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1 липня заступник голови райдержадміністрації 

П.Левковський провів нараду з питання завершення ро-
біт з газифікації с. Червоногірка Андріївської сільської 
ради та передачі газопроводу на обслуговування за учас-
тю начальника житлово-комунального господарства рай-
держадміністрації О.Підоріної, Андріївського сільського 
голови В.Сімороза, начальника районної філії з експлу-
атації газового господарства ВАТ „Київоблгаз” П.Дриги, 
директора TOB „Ясени-Сервіс” О.Поливача та інвестора 
проекту. 

2 липня голова районної ради М.Вараницький та 
заступник голови райдержадміністрації П.Левковський 
привітали працівників Державної податкової інспекції у 
Макарівському районі та вручили кращим працівникам 
грамоти і грошові премії з нагоди Дня працівників дер-
жавної податкової служби України.

2 липня заступник голови райдержадміністрації 
О.Майстренко зустрівся з керівником районної громад-
ської організації „Центр духовного, ділового та культур-
ного розвитку” Л.Димарчуком та активом організації з 
приводу роботи клубу „За здоровий спосіб життя”, коор-
динації зусиль районної влади та громади проти тютюно-
паління та вживання алкоголю дорослим населенням.

2 липня за участю голови райдержадміністра-
ції В.Горбика, голови районної ради М.Вараницького, 
першого заступника голови райдержадміністрації 
С.Грамушняка, заступника голови райдержадміністра-
ції П.Левковського, заступника голови районної ради 
Г.Невмержицького, сільських, селищних голів  району та 
членів ради стратегічного розвитку Макарівського ра-
йону відбулася нарада з питання нормативно-грошової 
оцінки державної та комунальної власності, а також було 
розглянуто Програму соціально-економічного та куль-
турного розвитку району до 2015 року.

3 липня заступник голови районної ради Г.Не-
вмержицький взяв участь у роботі міжвідомчої комісії 
райдержадміністрації з розміщення продуктивних сил на 
території району, на якій розглядалося питання про на-
дання дозволу на розробку проектно-кошторисної доку-
ментації та реконструкції виробничої бази з надбудовою 
адміністративного корпусу в с. Наливайківка.

7 липня голова постійної комісії районної ради з пи-
тань агропромислового комплексу, земельних відносин 
та архітектури і будівництва М.Швидкий провів засідання 
комісії. Розглядалося питання щодо зміни меж окремих 
населених пунктів району та затвердження технічної до-
кументації з нормативної грошової оцінки земельних ді-
лянок громадли.

8 липня голова районної ради М.Вараницький провів 
особистий прийом громадян, на якому побувало 10 осіб. 
Вони звернулися щодо вирішення питань землекористу-
вання та землеволодіння, надання матеріальної допомо-
ги на поховання, оформлення документів стосовно отри-
мання статусу реабілітованого.

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

ПИТАННЯ 
РУБА 

МИ Є ТЕ,  ЩО МИ ЇМО, АБО  ЧОМУ ПРОДУКТИ “ДЛЯ 
БІДНИХ” СТАЮТЬ ПРОДУКТАМИ ДЛЯ БІЛЬШОСТІ? 

До нашої країни через різні схеми завозу, у тім числі й 
контрабандні, потрапляє аж занадто багато м’яса та інших 
продовольчих товарів невідомого походження.  А якість 
власне українських товарів теж бажає кращого, оскільки 
система контролю надто розгалужена, погано скоордино-
вана й дуже корумпована...

Нещодавно Світовий банк, 
що не особливо тішить українців 
своїми прогнозами,  оприлюд-
нив ще одне невеселе провіщен-
ня, згідно з яким населення на-
шої держави до 2025 року може 
скоротитися  ще на 20 відсотків, 
тобто на понад 9 млн. Вітчиз-
няні демографи аж ніяк не по-
ставили під сумнів цей вердикт, 
адже сьогодні тривалість життя 
пересічних українців на тлі уза-

гальнених показників по старо-
му континенту украй низька, а 
народжуваність, що останнім 
часом дещо зросла, аж ніяк не 
компенсує смертність. 

 Зарубіжні і вітчизняні фахівці 
та й просто вдумливі люди зна-
ють причини такого загрозливо-
го становища: нездоровий спосіб 
життя, який веде значна кількість 
наших співвітчизників, низькі 
стандарти соціальної захищенос-

ті, неефективна система охорони 
здоров’я, нікудишня екологія, 
погане харчування. Скажімо, на 
думку експертів Міжнародної фі-
нансової корпорації (МФК - філія 
Світового банку), українці спо-
живають значною мірою шкідли-
ві продукти харчування, оскільки 
якість нашої їжі контролюється 
погано. Згідно з їхніми оцінками, 
система контролю продовольчих 
товарів надто розгалужена, по-
гано скоординована й дуже ко-
румпована, а її нормативна база 
застаріла.

 Щоправда – то правда. За 
деякими даними, кожного вироб-
ника харчових продуктів в Україні 
перевіряють не менше двадцяти 

разів на рік, причому інспекції 
часто дублюють одна одну. До 
того ж, сертифікація нових про-
дуктів триває довго й коштує до-
рого. Але  така багатоешелоно-
вана прискіпливість мало що дає. 
Адже тут втручається корупція, а 
відтак небезпечні для здоров’я 
продукти, імпортні та вітчизня-
ного виробництва, все ж таки по-
трапляють на споживчий ринок. І 
тут ми можемо ще пригадати, що 
повідомлення  про масові отру-
єння населення від споживан-
ня неякісних продуктів сьогодні 
нагадують мало не зведення “з 
фронтів”.

(Закінчення на 5 стор.)

За І півріччя року управ-
ління Пенсійного фонду 
України у Макарівському 
районі забезпечило над-
ходження власних коштів 
у сумі 28,5 млн. грн., що на 
1,5 млн. грн. (або на 56%) 
більше від запланованого 
та на 0,5 млн. грн. (або 1,6 
%) більше, ніж за аналогіч-
ний період минулого року. 
Планові завдання по над-
ходженню коштів щомісяч-
но перевиконувались.

Надходження коштів 
виросло у зв’язку із ростом 
мінімальної заробітної пла-
ти, збільшенням її серед-
нього розміру в районі та 
росту фонду оплати праці 

на 3,0 млн. грн. (або 3,7 %).
Станом на 1 липня 

борг з основних плате-
жів до Пенсійного фонду 
становить 827,7 тис. грн. 
(проти боргу на 01.01.09 
р. - 841 тис. грн.), в т.ч.: не-
доїмка по страхових вне-
сках - 656,4 тис. грн., по 
штрафних санкціях та пені 
- 96,5 тис. грн. Дієвий ста-
тус боргу із загальної суми 
заборгованості складає - 
338,9 тис. грн. Протягом І 
півріччя було погашено за-
боргованості  по страхових 
внесках на суму 174,2 тис. 
грн. та заборгованості з 
відшкодування пільгових 
пенсій у сумі 21,8 тис.грн.

З метою зменшення 
наявного боргу до Пенсій-
ного фонду управлінням 
ПФУ до Господарського 
суду подано 14 позовних 
заяв на загальну суму 
159,2 тис. грн. За пору-
шення норм пенсійного 
законодавства та несво-
єчасну сплату платежів 
винесено 13 постанов по 
справах про адміністра-
тивні правопорушення та 
накладено адмінштрафів 
на суму 1768 грн. та 291 
рішення про застосуван-
ня фінансових санкцій на 
суму 232,0 тис. грн. Пе-
редано на примусове ви-
конання у відділ держав-

ної виконавчої служби 23 
судові рішення на суму 
104,2 тис. грн. та 35 вимог 
про сплату боргу на суму 
290080 тис. грн.

Загалом виконання 
власних надходжень на 
105,3 % дало можливість 
забезпечити своєчасне 
фінансування пенсій та до-
помог. За перше півріччя 
профінансовано пенсій на 
суму 74,7 млн. грн., які ви-
плачувались відповідно за 
графіком, своєчасно та в 
повному обсязі.

Тетяна ТУРЯНИЦЯ,
начальник УПФУ у 

Макарівському районі. 

Н А Д Х О Д Ж Е Н Н Я  Д О  П Е Н С І Й Н О ГО  Ф О Н Д У 
З Р О С Л И  Н А  П І В М І Л Ь Й О Н А

Про договір щодо співробітництва між Макарівською районною радою Київської області та 
Центром Інвестиційно-Інноваційних Програм Національного агентства України з іноземних 

інвестицій та національного розвитку і Міжрегіональним форумом конкурентноспроможності 
щодо розроблення та реалізації стратегії підвищення конкурентноспроможності 

Макарівського району на період до 2015 року.

Відповідно до Євро-
пейської хартії місцевого 
самоврядування, Зако-
ну України «Про місцеве 
самоврядування в Укра-
їні», програмних доку-
ментів Президента та 
Кабінету Міністрів Укра-
їни, з метою підвищення 
соціально-економічного, 
культурного розвитку 
Макарівського району 
районна рада

вирішила:
1. Доручити Вараниць-

кому М.Д. - голові район-
ної ради підписати договір 
щодо співробітництва між 
Макарівською районною 
радою Київської області 
та Центром Інвестиційно-
Інноваційних Програм На-
ціонального агентства 
України з іноземних ін-
вестицій та національного 
розвитку і Міжрегіональ-
ним форумом конкурен-
тоспроможності щодо роз-

роблення та реалізації 
Стратегії підвищення кон-
курентноспроможності 
Макарівського району на 
період до 2015 року.

2. Створити робочу 
групу для розроблення 

Стратегії та Програми під-
вищення конкурентоспро-
можності району згідно з 
додатком.

3. Контроль за вико-
нанням даного рішення 
покласти на постійну комі-

сію районної ради з питань 
соціально-економічного та 
культурного розвитку.

Голова ради 
М.Д.ВАРАНИЦЬКИЙ.

смт Макарів,
26 червня 2009 року

- голова робочої групи, голова районної ради.
- співголова, заступник голови райдержадміністрації  (за згодою).

- В.Карашинський сільський голова.
- депутат районної ради.
- начальник відділу економіки райдержадміністрації.
- Макарівський селищний голова.
- Новосілківський сільський голова.
- депутат районної ради.
- заступник голови районної ради.
- Колонщинський сільський голова.
- начальник відділу житлово-комунального господарства райдер-
жадміністрації.
- Наливайківський сільський голова.
- начальник рай ВУЖКГ.
- Бишівський сільський голова.

 Додаток
Робоча група

Вараницький М.Д.  
Левковський П.І. 

Члени робочої групи:
Волошин П.С. 
Герасименко Д.М.
Дідківська С.М.
Здольник Г.П.
Кубай Н.М. 
Мережко В.А. 
Невмержицький Г.І.
Пелешок Ю.В. 
Підоріна О.В.

Радченко М.М. 
Соломенко A.B. 
Таранчук А.І.
 

  Заступник голови ради Г.І.Невмержицький.

О Д Н И М 
А Б З А Ц О М

Увечері 8 липня 
розгулялася в районі 
стихія. Вона завдала 
чимало шкоди - обез-
струмила більше по-
ловини населених 
пунктів. Без світла 
залишилися 26 сіл і 
селищ. Працівники 
районного підрозді-
лу ЗАТ “А.Е.С. Київ-
обленерго“ прагнуть 
якнайшвидше відно-
вити подачу електро-
енергії. Їм на допомо-
гу прибула бригада з 
Києва.

.
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Порівняно з усіма по-
передніми Урядами, 
сформованими за час 
української незалежнос-
ті, Кабінет Міністрів Юлії 
Тимошенко працює у най-
складніших внутрішньо-
політичних умовах. Таку 
думку підтверджують дані 
недавнього опитування 
громадської думки, про-
веденого Центром Разум-
кова, згідно якого біль-
шість громадян України 
фактично погодились з 
тим, що Уряду Тимошен-
ко заважають ефективно 
працювати саме зовнішні, 
незалежні від керівництва 
Кабміну чинники - жорстке 
внутрішньополітичне про-
тистояння, втручання Пре-
зидента і Ради нацбезпеки 
та оборони, недієздатний 
парламент і т.д.

Дійсно, якщо згадати 
умови діяльності різних 
складів Кабміну за всю іс-
торію нашої незалежності, 
то порівняно з нинішніми 
вони були майже ідеаль-
ними. Так, Уряд Леоніда 
Кучми зразка 1992 року 
мав не тільки повний карт-
бланш від Президента 
Кравчука, але й можли-
вість в обхід парламенту 

видавати декрети, які мали 
силу законів. Це означає, 
що будь-яке важливе для 
економіки термінове рі-
шення прем’єр Кучма міг 
ухвалити без згоди Ради 
та Президента.

Уряд Віктора Ющенка, 
сформований у 2000 році, 
до квітня 2001 року мав 
підтримку парламентської 
більшості та сприяння 
Президента Кучми.

Перший Уряд Вікто-
ра Януковича працював 
у тепличних політичних 
умовах, як сказав один із 
експертів, просто „оран-
жерейних”. Прокучмів-
ська більшість у Раді 
максимально сприяли 
втіленню у життя всіх за-
конодавчих та інших ініці-
атив тодішнього Кабміну. 
Повну підтримку роботі 
Уряду надавав і Прези-
дент Кучма.

Другий Уряд Віктора 
Януковича так само спи-
рався на більшість, на коа-
ліцію майже в 250 голосів. 
Щоправда, замість того, 
щоб займатися вирішен-
ням соціально-економіч-
них проблем, Янукович 
заходився до створення 
в неконституційний та ко-

рупційний спосіб більшос-
ті в 300 голосів (попросту 
скуповуючи депутатів), 
що і стало причиною до-
строкових виборів.

Абсолютно інакше 
складається ситуація до-
вкола нинішнього Кабі-
нету міністрів на чолі з 
Юлією Тимошенко. Уряд 
працює фактично без 
більшості в парламенті. 
Партія регіонів постійно 
блокує роботу парламен-
ту, перешкоджає запо-
вненню вакансій в Уряді. 
Губернаторам Ющенко 
заборонив спілкуватися з 
Урядом. Генеральна про-
куратура, через яку Уряд 
мав би забезпечувати на-
ведення порядку, контро-
люється Партією регіонів: 
у 2005 році генпрокурора 
Медведька призначено 
за узгодженням Ющенка 
та Януковича.

По суті, Тимошенко за-
лишається лише відпові-
дальність за стан справ у 
країні, в той час, як реаль-
них владних важелів у її ру-
ках немає.

Михайло РАЙДА, 
депутат районної ради, 

фракція «БЮТ». 

СЛОВО ДЕПУТАТУ

НЕПРОСТІ  УМОВИ  РОБОТИ 
УРЯДУ  ТИМОШЕНКО

ВІСТІ З КОЛОНЩИНИ

СИРОТИ БУДУТЬ З ЖИТЛОМ
У Колонщину повертаються троє дітей-сиріт Бон-

даренків, які виховувалися в інтернаті. Їх очікує до-
бротний житловий будинок, який, можна сказати, 
на сьогодні вже повністю готовий. Ми реставрували 
старе приміщення, яке перебудували. Забезпечимо 
й необхідними меблями. Мають повернутися до рід-
ного села й троє сиріт Саливоненків. Для них також 
готуємо житловий будинок.

ЗЕМЛЯ МАЄ СВОЮ ЦІНУ
Питання нормативно-грошової оцінки землі сьо-

годні надзвичайно актуальне. Нещодавно його за-
слуховували на нараді сільських та селищних голів, 
яка відбулася у районній раді. У Колонщині ця робота 
вже ведеться. У межах населених пунктів (а це ще 
Мар’янівка, Березівка і Миколаївка) маємо 2,5 тися-
чі гектарів. Пакет документів зараз знаходиться на 
експертизі.

СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ – 
ПЕРШОЧЕРГОВІ

Соціальні питання у роботі Колонщинської сіль-
ської ради були, є і будуть на першому плані. Велика 
робота проведена у ФАПі, що у Таврії. Залишилося 
перекрити дах і заклад буде відкрито після капіталь-
ного ремонту. До завершення наближається будівни-
цтво дитячого садка «Капітошка», старе приміщення 
якого довелося знести. Залишились облицювальні 
роботи. Село тепер прикрашає нова двоповерхо-
ва будова з централізованими теплопостачанням, 
водосистемою та водовідведенням. Відновлено бу-
дівельні роботи по спорудженню церкви. А ще вони 
ведуться у школі в спортивному залі.

ПРАЦЮВАТИМЕ 
СІЛЬСЬКА ПЕРУКАРНЯ

Із введенням у дію приміщення дошкільного 
закладу, в другому його крилі передбачено салон 
перукарні. Тож незабаром він надаватиме послуги 
населенню.

…І ВІНКИ ПУСКАЛИ
Свято Івана Купала – одне з улюблених і пройшло 

воно у нас надзвичайно масово й красиво. Справжнє 
театралізоване дійство організували учасники ху-
дожньої самодіяльності з піснями, танцями, пускан-
ням вінків по воді, з багаттям. Щиро дякували сільча-
ни місцевому народному фольклорному ансамблю 
«Берегиня», керівник Л.Лавицька, у виконанні якого 
прозвучали обрядові пісні та на слова і музику Н.Май, 
за чудовий відпочинок і розваги.

Юлія ПЕЛЕШОК,
Колонщинський сільський голова.

Тільки той, хто пізнав 
службу на посаді сільсько-
го (селищного) голови, може 
по-справжньому оцінити всю 
її  складність та високу від-
повідальність за виконання 
місцевого бюджету, програми  
соціально-культурного розви-
тку населеного пункту (а це – 
добротні дороги, благоустрій, 
робота шкільного та дошкіль-
ного закладів, медичної уста-
нови, пошти тощо). А головне 
– взаємодія з людьми, які до-
вірились тобі і проголосували 
під час виборчої кампанії. Тож 
наскільки виправдовуєш спо-
дівання виборців, настільки 
вони довірятимуть тобі.

Ось уже друге скликання, 
а саме сьомий рік трудиться 
на посаді сільського голо-
ви с.Андріївка В.Г.Сімороз. За цей 
період Василь Григорович уже чи-
мало реалізував у життя із запла-
нованого. Як  сам каже: „Завдяки 
підтримці громади”. Крок за кро-
ком проводили газифікацію у насе-
лених пунктах: спочатку в Андріївці, 
а пізніше - в Червоногірці, яку торік 

завершили. Щоб віднайти кошти на 
ці цілі, довелося сільському голові 
віднайти спонсорів, які й внесли 
вагомий вклад у загальну справу 
громади.

Цілком жителі обох сіл сьогодні 
задоволені роботою ФАПу. Позаторік 
у ньому зробили капітальний ремонт. 
Має амбулаторія машину „швидкої 

допомоги”, сучасну медичну апа-
ратуру. Торік провели ремонт у 
дитячому садку. Тепло й затишно 
тут малюкам.

У селі працює ТОВ „Андріїв-
ське”, є фермерські господар-
ства, столярний цех. Приватні 
підприємці відкрили торгові за-
клади.

У повсякденних турботах 
проходять трудові будні сіль-
ського голови: прийом грома-
дян, видача довідок, робота з 
неблагополучними сім’ями – це 
теж входить у його обов’язки. 
Та й серед рутини буднів заіс-
криться бува промінчик світла 
й радості. Саме ним стало по-
відомлення для В.Г.Сімороза 
про високу державну нагороду. 
Минулої п’ятниці голова Секре-
таріату Президента України В.І. 

Ульянченко вручила Василю Григо-
роичу в облдержадміністрації ме-
даль „За працю та звитягу”.

- Нагорода, - говорить В.Г. Сімо-
роз, - зобов’язує працювати ще кра-
ще, ще наполегливіше на благо гро-
мади та України.

Світлана ТРИГУБ.      

ДЕРЖАВНА НАГОРОДА – СІЛЬСЬКОМУ ГОЛОВІ

П Е Р Ш И Й   В И П У С К   П І С Л Я 
Т Р И Р І Ч Н О Г О   Н А В Ч А Н Н Я

Минулої п’ятниці у Макарівському медичному училищі відбувся перший випуск ме-
дичних сестер, які навчалися за новою програмою три роки. Проте, щоб отримати ди-
плом, кожному довелося спочатку скласти ліцензійний іспит „Крок М”, який  проводив 
Український центр тестування при Міністерстві  охорони здоров’я. Всі наші студенти 
справилися з цим завданням. З 46 випускників відділення „Сестринська справа” семе-
ро закінчили навчальний заклад з відзнакою.

23 випускників, які навчалися за державним замовленням, вже працевлаштовані у 
медичні заклади Київської області.

ХТО СТАНЕ СТУДЕНТОМ – ВИЗНАЧИТЬ КОНКУРС
Прийом документів бажаючих здобути медичну професію розпочався з 30 червня і трива-

тиме до 5 серпня. Цьогоріч набираємо чотири групи у загальній кількості 120 юнаків та дівчат 
на відділення „Сестринська справа” та  “Лікувальна справа“. До участі в конкурсі допускають-
ся абітурієнти з балами не менше, ніж 124 по українській мові та літературі й стільки ж з біоло-
гії. Вже надійшло більше 60 заяв. Прийом проходитиме на конкурсній основі. Здійснюємо на-
бір студентів із числа сільської молоді за цільовим направленням. Поза конкурсом вступають 
діти-сироти та діти-інваліди, яким непротипоказано навчання за обраною спеціальністю.

Алла КИЖЛАЙ,
директор Макарівського медучилища.

