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Володимир Литвин заявив про го-
товність стати наступним Президен-
том України. “Я ухвалив рішення про 
участь в кампанії з виборів Президента 
для перемоги”, - сказав Литвин. Щоб 
зробити владу народною, він збирає 
команду думаючих людей.

Матеріали читайте на 2 стор.

23 та 27 липня відбулися 
пленарні засідання 25 сесії Київ-
ської обласної ради V скликання. 
В їх роботі взяв участь голова ра-
йонної ради М.Вараницький.

23 липня голова район-
ної ради М.Вараницький зу-
стрівся з директором Центру 
Інвестиційно-Інноваційних про-
грам НДІ Міністерства еконо-
міки України В.Підвисоцьким, 
головним науковим співробіт-
ником, доктором наук, профе-
сором С.Юшиним, менеджером 
з розвитку бізнесу І.Бречком 
з питань дослідження стану 
соціально-економічного розви-
тку та потенційно спроможних 
напрямків діяльності Макарів-
ського району.

24 липня голова районної 
ради М.Вараницький взяв участь у 
роботі сесії Плахтянської сільської 
ради, на якому обговорювалися 
питання соціально-економічного, 
культурного розвитку села та 
спільної комунальної власності 
району.

27 липня голова райдер-
жаміністрації В.Горбик провів 
апаратну нараду з керівниками 
структурних підрозділів райдер-
жадміністрації, на якій розгляну-
то питання про своєчасну випла-
ту заробітної плати працівникам 
бюджетних установ району; про 
стан збору врожаю у сільсько-
господарських підприємствах; 
про проведення оздоровлення 
та відпочинку дітей у літній пері-
од; залучення до спорту підрос-
таючого покоління району, про 
підготовку шкільних закладів до 
нового навчального року та про 
підготовку заходів до відзна-
чення у районі Дня незалежності 
України; готовність аварійно-
рятувальних служб до осінньо-
зимового періоду. 

Також цього дня  В.Горбик 
провів нараду з керівниками 
установ і організацій району, 
в ході якої обговорені питання 
стану проходження технічно-
го огляду транспортних засобів 
підприємствами, установами, 

організаціями згідно графіку, за-
твердженого головою райдер-
жадміністрації від 24.12.2008 № 
4664, та виконання Закону Украї-
ни „Про дорожній рух”.

28 липня  заступник го-
лови райдержаміністрації П. 
Левковський побував у селах 
Наливайківка, Небилиця, Ро-
жів, а заступник голови райдер-
жадміністрації О.Майстренко 
та заступник голови районної 
ради Г.Невмержицький від-
відали Борівку, Комарівку та 
Ніжиловичі з метою надання 
практичної допомоги виконав-
чим комітетам сільських рад, 
а також вивчення стану вико-
нання пріоритетних завдань 
соціально-економічного та 
культурного розвитку населе-
них пунктів, виконання бюдже-
тів, стану готовності об’єктів 
соціально-культурної сфери 
до роботи в осінньо-зимовий 
період 2009-2010 років, благо-
устрою тощо.

24 липня Верховна Рада ухвалила Закон «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
виборів Президента України». За відповідне рі-
шення проголосували 316 депутатів.

Законом, зокрема, змінюється порядок 
формування окружних і дільничних виборчих 
комісій, зменшуються строки виборчого про-
цесу із 120 до 90 днів, ліквідується інститут 
відкріпних посвідчень та підписних листів на 
підтримку кандидата на пост глави держави. 

Крім того, збільшений розмір грошової заста-
ви кандидата в Президенти з 500 тис. грн. до 
2,5 млн. грн.

Збільшення грошової застави, на думку за-
ступника Голови Верховної Ради Миколи Томенка, 
дасть змогу вдвічі скоротити кількість бажаючих 
балотуватися на пост глави держави. «Це полі-
тичне рішення, яке гарантуватиме, що в Україні 
не буде більше 30 кандидатів у Президенти, як це 
могло б бути», - сказав він.

Ухвалені на позачерговій се-
сії Верховної Ради зміни до дея-
ких законодавчих актів щодо ви-
борів Президента України стали 
предметом обговорення черго-
вого засідання Центральної ви-
борчої комісії.

Загалом можна відзначити, 
що частина членів ЦВК оцінює 
внесені зміни критично. Так, за-
ступник голови Центрвиборчко-
му Андрій Магера переконаний, 
що вони можуть викликати ряд 
застережень від міжнародних 
організацій, зокрема ОБСЄ та 
Венеціанської комісії, а також 
Конституційного Суду Украї-
ни у разі відповідного подання, 
оскільки в новій редакції закон 
значно обмежує права офіцій-
них спостерігачів під час виборів 
президента. Він наголосив, що 
недоцільною також є норма за-
кону, згідно з якою передбача-
ється збільшення максимальної 
кількості виборців на одній ви-
борчій дільниці з 2,5 до 3 тисяч 
осіб. Значно обмежує консти-
туційні права громадян і поло-
ження, згідно з яким членами 
виборчих комісій можуть бути 
лише громадяни, які прожива-
ють на території того чи того ви-
борчого округу.

А. Магера розкритикував 
механізм включення громадян 
до списків виборців безпосе-
редньо в день голосування. А 
скорочення термінів прези-
дентської виборчої кампанії зі 
120 до 90 днів може негативно 
вплинути на низку передвибор-

чих процедур, обов’язкових до 
виконання Центрвиборчкомом.

Його колега, заступник го-
лови ЦВК Жанна Усенко-Чорна 
повідомила, що первинне уточ-
нення даних Державного ре-
єстру виборців в Україні має 
бути завершене до 15 вересня 
2009 року. За її словами, ці дані 
уточнюватимуться, зокрема 
на підставі інформації, нада-
ної територіальними підрозді-
лами Міністерства юстиції та 
Міністерства внутрішніх справ, 
командирами підрозділів вій-
ськових частин, керівниками за-
кладів пенітенціарної системи та 
закладів, що ведуть реєстр без-
домних.

Протягом серпня усім ви-
борцям будуть направлені 
поштові повідомлення з про-
ханням уточнити свою вибор-
чу адресу та інші дані. Втім, 
громадяни у разі необхідності 
можуть уточнити свої дані вже 
зараз, звернувшись до регіо-
нальних представництв органів 
ведення Державного реєстру 
виборців.

Ж. Усенко-Чорна зазначила, 
що під час засідання ЦВК було 
прийняте рішення доручити роз-
порядникам ведення Держре-
єстру виборців змінити виборчі 
адреси загалом 28 тисячам 947 
громадянам - тим, які зміни-
ли адреси протягом 2006-2009 
років. Загалом же сьогодні до 
Державного реєстру виборців 
включено понад 36,6 мільйона 
громадян.

Р Е К О М Е Н Д О В А Н О
З В І Р И Т И  А Д Р Е С И

90 ДНІВ НА ВИБОРЧИЙ МАРАФОН

Запланований з 27 липня по 5 серпня цього 
року візит до України патріарха Російської право-
славної церкви Кирила носитиме суто пастирський 
характер. Під час перебування в нашій державі ні-
яких політичних цілей високий духовний гість не 
ставить - це буде місіонерська поїздка владики до 
своїх віруючих. 

Про це на прес-конференції в УКРІНФОРМі 
“Візит патріарха: надії або побоювання?” заявили 
представники Української православної церкви МП 
- прес-секретар митрополита Володимира протоі-
єрей Георгій (Коваленко), голова відділу зовнішніх 
церковних зв’язків архімандрит Кирило (Балакун), 
протоієрей Микола (Данільовіч) і редактор інтернет-
сайту “Патріарх в Україні” Володимир Бурега.

За словами протоієрея Георгія, про церковну 
мету візиту говорить сама його програма. Під час 
перебування в Україні патріарх Кирило проведе 
п’ять божественних літургій. Він, згідно плану ві-
зиту, відвідає всі три українські лаври - Києво-
Печерську, Святогорську - на Донбасі і Почаївську 
- в Тернопільській області. Патріарх має намір від-
відати також Херсонес - місце хрещення рівноапос-
тольного князя Володимира, звідки християнське 
вчення розповсюдилося на всю Київську Русь, а 
потім - і на Європу. 

Крім того, відзначив протоієрей Георгій, висо-
кий духовний гість відвідає декілька монастирів і 
церков, де зустрінеться з віруючими Української 
православної церкви МП. Багато заходів візиту 
московського гостя передаватимуться в прямо-
му ефірі на каналі “Інтер” і радіо “Ера”, підкреслив 
прес-секретар.

Цей візит не екстраординарне явище - він своє-
рідне продовження візитів до України попередника 
патріарха, відзначив архімандрит Кирило. “В історі-
ософії патріарха Кирила Київ займає особливе міс-
це, він неодноразово говорив про важливість Києва 

для всієї Церкви, для всього православ’я на землі 
як одного з головних духовних центрів”, - підкрес-
лив священик. Він також повідомив, що зусиллями 
віруючих Української православної церкви напере-
додні візиту була перекладена українською мовою 
книга проповідей патріарха Кирила, в основу якої 
покладені його виступи на російському телебачен-
ні, де патріарх веде авторську програму.

Патріарх Російської православної церкви Ки-
рило презентує свою книгу в Києві під час зустрічі 
із студентами християнських навчальних закладів 
і релігійною інтелігенцією, відзначив священнос-
лужитель. “Поява цієї книги не є випадковою - па-
тріарх Кирило має достатньо широкі погляди щодо 
України. Він усвідомлює необхідність такої інкульту-
рації в українське мовне середовище, пам’ятаючи 
про те, що Слово Боже повинне проповідувати на 
тій мові, яка існує в тій або іншій державі”, - підкрес-
лив архімандрит.

 Протоієрей Микола відзначив, що під час візиту 
російського духовного гостя буде нарешті зрушено 
з мертвої точки питання подолання розколу україн-
ського православ’я на чотири гілки. 

Що стосується спланованих провокацій, які ні-
бито хочуть зробити деякі праві радикальні партії, то 
священнослужитель відзначив, що, з одного боку, 
вони мають на такі дії право, але з іншого боку, слід 
закликати таких людей, щоб “вони не допустили бі-
йок, зіткнень і - особливо - кровопролиття, яке було 
на початку дев’яностих років”. Такі провокаційні дії, 
на думку протоієрея, ще на декілька років відкинуть 
назад можливість об’єднання і примирення. “Патрі-
арх приїхав і поїхав назад, але якщо ми між собою 
поб’ємося, якщо ми посваримося, то знадобиться 
ще багато часу для загоєння ран і відновлення єд-
ності православ’я, до якого прагнуть всі віруючі”, - 
підкреслив Протоієрей Микола.

Віктор ЧУХЛІБ.

В І З И Т   Д О Б Р О Ї   В О Л І

ПАТРІАРХ КИРИЛО ПРОВЕДЕ В УКРАЇНІ  
П’ЯТЬ БОЖЕСТВЕННИХ ЛІТУРГІЙ
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Для того, щоб це сталося, потрібно не тільки об-
рати народного Президента, але і змінити всю вла-
ду зверху до низу. Зокрема, очистити владу в кож-
ному райцентрі, кожному місті та селі. 

Скрізь влада розбещена безвідповідальністю 
і безкарністю. Причому наші місцеві «царьки» ви-
правдовуються: подивіться на народних депутатів 
- б’ються і гребуть під себе, а ми чим гірші? Вони 
жирують, а ми, не знаходячи виходу, майже змири-
лися.

Але Володимир Литвин пропонує вихід: «Сьо-
годні повинні об’єднатися всі, хто відчуває власну 
відповідальність за своїх дітей, за свою сім’ю і за 
свою країну. Упевнений, тільки разом можна буде 
досягти того результату, на який заслуговують наші 
люди, наш народ, наша держава». І це не просто 
слова: щоб змінити ситуацію, Народний Президент 
збирає народну команду. Кожен, хто відчуває в собі 
сили і бажання працювати на благо нашого району, 

села або міста, отримує можливість стати депута-
том місцевої ради. До всіх охочих однакові вимо-
ги: бажання служити людям і здатність довести це 
справами. 

У нас багато проблем, які, окрім нас, ніхто не 
вирішить. Ремонт комунальної системи і освітлен-
ня вулиць, латання доріг і газифікація, земельне 
питання та медичне обслуговування – усе це може 
забезпечити лише нормальна місцева влада.

На зустрічах в райцентрах і селах Володимир 
Литвин особисто запрошує людей в спільну коман-
ду. Якщо ж особисто вам не вдалося зустрітися, 
але ви готові працювати на благо своєї громади, у 
вас є така можливість.

Якщо Ви готові захищати інтереси людей 
у районних, міських чи сільських радах, теле-
фонуйте: 8 800 507 22 00 (безкоштовно зі ста-
ціонарних телефонів). Подробиці на сайті www.
LITVIN.IN.UA.

РЯТУВАТИ КРАЇНУ І КОЖНУ СІМ’Ю
Розкриваючи причини рішення йти на президент-

ські вибори, Володимир Литвин, зокрема, сказав: 
«останнім часом, наростає параліч української влади. 
Більш того, влада цілеспрямовано вводиться в пара-
ліч, демонструє свою абсолютну неадекватність та 
бездіяльність.

Будь-які мої спроби зібрати разом українських 
керівників, разом визначити перелік необхідних 
завдань, практичною роботою продемонструвати 
відповідальність за те, що відбувається в країні, 
розбиваються об стіну нерозуміння, ревнощів та 
політичного опору.

Розвиток подій в Україні, на основі хаосу і безлад-
дя, продовжує загострюватися. Восени можна очіку-
вати пік політичного протистояння, олігархічних війн, 
зведення рахунків. Під гаслами забезпечення благо-
получчя українського народу у нас відбувається по-
гіршення соціальної та економічної ситуації». 

Головний мотив звернення Литвина до людей 

- об’єднати розумних, мислячих, толерантних і ак-
тивних громадян. Спікер шукає тих, хто здатний ро-
бити самостійні висновки, не потрапляючи на вудку 
обіцянок і пропаганди: «Звертаюся до всіх з про-
ханням дати оцінку подіям, що відбуваються в укра-
їнській владі, українській державі та зрозуміти, що 
далі таке безчестя країни спостерігати неможливо.

Кожна людина має уявити, що буде в державі, 
що буде з їх сім’ями, з кожним з них, якщо дати 
можливість отримати цим політикам усю повно-
ту влади. Вони себе вже показали у всій красі. Я 
звертаюся до всіх і кожного з проханням зрозу-
міти, що за владу не потрібно голосувати, владу 
потрібно обирати».

Литвин коротко виклав власний план дій на посаді 
Президента: «Країні потрібно дати новий, зрозумілий 
і прийнятний курс, потрібно рішуче навести порядок, 
забезпечити відповідальну владу і дати можливість 
кожному відчути себе людиною». 

ПОВЕРНУТИ ВЛАДУ - НАРОДУ

Нарешті серед кандидатів з’явилась людина, 
що знає про наші проблеми із власного досвіду. 
Тільки хлопець з багатодітної сільської сім’ї, ці-
нуючи свої корені, здатний стати народним Пре-
зидентом. 

Він знає всі наші негаразди: від тотального без-
робіття до відсутності нормальної медичної до-
помоги. На прикладі власних батьків, що живуть у 
селі, Литвин знає про відсутність фельдшерських 
пунктів та мізерні пенсії. Стан наших доріг (точніше, 
бездоріжжя) пережив особисто, коли приїжджав 
до нас в область. Він до копійки знає ціну хліба на 
току і в магазині. Йому з дитинства знайома важка 

селянська праця. І звичку працювати на совість він 
зберігає і в політиці, чим вигідно відрізняється від 
так званої політичної еліти.

Поки решта претендентів на посаду змагається 
в популізмі, Литвин зайнятий найнепопулярнішою 
серед політиків - роботою. Коли решта «грають» 
у взаємні звинувачення, непристойні методи по-
літичної боротьби, Литвин об’єднує людей. Одна 
з його основних задач - зробити владу дійсно на-
родною. Для цього він збирає біля себе людей з 
усіх регіонів України. 

Саме до людей звернувся Володимир Литвин, 
ухвалюючи рішення йти в Президенти.

ПОКИ ІНШІ ОБІЦЯЮТЬ, ЛИТВИН - РОБИТЬ 
МАКАРІВСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   
АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 17 липня 2009 року                      № 1127

смт Макарів

ПРО УТВОРЕННЯ РАДИ ПІДПРИЄМЦІВ 
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відповідно до Закону України «Про місцеві держав-

ні адміністрації», Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 21.05.2009 №518 «Про утворення місцевих та 
регіональних галузевих рад підприємців» та з метою 
забезпечення подальшого нарощування економічного 
потенціалу та стабільного розвитку усіх галузей еконо-
міки і сфер діяльності Макарівського району:

1. Утворити раду підприємців Макарівського райо-
ну Київської області у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про раду підприємців ра-
йону згідно з додатком 2.

С.О.ГРАМУШНЯК,
виконуючий обов’язки голови адміністрації.  

(Положення про раду підприємців Макарівського 
району Київської області  читайте на 8 стор.)

Додаток 1 до розпорядження 
виконуючого обов’язки голови адміністрації 

від 17.07.2009 №1127

СКЛАД РАДИ ПІДПРИЄМЦІВ РАЙОНУ
ДИМАРЧУК 
Леонід Олексійович 
ІВАЩЕНКО 
Олександр Миколайович 
ЛАТИШ 
Леонід Андрійович 
ЗАГИНАЙЛОВА 
Світлана Володимирівна

- голова ради (за згодою);
- заступник голови ради 
(за згодою);
- заступник голови ради 
(за згодою);
- заступник начальника відді-
лу економіки, секретар ради.

ВАРЕНИК 
Юрій Олександрович 
ГЕРАСИМЕНКО 
Дмитро Миколайович 
ГРЕБЕНЮК 
Володимир Петрович 
ЛЯШОК 
Петро Григорович 

СІНЬКО 
Микола Миколайович 
РОБЕНКО
 Володимир Васильович 
ТОКАР 
Анатолій Павлович

Члени ради:

-директор ТРК „АВІС” 
(за згодою);
- засновник TOB “Пульс-А”, 
TOB “Потенціал” (за згодою);
- приватний підприємець
(за згодою);
- генеральний директор укра-
їнської насіннєвої компанії 
(за згодою);
- директор ПП “Славутич- 
2005” (за згодою);
- приватний підприємець 
(за згодою); 
- директор TOB “Побутовець” 
(за згодою).

О.М.ГУМЕНЮК,
заступник голови адміністрації. 

ВІД БАТЬКІВСЬКОГО КОРІННЯ ПАГІН ВИРОСТАЄ
У культурному розвитку району неоціненний вклад заслуженого художника України, академі-

ка геральдики, нашого земляка А.П.Марчука. Художник є автором понад 45 гербів сіл та селищ 
району. В районному будинку культури діє галерея картин, подарованих Анатолієм Петровичем 
із своєї приватної колекції громаді Макарівщини. Його щорічні пленери в Козичанці стали подією 
не тільки регіонального значення, адже в них участь беруть маститі художники, літератори, му-
зиканти, скульптори. А для юних вони є школою навчання. Ще наче зовсім недавно Макарівщина 
була маловідомим куточком на безмежних просторах України, а тепер стала багатьом близька 
і дорога серцю. Як не захоплюватися мальовничою природою Поліського краю, зеленню лісів, 
різнобарв’ям квітів, тихим плесом водойм. Ось і завтра завітає багато гостей у Козичанку на звіт-
ну виставку за результатами пленеру-2009, який пройшов тут. На цей же день заплановано жур-
налістську експедицію по району. Як людина, Анатолій Марчук, насамперед, патріот своєї малої 
батьківщини, де народився, виріс, звідки пішов завоювати світ і завоював! 

Ікона Святителя Димитрія Ростов-
ського.  (Художник Є.Марчук).

Велику любов до прекрасного 
батько вклав у сина Євгена, для 
якого Козичанка стала колискою 
становлення як художника. І не 
випадково, обираючи тему для 
своєї дипломної роботи, Євген 
за порадою батька обрав видат-
ну українську постать Святителя 
Димитрія Ростовського (Данила 

Туптала) – уродженця Ма-
карова.

– Написання ікони да-
лося важко, чи ні? – ведемо 
розмову з Євгеном Анатолі-
євичем.

– Цей образ я виношував 
у своєму серці більше пів-
року. Вивчив біографію Ди-
митрія Ростовського, читав 
окремі його праці, щоб від-
чути душу великого Святи-
теля, пройнятися духовніс-
тю його життя.

– Спроби малярства ікон 
були раніше?

– Так. Адже я навчався на 
факультеті сакрального мис-
тецтва Київського держав-
ного інституту декоративно-
прикладного мистецтва і 

дизайну імені Михайла Бойчука. 
Але ікона Димитрія Ростовського, 
яка виконана у техніці темперного 
живопису на дерев’яній основі, є 
моєю першою фундаментальною 
працею у цьому виді мистецтва. Я 
пишу пейзажі.

– Яку оцінку дано вашій роботі?

– Відмінно. 
– Будемо сподівати-

ся, що ваша дипломна 
робота відкриє вам шлях 
у велику творчість. Які 
маєте плани на найближ-
чий час.

– Продовжуватиму 
навчання, щоб отри-
мати ступінь магістра. 
Ще у проекті розпис 
каплиці Святого Ми-
колая Чудотворця, яка 
зводиться у центрі Ко-
зичанки з ініціативи 
мого батька та за його 
кошти. Сьогодні готую 
виставку своїх полотен 
у Варшаві.

– Бажаємо вам успі-
хів на творчій ниві, до-
сягти не менших вершин 
художнього Олімпу, які 
здобув ваш батько, щоб 
пишалася Макарівщи-
на своїми знаменитими 
земляками.

Світлана ТРИГУБ. Євген  Марчук за роботою. 

З НАГОДИ 
ПРОГОЛОШЕННЯ 

КАРПАТСЬКОЇ 
УКРАЇНИ

Продовжуючи серію 
«Відродження української 
державності», Національ-
ний банк увів в обіг ювілейні 
монети «70 років проголо-
шення Карпатської Украї-
ни». Зокрема, номіналом 20 
гривень (зі срібла, тираж — 
3000) та номіналом 2 грив-
ні (з нейзильберу, тираж 
— 35000). Обидві монети 
присвячені подіям 1938-
1939 років, пов’язаним із 
проголошенням та зброй-
ним захистом Карпатської 
України, недовгий період 
існування якої став однією 
з найяскравіших сторінок 
багатовікової боротьби 
карпатських українців за 
встановлення української 
державності, повідомляє 
прес-служба Національно-
го банку. 

