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9 СЕРПНЯ – ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА
Щиро вітаємо працівників будівельного комп-

лексу з професійним святом!
Ваша професія одна з найпопулярніших. Не-

дарма народна мудрість вбачає одне з найви-
щих покликань людини у тому, щоб побудувати 
дім. Лише той, хто будує, має майбутнє, упевне-
но дивиться у завтрашній день.

Сьогодні будівельники розробляють і впро-
ваджують нові прогресивні технології, більш 
ефективні форми менеджменту, готують високо-
кваліфіковані кадри, що є запорукою вирішення 
багатьох соціальних проблем, найважливішою з 
яких є зведення будинків.

Тож нехай ваша праця приносить вам радість 
і достаток, а людям - затишок у зручних оселях.

Міцного вам здоров’я, творчої наснаги, щас-
тя і добра.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ!

Щиро вітаємо вас з Днем працівників ветери-
нарної медицини, який святкуватимемо у неділю. 
Ваша щоденна праця є суспільно необхідною. В 
усі часи вона мала вагому цінність у суспільстві. 
Адже, підтримуючи стабільне епізоотичне благо-
получчя та ветеринарно-санітарну безпеку про-
дуктів тваринництва, ви відвертаєте загрозу для 
життя та здоров’я жителів району.

Сподіваємося, що ви й надалі з високою від-
повідальністю та сумлінням виконуватимете по-
ставлені перед вами завдання, дбатимете про 
нові професійні здобутки, а ваші зусилля вина-
городжуватимуться повагою і вдячністю грома-
дян.

Сердечно бажаємо вам, вашим родинам щас-
тя, добра і благополуччя.

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 
голова 

районної ради.

Володимир ГОРБИК,
голова 
райдержадміністрації. 

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 
голова 

районної ради.

Володимир ГОРБИК,
голова 
райдержадміністрації. 

ГОТУЄМОСЯ ДО ВІДЗНАЧЕННЯ 
ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

::: ОФІЦІЙНО ::: ОФІЦІЙНО ::: ФІЦІЙНО  :::

Катерина Михайлівна Синяченко з Гавронщини - мати 
п’ятьох дітей. Вона одна з тих жінок району, кому нещо-
давно Указом Президента України Віктора Ющенка при-
своєно почесне звання “Мати-героїня”.

 (Матеріал про сім’ю Синяченків читайте на 2 стор.).

Кабінет Міністрів України при-
йняв постанову про утворення Ко-
місії з питань здійснення пенсій-
ного реформування. Міністр праці 
та соціальної політики Людмила 
ДЕНІСОВА зазначила, що подаль-
ше впровадження пенсійної ре-
форми уряд не знімає з порядку 

дня, “незважаючи на те, що дер-
жава продовжує жити в умовах 
кризи. Коли, здавалося б, час - не 
найкращий для якихось карди-
нальних кроків”. 

У цю комісію, за словами уря-
довця, увійдуть заступники мі-
ністрів профільних міністерств, 

які працюють зараз над запрова-
дженням другого рівня пенсійної 
реформи. Членами комісії будуть 
також соціальні партнери (пред-
ставники профспілок та робото-
давців), а також науковці. 

(Закінчення на 2 стор.).

УРЯД НАЛАШТОВАНИЙ ПРИСКОРИТИ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ 

ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ 
СВЯТОМ, КОЛЕГИ!

Від імені колективу ветеринар-
ної служби району щиро вітаю вас 
з професійним святом – Днем пра-
цівників ветеринарної медицини! 
Кожен з вас робить усе для забез-
печення благополучної епізоотичної 
ситуації у країні. І в тому, що вона є 
стабільною, заслуга працівників всіх 
ланок нашої служби. Ми пишаємо-
ся її успіхами та з вдячністю згаду-
ємо усіх тих, хто у різні часи доклав 
чимало зусиль для її становлення, 
розвитку, дієздатності, авторитету. 
Досягнення ветеринарної служби 
визнані не лише на державному рів-
ні в Україні, а й на світовому Міжна-
родним епізоотичним бюро. 