Цього року 372 випускники 11 (12) кла-
сів шкіл району із 426 взяли участь у зо-
внішньому незалежному тестуванні для 
вступу до вищих навчальних закладів. 

У тестуванні з української мови та лі-
тератури, яке є обов’язковим для вступу у 
виші, 40 мають високий рівень навчальних 
досягнень, 163 – середній, 122 – достат-
ній, а 47 – початковий рівень. 

Найбільше було бажаючих взяти участь 
у тестуванні з історії України (234 учасни-
ки). З них більшість виявила високий, се-
редній та достатній рівень знань (222).

Тестування з математики обрали 207 
школярів. Тут з усіх тестувань найбільше 
випускників (62) отримали результати по-
чаткового рівня, 106 – середнього, 30 – 
достатнього й лише 8 – високого.

У тестуванні з біології взяли участь 100 
учнів. Тут мали початковий рівень – 4, се-
редній – 48, достатній – 41, високий – 5 

випускників.
Географію для  зовнішнього  незалеж-

ного  оцінювання  обрали  74 випускники. 
П’ять з них отримали результати початко-
вого рівня, 35 – середнього, 29 – достат-
нього й 4 – високого.

Тестування з фізики пройшло 26 ви-
пускників: 2 отримали результати почат-
кового рівня, 13 – середнього, 7 – достат-
нього, 4 – високого.

Тестування з іноземної (англійської) 
мови обрали 30 учнів: 3 - мають початковий 
рівень,  14 – середній і  13 – достатній рівень 
навчальних досягнень і жоден високого.

Найменша кількість учнів брала участь 
у тестуванні з хімії (8). І все ж з бажаючих 
1 отримав результат початкового рівня, 4 
– середнього, 2 – достатнього і лише 1 – 
високого.

Лариса СУЛТАНОВА, 
спеціаліст районного відділу освіти.

Б І Л Ь Ш І С Т Ь   В И П У С К Н И К І В 
Х О Ч У Т Ь  В С Т У П А Т И  Д О  В У З І В

Жоден Уряд України не працював у таких складних внутрішньополі-
тичних умовах, як Уряд Тимошенко. Жоден Уряд України не працював в 
умовах світової економічної кризи, яка є найглибшою з часів так званої 
великої депресії 30-х років, і яка дуже боляче вдарила по Україні.

ГОТУЙ УЛІТКУ САНИ...
Нещодавно відбулося засідання ви-

конкому Ясногородської сільської ради, 
на якому було розглянуто ряд питань. 
Одним з першочергових – це про під-
готовку до роботи в осінньо-зимовий 
період установ та організацій села. 
Члени виконкому обговорили заходи, 
у яких визначено фронт робіт, внесли 
свої пропозиції. Відповідно прийнятих 
заходів сьогодні проводяться роботи, 
адже народна мудрість каже: „Готуй 
улітку сани, а взимку воза”.

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ 
Зараз у навчально-виховному 

об’єднанні проводиться поточний ремонт 
учбових кабінетів. Нелегко це дається у 
нинішній час дефіциту коштів. Але завдя-
ки спонсорам, які відгукнулися на про-
хання сільської ради допомогти школі, 
закупили необхідні матеріали. До нового 
навчального року НВО обновиться.

РАЙОНКУ ЧИТАЮТЬ, 
ЛЮБЛЯТЬ

Серед жителів Ясногородки район-
на газета „Макарівські вісті” користу-
ється популярністю. Її із задоволенням 
читають. Оскільки окремі громадяни не 
в змозі були на друге півріччя перед-
платити  улюблену газету через грошо-
ву скруту, виконком сільської ради до-
поміг у цьому пенсіонерам, ветеранам, 
передплативши на село 100 екземпля-
рів „Макарівських вістей”.

ПРО ЧИСТОТУ 
Й ПОРЯДОК – ЩОДНЯ

У Ясногородці в ході двомісячника 
благоустрою населених пунктів, який 
проводився з 23 березня по 25 травня у 
районі, було зроблено чималий обсяг ро-
біт: вивезли сміття, накопичене за зиму, 
навели порядок на вулицях, прилеглих 
територіях установ, організацій, на кла-

довищі, при в’їздах у село із залученням 
широкої громадськості. Активну участь 
взяли вчителі та учні місцевої школи. За-
порукою успіху стала проведена депута-
тами організаційна та роз’яснювальна 
робота серед населення на своїх вибор-
чих округах. Надалі головне завдання - 
підтримувати чистоту й порядок у селі.

СПІВПРАЦЯ З „БИШІВ 
СЕРВІС-ЦЕНТРОМ”

Сільська рада уклала угоду з сіль-
ськогосподарським обслуговуючим 
кооперативом „Бишів сервіс-центр” 
(директор О.О. Мірошкін) на вивезен-
ня сміття від населення. Це дуже зруч-
но, в чому мали змогу ясногородці 
переконатися під час весняного бла-
гоустрою, коли кооператив надавав 
послуги з вивезення сміття.

Наталія ГЛУЩЕНКО,
в.о. Ясногородського 

сільського голови.

Н О В И Н И
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Глибоко символічно, що у такій престижній 
номінації представлені наші знамениті земляки: 
народний артист України, лауреат національної 
премії імені Т. Г. Шевченка Анатолій Паламарен-
ко, заслужений артист України Анатолій Гнатюк, 
заслужений художник України, академік Укра-
їнської академії геральдики Анатолій Марчук 
і сільський голова Колонщини Юлія Пелешок. 
Юлія Василівна як номінант вперше опинилася 
у мистецькому середовищі. Таким чином, її іні-
ціатива щодо створення картинної галереї у селі 
Колонщина була гідно відзначена.

   – Велика честь для мене бути поряд зі 
справжніми митцями – носіями української 
культури, – говорить пані Юлія. – У буденному 

житті мені часто доводиться спостерігати, як 
переважна більшість вітчизняних ЗМІ пропо-
нують, в основному, відверто низькопробний 
матеріал, що до культури Великої України не 
має ніякого відношення, – швидше, навпаки. 
Але тут при нагородженні, я особисто поспіл-
кувалася з цими по-справжньому видатними 
людьми. Я щиро вдячна організаторам за ви-
соку оцінку мого скромного внеску та споді-
ваюся, що моя ініціатива не тільки буде мати 
продовження у нас у Колонщині, але й стане 
прикладом для моїх колег сільських голів  Ма-

карівщини.
У різних мис-

тецьких номінаціях 
також були відзна-
чені такі визначні 
українські митці: 
Дмитро Гнатюк, 
Ліна Костенко, Ва-
дим Крищенко, Во-
лодимир Гришко, 
Григорій Чапкіс, Ва-
лентина Степова, 
Тарас Петриненко, 
Марія Cтеф’юк, Іри-
на Шинкарук та ба-
гато інших.

Окремою сто-
рінкою у книзі були 
вшановані незабут-
ні Раїса Кириченко, 
Назарій Яремчук, 
Ігор Білозір, Воло-
димир Івасюк, Ка-
терина Білокур...

Кілька слів від 
номінанта „Мис-
тецького Олімпу” 
пана Анатолія Мар-

чука: „Користуючись нагодою, хочу привітати 
своїх колег з високою відзнакою. Для мене 
особисто було приємною несподіванкою за-

прошення на презентацію видання. Лише 
кілька днів тому я повернувся з творчої поїзд-
ки по Європі, де мав творчі зустрічі у Франції, 
Німеччині та Польщі. В цих країнах запланова-
ні пересувні виставки майстрів українського 
малярства. Виставки відбудуться у мистець-
ких центрах столиць цих країн. Проект стартує 
у Варшаві на початку вересня, де презентація 
нашого мистецтва буде частиною української 
програми, що відкривається у рамках святку-
вання Дня міста. В міру своїх сил намагаюся 
популяризувати українське мистецтво за кор-
доном. Це непроста, але дуже відповідальна 
місія – таким чином формується позитивний 
імідж нашої держави. Але є й інше, більш 
складне завдання – зберегти й примножити 
наші культурні традиції, надати нового век-
тора сучасному національному мистецтву, 
передати свій досвід молоді. До цього я й за-
кликаю своїх колег і сподіваюся на підтримку і 
розуміння громади.”  

   
Олександр КОЧУБЕЙ, 

керівник „Студії Мистецьких Ініціатив”
Фото: Євгена Букета і Олександра Вадіса.

М И С Т Е Ц Ь К И Й   ОЛ І М П   У К Р А Ї Н И  
Першого липня цього року в столичному Будинку вчителя „Українським видавничим 

консорціумом” презентовано іміджеве видання Національної програми „Мистецький 
Олімп України”. Проект став можливим за титульної підтримки Міністерства культури 
і туризму України та численних меценатів. До речі, саме активна участь останніх стала 
прецендентом для створення окремої номінації. Міністр культури України пан Василь 
Вовкун у вступному слові до видання, зокрема, відзначив: „Ключовим моментом, що 
визначає конкурентноспроможність культури, є якість та різноманітність національного 
культурного продукту. Саме це стане основним критерієм у державній підтримці куль-
турних ініціатив.” Видатні особистості, що представлені в книзі, уособлюють вітчизняне 
мистецтво сьогодення та славетне минуле, яке має потужне відображення й дотепер.

Заслужені артисти України Євген Нищук і Анатолій Гнатюк та заслу-
жений художник України Анатолій Марчук.

Сільський голова Колонщини Юлія Пе-
лешок і заслужений артист України Григорій 
Чапкіс – номінанти „Мистецького Олімпу”.

Погіршили свої очіку-
вання щодо ВВП України 
у поточному році з 9% (у 
березні) до 12,8% учас-
ники 4-го, червневого, 
консенсус-прогнозу, в 
якому взяли участь 14 ор-
ганізацій, що роблять та-
кий прогноз на постійній 
основі. Про це повідомив 
Андрій Блінов (діловий 
журнал “Експерт”) на за-
сіданні “круглого столу” 
на тему: “Макроекономіч-
ний консенсус”.

Майже в усіх секторах 
економіки зафіксовано 
деяке погіршення про-
гнозних значень. З 17,5 
до 18 відсотків  знизився 
прогноз спаду в промис-
ловості,  з 13,4 до 13,9 
відсотка  - спад реального 
споживання. У результаті 
загальний прогноз еконо-
мічного спаду погіршився 
з 11,3 до 12,8 відсотка.

Натомість, за словами 
А. Блінова, покращання у 
прогнозі спостерігається 
щодо фінансової складо-
вої. До 8,2 грн./дол. (на 
20 коп.) поліпшено про-
гноз середньорічного об-
мінного курсу, а на кінець 
року курс очікується на 
рівні 8,5 грн./дол. Перед-
бачається збільшення зо-
лотовалютних резервів 
НБУ на 1 млрд. дол. - до 
25 млрд. дол. Консенсус-
ний показник прогнозу 
реальних доходів насе-
лення збільшився на 0,3, 
до 14,5 відсотка. Збіль-
шився, проте, і прогноз 
дефіциту бюджету - до 
5,1 відсотка.

ПРОГНОЗ 

НА КІНЕЦЬ РОКУ 
ОЧІКУЄТЬСЯ 

КУРС - 8,5 ГРИВНІ 
ЗА ДОЛАР

Працівники бухгалтерій різних організацій, підприємств, уста-
нов у четвер відзначають своє професійне свято. Воно приходить 
до них у таку щедру пору року, як літо, даруючи усі щедроти, на які 
багате.

Відзначатиме це професійне свято й головний бухгалтер Мака-
рівської центральної районної лікарні Марія Степанівна Піскунова зі 
своїми помічниками, яких у неї тринадцять.

– Маріє Степанівно, – звертаємося до головного бухгалтера, – з 
такими помічниками, мабуть легко працюється.

– Звичайно, – відповідає, – тил у мене надійний. Між моїми по-
мічниками завжди взаєморозуміння. Вони дружні. Допомагають 
одне одному.

Десять років Марія Степанівна обіймає посаду головного бухгал-
тера. А загалом за фахом вона пропрацювала уже тридцять років. 
Лад у фінансових справах лікарні – то заслуга очолюваного нею ко-
лективу.

1 6  Л И П Н Я  –  Д Е Н Ь  Б У Х ГА Л Т Е Р А

Ми, жителі села Гаврон-
щина, висловлюємо щиру 
вдячність голові Всеукраїн-
ської громадської організації 
«Громадянська позиція» Ана-
толію Гриценку - народному 
депутату України, голові Комі-
тету Верховної Ради України з 
питань національної безпеки 
і оборони, а також активістам 
представництва цієї організа-
ції в районі.

Завдяки зусиллям активіс-
тів представництва ВГО «Гро-
мадянська позиція» в Мака-
рівському районі та вчасному 

втручанню Анатолія Гриценка, 
ми добилися повернення у 
користування землі площею 
більше 10 га.

Також, виключно завдя-
ки відродженню віри у закон 
і справедливість, завдяки 
щоденній роботі активістів 
представництва ВГО «Гро-
мадянська позиція» в районі, 
близько двадцяти жителів на-
шого села отримали докумен-
ти на оформлення земельних 
ділянок загальною площею 
понад 6 га, видача яких затри-
мувалася роками.

Ми висловлюємо подяку 
представництву ВГО «Гро-
мадянська позиція» в районі 
і особисто лідеру організації 
Анатолію Гриценку за турботу 
та підтримку селян. Хочемо по-
бажати всім міцного здоров’я, 
родинного затишку та насна-
ги в роботі. Хай ширшає коло 
добра на землі, а з ним утвер-
джується надія на світле й пре-
красне у житті кожної людини.

Ми підтримуємо вас.
Жителі села 

Гавронщина,
більше 40 підписів.

З  Р Е Д А К Ц І Й Н О Ї   П О Ш Т И

Н А М  Д О П О М О ГЛ И 

Виплата пенсій за червень завершена на 
100%. Про це заявила Прем’єр-міністр Юлія 
Тимошенко на засіданні Кабміну. «Пенсійний 
Фонд завдяки професійній системній роботі в 
умовах важкої кризи зібрав на 4,5% більше, ніж 
за той самий місяць минулого благополучного 
року», – повідомила вона.

Глава уряду запевнила, що з виплатою пен-
сій проблем не буде. «Я хочу раз і назавжди зу-
пинити політичних провокаторів від найвищих 
посадових осіб до опозиції, які з початку року 
заявляли, що будуть зриви пенсій, невиплата і 
скорочення», – сказала вона. 

Юлія Тимошенко вкотре наголосила, що всі 
пенсіонери можуть бути спокійними. «Я хочу ще 
раз підтвердити, що пенсії будуть виплачува-
тися в повному обсязі та вчасно, незважаючи 
на важкі обставини світової фінансової кризи. 
Пенсіонери повинні знати, що на наш уряд вони 
можуть покладатися, і ми будемо виконувати 

свої функції чітко й професійно», – заспокоїла 
літніх людей Прем’єр-Міністр.

“Тимошенко, каже політолог Тарас Березо-
вець, - сам на сам з кризою. Якби не Юлія Во-
лодимирівна з її силою волі, з її залізним харак-
тером, економічною освітою та надзвичайною 
працездатністю, удар світової кризи по Україні 
був би куди потужніший.  Пригадайте, що було 
під час кризи за Кучми в середині 90-х... Попів-
року не платили пенсій. По кілька місяців затри-
мували зарплати. А зараз, як би не було важко, 
Тимошенко день у день платить пенсії, день у 
день платить зарплати лікарям, вчителям, сти-
пендії студентам.  Страшно навіть уявити, щоб з 
усім цим було, якби на її посаді зараз був хтось 
інший. Тільки надзвичайна сила волі дозволяє 
Тимошенко стійко тримати удар світової стихії. 
Так буде і далі”.

Ганна ОРЕШКО
 (інформ-огляд).

МАЛЕНЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО: 
КРИЗА КРИЗОЮ, А ПЕНСІЯ – ЗА РОЗКЛАДОМ 
ПЕНСІЇ Й ЗАРПЛАТИ БЮДЖЕТНИКАМ ФІНАНСУЮТЬСЯ ВЧАСНО. ТАК БУДЕ І ДАЛІ 
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Так повелося у нас в Україні, 
що кожного року в літню найкорот-
шу ніч люд святкує Купала, Івана-

чаклуна, Івана-травника. Це свято 
має багато назв як церковних, так і 
язичницьких. Перші згадки про Іва-
на Купала історики зайшли ще в лі-
тописах тринадцятого століття. Ба-

гато чого змінилося з тих часів. Та  
як  і тисячі років тому пахли духмя-
но трави, цвіли і чарували око квіти,  
людина вірила в чудо… І сьогодні, 

коли молодь заводить купальську 
пісню,  в наших душах прокидаєть-
ся поклик предків і ми віримо в ма-

гічну силу цього свята. 
Традиційно в Макарові про-

водиться святкування Купала. 
Сама природа сприяє цьому. 
На берегах Здвижа макарівча-
ни як завжди водять хорово-
ди навколо Марени, співають 
пісень давніх і нових, дівчата 
пускають на воду вінки, а хлоп-
ці палять вогнище. 

Цього ж року учасники ху-
дожньої самодіяльності район-
ного будинку культури влашту-
вали справжнє театралізоване 
дійство з Водяним, Ярилом, 
Русалками. Це було справді 
красиво. Зібралося багато як 

глядачів, так і тих, хто виступав на 
святі. Мені особисто сподобалось 
те, що молодь охоче брала участь 
у святкуванні, навіть маленькі ді-
вчатка були русалками. Не збай-

дужіла юнь до 
давніх тради-
цій нашого на-
роду. 

Новинкою 
у театралізації 
цьогорічного 
свята був пошук 
Іваном своєї 
Марічки. Навко-
ло них хлопці і 
дівчата водили 
хороводи, по-
сипали їх пе-
люстками квітів 
і травами – як 
справжнє весіл-

ля відгуляли. 
А коли стемніло, на свято заві-

тав Ярило і подарував священний 
чудодійний вогонь – частинку боже-

ственного тепла, доброти і вікових 
надбань народу, що передалися нам 
з віків. Хлопці ж підпалили ним вог-
нище – і гайда до води, на яку дівча-
та вже спустили віночки на долю, на 
щастя, на судженого свого. Багато 
цьогоріч було вінків маленьких і ве-
ликих, із квітів і різних трав. Та голо-
вне, щоб поплив дівочий віночок по 
річці, не прибився до бережка, а то 
не бути в парі. Та хлопці швидко «ро-
зібрали» вінки. 

Любо дивитись, як люди свят-

кують і коли святкують гарно. А 
Івана Купала – це, мабуть, найкра-
ще з народних гулянь. З дитинства 
пам’ятаю цю таємничість купаль-
ського свята. Коли чекаєш його ці-
лий рік, а ще більше, коли станеш 
дорослішою і можна буде піти до 
лісу, і знайти ту чарівну квітку па-
пороті, що відкриє всі таємниці і 
принесе вічне щастя…

   Люди почали розходитись: хто 
святкувати далі, а, можливо, хтось 

і шукати небачений цвіт. Та й не в 
тому річ, що папороть ніколи на за-
цвіте, а в тому, що як і тисячі років 
тому люди вірять в це. І багато хто з 
нас на цьому святі знаходить свою 

квітку щастя, для кожного вона різ-
на. Хтось, приїхавши у рідне міс-
течко, зустрів цього вечора давніх 
друзів, знайомих, однокласників, 
вчителів, інші – знайшли своє ко-
хання. І головне, що всі ми вірили, 
віримо і будемо вірити в магічне 
чудо Купальської ночі.

Марина Опар’єнко.
Фото Івана Каруна та Марини 

Опар’єнко.

НА  ІВАНА,  НА  КУПАЛА 
КВІТКУ  ЩАСТЯ  Я  ШУКАЛА

ПРАДАВНІ  ЗВИЧАЇ

Професія листоноші – одна з 
тих, які обирають за покликанням. 
Не кожен згодиться розносити ко-
респонденцію, пенсію, листи, і вза-
галі більшу половину дня проводити 

„на ногах”. 36 років Ніна Леонідівна 
Шабаш  поштарює, обслуговуючи 
одну з дільниць Макарова. І за весь 
цей час жодної скарги чи невдово-
лення не було на її адресу. Навпа-
ки – люди завжди з нетерпінням 
чекають її приходу, бо є в неї одна 
особливість, якої часом так не ви-
стачає в нашому житті, і яка надає 
їй снаги в нелегкій повсякденності 
– доброта, з якою ставиться вона 
до людей. Дивишся в її стомлене 
добре обличчя, і відчуваєш, що не 
один ківш лиха перепав на її долю.

- За мої 65  років різного наба-
чилася в житті, але я людьми живу, 
їх турботами, болями і радощами, 
оцією добротою, яка допомагає 
бачити життя серцем, – каже вона. 

Коли нещодавно дове-
лося їй три місяці провести 
вдома (місяць після опера-
ції і два відпустки), то з туги 
за улюбленою роботою аж 
захворіла. А люди кожен 
день приходили на пошту 
запитувати: „Коли вже ви-
йде на роботу наша Ніна?” 
– так ніжно називають її од-
носельці. Бо, окрім  вчасної 
доставки кореспонденції, 
журналів та листів, вона 
завжди кожному рада до-
помогти словом і ділом. 
Раніше, коли не було кому 
обслуговувати одиноких 
старих і хворих людей, ку-
пувала і приносила їм  ліки, 
продукти, надавала першу 
допомогу. І взагалі ні разу 
за життя не пройшла повз 
хворого, немічного, кво-
лого. В наш час люди не 
звертають уваги на лежачу 
десь на дорозі людину – „ну 
лежить собі п’яне, ну й хай 
лежить,”- думає більшість. 
А може тій людині стало 
погано, і якщо вчасно не 
надати їй належної допо-
моги, то якась матір не до-

чекається своєї дитини. А хіба так 
важко підійти, запитати що стало-
ся, зателефонувати у “швидку”,– і 
врятувати чиєсь життя. І справа 
не у вдячності врятованого, а у 
тому, щоб не зрадити іскру Божу, 
яка зоріє в кожному з нас, але не 
кожен здатен її пронести через 
усе життя. 