На аверсі монети зобра-
жено килими з традиційним 
карпатським орнаментом і 
розміщено: малий Держав-
ний Герб України, півколом 
напис – НАЦІОНАЛЬНИЙ 
БАНК УКРАЇНИ, унизу номі-
нал та рік карбування монети 
– 2 /ГРИВНІ/ 2009 і логотип 
Монетного двору Національ-
ного банку України.

На реверсі зображено 
закарпатця з прапором, на 
тлі якого – герб Карпатської 
України, та розміщено на-
писи: під прапором – 70 
РОКІВ, ліворуч півколом – 
ПРОГОЛОШЕННЯ КАРПАТ-
СЬКОЇ УКРАЇНИ.
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ДЛЯ ВАС, ХЛІБОРОБИ!       
У зв’язку з нестабільною ситуацією на ринку зерна під час жнив  Київське  облас-

не територіальне відділення Антимонопольного комітету України відкрило щоденну 
пряму телефонну «гарячу лінію» задля забезпечення оперативного реагування ор-
ганів Антимонопольного комітету України на найбільш гострі проблеми, які потребу-
ють негайного вирішення на ринку зерна та суміжних з ним ринках.

Телефон — 286-80-06 (з 9.00 до 17.00 з понеділка по п’ятницю).
 “Гаряча лінія” відкрита для всіх працівників аграрної сфери, які зможуть особис-

то повідомити про ті проблеми, з якими вони стикаються, для того, щоб ми могли 
спільно попрацювати і ці проблеми вирішувати.

Лелека був тотемом трипільських 
племен пеласгів, які називали себе 
лелегами (лелеками). Його зобра-
ження вони залишили на Балканах, 
на островах Егейського моря, в Ма-
лій Азії – всюди, куди переселялись. 
Від їхньої самоназви, очевидно, і по-
ходить назва цього птаха.

Лелека – символ богині Зорі, по-
ваги до батьків, мандрівників, сімей-
ного благополуччя, щастя, батьків-
щини. В українців цей птах святий, 
і за повір’ям, має риси і звички, що 
притаманні людям. У народному уяв-
ленні він є символом праці і відданос-
ті. Де він покладе своє кубло, тій хаті 
буде щастити, а якщо його образити, 
він і хату може спалити, а ще кажуть 
він приносить дітей.

На гербі села Нові Опачичі у цен-
трі стоїть срібний лелека (срібний 
колір символізує чистоту і світло). І 
не випадково. З давньогрецької на-
зва цього птаха означає «зоря». На 
Макарівщині для людей Опачичів за-
світилася зоря нового життя, коли 
поселились вони тут після евакуації 
із зони чорнобильської катастрофи. 
Для них було збудовано 221 буди-
нок на дев’яти вулицях. 10 липня 
1991 року поселення, назване буді-
вельниками Волинське, отримало 
офіційну назву Нові Опачичі. Тоді ж 
утворено окрему Опачицьку сільську 
раду (Указ Президії Верховної Ради 
УРСР від 10.07.1991). Наше село – 
наймолодше в районі. Друга части-
на його назви походить від старого 

села Опачичі – звідки переселенці, 
ну а перша, само собою зрозуміло, – 
символізує народження нового.

Важко було освоюватися чорно-
бильцям на новому місці. Тягнулися 
вони всім серцем на свою малу бать-
ківщину. Та правду кажуть, що час 
лікує. На жаль, багатьох старожилів 
уже немає і якщо попервах рідні від-
возили померлих ховати в Опачичі 
(така була воля покійних), то нині 
останнім пристанищем стали Нові 
Опачичі. 

Підросло нове покоління. Ви-
росли дітки, які народилися на-
прикінці восьмидесятих – початку 
дев’яностих. Обзаводяться сім’ями 
вже тут, на своїй землі. Молоді роди-
ни потребують житла. За останні два 
роки значна кількість людей прива-
тизували земельні ділянки під будів-
ництво. Ось і нещодавно знову на ви-
конкомі сільської ради молодій сім’ї 
Удовенків надано дозвіл на забудову. 
А це вселяє надію, що рано чи пізно 
(економічна криза в державі дається 
взнаки), але почнуть люди зводити 
нові будинки. І люди живуть надією, 
що в Україні прийде той час, коли 
стануть нормально жити, як в інших 
цивілізованих країнах.

У порівнянні з іншими населени-
ми пунктами району, в нашому селі 
немає виробничих підприємств 
(для їх створення у нас немає ні 
вільних ділянок на території насе-
леного пункту, ні земель за межами 
села). Не маємо ми доходів до бю-

джету від земельного податку (один 
процент із ста сплачується такий), 
бо громадяни, згідно чинного за-
конодавства, які мають статус по-
терпілих внаслідок аварії на Чорно-
бильській АЕС, звільнені від сплати 
земельного податку. Тому бюджет 
сільської ради дотаційний майже 
на 100%. Завдячуючи підтримці ра-
йонної ради, райдержадміністрації 
у селі відновлено вуличне освіт-
лення, нині вирішується питання 
нормативно-грошової оцінки землі 
в межах населеного пункту.

Жителі села дбають про благо-
устрій. Жилі будинки й двори стають 
все більш ошатні, з’являються нові 
сучасні огорожі, радують око в цю 
літню пору квітники.

В Україні з лелекою пов’язано чи-
мало легенд і повір’їв. Цей птах сим-
волізує любов до рідної землі. З нею 
виростає нове покоління опачинців, з 
надією у світле майбутнє, яке симво-
лізує зелений колір у нижній частині 
герба, на фоні якого хата, до якої за-
вжди повертається лелека, й сосни.

Віра ДИШЛЮК,
Опачицький сільський голова.

ДЕ ЛЕЛЕКА ГНІЗДИТЬСЯ, 
ТАМ ЩАСТЯ ВОДИТЬСЯ

СЕРПЕНЬ ВТОМИ НЕ ЗНАЄ 
– ВСЕ ЗБИРАЄ, ПРИПАСАЄ

Україна має великий, проте не розкри-
тий потенціал для того, щоб займати одну 
з провідних позицій на світовому ринку 
зерна. Стратегічною метою розвитку ві-
тчизняного ринку має бути досягнення 
рівня провідних світових експортерів зер-
на. Проте слід пам’ятати, що в першу чер-
гу повинні задовольнятися продовольчі 
потреби держави. Необхідно здійснювати 
прогноз зернового ринку задля врегулю-
вання розміру експорту зерна та його пе-
рехідних запасів.

24.07.2009 року Київським обласним 
територіальним відділенням  проведено 
засідання „круглого столу” на тему:  «По-
рушення  законодавства про захист еко-
номічної конкуренції на ринку зерна та 
пов’язаних з ним ринку послуг зберіган-
ня зерна». За круглим столом зібрались 
представники обласних органів влади, ке-
рівники зернотрейдерів та елеваторів. У 
ході засідання учасники обговорили  най-
більш гострі проблеми. Зокрема, претен-
зії до дій залізниці через велику вартість 
послуг перевезення вантажів, закриття 
тупікових станцій, на яких розташовані 
елеватори, тощо. 

Також на зерноскладах зберігається  
зерно ще 2006 року, яке Аграрний фонд 
не забирає. Вони змушені його зберіга-
ти, витрачаючи кошти та трудові ресурси. 
Таке зерно не тільки в переносному, але і в 
прямому розумінні вже «золоте». 

Під час „круглого столу” були вислов-
лені зауваження до органів влади з боку 
зернотрейдерів, зокрема щодо повернен-
ня ПДВ за експорт зерна. Деяким зерно-
трейдерам держава винна майже 1,5 млн. 
грн. 

Обговорювалась  недосконалість 
нормативної бази щодо регулювання 
ринку зерна. Наприклад, деякі підпри-

ємства і вирощують, і здійснюють збе-
рігання зерна, а згідно постанови КМУ 
№583 від 18.06.2008 р. вони не мають 
права його продати Аграрному фонду, 
оскільки документально вони є зберіга-
чами зерна, а Аграрний фонд здійснює 
закупівлю зерна безпосередньо у  сіль-
ськогосподарських підприємств. Були 
пропозиції щодо можливості об’єднання 
зерна зерноскладами, яке належить 
Аграрному фонду, та інші.

Обласне територіальне відділення 
АМКУ повідомило, які частіше всього під-
приємства вчиняють порушення законо-
давства: це - встановлення економічно 
необгрунтованих цін на послуги елева-
торів, диктування культури, її кількості та 
якість, яку зерносклади будуть приймати 
на зберігання,  та інше. В більшості випад-
ків це впливає на поведінку аграріїв і зму-
шує їх продавати власне зерно за низьки-
ми закупівельними цінами.

Враховуючи, яка на сьогодні під час 
жнив у Київській області  склалася ситу-
ація на ринку зерна, для попередження 
порушень законодавства про захист 
економічної конкуренції Київське об-
ласне територіальне відділення АМКУ 
надало зерноскладам рекомендації, що 
націлені на покращення функціонування 
ринку зерна та послуг з його зберігання. 
Зерноскладам рекомендовано  уникати 
відмови фермерським господарствам 
у прийманні збіжжя на зберігання без 
об’єктивно виправданих на те причин; 
встановити економічно обґрунтовані 
ціни на послуги приймання, первинної 
обробки та зберігання зерна.

Прес-служба обласного територі-
ального відділення Антимонопольного 

комітету України.

ЖНИВА - СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ: 
РАДІТИ ЧИ СУМУВАТИ?

РАДИ   І   ЖИТТЯ

Ось уже й серпень у двері стукає. Серед багатьох міся-
ців йому належить особлива роль. І це цілком природно. 
Протягом року хлібороб, якщо можна так висловитися, 
працював на останній місяць літа. Від того, як защедрив 
урожай, залежали статки селянина, його добробут і май-
бутнє.

Але одна справа – виростити врожай, а інша – зібрати 
збіжжя. Не випадково в народі казали: «Один серпневий 
день рік годує». Тому хлібороби відкладали всі нагальні 
справи, намагалися зосередити зусилля лише на жнивах. 
Зрання і до пізнього вечора селяни не мали перепочинку, 
бо, як мовиться в прислів'ї, «Серпень втоми не знає – все 
збирає, припасає». 

Набрали обертів жнива і в нашому районі. Всього у гос-
подарствах до збирання зернових майже 6580 гектарів, з 
них маємо 4360 гектарів озимих, 2523 - ярих зернових, 250 
гектарів зернобобових. За даними управління агропромис-
лового розвитку райдержадміністрації на 30 липня поточ-
ного року зібрано у господарствах:

ТОВ «Агрофірма «Київська» с. Маковище
Одним з перших господарство розпочало жнива в ра-

йоні і має найбільший обсяг робіт, оскільки тут до збирання 
1720 гектарів. Станом на 30 липня обмолочено зернові на 
500 гектарах; намолочено 1500 тонн, за попередніми під-
рахунками урожайність становить 29 ц/га.

ПП «Макарів Агробуд» 
1640 га зернових у сільгосппідприємстві, скошено на 

500. Напряму йде обмолот. Намолотили 1500 тонн пше-
ниці, тобто з гектара виходить 30 центнерів.

ТОВ «Зоря» с. Соснівка 
У господарстві зерновими зайнято 465 гектарів, а зі-

брано уже більше, як 200; намолочено майже 600 тонн 
зерна. Урожайність становить до 30 ц/га.

СПФГ «Росія» с. Королівка
695 гектарів займають зернові у сільгосппідприєм-

стві. З початку жнив зібрано врожай на 280 гектарах; на-
молочено 600 тонн; за попередніми даними урожайність 
становить 20 ц/га.

ТОВ «Добробут» с. Чорногородка
Чимала тут площа до збирання – більше 1500 гекта-

рів. Проте темпи жнив вимагають кращого. На даний час 
в Чорногородці спромоглися скосити й обмолотити зер-
нові на 210 гектарах. Намолочено 530 тонни зерна, а ко-
жен гектар видав в середньому 25,5 центнера зерна.

Інф. «М.в.».

У цьому році очікуєть-
ся добрий врожай. Жнива 
проходять вельми успішно 
з випередженням графі-
ка минулого року. Про це 
цими днями під час прове-
дення урядової «гарячої» 
телефонної лінії заявила 
Прем’єр-міністр Юлія Ти-
мошенко. До речі, упер-
ше за всю новітню історію 
України глава уряду без-
посередньо відповідала на 
телефонні дзвінки вироб-
ників сільськогосподар-
ської продукції. 

За час “гарячої лінії” 
Прем’єр відповіла на понад 
20 телефонних дзвінків, під 
час яких жителі різних регі-
онів поінформували її про 
проблеми, що виникають 
переважно в аграрному 
секторі. Щодо більшості 
з них профільним відом-
ствам було дано низку кон-
кретних доручень. 

За її словами, комер-
ційні зернотрейдери хо-
чуть за безцінь викупити 
у селян зерно. Щоб запо-
бігти цьому, уряд закупо-
вуватиме його в аграріїв 
за заставними цінами, 
що становитимуть 60 від-
сотків від ринкової ціни. 
Ю.Тимошенко пояснила, 
у чому полягає родзинка 
нововведення: Аграрний 

фонд бере зерно у заста-
ву, а коли ціна на ринку 
досягне максимуму, селя-
ни зможуть його забрати і 
продати за прийнятними 
для них ринковими ціна-
ми. Продаючи зерно до 
Аграрного фонду, аграрії 
не втрачають права влас-
ності на нього. Таким чи-
ном їм дається змога до-
чекатися кращих цін на 
ринку. Вже нині до фонду 
звернулися сільгоспви-
робники з пропозицією 
викупити 185 тисяч тонн, 
46 тисяч вже закуплено, 
а за іншими відбувається 
перевірка заявок.

«Завдання уряду — не 
допустити необгрунтова-
ного заниження цін на зер-
но», — підкреслила Юлія 
Тимошенко, додавши, що 
саме для цього уряд і ор-
ганізував безперебійну 
роботу Аграрного фонду. 
Нині, через складну ситу-
ацію у банківській сфері, 
сільськогосподарські під-
приємства опинилися у 
складній ситуації. Уряд не 
може впливати на те, аби 
банки видавали кредити 
сільгоспвиробникам чи 
знижували ставки. «Але ми 
підготувалися до кризи і 
створили потужний Аграр-
ний фонд, і зараз ми по-

вністю готові приступити 
до закупівлі зерна за за-
ставними цінами», — за-
значила Прем’єр-міністр, 
додавши: “на рахунку фон-
ду перебуває три мільярди 
гривень”.

За її словами, наразі мі-
німальні закупівельні ціни 
на пшеницю першого кла-
су становлять 1501 грив-
ня за тонну, другого класу  
— 1418, третього — 1251, 
четвертого — 1134, п’ятого 
— 967; жито першого класу 
коштує 1112 гривень, дру-
гого — 1016, третього — 
882; ячмінь першого класу 
—1050 гривень, другого — 
1015, третього — 900 грн.

З А  П О В І Д О М Л Е Н Н Я М И  І Н Ф О Р М Д Ж Е Р Е Л

Прем’єр-міністр доручила міністерствам економіки та аграрної політики спрос-
тити процедуру закупівлі зерна до Аграрного фонду. Відповідні відомства мають під-
готувати проект постанови, який буде винесено на розгляд найближчого засідання  
уряду. 

У свою чергу, за словами генерального директора Аграрного фонду Володимира 
Іванишина, кількість документів, потрібних для продажу зерна в Аграрний фонд, буде 
скорочено з десяти до трьох. Серед таких довідок залишиться сама заявка, довідка з 
хлібоінспекції про якість зерна та з елеватора, або самого підприємства про його кіль-
кість.

Прем’єр-міністр доручила Державному комітету із земельних ресурсів підготувати 
постанову щодо спрощення процедур видачі актів на землекористування, яку уряд роз-
гляне на своєму найближчому засіданні. Держкомзем також має здійснити перевірку та 
аналіз процедур оформлення земельних паїв та угод про оренду землі.

У Р Я Д  Д О С Л У Х О В У Є Т Ь С Я 
Д О  А Г РА Р І Ї В

*  *  *

*  *  *
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У свій час критики, се-
ред них і зарубіжні, писа-
ли: “Голосом Гмирі Україна 
розмовляє з Богом...  Його 
самого називали “Великим 
Борисом”, його талант – 
унікальним, голос – абсо-
лютним басом, а звукову 
місію – ідеальною і ніким 
досі не перевершеною”. 

За життя співака було 
випущено 200 платівок, 
записано 600 романсів, 
українських народних пі-
сень та арій з опер. Але, 
як це не сумно визнавати, 
найбільше - московською 
фірмою “Мелодия”.  На-
віть маленька Естонія для 
видання фонографічної 
спадщини Георга Отса по-
будувала завод з вироб-
ництва сучасних звукових 
носіїв, назвала  його ім’ям 
оперний театр, вулиці, а 
наша країна залишилася 
глухою і нечуйною до наці-
онального генія... 

Завдяки старанням 
Віри Августівни - дружини 
Бориса Гмирі, його творча 
спадщина залишилася на 
нашій землі і належить не 
тільки нам, але і всьому сві-
ту. А це майже 600 записів 
камерних творів (290 укра-
їнських народних пісень і 
романсів, 179 російських 
і понад 100 західних, 75 
оперних арій, 85 фрагмен-
тів з вокально-сценічних 
і симфонічних творів). Є 
записи 30 трансляційних 
концертів і 4 вокальних ци-

клів. Гмиря залишив після 
себе також 150 рукописів 
науково-популярних і ху-
дожніх статей, за 30 років 
- вісім зошитів-щоденників 
обсягом близько 2000 сто-
рінок (1939-1969), сім ти-
сяч листів... 

Майбутній співак на-
родився 5 серпня 1903 
року в містечку Лебедин 
(нині Сумська область) у 
сім’ї каменяра. У 1914-му 
році, після закінчення по-
чаткової школи, 11-річний 
Борис пішов у “батраки”. 
Пізніше працював сто-
рожем, вантажником, 
кочегаром. У 27 років на 
робфаку отримав атестат 
про середню освіту. А в 
1930-му став студентом 
Харківського інженерно-

будівельного інституту. У 
Бориса був рідкісний бас 
і він часто співав на сту-
дентських концертах. Там 
його помітили і запроси-
ли до Харківської консер-
ваторії. Вже на третьому 
курсі у 1936 році дебюту-
вав у місцевій опері. Потім 
майже п’ятнадцять років 
співав у Київському театрі 
опери та балету. Найвідо-
міші його партії - Іван Су-
санін, Мефістофель, Бо-
рис Годунов. 

У 1941-1942 роках він 
співав на сцені Харків-
ського оперного театру. 
Потім переїхав до Полта-
ви і працював в обласному 
музично-драматичному 
театрі, давав концерти. 

Восени 1943-го, відсту-
паючи, німці перевез-
ли полтавський театр до 
Кам’янця-Подільського. 
Там Борису Гмирі повідо-
мили, що, за наказом га-
уляйтера Еріха Коха, його 
висилають у берлінську 
організацію ”Вінета”, яка 
займається концертами 
для робітників, вивезених 
з радянської території. 

Артист усіма правдами 
і неправдами намагаєть-
ся уникнути цього. Навіть 
купив медичну довідку, 
що у нього хвороба горла 
і працювати у театрі він не 
може. “Раб не може бути 
творцем”, - через час за-
пише Гмиря у своєму що-
деннику, і це будуть не про-

сто високі слова... 
Після війни співак по-

вернувся до Києва. Борису 
Романовичу поталанило, 
його не заарештували, але 
у театрі недоброзичлив-
ці не раз намагалися його 
шантажувати. 

Після чотирнадцяти 
років роботи у Київському 
оперному театрі співаку до-
велося піти з нього через  
безглузде обвинувачення 
в тому, що його трактуван-
ня ролі Галицького у “Князі 
Ігорі” сприяє розтлінню мо-
лоді. Але Гмиря був визна-
ний, любимий, його часто 
запрошували на гастролі, 
на “ура” приймали за кор-
доном. Правда, довгі роки 
співак міг виїжджати тільки у 
соціалістичні країни. 

У 1951 році він отримав 
звання народного артиста. 
У 1962-му його ім’я було 
внесено до Міжнародної 
енциклопедії “Who is who?” 
І тільки через 30 років - у 
1992-му його включили до 
списку 100 найзнамениті-
ших українців за тисячоліт-
ню історію України. 

1 серпня 1969-го у Гми-
рі трапився інфаркт. Він не 
дожив кількох днів до свого 
66-річчя. 

Попрощатися з ним 
прийшов увесь Київ...

 У Бориса Гмирі була 
світова слава, а заробляв 
він небагато. Коли помер, 
на його книжці було тільки 
434 рублі. 

ЙОГО НАЗИВАЛИ ВЕЛИКИМ БОРИСОМ
1 серпня- 40 років від дня смерті Бориса Романовича Гмирі (1903-1969),  українського співака

ІСТОРИЧНІ  ПОСТАТІ

Шлях Марії Костянти-
нівни на велику сцену, кажуть, почав-
ся з кохання - вона вийшла заміж за 
молодого капітана артилерії, учасни-
ка російсько-турецької війни Олексія 
Хлистова, людину щиру і віддану. 
Мандрівки з чоловіком-офіцером 
привели її до молдавського міста 
Бендери. Тут вона познайомилася 
з щастям і нещастям усього свого 
життя - Миколою Тобілевичем, який 
згодом став дуже відомим артистом 
і режисером. Він взяв собі сценічне 
ім’я - Садовський. 

Знайомство Миколи з дворянкою 
Марією Адасовською, яка залишила 
родовий маєток - село Заньки по-
близу Ніжина, у цих таки Бендерах 
і почалося, з пісні. У перервах між 
боями, коли військові відпочивали, 
влаштовувалися концерти. На одно-
му з них і виник дует Марії та Мико-
ли. Разом вони заспівали українську 
народну пісню “Коло млина, коло 
броду два голуби пили воду...”. Гар-
ний молодий офіцер з георгіївським 
хрестом на грудях відрекомендував-
ся коротко: “Тобілевич. Я - з Єлиса-
ветградщини”. 

Садовський познайомив Марію 
з Марком Лукичем Кропивницьким - 
батьком українського театру. Треба 
сказати, що той не відразу роздивив-
ся у соромливій тендітній панночці 
майбутню легенду української сцени. 
Але вже перший її дебют у “Наталці-
Полтавці” 27 жовтня 1882 року дав 
усі підстави говорити, що народила-
ся нова актриса нового театру... 