Стабільності діяльності галузі 
сприяє чітка робота лабораторно-
діагностичної служби, тісна співпра-
ця спеціалістів регіональних служб 
держветконтролю і нагляду на держ-
кордоні та транспорті, підрозділів 
ветеринарної міліції із забезпечення 
карантинних ветеринарних заходів, 
державних ветінспекторів усіх рівнів.

У нашій згуртованості – запору-
ка успішної роботи галузі. Кожному 
з вас, шановні колеги, дякую за від-
даність обраній професії, за здат-
ність загальну справу ставити вище 
за особисті інтереси. Дякую і вашим 
сім’ям, які ставляться до цього з 
розумінням. Поздоровляю й своїх 
студентів факультетів ветеринарної 
медицини – майбутнє нашої галузі. 
Дякую всім, хто працює на цій ниві, 
за сумлінність, вірність обраному 
фаху.

Бажаю міцного здоров’я, благо-
получчя, злагоди в сім’ях та колек-
тивах, добра і достатку, творчих здо-
бутків у практичній роботі. 

Михайло МУДРАК,
начальник управління ветери-

нарної медицини в 
Макарівському районі. 

Військова частина 
Макарів-1 цими днями 
відзначила п’яту річницю 
з дня її формування. При-
вітав військовослужбовців 
перший заступник голо-
ви райдержадміністрації 
С.Грамушняк. На „сімейне” 

свято завітав і заслужений 
н а р о д н о - а м а т о р с ь к и й 
фольклорний колектив ра-
йонного будинку культури 
„Чебреці”. Щирими оплес-
ками дякували глядачі со-
лістам Альоні Чек та Анні 
Лиштві за виконані пісні. 

Заступник голови рай-
д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї 
П.Левковський за участю 
голови районної ради М. 
Вараницького та началь-
ника відділу житлово-
комунального господар-
ства  райдержадміністра-
ції О.Підоріної провів на-
раду з благоустрою на-
селених пунктів району та 
прилеглих до них терито-
рій у рамках відзначення 
18-ї річниці Незалежності 
України із закріпленими 
відповідальними праців-
никами районних орга-
нів виконавчої влади, що 
опікуються сільськими та 
селищними радами із за-
значеного питання. У ході 
її обговорено стан про-
ведення робіт з благо-
устрою сіл та селищ райо-
ну. Попередньо визначено 
кращі населені пункти за 
підсумками у 2008-2009 
роках з упорядкування те-
риторій. Позитивні відгу-
ки про роботу в цьому на-
прямку сказано на адресу 
Наливайківської, Ново-

сілківської сільських рад. 
Відмічено вклад працівни-
ків медичних закладів ра-
йону у прибиранні терито-
рій біля своїх приміщень. 
За словами ж учасників 
наради найгірший стан 
справ по благоустрою у 
Вільно, Козичанці, Неби-
лиці та Ніжиловичах. 

За результатами нара-
ди вирішено працювати з 
сільськими та селищними 
радами з питань:

- укладення угод   з   
районним   виробничим   
управлінням   житлово-
комунального господар-
ства на вивезення сміття;

- введення щотижневих 
днів санітарного приби-
рання територій населених 
пунктів;

- встановлення дощок 
оголошень;

- активізації роботи ву-
личних комітетів;

- встановлення табли-
чок із зазначенням назв 
вулиць та порядкових но-
мерів будинків по вулицях 
у селах та селищах.