Одразу після аварії на ЧАЕС, 
коли переселенці ще не мали свого 
житла, а отже і адреси, - Ніна Лео-
нідівна приносила їм листи з пошти 
в магазин біля автопарку. Як же 

вони раділи, коли отримували дов-
гоочікувану звістку зі своєї бать-
ківщини. В ті нелегкі часи це було 
для них неабиякою підтримкою... 
Зараз можна привітати рідних і 
близьких, зателефонувавши їм, а 
раніше листи та вітальні листівки 
приходили тисячами, отож багато 
роботи випадало саме на свята, 
та й газет передплачували жителі 
райцентру набагато більше, і заро-
бітна плата була меншою.  А ще й 
троє дітей треба було їй ростити і 
в люди виводити. Де й бралися на 
все це і сили, і час! І завжди – до-
бросовісна, привітна, чуйна, щира, 
тому й ставляться  до Ніни Леоні-
дівни знайомі і колеги зі щирістю та 
повагою. 

Ще за  радянських часів нагоро-
дили її медаллю „Ветеран праці”, а 
фото листоноші неодноразово ви-
сіло на районних та обласних до-
шках пошани. За сумлінну працю, 
добросовісне виконання служ-
бових обов’язків, високий рівень 
професіоналізму отримує відзнаки 
і нині. Цього року з нагоди 8 Берез-
ня райдержадміністрація та рай-
рада вручили Н.Л.Шабаш почесну 
грамоту та грошову премію.  

Сьогодні обов’язків у листоно-
ші не поменшало: треба пенсію, 
газети та журнали рознести, до-
ставити рекомендовані та листи 
на замовлення в різні організації,  
різноманітні каталоги, рекламні 
листівки, а ще листоноші надають 
послуги так званого вільного про-
дажу різноманітних товарів зв’язку 
(лотерейних білетів, листівок, ма-
рок, конвертів, телефонних карток 
та ін.). Також листоноша прово-
дить передплату газет та журна-
лів.  До речі, дільниця  у селищі, 
яку обслуговує Ніна Леонідівна, 
- одна з тих, де найбільше перед-
платників районної газети „Мака-
рівські вісті”.

Галина ГЕРАСИМЕНКО.

Б А Ч И Т И   Ж И Т Т Я   С Е Р Ц Е М
Багата на таланти 

українська земля. Так і в 
нашому містечку Макарів 
росте обдароване поко-
ління. Це діти з ансамблю 
бально-спортивного тан-
цю «Dance City» дитячої 
школи мистецтв.

Вони успішно подолали 
український кваліфікацій-
но-відбірний тур, що про-
ходив по всій Україні, 
зайнявши друге місце з хо-
реографії. Після чого були 
запрошені взяти участь в 
Міжнародній телевізійній 
конкурсній програмі дитя-
чої та юнацької творчості 
(молодих виконавців), тур-
нірі лауреатів «Південний 
експрес» 2009 року, що 
проходив у м. Ялта з 25 
червня по 2 липня. Наші 
діти достойно виступили, 
зайнявши третє місце.

Молодці! Так тримати! 
Ростіть та примножуйте 
свій талант. Стрімко йдіть 
до кращого, бо доскона-
лості немає меж. 

Окремо висловлюємо 
величезну подяку Т.А.Сліпко 
- хореографу з бально-
спортивного танцю та 
Т.О.Криуліній - хореографу 
з сучасного танцю. А також 
В.М.Горбику, О.М.Горбику 
за матеріальну підтримку 

наших дітей в організації 
поїздки. Відділу культури 
з надання автобуса та ди-
ректору школи мистецтв 
М.М.Савенку за підтримку. 

Спасибі усім батькам, 
які взяли активну участь у 
підготовці до конкурсу.

Батьківський комітет 
ансамблю «Dance City» 

Макарівської дитячої 
школи мистецтв.

Т В О Ї   Л Ю Д И ,   П О Л І С С Я

ФЕСТИВАЛЬ НА 
ЛЬВІВЩИНІ
Сьогодні на Львівщині 

розпочався (триватиме до 
12 липня)  новий вільний в 
доступі, експериментальний 
і нестандартний фестиваль 
«Fort.Missia-2009». Місцем 
проведення обрано уні-
кальні фортифікаційні спо-
руди Першої світової війни 
на Українсько-Польському 
прикордонні у с. Поповичі 
неподалік с.Шегині. На цю 
територію можна потрапи-
ти тільки раз на рік і тільки 
на фестиваль. Основною 
його ідеєю є креативність 
та різноманіття. Окрім тра-
диційних форматів, він де-
монструватиме найновіші 
явища в музиці, літературі та 
сучасному мистецтві. 

Літературний проект 
«Kabi.net» влаштує імпре-
зи сучасних письменників, 
поетів та драматургів із 
традиційною трансляцією в 
Інтернет.

Електронну музику но-
чами творитимуть діджеї 
найпотужнішого львівського 
середовища  «Funkmasters», 
а експериментальне відео 
та аудіо презентуватиме мо-
лода формація діджеїв і від-
жеїв «RESTart».

Джазуватимуть «Daga-
Dana», «Modern Quartet», 
«Vaclav Zimpel & Mapk 
Tokar», «Adlibitum» та 
«Dzyga Jazz Quartet». 

На великій сцені висту-
плять «Гайдамаки», «Ме-
ртвий Півень», «Vo-Vo», 
«ShockolaD», «Lomaga Band», 
«Dalai Lama», «Orchestra 
Vito», «Дивні», «“Ґорґішелі”». 
Завершуватиме концерти 
відео-дискотека «Радіоініці-
атива. Танці. UA». Особлива 
увага буде приділена візу-
альному мистецтву.

Окрім того, «Fort.Missia» 
матиме і звичні розважальні 
атрибути фестивалю: гале-
реї ремісників, місцева кух-
ня, програми проектів Авто 
ЗАЗ «Козак», «Велопробіг 
Львів – Париж», виступи 
вокально-хореографічних 
проектів з Польщі, Словач-
чини, місцевого регіону і 
різноманітні врочистості. 

Зараз над фестивалем 
працюють потужні креативні 
групи з обох боків кордону.

ПЕРЕМОГА  ЮНИХ 
ТАНЦЮРИСТІВ

.

.

.

.

.



5№ 28  10 липня 2009 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

У районі триває конкурс «Кращий населений пункт району». 
Неабияк радує жителів, приємно вражає приїжджих благоустро-
єм  та чистотою центральних вулиць райцентр. Проте, прой-
шовши навіть не на окраїну селища, а на вулиці, що межують з 
центральними, побачиш дещо інше. Влітку, окрім приємного цві-
тіння квітів, буяння трав, розростаються бур’яни. Вони не тільки 
не прикрашають селище, але, як стверджують медики, цвітіння 
деяких з них може завдати шкоди здоров’ю людей, викликаю-
чи алергічні захворювання. А от у парку, що в центрі Макарова, 
який переданий в оренду підприємцям, навіть на клумбі буяють 
бур’яни. Зникло тут і чимало лавочок, де можна було перепочити 
у затінку дерев.

Світлофор у райцентрі на розі вулиць Ілліча та Проектна (на 
найнебезпечнішій щодо аварійності ділянці шляхів селища), вста-
новлений за кошти місцевого бюджету на початку року, пропрацю-
вав недовго. А ця ділянка дороги є ще більш аварійною через по-
нівечене тверде покриття після прокладання комунікацій і завдає 
клопотів, особливо в негоду, водіям та пішоходам. Така практика 
не відремонтувати дорогу після прокладання комунікацій - нерід-
кість у райцентрі. Подібне біля будинку по вулиці Проектна, 14.

ФОТОФАКТИ

МІЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА

ЗА Г И Н У Л О  Т Р О Є 
П АС АЖ И Р І В

4 липня в 10 хвилин на 13 годину в чергову час-
тину районного відділу міліції надійшло по телефо-
ну тривожне повідомлення. В Гавронщині по вулиці 
Жовтнева сталася дорожньо-транспортна приго-
да. Жінка-водій автомобіля «Опель-кадет» не впо-
ралась з керуванням, з’їхала в кувет та допустила 
зіткнення з деревом. Вона отримала тілесні ушко-
дження – численні переломи. Пасажири: жінка 1954 
року народження і діти шістнадцяти та трьох років 
загинули.

СТИСЛО ПРО ВАЖЛИВЕ

СТАРІ БАНКНОТИ 
ВИЛУЧАТИМУТЬСЯ 

З ОБІГУ
Постановою правлін-

ня Національного банку 
від 03.06.2009 р. №325 з 
метою поліпшення орга-
нізації готівкового обігу та 
керуючись статтею 34 За-
кону «Про Національний 
банк України», правління 
Національного банку по-
становило: розпочати з 
01.01.2010 р. вилучення 
з обігу банкнот зразків 
1994,1995 років та випус-
ку 2000 року номінальною 
вартістю 10 та 20 гривень 
повідомляє прес-служба. 
При цьому банкам Украї-
ни доручено: 

- заборонити з 
01.01.2010 р. видавати з 
операційних кас, пунктів 
обміну валют та банкома-
тів банкноти цих зразків;

- здійснювати з цими 
банкнотами лише прибут-
кові операції з юридични-
ми та фізичними особами 
для зарахування на ра-
хунки, вклади, акредити-
ви, для переказів, а також 
для обміну на банкноти 
інших діючих зразків.     

 З легкої руки законотворців відтепер орендар, 
який належно виконує свої обов’язки за договором 
оренди нерухомого майна, строк дії якого збігає, має 
право продовжити його на новий строк, але не біль-
ше ніж на 2 роки. При цьому, якщо він хоче скорис-

татися таким правом, то мусить повідомити про це 
орендодавця не пізніше, ніж за місяць до закінчення 
строку договору оренди. Такі поправки внесли до ст. 
73 Закону України “Про Державний бюджет України 
на 2009 рік” від 26.12.08 р. № 835-VI.

Т Е М А   Д Н Я

ЧАС, ТРАДИЦІЇ, КРАЇНИ

У  Б І Л О Р У С І Ї  Б У Д Е  С В О Є  М О Н Т Е - КА Р Л О

БАЖАЮЧИХ СЛУЖИТИ 
В АРМІЇ ПОБІЛЬШАЛО
Завершився нинішній весняний призов юнаків на 

військову службу. 35 представників Макарівщини одяг-
нули військову форму, щоб пройти відповідну військову 
підготовку та стати з усіма служивими в стрій.

Найбільше молодих людей стали воїнами із Кодри. 
Зокрема, Олег Сітайло, Євген Прохоров, Олександр 
Журбей, Олександр Карабанов, Володимир Бернацький. 
Перший із них служить у військовій частині, розташованій 
у Гайсені. Другий – у Чернігові, решта  - в Десні, Чернігові 
та Києві.

Три представники Бишева також проходитимуть вій-
ськову службу в інших військових частинах. Приміром, 
Ігор Сімчук - у Василькові, Дмитро Ковальчук та Олек-
сандр Кромбет - у Києві…

– А контрактники є? – цікавлюся у військового коміса-
ра району Михайла Івановича Пугача.

– Нинішнього року їх лише два у військовому містечку 
Макарів-1. Зокрема, Дмитро Поздєєв та Сергій Гонча-
ренко. 

Незважаючи на те, що бажаючих служити в армії зна-
чно побільшало, вимоги до призовників не послабшали. 
Дуже суворий відбір призовників. Слід наголосити на 
тому, що сумлінно працюють фахівці у призовній комі-
сії. Зокрема, старший лікар медичної призовної комісії 
Тетяна Іванівна Распутіна, лікар-терапевт Володимир 
Афанасійович Москалюк, лікар-отоларинголог Людмила 
Миколаївна Мороз, лікар-стоматолог Тетяна Василівна 
Кузнєцова. На превеликий жаль, у центральній районній 
лікарні певний перід немає лікаря офтальмолога. А це по-
роджує проблеми у ході оглядів призовників.

Іван КАРУН.

(Закінчення. Поч. на 1 стор.)
Виступаючи нещодавно на 

форумі “Влада і бізнес-партнери” 
Президент України Віктор Ющен-
ко  закликав до оптимізації до-
звільної системи в країні. За його 
словами, вона - ця система,  про-
сто абсурдна. Скажімо, всього на-
лічується  85 органів державного 
нагляду. Тільки 26 із них розподі-
ляють підприємства на ті, які слід 
обов’язково перевіряти, й ті, на які 
не варто звертати особливої ува-
ги. Та все ж таки у зоні постійного 
контролю – понад 75 відсотків усіх 
підприємств. А всього дозвільну 
систему країни регулюють 100 за-
конів, 200 постанов уряду і 2 тисячі 
різних актів. Іншими словами, це 
монстр, на якого поки що не зна-
ходиться управи.

Отож, іноземні експерти аж за-
надто категоричні у своїх рекомен-
даціях: Україні слід  узагалі відмо-
витись від сертифікації харчових 
продуктів. Це дуже радикальний 
заклик, який може й знайти від-
гук серед деяких вітчизняних під-
приємців, але  багато експертів 
висловлюють сумніви, що відмо-
ва від нетарифного регулюван-
ня, тобто в тому числі й завдяки 
пред’явленню певних сертифіка-
ційних вимог до імпортних товарів, 
піде на користь нашій державі.

Річ у тім, що тут є багато 

“але”... Скажімо, у країнах Євро-
союзу, що є другим за значимістю 
торговельним партнером України 
після Росії та країн СНД, діє своя, 
досить вимоглива система серти-
фікації продукції, від якої там ніхто 
не збирається відмовлятись. Ви-
ходить, що українські товари в разі 
ліквідації вітчизняної дозвільної 
системи перевірятимуться на від-
повідність іноземним стандартам, 
а європейські ніким і ніяк не контр-
олюватимуться. А, до речі, не бра-
кує серйозних підстав вважати, 
що в раціоні пересічного українця 
частка завезеного продовольства 
неухильно більшатиме. З іншого 
боку, в Європі теж виготовляють-
ся харчові продукти “для бідних”, 
але при цьому обов’язково вказу-
ється їх реальний вміст на упаку-
ванні, насамперед наявність ГМО, 
що широко використовуються для 
здешевлення окремих видів про-
довольчих товарів.

Голова парламентського комі-
тету з питань аграрної політики і 
земельних ресурсів  Микола При-
сажнюк вважає, що пропозиції екс-
пертів дочірньої організації Світово-
го банку щодо скасування в Україні 
системи сертифікації продиктовані 
аж ніяк не турботами про  вітчиз-
няних виробників та споживачів. 
Європейцям необхідно відкрити 
доступ на зовнішні ринки для тих 

товарів, що не можуть продаватися 
у країнах Євросоюзу - через невід-
повідність тим же стандартам, які у 
більшості країн старого світу значно 
суворіші, ніж українські. “Якщо ми 
це зробимо, то відкриємо ворота 
для безконтрольного імпорту. Він 
буде дешевшим, але неякісним”, – 
заявляє депутат. За його словами, в 
Україну й сьогодні масово завозять-
ся харчові продукти, споживання 
яких небезпечне для здоров’я.

І тут ми можемо пригадати, 
що на одному з недавніх засідань 
уряду прем’єр-міністр  Юлія Тим-
ошенко  звернула увагу на те, що 
до країни через різні схеми завозу, 
у тім числі й контрабандні, потра-
пляє аж занадто багато м’яса не-
відомого походження, що є потен-
ційним джерелом для заподіяння 
шкоди здоров’ю  якнайширших 
верств населення.  Та і якість влас-
не українських товарів теж бажає 
кращого. Іншими словами, більш-
менш збалансований контроль 
над якістю привізних чи власних 
харчових продуктів – це питання 
національної безпеки.

Та в будь-якому разі нинішні 
харчові стандарти, а також усю 
дозвільну систему необхідно змі-
нювати. І аргументованих запере-
чень проти цієї тези немає. Але як? 
Експерти вважають, що найдоціль-
ніше запровадити норми Євро-

союзу, тим паче, що це - основна 
вимога для створення зони вільної 
торгівлі між Україною та спілкою 
європейських держав. Наша дер-
жава начебто має намір привести 
правила оцінки якості продуктів 
відповідно до європейських зраз-
ків десь до 2012 року. Коштува-
тиме це приблизно 1 млрд грн. 
Необхідно також створити єдиний 
орган контролю, який оцінювати-
ме якість продуктів на всіх рівнях 
– від того, що росте на городі, й до 
того, що подають у закладах рес-
торанного господарства. 

Сьогодні ці функції розподілені 
між Держспоживстандартом, Са-
непідемстанцією та деякими під-
розділами Міністерства аграрної 
політики. Треба скасувати численні 
абсурдні вимоги, які, зважаючи на 
реалії сьогоднішнього дня, просто 
руйнують виробництво, занадто 
обтяжливі для торгівлі, спростити 
дозвільну систему, скоротити до 
мінімуму її апарат. Робота ця дуже 
тривала й нелегка, але без неї, як 
переконані переважна більшість 
фахівців, не обійтися. Хоча для по-
чатку цієї роботи сьогодні аж ніяк не 
найкращий час. Але то вже майже 
непохитна українська традиція – за-
пізнюватися майже завжди і майже 
в усьому. 

  Петро КОЛОМІЄЦЬ
(УКРІНФОРМ).

МИ Є ТЕ,  ЩО МИ ЇМО, АБО  ЧОМУ ПРОДУКТИ “ДЛЯ 
БІДНИХ” СТАЮТЬ ПРОДУКТАМИ ДЛЯ БІЛЬШОСТІ? 

В Україні та Росії обмеж-
ують діяльність казино, а 
Мінськ, навпаки, готує уря-
дову постанову про відкриття 
спеціальних гральних комп-
лексів, пише газета “Новые 
известия” з посиланням на 
білоруські ЗМІ. Гральний 
центр, швидше всього, від-
криють у районі національно-
го аеропорту “Мінськ”. 

Білоруська влада має 
намір створити максимум 
зручностей для гравців-
іноземців. В’їзд на терито-
рію центру буде безвізовим. 
Окрім того, тут діятиме осо-
бливий правовий режим, 
що передбачає, зокрема, 
надання податкових пільг, 
безмитну торгівлю, розра-
хунки в іноземній валюті. 

Заявки від потенційних ін-
весторів на участь у реалі-
зації цього проекту, мабуть, 
прийматиме міністерство 
економіки. 

Спостерігачі розці-
нюють нову ініціативу керів-
ництва Білорусії як спробу 
зайняти нішу, що утворила-
ся після виселення грально-
го бізнесу з Москви і Києва. 

Вигоди білоруської 
сторони очевидні - це і по-
датки, й інвестиції, і розви-
ток інфраструкту-ри, на-
самперед транспортної. 
Представник міністерства 
спорту і туризму Білорусії 
повідомив, що таким чином 
“влада країни просто роз-
раховує залучити іноземних 
туристів”. 

ОРЕНДА ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

РОЗШУКУЄМО СВІДКІВ ДТП
Всі, хто має будь-яку інформацію щодо 

дорожньо-транспортної пригоди, прохан-
ня зателефонувати за номерами:

8 - 0 5 0 - 3 8 7 - 7 8 - 7 3 ;

8 - 0 9 3 - 6 7 5 - 0 1 - 0 4 .

За суттєву інформацію - винагорода.

*   *   *
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понеділок, 13 липня

с е р е д а ,  1 5  л и п н я

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05 Новини.
6.15 Аграрна країна.
6.40 Православний календар.
7.00 Новини.
7.15 Ера бiзнесу.
7.30 Рейтингова панорама.
8.00 Новини.
8.15 Енергопанорама.
8.35 Православний календар.
8.40 Pivot Point.
8.45 “Добре слово”.
9.10 Дiловий свiт.
9.30 Експерти дозвiлля.
10.05 Вихiднi по-українськи.
10.30 Служба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
11.20 Муз. ua.
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.05 Служба розшуку дiтей.
13.10 Х/ф “Пiдкидьок”.
14.25 Вiкно до Америки.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.

15.35 Служба розшуку дiтей.
15.45 Т/с “У серцi океану”.
16.15 Iндиго.
16.45 Т/с “Пастка”.
18.00 Ситуацiя.
18.20 Д/с “Спадщина давнiх 

цивiлiзацiй”.
19.00 Український вимiр.
19.30 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.
20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.20 Дiловий свiт.
21.35 Свiт спорту.
21.50 Д/ф “Невгамовний 

Пантелеймон” iз циклу “Гра 
долi”.

22.25 Далi буде...
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Д/ф “Паломник”. (Крим).
0.15 “Острiв скарбiв”.
Профiлактика.

УТ-2
6.05 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/ф “Улюблений при-

булець”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.

8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Мелодрама “Сiссi”.
11.55 Т/с “Школа виживання”.
12.50 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
13.50 Т/с “Район Мелроуз”.
14.50 “Фестиваль “Нова хвиля” 

- Юрмала”.
17.00,19.30 “ТСН”.
17.20 Комедiя “Мiсяць - Одеса”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Розлучниця”.
21.15 Х/ф “Рембо: Перша кров”.
23.15 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
0.15 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
1.15 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
2.00 “Документ”.
3.00 Т/с “Циганське серце”.
3.50 “Документ”.
4.50 Х/ф “Бiлiє парус одинокий”.