А справжній день народження 
Марії Костянтинівни - знаковий  - 4 
серпня - день рівноапостольної Ма-
рії Магдалини, святої і грішниці. І свій 
гріх актриса спокутувала святим мис-
тецтвом. Страждання розкривали її 
душу, чисту і світлу, грішну і правед-
ну. Театральне життя Заньковецької, 
з муками творчості вищого духовно-
го напруження, дивним чином пере-
пліталося з її особистою Голгофою. 
Вона покохала Садовського щиро і 
пристрасно, на все життя. Їй дове-
лося пройти принизливу процедуру 
розлучення з Олексієм Хлистовим, 
завдавши його серцю невиліковної 
рани. Церква наклала на неї, люди-
ну глибоко віруючу, епітимію - одне 
з найтяжчих церковних покарань. 
Батько відвернувся від неї, розуміла 
тільки матір. 

Завжди небезпечно і не зовсім 
етично заглиблюватися у відносини 
двох. Але Микола Садовський, лю-
дина гаряча і імпульсивна, ставний 
красень-козак і жіночий серцеїд з не 
дуже вередливим смаком, навряд 
чи був вдалою парою. Зрештою, він 
її залишив заради іншої. Але вже у 
літах Микола Карпович приходив до 
будинку Марії Костянтинівни проси-
ти вибачення. Розмови не вийшло, 
вона просто його не впустила. Але 
коли він пішов з життя, попросила 
покласти на його труну ладанку - на 
знак прощення...

У репертуарі Заньковецької не 
було ролей зі світової класики - у 
цьому плані можливості українсько-

го театру були дуже обмеженими. 
Але, схоже, Марія Костянтинівна не 
дуже і прагнула зіграти Джульєтту 
або Офелію? Хоч би тому, що від-
чувала себе Наталкою-Полтавкою, 
Наймичкою, Марусею Богуслав-
кою, Безталанною. Вона була не-
зрівнянною у драмах Карпенка-
Карого, в яких поєдналися для неї 
і Шекспір, і Гете, і Шиллер, і Ост-
ровський. Але, незважаючи на це, 
бути українкою навіть в українській 
акторській групі виявилося нелег-
ко - українська мова була не в по-
шані. Марія Заньковецька, висту-
паючи в трупі М.Кропивницького, 
М.Старицького, потім М. Садов-
ського і П.Саксаганського, Ф. Во-
лика, П.Суслова, їздила по всій 
Україні, побувала у великих містах і 
в глухій провінції. І всюди - справ-
жнє паломництво глядачів, повні 
аншлаги. Її мистецтво підкори-
ло і манірно-холодний Петербург. 
Успішно виступаючи на кращих те-
атральних сценах світу, в Петербур-
зі та Москві, Марія Костянтинівна 
домоглася дозволу на гастрольні 
виступи українських театральних 
труп у Києві. Незважаючи на адмі-
ністративні заборони, Заньковець-
кій і Садовському вдалося у 1907 
році відкрити перший стаціонарний 
український драматичний театр у 
приміщенні київського Троїцького 
народного будинку. 

Минув 1922 рік, сороковий рік ві-
рного і щирого служіння Марії Зань-
ковецької сцені. Залишаючи її, на 
ювілейному творчому вечорі вона 
прошепотіла: “Пробачте і прощай-
те”... 

Скільки повинно бути в артистки 
тонкого душевного почуття, розуму 
і сили волі, щоб добровільно відмо-
витися від сцени. Не пережити саму 
себе, а піти в зеніті слави. Мало хто 
з діячів театру це зрозуміє і зможе, 
а Марія Заньковецька змогла... Але 
навіть у нелегкий період самотнос-
ті, куди заганяє кожну людину ста-
рість, її будинок був відкритий для 
молоді. 

Тетяна НОВІКОВА.

УКРАЇНСЬКА МЕЛЬПОМЕНА
4 серпня - 155 років від дня народження Марії Костянтинівни Заньковецької 

(справжнє прізвище - Адасовська) (1854-1934), української актриси

СВЯТКОВІ ДЗВОНИ 
В КОРОЛІВЦІ

Храмових свят у Королівці два. Перше – 21 липня на 
Прокопа. Тобто у традиційний початок жнив. У цей день 
колись жінки до схід сонця йшли на городи рвати кріп. 
Його використовували як засіб лікування головних бо-
лей. Дорослі його відваром мили голови, а дітей купали 
у ванночках. На Прокопа за традицією у цей день раніше 
мала вже стояти на полі копа жита. А друге храмове свято 
у селі 4 листопада, у день Казанської Божої матері.

Позаминулого вівторка у Королівку приїхало багато 
гостей з сіл району та Києва. Перед божественною лі-
тургією відбулося освячення води. Його здійснив отець 
Володимир. А благочинний Макарівського церковно-
го округу архімандрит Кирило (Білан) вручив грамоти 
активістам села за вагомий внесок у розбудову храму, 
за сумлінні труди на славу святої церкви та зміцнення 
православія на макарівській землі. Грамот удостоїлися 
М.О.Мироновський, Н.В.Ігнатенко.  В.П.Протченко, окрім 
грамоти, вручили ще й подарунок – ікону «Знамение». 

З привітальними словами звернувся до присутніх 
благочинний архімандрит Кирило (Білан). Він подякував 
за радість спільної молитви та побажав успіхів усім, хто 
працює во славу Божу на благо розвитку благословенної 
землі макарівської – батьківщини Димитрія Ростовського 
(Туптала).

Для гостей, які прибули з різних сіл Макарівщини, 
громада підготувала святковий обід.

Ніна ІГНАТЕНКО,
директор Королівського будинку культури.

НОВИНИ

БИШІВ ГОТУЄТЬСЯ 
ДО 500-РІЧЧЯ

Бишів - одне з найбільших сіл району. Виникнення його 
припадає на час спорудження Ірпінсько-Здвижівської 
оборонної системи Київської Русі. Городище було бага-
толюдним, мало три ринки, добре укріплену фортецю з 
валом, обнесену ровом. 

Нинішнього року на Покрову Бишеву виповниться 500 
літ з часу його заснування. Це радісна дата для мешкан-
ців села. На таку знаменну подію приїде звідусіль багато 
гостей. Тож бишівчани готуються до відзначення цієї по-
дії.

У першу чергу прагнемо завершити спорудження 
церкви та облаштувати її. Уже встановлено один купол, 
а ще треба два. Через тиждень розраховуємо це зро-
бити. Тривають й інші роботи. У стислі строки плануємо 
завершити ремонт дитячого садка, впорядкувати центр 
сільського парку.

Анатолій ТАРАНЧУК,
Бишівський сільський голова. 

З  І Л Л Е Ю  Ж Н И В А
З А К І Н Ч У Ю Т Ь С Я

НАШ  КАЛЕНДАР

На початку серпня, 2 
числа, відзначається одне 
з найзначніших календар-
них празників — свято Іллі. 
Воно мовби завершує літ-
ній обрядовий цикл. Деякі 
дослідники вважають, що 
Ілля увібрав усю аграрну 
магію дайбозького бога 
грому і блискавок Перуна. 
В народі існувало повір’я, 
що «Ілля колісницею при-
їздить на свято». Справді, 
бо під цю пору найбільше 
припадає грозових днів і 
горобиних ночей. Здавна 
було за звичай до Іллі на-
молотити хоч би корець 
зерна. «Ілля,— казали з 
цього приводу,— заходить 
до хати, щоб свіжого хліб-
ця скуштувати». 

З цим святом власне 
пов’язували й астрономіч-
не завершення літа, а тому 
дітям вже заборонялося 
купатись, «бо на спині вер-
ба виросте». «Після Іллі,— 
стверджувала похідна при-
казка,— купається лише 
свиня». В цей день намага-
лися нічого не робити. 

На серпень припадає 
ще два свята — Маковія і 
Великого Спаса. 14 серп-
ня, себто на Маковія, вва-
жається останнім відрізком 
літнього часу. Тому в цей 
день жінки несли до церк-
ви, щоб посвятити часточ-
ки майже всіх припасів хлі-
боробського врожаю. 

До другого Спаса (в 
серпні цих свят троє — 14-
го, 19-го, 29-го) старші 

люди, в яких померли малі 
діти, намагалися не їсти 
яблук, оскільки «на тому 
світі, коли в цей день роз-
даватимуть гостинці, їм не 
дадуть, бо «мама з’їла». 

З першим Спасом 
пов’язаний і початок дво-
тижневого посту. Він, мов-
би нагадував, що літо вже 
закінчилось. У цей період 
надміру надокучливими 
стають мухи, відчуваючи 
швидкий прихід осені. В 
народі з цього приводу ка-
зали: «Злий, як муха в спа-
сівку». 

Хоч у серпні літо і не 
думає подавати у відстав-
ку, але осінь вже не за го-
рами. В другій половині 
місяця стають довшими 
і прохолоднішими ночі. 
Про це нагадують і табуни 
лелек, що збираються на 
стернях, готуючись до да-
лекої мандрівки. На Поліссі 
бусли починають відлітати 
в вирій з 28 серпня. Якщо 
лелечі ключі заспішили 
раніше, то, за прикметою, 
зима має бути ранньою і 
холодною. 

Як образно сказав Мак-
сим Рильський, під цю пору 
«серпень з вереснем стис-
кають один одному пра-
виці». А нам залишається 
нагадати традиційну при-
кмету: уважно придивіться 
на Михеїв день (27 серп-
ня),- якщо він вітряний, то 
такою буде й осінь, а коли 
буря - вересень защедрить  
дощами... 

Її порівнювали із Сарою Бернар, і це порівняння 
було не на користь французької “дами з камеліями”. 
Сучасники про неї казали: “Подібної актриси не-
має у нас і за всю нашу пам’ять не було”. Найпро-
низливіше зізнання, на мою думку, залишив про 
Заньковецьку художник Михайло Нестеров: “Переді 
мною - жіночна, така гнучка фігура, втомлене, блі-
де обличчя не першої молодості, обличчя складне, 
нервове; навколо чудових, задумливих, можливо, 
сумних, змучених очей - темні кола... рот печальний, 
гарячковий... на голову накинута збита набік хустка, 
біла з оранжевим, упереміш з чорним малюнком; на 
лоб вибилося пасмо чорних кучерів. На ній темно-
коричнева з крапочками спідниця, світлий фартух, 
в’язка хмизу за спиною...”
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Вперше офіційно продемонструвала 
її наша команда на Міжнародному зльо-
ті повітроплавців, який відбувся у місті 
Лагойськ, що в околиці Мінська. Сюди 
на початку липня прибули відважні під-
корювачі неба, котрі започаткували цей 
прекрасний вид спорту у своїх країнах. 
На цьому видовищному спортивному 
святі було представлено 12 куль. Най-
чисельніша команда з Росії, а також 
екіпажі з Грузії, Литви, Чехії, Білорусі. 

Нашу команду, котра представляла по-
вітроплавців не лише Макарівщини, а й 
України, очолював президент Київської 
федерації авіамодельного спорту, ве-
ликий ентузіаст повітроплавання, де-
путат районної ради Сергій Скалько. В 
її складі депутат районної ради Ігор Су-
хенко та радник голови районної ради 
Денис Бондаренко. 

Увагу спортсменів, глядачів привер-
нула куля чехів. Вона мала продовгу-

вату форму, внесені 
деякі зміни й у корзи-
ну. Переваги її над по-
передніми зразками в 
тому, що вона менша 
за розміром, а відтак 
і легша, швидше за-
повнюється гарячим 
повітрям і її швидше 
можна підготувати до 
підняття у повітря, на-

дійніша і зручніша 
в керуванні. До 
речі, ця куля виго-
товлена на провід-
ному підприємстві 
Кубічека. За її за-
пуском, польотом 
спостерігали керів-
ники цього підпри-
ємства. Тут була 
виготовлена і куля 
для повітроплав-
ців Макарівщини. 
Сергій Скалько є дилером в Україні з 
виготовлення повітряних куль.

На спортивне свято прибуло бага-
то шановних гостей як з Білорусі, так і з 
інших країн. Спортсменів тепло, хлібо-
сільно приймали білоруси. Розмістили 
їх на відомому гірськолижному курор-
ті. Запрошували на урочистості з наго-
ди Дня Білорусі і 65-річчя визволення 
країни від німецько-фашистських за-
гарбників у роки Великої Вітчизняної 
війни.

Господарі спортивного свята і гля-
дачі добре відгукувалися про виступи

нашої команди, багато теплих слів і за-
питань йшло на адресу Сергія Скалька. 
Сергію Ярославовичу, як досвідченому 
повітроплавцю, запропонували підняти 
у небо переможницю білоруського шоу 
«Останній герой» разом з її сім’єю та ди-
ректора гірськолижного курорту. Охочих 
політати на нашій кулі було багато.

Міжнародне спортивне свято пові-
троплавців у братній Білорусі вдалося на 
славу. Нові повітряні простори, нові друзі, 
маса приємних вражень. І нові запрошен-
ня на польоти на кулях.

Інф. «М.в.».

КУЛЯ З СИМВОЛІКОЮ 
МАКАРІВЩИНИ У НЕБІ БІЛОРУСІ

Минулої неділі від-
булася остання зустріч 
першого кола першості 
Макарівського району з 
футболу. Команда «Росія» 
(Королівка) приймала на 
своєму полі мотижинський 
«Факел». Команди подару-
вали глядачам гру з без-
ліччю атак та ударами по 
воротах своїх суперників. 
Відкрили рахунок госпо-
дарі з пробиття штрафного 
удару, де м’яч після «зріз-
ки» захисника «Факела» 
опинився у своїх воротах. 
Поступово мотижинці пе-
рехопили ігрову ініціативу, 
більше володіли м’ячем, 
атакували по всій площи-
ні футбольного поля і це 
принесло команді успіх. 
Наприкінці першого тай-
му вони зрівняли рахунок, 
а вже в другому – вийшли 
вперед і виграли - 2:1.

Напередодні у Мотижи-
ні відбулися дві зустрічі, де 
господарі «Факела» та «Ко-
лоса» приймали гостей, 
відповідно команди «Аякс» 
та «Штурм». Перший матч 
склався драматично для 
«Аяксу». Практично півтора 
тайма «Аякс» був лідером 

на полі і вигравав з рахун-
ком 3:1, але, повіривши у 
свою перемогу, розсла-
бився і дав можливість 
«Факелу» не тільки зрівня-
ти рахунок, але і вийти впе-
ред. Мотижинці здобули 
перемогу – 4:3.

Не менш цікавою ви-
далася і зустріч «Колоса» із 
«Штурмом». Перший тайм 
«Колос» являвся господа-
рем поля, володів ігровою 
ініціативою, створював 
небезпечні моменти біля 
воріт суперника і першим 
забив гол. Вболівальники 
з Макарова не пізнавали 
свою команду, яка ніяк не 
могла завадити «Колосу». 
До кінця першого тайму 
рахунок не змінився і ко-
манди пішли на перерву. 
Друга половина гри була 
схожа на першу, тільки вже 
на полі були господаря-
ми штурмівці. Заміна двох 
ключових гравців «Колоса» 
дала макарівцям можли-
вість більш вільно органі-
зувати свої атаки, які увін-
чалися успішним забиттям 
двох м’ячів й привели ко-
манду до перемоги.

«Штурм» закінчив пер-

ше коло цілковитим ліде-
ром вищої ліги, обійшовши 
своїх найближчих конку-
рентів «Абрис-Альфу» на 
8 очок. А в першій лізі лі-
дером після першого кола 

стала Наливайківська «Іс-
кра».

Друге коло футбольних 
перегонів розпочинається 
вже 2 серпня.

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОГО КОЛА 
ЧЕМПІОНАТУ РАЙОНУ З ФУТБОЛУ

ВИЩА ЛІГА:
           В     Н     П      М’ячі     Очки
1. «Штурм» (Макарів)           7    1      –    30-10        22
2. «Абрис-Альфа» (Макарів)      4    2     2     19-15        14
3. «Факел» (Мотижин)             4    1     3     13-15         13
4. «Аякс» (Копилів)           3    3     2     13-13         12
5. «МКС» (Андріївка)           4    –     4     26-14         12
6. «ДЮСШ» (Макарів)           3    2     3    19-19          11
7. ФК «Колос» (Мотижин)           2    2     4      9-11             8
8. «Оберіг» (Ситняки)           2    1     5    14-20             7
9. «Росія» (Королівка)           1    –     7      6-32              3

           В     Н     П      М’ячі     Очки
1. «Іскра» (Наливайківка)          6     –     –       28-11       18
2. «Здвиж» (Маковище)          4     1     1       25-5          13
3. «Партизан» (Кодра)          4     1     1       13 -8         13
4. «Бишів» (Бишів)          2     1     3         6-12           7
5. «Стимул» (Гавронщина)         2     1     3       15-22          7
6. «Юність» (Пашківка)          1     –     5         6-21          3
7. «Фоса» (Фасова)          –     –     6       10-24          0

ПЕРША ЛІГА:

Анатолій ПРОЦЕНКО,
голова районної федерації футболу.

У Донецьку та Маріуполі, де 
триває чемпіонат Європи з фут-
болу серед юнаків до 19 років, ви-
значилися переможці двох груп, які 
тепер зіграють у півфіналі. До квар-
тету найсильніших команд потра-
пила й збірна України, яка у понеді-
лок на стадіоні РСК «Олімпійський» 
перемогла однолітків зі Швейцарії 
1:0. Причому наші юнаки букваль-
но вирвали перемогу, граючи весь 
другий тайм у меншості.

До згаданого поєдинку ко-
манда Швейцарії підійшла в ста-
тусі лідера групи і для виходу до 
півфіналу її цілком влаштовувала 
навіть нічия. Українцям потрібна 
була лише перемога. Зрештою, 

здобути її наші футболісти могли 
ще в першому таймі, адже впев-
нено «закрили» суперника на його 
половині поля та створили безліч 
гольових моментів. Утім, м’яч у 
ворота вперто не летів. А напри-
кінці першого тайму швейцарці 
отримали ще й чисельну перевагу: 
суддя вилучив з поля лідера атак 
нашої збірної Віталія Каверіна.

Пізніше наставник нашої ко-
манди зізнався: в перерві він та 
його помічники намагалися не 
акцентувати увагу підопічних на 
тому, що суперники відтепер ма-
ють на одного гравця більше. Так 
чи так, а в другому таймі, гра-
ючи в меншості, збірна України 

за підтримки уболівальників не 
припиняла спроб таки «дотисну-
ти» суперника. Нарешті вдалося 
зробити це за п’ять хвилин до за-
кінчення основного часу – м’яч у 
«зачаровані» ворота проштовхнув 
Сергій Рибалка.

«Ми зробили ще один крок до 
мети, – сказав після матчу головний 
тренер збірної України Юрій Калит-
винцев. – Адже вихід до півфіналу 
– це тільки наш проміжний етап». 
Наставник швейцарців Клод Ріф у 
свою чергу відзначив гарний рівень 
проведення Євро-2009, гостинність 
і доброзичливість господарів зма-
гань, які, на його думку, мають всі 
шанси так само добре зустрічати 

тут спортсменів та уболівальників 
«дорослого» Євро-2012.

Цього ж дня визначилися та-
кож інші півфіналісти юнацьких 
змагань. У Донецьку збірна Англії 
продемонструвала, як потрібно 
реалізовувати гольові моменти і 
буквально розтрощила однолітків 
зі Словенії 7:1! А в Маріуполі Сер-
бія «скромно» переграла Туреччи-
ну 1:0. З таким самим рахунком 
закінчився матч Франція – Іспанія. 
Отож у четвер у півфінальних по-
єдинках збірна України зіграє з 
Сербією, а Англія поміряється си-
лою з Францією.

Марко ТИН,
(г-та “Урядовий кур’єр“).

ПЕРЕМОЖЦІ  ПЕРЕГОНІВ 
«ШТУРМ»  ТА  «ІСКРА»

«Я сподіваюся, ви зро-
бите усе, щоб Євро-2012 
відбулося у Донецьку – за-
уважив головний тренер 
юнацької збірної Словенії 
з футболу Мілош Костич, 
відповідаючи на запитан-
ня про його враження з 
готовності Донецька при-
йняти чемпіонат Європи-
2012. – У мене не було 
дуже багато часу, щоб 
побачити всю інфраструк-
туру. Можу сказати, що 
збудовано красивий ста-
діон. Тут ввічливі і гостинні 
люди, - відзначив настав-
ник словенських юнаків». 

У МЕНШОСТІ ВИЙШЛИ ДО ПІВФІНАЛУ ЄВРО-2009ОДНИМ АБЗАЦОМ

Наприкінці 20-х років минулого століття американські 
газетярі назвали його найсильнішою людиною планети. 
Тоді ж, на знак пошани, власники концерну „Форд” по-
дарували йому іменного автомобіля, а королева Англії 
особисто нагородила золотим шоломом інкрустованим 
діамантами. Нині ж земляки запровадили силовий турнір 
імені Кротона. Деякі силові трюки Івана Фірцака-Кротона 
досі ніхто не може повторити. Попри важку черепну трав-
му, через яку йому встановили на лобі металеву плас-
тину, він був настільки сильним, що міг зрушити з місця 
дерев’яну хату або ж на простягнутих руках спокійно три-
мати 30-літрові чугунні бідони з молоком.

Андрій Савко, односелець Івана Кротона: “Кладемо йому 
на шию боксерську рукавицю, він лягає, кладемо йому рей-
ку, і п’ять нас з одного боку, п’ять з другого - і гнемо йому ту 
рейку на шиї. Ми ще раз надавили – зогнулося. Думаю, все 
- задушили. Ну то вже дідик, вже був сімдесят років. Айбо він 
встає і кланяється зрітєлям усім. То феномен. Бере собі чо-
тирьох чоловік отак на руку піднімає і танцює з ними гопака!”

Переповідають, якось в Іспанії на кориді Кротон голіруч 
переміг бика, а потому, зваливши його на плечі, відніс до 
найближчого ресторану. Поїсти 160-кілограмовий веле-
тень полюбляв. Щоранку снідав яєшнею із 40 яєць. Саме із 
курячим яйцем пов’язують в народі його неймовірну силу.

Іван Фірцак, онук Івана Кротона: “Курка коли знесе 
таке маленьке яйце – знесок - то кажуть, треба аби чо-
гось досягнути, його під пахву і 40 днів носити. От він і 
носив, і вискочило якесь створіння маленьке і запитало: 
що ти хочеш? То нечиста, кажуть, була сила. От він і каже: 
хочу бути сильним, і воно дало йому ту силу”.