ЧЕКАЮТЬ НА 
ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДЯН

У рамках підготовки 
районних заходів з нагоди 
18-ї річниці Незалежності 
України голова райдерж-
адміністрації В.Горбик 
провів зустріч з головою 
ветеранів Київського фут-
болу В.Хлусом та Першим 
Віце-Президентом Фе-
дерації, головним тре-
нером збірної України, 
Головою ліги змішаних 
єдиноборств, чемпіоном 
світу з бойового самбо 
Д.Христюком з метою об-
говорення питання про 
проведення на централь-
ному районному стадіо-
ні футбольного матчу за 
участю ветеранів „Ди-
намо” (Київ) і міжнарод-
ного кубкового турніру в 
рамках підготовки збірної 
України з бойового сам-
бо серед професіоналів 
до чемпіонату світу, а та-
кож виступ команди КЦС 
„Маkfait. uа”.

Окрім цього Володи-
мир Миколайович провів 
у телефонному режимі пе-
ремовини з сільськими, се-
лищними головами щодо 
презентації населеними 
пунктами району своїх 
культурних особливостей 
під час святкування.

Наразі дано доручення 
керівництву відділу ДАІ з 

обслуговування Макарів-
ського району при УДАІ ГУ 
МВС України в Київській 
області, Макарівському 
РВ ГУ МНС України в Ки-
ївській області, централь-
ної районної лікарні, від-
ділу культури і туризму 
райдержадміністрації з 
приводу організації у дні 
святкування 18-ї річниці 
Незалежності України на-
лежного громадського по-
рядку, особистої безпеки 
громадян та безпеки до-
рожнього руху, медично-
го супроводу і санітарно-
епідеміологічного нагляду 
в місцях проведення ма-
сових заходів, а також 
підготовки святкового 
концерту. Окремо була 
проведена зустріч з Ма-
карівським селищним 
головою Г.Здольником 
з приводу забезпечен-
ня освітлення вулиць у 
смт Макарів, створення 
квіткових композицій на 
клумбах, ремонту фонта-
нів тощо.

Райдержадміністра-
ція просить усіх бажаючих 
вносити свої пропозиції 
щодо заходів, які пройдуть 
23 серпня на центральному 
районному стадіоні, при-
свячені Дню Незалежності 
України.

ВІДЗНАЧИЛИ П’ЯТУ РІЧНИЦЮ
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Прем’єр-міністр України Юлія Тим-
ошенко переконана у тому, що вето Пре-
зидента на закон про виділення коштів на 
проведення Євро-2012 буде подолано. 
Про це йдеться у заяві глави уряду, текст 
якої оприлюднило Управління у зв’язках із 
ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів Укра-
їни, повідомляє УКРІНФОРМ.

“Я переконана: незважаючи на су-
против Ющенка, вето на закон по Євро-
2012 буде подолано, гроші - виділено, а 
сам чемпіонат пройде в Україні, і пройде 
успішно”, - наголосила Ю.Тимошенко.

Вона нагадала, що Віктор Ющенко на-
клав вето на закон, який передбачає виді-
лення майже 10 мільярдів гривень на підго-
товку до Євро-2012. Закон був ухвалений у 
Верховній Раді майже 400 голосами за кон-
солідованої підтримки коаліції та опозиції. 

“Я із сумом констатую: протидія глави 
держави проведенню Євро-2012 носить 
жорстокий по відношенню до України харак-
тер, і виникає підозра, що зрив чемпіонату 
для Віктора Ющенка став основною і дуже 
нечесною технологією у боротьбі зі мною як 
з опонентом на майбутніх президентських 
виборах”, - підкреслила Ю.Тимошенко. 

За словами Прем’єр-міністра, на 
жаль, ветування антикризових законів 
та блокування антикризових постанов 
уряду для Президента “стало традицією, 
повсякденним правилом”. “Звичайно, з 
конкурентами боротися можна, але бити 
при цьому по країні – ні!”, - підкреслила 
Ю.Тимошенко.