ІНТЕР
6.10 “Каскадери”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 “В. Кiкабiдзе. Таємницi 

тбiлiського хулiгана”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00,19.00 Т/с “Двi сторони 

однiєї Ганни”.
12.00,17.00 Новини.
12.10 Х/ф “Бог печалi i радостi”.
14.00 “Позаочi”.

15.00 Х/ф “Щастя за рецептом”.
17.20 “Чекай на мене”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди говори “за-

вжди” 4”.
23.20 “Фантастичнi iсторiї. 

Ясновидiння”.
0.15 “Каскадери”.
Профiлактика.

ICTV
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.35 Факти тижня.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.35 Т/с “Троє зверху”.
6.55 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Каламбур.
9.05 Х/ф “Найкращий стрiлок”.
11.15 Про-Ziкаве.ua.
11.55 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
13.00 Каламбур.
13.20 Т/с “Загубленi 3”.
14.15 Х/ф “Коммандо”.
16.30 Т/с “Каменська”.
17.35,22.00 Т/с “Агент 

нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.

19.55 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв 4”.

21.00 Т/с “Останнiй бiй майора 
Пугачова”.

23.10 Надзвичайнi новини.
23.55 Т/с “Загiн”.
0.55 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 “Грошовий дощ”.
2.55 Х/ф “За гратами”.
4.30 Факти.
5.00 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+”.
7.00,0.45 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.30 Х/ф “Собаче серце”.
11.50 “ВусоЛапоХвiст”.
13.00 Х/ф “Днi Надiї”.
14.40 Х/ф “Тобi, справжньому”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “У пошуках iстини. Марiя 

Тарновська: таємниця 
Чорного янгола”.

20.10 “Росiйськi сенсацiї. 
Останнiй сеанс”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.

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

Життя пiсля смертi”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
1.40 Х/ф “Ад`ютант його пре-

восходительства”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.15 Т/с “Петя Великолепний”.
6.00 Т/с “Солдати 13”.
6.45,7.45,8.40 “Пiдйом”.
6.50 Т/с “Триматися до кiнця”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Шанхайський полу-

день”.
11.20,19.20 Т/с “Кадество”.
12.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.50 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.10 М/с “Земля до початку 

часiв”.
14.45,17.00 Teen Time.
14.50 Т/с “Малкольм в центрi 

уваги”.
15.25 Даєш, молодь!
16.05 Т/с “Як сказав Джим”.
17.05 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.

22.15 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-
подарки 5”.

23.15 Камедi-клаб.
0.10 Спортрепортер.
0.20 Служба розшуку дiтей.
0.25 “Файна Юкрайна”.
Профiлактика.

НТН
6.00,2.40 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вiрую-

чого”.
7.00 Х/ф “Золота баба”.
8.20 “Легальний дохiд”.
8.30 “Правда життя”. Право на 

пострiл.
9.00,22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
9.55,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
10.50 Т/с “Бандитський Петер-

бург”.
13.00 Х/ф “Пiдземелля 

драконiв”.
15.15 Х/ф “Перегони по 

вертикалi”.
16.40 Х/ф “Народжена 

революцiєю”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.15 “Свiдок”.
19.25,0.35 Х/ф “Подвiйний 

дракон”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Дiловий свiт.
9.25 “Попередження”.
10.15 Автоакадемiя.
11.00 Життя триває...
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.05 Т. Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
13.35 Здоров`я.
14.25 Д/ф “Справа 

божевiльного. А. Ведель”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.35 Служба розшуку дiтей.
15.45 Т/с “У серцi океану”.
16.15 Iндиго.
16.45 Т/с “Пастка”.
18.00 Ситуацiя.
18.20 Д/с “Спадщина давнiх 

цивiлiзацiй”.
18.50 Анонс передач.
19.00 Український вимiр.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 “Спокуса владою”.
21.00 Новини.
21.20 Дiловий свiт.
22.05 Громадська варта.
22.25 Право на захист.

22.50 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.30 Т/с “Пастка”.
3.45 Громадська варта.
4.05 Право на захист.
4.30 Д/с “Спадщина давнiх 

цивiлiзацiй”.
5.00 Життя триває...
5.50 Ситуацiя.

УТ-2
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапля-

ють до раю”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Розлучниця”.
10.20 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.
12.10 Т/с “Школа виживання”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.
15.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.

17.20 Т/с “Атлантида”.
18.15 Т/с “Дiти Ванюхiна”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Розлучниця”.
21.15 Бойовик “Рембо 2”.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”.
0.00 Х/ф “Рембо: Перша кров”.
1.45 Т/с “Загiн”.
2.35 Т/с “Секс i мiсто”.
3.05 Т/с “Циганське серце”.
3.55 Т/с “Школа виживання”.
4.30 Т/с “Загiн”.
5.20 Т/с “Атлантида”.

ІНТЕР
6.10 “Каскадери”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Справа була в 

Гаврилiвцi 2”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00,19.00 Т/с “Двi сторони 

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

вий сiк.
13.00 Т/с “Капiтановi дiти”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Крiт”.
16.00 Т/с “Каменська 2”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди говори “за-

вжди” 4”.
23.30 “Анастас Мiкоян. Кремлi-

вський довгожитель”.
0.30 “Каскадери”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
1.50 Служба Розшуку дiтей.
1.55 Т/с “Дiвчата-шпигунки 2”.
2.40 “Знак якостi”.
3.20 “Судовi справи”.
4.10 “Ключовий момент”.
5.40 Уроки тiточки Сови.

ICTV
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.35 Т/с “Троє зверху”.
6.55,10.10 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Каменська”.
10.55 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Павутина 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Загубленi 3”.
14.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 4”.
15.05 Т/с “Останнiй бiй майора 

Пугачова”.
16.25 Т/с “Каменська”.
17.30,21.55 Т/с “Агент 

нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.

19.55 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв 4”.

20.55 Т/с “Останнiй бiй майора 
Пугачова”.

23.05 Надзвичайнi новини.
23.55 Т/с “Загiн”.
0.50 Факти. Пiдсумок дня.
1.20 “Грошовий дощ”.
2.50 Х/ф “Арабеска”.
4.35 Факти.
5.10 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+”.
7.00,1.00 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.30 Х/ф “Чорна стрiла”.
10.45 “Росiйськi сенсацiї. 

Останнiй сеанс”.
11.45 “Фантастичнi iсторiї. 

Життя пiсля смертi”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.45 Д/ф “Рецепт страху”.
14.30 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 “Правила життя. Куди 

зникають люди”.
20.05 “Росiйськi сенсацiї. Хвора 

слава”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Нез`ясовно, але факт”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
1.55 Х/ф “Ад`ютант його пре-

восходительства”.
НОВИЙ  КАНАЛ

Профiлактика.
14.00 М/с “Веселi мелодiї”.
14.10 М/с “Земля до початку 

часiв”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Малкольм в центрi 

уваги”.
15.25 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
16.55 Teen Time.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Кадетство”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.15 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки 5”.
23.15 Камедi-клаб.
0.10 Спортрепортер.
0.20 Х/ф “Планкетт i МакЛейн”.
2.15 “Ксена - принцеса-воїн”.
2.55 Т/с “Солдати 14”.
3.40 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
3.45 “Культурна спадщина”.

4.10 Музей Ханенков.
4.30 Студiя Зона ночi.
4.35 Рiднi стiни.
4.45 Унiверситети милосердя.
5.00 Вiн врятував нас вiд чуми.
5.15 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Перегони по 

вертикалi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00,19.00 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.35 Х/ф “Народжена 

революцiєю”.
15.20 Х/ф “Перегони по 

вертикалi”.
16.40 Х/ф “Народжена 

революцiєю”.
18.25 “Речовий доказ”. 

Фанатськi вiйни.
19.25 Х/ф “Мiчений”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00,2.20,5.10 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Мiчений”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Дiловий свiт.
9.20 Прес-анонс.
9.40 “Спокуса владою”.
10.50 Служба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.05 Служба розшуку дiтей.
13.15 Фольк-music.
14.15 Далi буде...
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.35 Служба розшуку дiтей.
15.45 Т/с “У серцi океану”.
16.15 Iндиго.
16.45 Т/с “Пастка”.
18.00 Ситуацiя.
18.20 Д/с “Спадщина давнiх 

цивiлiзацiй”.
18.50 Анонс передач.
19.00 Український вимiр.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 Д/ф “Приморська 

архiтектура”.
21.00 Новини.
21.20 Дiловий свiт.
22.05 Вiдкрита зона.
22.35 Прес-анонс.
22.45 Мегалот.

22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.30 Т/с “Пастка”.
2.40 Д/ф “Справа божевiльного. 

А. Ведель”.
3.10 Ситуацiя.
3.20 Служба розшуку дiтей.
3.30 Х/ф “Антон Iванович 

сердиться”.
4.50 Служба розшуку дiтей.
4.55 Д/с “Спадщина давнiх 

цивiлiзацiй”.
5.25 Життя триває...
5.50 Ситуацiя.

УТ-2
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапля-

ють до раю”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Розлучниця”.
10.20 Т/с “Дiти Ванюхiна”.
11.45 “Шiсть кадрiв”.
12.10 Т/с “Школа виживання”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.
15.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.

16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00 “ТСН”.
17.20 Т/с “Атлантида”.
18.15 Т/с “Дiти Ванюхiна”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Розлучниця”.
21.15 Х/ф “Рембо 3”.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”.
0.05 Х/ф “Рембо 2”.
1.50 Т/с “Загiн”.
2.40 Т/с “Секс i мiсто”.
3.10 Т/с “Циганське серце”.
4.00 Т/с “Школа виживання”.
4.40 Т/с “Загiн”.
5.30 Т/с “Атлантида”.

ІНТЕР
6.10 “Каскадери”.
7.00,8.00,9.00,18.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Справа була в 

Гаврилiвцi 2”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00.19.00 Т/с “Двi сторони 

однiєї Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Сосиски з 

сиром.
13.00 Т/с “Капiтановi дiти”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Крiт”.
16.00 Т/с “Каменська 2”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.20 “Судовi справи”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Двi долi. Нове життя”.
23.30 “Зони росту”.
0.30 “Каскадери”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.05 Служба Розшуку дiтей.
2.10 Т/с “Дiвчата-шпигунки 2”.
2.55 “Знак якостi”.
3.35 “Судовi справи”.
4.20 “Ключовий момент”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.10,7.50 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.30 Т/с “Троє зверху”.
6.55 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
Профiлактика.
12.45 Факти. День.
13.00 Каламбур.
13.10 Т/с “Загубленi 3”.
14.05 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 4”.
15.10 Т/с “Останнiй бiй майора 

Пугачова”.
16.25 Т/с “Каменська”.
17.30 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 4”.
20.55 Т/с “Останнiй бiй майора 

Пугачова”.
21.55 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Т/с “Загiн”.
0.50 Факти. Пiдсумок дня.
1.30 “Грошовий дощ”.
3.00 Х/ф “Темне свiтло”.
4.25 Факти.
5.15 Т/с “В чорному списку”.

СТБ
4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50,8.00 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес+”.
7.00 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
Профiлактика.
12.45 “Слiдство вели. Мисливцi 

за дiамантами”.
14.00 Д/ф “Чиста афера”.
14.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.45 “Навколо свiту”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Зоряне життя. Тi, що 

пiшли за рiк”.
20.15 “Слiдство вели. Нiчна 

тварюка”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Фантастичнi iсторiї. 

Астрологiя”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.50 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
1.50 Х/ф “Ад`ютант його пре-

восходительства”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.15 Т/с “Петя Великолепний”.
6.00 Т/с “Солдати 13”.
6.45 “Пiдйом”.
6.50 Т/с “Триматися до кiнця”.
7.45 “Пiдйом”.
8.40 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Так вона мене зна-

йшла”.
11.00 Т/с “Кадество”.
12.15 Т/с “Вiдчайдушнi до-

могосподарки 5”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку 

часiв”.
14.35 Teen Time.
14.45 Т/с “Малкольм в центрi 

уваги”.
15.15 Даєш, молодь!
15.55 Т/с “Як сказав Джим”.
16.50 Teen Time.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Кадество”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.15 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки 5”.
23.15 Камедi-клаб.
0.15 Спортрепортер.
0.25 Служба розшуку дiтей.
0.35 Х/ф “Подалi вiд Рангуна”.
2.25 Т/с “Ксена - принцеса-

воїн”.

3.05 Т/с “Солдати 14”.
3.50 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
3.55 Зима надiї.
4.15 Пам`ятай про життя.
4.30 Студiя Зона ночi.
4.35 Козацький флот.
4.50 Зоряна година козацтва.
5.05 Козацька руїна.
5.10 Зона ночi.

НТН
6.00,2.40 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Перегони по 

вертикалi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.35 Х/ф “Народжена 

революцiєю”.
15.20 Х/ф “Перегони по 

вертикалi”.
16.50 Х/ф “Вiйна”.
18.25 “Правда життя”. Iгри зi 

смертю.
19.00,21.30,0.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Сталевi акули”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “Сталевi акули”.
2.15 “Свiдок”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

1 2  Л И П Н Я  -  Д Е Н Ь  Р И Б А Л К И
По території нашого району протікає 13 річок. Найбільша – Здвиж. А ще чимало 

озер, ставків та інших водойм. Саме сюди у ці спекотні літні дні йдуть рано вранці при-
хильники тихого полю-
вання.

Біля водного плеса 
ось так вони відпочи-
вають і насолоджують-
ся цією чудодійною 
кра-сою, тихим шумом 
очерету та дерев. “Ло-
вись, рибка, велика й 
маленька“, - подумки 
промовляють рибалки.  
І не так важливо яким 
буде улов, головне 
відчути справжню на-
солоду тої миті, коли 
тобі посміхнеться уда-
ча рибалки.
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Дiловий свiт.
9.20 Прес-анонс.
9.35 Д/ф “Наступ крабiв”.
10.50 Служба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.05 Хай щастить.
13.30 Крок до зiрок.
14.05 Книга. ua.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.35 Служба розшуку дiтей.
15.45 Т/с “У серцi океану”.
16.15 Iндиго.
16.50 Золота десятка 

М.Поплавського.
18.00 Ситуацiя.
18.20 Д/с “Спадщина давнiх 

цивiлiзацiй”.
18.50 Анонс передач.
19.00 Український вимiр.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.
21.20 Дiловий свiт.
22.10 Особливий погляд.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.

23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.30 Д/ф “У тiнi динозаврiв”.
2.30 Д/ф “У тiнi динозаврiв”.
3.30 Ситуацiя.
3.40 Служба розшуку дiтей.
3.50 Д/ф “Наступ крабiв”.
4.45 Служба розшуку дiтей.
4.55 Д/с “Спадщина давнiх 

цивiлiзацiй”.
5.25 Життя триває...
5.50 Ситуацiя.

УТ-2
6.15 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.20 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапля-

ють до раю”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Розлучниця”.
10.20 Т/с “Дiти Ванюхiна”.
11.45 “Шiсть кадрiв”.
12.10 Т/с “Школа виживання”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.
15.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20 Т/с “Атлантида”.
18.15 Т/с “Дiти Ванюхiна”.

19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Розлучниця”.
21.15 Х/ф “Рембо 4”.
23.10 Т/с “Секс i мiсто”.
23.50 Х/ф “Рембо 3”.
1.45,4.30 Т/с “Загiн”.
2.35 Т/с “Секс i мiсто”.
3.05 Т/с “Циганське серце”.
3.45 Т/с “Школа виживання”.
5.20 Т/с “Атлантида”.

ІНТЕР
6.10 “Каскадери”.
7.00,8.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.00,12.00,18.00 Новини.
9.10 Т/с “Справа була в 

Гаврилiвцi 2”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00,19.00 Т/с “Двi сторони 

однiєї Ганни”.
12.10 “Знак якостi”. Сардинелла 

з додаванням масла.
13.00 Т/с “Капiтановi дiти”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Крiт”.
16.00 Т/с “Каменська 2”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.20 “Судовi справи”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Двi долi. Нове життя”.
23.30 “Авантюристи Громадян-

ської вiйни”.
0.30 “Каскадери”.

1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.05 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.10 Т/с “Дiвчата-шпигунки 2”.
2.50 “Знак якостi”.
3.35 “Судовi справи”.
4.20 “Ключовий момент”.
5.50 Уроки тiточки Сови.

ICTV
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Т/с “Троє зверху”.
7.00,10.15 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Каменська”.
10.55 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Павутина 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Каламбур.
13.10 Т/с “Загубленi 3”.
14.10 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 4”.
15.10 Т/с “Останнiй бiй майора 

Пугачова”.
16.25 Т/с “Каменська”.
17.30,22.00 Т/с “Агент 

нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 4”.
21.00 Т/с “Останнiй бiй майора 

Пугачова”.
23.10 Надзвичайнi новини.

23.55 Т/с “Загiн”.
0.55 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 “Грошовий дощ”.
2.55 Х/ф “В лiжку з ворогом”.
4.30 Факти.
5.15 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+”.
7.00,1.00 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 Х/ф “Здрастуй i прощавай”.
10.55 “Зоряне життя. Тi, що 

пiшли за рiк”.
12.05 “Фантастичнi iсторiї. 

Астрологiя”.
13.10 “Слiдство вели. Нiчна 

тварюка”.
14.10 Д/ф “Кат в спiдницi”.
14.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “Навколо свiту”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Моя правда. Iгор Сорiн”.
20.15 “Слiдство вели. Iгор Таль-

ков. Куля для кумира”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Паралельний свiт”.
0.30 “Вiкна-спорт”.
1.50 Х/ф “Ад`ютант його пре-

восходительства”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.15 Т/с “Петя Великолепний”.
6.00 Т/с “Солдати 13”.
6.45 “Пiдйом”.
6.50 Т/с “Триматися до кiнця”.
7.45 “Пiдйом”.
8.40 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Серце i душi”.
11.00 Т/с “Кадество”.
12.15 Т/с “Вiдчайдушнi до-

могосподарки 5”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку 

часiв”.
14.35 Teen Time.
14.45 Т/с “Малкольм в центрi 

уваги”.
15.15 Даєш, молодь!
15.55 Т/с “Як сказав Джим”.
16.50 Teen Time.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Кадество”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.15 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки 5”.
23.15 Камедi-клаб.
0.15 Спортрепортер.
0.25 Служба розшуку дiтей.
0.30 Х/ф “Де живуть мрiї”.
2.30 “Ксена - принцеса-воїн”.
3.10 Т/с “Солдати 14”.

3.55 Студiя “Зона ночi”. 
Культура.

4.00 Моя М. Заньковецкая.
4.25 Студiя Зона ночi.
4.30 Там на горi Сiкти йде.
4.40 Закаляючи юнацтво.
4.55 З полону на волю.
5.05 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Перегони по 

вертикалi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.35 Х/ф “Вiйна”, 1 с.
15.15 Х/ф “Шукай вiтру”.
16.55 Х/ф “Вiйна”.
18.25 “Легенди бандитської 

Одеси”. Чекiсти-
перевертнi.

19.00,21.30 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Земля-повiтря”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00,2.15,5.10 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Земля-повiтря”.
2.40 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Дiловий свiт.
9.20 Прес-анонс.
9.40 “Знайдемо вихiд”.
10.50 Служба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Український вимiр.
13.00 Наша пiсня.
13.35 “Надвечiр`я”.
14.05 Ностальгiя за... 70-тi.
14.20 Кiно. ua.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт.
15.35 Служба розшуку дiтей.
15.45 Пазли.
16.20 Золота десятка 

М.Поплавського.
17.30 II Мiжнародний фестиваль 

молодих дизайнерiв.
18.10 Ситуацiя.
18.20 Анонс передач.
18.25 Український вимiр.
18.55 Футбол. “Iллiчiвець” 

(Марiуполь) - “Закарпаття” 
(Ужгород). 

21.00 Новини.
21.20 Дiловий свiт.

21.50,2.00 ЧС з водних видiв 
спорту. Стрибки у воду. 
Трамплiн, 1 м, чоловiки.

22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Автоакадемiя.
1.50 Служба розшуку дiтей.
2.55,5.50 Ситуацiя.
3.05 Служба розшуку дiтей.
3.15 На русалчин Великдень.
3.35 Х/ф “Назар Стодоля”.
4.45 Служба розшуку дiтей.
4.55 “Надвечiр`я”.
5.25 Життя триває...

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/с “Усi собаки потрапля-

ють до раю”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Розлучниця”.
10.20 Т/с “Дiти Ванюхiна”.
11.45,12.05,12.45 Т/с “Два з 

половиною чоловiки”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.
15.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.

16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20 Т/с “Атлантида”.
18.15 Т/с “Дiти Ванюхiна”.
19.25 “Погода”.
20.15 “ДАЇшники: Iгри за прави-

лами та без правил”.
22.30 “Наша Russia”.
23.05 Т/с “Секс i мiсто”.
23.45 Бойовик “Рембо 4”.
1.25 Т/с “Секс i мiсто”.
1.55 Х/ф “Анна Каренiна”.
4.35 Т/с “Циганське серце”.
5.20 Т/с “Атлантида”.