Цій силі аплодували у 60 країнах світу, але не на бать-
ківщині. Енкаведисти забрали у Кротона всі його наго-
роди, відзнаки і навіть фотографії. Це не завадило Івану 
стати засновником закарпатської циркової школи і сило-
вих мистецтв. Нині уже учні його учнів здобувають чемпі-
онські титули у важкій атлетиці. Утім, помер Кротон у по-
вному зубожінні. На схилі життя змушений був здобувати 
шматок хліба, впрягаючись у плуг: орав сусідам поля.

НАЙСИЛЬНІШОМУ ЗАКАРПАТЦЕВІ 
ХХ СТОЛІТТЯ ВСТАНОВИЛИ ПАМ’ЯТНИК
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

н е д і л я ,  2  с е р п н я

субота, 1 серпня

п о н е д і л о к ,  3  с е р п н я

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi “Острозька 

цитадель”.
6.25 Дитячий тележурнал 

“Корпорацiя Сiмба”.
6.40 Крок до зiрок.
7.10 Д/ф “Житiя святих”. Преподо-

бний Антонiй Печерський.
7.40 Д/ф “Житiя святих”. Преподо-

бний Феодосiй Печерський.
8.00 Свiт православ`я.
8.25 Я, українець.
9.00 Анонс передач.
9.05 Погода.
9.10 Доки батьки сплять.
9.50 М/ф “Що на що схоже”.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.30 Експерти дозвiлля.
11.00 Вихiднi по-українськи.
11.20 Темний силует.
11.50 Д/ф “Камертон”.
12.20 Погода.
12.45 Наша пiсня.
13.20 А. Волочкова в Києвi.
14.15 Служба розшуку дiтей.

14.20 ЧС з водних видiв спорту. 
Плавання.

16.20 Погода.
16.30 Д/ф “Анатолiй Солов`яненко. 

На сценi i поза сценою”.
17.25 Кiно. ua.
17.55 Погода.
18.05 Я. Табачник “Честь маю 

запросити”.
19.30 Я. Табачник “Честь маю 

запросити”.
21.00 Новини.
21.15 Свiт спорту.
21.35 Погода.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 Д/ф “Собор янголiв земних”.
23.45 DW. Новини Європи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Автоакадемiя.
1.45 Служба розшуку дiтей.
1.55 ЧС з водних видiв спорту. 

Плавання.
4.00 Служба розшуку дiтей.

4.10 Д/ф “Анатолiй Солов`яненко. 
На сценi i поза сценою”.

5.00 А. Волочкова в Києвi.
5.30 Ностальгiя за... 70-тi.
5.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2
6.05 “Суперкнига 2”.
7.00 “Без табу”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Чiп i Дейл поспiшають 

на допомогу”.
10.40 Фiльм-казка “Нове вбрання 

короля”.
12.30 Х/ф “Новий Робiн Гуд”.
14.30 Комедiя “Зустрiч з батьком”.
16.25 “Фестиваль “Нова хвиля” - 

Юрмала”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Криве дзеркало”.
22.25 “Наша Russia”.
23.00 Комедiя “На межi дозво-

леного”.
1.00 Бойовик “Приреченi”.
2.40 Х/ф “Знайда”.
3.05 “Тарапунька i Штепсель. Вiд 

i до”.
3.50 Х/ф “Дубровський”.

ІНТЕР
6.30 Х/ф “Новачок”.
8.20 “В Городке”.
9.00 “Городок”.
9.30 “Картата потата”.
10.20 Т/с “Iдiот”.
14.50 Т/с “Осiннiй детектив”.
16.50 “Позаочi”.
17.50 Х/ф “Дiамантова рука”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Бригада”.
23.40 Х/ф “Андрiй Рубльов”.
3.10 “Подробицi” - “Час”.
3.30 “Позаочi”.
4.20 “Картата потата”.
5.00 М/с “Супермен”.
5.40 Уроки тiтоньки Сови.

ICTV
5.35 Факти.
5.50 Погода.
5.55 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
6.25 Погода.
6.30 Добрi новини.
6.35 Т/с “Мисливцi за старо-

виною”.
7.35 Т/с “На розi бiля Патрiарших”.
9.55 Анекдоти по-українськи.

10.15 Т/с “Леся+Рома”.
11.35 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

5”.
14.05 12 найкращих шахраїв 

України.
14.50 Х/ф “Категорiя 7: Кiнець 

свiту”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Перевага Борна”.
21.30 Наша Russia.
22.25 Велика рiзниця.
23.35 Прожекторперiсхiлтон.
0.10 Голi i смiшнi.
0.50 Х/ф “Пила 4”.
2.35 Х/ф “Казанова”.
3.50 Т/с “Кей-Вiлль”.
4.50 Х/ф “Нiагара”.

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”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф “Ну, постривай!”
13.00 “Концерт М. Задорнова 

“Третє вухо”.
15.00 Х/ф “Спрага помсти”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї любовi”..
19.00 Х/ф “Не може бути!”
21.05 “Моя правда. Свiтлана 

Крючкова”.
22.05 “Зоряне життя. Батьки i 

дiти”.
23.05 “Нез`ясовно, але факт”.
0.05 Х/ф “Катала”.
1.50 Х/ф “Не горюй!”
3.15 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.00 Х/ф “Рiздво Керролл”.
7.30 Репортер.
7.40 Х/ф “Кiльце дракона”.
9.35 Будинок закритий на ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.15 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.15 “Файна Юкрайна”.
14.40 Хто проти блондинок?
15.55 Х/ф “Деннiс-мучитель”.

18.00 Х/ф “Жерсть”.
20.10 Х/ф “Кров тамплiєрiв”.
0.20 Спортрепортер.
0.25 Х/ф “Блокпост”.
2.25 Т/с “Точка Джi 3”.
3.55 Найхудiший.

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

Реннером”.
7.00 Х/ф “Розмах крил”.
9.00 М/ф “Льолек i Болек на 

олiмпiадi”.
9.55 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.30 Х/ф “Вiдчинiть, полiцiя! 2”.
12.40 Х/ф “Стамбульський 

транзит”.
14.30 Х/ф “Екiпаж машини 

бойової”.
16.00 “Вайп Аут”.
17.00 Т/с “Кобра”.
18.45 Х/ф “Громове серце”.
21.30 Х/ф “Рiк зброї”.
23.50 Х/ф “Чоловiки та коханцi”.
1.50 Х/ф “Шоу потвор”.
3.20 “Речовий доказ”.
4.20 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

УТ-1
Профiлактика.
16.05 Iндиго.
16.30 Студента потрiбно любити.
17.30 Вiкно до Америки.
17.55 Д/ф “Моя сусiдка куниця”.
18.55 Анонс передач.
19.00 Український вимiр.
19.30 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.
20.00 “Попередження”.
20.50 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.55 Д/ф “Життя Батькiвщинi - 

честь нiкому”.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Д/ф “Старий Луцьк”.
23.40 Т/ф “Повнолiття”.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Т/с “Дякую, з дiтьми усе 

гаразд”.
2.55 Ситуацiя.
3.05 Х/ф “Фатальнi дiаманти”.
4.55 Д/ф “Мамаєва свобода”.
5.20 Кiно.ua.
5.50 Ситуацiя.

УТ-2
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп i Дейл поспiшають на 

допомогу”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Х/ф “Принцеса на канiкулах”.
9.00 “ТСН”.
9.05 Х/ф “Принцеса на канiкулах”.
10.30 Т/с “Широка рiка”.
12.05 Х/ф “Так буває”.
14.00 “Фестиваль “Нова хвиля” - 

Юрмала”.
17.00 “ТСН”.
17.10 “Караоке на майданi”.
18.10 Т/с “Широка рiка”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Повороти долi”.
21.15 Х/ф “Червона спека”.
23.25 Х/ф “Вiзантiйська царiвна”.
1.55 “Документ”.
2.55 Х/ф “Ультрафiолет”.
4.30 Т/с “Циганське серце”.
5.15 “Документ”.

ІНТЕР
6.10 “Каскадери”.
7.00 Новини.

7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiшарики”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
10.00 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї 

Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 Позаочi.
13.00 Х/ф “Жiнка, не схильна до 

авантюр”.
15.10 Х/ф “Дiамантова рука”.
17.10 Новини.
17.20 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї 

Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Двi долi. Нове життя”.
23.30 “Вiн мiг бути першим. Драма 

космонавта Нелюбова”.
0.30 “Каскадери”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 Т/с “Пiтбуль”.
2.50 “Картата потата”.
3.20 “Знак якостi”.
4.40 “Ключовий момент”.
6.00 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Т/с “Троє зверху”.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Каламбур.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Х/ф “День залежностi”.
10.55 Козирне життя.
11.40 Х/ф “Грозовi ворота”.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Грозовi ворота”.
16.30 Т/с “Врятуйте нашi душi”.
17.35 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55  “Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
21.00 Т/с “Сармат”.
21.55 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Т/с “Новий Амстердам”.
0.50 Факти. Пiдсумок дня.
1.20 Х/ф “Обман”.
2.40 Факти.
3.15 Т/с “Справедливiсть”.
5.40 Т/с “Офiс 2”.

СТБ
4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.35 Х/ф “Максим Перепелиця”.
10.55 “Правила життя. 

Апокалiпсиси”.
11.50 Х/ф “Вас викликає Таймир”.
13.50 Х/ф “Кольє для Снiжної 

Баби”.
15.50 Х/ф “Дурна зiрка”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “У пошуках iстини. Серж 

Лiфарь: трагедiя блудного 
сина”.

20.10 “Росiйськi сенсацiї. Таємне 
життя вождiв”.

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

лiтаюча”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Т/с “Вона написала вбивство”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.25 Т/с “Петя Чудовий”.
6.10 Т/с “Солдати”.
6.55 Т/с “Третя планета вiд Сонця”.
7.35 Т/с “Третя планета вiд Сонця”.
8.00 Т/с “Триматися до кiнця”.
8.35 Т/с “Триматися до кiнця”.
9.00 Х/ф “Час над усе”.
10.55 Т/с “Кадети”.
12.15 Т/с “Солдати”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку 

часiв”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
16.55 Teen Time.
17.00 Т/с “Татковi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Кадети”.
20.15 Т/с “Татковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.55 Т/с “Загубленi 4”.
23.35 Камедi-клаб.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Просто друзi”.
2.35 Т/с “Загубленi”.

3.20 Т/с “Точка Джi 3”.
3.40 Т/с “Бiднi мiльйонери”.
4.25 Т/с “У Фiладельфiї завжди 

сонячно”.
НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.15 Х/ф “Екiпаж машини бойової”.
8.30 “Правда життя”. У чужому тiлi.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
9.45 Т/с “Закон i порядок”.
10.30 “Хронiка надзвичайних 

подiй”.
11.25  “Бандитський Петербург 2”.
13.15 Х/ф “Фiладельфiйський 

експеримент”.
15.20 Х/ф “Капiтан Немо”.
16.55 Х/ф “Строгови”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Епiцентр: смертельна 

змiна”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Янголи ночi”.
2.20 “Свiдок”.
2.40 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.

вівторок, 4 серпня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Фiльм фестивалю Покров 

“Мала церква. Родина”.
7.00 Дитячий тележурнал 

“Корпорацiя Сiмба”.
7.15 Д/ф “Про що говорять 

руїни Херсонеса”.
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.
9.50 Крок до зiрок.
10.20 М/ф “Богданчик i 

барабан”.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз. ua.
11.30 Стильна штучка.
12.05 Т. Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
12.40 Здоров`я.
13.35 “Околиця”.

14.00 Служба розшуку дiтей.
14.10 Аудiєнцiя.
14.40 Благовiсник.
15.20,3.15 Олiмпiйський лiтопис 

незалежної України. Фiльм 
5. “Солт-Лейк-Сiтi-2002”.

15.50 ЧС з водних видiв спорту. 
Плавання.

18.05 Дiловий свiт. Тиждень.
18.55 Футбол. “Металiст” 

(Харкiв) - “Карпати” (Львiв).
21.00 Новини.
21.30 Наш футбол.
22.25 “Культурний фронт”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.30 ЧС з водних видiв спорту. 

Плавання.
3.45,5.50 Служба розшуку дiтей.
3.50 “Культурний фронт”.
4.20 “Околиця”.

4.50 Благовiсник.
5.20 Аудiєнцiя.

УТ-2
6.10 “Суперкнига 2”.
7.00 Фiльм-казка “Нове вбрання 

короля”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.10,10.35 М/ф “Улюблений 

прибулець”.
11.00 “Караоке на майданi”.
12.10 “Смiшнiше за кроликiв”.
12.50 “Криве дзеркало”.
15.15 Х/ф “Принцеса на канiкулах”.
17.15 Мелодрама “Так буває”.
19.30 “ТСН”.
20.20 Комедiя “Усе по-чесному”.
22.30 “Свiтське життя”.
23.30 Трилер “Ультрафiолет”.
1.20 Х/ф “На межi дозволеного”.
2.50 “Украдене щастя”.

ІНТЕР
6.00 Х/ф “Погано означає добре”.
8.10 “Квадратний метр”.
9.00 Патрiарша Божествен-

на Лiтургiя в Свято-
Володимирському соборi 
Херсонеса.

10.40 “Україна, вставай!”
11.10 Х/ф “Пам`ятати або 

забути”.
13.10 Пiсня року в 

“Олiмпiйському”.
16.00 Т/с “Осiннiй детектив”.
18.00 Х/ф “Кардiограма 

кохання”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Жiнка, не схильна до 

авантюр”.
23.00 Х/ф “Тi, що не сплять в Сiєтлi”.
1.20 “Подробицi тижня”.
2.00 Х/ф “Погано означає 

добре”.
3.50 Х/ф “Тi, що не сплять в Сiєтлi”.
5.30 М/с “Супермен”.

ICTV
6.20 Факти.
6.40 Т/с “Альф”.
7.10 Х/ф “Бетховен 4”.
9.05 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.
15.55 Анекдоти по-українськи.
16.15 Х/ф “Перевага Борна”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Х/ф “Вогонь з пекла”.
21.10 Х/ф “В пеклi”.
23.15 Х/ф “Рахунок”.
1.55 Iнтерактив: Тижневик.
2.10 Х/ф “Казанова”.
3.55 Х/ф “Батьки”.

СТБ
5.15 “Сучасна медицина. Чудеса 

i сенсацiї”.
6.05 М/ф.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.50 “ВусоЛапоХвiст”.
11.30 Х/ф “Максим Перепелиця”.
13.20 “У пошуках iстини. Олена Бла-

ватська: у змовi з духами”.
14.20 “Слiдство вели”. “Льонька 

Пантелєєв - нальотчик №1”.
15.25 Д/ф “Страта перед 

об`єктивом”.
16.00 “Правила життя. 

Апокалiпсиси”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Дурна зiрка”.
22.05 Х/ф “Кольє для Снiжної 

Баби”.
0.05 “Неймовiрнi iсторiї любовi”.
1.05 Х/ф “31 червня”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.10 Х/ф “Блокпост”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Руйнiвники мiфiв 4.
9.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
10.05 Клiпси.
10.45 Х/ф “Деннiс-мучитель”.
12.55 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.10 Аналiз кровi.
14.55 Зорянi драми.
15.50 Info-шок.
16.55 Iнтуїцiя.
17.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.15 Х/ф “Чого хоче дiвчина?”
20.25 Х/ф “Параграф 78”.
22.15 “Файна Юкрайна”.
23.00 Камедi-клаб Росiя.

0.00 Спортрепортер.
0.05 Х/ф “Невидимий”.
2.05 Т/с “Точка Джi 3”.
3.30 Найхудiший.

НТН
6.00,4.05 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.00 Т/с “Кобра”.
8.40 М/ф “Льолек i Болек на 

олiмпiадi”.
9.35 М/ф “Оггi та кукарачi”.
11.00 “Вайп Аут”.
12.00 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.35 “Речовий доказ”. Останнiй 

рейс.
15.10 “Легенди бандитської 

Одеси”. Зайко-композитор.
15.45 Т/с “Бандитський Петер-

бург 2”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Фiладельфiйський 

експеримент”.
20.45 Х/ф “Справжнiй злочин”. 
23.20 Х/ф “Янголи ночi”.
1.30 Х/ф “Чоловiки та коханцi”.
3.05 “Речовий доказ”.

УТ-1
6.00 "Доброго ранку, Україно!"
9.05 Дiловий свiт.
9.20 "Попередження".
10.05 Автоакадемiя.
10.35 Служба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
11.20 Мiжнародний конкурс-

фестиваль молодих 
талантiв "Кримськi хвилi".

12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Український вимiр.
13.00 "Лiнiя долi".
13.35 Здоров`я.
14.25 Експерти дозвiлля.
15.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт.
15.30 Служба розшуку дiтей.
15.40 М/с "Воїн Редволла".
16.05 Т/с "У серцi океану".
16.35 Iндиго.
17.05 Д/ф "У тiнi динозаврiв".
18.55 Анонс передач.
19.00 Український вимiр.
19.30 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.
19.50 Д/с "Прекраснi розуми".
20.50 Ситуацiя.

21.00 Новини.
22.00 Громадська варта.
22.20 Право на захист.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Д/ф "Житiя святих "Янгол 

мiж братiї. Iов".
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 "Острiв скарбiв".
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Т/с "Дякую, з дiтьми усе 

гаразд".
3.00 Служба розшуку дiтей.

УТ-2
6.10 "Служба Розшуку Дiтей".
6.15 Т/с "Циганське серце".
7.00 "ТСН".
7.05 М/с "Чiп i Дейл поспiшають 

на допомогу".
7.45 "Шiсть кадрiв".
8.00,9.00 "ТСН".
8.05 Т/с "Район Беверлi-Гiллз".
9.20 Т/с "Повороти долi".
10.20 Т/с "Широка рiка".
11.50 "Шiсть кадрiв".
12.10 Т/с "Дiвчата Гiлмор".
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".
17.00,19.30,3.25 "ТСН".
17.10 Т/с "Атлантида".
18.10 Т/с "Широка рiка".
20.15 Т/с "Повороти долi".
21.15 Х/ф "Скелелаз".
23.40 Т/с "Секс i мiсто".
0.10 Х/ф "Червона спека".
2.05 Т/с "Секс i мiсто".
2.35 Т/с "Битви сонечок".

ІНТЕР
6.10 "Каскадери".
7.00,8.00 Новини.
7.10,8.10 "Ранок з Iнтером".
8.45 М/с "Смiшарики".
8.50 "Ранок з Iнтером".
9.00,12.00 Новини.
9.10 "Зрозумiти. Пробачити".
10.00 Т/с "Обручка".
11.00,19.00 Т/с "Двi сторони 

однiєї Ганни".
12.10 "Знак якостi". Харчовi 

контейнери.
13.00  "Невiдкладна допомога".
14.00 "Модний вирок".
15.00 Т/с "Крiт 2".
16.00 Т/с "Каменська 3".
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".
23.40 "Засекречений герой".
0.40 "Каскадери".
1.40 "Подробицi" - "Час".
2.10 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.15 Т/с "Пiтбуль".
3.00 "Знак якостi".

ICTV
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Т/с "Троє зверху".
7.00,10.10 Т/с "Леся+Рома".
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55 Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с "Врятуйте нашi душi".
10.50 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с "Херувим".
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с "Загубленi 3".
14.05,19.55 Т/с "Вулицi роз-

битих лiхтарiв 5".
15.10 Т/с "Сармат".
16.30 Т/с "Врятуйте нашi душi".
17.30,21.55 Т/с "Агент 

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

20.55 Т/с "Сармат".
23.00 Надзвичайнi новини.
23.50 Т/с "Новий Амстердам".
0.45 Факти. Пiдсумок дня.
1.15 Х/ф "Фальшивка".
2.40 Факти.
3.10 Т/с "Справедливiсть".
3.55 Х/ф "Нацiя прибульцiв: Тiло 

i душа".
СТБ

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

вбивство".
8.00 "Вiкна-новини".
8.35 Х/ф "Особистої безпеки не 

гарантую".
10.50 "Росiйськi сенсацiї. Таєм-

не життя вождiв".
11.50 "Фантастичнi iсторiї. 

Людина лiтаюча".
12.50 "Битва екстрасенсiв".
13.50 Д/ф "Страта перед 

об`єктивом".
14.35 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".

20.15 "Росiйськi сенсацiї. Таємне 
життя фашистських вождiв".

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".
1.00 Т/с "Вона написала 

вбивство".
1.55 Х/ф "На жвавому мiсцi".

НОВИЙ  КАНАЛ
5.15 Т/с "Петя Чудовий".
6.00 Т/с "Солдати".
6.40,7.20 Т/с "Третя планета вiд 

Сонця".
7.45,19.00 Репортер.
8.00 Т/с "Триматися до кiнця".
8.35 Т/с "Триматися до кiнця".
9.00 Х/ф "Просто друзi".
10.55 Т/с "Кадети".
12.10 Т/с "Солдати".
13.30 Мультсеріали.
14.20,16.55 Teen Time.
14.25 Т/с "Третя планета вiд 

Сонця".
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с "Як сказав Джим".
17.00 Т/с "Татковi дочки".
18.00 Т/с "Щасливi разом".
19.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с "Кадети".
20.15 Т/с "Татковi дочки".

21.20 Т/с "Щасливi разом".
23.00 Т/с "Загубленi 4".
23.40 Камедi-клаб.
0.50 Спортрепортер.
1.05 Х/ф "Смажена картопля".
2.30 Т/с "Загубленi".

НТН
6.00 "Переможний голос 

вiруючого".
6.30 "Переможний голос 

вiруючого".
7.00 Х/ф "Капiтан Немо".
8.30 "Легальний дохiд".
8.40,11.00 "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 "Строгови".
15.10 Х/ф "Капiтан Немо".
16.45 Х/ф "Строгови".
18.25 "Речовий доказ". Пiрамiди 

обману.
19.00 "Свiдок".
19.25 Х/ф "Вогняний ринг 3".
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 "Вогняний ринг 3".
2.45 "Особистий погляд".
5.35 "Легенди бандитської Одеси".
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четвер, 6 серпня

п’ятниця, 7 серпня

субота, 8 серпня

середа, 5 серпня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Дiловий свiт.
9.25 М/с “Клiффорд”.
10.30 Служба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Український вимiр.
13.05 Фольк-music.
14.00 Муз. ua.
14.25 Вихiднi по-українськи.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт.
15.30 Служба розшуку дiтей.
15.40 М/с “Воїн Редволла”.
16.05 Т/с “У серцi океану”.
16.35 Iндиго.
17.05 Унiверситет культури - 

новий формат.
17.50 Д/ф “Версiя 2”.
18.55 Анонс передач.
19.00 Український вимiр.
19.30 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.
19.50 Д/с “Прекраснi розуми”.
20.50 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.15 Дiловий свiт.
21.30 Свiт спорту.

