
Меркурiй поверне назад, i 

тодi ви зможете вiдпочити. А поки не 
знижуйте ритм трудової дiяльностi, 
починайте новi справи, розши-
рюйте спiвпрацю. Дiловi зустрiчi i 
переговори плануйте на вiвторок. 
Це i найкращий день для того, щоб 
реалiзувати який-небудь черговий 
проект або iдею. До четверга добре 
визначитися i в особистих стосун-
ках. Не йдiть вiд бажання партнера 
обговорити з вами спiльнi перспек-
тиви, iнакше на iнший такий момент 
доведеться довго чекати.

РАК (22.06-22.07)
Цей тиждень вiдкриває 

для вас чудовi перспективи. 
Якщо скористаєтеся iдеями, 
пропозицiями i почнете нову 

тему, то можна чекати цiкавого по-
вороту у сферi вашої дiяльностi. Але 
на швидкий результат краще не роз-
раховувати. Намагайтеся закласти 
першу “цеглину” у фундамент но-
вого проекту i розробити план дiй. 
У вiвторок успiшно пройдуть дiловi 
наради i переговори з партнера-
ми. Добре закрiплювати прийнятi 
рiшення документально. Не забу-
вайте пiклуватися про своє здоров`я, 
частiше бувайте на природi.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Це iстинно ваш час. Є 

можливiсть вибрати спра-
ву, яка вас максималь-
но привертає, i поєднати 

професiйнi iнтереси з приємними 
моментами, якi щедро дарує лiто. 
Ви можете почекати ще тиждень 
з вiдпусткою, щоб налагодити 
зв`язки з партнерами i примусити 
все безперебiйно працювати навiть 
пiд час вашої вiдсутностi. Приватне 
життя теж зажадає зусиль i уваги, 
щоб привести до ладу вiдносини, 
що похитнулися останнiм часом. Це 
буде нескладно, якщо ви проявите 
ентузiазм, щедрiсть i обставите все 
за вищим розрядом.

ДIВА (24.08-23.09)
На цьому тижнi корисно 

розширити коло спiлкування 
i познайомитися з новими 
людьми. Знайомства мо-

жуть виявитися перспективними 
i в дiловому, i особистому планi. 
Зустрiчi, вiд яких ви багато чого 
очiкуєте, призначайте на вiвторок. 
З наступного тижня Меркурiй може 
порушити вашi далекосяжнi плани. 
Тому максимально використовуйте 
можливостi цього тижня i нiчого не 
вiдкладайте на потiм. Навiть вихiднi 
будуть продуктивними в дiловому 
планi. Але знайдiть спосiб показати 
коханим людям, що ви про них не 
забули.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вам зараз необхiдний 

якiсний вiдпочинок. Можна 
взяти вiдпустку i отримати 
нові враження. Але навiть 

якщо доведеться як i ранiше хо-
дити на роботу, спробуйте про-
водити бiльше часу поза стiнами 
свого офiсу. Реалiзуйте плани з 
пiдвищення квалiфiкацiї, вiдвiдуйте 
семiнари, тренiнги. Якщо надій-
дуть новi пропозицiї вiд партнерiв 
або спонсорiв, не вiдкладайте при-
йняття рiшень до наступного тиж-
ня. Все найважливiше зробiть до 
вихiдних. В середу можна зайня-
тися шопiнгом або придiлити увагу 
своїй зовнiшностi.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Пiсля перенаванта-

жень попереднього тижня 
вам необхiдно заспокої-
тися, але поки краще не 

знижувати темп дiяльностi. Зараз 
ви багато чого можете встигнути 
зробити, а можливiсть вiдпочити 
знайдеться незабаром. У понедiлок 
i вiвторок зорiєнтуйтеся зi змiнами 
i вiдкоректуйте плани. Можна при-
ступити до нових справ, реєструва-
ти фiрми, пiдписувати документи. В 
особистому життi тепер ви може-
те частково або повнiстю змiнити 
стиль вiдносин. Дiйте рiшучiше, 
iнакше сприятливий шанс може 
бути втрачений.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Тепер ви можете забу-

ти про стреси попереднiх 
тижнiв i надолужити втраченi 
можливостi. Найбiльше по-

щастить тим, хто на цей час планує 
вiдпустку. Але не виняток i ділові 
поїздки, де буде не менше цiкавих 
i приємних подiй. Ви можете за-
йняти видне становище в своєму 
колі, завдяки розширенню зв`язкiв 
i новому партнерству. Починайте 
реалiзовувати свої плани з початку 
тижня. У вiвторок важлива розмо-
ва допоможе вам розставити деякi 
прiоритети. Можливо, на вас чека-
ють змiни в особистому життi.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Вiдносини з дiловими 

й особистими партне-
рами i вмiння знаходити 
компромiснi рiшення будуть 

доданками вашого успiху на цьо-
му тижнi. Не берiть на себе дуже 
багато, дайте й iншим проявити 
iнiцiативу. Бiльше уваги придiлiть 
своєму будинку i близьким. Якщо 
на повiстцi ремонтнi роботи, то 
покваптеся їх розпочати на цьому 
тижні, а як не вийде, то вiдкладiть 
до серпня. Особисте життя зараз 
зажадає вiд вас пiдвищеної уваги. 
Особливо, якщо напередоднi сто-
сунки дали трiщину. На швидкий 
успiх не розраховуйте - набирайте-
ся терпiння.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Кризовi ситуацiї останнiх 

тижнiв могли негативно 
позначитися на вашому 
здоров`ї i на бюджетi. Прий-

шов час вiдновлювати i те, i iнше. 
Розставте прiоритети i вiдкладiть 
справи, якi можуть почекати. Але 
побити байдики повною мiрою 
вам не вдасться. На цьому тижнi 
потрiбно разом з партнерами 
вiдкоректувати плани у зв`язку з 
обставинами, що змiнилися. Новi 
дiловi угоди добре оформляти у 
вiвторок. В особистому життi вашi 
справи будуть на висотi, i перспек-
тиви тут найбiльш вигідні. Розва-
жайтеся, але поки нiчого серйозно 
не змiнюйте.

РИБИ (20.02-20.03)
Прийшов час вiдпочити 

i розважитися. Рiвномiрно 
розподiлiть навантаження 
на роботi, але не берiть на 

себе дуже багато. Ваша iнтуїцiя 
i дар передбачення допоможуть 
обрати новий стиль вiдносин зi 
значущими обличчями з урахуван-
ням змiн, якi вiдбулися в недале-
кому минулому. У вiвторок i субо-
ту вiдбудуться подiї, якi в чомусь 
iстотному вас переорiєнтують. Але 
мрiйливий настрiй може змiстити 
все i справи вiдiйдуть на другий 
план. Краще зараз  вiдправитися 
в романтичну подорож разом з 
коханою людиною.