ІНТЕР
6.10 “Каскадери”.
7.00,8.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Справа була в 

Гаврилiвцi 2”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00,19.00 Т/с “Двi сторони 

однiєї Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Кефiр 1% 

жирностi.
13.00 Т/с “Капiтановi дiти”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Крiт”.
16.00 Т/с “Каменська 2”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Двi долi. Нове життя”.
23.30 “Вбивство Романових - 

остання таємниця”.
0.30 “Каскадери”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 Т/с “Дiвчата-шпигунки 2”.
2.50 “Знак якостi”.
3.30 “Судовi справи”.
4.15 “Ключовий момент”.
5.00 М/с “Супермен”.
5.40 Уроки тiточки Сови.

ICTV
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Т/с “Троє зверху”.
7.00,10.15 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05,13.00 Каламбур.
9.05 Т/с “Каменська”.
10.50 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Павутина 2”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Загубленi 3”.
14.10 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 4”.
15.15 Т/с “Останнiй бiй майора 

Пугачова”.
16.20 Х/ф “В лiжку з ворогом”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.

20.00 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв 4”.

21.05 Максимум в Українi.
21.45 Ти не повiриш!
22.45 Голi i смiшнi.
23.45 Факти. Пiдсумок дня.
0.00 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
1.00 “Грошовий дощ”.
2.35 Х/ф “Забороненi iгри”.
3.55 Факти.
4.25 Х/ф “Колiївщина”.
5.40 Т/с “Офiс 2”.

СТБ
4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50,8.00 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес+”.
7.00,0.45 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.30 Х/ф “Вона Вас кохає”.
10.45 “Моя правда. Iгор Сорiн”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
13.05 “Слiдство вели. Iгор Таль-

ков. Куля для кумира”.
14.05 Д/ф “Перегони без 

правил”.
14.45 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
15.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.15 “ВусоЛапоХвiст”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Х/ф “Суєта суєт”.
20.10 “Концерт М. Задорнова 

“Записки втомленого 
романтика”.

22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Х/ф “24 години”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
1.40 Х/ф “Ад`ютант його пре-

восходительства”.
НОВИЙ  КАНАЛ

5.10 Т/с “Петя Великолепний”.
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Т/с “Солдати 13”.
6.45,7.45,8.40 “Пiдйом”.
6.50 Т/с “Триматися до кiнця”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.20 Х/ф “Трiстан i Iзольда”.
12.15 Т/с “Вiдчайдушнi до-

могосподарки 5”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку 

часiв”.
14.35,16.50 Teen Time.
14.45 Т/с “Малкольм в центрi 

уваги”.
14.55 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
15.20 Даєш, молодь!
15.55 Т/с “Як сказав Джим”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Кадество”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.15 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Тiльки правда?
23.15 Камедi-клаб.
0.15 Спортрепортер.

0.25 Х/ф “I прийшов вiн...”.
2.20 “Ксена - принцеса-воїн”.
3.00 Т/с “Солдати 14”.
3.45 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
3.50 Козак - душа правдива.
4.05 Козацькi могили.
4.25 Дерево пiд вiкном.
4.50 Студiя Зона ночi.
4.55 Точка роси.
5.45 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Шукай вiтру”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00,19.00,21.30 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.40 Х/ф “Вiйна”.
15.10 Х/ф “Сам я - в`ятський 

уродженець”.
17.10 Х/ф “Догори дригом”.
19.25 Х/ф “Втеча”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00,2.10,5.10 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Кiкбоксер 4”.
2.35 “Речовий доказ”.
3.00 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi 

“Подiльськi Карвасари”.
6.20 Фiльм фестивалю Покров 

“Святитель Iгнатiй”.
7.00 “Корпорацiя Сiмба”.
7.15 Крок до зiрок.
7.50 Свiт православ`я.
8.15 Фестиваль молодих 

дизайнерiв.
9.05 Прес-анонс.
9.15 Доки батьки сплять.
9.55 Хто в домi хазяїн?
10.25 Експерти дозвiлля.
10.50 Вихiднi по-українськи.
11.15 Темний силует.
11.50 Фестиваль дитячої 

творчостi “Свiт талантiв”.
12.35 Фестиваль дитячої 

творчостi “Свiт талантiв”.
13.45 Парламент.
14.55 Наша пiсня.
15.30 Олiмпiйський лiтопис 

незалежної України. Фiльм 
3. “Нагано-98”.

16.35 Кiно. ua.

17.15,2.00 ЧС з водних видiв 
спорту. Стрибки у воду. 
Вишка, 10 м, жiнки.

18.35 Д/ф “Катерина Бiлокур. 
Послання”.

19.35,3.20 ЧС з водних видiв 
спорту. Стрибки у воду. 
Трамплiн, 3 м, синхроннi 
стрибки, чоловiки.

21.00 Новини.
21.45 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 Європи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Автоакадемiя.
1.50 Служба розшуку дiтей.
4.40 Служба розшуку дiтей.
4.50 Д/ф “Пiгмейська опера”.
5.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2
6.10 “Суперкнига 2”.
7.00 “Без табу”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”

10.10 М/с “Чiп i Дейл 
поспiшають на допомогу”.

10.35 Фiльм-казка “Гензель i 
Гретель”.

12.30 “Шiсть кадрiв”.
12.40 Фентезi “Мандри 

Гуллiвера”.
16.40 “Вечiр Р. Паулса в Юрмалi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Криве дзеркало”.
22.20 “Наша Russia”.
22.55 “ДАЇшники: Iгри за прави-

лами та без правил”.
1.10 Трилер “Темрява на-

ступає”.
2.35 Фантастика “Темний 

месник”.
4.35 Комедiя “Апассiоната”.

ІНТЕР
6.00 Х/ф “Територiя Аппачiв”.
7.10 Х/ф “Народжена вiльною”.
9.20 “В Городке”.
9.50 “Городок”.
10.30 “Картата потата”.
11.10 Х/ф “Жiночi сльози”.
13.10 Т/с “Iдiот”.
16.50 “Позаочi”. Ф. Кiркоров.
18.00 Т/с “Осiннiй детектив”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Бригада”.
22.30 Х/ф “Кремiнь”.
0.30 Бокс. Автандiл Хурцiдзе - 

Джамiль Бакхi.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.10 “Позаочi”. Ф. Кiркоров.
3.10 “Картата потата”.
3.45 Х/ф “Територiя Аппачiв”.
4.55 М/с “Супермен”.
5.35 Уроки тiточки Сови.

ICTV
6.00 Факти.
6.20 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
7.00 Добрi новини.
7.05 Т/с “Мисливцi за старо-

виною”.
8.05 Т/с “Золото Трої”.
10.00 Анекдоти по-українськи.
10.20 Т/с “Леся+Рома”.
11.40 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
13.00 Про-Ziкаве.ua.
13.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 4”.
14.25 Х/ф “Водiли”.
16.45 Х/ф “Золота дитина”.

18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Х/ф “Стрiлок”.
21.50 Прожекторперiсхiлтон.
22.40 Наша Russia.
23.20 Велика рiзниця.
0.30 Голi i смiшнi.
1.10 Х/ф “Фанатка”.
2.45 “Грошовий дощ”.
4.15 Х/ф “Аферисти”.

СТБ
4.30 “Телешанс”.
6.00 “Сучасна медицина. Чудеса 

i сенсацiї”.
6.50 М/ф.
7.20 “Еники-беники”.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф: “Раз ковбой, 

два ковбой”, “Пригоди 
Фунтика”, “Бременськi 
музиканти”.

13.00 Х/ф “Як три мушкетери”.
15.55 “Концерт М. Задорнова 

“Записки втомленого 
романтика”.

18.00 “Неймовiрнi iсторiї 
кохання”.

19.00 Х/ф “Суєта суєт”.

20.55 “Моя правда. Iгор Сорiн”.
22.00 “Зоряне життя. Тi, що 

пiшли за рiк”.
23.10 “Нез`ясовно, але факт”.
0.10 Х/ф “Мусульманин”.
2.20 Х/ф “Божевiльний день”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.50 Х/ф “Зоряна битва. Крiзь 

простiр i час”.
7.10 Х/ф “Трiстан i Iзольда”.
9.35 Будинок закритий на 

ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.15 Iнтуїцiя.
12.15 Info-шок.
13.15 “Файна Юкрайна”.
14.40 Хто проти блондинок?
15.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.20 Х/ф “Бандитки”.
18.15 Х/ф “Мортал Комбат. 

Винищування”.
20.05 Х/ф “Подарунок на 

Рiздво”.
21.55 Х/ф “Захисник”.
23.45 Спортрепортер.
23.50 Х/ф “Будинок жахiв”.
1.40 Т/с “Солдати 14”.
2.25 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.

2.30 Українцi. Надiя.
4.20 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
4.25 Мольфар з роду Нечаєв.
4.40 Дике поле.
4.55 У литовський час.
5.10 Студiя Зона ночi.
5.15 Невiдома Україна.
6.10 Зона ночi.

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

Реннером”.
7.00 Х/ф “Дiй за обставинами!”
8.30 М/ф “Том i Джеррi”.
10.20 Х/ф “Втеча”.
12.10 Х/ф “Сам я - в`ятський 

уродженець”.
14.15 Х/ф “Догори дригом”.
16.00 “Вайп Аут”.
17.00 Т/с “Слiпий 3”.
19.00 Х/ф “Фей Грiм”.
21.50 Х/ф “Кiкбоксер 4”.
0.00 Х/ф “Секс-повстанцi”.
1.20 Х/ф “Мiсто смертi”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Дитячий фiльм “Попе-

люшка”.
7.30 На гостину до I. Поповича.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.10 Доки батьки сплять.
9.15 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
9.45 Крок до зiрок.
10.20 Нова армiя.
10.50 ЧС з водних видiв спорту. 

Плавання. Вiдкрита вода, 5 
км, жiнки.

11.55 Муз. ua.
12.25 Стильна штучка.
12.55 Т. Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
13.25 Здоров`я.
14.20 ЧС з водних видiв спорту. 

Плавання. Вiдкрита вода, 5 
км, чоловiки.

15.35 “Околиця”.
16.00 Благовiсник.

16.30 Аудiєнцiя.
17.10 Д/ф “Георгiй Кiрпа: доро-

га державного значення”.
18.15 Дiловий свiт. Тиждень.
18.55 Футбол. “Таврiя” 

(Сiмферополь) - “Мета-
лург” (Запорiжжя). 

21.00 Новини.
21.30 Наш футбол.
22.25 Культурний фронт.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Т/с “Велика мандрiвка”. 

Корея.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.30 ЧС з водних видiв спорту. 

Стрибки у воду. Трамплiн, 
1 м, жiнки. Вишка, 10 м, 
синхроннi стрибки, жiнки.

3.35 ЧС з водних видiв спорту. 
Плавання. Вiдкрита вода, 5 
км, чоловiки.

4.50 Благовiсник.
5.20 Аудiєнцiя.
5.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2
6.10 “Суперкнига 2”.
7.00 Фiльм-казка “Гензель i 

Гретель”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.10 М/ф “Улюблений при-

булець”.
10.35 М/ф “Улюблений при-

булець”.
11.00 “Караоке на майданi”.
12.00 “Смiшнiше за кроликiв”.
12.35 “Криве дзеркало”.
14.55 Х/ф “Сiссi. Юнiсть 

iмператрицi”.
17.10 Х/ф “Чудеса в Решетовi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Червонi перли 

кохання”. 
21.50 “Свiтське життя”.
22.50 Х/ф “Джильї”.
1.15 Х/ф “Вперед у минуле”.
2.45 Х/ф “Апассiоната”.
4.20 Х/ф “Темний месник”.

ІНТЕР
6.00 Бокс. Автандiл Хурцiдзе - 

Джамiль Бакхi.
7.10 Х/ф “Слуги диявола на 

чортовому млинi”.
9.10 “Квадратний метр”.

10.00 “Україно, вставай!”
10.30 Х/ф “Бухта зниклих 

дайверiв”.
14.20 Фестиваль гумору в Ялтi.
16.00 Х/ф “Щастя моє”.
18.00 Т/с “Осiннiй детектив”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Найкрасивiша”.
23.10 Х/ф “Улюбленцi Америки”.
1.35 “Подробицi” - “Час”.
2.05 Х/ф “Слуги диявола на 

чортовому млинi”.
3.35 “Знак якостi”.
4.15 “Ключовий момент”.
5.00 М/с “Супермен”.
5.40 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
6.20 Факти.
6.45 Т/с “Альф”.
7.15 Х/ф “Бетховен”.
9.10 Квартирне питання.
10.05 Ти не повiриш!
11.00 Козирне життя.
11.40 Т/с “Мисливцi за старо-

виною”.
12.45 Факти. Свiт.
13.00 Наша Russia.
13.55 Прожекторперiсхiлтон.
14.25 Велика рiзниця.

15.50 Х/ф “Стрiлок”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Х/ф “Полювання на звiра”.
21.00 Х/ф “Код доступу”.
23.10 Х/ф “Пограбування на 

Бейкер-стрiт”.
1.40 “Грошовий дощ”.
3.15 Iнтерактив: Тижневик.
3.30 Х/ф “Пiвнiчна людина”.

СТБ
5.30 “Сучасна медицина. Чудеса 

i сенсацiї”.
6.20 М/ф.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.50 “ВусоЛапоХвiст”.
11.30 Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”.
13.15 “У пошуках iстини. Марiя 

Тарновська: таємниця 
Чорного янгола”.

14.30 “Слiдство вели. Щипач”.
15.25 Д/ф “Адреналiновий 

роман”.
16.00 “Правила життя. Аферис-

ти 21 столiття”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Вiтчим”.

22.15 Х/ф “Четверта група”.
0.55 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
1.45 Х/ф “Рам i Лакхан”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.20 Х/ф “Магiя в дзеркалi. 

Атака качок”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 Руйнiвники мiфiв 4.
9.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
10.45 Клiпси.
11.10 Х/ф “Подарунок на 

Рiздво”.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.05 Зорянi драми.
16.00 Info-шок.
17.00 Iнтуїцiя.
18.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
19.10 Х/ф “Гаррi Поттер i 

фiлософський камiнь”.
22.20 “Файна Юкрайна”.
23.00 Камедi-клаб.
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Безсмертнi. Вiйна 

свiтiв”.
2.05 Т/с “Солдати 14”.

2.50,3.55 Студiя “Зона ночi”. 
Культура.

2.55 Українцi. Вiра.
3.40 Кубло.
4.00 Писанки.
4.20 Студiя Зона ночi.
4.25 Невiдома Україна.
5.15 Зона ночi.

НТН
6.00,2.40 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.00 Т/с “Слiпий 3”.
9.00 М/ф “Том i Джеррi”.
10.00 М/ф “Незнайко на Мiсяцi”.
11.00 “Вайп Аут”.
12.00 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.35 “Речовий доказ”. 

Фанатськi вiйни.
15.10 “Легенди бандитської Оде-

си”. Чекiсти-перевертнi.
15.45 Т/с “Бандитський Петербург”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Новi Робiнзони”.
20.45 Х/ф “Темпеста”.
23.00 Х/ф “Мiсто смертi”.
0.55 Х/ф “Секс-повстанцi”.
2.10 “Речовий доказ”.
5.10 “Нашi”.
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СТАРИЙ НОВИЙ A/H1N1 
Вірус, який став поширювати-

ся по планеті в травні, вже дістав 
кілька назв. Спочатку його нази-
вали свинячим грипом, оскільки 
першим хворим став хлопчик з 
Мексики, який заразився від сви-
ні. Пізніше, в Канаді, було навпа-
ки: від фермера заразилися тва-
рини. Назву вважали невдалою 
в Ізраїлі і запропонували термін 
мексиканський грип, але цю ідею 
не підтримали вже мексиканці. У 
результаті грип назвали A/H1N1, 
взявши медичне визначення ві-
русу.

Однак думати про те, що сви-
нячий грип A/H1N1 - хвороба 
нова, було б помилково. У 1991 
році в журналі “Journal of Virology” 
вийшла стаття, назва якої зву-
чить актуально і через 18 років:  
“Мутації гемагглютиніну у вірусів 
свинячого грипу H1”.

ЩО ОЗНАЧАЄ H1N1?
Гемагглютинін - це білок, який 

частково дав назву вірусу, “H” у 
назві якраз означає гемагглюти-
нін. Буква “N” означає інший білок, 
нейрамінидазу; а цифри кодують 
основні типи білків. І нейраміни-
даза, і гемагглютинін забезпечу-
ють проникнення вірусу в клітину.

Більше того в базах даних по 
вірусах можна знайти записи про 
вірус A/H1N1 1934 року в США. 
Причому ця хвороба також вра-
жала свиней, тому говорити про 
те, що світ зіткнувся з  “абсолют-

но новою інфекцією” все ж дещо 
передчасно.

Свинячий грип - A/H1N1 став 
причиною офіційного визнання 
пандемії Всесвітньою організаці-
єю охорони здоров’я.

 У аеропортах багатьох країн 
поставили додаткові пости ме-
дичного контролю, а перелякана 
пандемією влада Єгипту взагалі 
вирішила забити всіх свиней. Що 
зовсім не допомогло: перший 
єгиптянин вже захворів. Причина, 
через яку знищення свиней ви-
явилося малоефективним, кри-
ється в самому вірусі: він пере-
став бути виключно  “свинячим” і  
“навчився” ефективно передава-
тися від людини до людини.

До 2009 року люди також за-
ражалися від свиней, але наба-
гато рідше. Смерть жінки у Ві-
сконсину (США) в 1989 році від 
подібного вірусу була описана в 
окремій статті як надзвичайний 
випадок. Але грип, який вирвав-
ся з Мексики в травні 2009 року, 
виявився іншим. І, як стало ясно з 
результатів аналізу вірусного ге-
нома японським дослідникам, він 
може мутувати.

ЗАРАЗИТИ НЕ МОЖНА 
ПОМИЛУВАТИ

Вірус, який виділили в Токіо 
15 червня цього року, відрізня-
ється від раніше вивчених учени-
ми зразків усього двома змінами 
в генетичному коді. Це небага-
то, але біологам відомі  випад-

ки, коли такі зміни приводили 
до драматичного ефекту: усього 
одна мутація в людському гені 
FoxL2 недавно була описана як 
причина раку яєчників. Теоретич-
но, мутації можуть різко змінити 
властивості організму в цілому. 

Слово  “теоретично” необхід-
но підкреслити особливо: річ у 
тім, що однозначно передбачити 
результат довільної зміни гене-
тичного коду поки що неможливо. 
Крім того, ця мутація не нова. Ві-
рус A/H1N1 вже мутував, причо-
му вченим навіть відомо де, коли 
і як ці мутації відбувалися.

НЕ ПЕРША І НЕ ОСТАННЯ 
МУТАЦІЯ

Порівняльний аналіз різних 
зразків свинячого грипу дозво-
лив біологам простежити його 
еволюцію ще задовго до ниніш-
ньої пандемії. З 1976-го по 1982 
рік свинячий грип змінювався 
дев’ять разів, з 1982-го по 1988-й  
- одинадцять. Щоразу трохи змі-
нювався білок, але весь цей час 
швидкість змін була меншою, ніж 
у  “людського” вірусу, який, за 
оцінками вчених, мутував втричі 
швидше. Підстав для паніки, та-
ким чином, стає ще менше:  “зви-
чайний” грип H3N2 мутує навіть 
швидше, однак нові його різно-
види не стають смертельною за-
грозою для людства.

ЛЮДИНА ПРИСКОРИТЬ 
МУТАЦІЇ?

Увага фахівців до епідемії 
свинячого грипу і мутацій вірусу 
з’ясовна. Навіть якщо вважати, 
що сам грип поки що не небез-
печніший за звичайний. І річ не 
стільки в тому, що існує незна-
чна імовірність появи особливо 
небезпечного штаму, скільки в 
тому, що поширення вірусу серед 
людей може привести до його 
більшої мінливості.

Такий висновок можна зро-
бити, виходячи з раніше на-

копичених даних. Аналізи,  що 
проводилися вірусологами ще 
до пандемії, показували, що 
свинячий грип повільно зміню-
вався через особливості утри-
мання тварин. Свиней тримають 
на фермах, між якими практично 
немає зв’язку, а люди вільно пе-
реміщаються між містами і кон-
тинентами. Грип,  який “вийшов 
у люди”, може еволюціонувати 
швидше, і слідом за мутацією в 
Токіо підуть інші.

Наскільки вони будуть небез-
печними - сказати важко. Сам 
вірус аналогічний  “звичайному” 
грипу і, швидше за все, на аналог 
лихоманки Ебола (смертність до-
сягає 80% серед хворих) або ін-
шої такої ж смертоносної хворо-
би він не перетвориться.

ВЖЕ ХВОРІ
Слід зазначити, що японські 

лікарі поки що успішно справ-
ляються з хворобою. У країні, 
де ВООЗ зареєструвала 605 ви-
падків зараження, досі не було 
жодного смертельного випадку. 
В Японії і Австралії медики не до-
пускають гіршого, а їх британські 
колеги поки що зареєстрували 
один випадок загибелі пацієнта, 
причому в нього, крім  “свинячо-
го” грипу, було й інше захворю-
вання, неназване з етичних мір-
кувань.

Вбиває при грипі, як правило, 
інша інфекція. Причиною смерті 
може стати запалення легенів, 
бронхіт або навіть менінгіт. Ці за-
хворювання викликаються вже 
не вірусом H1N1 (або H3N2), а 
бактеріями, боротьба з якими ви-
магає застосування антибіотиків 
під контролем лікаря. У важких 
випадках як свинячий, так і зви-
чайний грип можуть спровоку-
вати навіть запалення серцевого 
м’яза, знову-таки за рахунок бак-
терій, що скористалися тяжким 
станом організму і зниженням 
імунітету.