22.00 Вiдкрита зона.
22.30 Служба розшуку дiтей.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Фiльм вiдкриття “Почаїв”.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Т/с “Дякую, з дiтьми усе 

гаразд”.
3.00 Служба розшуку дiтей.
3.05,4.15 Ситуацiя.
3.15 Д/ф “Версiя 2”.
4.25 Д/ф “Dum Spiro Spero”.
4.50 Мiжнародний конкурс-

фестиваль молодих 
талантiв “Кримськi хвилi”.

5.25 Життя триває...
5.50 Ситуацiя.

УТ-2
6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп i Дейл поспiшають 

на допомогу”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Повороти долi”.
10.20 Т/с “Широка рiка”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.
12.10 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
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”.
17.00,19.30,3.15 “ТСН”.
17.10 Т/с “Атлантида”.
18.10 Т/с “Широка рiка”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Повороти долi”.
21.15 Х/ф “Таксi”.
23.10 Т/с “Секс i мiсто”.
23.50 Х/ф “Скелелаз”.
1.50 Т/с “Секс i мiсто”.
2.20 Т/с “Битви сонечок”.
3.55 Т/с “Циганське серце”.
4.40 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
5.25 Т/с “Атлантида”.

ІНТЕР
6.10 “Каскадери”.
7.00,8.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiшарики”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.00,12.00 Новини.
9.30 Патрiарша Божествен-

на Лiтургiя на площi в 
Почаєвськiй Лаврi.

12.10 “Знак якостi”. Паштет з 
курячою печiнкою.

13.00 Т/с “Невiдкладна допо-
мога”.

14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Крiт 2”.
16.00 Т/с “Каменська 3”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.05 Новини.

18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї 

Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Двi долi. Нове життя”.
23.40 “Загибель iмперiї. 

Вiзантiйський урок”.
1.10 “Каскадери”.
2.10 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Служба Розшуку дiтей.
2.35 Т/с “Пiтбуль”.
3.20 “Знак якостi”.
4.40 “Судовi справи”.
5.30 “Ключовий момент”.

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”.
7.00,10.10 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55 Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Врятуйте нашi душi”.
10.50 Про-Ziкаве.ua.
11.25 Т/с “Херувим”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Втеча з в’язницi 3”.
14.10,19.55 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 5”.
15.10 Т/с “Сармат”.
16.30 Т/с “Врятуйте нашi душi”.
17.30,21.55 Т/с “Агент 

нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10,1.05 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.55 Т/с “Сармат”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Т/с “Новий Амстердам”.
0.50 Факти. Пiдсумок дня.
1.20 Х/ф “Пацiєнт 14”.
2.50 Факти.
3.20 Т/с “Справедливiсть”.
4.05 Х/ф “Нацiя прибульцiв: 

Внутрiшнiй ворог”.
5.45 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”.
8.35 Х/ф “Версiя полковника 

Зорiна”.
10.50 “Правила життя. Кредитне 

ярмо”.
11.55 “Паралельний свiт”.
12.55 “Слiдство вели. Льонька 

Пантелєєв - нальотчик 
№1”.

13.55 Д/ф “Чиста афера”.
14.35 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 “Зоряне життя. Обранцi 
зiрок”.

20.10 “Слiдство вели. Станцiя 
“Смерть”.

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

Перст долi”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
1.40 Х/ф “Справа “Пестрих”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Солдати”.
6.40,7.20 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
7.45 Репортер.
8.00,8.35 Т/с “Триматися до 

кiнця”.
9.00 Х/ф “Божевiльна ферма”.
11.00 Т/с “Кадети”.
12.15 Т/с “Солдати”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку 

часiв”.
14.20,16.55 Teen Time.
14.25 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
17.00 Т/с “Татковi дочки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Кадети”.

20.15 Т/с “Татковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.55 Т/с “Загубленi 4”.
23.35 Камедi-клаб.
0.50 Спортрепортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Франкенштейн 

звiльнений”.
2.25 Т/с “Загубленi”.
3.10 Т/с “Точка Джi 3”.
3.35 Т/с “Бiднi мiльйонери”.
4.20 Т/с “У Фiладельфiї завжди 

сонячно”.
НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Капiтан Немо”.
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 “Строгови”.
15.20 Х/ф “Капiтан Немо”.
16.50 Х/ф “Строгови”.
18.25 “Правда життя”. Таємниця 

конотопської землянки.
19.00,,21.30,0.00 “Свiдок”.
19.25,0.30 Х/ф “Гавань”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
2.15,5.10 “Свiдок”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Дiловий свiт.
9.25 М/с “Клiффорд”.
10.30 Служба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.00 Ситуацiя.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Український вимiр.
13.10 Крок до зiрок.
13.45 М/с “Клiффорд”.
14.20 Хай щастить.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт.
15.30 Служба розшуку дiтей.
15.40 М/с “Воїн Редволла”.
16.05 Т/с “У серцi океану”.
16.35 Iндиго.
17.05 Служба розшуку дiтей.
17.15 Кращi клiпи М. Поплав-

ського.
18.25 Д/ф “Пiд скальпелем - 

життя”.
18.55 Анонс передач.
19.00 Український вимiр.
19.30 Дiловий свiт.
19.40,21.30 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
20.50 Ситуацiя.
21.00 Новини.

21.15 Дiловий свiт.
21.55 Особливий погляд.
22.25 Далi буде...
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Т/с “Дякую, з дiтьми усе 

гаразд”.
3.00 Служба розшуку дiтей.
3.05,4.15,5.50 Ситуацiя.
3.20 Далi буде...
3.50 Д/ф “Пiд скальпелем - 

життя”.
4.25 Д/ф “Холоднокровно. 

Красуня i страховиська”.
5.25 Життя триває...

УТ-2
6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп i Дейл поспiшають 

на допомогу”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Повороти долi”.
10.20 Т/с “Широка рiка”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.

12.10 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
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”.
17.00,19.30,3.05 “ТСН”.
17.10 Т/с “Атлантида”.
18.10 Т/с “Широка рiка”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Повороти долi”.
21.15 Х/ф “Небезпечний 

Бангкок”.
23.30,1.40 Т/с “Секс i мiсто”.
0.00 Х/ф “Таксi”.
2.10 Т/с “Битви сонечок”.
3.50 Т/с “Циганське серце”.
4.35 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
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 “Смiшарики”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Обручка”.
11.00,19.00 Т/с “Двi сторони 

однiєї Ганни”.
12.00,18.05 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Сир “Ади-

гейський”.
13.00 Т/с “Невiдкладна допо-

мога”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Крiт 2”.

16.00 Т/с “Каменська 3”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.20,3.40 “Судовi справи”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Двi долi. Нове життя”.
23.40 “Котовський. Справжня 

iсторiя “пекельного” 
отамана”.

0.40 “Каскадери”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.05 Служба Розшуку дiтей.
2.10 Т/с “Пiтбуль”.
3.00 “Знак якостi”.
4.20 “Ключовий момент”.
5.50 Уроки тiточки Сови.

ICTV
6.05 Факти.
6.20,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.40 Т/с “Троє зверху”.
7.05,10.10 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55 Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Врятуйте нашi душi”.
10.50 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Херувим”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Втеча з в’язницi 3”.
14.05,19.55 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 5”.
15.10 Т/с “Сармат”.
16.25 Т/с “Врятуйте нашi душi”.

17.30,22.00 Т/с “Агент 
нацiональної безпеки”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.10,1.10 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
21.00 Т/с “Сармат”.
23.10 Надзвичайнi новини.
23.55 Т/с “Новий Амстердам”.
0.55 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 Х/ф “Грiхи нашi”.
2.50 Факти.
3.25 Т/с “Справедливiсть”.
4.05 Х/ф “Нацiя прибульцiв: 

Спадщина удару”.
5.30 Анекдоти по-українськи.

СТБ
4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Кат в спiдницi”.
6.50,8.00 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00,1.00 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.35 Х/ф “Медовий мiсяць”.
10.55 “Зоряне життя. Обранцi 

зiрок”.
11.55 “Фантастичнi iсторiї. 

Перст долi”.
12.55 “Слiдство вели. Станцiя 

“Смерть”.
13.50 Д/ф “Кат в спiдницi”.
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 “Моя правда. Олексiй 

Панiн”.
20.10 “Слiдство вели. Якось в 

СРСР”.
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Паралельний свiт”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
1.55 Х/ф “Хазяїн тайги”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Солдати”.
6.40,7.20,14.25 Т/с “Третя 

планета вiд Сонця”.
7.45,19.00 Репортер.
8.00,8.35 Т/с “Триматися до 

кiнця”.
9.00 Х/ф “Звiльнiть Вiллi 2”.
11.00,19.20 Т/с “Кадети”.
12.15 Т/с “Солдати”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку 

часiв”.
14.20,16.55 Teen Time.
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
17.00 Т/с “Татковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
20.15 Т/с “Татковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.55 Т/с “Загубленi 4”.

23.35 Камедi-клаб.
0.50 Спортрепортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Чинник хаосу”.
2.40 Т/с “Загубленi”.
3.25 Т/с “Точка Джi 3”.
3.50 Т/с “Бiднi мiльйонери”.
4.35 Т/с “У Фiладельфiї завжди 

сонячно”.
НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Капiтан Немо”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00,19.00 “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”.
13.40 Х/ф “Строгови”.
15.10 Х/ф “Мене чекають на 

Землi”.
16.50 Х/ф “Строгови”.
18.25 “Легенди бандитської 

Одеси”. Бандит, що ви-
гадав ГУЛАГ.

19.25 Х/ф “Терорист по-сусiдству”.
21.30,0.00,2.25 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “Пiд прикриттям”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05,12.10 Дiловий свiт.
9.20 М/с “Клiффорд”.
9.50 “Знайдемо вихiд”.
11.00 Життя триває...
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.00,14.50 Ситуацiя.
12.20 Український вимiр.
13.10 Особливий погляд.
13.40 Наша пiсня.
14.20 “Надвечiр`я”.
15.00,21.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт.
15.30 Служба розшуку дiтей.
15.40 М/с “Воїн Редволла”.
16.05 Т/с “У серцi океану”.
16.30 Пазли.
17.05 Другий фестиваль моло-

дих дизайнерiв.
17.55 Д/ф “Google: мисляча 

машина”.
19.00 Український вимiр.
19.30 Дiловий свiт.
19.40,21.30 Свiт спорту.
19.50 Д/с “Прекраснi розуми”.
20.50 Ситуацiя.
21.15 Дiловий свiт.
21.40 Концертна програма “Свiт 

моєї любовi”.
22.25 Автоакадемiя.
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 Служба розшуку дiтей.
1.25 ХVI Мiжнародний фести-

валь цирку в Массi.
2.30 Д/ф “Google: мисляча 

машина”.
3.20 Ситуацiя.
3.30 Служба розшуку дiтей.
3.35 Д/ф “Моя сусiдка куниця”.
4.30 Вiдкрита зона.
4.55 “Надвечiр`я”.
5.25 Життя триває...
5.50 Ситуацiя.

УТ-2
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп i Дейл поспiшають 

на допомогу”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.00 “ТСН”.
9.20 Т/с “Повороти долi”.
10.20 Т/с “Широка рiка”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.
12.10 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
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”.

17.10 Т/с “Атлантида”.
18.10 Т/с “Широка рiка”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Х/ф “Колишнi”.
21.15 Х/ф “Повiтряна тюрма”.
23.45 Т/с “Секс i мiсто”.
0.15 “Наша Russia”.
0.50 Х/ф “Небезпечний Бангкок”.
2.25 Т/с “Секс i мiсто”.
2.55 Т/с “Битви сонечок”.
3.45 Т/с “Циганське серце”.
4.35 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
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 “Смiшарики”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Обручка”.
10.10,19.00 Т/с “Двi сторони 

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

шоколадною начинкою.
13.00 Т/с “Невiдкладна допо-

мога”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Крiт 2”.
16.00 Т/с “Каменська 3”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.05 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Великий концерт на 

Iнтерi”.
23.40 “Смерть Монте-Крiсто”. 

В. Авiлов.
0.40 “Каскадери”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Т/с “Пiтбуль”.
3.00 “Знак якостi”.
3.40 “Ключовий момент”.
4.10 “Судовi справи”.
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.
7.55,8.55,12.55 Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Врятуйте нашi душi”.
10.50 Про-Ziкаве.ua.
11.25 Т/с “Херувим”.
12.45 Факти. День.
13.25 Т/с “Втеча з в’язницi 3”.
14.20,20.00 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 5”.
15.30 Т/с “Cармат”.
16.45 Х/ф “Пасажир 57”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.15,23.55 Спорт.

19.25 Надзвичайнi новини.
21.00 Максимум в Українi.
21.40 Ти не повiриш!
22.35 Голi i смiшнi.
23.40 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
0.55 Х/ф “Сновидiння”.
2.30 Факти.
2.55 Т/с “Справедливiсть”.
3.40 Х/ф “Нацiя прибульцiв: 

Мiленiум”.
5.05 М/ф “Зiрка Лаури”.

СТБ
4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Перегони без 

правил”.
6.50,8.00 “Вiкна-новини”.
6.55,8.10 “Бiзнес +”.
7.00,1.10 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.15 Х/ф “Сiм наречених єфрей-

тора Збруєва”.
10.55 “Моя правда. Михайло 

Поплавський”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Слiдство вели. Якось в 

СРСР”.
14.00 Д/ф “Перегони без 

правил”.
14.40 Т/с “Кулагiн i партнери”.
15.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.15 “ВусоЛапоХвiст”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Х/ф “Вiрнi друзi”.

20.20 “Концерт М. Задорнова 
“Збирач дурошльопства”.

22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Х/ф “Левова частка”.
1.00 “Вiкна-спорт”.
2.00 Х/ф “Зникнення свiдка”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Солдати”.
6.40,7.25 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
7.45 Репортер.
8.00,8.35 Т/с “Триматися до 

кiнця”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Послання в пляшцi”.
12.15 Т/с “Кадети”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.00 М/с “Земля до початку 

часiв”.
14.20,16.55 Teen Time.
14.25 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
15.20 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
17.00 Т/с “Татковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10,0.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Кадети”.
20.15 Т/с “Татковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.15 Тiльки правда?
23.10 Камедi-клаб.

0.20 Х/ф “Народжений за-
хищати”.

2.05 Т/с “Загубленi”.
2.50 Т/с “Бiднi мiльйонери”.
4.20 Т/с “У Фiладельфiї завжди 

сонячно”.
5.25 Т/с “Ксена. Принцеса-воїн”.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Мене чекають на 

Землi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00 “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”.
13.40 Х/ф “Строгови”, 8 с.
15.20 Х/ф “Спадкоємиця Нiки”.
17.10 Х/ф “Поїзд поза роз-

кладом”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Озброєнi та 

небезпечнi”.
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 “Загроза суспiльству”.
2.45 “Речовий доказ”.
3.40 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi “Боже 

поселення серед шуму i 
суєти”.

6.30 “Корпорацiя Сiмба”.
6.45 Крок до зiрок.
7.15 Т/ф “Повнолiття”.
7.40 Ноосфера.
8.05 Свiт православ`я.
8.25 Фестиваль молодих 

дизайнерiв.
9.00 Анонс передач.
9.15 Доки батьки сплять.
9.50 Служба розшуку дiтей.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.30 Експерти дозвiлля.
11.05 Вихiднi по-українськи.
11.25 Темний силует.
11.45 Кордон держави.
12.20 Наша пiсня.
13.20 Служба розшуку дiтей.
13.30 М/с “Клiффорд”.
14.00 М/с “Воїн Редволла”.
15.15 Служба розшуку дiтей.
15.45 Погода.
16.00,3.40 Фестиваль укра-

їнської авторської пiснi 
“Дикий мед”.

16.30 Олiмпiйський хронометр.
17.05 Погода.
17.15 Побачення з легендою. 

Оззi Осборн.
17.40 Д/ф “Київськi мости”.
18.20 Кiно.ua.
18.55 Футбол. Чемпiонат Укра-

їни. Прем`єр-лiга. “Таврiя” 
(Сiмферополь) - “Кривбас” 
(Кривий Рiг). У перервi - 
Погода.

21.00 Новини.
21.15 Свiт спорту.
21.35 Погода.
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.
1.45 Служба розшуку дiтей.
1.50 Кiно.ua.
2.20 Д/ф “Бiлка - дух дерев”.
3.15 Побачення з легендою. 

Оззi Осборн.
4.05 Д/ф “Київськi мости”.
4.45 Хто в домi хазяїн?

5.15 Олiмпiйський хронометр.
5.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2
6.05 “Суперкнига”.
7.00 “Без табу”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Чiп i Дейл 

поспiшають на допомогу”.
10.40 Фiльм-казка “Червона 

шапочка”.
12.30 Х/ф “Пустуни з великої 

дороги”.
14.35 Х/ф “Закусочна на 

колесах”.
16.50 “Фестиваль “Нова хвиля” 

- Юрмала”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Криве дзеркало”.
22.15 Х/ф “Список контактiв”.
0.25 “Наша Russia”.
1.00 Х/ф “Кровососи”.
2.35 Х/ф “Список контактiв”.
4.10 Х/ф “Ведмiдь”.
4.55 Фiльм-казка “Червона 

шапочка”.
ІНТЕР

5.50 Х/ф “Самотнiй вершник 
Бьюкенен”.

7.10 “В Городке”.
7.40 “Городок”.

8.20 “Картата потата”.
9.00 Т/с “Вiйна i мир”.
17.50 “Позаочi”.
18.50 Концерт “70 рокiв - полiт 

нормальний”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “70 рокiв - полiт 

нормальний”.
23.00 Х/ф “Гра Рiплi”.
1.20 “Подробицi” - “Час”.
1.50 “Позаочi”.
2.30 Х/ф “Самотнiй вершник 

Бьюкенен”.
3.50 Знак якостi.
4.30 Ключовий момент.
5.10 М/с “Супермен”.
5.30 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
6.35 Факти.
6.55 Погода.
7.00 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
7.45 Погода.
7.50 Добрi новини.
7.55 Х/ф “Напевно, боги 

збожеволiли”.
10.15 Анекдоти по-українсь-

ки.
10.35 Т/с “Леся+Рома”.
11.40 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.

12.55 Спорт.
13.10 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5”.
14.10 12 найкращих шахраїв 

України.
14.50 Х/ф “Пандемiя”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Дев`ята рота”.
22.00 Наша Russia.
22.55 Велика рiзниця.
0.00 Прожекторперiсхiлтон.
0.30 Голi i смiшнi.
1.10 Х/ф “Розплата”.
3.00 Х/ф “Поцiлунок навилiт”.
4.35 Х/ф “Барселона”.

СТБ
4.30 “Телешанс”.
6.00 “Сучасна медицина: Дива i 

сенсацiї”.
6.50 М/ф.
7.20 “Еники-беники”.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф: “Повернення блудної 

папуги”, “Мауглi”.
13.00 “Концерт М. Задорнова 

“Збирач дурошльоп-
ства”.

15.00 Х/ф “Сiм`я”.

18.00 “Неймовiрнi iсторiї 
любовi”.

19.00 Х/ф “Вiрнi друзi”.
21.10 “Вiрнi друзi”. Невiдома 

версiя”.
22.10 “Моя правда. Олексiй 

Панiн”.
23.10 “Зоряне життя. Обранцi 

зiрок”.
0.10 “Нез`ясовно, але факт”.
1.10 Х/ф “Осiннiй марафон”.
2.45 “Мобiльна скринька”.
3.00 Х/ф “Беззаконня”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.00 Х/ф “Жирний Альберт”.
7.25 Репортер.
7.40 Х/ф “Кiльце дракона”.
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?
15.45 Х/ф “Скубi-Ду”.
17.35 Х/ф “Нецiлована”.
19.40 Х/ф “В iм`я помсти”.
21.35 Х/ф “Степфордськi 

дружини”.
23.30 Спортрепортер.
23.35 Х/ф “Ефект близнят”.

1.45 Т/с “Бiднi мiльйонери”.
2.30 Т/с “У Фiладельфiї завжди 

сонячно”.
3.35 Т/с “Ксена. Принцеса-

воїн”.

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

Реннером”.
7.00 Х/ф “Спадкоємиця Нiки”.
8.45 М/ф “Льолек i Болек на 

олiмпiадi”.
9.40 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.15 Х/ф “Священна корона”.
12.45 Х/ф “Поїзд поза роз-

кладом”.
14.30 Х/ф “Лiфт iде за роз-

кладом”.
16.00 “Вайп Аут”.
17.00 Т/с “Кобра”.
18.40 Х/ф “Її алiбi”.
20.45 Х/ф “Порцеляновий 

мiсяць”.
22.50 Х/ф “Скiльки ти кошту-

єш?”.
0.50 Х/ф “Утриматися вiд 

чоловiкiв”.
2.25 “Речовий доказ”.
3.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.
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1. Рада підприєм-
ців є постійно діючим 
консультативно-дорадчим 
органом, що утворюється 
при Макарівській райдер-
жадміністрації.

2.  Рада у своїй діяльнос-
ті керується Конституцією 
і законами України, указа-
ми Президента України та 
постановами Верховної 
Ради України, прийнятими 
відповідно до Конституції і 
законів України, актами Ка-
бінету Міністрів України та 
цим Положенням.

3.  Основними завдання-
ми ради є:

1) сприяння у формуванні 
дієвого механізму взаємо-
дії органів виконавчої влади 
і суб’єктів господарювання 
на засадах партнерства, 
відкритості та прозорості, а 
також у реалізації держав-
ної регуляторної політики у 
сфері підприємництва:

2) підготовка в уста-
новленому порядку про-
позицій щодо перегляду 
нормативно-правових актів 
у сфері підприємництва;

3) участь у підготовці 
до розгляду питань щодо 
створення сприятливого 
середовища для розвитку 
підприємництва та реалі-
зації державної регулятор-
ної політики;

4) розгляд проектів регіо-
нальної програми розвитку 
підприємництва та прове-
дення аналізу її виконання;

5) підготовка та подання 
відповідним органам вико-
навчої влади та місцевого 
самоврядування пропози-
цій щодо:

формування та реалізації 
державної економічної, по-
даткової та митної політи-
ки, спрямованої на забез-
печення захисту інтересів 
суб’єктів господарювання;

створення правових, еко-
номічних та організаційних 

умов для забезпечення   
подальшого розвитку під-
приємницької діяльності в 
районі, розв’язання спір-
них питань, що виникають у 
сфері підприємництва;

упорядкування роботи 
з проведення органами 
державного нагляду (конт-
ролю) перевірок суб’єктів 
господарювання;

6) установлення громад-
ського контролю за дотри-
манням органами вико-
навчої влади та органами 
місцевого самоврядування 
при розробленні проек-
тів нормативно-правових 
актів, а також процедур, 
передбачених Законами 
України “Про засади дер-
жавної регуляторної полі-
тики у сфері господарської 
діяльності” та “Про дозвіль-
ну систему у сфері госпо-
дарської діяльності”;

7) забезпечення розви-
тку підприємницької ініціа-
тиви, популяризація ефек-
тивної суспільно-корисної 
підприємницької діяльнос-
ті, відродження найкращих 
традицій та етичних прин-
ципів вітчизняного підпри-
ємництва. 