Дослідники російського мі-
ністерства охорони здоров’я 
виявили зв’язок між поширен-
ням вірусу A/H1N1, або сви-
нячого грипу, і картопляними 
чіпсами, які пропонують відві-
дувачам у ресторанах швидко-
го харчування. Про це учені по-
відомили в секретній доповіді 
прем’єр-міністрові Росії Воло-
димиру Путіну.

Як повідомляє   MIGne-ws.
com, учені впевнені в тому, що 
генетично модифікована карто-
пля, яку в західних ресторанах 
застосовують для виготовлен-
ня чіпсів, є розсадником шкід-
ливого вірусу. На думку росіян, 
генетична зміна одного з фер-
ментів картоплі призводить до 
виникнення “вибухонебезпеч-
ного” дублікату вірусу H1N1. 

Відкриття вчених дозволяє 
пояснити непропорційно велику 
кількість підлітків і дітей серед 
осіб, що заразилися свинячим 
грипом, оскільки саме вони є клі-
єнтурою ресторанів фаст-фуд. 
Крім того, географія поширення 
вірусу: США, Австралія, Канада, 
Британія і Чилі, які є спожива-
чами генетично модифікованої 
картоплі. 

У країнах, де такої картоплі 
немає, таких як Китай і Росія, 
зафіксована набагато менша 
кількість випадків захворювань 
свинячим грипом. 

Згідно з останніми даними 
Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ), в усьому світі 
виявлено 44287 випадків зара-
ження вірусом грипу A/H1N1, 
180 з яких мали летальний ре-
зультат.

(УКРІНФОРМ).

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ 
РОЗДУМІВ

СВИНЯЧИЙ 
ВІРУС 

ЗНАЙШЛИ В 
...ЧІПСАХ

АКТУАЛЬНО В І Р У С  С В И Н Я Ч О Г О  Г Р И П У  З М І Н И В С Я
Це виявили японські медики, які проаналізували генетичний 

код вірусу, взятого у пацієнта в Токіо. Проте, причин для паніки, 
упевнені вони, немає - H1N1 не є новою загрозою.

Завдяки централізованій системі зберігання і обробки гене-
тичних даних, про факт мутації та її характер своєчасно дізнали-
ся фахівці з усього світу. Вченим стало відомо, що один з білків 
вірусу, гемагглютинін, у двох місцях змінив складові його аміно-
кислоти.

Наскільки небезпечна ця мутація і як вона може вплинути на 
поширення вірусу, офіційно поки що не повідомляється. Однак 
існуючі огляди, зроблені лікарями і вченими, які вивчали інфек-
цію, дають змогу зробити деякі висновки вже зараз.

Кілька століть учені всього 
світу б’ються над відповіддю на 
питання, яка ж катастрофа пови-
нна була тут статися, щоб згасла 
острівна цивілізація? Сам острів 
- клаптик пустинної землі, загу-
бленої посеред Тихого океану, 
належить Чилі. Всьому світу він 
відомий унікальними кам’яними 
статуями. 

Голландський адмірал Якоб 
Роггевен, який вирушив з Ам-
стердама на пошуки Землі Деві-
са, першим описав його і визна-
чив координати. І назву острову 
дав саме Роггевен, кораблі якого 
причалили до нього в день ве-
ликого християнського свята, 5 
квітня 1722 року. Як повідомив 
у записках Роггевен, вийшовши 
на берег, моряки побачили, що 
місцеві жителі “розвели багаття 
перед дуже високими кам’яними 
статуями... які нас вразили, 
оскільки ми не могли зрозуміти, 
як ці люди, не маючи ні будівель-
ного дерева, ні міцних мотузок, 
змогли їх звести”. У той час на 
території, відкритій Роггевеном, 
мешкало близько двох-трьох ти-
сяч тубільців.

Капітан Джеймс Кук висадив-
ся на острові у 1774 році і був 
уражений не менше, побачивши 
неймовірний контраст між пре-
красними статуями-велетнями 
Рапа-Нуї і убогим життям корін-
ного населення:  “Нам важко було 
уявити, як остров’яни, позбавле-
ні техніки, змогли встановити ці 
вражаючі фігури і додатково по-
ставити їм на голови величезні 
циліндричні камені”. 

У 1786 році на острів виса-
дився Жан Франсуа Лаперуз. Як 
вважають сучасні дослідники, 
саме він  поклав початок дис-
кусії про долю острова, що не 
припиняється й досі. Протягом 
ХIХ століття європейці не раз ви-

саджувалися на острові Пасхи. 
Мета у них була кожного разу 
різна: місіонерська, пізнавальна 
або просто грабіжницька — ви-
везти місцеві вироби і навіть, по 
можливості, деякі рапануйські 
кам’яні статуї. І лише з ХХ сто-

ліття почалися численні науково-
дослідні експедиції на острів. 

У 1950-х роках знаменитий 
норвезький мандрівник Тур Хе-
йердал наново відкрив світу 
острів Пасхи. І висунув гіпотезу: 
острів був заселений пересе-
ленцями з Стародавнього Перу. 
Дійсно, багато що вказує на те, 
що інки неодноразово відвід-
ували острів. І його кам’яні статуї 
дуже нагадують знайдені в Андах 
статуетки. На острові вирощують 
батат, поширений у Перу. Проте 
ця теорія не знайшла переконли-
вого підтвердження. Проведений 
пізніше генетичний аналіз насе-
лення острова вказує швидше на 
його полінезійське походження.

Услід за Хейердалом інші до-
слідники запропонували свої сце-
нарії, що передбачали вторгнення 
на острів ззовні. За одним з них 
близько 900 року нашої ери до 
острова причалило кілька великих 
човнів з десятками полінезійців на 

борту. У них, крім чоловіків, жінок 
і дітей, прибули домашні тварини 
і культурні рослини. На острові, 
покритому у той час непрохідни-
ми лісами, пришельці знайшли 
все, що було потрібне для життя. 
Тут вони створили свою цивіліза-

цію. Її золотий 
період продо-
вжувався з 1000 
до 1500 року. За 
цей час насе-
лення острова 
збільшилося, за 
деякими оцінка-
ми, до двадцяти 
тисяч осіб і біль-
ше. Саме вони 
вирубали з вул-
канічного туфа 
у кратері Рано 
Рараку близько 
800 кам’яних 
статуй. Працю-

вали тільки кам’яними інструмен-
тами! Понад 230 статуй тубільці 
якимсь чином зуміли перемістити 
з кратера на значні відстані і вста-
новити на кам’яних платформах у 
прибережній зоні острова. Неза-
вершеними залишилися майже 
400 статуй - кожна вагою понад 
100 тонн. Серед них одна гігант-
ська - 270 тонн.

Однак до цього часу на ост-
рові сталося щось, що змінило 
звичний хід подій. Ніхто більше не 
вирубував кам’яних статуй. Неві-
домий нам конфлікт, схоже, при-
вів людей до усобиць і воєн. Про 
це свідчать виявлені дослідника-
ми наконечники стріл і дротики з 
обсидиану - їх тисячі. Можливо, 
конфлікт призвів і до скинення 
кам’яних ідолів, на зміну колиш-
ньому культу поклоніння пред-
кам прийшла інша релігія - культ 
сили. До 1722 року, коли острів 
побачили європейці, зі славним 
минулим було вже покінчено: 

його населяли не більше двох ти-
сяч осіб, що животіли на уламках 
(у буквальному значенні) раніше 
впорядкованого життя.

Так що все ж трапилося на 
острові Пасхи? І чи дійсно його 
колись покривали ліси? Якщо так, 
то чому вони зникли? Знайдені на 
острові горіхи стали одним з до-
казів того, що колись на ньому 
шуміли ліси. На початку 90-х ро-
ків минулого століття було досить 
багато випадків знахідок горіхів 
і залишків пальмової деревини у 
різних місцях острова. Датуван-
ня, проведене радіовуглецевим 
методом, показало їх вік - 780-
860 років. Значить, дерева росли 
на острові і після того, як на ньому 
поселилися люди.

Лише зусиллями палінологів - 
фахівців, що вивчають пилок трав, 
чагарників, дерев, законсерво-
ваний у відкладенні озер і боліт, 
- вдалося остаточно прояснити 
історію рослинності.   Вчені вста-
новили, що лісова рослинність 
острова Пасхи була могутньою, 
буйною і проіснувала без якихось 
серйозних змін не менше трид-
цяти тисяч років. Пилкові спектри 
показують, як поступово з рос-
линного покриву острова зникали 
пальми. А близько 600 років тому 
лісів  узагалі не залишилося.

Можливо, причиною цього 
була екологічна катастрофа? 
Люди, поселившись на остро-
ві, почали активно винищувати 
ліси - їх випалювали, звільняючи 
землю для ведення сільського 
господарства, велика кількість 
деревини йшла на паливо, на бу-
дівництво житла і човнів, на ство-
рення катків для переміщення 
гігантських кам’яних статуй.

Зростало острівне населен-
ня, і проблеми дедалі побільша-
ли. Зникнення лісів викликало 
ерозію і виснаження грунту: сіль-

ське господарство вже не могло 
прокормити всіх. Без катків, які 
раніше робили з пальмових стов-
бурів, застигли на місці кам’яні 
велетні. Настав момент, коли 
ерозія, викликана дощами і силь-
ними вітрами, позбавила роботи 
землеробів. Наслідком цих бід і 
стала, ймовірно, громадянська 
війна, що знищила майже все на-
селення до 1650 року.

Чи так було насправді, ска-
зати важко. Сценарій цієї еколо-
гічної катастрофи донедавна був 
прийнятий багатьма вченими. 
Однак несподівану версію не-
щодавно висунув археолог Тер-
рі Хант (США), який займається 
тихоокеанською зоною суші. Він 
дійшов висновку, що драматичну 
долю місцевих мешканців визна-
чили пацюки.  Саме вони  знищи-
ли понад 16 мільйонів  пальм, що 
росли на значній частині острова, 
поїдаючи їх насіння і фрукти. Пра-
цюючи разом з антропологами з 
музею острова Пасхи, дослідник 
вважає вирішальними результати 
буріння під дюнами, які визнача-
ють дату першого заселення ост-
рова - близько 1200-го року. 

Однак прихильники теорії 
пізнього заселення острова не 
враховують, що більш серйозне 
датування нещодавно знайшли 
Катрін і Мішель Орліак, які до-
сліджували більше двох тисяч 
фрагментів обгорілої пальмової 
деревини. Отримані ними дати 
вказують: людина з’явилася на 
острові Пасхи близько 700 року.

Словом, до однозначної від-
повіді на питання:  “Що трапило-
ся на острові Пасхи?” як і раніше 
далеко, але є над чим замисли-
тись з огляду на наслідки, що 
несе екологічна катастрофа, яку, 
перш за все, провокують самі 
люди. 

 Тетяна ЗЕМЦОВА.

ЯКІ ТАЄМНИЦІ НЕ РОЗКРИВ ОСТРІВ ПАСХИ?СВІТ: ПРЕКРАСНИЙ 
І ДИВОВИЖНИЙ
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НЕ ЗАЙВЕ НАГАДАТИ

П О Г А Н И Й  Х А Р А К Т Е Р  -  Р І Ч  С П А Д К О В А , 
О Д Н А К  К О Н Т Р О Л Ь О В А Н А

Виявляється, гнів і дратівливість зумовлюються 
генами людини і передаються від батьків дітям. Та-
кого висновку дійшов науковий колектив з Універ-
ситету міста Бонна у Німеччині.

Як з’ясувалось, відчуття гніву виникає у люди-
ни щоразу, коли у головному мозку збільшується 
концентрація особливої хімічної речовини - допа-
міну. На його продукування впливає ген, що має 
нудну наукову назву DARPP-32.

Німецькі вчені встановили, що існують при-
наймні три  його версії. Дві з них мають вищу міру 
активності, яка  зумовлює спочатку збільшення 
рівня допаміну, що надходить у мозок, а потім і до 
нападів неконтрольованого гніву.

Через існування особливого генетичного і хі-
мічного механізму люди просто не можуть стри-
мати дратівливість і гнів, заявив керівник робіт 
професор Мартін Ройтер.

Він також повідомив, що найбільшу концентра-
цію "генів гніву" було виявлено саме у європейців. На 
думку пана Ройтера, це допомагало людині на зорі 
цивілізації вижити у важкому й високо конкурентному 
середовищі (згадаймо хоча б шаблезубих тигрів!).

Проте, німецькі науковці вважають, що людина 
здатна опановувати напади гніву, якщо буде краще 
себе контролювати. Емоційне регулювання здатне 
бути настільки ж ефективним, як і генне, наголошу-
ють вони.

При цьому слід пам’ятати, що напади гніву і 
дратівливості небезпечні для здоров’я. Люди, ко-
трі часто переживають ці стресові почуття, вдвічі 
частіше страждають від серцево-судинних захво-
рювань, ніж люди із спокійним характером або ті, 
хто свідомо контролює свої емоції.

Захисні властивості моркви від раку посилюються, якщо її не нарізати перед 
приготуванням, стверджують британські фахівці. 

Вони провели дослідження, в якому вивчили корисні властивості вареної 
моркви, частину з якої порізали перед тим, як зварити, а частину варили цілком. 
Виявилося, що у непорізаній моркві на 25 відсотків вище вміст корисної речовини 
фалкарінол (falcarinol), який захищає від виникнення ракових захворювань. 

Потім вчені провели експеримент на пацюках. З’ясувалося, що у гризунів, які 
вживали  цю корисну речовину, був знижений ризик виникнення ракових захворю-
вань порівняно з контрольною групою тварин. 

Дослідники упевнені, що якщо залишати моркву перед приготуванням не-
нарізаною, значно підвищуються її корисність і захисна функція від ракових за-
хворювань. Цей метод дуже легкий і ним може скористатися кожний бажаючий, 
щоб захистити свій організм від виникнення ракових захворювань, стверджу-
ють експерти. 

ЦІКАВО ЗНАТИ

Ч О М У  Г О Л О Д Н А  Л Ю Д И Н А 
Н Е  М О Ж Е  З А С Н У Т И

Британські вчені довели, що іспанська традиція 
сієсти має глибокі фізіологічні передумови.  До-
слідники з Університету Манчестера виявили, що 
клітини мозку, що відповідають за стан неспання, 
“вимикаються” після їжі. Це відкриття може зіграти 
важливу роль у розробці методів лікування ожиріння 
і харчових розладів, а також у вивченні нарколепсії. 

У результаті дослідження з’ясувалося, що 
люди, як і тварини, стають сонливими і менш ак-
тивними після їжі. Підвищення рівня глюкози у 
крові приводить до того, що певні клітини мозку 
перестають посилати сигнали, що примушують 
організм не спати. 

Група вчених з’ясувала, що глюкоза діє на клі-
тини, що синтезують орексин (гормон, що впли-
ває на сон і неспання). Неправильна робота цих 
клітин може привести до нарколепсії (неконтр-
ольованого засинання) і ожиріння. 

Є дані, що ці клітини також відіграють роль у 
процесі навчання, у формуванні залежностей, 
впливають на поведінку, направлену на отримання 
задоволення. У мембрані нейронів, які секретують 
орексин, вчені виявили канал, чутливий до коли-
вань рівня глюкози у крові. Цей механізм дозволяє 
пояснити виникнення сонливості після їжі або той 
факт, що голодна людина не може заснути. 

К О Р И С Н І  П О Р А Д И

 ЦЕ  ДОСТУПНО  ВСІМ

ГОТУЄМО РАЗОМ

САЛАТ ПІКАНТНИЙ
Спосіб готування:
2 варені картоплини, 1 цибулина, 1 

морква, 2 варені яйця, гриби свіжі, 2 со-
лоних огірки, майонез.

На тертці натерти варену картоплю, 
порізати яйця. Обсмажити на маслі гриби, 
цибулю, моркву, остудити. Окремо нарі-
зати огірки й тушкувати на сковороді. Усе 
перемішати, додаючи майонез. 

 

 КАРТОПЛЯНИЙ САЛАТ
Спосіб готування:
5 шт. картоплі, 2 моркви, 30 г вершко-

вого масла, 1 цибулина, 1 ч. ложка оцту, 
цукор, сіль, перець, вода.

Страву можна подавати як салат і як 
гарнір до різних блюд. Спочатку потріб-
но відварити картоплю в мундирі. Після 
того як вона звариться, очистити й порі-
зати (не дрібно), додаючи масло й воду. 
Все дуже ретельно перемішати, але не 
перетворювати масу в пюре. Додати 
дрібно нарізану моркву й цибулю (свіжі), 
потім оцет (краще винний), цукор, сіль, 
перець. 

ЗАПІКАНКА З КАБАЧКІВ
Спосіб готування:
1 кг кабачків, 300 г бринзи, 2 зубчика 

часника, васильок, 3 яйця, 500 г сметани 
або вершків, сіль, перець.

Порізати  тонко очищені кабачки й 
відварити їх в 
окропі 5 хвилин. 
Перекласти у 
форму для запі-
кання, посоли-
ти, поперчити, 
додати наріза-
ну бринзу. Змі-
шати міксером 

здрібнений часник і васильок, додати яйця 
й сметану. Вилити суміш на кабачки й за-
пікати в духовці 45 хвилин (200 градусів). 

КАРТОПЛЯ 
ПО-ШВЕЙЦАРСЬКИ
Спосіб готування:
1 кг картоплі, 1 ст. л. вершко-

вого масла, 1 ст. л. оливкового 
масла, сіль, перець, 2 ст. л. томат-
ної пасти, 600 г кольорової капус-
ти, 400 г сиру “Камамбер”. 

Картоплю відварити в мундирі й почис-
тити, обсмажити її на суміші з вершкового 
й оливкового масла з усіх боків. Додати то-
матну пасту, накрити кришкою й тушкувати 
5-7 хвилин. Кольорову капусту відварити 
до напівготовності в підсоленій воді. Пере-
мішати з картоплею. Сир нарізати скибоч-
ками й покласти зверху. Накрити кришкою, 
тушкувати, поки сир не розплавиться. 

 

 СУП З ПОМІДОРІВ
Спосіб готування:
1 кг помідорів, 3 цибулини, 1/2 склян-

ки волоських горіхів, зелень кіндзи або пе-
трушки, сіль.

Помідори нарізати маленькими часточ-
ками, додати товчені горіхи, дрібно нарізану 
цибулю, зелень, посолити, потім залити по-
трібною кількістю води й варити 20 хв. 

 

 КАРТОПЛЯ, ЗАПЕЧЕНА НА ЛИСТІ
Спосіб готування:
1 кг картоплі, сіль, перець, 5 лаврових 

листків, петрушка, розмарин, 300 г морк-
ви, по 3 ст. ложки маргарину й оливкового 
масла, 2 зубки часнику. 

Картоплю очистити й розрізати на 4 
частини, розкласти на листі, змазаному 
жиром. Викласти на картоплю маргарин 
і приправити. Запікати 20 хвилин при 225 
градусах. Моркву нарізати соломкою, до-
дати до картоплі разом з лавровим лист-
ком і запікати ще 25 хвилин, помішуючи. 
Часник пропустити через прес, перемі-
шати з порубаною зеленню й оливковим 
маслом. Полити сумішшю готові овочі й 
подавати. 

Поросята з короткими 
вухами менш вимогливі 
до їжі, охоче спожива-
ють усі види соковитих 
кормів, дикоростучі тра-
ви і відрізняються міцним 
здоров’ям.

Не віддавайте пере-
вагу надто вгодова ним, 
«налитим» поросятам. 
Часто це свідчить про те, 
що їх годували молоком із 

цукром. Звикнувши до со-
лодкої їжі, звичайну вони 
споживатимуть погано.

Високорослі і костисті 
поросята дов ше ростуть, 
добре прибавляють у живій 
масі. Їх можна відгодовува-
ти на деше вих об’ємистих 
кормах із додаванням не-
великої кількості зернових. 
Порося та на низьких но-
гах, з тонким кістяком рано 

перестають рости і швидко 
осалюються.

Легка, з кирпатим про-
філем голова свідчить, що 
порося має схильність до 
ожиріння. Важка голова та 
прямий профіль властиві 
тваринам, які мають добрі 
м’ясні характеристики. До-
вга та пряма (рило «сошни-
ком») свідчить про майбут-
ню тупорослість тварини.

ДОМАШНЯ ФЕРМА 

СВИНЯЧІ  СЕКРЕТИ

*  *  *

*  *  * *  *  *

- Якими є сучасні тенденції за-
хворюваності серед жіночого і чо-
ловічого населення України?

- У структурі урологічної патології 
провідні позиції посідають запальні 
захворювання сечовивідної системи, 
сечокам’яна хвороба, а також злоякіс-
ні новоутворення, серед яких найбільш 
поширеним, на жаль, є рак передміху-
рової залози. Серед запальних захво-
рювань особливу небезпеку становить 
хронічний пієлонефрит. Він може не 
лише виступати самостійним захво-
рюванням, але й посилювати перебіг 
інших хвороб сечостатевого тракту та 
інфекційно-запальних процесів іншої 
локалізації. Протягом останніх трьох 
років кількість хворих на рак перед-
міхурової залози зросла на 13 відсо-
тків, а на рак сечового міхура - на 9. 
Актуальною проблемою, як і раніше, 
залишається доброякісна гіперплазія 
передміхурової залози. 

- Як сьогодні можна поліпшити 
справу із діагностикою та лікуван-
ням цих захворювань?

- Поліпшити діагностику можна за 
допомогою раціонального вживання су-
часних методів дослідження - ультразву-
кових, рентгенологічних, радіологічних, 
ендоскопічних і бактеріологічних. За-
безпечення такого комплексного підхо-
ду можливе шляхом централізації всьо-
го арсеналу устаткування і технологій в 
урологічних клініках, обласних і міських 
урологічних центрах, а також повсюдній 
організації цілодобової ургентної робо-
ти урологічних відділень усіх рівнів.

Зараз для виявлення патогенних, 
умовно-патогенних і атипових мікро-
організмів існують високочутливі і спе-
цифічні молекулярно-біологічні методи 
діагностики (гібридизаційний аналіз, 
або ДНК-зондування; методи ампліфі-

кації нуклеїнових кислот, або поліме-
разна ланцюгова реакція) тощо.

- А що нового пропонують уро-
логам-практикам фармакологи?

 - Для підвищення ефективності лі-
кування інфекцій сечовивідних шляхів 
створюються нові похідні відомих кла-
сів антибіотиків, а також розробляють-
ся досконаліші форми доставки лікар-
ських речовин...

- Йдеться про "ліки-поштою"?
- Звісно, ні. Йдеться про, доставку 

діючої речовини до уражених органів 
та систем у самому організмі. Важливо, 
щоб препарат влучав точно у ціль. Тож 
нові препарати мають вищі показники 
фармакокінетики і фармакодинаміки, 
тобто кращі результати безпосередньо-
го й віддаленого впливу на перебіг за-
хворювання. У перспективі планується 
використання й альтернативних речовин 
(бактеріофагів та їх ферментів, пробіо-
тиків) і розробка ефективних вакцин для 
лікування інфекцій сечових шляхів. До 
речі, бактеріофаги - це бактеріальні віру-
си, які викликають руйнування хворобот-
ворних  мікроорганізмів. Використову-
ють їх як лікувальний та профілактичний 
засіб. А пробіотики - мікроорганізми, що 
мають антагоністичну активність щодо 
патогенної мікрофлори.

- Які підходи до лікування се-
чокам’яної хвороби сьогодні є най-
більш ефективними?

- Сучасне комплексне лікування 
має бути спрямоване на зняття болю, 
виведення невеликих каменів, а також 
оперативне видалення каменів, які че-
рез свої розміри або з інших причин не 
можуть відійти самостійно.

- Як я розумію, альтернативи опе-
рації у цьому випадку й досі не існує?

- Ну, по-перше, сьогодні значно 
рідше вдаємось до хірургічного втру-

чання. Водночас вже розроблено цілу 
низку менш травматичних хірургічних 
методик видалення каменів з нирок і 
сечовивідних шляхів. Водночас можна 
виділити широкий спектр й неопера-
тивних підходів до лікування урологіч-
них порушень: інструментальні, апа-
ратні методики, висхідний і низхідний 
літоліз тощо. У окремих випадках до-
цільним виглядає комбінований підхід.

- Наскільки ефективною є мето-
дика дистанційного та контактного 
дроблення каменів?

- Так звана екстракорпоральна 
ударно-хвильова літотрипсія у зв’язку з 
високою ефективністю і низькою травма-
тичністю є методом вибору при лікуванні 
пацієнтів з сечокам’яною хворобою. Се-
ред протипоказань до проведення ЕУХЛ 
- маса тіла пацієнта понад 120 кг і розта-
шування каменя, що не дозволяє вивес-
ти його у фокус ударної хвилі. 

Розширення клінічних показів до 
ЕУВЛ, суттєво змінили підхід до ліку-
вання пацієнтів із сечокам’яною хво-
робою, у зв’язку з цим сьогодні час-
тота відкритих оперативних втручань 
становить не більше 5-15 відсотків.

Зараз також у клінічну практику ак-
тивно впроваджуються лапароскопічні і 
ретроперитонеальні хірургічні втручан-
ня, які розглядаються як альтернатива 
відкритій операції при крупних каменях 
нирки як основний метод лікування, а 
також при неефективності дистанцій-
ного або контактного дроблення.

- А яку роль відіграє медикамен-
тозне лікування сечокам’яної хво-
роби?

- Медикаментозне лікування зали-
шається важливим засобом боротьби 
з недугою. Воно передбачає призна-
чення спазмолітиків, анальгетиків, рос-
линних засобів, літолітичних препаратів 
для розчинення сечових каменів. Під 
час лікування слід ретельно контролю-
вати біохімічні зміни крові та сечі. Іноді 
ефективність можна підвищити за ра-
хунок застосування антибактеріальних і 
нестероїдних протизапальних препара-
тів. Одне слово, урологія - справа копіт-
ка та марудна, але чи може бути інакше, 
адже йдеться про людську долю?

Ярослав ШЛАПАК 
(УКРІНФОРМ).

К О М Е Н ТА Р  Ф А Х І В Ц Я

УРОЛОГІЯ - СПРАВА КОПІТКА ТА МАРУДНА, 
АЛЕ ЧИ МОЖЕ БУТИ ІНАКШЕ?

Сьогодні у світі відзначається на загал позитивна тенденція скорочення 
хронічних захворювань різної етіології. Стосується це й таких поширених, як 
простатит, нефрит або сечокам’яна хвороба. Втім, побутує жарт, що не існує 
здорових людей, а є лише недообстежені. До речі, й  аналітики твердять:  ва-
гоме скорочення кількості зареєстрованих випадків урологічних захворювань 
протягом останніх 10-15 років в Україні зумовлюється не стільки зростанням 
ефективності  роботи вітчизняних клініцистів, скільки зниженням рівня діа-
гностики цих недуг. Прокоментувати дійсний стан справ в урології ми попро-
сили завідувача відділу запальних захворювань Інституту урології АМН Украї-
ни, доктора медичних наук, професора Сергія Петровича Пасєчнікова.
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 Після смерті Майкла Джексона 
його матері відмовили у праві розпо-
ряджатися власністю сина. Відповід-
не рішення виніс Верховний суд 
США, який слухав справу в Лос-
Анджелесі (штат Каліфорнія).

Суддя Мітчелл Беклофф у сво-
єму рішенні базувався на заповіті 
“короля поп-музики”, датованому 
2002 роком. Відповідно до цього 
документа, тимчасово “спеціаль-
ними розпорядниками” активів 
та усіх фінансових справ Майкла 
Джексона було названо давнього 
друга й особистого адвоката спі-
вака Джона Бранку та його продю-
сера Джона Мак-Лейна.

Кетрін Джексон, яка розра-
ховувала отримати всі права, 
висновок суду не задовольнив. 
Її адвокати переконані, що запо-
віт застарів і ніяк не відображав 
останньої волі померлого. Вони 
висловили сумніви, що між Джоном 
Бранкою та Майклом збереглися 
дружні стосунки. Юрист дійсно пра-
цював на Джексона з 1980 до 2006 

року і допомагав йому вести справи, 
однак відтоді минуло кілька років. 
До того ж адвокати матері співака 

вказують на наявність конфлікту ін-
тересів.

У будь-якому разі рішення Вер-
ховного суду є тимчасовим, а Джон 

Бранка та Джон Мак-Лейн вести-
муть справи до 3 серпня. На цю 
дату призначили наступне слухання 
справи, під час якого суддя спо-
дівається назвати ім’я постійно-
го розпорядника майном Майкла 
Джексона. “Може статися й так, що 
3 серпня ви переконаєте мене в не-
обхідності доручити керування цим 
кораблем Кетрін Джексон”, - зазна-
чив Мітчелл Беклофф, звертаючись 
до адвокатів.

Майкл Джексон залишив по 
собі не лише власність вартістю у 
сотні мільйонів доларів, а й чималі 
борги. 

Церемонія прощання із 
всесвітньо відомим співаком 
відбулася  в Staples Center у 
Лос-Анджелесі. 17,5 тисячі при-
хильників Майкла Джексона 
одержали квитки на жалобні вро-
чистості. Поховали співака на 
цвинтарі знаменитостей Forest 
Lawn у Лос-Анджелесі.

Наталія БУКВИЧ.

ВЕРХОВНІ  
ПОСЛАННИКИ  СВІТЛА

День пам’яті найвеличніших 
апостолів Петра і Павла Церквою 
святкується в один день 12 липня 
не випадково. Хоча за своєю жит-
тєвою дорогою, темпераментом, 

характером і особистим шляхом 
до Бога ці видатні апостоли були 
людьми різними, єднала їх єди-
на безмежна віра в Ісуса Христа, 
єдина духовна сила Духа Святого 
і єдина справа Божа - проповідь 
Євангелія. 

Апостол Петро був людиною 
простою - звичайним рибалкою. 
Він не мав якоїсь особливої осві-
ти або великої вченості. Але серед 
усіх інших апостолів в першу чергу 
відрізнявся своєю великою рев-
ністю в служінні Ісусу Христу. Пер-
шим серед учнів він визнав Ісуса, 
назвавши Його Сином Божим. І за 
це Господь наблизив його до Себе 
ближче ніж інших апостолів. Саме 
Петрові Господь сказав: “Петро ти 
(що означає - скеля), і на скелі оцій 
побудую Я Церкву Свою, - і сили 
адові не переможуть її”.

Але разом із тим, апостолу Пе-
тру, як звичайній людині, були при-
таманні і негативні якості - інколи 
він був нестриманим, непослідов-
ним. А після арешту Ісуса відрікся 
від Нього. Проте, позитивною ри-
сою Петра було те, що він правиль-
но сприймав справедливу критику, 
робив висновки і не вдавався до 
образ у відповідь. І така реакція у 
подоланні конфліктів може бути 
прикладом.

Незважаючи на всі вади харак-
теру, Господь надзвичайно цінив 
Петра. Прийняв його розкаяння 

у зраді, простив і повернув йому 
апостольське звання. 

Апостол Петро був одним із 
перших, хто почав проповідувати 
серед язичників. Святий Дух від-

крив йому істину, що не тільки 
для юдеїв прийшов Спаситель 
як Месія, але й для всіх людей 
на землі, “щоб ніхто не загинув, 
а мав життя вічне”. 

Зовсім інший життєвий шлях 
пройшов апостол Павло, який 
називався до “навернення” 
Савлом. Він був людиною ви-
сокоосвіченою. Римський гро-
мадянин за народженням, ро-
дом із Тарса, Савл мав великі 
кар’єрні можливості. Народив-
ся  він у заможній і дуже релігій-
ній сім`ї. Отримав найкращу на 
той час освіту. 

Павло був молодший за Пе-
тра. Завершення його навчан-
ня співпало зі стратою Спаси-
теля на хресті. Бувши ревним 
фарисеєм, Савл став одним з 
найбільших гонителів христи-
ян. У видінні йому з`явився Сам 

Господь і сказав: “Савле, Савле, - 
чому ти Мене переслідуєш?”. Савл 
впав на коліна і спитав: “Хто Ти, 
Пане?” І Господь відповів: “Я Ісус, 
що Його переслідуєш ти”. В одну 
мить змінилося Савлове серце, він 
навернувся до Христа, бо зрозу-
мів, що помилявся, бо Ісус, якого 
він гнав, і є Месія.

Після зустрічі з Христом Савл 
осліпнув, а коли прийшов до Да-
маска, отримав зцілення. З цього 
часу він прозрів, і не тільки тілесно, 
але й духовно. А отримавши нове 
ім’я Павло, почав активно пропо-
відувати.

Цікаво, чому Господь вибрав на 
служіння саме ревного фарисея 
Савла? Мабуть тому, що Савл був 
щирою і відданою людиною. І хоча 
помилявся, в його серці палав пал-
кий вогонь служіння. 

Апостоли Петро і Павло по-
страждали в Римі за часів імпера-
тора Нерона, жорстокого гонителя 
Церкви Христової, який звинува-
тив християн у тому, що вони ніби-
то підпалили Рим. Петро як юдей 
був страчений через розіп`яття на 
хресті, а Павло як римський грома-
дянин, яких заборонялося розпи-
нати, був страчений мечем - йому 
відрубали голову. А день, в який 
християни святкують їхню спільну 
пам`ять, - дата перенесення мощів 
апостолів у новозбудований храм 
на Ватиканському пагорбі. 

П Р О  Ц Е  Г О В О Р Я Т Ь

К О М У  Д І С Т А Н Е Т Ь С Я 
“ З І Р К О В А “  С П А Д Щ И Н А ?

Як письменник  він відбув-
ся в Одесі. І Одеса визнала  
його відразу. Десь на початку 
двадцятих років на зворотно-
му боці великих листів тютю-
нових і чайних  бандеролей, 
що залишилися у величезній 
кількості з дореволюційних 
часів, друкувалися  одеські 
видання.  На цьому прозо-
рому жовтому папері почали 
з’являтися  і оповідання Ба-
беля, що вражали молодих 
літераторів і читачів доско-
налістю. У його “Одеських 
оповіданнях”  назавжди за-
лишиться стара Молдаванка, 
що вважалася “навіть більше 
Одесою, ніж сама Одеса”, 
виписана в усьому її іскро-
метному колориті. Як явище, 
мораль, характер і мораль-
ність, стиль життя, щемляча 
смутком пам’ять... 

Проте далеко не відразу 
оповідання Бабеля потрапи-
ли з листів тютюнових банде-
ролей на сторінки солідних лі-
тературних журналів. Для всієї 
країни письменника відкрив 
Маяковський, коли в 1924 році 
в журналі “Леф” надрукував 
“Сіль”, “Король”, “Лист” та 
інші оповідання - за визначен-
ням одного  критика, “стислі, 
як формула алгебри, але у той 
же час сповнені поезією”.

Служивши для багатьох   
об’єктом захоплення і навіть 
обожнювання, Бабель сам мав 
бога. Цим богом був Горький. 
При Бабелі не можна було ска-
зати жодного критичного сло-
ва про Олексія Максимовича. 
Горький захоплював його не 
лише як письменник, але перш 
за все як надзвичайне явище  
людського духу.  

У 1916 році Бабель приїхав 

до Петербургу з твердим на-
міром жити письменницькою 
працею. Ходив по редакціях 
і видавництвах, пропонував 
свої оповідання, але безуспіш-
но. Ситуацію ускладнювало те, 

що Бабель жив у Петербурзі 
на нелегальному становищі. У 
Російській імперії існувала так 
звана “смуга осілості” для єв-
реїв і без спеціального дозво-
лу вони не могли проживати  у 
великих містах. Сподіваючись 
на допомогу знаменитого 
письменника Максима Горь-
кого, Бабель відніс йому свої 
твори. І не помилився.

Пізніше у коротенькій ав-
тобіографії він писав: “Саме 
О.М.Горький “відправив” мене 
“у люди”. І на сім років -  з 1917 
по 1924-й - я пішов. - За цей час  
був  солдатом на румунському 
фронті, потім служив у Нека, у  
Наркомпросі, у продовольчих 
експедиціях 1918 років, у Пів-
нічній армії проти Юденича, у 
Першій Кінній армії,  в Одесь-
кому губкомі, був випусковим 

у 7-й  радянській  друкарні в 
Одесі, був репортером у Пе-
тербурзі і в Тіфлісе тощо”.

Оповідання “Кінармія”, 
опубліковані у 1923 по 1926 
рік, принесли йому славу і 

одночасно ненависть таких 
могутніх людей, як, напри-
клад, командувач Першої 
Кінної армії Будьонний, ге-
рой громадянської війни і 
майбутній маршал. Жор-
стока правда про війну, про 
червоних вершників, серед 
яких було чимало головорі-
зів, які возили за собою вози 
для награбованого добра, не 
вписувалася у романтичну 
революційну ідеологію. 

Взагалі, ворогів серед 
представників нової вла-
ди письменник нажив собі 
багато. Але і придбав таких 
видатних читачів, як Маяков-
ський, Єсенін, Ромен Роллан, 
Анрі Барбюс, Мартен дю Гар, 

Томас Манн і Ліон Фейхтван-
гер. Коли б не захист Горько-
го, то невідомо, що  з ним би 
тоді зробили. Все своє життя 
Бабель був закоханий у Па-
риж. Він побував у Німеччині, 
Бельгії, Польщі, але кожного 
разу  по дорозі до улюбленої 
Франції, до Парижа, міста, де 
він прожив десь майже два 
роки. 

У нього була спокуса емі-
грації, але зрештою він при-
йняв рішення на користь Росії, 
на користь “рідної землі”, “ма-
теріалу”, “мови”, “інтересів”. 
Рішення, як показало майбут-
нє, - невірне і трагічне. 

Письменник був заарешто-
ваний у травні 1939-го, роз-
стріляний у січні 1940-го.

(УКРІНФОРМ).

ЛИШЕ  СМУТОК  УТАМОВУЄ  СЕРЦЯ
1 3  Л И П Н Я  -  1 1 5  Р О К І В   В І Д  Д Н Я  Н А Р О Д Ж Е Н Н Я 
І С А К А  Е М М А Н У Ї Л О В И Ч А  Б А Б Е Л Я  ( 1 8 9 4 - 1 9 4 0 ) , 

НЕВІДОМЕ  ПРО  ВІДОМЕ
Н О Ч А М И  Н А  М А Р С І  Й Д Е  С Н І Г,  Я К О ГО  Н І Х Т О  Н Е  Б А Ч И Т Ь

Щоночі на поверхні Марса осідають кристалики льо-
ду, а потім випаровуються вранці. Такі дані отримав авто-
матичний зонд Phoenix на Марсі.  

Апарат було висаджено на поверхню 25 травня 2008 
року. Під час своєї місії він виконав усі покладені на нього 
завдання і зміг пропрацювати майже на два місяці до-
вше, ніж було заплановано спочатку. 

Завдяки пристрою LIDAR, що подає лазерні імпульси 
в атмосферу і детектує відбите світло, вчені змогли ви-
явити формування кристаликів льоду у високих шарах 
атмосфери, які осідають на поверхню грунту протягом 
ночі, а потім, не переходячи в рідкий стан, протягом дня 
знову перетворюються на пари води, які підіймаються на 
висоту близько чотирьох кілометрів, де цикл формуван-
ня марсіанських хмар і випадання опадів повторюється 
знову. 

Вчені вважають, що виявлені ними кліматичні зако-
номірності сучасного Марса, а також свідчення, які гово-
рять про тепле і вологе минуле планети, істотно зближу-
ють його з Землею. 

МАНДРІВНИКИ  І  МАНДРИ 
К Р И З А   А Ф Р И Ц І 

Н Е   П Е Р Е Ш К О Д А
Обсяг туризму у світі за перші три місяці цього року 

знизився на 8 відсотків порівняно з тим же періодом ми-
нулого року. Про це повідомила у червневому випуску 
Всесвітня туристична організація. 

У першому кварталі кількість туристів, які здійснили 
поїздки за кордон, становила 247 млн., на 22 млн. ніж то-
рік. 

Єдиний регіон, що залишився у плюсі, - Африка, куди 
в першому кварталі приїхало на 3 відсотки більше, ніж 
рік тому. Головним чином це досягнуто за рахунок таких 
районів, що притягують туристів ніби магніт, як африкан-
ське узбережжя Середземного моря і Кенія.

А ось кількість туристів, які прямують до Європи, ско-
ротилося на 10 відсотків, до Північної і Південної Америки 
- на 5, Азіатсько-Тихоокеанський регіон - на 6, Близький 
Схід - 18.

Різке зниження ділової активності і падіння готівкових 
доходів у поєднанні із зростанням безробіття, скорочен-
ням обсягів бронювання і повітряних перевезень дають 
мало надій на пожвавлення галузі в нинішньому році. Ще 
один негативний чинник - невизначеність ситуації з так 
званим свинячим грипом, відзначають експерти СОТ.
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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.

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

ПРОДАЮ 3-кімнатну квартиру в Макарові. 
Ціна - за домовленістю. Телефон - 8-050-965-
24-79. Лєна.

ПРОДАЮ 1-кімнатну квартиру в Макарові. Те-
лефон - 8-050-721-03-34.

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

ЗДАЮ 2-кімнатну квартиру  на довгий  тер-
мін в п’ятиповерховому будинку з усіма 
зручностями (індивідуальне опалення, гаря-
ча вода) в Макарові по вул. Фрунзе, 64. Ціна 
- за домовленістю. Тел. 8-050-462-82-68.

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), САЙДИНГ. 
Т Е Л Е Ф О Н  8 - 0 9 7 - 2 0 8 - 9 0 - 8 3 .

НАДАЄМО ПОСЛУГИ З 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ДО 5 Т. 

ТЕЛЕФОН − 8−050−655−02−13.

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.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ 
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.

ТЕЛ.: 8-067-924-34-34; 8-067-407-21-28; 8-0412-44-97-01.

ПП “Філоненко“ м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

ТЕЛ.: 8-067-412-26-61; 8-067-538-19-86; 8-0412-44-97-01.

Президія районної організації ветеранів 
України щиросердно поздоровляє із ювілейним 80-
річчям від Дня народження
Тетяну Карпівну СОЛОМЕНКО з Фасівочки.
Прийміть від нас вітання наші щирі,

Ми Вам бажаєм довгих літ,
Здоров’я, сили, долі - повну чашу,
Щоб не старіть ніколи й не хворіть.
Зичимо миру, добра і тепла,
Щоб всі неудачі згоріли дотла,
Щоб жить не тужить до ста літ довелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!

Дорогу бабусю та прабабусю 
СОЛОМЕНКО Тетяну Карпівну з Фасівочки

усім теплом наших сердець вітаємо із ювілейною да-
тою - 80-річчям від Дня народження.