4. Рада має право:
1) утворювати в разі по-

треби тимчасові експертні 
та робочі групи, залучати в 
установленому порядку до 
участі в їх роботі представ-
ників органів виконавчої 
влади, органів місцевого 
самоврядування, наукових 
установ (за погодженням з 
їх керівниками) та громад-
ських організацій, а також 
незалежних експертів;

2) одержувати в установ-
леному порядку від міс-
цевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого 
самоврядування, підпри-
ємств, установ та органі-
зацій інформацію та ма-
теріали, що необхідні для  

виконання покладених на 
неї зобов’язань;

4) подавати місцевим 
органам виконавчої влади 
та органам місцевого са-
моврядування пропозиції 
з питань, що належать до її 
компетенції;

5) брати участь в установ-
леному порядку через своїх 
делегованих представни-
ків у проведенні щорічної 
оцінки та атестації держав-
них службовців місцевих 
органів виконавчої влади, 
діяльність яких пов’язана 
з регулюванням підприєм-
ницької діяльності;

6) делегувати в уста-
новленому порядку своїх 
представників до складу 
конкурсних комісій для 
проведення відбору канди-
датів на заміщення вакант-
них посад державних служ-
бовців, повноваження яких 
пов’язані з регулюванням 
підприємницької діяльнос-
ті.

Рада підприємців де-
легує також своїх пред-
ставників до складу ради 
підприємців при Київській 
облдержадміністрації.

5. Рада провадить свою 
діяльність на основі вза-
ємодії та партнерства з 
органами виконавчої вла-
ди, органами місцевого 
самоврядування, підпри-
ємствами, установами 
та організаціями, а також 
об’єднаннями підприєм-
ців.

6. Склад ради формуєть-
ся з числа представників 
суб’єктів господарювання, 
об’єднань підприємців та 
у разі необхідності інших 
рад.

Персональний склад 
ради затверджується рай-
держадміністрацією згідно 
з поданими заявками про-
тягом 30 календарних днів 
з дати їх подання. Склад 

ради щороку оновлюється.
7. Рада обирає з числа 

своїх членів голову, двох 
його заступників, а також 
своїх представників до 
складу колегії місцевих та 
регіональних рад.

8. Члени ради виконують 
свої обов’язки на громад-
ських засадах.

9. Основною формою ро-
боти ради є засідання, що 
проводяться не рідше од-
ного разу на квартал.

10. Оголошення про день 
і час проведення засідан-
ня ради розміщується у 
місцевих засобах масової 
інформації, а також на офі-
ційному веб-сайті районної 
держадміністрації не пізні-
ше ніж за п’ять календар-
них днів до дати проведен-
ня засідання.

11. Рада на своїх засідан-
нях приймає рішення, що 
оформлюється протоко-
лом, який підписують голо-
ва та секретар засідання.

12. Рішення ради вва-
жається прийнятим, якщо 
за нього проголосувала 
більшість присутніх на за-
сіданні її членів. У разі рів-
ного розподілу голосів ви-
рішальним є голос особи, 
яка головує на засіданні.

13. Рада систематично 
інформує громадськість 
через засоби масової ін-
формації про свою діяль-
ність.

14. Рішення ради мають 
рекомендаційний харак-
тер.

15. Рада може мати бланк 
із своїм найменуванням.

16. Організаційно-інфор-
маційне забезпечення ро-
боти ради здійснюється 
відповідним територіаль-
ним органом Держкомпід-
приємництва.

О.М. ГУМЕНЮК,
заступник голови

адміністрації.

Додаток 2 до розпорядження виконуючого обов’язки голови адміністрації   від 17.07.2009 №1127

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ ПІДПРИЄМЦІВ РАЙОНУ
НА ТЕМУ ДНЯ

ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС 
– ЗАБОРОНЕНО

28 липня відбулася прес-конференція на тему 
«Припинення незаконної діяльності суб’єктів граль-
ного бізнесу». Відкриваючи її, зазначив  начальник 
ДПІ у Макарівському районі П.Г.Євтушенко, Закон 
України від 15.05.2009 р. “Про заборону грального 
бізнесу в Україні” прийнято з метою захисту прав і 
свобод громадян, моральності та здоров’я населен-
ня, заборони використання власності на шкоду люди-
ні й суспільству. Статтею 2 гральний бізнес та участь 
в азартних іграх в Україні заборонено.

– Які санкції за-
стосовуватимуться 
до порушників да-
ного закону і на якій 
підставі? - запитуємо 
Павла Григоровича.

– До суб’єктів 
господарювання, які 
всупереч забороні 
здійснюють діяль-
ність з організації 
грального бізнесу та 
азартних ігор, засто-
совуватимуться фі-
нансові санкції у ви-

гляді штрафу в розмірі 8000 мінімальних заробітних плат 
з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) 
від проведення такої азартної гри підлягатиме перераху-
ванню до Державного бюджету. Зазначені санкції засто-
совуватимуться за рішенням суду, ухваленим за позовом 
органів державної податкової служби.

Законом скасовано адміністративну відповідальність 
за організацію азартних ігор, і відтепер на відповідних 
осіб поширюватимуться норми щодо складу злочину, пе-
редбаченого ст. 203 Кримінального кодексу України, - за-
йняття забороненими видами господарської діяльності.

– Надання ліцензій з дня набрання чинності за-
кону на даний вид діяльності припиняється. А як з 
тими, котрі видані раніше?

– Ліцензії, які видано до дня набрання чинності цього 
закону, скасовуються. Гральним бізнесом вважається ді-
яльність з організації та проведення азартних ігор у ка-
зино, на гральних автоматах, у букмекерських конторах 
та в електронному (віртуальному) казино, що здійснюють 
організатори азартних ігор з метою отримання прибутку. 
Тобто законом розмежовується гральний бізнес та діяль-
ність, пов’язана з організацією і проведенням лотерей, 
конкурсів, ігор, розіграшів, що не належать до публічних 
азартних ігор, а також побутові азартні ігри.

– Який стан з цим у нашому районі?
– Станом на 28.07.09 р. на території району конфіско-

вано 6 гральних автоматів на суму 30 тис. грн.
Світлана ТРИГУБ.

ДПІ  У МАКАРІВСЬКОМУ РАЙОНІ 
ІНФОРМУЄ:

ПРИЙМАЮТЬСЯ ЗАЯВИ ВІД СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРО 

ПОВЕРНЕННЯ ТОРГОВИХ ПАТЕНТІВ
У зв’язку із забороною грального бізнесу відповідно 

Закону України “Про заборону грального бізнесу в Украї-
ні” суб’єкти господарювання цієї сфери діяльності мають 
право подати до податкових органів заяви про повернен-
ня торгових патентів.

Суб’єкт підприємницької діяльності, який припиняє 
діяльність, що підлягає патентуванню відповідно до За-
кону України від 23.03.1996 р., №398/96-ВР “Про патен-
тування деяких видів підприємницької діяльності”, до 15 
числа місяця, що передує звітному кварталу, письмово 
повідомляє про припинення такої діяльності державний 
податковий орган.

За результатами розгляду поданої заяви торгові па-
тенти виключаються з обліку та підлягають поверненню 
до податкової інспекції за місцем їх придбання, а суб’єкту 
підприємницької діяльності повертається надміру спла-
чена сума їх вартості.

Водночас звертаю увагу на те, що плата за торговий 
патент не спричиняє фінансовий тиск на платника, оскіль-
ки на вартість придбаних торгових патентів юридичним 
та фізичним особам-підприємцям надається право на 
зменшення податкових зобов’язань з податку на прибу-
ток та податку з доходів фізичних осіб.

Ярослава УНІЧЕНКО,
головний державний податковий інспектор ДПІ 

у Макарівському районі.

ОДНИМ АБЗАЦОМ
Верховна Рада 24 липня 2009 року ухвалила Закон 

«Про внесення змін по деяких законодавчих актах Укра-
їни щодо особливостей проведення заходів з фінансо-
вого  оздоровлення банків». За відповідне рішення про-
голосували 322 депутати. Положення закону стосуються, 
зокрема, спрощеного порядку реорганізації банків, пе-
редачі їх активів і пасивів, зменшення статутного капіталу 
банку при виконанні плану фінансового оздоровлення у 
рамках процедури тимчасової адміністрації, особливос-
тей дії мораторію на виконання зобов’язань перед кре-
диторами. Також законом передбачено продовжити до 
1 січня 2013 року неоподаткування вкладів фізичних осіб 
до банківських та небанківських фінансових установ.

ЗАПИТУВАЛИ  -  В ІДПОВ ІДАЄМО
ЧУЛИ, ЩО ТЕПЕР УСІ ПЛАТНИКИ ВНЕСКІВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУ-

ВАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ  Й СУБ`ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОСТАВЛЕНІ У РІВНІ УМОВИ. ЧИ ТАК 
ЦЕ  НАСПРАВДІ? 

З 1 травня цього року фізичні 
особи - суб’єкти підприємницької 
діяльності нарівні з іншими грома-
дянами сплачуватимуть страхові 
внески на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування 
шляхом перерахування до Пен-
сійного фонду України різниці між 
страховим внеском, визначеним 
особою-підприємцем самостійно 
(але не меншим від мінімально-
го страхового внеску), та сумою, 
яка перераховується до Фонду від 
єдиного (42 відсотки) та фіксова-
ного (10 відсотків) податку. 

При цьому підприємці з числа 
пенсіонерів за віком або інвалідів, 
які не використовують працю на-
йманих працівників, сплачують за-
значену різницю на добровільних 
засадах. Сплата різниці прова-
диться не пізніше 20 числа місяця 
наступного за звітним кварталом. 
Наприклад, за другий квартал 
2009 року (травень-червень) спла-
та різниці мала бути здійсненою 
не пізніше 20 липня. 

Перерахування таких сум здій-
снюється на рахунок Пенсійного 
фонду України № 37172200035323, 
відкритий у Державному казна-
чействі України (МФО 820172, ЄД-
РПОУ 00035323). При цьому в полі 
платіжного доручення “Призна-
чення платежу” платник повинен 
зазначати: 

- прізвище, ім’я, по батькові; 
- ідентифікаційний номер (за 

його відсутності - серія та номер 
паспорта); 

- період, за який сплачено вне-
ски; 

- код згідно з Класифікато-
ром об’єктів адміністративно-
територіального устрою Украї-

ни (КОАТУУ) або код районного 
(міського) управління Пенсійного 
фонду, де зареєстрований плат-
ник (Коди за КОАТУУ розміщені на 
сайті Державного комітету статис-
тики України www.ukrstat.gov.ua, 
вікно “Методологія та звітна доку-
ментація”, розділ “Класифікація”). 

Додаткова реєстрація в ор-
ганах Пенсійного фонду України, 
як і додаткова звітність, не за-
проваджуються.  Дані про сплату 
страхових внесків вносяться Пен-
сійним фондом України до систе-
ми персоніфікованого обліку для 
врахування при обчисленні пенсії 
фізичним особам - суб’єктам під-
приємницької діяльності. 

Не пізніше 5 квітня року, на-
ступного за звітним, органи Пен-
сійного фонду проводять звірення 
сум сплачених страхових внесків 
та протягом 10 днів після його 
закінчення повідомляють про ре-
зультати платникам. 

Платникам, які за результа-
тами цієї звірки мають недоїмку 
(несплачені страхові внески за 
попередній рік), але сплатять її 
протягом 30 днів після отримання 
повідомлення, штрафні санкції та 
пеня за несвоєчасну сплату вне-
сків нараховуватися не будуть. 

Слід звернути особливу ува-
гу й на ще одну новацію. Протя-
гом 3-х років Пенсійним фондом 
України не будуть проводитися 
перевірки фізичних осіб, які об-
рали особливий спосіб оподат-
кування (фіксований та єдиний 
податки) та сплачують внески на 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування. 

Такий платіж визначається та-
ким чином: 

1) сума, перерахована до Пен-
сійного фонду України як частина 
з єдиного податку: 

84 грн. = 200 грн. х 42 відсотки, 
де 200 грн. - ставка єдиного по-
датку для суб’єктів малого підпри-
ємництва - фізичних осіб, встанов-
лена місцевою радою за місцем їх 
державної реєстрації; 42 відсотки 
- відсоток розміру суми єдиного 
податку, який перераховується 
відділенням Державного казна-
чейства до Пенсійного фонду. 

2) розмір мінімального страхо-
вого внеску: 

207,50 грн. = 625 грн. х 33,2 
відсотки, де 625 грн. - розмір 
мінімальної заробітної плати з 
1 квітня 2009 року; 33,2 відсо-
тки - ставка страхового внеску на 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування. 

3) розмір різниці, який підлягає 
сплаті до Пенсійного фонду Украї-
ни за другий квартал 2009 року: 

247 грн. = 123,50 грн. х 2 міся-
ці, де 2 місяці - постанова КМУ від 
14.04.2009 N 366 набрала чинності 
з 1 травня 2009 року, тому сплата 
внеску має здійснюватися за тра-
вень та червень; 

123,50 грн. = 207,50 грн. - 84 
грн., де 123,50 грн. - розмір різни-
ці, який підлягає сплаті до Пенсій-
ного фонду України. 

Таким чином, якщо фізична 
особа - суб’єкт підприємницької 
діяльності сплачує єдиний пода-
ток у розмірі 200 грн., то у термін 
до 20 жовтня  ц.р. вона повинна 
перерахувати обов’язковий пла-
тіж на загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування за 
третій квартал 2009 року в розмірі 
247 грн. 
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Г О С П О Д А Р Я М 
Н А  З А М І Т К У

КАРТОПЛЯ 
ПО-ФРАНЦУЗЬКИ

Картоплю почистити, нарізати солом-
кою, посолити, поперчити. Обсмажити 
гриби з цибулею. Приготувати м’ясний 
фарш. 

Укласти на деко шарами картоплю, 
гриби з цибулею, фарш. Зверху змастити 
майонезом, засипати все тертим сиром і 
випікати при температурі 200 градусів 30 
хвилин.

САЛАТ ІЗ ЯБЛУК 
З ГРИБАМИ

Склад: 2 яйця, 300 г яблук, 1 ст. ложка 
лимонного соку, 200 г солодкого перцю, 
200 г помідорів, 100 г зелені сельдерею, 
100 г маслин, 200 г маринованих лисичок 
або опеньок, 200 г майонезу, сіль, чорний 
перець, зелень.

Приготування: Відварити яйця і 
мілко нарубати. Яблука очистити, ви-
далити серцевину, нарізати кубиками 
і збризнути лимонним соком. Перець 
помити, висушити, видалити серце-
вину і нарізати маленькими кубиками. 
Помідори помити і нарізати тоненьки-

ми дольками. Зелень сельдерею мілко 
порубати. Маслини розрізати навпіл. 
Гриби відкинути на сито. Всі підготов-
лені інгредієнти обережно переміша-
ти, посолити, поперчити, заправити 
майонезом, викласти гіркою в салат-
ницю і прикрасити половинками мас-
лин і зеленню. 

ЗЕЛЕНИЙ САЛАТ
Нарізати не дуже великими шматоч-

ками помідори та огірки. Капусту і перець 
нашаткувати соломкою. Додати шинку, 
порізану кубиками. Все перемішати із зе-
ленню. Заправити соняшниковою олією 
або майонезом. Сіль за смаком. 

С Т Р А В И  Н А  К О Ж Е Н  Д Е Н Ь

• Сліди фломасте-
ра на лакованих меблях 
добре змиваються рос-
линною олією. 

• Подряпини на 
коричневих меблях 
можна зафарбувати 
кремом для взуття від-
повідного відтінку.

• Сіючи на гряд-
ку насіння, обмотайте 
кожне насіннячко ко-
лечком від картонного 
сердечника рулону ту-
алетного паперу. Коли 
рослини зійдуть, при 
прополці ви легко від-
різните їх від бур’янів.

• Навести блиск на 
взутті можна внутріш-
ньою стороною шкірки 
від банана. Чим банан 
свіжіший, тим краще. 
Потім взуття слід про-
терти паперовою сер-
веткою.

• Шланг для поли-
вання зручно зберіга-
ти згорнутим навколо 
стовпчика, спеціально 
укопаного поряд з го-
родом. 

- Даріє Володимирівно, 
про алергію говорять і пишуть 
зараз багато, ми вже розпо-
відали нашим читачам про 
імунотерапію, застосування 
кортикостероїдів тощо. Але, 
зрозуміло, усі ці лікувальні 
заходи можна застосовува-
ти лише за допомогою висо-
кокваліфікованих фахівців. 
А ось, чи можуть люди, які 
страждають на алергію і на-
віть на астму, самостійно за-
побігти хворобливим реакці-
ям організму?

- Звичайно. Якщо астма 
пов’язана з алергією на рослинні 
агенти (пилок чагарників, дерев, 
трав), у період цвітіння алерге-

ну намагайтесь не виходити на 
вулицю у вранішні години. Вікна 
квартири слід тримати щільно 
зачиненими, а кватирки заві-
сити дрібною марлевою сіткою. 
При виході з дому одягайте темні 
захисні окуляри, а коли повер-
нетеся - промийте водою ніс та 
очі для механічного видалення 
пилку. Під час цвітіння рослини-
провокатора алергії краще за 
все виїжджати у відпустку в те 
місце, де ця рослина ще або вже 
не квітує. Хочу нагадати, що мо-
жуть бути небезпечними й рос-
линні ліки, як, утім, і косметика із 
рослинними компонентами. 

Не варто забувати і про мож-
ливість перехресної алергії: ре-

акція на пилок амброзії може ви-
явитися й алергією на соняшник, 
банани, диню, халву, соняшни-
кову олію, кульбабу. А при звич-
ній вже для вас реакції на пилок 
злакових трав причиною  алергії 
можуть стати харчові злаки, хліб, 
пророщене насіння харчових 
злаків. 

- Ви згадали про рослин-
ні ліки, та ліки із рослинними 
компонентами, що можуть 
спричинитися до алергії. То 
що ж відмовитися від тради-
ційних народних засобів?

- Принаймні слід бути осо-
бливо обережним. Непере-
носимість пилку полину може 
виявитися також і в реакції на 
такі лікарські трави, як дивосил, 
мати-й-мачуха, черга, ромашка, 
календула, небезпечними є й 
цитрусові, цикорій, мед, насіння 
соняшнику, жоржини. Якщо у вас 
стійка алергія на пилок лободи 
слід уникати страв, які містять 
буряк, або шпинат.  

Щодо вашої домівки, держіть 
вікна зачиненими, у спальні не 
варто зберігати одяг, розміщу-
вати книжкові шафи, краще якщо 

буде буде лише ліжко (під ним, 
до речі, також не можна нічого 
зберігати.)  Не ставте у спаль-
ні різні декоративні прикраси, 
малі пластичні форми, статуетки 
тощо.  Вони, як відомо, теж чу-
дово збирають пил і заважають 
прибиранню. 

- Ви наполягаєте на “гер-
метичному”, так би мовити, 
варіанті помешкання, але ж 
без свіжого повітря можна по-
мерти?!

- Провітрювати кімнати, дій-
сно, необхідно. Втім робити це 
слід не через відкриту кватирку 
або вентилятор, їм користувати-
ся у жодному разі не можна - він 
лише “ганяє” пил. 

- Названі вами заходи для 
запобігання хвороби мають 
оборонний, так би мовити, 
характер, а чи немає у сучас-
ному антиалергійному арсе-
налі “наступальних” озбро-
єнь?

- Чому ж немає. У домашніх 
умовах може успішно застосо-
вуватися аероіонотерапія, що 
добре себе зарекомендувала. 
Веду мову про апарати типу 

“люстри Чижевського”. Нега-
тивні аероіони, які вони проду-
кують, покращують домашній 
мікроклімат, позитивно впли-
вають на показники бронхі-
альної прохідності й легеневої 
вентиляції. 

Можна також порадити 
алергікам при появі перших 
ознак захворювання застосо-
вувати точковий самомасаж 
рефлексогенних зон на облич-
чі. Зона 1 розташовується на 
переніссі між бровами, зона 
2 - у верхніх кутах носогубних 
складок, зона 3 - за мочками 
вух, зона 4 - у виїмці грудини. 
Масаж треба робити подушеч-
кою вказівного або середньо-
го пальця (у зонах 2 та 3 з обох 
боків одночасний), круговими 
рухами, 7 разів в один бік, 7 
разів в інший, масажуючи кож-
ну точку не довше 20 секунд. 
Увесь масаж має тривати не 
довше за три хвилини. Впро-
довж дня його можна повтори-
ти 3-4 рази. Він полегшить не-
жить, зніме чхання, зменшить 
різь в очах та сльозотечу.

Ярослав ШЛАПАК .

Щ Е  Р А З  П Р О  А Л Е Р Г І Ю 
Пилок квітучої амброзії, кукурудзи і соняшнику 

- справжнє стихійне лихо для алергіків. Пік цвітін-
ня цих культур припадає на кінець серпня - початок 
вересня. І до нас, у редакцію, надходять звернення 
із проханням розповісти, як же попередити розви-
ток важких алергічних реакцій, тож ми й вирішили 
розпитати про це співробітника кафедри клінічної 
імунології і алергології Національного медичного 
університету імені Богомольця, кандидата медич-
них наук Дарію Володимирівну ПЛАХОТНУ.

Одним з головних за-
вдань у цей період є збере-
ження вологи. Добре, якщо 
дощів вистачає, але, якщо 
довго тримається суха по-
года і висока температура 
повітря, сад необ-
хідно поливати. Хоча 
б раз-два на місяць. 
Після поливу необ-
хідно розпушити 
грунт і замульчувати 
пристовбурові кола.