Пролетіли роки, мов гарячі коні,
Натрудились руки, посивіли скроні,
Але в серце добре старість не ввійшла,
Вистача для всіх нас ласки і тепла.
Рідна, люба наша, проживи сто літ,
Хай Тобі всміхається веселковий світ,
Хай Тебе минають лихо та біда,
А душа хай буде вічно молода!

Онука Тетяна з чоловіком Славіком 
та правнук Олександр.

Якнайтепліше вітаємо з ювілеєм від Дня наро-
дження дорогу нашу іменинницю

ДОВГИЧ Олену Данилівну з Мотижина.
Слів чудових безліч хочеться сказати
І всього  багато щиро побажати.
Скільки є на світі квітів, а на них роси, -
Стільки зичимо Вам щастя, радості завжди.
Хай кожен день Вам буде  свято квітучим, 
щедрим і багатим.

З любов’ю і повагою друзі - колишні колеги 
Мотижинської медамбулаторії.

Усім теплом наших сердець поздоровляємо з 
ювілейною датою від Дня народження

Олену Данилівну ДОВГИЧ з Мотижина.
Наша найрідніша і найдорожча, мила іменинни-

це! Хай посіває Тебе цей ювілейний липень цвітом 
нашої нев’янучої любові і щирої вдячності за добро 
Твоє і ласку, за ніжність і мудрість, і за те, що Ти для 
нас завжди будеш опорою і порадницею. 

Спасибі, рідна, за ночі безсонні, за добру під-
тримку в хвилини скрутні, за посмішку теплу і руки 
невтомні, що вчили робити добро на землі.

Ми щиро хочем щастя побажати
І неба чистого, як волошковий цвіт,
Ніколи болю й прикрощів не знати,
Здоров’я мати - аж до сотні літ!
Хай кожен день приносить радість,
Хай світить сонечко завжди,
Роки ніколи хай не старять
І не приносять в дім біди!

З любов’ю діти, внуки, правнуки.

З нагоди ювілейної дати – 70-річчя від Дня на-
родження щиро вітаємо нашу дорогу маму, бабусю, 
прабабусю

МОРОЗ Ніну Антонівну з Маковища.
От і настала святкова дата – пре-

красна і хвилююча пора. Дозвольте Вас, 
рідненька, привітати і побажати радості 
й тепла, а також щастя, миру і добра без 
ліку, тепла й поваги – від людей, любові 
й чуйності, пошани – від дітей.

Хай сили й здоров’я Господь Вам дає,
Зозуля сто років нехай накує!

Діти, внуки та правнуки.

З роси та води всього найкращого бажаємо з на-
годи Дня народження заступнику директора з вихов-
ної робити Маковищенського НВО

КОНДРАТЕНКО Олені Петрівні
і щиро їй зичимо: хай кожен день промінить-
ся сонцем, приносить для Вас тільки задо-
волення і від роботи, і від удач та здійснення 
всього задуманого, і від простого жіночого 
щастя, якого хай вистачить Вам на весь довгий вік. 
Здоров’я Вам міцного, миру, злагоди, добра, тепла 
і всього сповна.

З повагою колектив НВО.

Колектив Маковищенського НВО якнайщирі-
ше вітає з ювілейним Днем народження вчительку 
початкових класів

БЛОШНІЧЕНКО Олену Григорівну.
Хай усміхається Вам щаслива доля, 

хай усюди супроводжує удача, а душевне 
тепло та щира любов рідних, друзів і ви-
хованців завжди освітлюють Ваше життя. 
Бажаємо щедро у день Ваш святковий – 
будьте щасливі, дужі й веселі! 

Адміністрація, профспілковий комітет та весь 
колектив Макарівського рай ВУЖКГ сердечно ві-
тають з ювілейною датою - 40-річчям від Дня наро-
дження 

Володимира Олександровича
ПІЛЮХОВСЬКОГО

та щиро бажають йому:
Хай щастя й достаток живуть в Вашім домі,
Хай люди приходять до Вас із добром,
Хай в день ювілею і друзі, й знайомі
Вас привітають за щедрим столом! 

ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат на пра-
во на земельну частку (пай) серії 
КВ №0155678, виданий 22 лип-
ня 1997 року на підставі рішення 
Макарівської райдержадміні-
страції від 30 грудня 1996 року 
за №556 по Фасівській сільській 
раді на ім’я НОВІЦЬКОЇ Уляни 
Терешківни, вважати недій-
сним.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право 
особистої власності на житловий 
будинок, який знаходиться в селі 
Вільно по вулиці Будівельників, 2, 
видане Макарівським бюро тех-
нічної інвентаризації на підставі 
рішення виконкому Вільнянської 
сільської ради від 23 лютого 1999 
року на КСП імені Щорса, вва-
жати недійсним.

ЗАГУБЛЕНУ книгу обліку доходів і 
витрат, видану в 2007 році Державною податковою інспек-
цією в Макарівському районі підприємцю на ім’я ГОРБО-
КОНЯ Юрія Миколайовича, вважати недійсною.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ІV-КВ №047566, виданий 
Макарівською райдержадміністрацією 15 липня 1997 
року за №1156 на підставі рішення Х сесії 22 скликання 
Андріївської сільської ради від 16 жовтня 1996 року на ім’я 
ЗІНЧЕНКО Ольги Анатоліївни, вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право особистої власності на 
житловий будинок, який знаходиться в Макарові по ву-
лиці Комарова, 8, видане на підставі рішення виконкому 
Макарівської селищної ради від 30 червня 1976 року за 
№ 12/9 Київським Міжміським бюро технічної інвентари-
зиції 20 жовтня 1976 року за №9 на ім’я ПУШНІ Івана Ми-
хайловича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ ддержавний акт на право колективної влас-
ності на землю серії ІІ-КВ №000077, виданий Макарів-
ським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації 
15 грудня 1997 року згідно рішення Колонщинської сіль-
ської ради від 28 серпня 1997 року за №15 Садовому то-
вариству “Мечта“, вважати недійсним.

ЧИСТИМО КРИНИЦІ. ВИКАЧУЄМО МУЛ ДО ТВЕРДОГО ДНА. 
Б Е З  П І Д С О Б Н ИХ  П Р А Ц І В Н И К І В  І  М О Г О Р И Ч У .

ТЕЛ.: 8-095-540-09-67; 8-067-472-05-61.

ВИГОТОВЛЯЄМО НА ЗАМОВЛЕННЯ 

М Е Т А Л О В И Р О Б И ; 
ПРОПОНУЄМО ХУДОЖНЮ КОВКУ, 

СЕКЦІЙНІ БЕТОННІ  ОГОРОЖІ.
ТЕЛ.: 8-067-467-79-00; 8-067-968-18-84.

ПОТРІБЕН ВОДІЙ НА "МАЗ". 
Т Е Л Е Ф О Н  -  8 - 0 6 7 - 3 8 0 - 0 3 - 1 8 .

ТОВ “МАКАРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД“ 
РЕАЛІЗУЄ ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ. 

ЗВЕРТАТИСЯ ЗА АДРЕСОЮ:
СМТ МАКАРІВ, ВУЛ. КАЛІНІНА, 37. 

ТЕЛ.: 5-12-05, 5-11-83, 5-25-38.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 
Тел.: 8-098-921-12-31, 8-067-
173-92-92, 8-097-742-20-80.
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С У Д О К У

КРИМІНАЛЬНІ  ІСТОРІЇ

ЖИВА КОНТРАБАНДА 
- 250 ЧЕРЕПАХ

Провідник поїзда, контра-
бандиста - ”любителя природи” 
затримали працівники митного 
поста “Тополі” Куп’янської мит-
ниці (Харківська обл.). Серед-
ньоазіатських степових черепах 
виявили за обшивкою вагона в 

туалеті поїзда № 395 “Ташкент-
Харків”. Частина черепах знахо-
дилася у мішках, а частина була 
просто захована у ніші. 

За словами співробітників 
митниці, ці рептилії досить часто 
стають предметом контрабанди, 
але більшість із них до кінцевого 
пункту подорожі живими не до-
їжджає.

За даним фактом складе-
но протокол про порушення 
митних правил за ознаками 
статті 352 Митного кодексу 
України.

ЧИНОВНИЦЬКА ПРИНЦИПОВІСТЬ

Н А В І Т Ь  У  П Е Ч Е Р І  М А Є  Б У Т И 
П О Ж Е Ж Н И Й  В И Х І Д

Муніципалітет англійського містечка Брай-
тон заборонив місцевому садівнику 45-річному 
Хілеру Пебріку проживати в його власній земля-
ній печері, що має лише один вихід, через недо-
тримання правил протипожежної безпеки. 

Пебрік обурений такою бюрократичною при-
скіпливістю і  вважає дії міських властей непра-
вомочними, такими, що порушують право на 
недоторканість приватного життя, і має намір 
оскаржити їх в Страсбурзькому суді. 

СТАРИЙ НАДІЙНИЙ СПОСІБ

СУДНО З ГОНКОНГУ ВІДБИЛОСЯ ВІД ПІРАТІВ ЗА 
ДОПОМОГОЮ КОЛЮЧОГО ДРОТУ ПІД НАПРУГОЮ

За наявною інформацією, у Червоному морі на судно напали 
близько 30 бандитів, озброєних автоматами, кулеметами і грана-
тометами. Вони знаходилися у трьох човнах. 

Головне, що врятувало корабель від захоплення, - колючий дріт під 
напругою. Судновласник та екіпаж передбачливо обмотали головну 
палубу колючим дротом, а напруга 220 вольт подавалася лише тоді, 
коли пірати, наблизившись впритул, спробували піднятися на борт. 

НОВИНИ ШОУ-БІЗНЕСУ

МІЛАНСЬКІ СТИЛІСТИ 
ПРОПОНУЮТЬ ЧОЛОВІКАМ СТАТИ 

“КОВБОЯМИ МЕГАПОЛІСУ”
В Італії проходить показ чоловічої колекції прет-а-порте сезону весна-

літо 2010 року. Дизайнери та стилісти закликають представників сильної 
статі висловити протест кризі, стверджуючи життєрадісність та силу.

Дизайнер Енріко Ковері звертається у своїй колекції до стилю одя-
гу відомого бейсболіста 1960-х Джо ДіМаджіо, якому вдалось підкори-
ти серце самої Мерилін Монро. А Дірк Біккембергс випустив колекцію, 
головною темою якої є “ковбой у місті”. Він переосмислює в ключі мо-
дерну мотиви вестернів, пропонуючи рвані джинси змито-червоного 
кольору, шкіряні сорочки та ковбойські чоботи. 

Водночас, відомий італійський законодавець моди Роберто Каваллі 
переконаний, що найактуальнішою темою моди-2010 має бути розкіш. 
“Тільки за допомогою творчого злету, фантазії та унікальних моделей 
одягу “made in Italy” можна подолати кризу й протистояти монотонності 
моди, особливо американської”, - вважає він. 

Своє бачення нових віянь чоловічої моди на міланському прет-
а-порте мають представити також такі відомі марки, як Феррагамо, 
Москіно, Біблос, Прада, Кельвін Кляйн, Каналі та інші. 

НОВИЙ РЕКОРД

“БУДЬМО! “
 Новим рядком поповнилася 

“Книга рекордів України” - під час 
пивної акції “Фестиваль-1715” у 
Львові прозвучав наймасовіший 
тост. Кожен із 1715 учасників за-
ходу підняв угору символічний 
келих українського пива та тричі 
гучно вигукнув давнє українське 
привітання “Будьмо!”.

Організатором фестивалю 
стало підприємство “Торговельна 
марка “Львівське”, що у такий спо-
сіб почало підготовку до ювілейної 
дати - трьохсотріччя народження 
найстарішого українського пива. 
Кожен із учасників встановлення 
рекорду отримав пам’ятне по-
свідчення рекордсмена.

ПОСМІХНІТЬСЯ
Дружина говорить чоловіку:
- Милий, наша нова прислуга 

спалила бекон і яйця. Чи не задо-
вольнишся ти парочкою поцілунків?

- Нічого не поробиш, клич її 
сюди.

Жінка в приватному детек-
тивному агентстві:

- Я хочу, щоб ви стежили за 
моїм чоловіком і цією пані день і 
ніч і, нарешті, з’ясували, що вона 
в ньому знайшла!

Заповніть всі клітинки так, щоб в кожному рядку, в кожній колонці і в кожному блоці клітинок, виді-
леними жирними лініями, були всі числа від 1 до 9. При цьому кожне з цих чисел може бути присутнім в 
кожному рядку, в кожній колонці і в кожному блоці тільки один раз.

ОВЕН (21.03-20.04)
Перегляньте список справ, 

що заплановані, i вiдкладiть 
нетермiнові i необов`язкові. 

Займiться творчiстю, яка вам до душi. 
З початку тижня ви вiдчуєте помiтний 
прилив сил i ентузiазму. Оцiнюйте себе 
вiдкрито, не соромтеся заявити про 
свої намiри зайняти вище становище. 
Венера з Марсом об`єднують свої зу-
силля, i для вас це означає зростання 
популярностi, успiх у любовних спра-
вах, сприятливi матерiальнi перспекти-
ви. Не втрачайте випадку розважитися 
i завести новi цiкавi знайомства.

Сприятливi днi: 15, 17; неспри-
ятливi: 14.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Приємнi вiстi прийдуть 

здалеку. Можна вести пере-
говори i укладати угоди iз 

зарубiжними партнерами. Змiни в 
справах сприятимуть матерiальному 
зростанню. Тиждень пiдходить для 
далеких поїздок, подорожей. Але i 
залишаючись удома, ви одержите 
багато нових вражень. Тiльки не об-
межуйте коло спiлкування, берiть 
участь у найрiзноманiтнiших заходах. 
Є можливiсть встановити перспек-
тивні дiлові i особисті вiдносини. При-
ймайте i робiть пропозицiї - всi змiни 
в життi зараз - поворот на краще.

Сприятливi днi: 16; несприятливi: 19.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Зараз не всi справи 

йтимуть за планом. Зате є 
можливiсть повернутися до 

того, що ранiше не вдавалося. Робо-
ти не зменшиться, до того ж можуть 
з`явитися додатковi iдеї щодо пере-
влаштування будинку. Прагнiть не 
робити декiлька справ одночасно, у 
всьому орiєнтуйтеся на якiсть, а не на 
кiлькiсть. У п`ятницю вiрогiдна важли-
ва зустрiч i розмова, якi змiнять щось 
у стосунках або планах на майбутнє. 
Якщо вiдчуваєте, що в цьому є потре-
ба, то ви можете i за своєю iнiцiативою 
обговорити те, що вас хвилює.

Сприятливi днi: 13, 15; неспри-
ятливi: 14.

РАК (22.06-22.07)
У вас буде шанс зайнятися 

тим, до чого ви давно прагну-
ли. Але краще радiсть вiд своїх 

пошукiв, турбот i досягнень роздiлити 
з кимось з близьких або колег. У вас 
може з`явитися багато незапланова-
них справ. Зараз ви схильнi до всього 
ставитися дуже емоцiйно. У понедiлок 
i вiвторок буде можливiсть обговорити 
з партнерами план дiй на найближчий 
час. Жодних перешкод для досягнення 
взаєморозумiння не буде.

Сприятливi днi: 18, 19; неспри-
ятливi: 15.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Хай вас не турбує, що за-

раз ви схильнi придiляти роботi 
менше часу, нiж звичайно. До 

кiнця мiсяця ситуацiя змiниться, а поки 
насолоджуйтеся можливостями, якi 
дарує вам лiто. У понедiлок i вiвторок 
спробуйте налагодити хiд справ. За-
ймайтеся конкретними, практичними 
питаннями. З середи подiї прискорять 
свiй хiд. Можуть загостритися стосунки 
з коханою людиною або iншими людь-
ми. Будьте вiдвертi, не бiйтеся нароби-
ти помилок. Змiни для вас сприятливi, 
i можна раз i назавжди вирiшити якiсь 
питання.

Сприятливi днi: 19; несприятливi: 18.

ДIВА (24.08-23.09)
Передчуття змiн вас не 

одурює. Якщо у минуло-
му  були якiсь нереалiзованi 

плани, мрiї, то тепер з`являється 
можливiсть це втiлити в реальнiсть. 
Основнi питання спробуйте вирiшити 
у понедiлок i вiвторок. Конкретизуйте 
свою дiяльнiсть, не вiдволiкайтеся на 
другоряднi справи. З середи особистi 
справи i стосунки заберуть велику 
частину вашої уваги. Можливо, ви не 
вплинете на хiд подiй, i доведеться по-
чекати, поки стане очевидним, як кра-
ще дiяти. Новi перспективи з`являться 
пiсля п`ятницi.

Сприятливi днi: 14; несприятливi: 16.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi у вас є 

шанс нового старту. Чим би 
ви не займалися, максималь-

но розширюйте коло спiлкування. У 
понедiлок прислухайтеся до iнтуїцiї 
i займiться справою, яка прине-
се швидкий успiх. Зiрки обiцяють 
вам зростання популярностi, успiх i 
матерiальнi поповнення. У понедiлок 
i четвер можна робити покупки. В 
п`ятницю ймовірні подiї, якi внесуть 
корективи у стосунки або змiнять 
вашi погляди на якусь проблему. Весь 
тиждень сприятливий для вiдпочинку 
i подорожей.

Сприятливi днi: 13; несприятливi: 
немає.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Якщо останнiм часом ви 

дiяли немов на автопiлотi, то 
тепер прийшов час узяти об-

ставини життя пiд контроль. На цьому 
тижнi можуть вирішиться важливi для 
вас питання. В п`ятницю не дуже на-
прягайтеся, добиваючись очiкуваних 
реакцiй з боку партнера на вашi запи-
ти. Не виняток, що на вас чекає роз-
чарування у любовних справах або 
матерiальних питаннях. Ви швидко 
вiдновите становище, але доведеть-
ся переглянути деякi свої плани.

Сприятливi днi: 18; несприятливi: 15.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Помiтна подiя може 

вiдбутися у п`ятницю. Це 
може бути перегляд якихось 

значущих стосунків або доведеть-
ся вирiшувати фiнансовi питання з 
партнерами. Дiйте рiшучiше. Зараз 
не так просто подолати впертiсть 
оточуючих, яким не дуже хочеть-
ся ускладнювати собi життя. Пер-
ша половина тижня сприятлива 
для поїздок, але з другої не варто 
вiдправлятися в подорож складним 
маршрутом або займатися екстре-
мальними видами спорту. Зустрiчi i 
побачення плануйте на недiлю.

Сприятливi днi: 14; несприятливi: 17.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Якщо у минулому ви 

втратили якийсь шанс i тепер 
ця тема повернулася в ново-

му варiантi, подумайте, чи не варто 
спробувати її реалiзувати. Всi свої 
плани обговорюйте з партнерами. 
На понедiлок i вiвторок плануйте 
найбiльш визначнi справи, ведiть 
переговори. Можливо, до п`ятницi 
якiсь моменти у ваших стосунках ви-
кличуть напругу. Спокiйно усувайте 
перешкоди, знаходьте компромiснi 
рiшення. В п`ятницю займіться бу-
динком. Вихiднi проведiть з коха-
ною людиною, наперед нiчого не 
плануючи.

Сприятливi днi: 15, 19; неспри-
ятливi: 16.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Не ставте на своєму шляху 

штучнi перешкоди. Якщо вам 
зрозумiлi намiри партнерiв i 
свої власнi, то покваптеся по-

годити спiльний план дiй. В особистих 
стосунках не уникайте вiдповiдей на 
важливi питання. Зараз ви на порозi 
змiн, i пора переходити до конкретних 
дiй. Може поновитися колишнiй роман 
або в черговий раз ви одержите якусь 
пропозицiю. Не забувайте пiклуватися 
про своє здоров`я. Справи зараз мо-
жуть перешкодити взяти вiдпустку, але 
знаходьте час для прогулянок, задово-
лень, читайте хорошi книги.

Сприятливi днi: 14; несприятливi: 13.

РИБИ (20.02-20.03)
Незважаючи на затримки в 

справах, цей тиждень може по-
радувати удачами i задоволен-

нями. Планети дають вам можливiсть 
заглянути в майбутнє, посилаючи зна-
ки майбутнiх змiн i пiдсилюючи вашi 
iнтуїтивнi здiбностi. Краще всього 
пливти за течiєю, вчасно використову-
ючи кожен сприятливий шанс. Не при-
ймайте важливих рiшень у п`ятницю, 
вiдкладiть поїздки. Але вiдверта роз-
мова допоможе встановити з близь-
кою людиною нові стосунки.

Сприятливi днi: 13; несприятливi: 18. 

ЦЕ ЦІКАВО

С И Л А  А Р Г У М Е Н Т І В
В ефір турецького телебачення виходить телевізійна гра 

“Змагання сповідників”, учасники якої - імами, рабини, хрис-
тиянські священики та буддійські ченці. Завдання учасників 
- навернути переконаних атеїстів до своєї віри. 

У кожному випуску передачі учасники говоритимуть з од-
ним із 10 атеїстів. Ті, хто ввірують, виграють головний приз 
- поїздку до святинь своєї нової релігії. Новонавернені му-
сульмани - до Мекки, іудеї та християни - до Єрусалиму, а 
буддисти - до Тибету. 

“Мета проекту - навернути невіруючих до Бога”, - заявив 
заступник директора телекомпанії Kanal T Ахмет Ездемір. У 
рекламі передачі говориться, що учасники-атеїсти отриму-
ють шанс “виграти найбільший приз - віру в Бога”. 