Під 3-5-тирічні 
плодові дерева ви-
ливайте не менш 
ніж 8 відер води, 
якщо дерева старші 
- 10-12 відер. По-
ливати необхідно 
по борозні, прокла-
деній по краю при-
стовбурового кола, 
ближче до кінців 
гілок крони. Саме 
у цих місцях розташовані 
найдрібніші всмоктуючі ко-
рінці.

У цей час рослини по-
требують також піджив-
лення і боротьби зі шкід-
никами. Для підживлення 
відмінно себе зарекомен-
дували: суперфосфат, амі-
ачна селітра і  хлористий 
калій. Оптимальними нор-
мами вважається розчини 
- 15-20 грамів добрива на 
відро води. 

Яблунева плодожерка 
- найнебезпечніший шкід-
ник плодів яблуні та груші. 
Уражені, вони заражають-
ся плодовою гниллю. Для 
боротьби з яблуневою 

плодожеркою необхідно 
проводити регулярне зби-
рання падалиці і видаля-
ти її з саду з гусеницями, 
що знаходяться всередині 
плодів. У кінці липня – на 

початку серпня на штамби 
накладають ловильні пояси 
з мішковини або обгортко-
вого паперу. Після збиран-
ня врожаю пояси знімають, 
гусінь знищують.

Найнебезпечніший для 
саду ворог - мінуюча міль. 
Збільшення кількості молі-
малюток спричиняє перед-
часний листопад, подріб-
нення плодів і неврожаї. 
Ушкоджує міль-малютка 
лише яблуню. Для зни-
щення її гусениць дерева 
обробляють карбофосом 
(10%-м) - 75-90 г, хлорофо-
сом (80%-м) - на 10 л води.

А найшкідливіше за-
хворювання яблуні та груші 

- парша. Збудник захворю-
вання - гриб. Проти парші 
і плямистості листя дерев 
обприскують 1-відсотковою 
бордоською сумішшю 
або 0,4-відсотковим по-

лікарбацином, а 
через тиждень - 
0,5-відсотковою 
сечовиною і 0,5-
відсотковою  ка-
лійною сіллю.

У другій поло-
вині літа відбува-
ється поширення 
захворювання на 
масову  моніальну 
(плодову) гниль. 
На плодах яблуні 
з’являються не-
великі бурі пля-
ми, які поступово 
охоплюють весь 
плід. Уражені 
плоди в осно-

вному опадають, а ті, що 
залишилися на гілках, му-
міфікуються, чорніють і зи-
мують на деревах. Хвороба 
приносить велику шкоду в 
період зберігання плодів. 
Для боротьби з цією хво-
робою необхідно уражені 
гниллю плоди влітку і ті, 
що залишилися на дере-
вах, взимку збирати і зни-
щувати. Використовують 
обприскування дерев по-
лікарбоцином (75%-м) або 
поліхомом (80%-м) - 40 г  
- на 10 л води. Останнє об-
прискування проводять за 
20 днів до збирання вро-
жаю.

(УКРІНФОРМ).

ПОГОДА У ДОМІ

ЛІТО - У ВАШОМУ САДУ

Журнал Forbes опублікував список най-
більш корисних для здоров’я людини про-
дуктів незалежно від країни походження, 
кулінарної традиції або лікувальної дієти.

До таких продуктів зараховані ягоди, 
горіхи і боби, що входять у меню всіх дов-
гожителів. А гранатовий сік, що сприяє 
зниженню тиску і боротьбі з раковими клі-
тинами, надодаток названий “природною 
віагрою”.

Forbes спростовує насторожене став-
лення авторів низки популярних у світі 
дієт до м’яса, стверджуючи, що натураль-
не м’ясо худоби, вирощене на зелених па-
совищах, є одним із найздоровіших і най-
необхідніших для життєдіяльності людини 
продуктів. 

До постачальників життєво важливих 
для організму поживних компонентів від-

несені свіже молоко і яйця, а також вилов-
лений в океані, а не вирощений фермера-
ми лосось.

Журнал нагадує, що в світі немає “по-
ганих” овочів, особливо відзначаючи по-
живну цінність капусти, у т.ч. броколі або 
брюссельська. Цілюща сила яблука та-
кож перевірена довгою історією людства, 
ставлячи його на вершину фруктових упо-
добань.

Цибуля і часник, безумовно, рекомен-
довані до раціону тих, хто піклується про 
своє довголіття. І, звичайно, серед напоїв 
першість утримує еліксир здоров’я - зеле-
ний чай.

Усі перераховані продукти для збере-
ження їх цілющих властивостей потрібно 
вживати сирими або мінімально піддавати 
обробці, вважає Forbes. 

З настанням літа у раціоні багатьох із нас частка рослинної їжі стає значно 
більшою. Це й різні овочі, свіжа зелень, у тому числі і зелені салати. 

ЦЕ ЦІКАВО

НАЙБІЛЬШ КОРИСНІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 
ЛЮДИНИ ПРОДУКТИ

БІЛИЙ ХЛІБ І  КУКУРУДЗЯНІ 
ПЛАСТІВЦІ - ВОРОГИ 

ДЛЯ  СЕРЦЯ!
Регулярне вживання продуктів з високим вмістом 

вуглеводів, таких як білий хліб, підвищує ризик виник-
нення захворювань серцево-судинної системи, вважа-
ють вчені з університету Тель-Авіва в Ізраїлі. 

У  ході дослідження вони з’ясували, що вживання в 
їжу продуктів з великою кількістю вуглеводів через їх 
високий глікемічний індекс сприяє розтягненню пле-
чових артерій протягом кількох годин. А еластичність 
артерій є показником серцевого здоров’я, пояснюють 
кардіологи. Раптове розширення  їх стінок  здатне мати 
цілий ряд негативних наслідків для серця, у тому числі 
розвиток хвороб і навіть раптову смерть. 

Уперше у лабораторних умовах вченим вдалося 
розглянути процеси, що відбувають-
ся всередині артерій до, під час і після 
вживання продуктів з високим глікеміч-
ним індексом. У експерименті взяли 
участь 56 добровольців. Протягом чо-
тирьох тижнів одна група їла кукурудзя-
ні пластівці, змішані з молоком, друга 
- цукрову суміш, третя - хлібні висівки, 
а четверта - була контрольною і не змі-
нювала режим харчування. У результаті 
вдалося  встановити, що продукти, за-
пропоновані всім трьом групам, мають 

високий глікемічний індекс, багаті на вуглеводи і при-
зводять до сильного артеріального стресу. 

Справа у тому, що високий глікемічний індекс швид-
ко збільшує рівень цукру у крові, і з цієї причини, вва-
жають фахівці, зловживання цими продуктами може 
викликати серцеві напади і навіть раптову смерть. Щоб 
захистити здоров’я серця, необхідно насамперед ви-
ключити з харчування білий хліб, кукурудзяні пластівці, 
картоплю фрі і солодкі содові напої. Натомість частіше 
їсти вівсянку, бобові, горіхи, фрукти і овочі, які мають 
низький глікемічний індекс. Така дієта  допоможе не 
тільки зберегти здоров’я серцево-судинної системи, а 
й боротися із зайвою вагою.



10 № 31  31 липня 2009 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

ЩИРОСЕРДНІ 
ПОЗДОРОВЛЕННЯ

* * * * *

Президія районної організації ветеранів Украї-
ни щиросердно поздоровляє із славним ювілеєм – 80-
річчям від Дня народження 

ЗУБАР Раїсу Василівну та 
ЛАГОВСЬКУ Галину Григорівну з Макарова. 
Нехай наступні Ваші роки будуть, як стигла 

пшениця під золотим сонцем. Нехай супутни-
ками Вашого життя будуть завжди розуміння, 
милосердя, мир, злагода, любов і повага Ва-
ших близьких та рідних людей. Міцного Вам 
здоров’я, добра і тепла, радості і щастя – на 
многії літа! Усіх земних благ!

Найдорожчу для нас людину - дорогу дружину, любу, 
милу, добру матусю, бабусю і прабабусю

ЗУБАР Раїсу Василівну 
усім теплом наших сердець поздоровляємо із юві-

лейною датою від Дня народження.
Рідненька наша! Від щирого серця ми зи-

чим здоров’я, без нього немилі всі інші діла, в 
здоров’ї і радість, багатство і сила, і більшого 
щастя на світі нема. Ми, діти й онуки, Тобою 
зігріті, бо знаємо: мама й бабуся за все нас 
простить. Хай ще посміхаються сонце і небо, 
хай Бог береже Тебе, люба, весь час, в жит-
ті нам більше нічого не треба – жила б тільки 
мама із нами й для нас!

Чоловік, діти, внуки та правнуки.

Поздоровляємо усім теплом наших сердець із 75-
річчям від Дня народження колишнього голову колгоспу 
«Прогрес» с. Липівка

Миколу Сергійовича ТАРАСЮКА.
Шановний імениннику! Хай скільки літ 

Вам випаде в житті, але всі вони будуть ще-
дрі на здоров’я, на щастя. Щоб ви знаходили 
радість і утіху в родині і між добрими людь-
ми. Щоб у домі завжди панували добробут, 

мир і злагода, а на серці – тепло і душевний спокій.
З повагою колектив працівників 

бухгалтерії колишнього колгоспу.

ОДЕНЦОВУ Любов Михайлівну — 
доярку СТОВ „Зоря” с. Соснівка якнайтепліше поздо-
ровляють з 55-річчям від Дня народження дирек-
ція, профком та весь колектив господарства.

Бажаємо Вам довгого віку при міцному 
здоров’ї, людського тепла, шани й поваги та любо-
ві від рідних і близьких людей. Хай ранки світяться 
чистими росами, а кожен день несе світлу радість, 
успіхи, сімейне щастя, благополуччя й удачу, чи-
мало добра, тепла і всього сповна.

Щиро, сердечно, від усієї душі поздоровляємо із ювілей-
ною датою від Дня народження дорогих, шановних кумів

Марію Федорівну та
Володимира Омеляновича ЗАБОРОВЦІВ.

Від щирого серця здоров’я бажаєм, а щастя – 
від власної долі, щоб завжди в достатку жилося, 
щоб горя не знали ніколи. Хай радість і сонце за-
глянуть в віконця, відкриються двері для щастя й 

добра, хай сила прибуде, здоров’я зміцніє на мирні та ще-
дрі, на довгі літа!

З повагою куми, с. Калинівка.

Сьогодні святкує золоту дату - 50-річчя від Дня наро-
дження слюсар з ремонту котельного обладнання

ШАБАНОВ Станіслав Вікторович.
Тож з такої чудової нагоди адміністрація та 
профспілковий комітет КП КОР “Макарів-
тепломережа” сердечно поздоровляють його 
і бажають добра, благополуччя, миру, злагоди. 
Хай же доля дарує багато-багато літ доброго 
здоров’я та усіляких гараздів.

Хай надійних людей Вам життя посилає, а в 
серці довіку добро не згасає. Хай радість всмі-
хається у Вашому домі, і ліку не буде щасливим 
рокам, міцного здоров’я й удачі в усьому ми зичимо Вам.

А ще: якнайщиріше вітаємо з одруженням сина Євге-
нія і бажаємо йому завжди і всюди тільки радості, злаго-
ди, кохання і здійснення мрій та сподівань.

.

Дирекція, профком та весь колектив СТОВ 
„Зоря” с. Соснівка щиро здоровлять із 45-річчям від 
Дня народження доярку товариства

САЙЧУК Ларису Олександрівну.
Хай квітнуть у Вашому літі ніжні волошки й усмішки при-

вітні, нехай обминають невдачі і втома, хай 
дні будуть щедрі й вагомі. Бажаємо миру, 
злагоди, добра, любові, благополуччя та 
сімейного щастя. А ще – веселощів низку, 
здоров’я міцного від щирого серця ми зи-
чим до всього.

* * * * *

* * * * *

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право особистої власності на жит-
ловий будинок, який знаходиться в селі Бишів по вулиці 60 
років Україні, 35, видане на підставі рішення виконкому Би-
шівської сільської ради №2 від 12 лютого 1993 року на ім’я 
ЯКОВЛЄВА Миколи Івановича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності 
на земельну ділянку серії ЯГ №166909, виданий Макарів-
ським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації 
26 жовтня 2006 року за №102 на підставі рішення виконкому 
Червонослобідської сільської ради від 15 грудня 2004 року 
№70-15-ІV на ім’я ДІДЧЕНКА Євгена Севастьяновича, 
вважати недійсним.

* * * * *

Н А  Ц Ь О М У  М І С Ц І  М О Ж Е  Б У Т И  В А Ш Е  С В Я Т К О В Е  П Р И В І Т А Н Н Я , 
П Р И В А Т Н Е  О Г О Л О Ш Е Н Н Я  Ч И  Р Е К Л А М А . 

З В Е Р Т А Т И С Я  В  Р Е К Л А М Н И Й  В І Д Д І Л  З А  Т Е Л . :  5 - 1 4 - 9 8 .

ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

КУДИ ЙДУТЬ НАШІ ПОДАТКИ?..
МАК  ВАБИТЬ 

НАРКОЗАЛЕЖНИХ
24 липня в Макарові 

затримано гр. Б. з паке-
том з подрібненою масою, 
схожою на мак, вагою 100 
грам, а також у гр. С. та Ж. 
вилучено 20 рослин схожих 
на мак.

У райцентрі на приса-
дибній ділянці по вулиці 
І.Франка виявлено неза-
конний посів маку.

БІЙКА З ТРАГІЧНИМ 
КІНЦЕМ

16 липня у В.Карашині 
по вулиці Дружби в будин-
ку гр. Г. виявлено труп гр. 
Б., 1982 року народження, 
непрацюючого, з ознаками 
насильницької смерті. На 
місці пригоди встановле-
но, що 15.07 ці чоловіки та 
гр. Ш. вчинили бійку в ста-
ні алкогольного сп’яніння. 
Під час суперечки гр. Ш. 
завдав тілесні ушкодження 
ножем грудної клітки гр. Б., 
який і помер на місці. За-
триманий зізнався у ско-
єному злочині. Його при-
тягнули до кримінальної 
відповідальності.

КРАДУТЬ І 
НЕ ХОВАЮТЬСЯ
У Ситняках на вулиці 

Леніна гр. Ш. завдав тілесні 
ушкодження гр. Ф., у якого 
викрав з будинку гроші. А 
в Колонщині гр. Т. викрав 
гроші у гр. В., попередньо 
побивши його. У скоєному 
він зізнався.

МІЦНІШЕ 
ТРИМАЙТЕСЯ 

ЗА КЕРМО, А ТО…
11  липня  в с. Чор-

ногородка по вулиці Ле-
ніна сталась дорожньо-
транспортна пригода. 
Водій моторолера гр. О. не 
впорався з керуванням  і, 
з’їхавши у кювет, зіткнувся 
з деревом. У результаті за-
гинув на місці аварії.

МІЛІЦЕЙСЬКА
ХРОНІКА

Кожен мешканець райцентру 
прагне жити в чистому, красивому 
містечку. Бажають бачити прибра-
ні вулиці, як в Англії. Проте вони 
забувають, що там охайно завдяки 
вихованості англійців, дотриман-
ню певних законів, за невиконання 
яких накладаються штрафи, та їх 
прагненню жити в гармонії з при-
родою. У нас бажають жити в ото-
ченні гарної природи й чистоти, 
та, на жаль, не докладають зусиль, 
щоб забезпечити собі комфортне 
життя. 

Озирнувшись навкруги, скла-
дається враження, що макарівці не 
вміють цінувати працю двірників, 
які дбають про чистоту. Нині куль-
турний рівень мешканців району 
залишає бажати кращого. Нео-
дноразово ми спостерігали, як пе-
рехожі, з’ївши морозиво чи щось 
інше, викидають обгортки під ноги, 
випивши сік, воду, пиво викидають 
порожні коробки та пляшки під 
тин, а упаковки від сигарет просто 
дуже часто викидають через вікна 

автомобілів. А мешканці приле-
глих будинків змушені періодично 
брати й все збирати.

На початку цього тижня по ву-
лиці Леніна проводили прибиран-
ня придорожньої території. Після 
скошування трави вся територія 
була вкрита пляшками, папірцями 
та іншим різноманітним сміттям 
(на фото зображено, як працівни-
ки райВУЖКГ збирають його в па-
кети). Ця картина продемонстру-
вала мені ставлення жителів до 
своєї малої батьківщини та відсут-
ність у них культурно-морального 
виховання. 

Нещодавно, прибираючи на-
вколо будинку, я знайшла три ви-
користані одноразові медичні 
шприці. Нині такі випадки непо-
одинокі. Це дуже шокувало мене, 
адже вони могли б потрапити до 

рук дитини й 
інфікувати її не-
безпечною хво-
робою. 

Вже неодно-
разово друку-
валися в «Мака-
рівських вістях» 
факти з приводу 
руйнування сек-
ційного бетон-
ного тину біля 
річки Здвиж. 

Опісля воно не 
надовго припиня-
лось. Нині, прой-
шовши понад 
річкою, бачиш 
з кожним днем, 
що щось зміни-
лось, придивив-
шись, помічаєш 
що з’явились нові 
прогалини в тину. 
Невже молоді не-
має куди подіти свою «б’ючу клю-
чем» енергію? Чи вони визначають 
сильнішого таким чином? Не зро-
зуміло. Однак наслідки таких “зма-

гань” після вихідних вражають. 
Неприємна картина спостері-

гається на автобусних зупинках. 
Зазвичай зранку, коли всі поспі-
шають на роботу, на них помічаєш 
велику кількість лушпиння від со-
няшникового насіння, битого скла 
від пляшок з-під пива, вина, горіл-
ки та металеві банки. Біля кожної 
зупинки ж стоять урни. Невже так 
важко все це викинути туди? Мо-
лодь на очах у старшого покоління 
сидить на лавках і плює лушпиння 
під ноги. Невже вони так само чи-
нять у себе вдома? Напевно ж ні, 
тому, що їх батьки можуть змусити 
негайно все прибрати. Чому ж це 
дозволяють собі робити в громад-
ських місцях? Невже їм приємно 

сидіти, так би мовити, в “свинар-
нику”? Відповіді на ці запитання, 
на жаль, я не маю.

Більше місяця біля зупинки 

«Автостанція» під стовпом лежить 
сміття в мішках та без них. Періо-
дично його кількість збільшується. 
Стихійне сміттєзвалище (на фото 
внизу) виникло на центральній 
вулиці Макарова завдяки його жи-
телям. Нині купа поступово збіль-
шується завдяки перехожим, які 
викидають поруч різноманітне 
сміття. Звернувши до вулиці Про-
ектна, бачу аналогічну картину, а 
на вулиці Леніна, 14, за тином вже 
починає формуватись смітник (на 
фото вгорі).

Нещодавно, вирішивши прові-
дати рідних, прийшла до зупинки 
на вулиці Ватутіна, що у Макарові, 
чекати рейсового автобуса. Проте 
побачена картина змусила заду-
матись про культурне, моральне 
виховання макарівців. На лавці ле-
жала збита кішка, по запаху, який 
«завис» у повітрі, можна було зро-
бити висновок, що вона вже дав-
ненько там знаходилась. Нині на 
вулиці літо і погода примхлива. 
Різко насунула хмара і линув дощ. 
Люди, які чекали автобус, не очіку-
ючи зміни погоди і не взявши па-
расольку, були змушені ховатись 
під навіс. Через силу вони стояли 
поруч з мертвою кішкою. З виразу 
їх облич можна було зрозуміти, як 
їм це неприємно. Проте мокнути 
під дощем не хотіли. Пригнічені 
люди змушені були дивитись і вди-
хати цей неприємний запах. Мені 
пощастило, що ношу постійно у 
сумочці парасольку. Я дістала її й 
подалі від зупинки чекала на авто-
бус. Невже так важко було закопа-
ти бідну тварину? 

Макарівська селищна рада на 
додаткове прибирання вулиць, ре-
монт тинів витрачає чималі кошти. 
Ми ж самі з вами сплачуємо їх у 
місцевий бюджет. Проте ці кошти 
можна використати на щось суттє-
ве та корисне для нашого селища. 
Наприклад, збудувати дитячий 
майданчик. 

Всім добре відома народна му-
дрість: «Чисто не там, де прибира-
ють, а там, де не смітять». Проте 
мало хто нею керується. Я споді-
ваюсь, що з часом наші громадяни 
стануть більш відповідальними і 
наше селище подаватиме приклад 
іншим як ідеал чистоти, упорядко-
ваності та затишку.

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

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 .

ІНОЗЕМНА КОМПАНІЯ 

ЗАПРОШУЄ  НА  РОБОТУ 
НА СТО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ
 ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

(МЕХАНІКІВ, СЛЮСАРІВ, УЧНІВ). 
ТЕЛ.: 8-0670216-26-89, 8-050-330-43-88.

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.

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

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

майнові комплекси, автомобілі;
- Землевпорядні та геодезичні роботи: 

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

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

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

ДП "МАКАРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

потрібен водій із власним автомобілем 
(пиріжок) для розвезення хлібобулоч-

них виробів по Макарову.
ТЕЛЕФОН  ДЛЯ  ДОВІДОК - 8-050-901-51-65.

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ 
МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН, 

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

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

ПП “БУДМАРІЯ“ НАДАЄ ТАКІ ПОСЛУГИ:
НОВЕ БУДІВНИЦТВО, РЕМОНТ, УСІ ВИДИ 

ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ.
ТЕЛ. :  8-067-530-28-68,  8-050-411-49-28.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:
КУХАРІ, ПРАЦІВНИКИ 
НА КУХНЮ, БАРМЕНИ, 
ОФІЦІАНТИ, ПРОДАВЦІ. 
ЗАРПЛАТА - ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. 

ТЕЛ. :  8-067-595-99-67 . 
СВІТЛАНА.

ПРОДАЮ ДЕШЕВО трактор “МТЗ-80“, 1986 
року випуску та автомобіль “ГАЗ-53“, 1982 
року випуску. Телефони: 8-096-179-43-25; 
8-093-500-58-94.

ПРОДАЮ гараж у Макарові в районі цегельного 
заводу. В гаражі є добротний погріб. Телефон 
– 8-095-747-80-16.

ПРОДАЮ ВАЗ-2101 у хорошому стані після 
капремонту (зелений металік, диски, об’єм 
двигуна – 1,6, тоніровка). Смт Кодра. Теле-
фони: 4-39-02; 8-095-243-59-13.

ПРОДАЮ автомобіль “ВАЗ-21063” у нормаль-
ному стані. Телефони: 5-19-47 (ввечері) або 
8-097-393-63-24.

Молода сім’я ТЕРМІНОВО НАЙМЕ БУДИНОК 
з усіма зручностями в гарному стані (від 3-х 
кімнат) на довгий термін. Чистоту й оплату га-
рантуємо. Цікавлять такі населені пункти: Ма-
карів, Липівка, Маковище, Гавронщина. Тел. 
8-050-334-99-19.

ПРОДАЮ дійну козу (3 роки) та козеня заанин-
ської породи (4,5 міс.). Телефони: 6-01-59, 
8-063-433-80-66.

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

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

ВИКОНАННЯ РОБІТ У  СТИСЛІ  СТРОКИ 
50% ПЕРЕДОПЛАТИ

Звертатись: Макарів, вул. Фрунзе, 23. Тел.: 5-31-88; 
8 (068) 358-76-15; (044) 227-02-09, 8-068-352-86-19.

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

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.

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

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

•••
ВИГОТОВЛЯЄМО: металеві конструкції будь-
якої складності (огорожі, ворота, перила, поруч-
ні, козирки, оградки, грати віконні). Швидко та 
якісно. Доставка. Макарів, вул. Пушкіна, 3. 
Тел.: 5-25-75, 8-066-978-42-40, 8-098-876-05-90.

ПОМИНАЄМО
1 серпня минає 15 років, як не-

вблаганна смерть обірвала життя 
найдорожчої нам людини – доньки, 
матері трьох синів, учительки Моти-
жинської школи

РАДЧЕНКО Наталії Аркадіївни.
Невблаганний біль ятрить наші 

зболені душі. Тужимо ми за тобою, 
наша рідна і любима. Ти наше соне-

чко, що зайшло так рано на сході.
Вічно пам’ятаємо тебе, Наталочко.

Рідні.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
З 31 липня 2009 року по 30 серпня 2009 

року буде проводитись громадське обгово-
рення проекту містобудівного обгрунтування 
розташування та забудови ОСГ ФО Худолєй 
В.В. та Худолій С.В. у с. Копилів, яке було роз-
роблено Інститутом інвестиційної стратегії 
регіонального розвитку на підставі дозволу 
Макарівської РДА №6-15-8/570 від 14.04.2009 
р. та рішення Копилівської сільської ради №73 
від 29.04.09 р. 

Для детального ознайомлення з пропозиці-
ями та зауваженнями щодо проекту містобу-
дівного обгрунтування можна звертатися до 
відділу архітектури району (тел. 6-00-86). 

Остаточне обговорення проекту буде 
проведено 30.08.09 р. з 9.00 до 13.00 у 
приміщенні Копилівської сільської ради. 

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.

Д О П О М О Ж І Т Ь 
З Н А Й Т И  Л Ю Д И Н У !
22 травня 2008 року в районі села 

Гурівщина Києво-Святошинського ра-
йону зник безвісті 
  КЛАЧУК Олександр Анатолійович, 
1976 року народження, житель Волин-
ської області. Якщо вам щось відомо 
про його місцезнаходження, просимо 
повідомити за телефонами: 8-067-
798-65-90, 8-067-361-72-22. 
Дякуємо за допомогу.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право особистої власності на 
житловий будинок, який знаходиться в селі Мостище по 
вулиці Щорса, 22, видане на підставі рішення виконкому 
Мостищенської сільської ради №7 від 14 березня 1995 
року на ім’я ПОГОР Людмили Анатоліївни, вважати 
недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ торговий патент серії ТПБ №288093, вида-
ний Державною податковою інспекцією в Макарівському 
районі на ім’я ЗАРИЦЬКОГО Олександра Володими-
ровича, вважати недійсним. 

ЗАГУБЛЕНУ довідку №251 форми 4-ОПП, видану Дер-
жавною податковою інспекцією в Макарівському районі 
на ім’я ДЕНИСЮК Інни Валеріївни з Макарова, вважа-
ти недійсною.

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

на заміщення вакантної посади 
спеціаліста 1 категорії 
(з питань благоустрою)

Професійні та кваліфікаційні вимоги до пре-
тендентів:

- вища    освіта    відповідно-професійного    спря-
мування    за    освітньо-кваліфікаційним рівнем;

-   стаж роботи за фахом не менше 5-ти років, зна-
ння комп’ютера.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода-
ють на ім’я голови конкурсної комісії заяву про участь 
у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з відповід-
ними додатками, копії документів про освіту та пас-
порта, відомості про доходи та зобов’язання фінансо-
вого характеру щодо себе та членів сім’ї за 2008 рік.

Особи, документи яких відповідають встановле-
ним вимогам, складають іспит.

Заяви приймаються протягом місяця з дня 
опублікування оголошення за адресою: смт Ма-
карів, вул. Фрунзе, 30, селищна рада.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 5-14-64.

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

ОГОРОЖІ
СЕКЦІЙНІ ГАРАЖНІ ТА 
ПРОМИСЛОВІ ВОРОТА

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

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

Макарівський райком Компартії України глибоко су-
мує з приводу смерті комуніста, ветерана Великої 
Вітчизняної війни, жителя села Бишів

ШИДЕНКА Сергія Федоровича
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким по-
кійного.

РІДШАЮТЬ РЯДИ ВЕТЕРАНІВ
Кількість бишівських ветеранів знову скоротилася. 

Не стало серед нас 
Сергія Федоровича ШИДЕНКА. 

Все своє свідоме життя віддав ветеран службі і 
праці рідній державі. Користувався повагою і авто-
ритетом серед співробітників і односельчан. Зареко-
мендував себе, як добрий сім’янин.

У зв’язку з такою втратою рада ветеранів вислов-
лює свої щирі співчуття рідним і близьким. Добра 
пам’ять про ветерана збережеться в наших серцях.

Хай же пухом покійному буде рідна земля!
В.ЯНКОВСЬКИЙ,

голова райради ветеранів. 
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3 - 9  С Е Р П Н ЯГ О Р О С К О П

П О С М І Х Н І Т Ь С Я

МАНДРІВНИКИ І МАНДРИ

УКРАЇНЦІ ОБЛЮБУВАЛИ АДРІАТИКУ 
Запроваджений Хорватією з 1 травня по 

1 жовтня безвізовий в’їзд українців на те-
риторію країни сприяє збільшенню потоку 
громадян України, які бажають провести літ-
ній відпочинок на Адріатиці. Як повідомив на 
прес-конференції у Загребі міністр туризму 
Хорватії Дамір Байс, у порівнянні з 2008 роком 
у червні кількість українців, які відпочивали на 
Адріатиці, зросла на 17 відсотків. 

Загалом же, за даними міністра, на Адрі-
атичному морі відпочивало 1,3 млн туристів, 
що на 6 відсотків менше, ніж у червні минулого 
року. Водночас збільшилася кількість туристів 
з Австрії (на 20 відсотків), України (17), Сер-
бії (17), Швейцарії (16), а також з Німеччини, 
Болгарії і Чорногорії. Зменшилася число при-
булих до Хорватії із Росії (на 30 відсотків), а також з Угорщини та Швеції.

Міністерство туризму Хорватії розраховує на зростання хвилі туристів, зокрема з України, у серпні. 
Саме на пік літнього туристичного сезону припала торік найбільша кількість звернень громадян України 
до Посольства Республіки Хорватія в Києві. За інформацією хорватського посольства, лише протягом 
липня 2008 року громадянам України було видано для відпочинку на Адріатиці 7767 віз. 

Степан ВАШ, Будапешт  (УКРІНФОРМ)

Н Е Й М О В І Р Н О ,
 А Л Е  ФА К Т

ЗА ПОРУШЕННЯ 
ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ 
ЗААРЕШТУВАЛИ. . . 

СОБАКУ
Поліція міста Еппінг у штаті 

Нью-Гемпшир, США, заарешту-
вала собаку, який дуже голосно і 
довго гавкав.

Тепер його хазяйці Лорейн 
Ніл доведеться постати перед 
судом, і, якщо собаку визнають 
винною в порушенні громадсько-
го порядку, заплатити штраф у 
розмірі 25 доларів. При повтор-
ному правопорушенні Ніл пови-
нна буде заплатити 100 доларів. 
Власниця собаки ситуацію ко-
ментувати відмовилася.

За словами поліції, тварина 
гавкала практично весь день і за-
важала сусідам, які і звернулися 
до властей. Зазвичай такі виклики 
закінчуються винесенням попе-
редження господарям собаки, але 
поліції не вдалося застати Ніл удо-
ма, і тварину довелося забрати.

Шоста частина кіносаги про Гаррі Поттера - “Гаррі Поттер і 
Принц-напівкровка” - обіцяє стати найкасовішою картиною за всю 
історію студії Warner Bros. Фільм  вже вийшов у прокат по всьому 
світу, передає РІА Новини. Австралія, Бельгія, Болівія, Бразилія, 
Велика Британія, Венесуела, Данія, Єгипет, Іспанія, Італія, Колум-
бія, Нова Зеландія, Панама, Перу, Росія, Уругвай, Франція, Шве-
ція, Швейцарія і Чілі одночасно побачать “Гаррі Поттера і Принца-
напівкровку”.

“У Росії фільм виходить більш як на 900 копіях - це максимальна 
цифра з усіх фільмів за романом Роулінг. Він точно обійде по продажу 
такі світові бестселери, як “Людина-павук”, “Матриця” і навіть “Піра-
ти Карибського моря”, - повідомив представник російського прокат-
ника  “Каро-фільм”.

Раніше “Пірати Карибського моря” були на третьому місці за ви-
ручкою після “Титаніка” (1,8 мільярда доларів) і “Володаря кілець: По-
вернення короля” (1,2 мільярда доларів). За даними boxofficemojo.
com, друга серія “Скрині мерця” принесла більше мільярда доларів, 
третя частина “На краю світу” відстала зовсім ненабагато, набравши 
960,99 мільйона доларів.

Попередній фільм про школяра-чарівника - “Гаррі Поттер та Ор-
ден Фенікса” - у перший день прокату приніс 44 мільйона доларів, а 
перший довгий уїк-енд дав 139,7 мільйона доларів. Загальна виручка 
фільму становила 646 мільйонів доларів.

На питання про те, чи не вплине складна економічна ситуація на 
суму зборів, представник “Каро-фільм” відповів: “Як можна говорити 
про кризу, коли мова йде про Гаррі Поттера”?

У шостій серії перед фанатами роману Роулінг з’явиться маг, що 
подорослішав, якому під силу не тільки боротися з нечистою силою, 
але і завойовувати жіночі серця.

“ГАРРІ  ПОТТЕР”  ОБІЦЯЄ 
ПОБИТИ ВСІ РЕКОРДИ

КОХАННЯ І ВІРНІСТЬ
ТВОРЯТЬ ДИВА

КИТАЄЦЬ 
ОПРИТОМНІВ, 

ПРОЛЕЖАВШИ В 
КОМІ 13 РОКІВ

Житель Пекіна, який пролежав 13 
років у комі, несподівано прийшов до 
тями. Перше, що сказав чоловік, який 
опритомнів, це ім’я його дружини - Ян 
Ліїн. Дружина всі ці роки доглядала за 
ним. 

Китаєць, ім’я якого не назива-
ється, впав у кому після отруєння 
газом у результаті нещасного ви-
падку. “Я ніколи не думала здавати-
ся, адже ми чоловік і дружина”, - го-
ворить 51-річна Ян Ліїн. 

Чоловік опритомнів у червні, з 
тих пір його стан дещо покращав. 
Він уже вимовляє деякі слова і може 
самостійно їсти. 

Три роки тому схожий випадок 
стався в Нанкіні. Там в одній із ліка-
рень після 10 років коми опритомні-
ла літня жінка. Одразу вона покли-
кала на ім’я свого чоловіка. 

Чоловік, який прожив з нею пів-
століття, проводив біля її ліжка довгі 
години, наспівуючи дружині пісні, 
які сам вигадував. 75-річний чоло-
вік заявив журналістам, що саме ця 
“терапія” привела пацієнтку до 
тями. 

- Коханий, ти б мені хоч квітів 
купив... 

- Навіщо, ти ж ніби ще жива?

Вчора ввечері на Проспек-
ті Перемоги на братів Кличко 
напали грабіжники. Все на-
грабоване майно (мобільний 
телефон, золотий годинник, 
гроші і т.д.) забрали з собою в 
могилу...

- Вони були зарученими май-
же 10 років.

- А чому ж ніяк не могли одру-
житися?

- Тому що вона не хотіла ви-
ходити за нього, коли він пив, 
а він не хотів одружуватися із 
нею, коли протрезвівав.

- Чим відрізняється молодий 
холостяк від старого? 

- Молодий прибирає в квар-
тирі, щоб запросити до себе 
жінку, а старий запрошує жінку, 
щоб поприбирала.

Жених до нареченої: 
- Ти не забудь, що говорити, 

як нас будуть вінчати. 
- Та ти що. Це ж мені не 

вперше.

Дружина. 
- У тебе нова секретарка? 

Чоловік. 
- Так. 
Дружина. 
- Симпатична? 
Чоловік. 
- Так. 
- А одягається як? 
- Швидко.

Двері відкриваються і в кім-
нату забігає хлопець.

- Привіт, батьку!!!
Тато (програміст) сидить за 

комп’ютером і не повертаючи 
голови питає:

- Де ти шлявся?
- В армії, батьку…

Дружина - чоловікові:
- Як ти думаєш, може, нам 

зрадити один одному, щоб хоч 
якось оживити наше тьмяне сі-
мейне життя?

- Марно, я вже пробував...

Якщо чоловік дарує дружині 
квіти без усякої причини, зна-
чить він тільки що бачився з 
цією причиною.

Сидять на концерті камерної 
музики бабуся з онучкою. Грає 
віолончеліст. Онучка запитує 
бабусю: “Бабусю, а коли дядь-
ко розпиляє свою коробку, ми 
підемо додому?”

ОВЕН (21.03-20.04)
Цей тиждень вiдкриває 

перед вами багато нових мож-
ливостей. Головне - зробити 
правильний вибiр i зайняти-

ся в першу чергу тим, що зміцнить 
вашi матерiальнi позицiї. Працюйте 
на перспективу, ведiть переговори з 
потенцiйними партнерами. У четвер 
можна  вирiшувати фiнансовi питання. 
В особистому життi зараз ви схильнi 
керуватися почуттям обов`язку, i це 
може послужити стимулом для важли-
вих вирiшень. Виконуйте зобов`язання, 
обiцянки - це хороший час для укла-
дання мiцних союзiв, оформлення 
стосункiв, старту в новому напрямi.

Сприятливi днi: 5, 9; несприятли-
вих немає.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Зараз у центрi уваги 

опиняться домашнi справи 
i особистi стосунки. Цiлком 
можливо, що теми виникнуть 

достатньо серйознi. У понедiлок не об-
межуйте себе в можливостях - щось 
може приємно здивувати i порадувати. 
Надавайте пiдтримку i допомогу тому 
з членiв сiм`ї, в якого з`являться новi 
перспективи. Побути в ролi психоте-
рапевта i вислухати сповiдi друзiв або 
колег вам доведеться за цей час не 
раз. Ближче до кiнця тижня спробуйте 
зайняти активнiшу позицiю, повертай-
теся до планiв, якi ви на якийсь час за-
лишили. 

Сприятливi днi: 4; несприятливi: 
3, 6.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Хай ваша потреба в 

романтицi не входить у 
суперечнiсть з тенденцiями, 
що намiтилися в оточеннi, до 

постiйностi. Зараз час зміцнювати 
зв`язки. Проявляйте емоцiйнiсть, об-
говорюйте з близькою людиною пла-
ни на майбутнє. Кульмiнацiя важли-
вої теми можлива у четвер. Вiдверта 
розмова стане точкою вiдлiку для по-
чатку взаємодiї вже за новими пра-
вилами. Все, що вiдбувається зараз, 
має серйознi перспективи, i краще не 
вiдкладати вирiшення важливих питань 
на потiм. До кiнця тижня з`являться новi 
орiєнтири i в дiловiй сферi.

Сприятливi днi: 7, 9; несприятливi: 4.

РАК (22.06-22.07)
Зараз ви готовi узяти на 

себе новi обов`язки. I якщо на 
роботi все йде задовiльно, то 
при бажаннi можете викорис-

товувати цей тиждень для домашнiх 
справ. Сумiсний вплив Венери i 
Меркурiя бiльше схиляє до прикра-
шання житлового простору, естетичних 
занять, вiдвiдин салонiв i магазинiв. З 
другої половини тижня випробуванням 
можуть пiддатися вашi почуття. Не уни-
кайте вiдвертої розмови з близькою лю-
диною у четвер. Все, що вiдбувається 
зараз, знакове i одержить розвиток 
найближчим часом.

Сприятливi днi: 8; несприятливi: 5.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вас може охопити 

неспокiй - чи вистачить сил 
або засобiв для реалiзацiї тих 
планiв, якi у вас виникли. Поки 

не поспiшайте, але й не упускайте 
можливостей, якi самi йдуть у руки. 
В середу не розслабляйтеся, iнакше 
швидкий розвиток подiй може ви-
бити у вас грунт з-пiд нiг. З четверга 
вiдновите контроль над важливими 
аспектами свого життя. Але запасай-
теся терпiнням i спокiйно ставтеся до 
тимчасових перевантажень. Вихiднi 
цiлком присвятiть вiдпочинку i розва-
гам, оскiльки з понедiлка знову актив-
но займетеся справами.

Сприятливi днi: 3; несприятливi: 7.

ДIВА (24.08-23.09)
У вас є шанс узяти реванш 

за всi упущенi можливостi, 
вiдстрочення i обмеження 
останнiх тижнiв. Розширюй-

те коло спiлкування. Друзi i родичi 
можуть допомогти у втiленнi ваших 
iдей. Реалiзувати найбiльш важ-
ливу частину своїх планiв на цей 
тиждень краще всього у четвер. 
Домовленостi бажано закрiплювати 
формально. У стосунках з близь-
кими людьми, як нiколи, важлива 
згуртованiсть i умiння їх зрозумiти. 
Зараз добре об`єднуватися навколо 
якихось загальних проектiв.

Сприятливi днi: 3, 9; несприятли-
вих немає.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Головне - тримати в 

рiвновазi емоцiї. Тодi зможе-
те спокiйно наполягати на 
своїй думці i зробити все так, 

як вважаєте за потрiбне. Зростає 
роль друзiв у вашому життi. Цiлком 
ймовiрно, що з кимось з них захо-
чете зайнятися загальною справою. 
Це вiдповiдний час для планування, 
обговорення перспектив i пошуку 
необхiдної iнформацiї. Не поспiшайте 
- момент для ривка ще не настав. Ко-
ристуйтеся можливiстю вiдпочити, 
придiлити бiльше часу здоров`ю i сво-
єму зовнiшньому вигляду. Розберiться 
з безладом у будинку - незабаром на 
це у вас не залишиться часу.

Сприятливi днi: 6; несприятливi: 4.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Не дивлячись на те, що ви 

готовi наполегливо рухатися 
до намiчених цiлей, поки не все 
вдасться узяти пiд контроль. 

Iз стартом нових проектiв доведеться 
почекати, якщо вiдчуваєте, що парт-
нери ще не “дозрiли”, щоб пiдтримати 
вашi iнiцiативи. В особистому життi 
тенденцiї сприятливiшi. Можливо, на 
цьому тижнi не вистачатиме романти-
ки. Але якщо останнiм часом ви стали 
придiляти менше уваги коханiй людинi, 
то тепер є можливiсть повернути почут-
тям колишню глибину. Знайдiть привiд 
для побачення у четвер, якщо шукаєте 
шлях до примирення.

Сприятливi днi: 3, 6; несприятливi: 9.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Налаштовуйтеся добре 

попрацювати. Це сприятли-
вий час для того, щоб почати 
якийсь довготривалий проект. 

Якщо у понедiлок вдасться уникнути 
додаткового i не особливо бажаного 
навантаження, то спокiйно займай-
теся пошуком необхiдної iнформацiї 
i ведiть переговори. Зараз вам бу-
дуть потрiбнi вагомi аргументи, щоб 
схилити начальство або партнерiв 
до своєї точки зору. Безпосередньо 
приступати до нової справи краще з 
наступного тижня. А поки що не упус-
кайте можливостей, якi дарує вам 
лiто, - вiдпочивайте i розважайтеся.

Сприятливi днi: 5, 9; несприятливi: 7.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Якась важлива для вас 

тема йде до своєї кульмiнацiї. 
Найбiльш вiрогiднi змiни у 
сферi професiйнiй. Цей тиж-

день прояснить вашi можливостi i 
зобов`язання, а вже самi подiї краще 
планувати на наступний тиждень. Не 
дайте емоцiям узяти верх над вами в 
середу, якщо вiдчуєте, що на вас чи-
нять активний тиск. У четвер знайдете 
додатковi аргументи i прихильникiв, 
щоб наполягти на своєму, якщо в 
цьому буде необхiднiсть. Намагайте-
ся, щоб близька людина не вiдчувала 
весь цей час вашу вiдчуженiсть.

Сприятливi днi: 5; несприятливi: 
4.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Цей тиждень може стати 

випробуванням для вiдчуттiв. 
Можливо, якiсь стосунки не 
витримали перевiрку часом, i 

ви вирiшите вiд них вiдмовитися. Буде 
багато розмов. Але якщо у вас з парт-
нером є загальнi справи або iнтереси, 
то стосунки можуть перейти на новий 
рiвень. У середу не пiддавайтеся на 
провокацiї на роботi, а вдома будьте 
поблажливi до своїх близьких. Ви мо-
жете вiдчувати, що справ у вас стає 
все бiльше. Тому органiзуйте собi у 
вихiднi повноцiнний вiдпочинок.

Сприятливi днi: 3; несприятливi: 
8.

РИБИ (20.02-20.03)
Якщо у вас є актуальнi 

питання або плануєте почати 
щось нове, то варто поквапи-
тися. Важливi переговори теж 

не вiдкладайте на наступний тиж-
день. Зараз у вас хороша можливiсть 
сформувати групу пiдтримки i об-
говорити плани на найближчий час. 
Вашi позицiї змiцняться, якщо те, 
що вiдбувається, зможете оцiнити 
не з погляду проблем, а як новi 
можливостi, що вiдкриваються. У осо-
бистому життi чудовi перспективи для 
змiцнення стосункiв, що вже скла-
лися. Але навiть безневинний флiрт 
може викликати ревнощi партнера.

Сприятливi днi: 9; несприятливi: 
7.

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *
*  *  *

*  *  *