3 серпня Президент України ветував 
Закон про внесення змін до Державно-
го бюджету на 2009 рік, зважаючи на пе-
редбачену в ньому норму щодо авансо-
вого перерахунку НБУ своїх прибутків до 
Держбюджету в обсязі 9,8 млрд. гривень. 
Закон повернуто із пропозиціями глави 
держави для повторного розгляду Верхо-
вною Радою. 

Керівник Головної служби соціально-
економічного розвитку Секретаріату 
Президента Роман Жуковський, гово-
рячи про мотиви, якими керувався Пре-
зидент, приймаючи рішення ветувати 
Закон, окремо наголосив: внаслідок 
складної ситуації з надходженнями до 
бюджету, “існують великі сумніви, що ці 
кошти дійсно матимуть цільовий харак-
тер використання”.

(Закінчення. Поч. на 1 стор.).
“Ми будемо рухатися у цьому напрямку, щоб піс-

ля кризи запровадити другий рівень і забезпечити не 
тільки обов’язкове пенсійне страхування, але й нако-
пичувальну складову”, - пояснила міністр, зауважив-
ши, що наші співвітчизники усвідомлюють, що захист 
на старості літ у людини повинен бути не лише від дер-
жави, але й від роботодавців тих підприємств, де вони 
зараз працюють. 

“Цим документом передбачається утворення по-
садового складу цієї Комісії. А основним завданням 
органу буде сприяння забезпеченню координації дій 
центральних органів виконавчої влади з питань здій-
снення пенсійної реформи, а також підготовка пропо-
зицій щодо формування і реалізації державної політи-
ки стосовно подальшого розвитку пенсійної системи 
України”, - сказала міністр праці та соціальної політики 
України Людмила Денісова. 

За її словами, вже найближчим часом члени Ко-
місії розглянуть проект Концепції подальшого про-
ведення пенсійної реформи, після чого Кабінету 
Міністрів України будуть внесені пропозиції щодо її 
схвалення. 

Очолюватиме Комісію міністр праці та соціальної 
політики, яка має право залучати до участі у її роботі й 
незалежних експертів, зазначила Людмила Денісова.

УРЯД НАЛАШТОВАНИЙ 
ПРИСКОРИТИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ 

Ю.ТИМОШЕНКО ПЕРЕКОНАНА У ПОДОЛАННІ 
ВЕТО ПРЕЗИДЕНТА НА ЗАКОН ПРО ВИДІЛЕННЯ 

КОШТІВ НА ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО-2012 

З народженням дитини, жінка 
розцвітає і розкриває свої при-
ховані резерви та можливості, 
адже тепер думати доводиться 
не тільки за себе. Огортаючи тур-
ботою і теплотою свою кровиноч-
ку, прищеплюючи їй все те най-
краще, що у свій час закладали в 
неї батьки. Її очі глибшають, зда-
ється навіть синці під очима при-
крашають, бо та самопожертва, 
з якою піклується про своє чадо, 
вражає. У Біблії сказано:”Чоловік 
славний своєю дружиною, якщо 
вона багатодітна.” І не дивлячись 
на всі негаразди та нестатки, 
наші дідусі та бабусі і їхні батьки 
росли в багатодітних сім’ях. А у 
нас сьогодні народження хоча б 
двох дітей вважається подвигом. 
Звичайно, це явище є наслідком 

безлічі причин, найгірші з яких – 
економічні та екологічні негараз-
ди. Але раніше життя теж не було 
простішим. Можливо, причина у 
частковій втраті зв’язку поколінь, 
і тому нам важко зрозуміти наших 
предків. 

Життя прожити – не поле пе-
рейти – знає з власного досвіду 
мати п’ятьох дітей Катерина Ми-
хайлівна Синяченко. Три сина, 
один з яких рано загинув, і дві 
доньки виростила вона само-
тужки. Коли помер чоловік, стар-
шій  було тринадцять, а середній  
– чотири з половиною. Раніше 
за чоловіка помер її батько. Як 

сама каже: „Горювала та й діток 
годувала”. Деякі радили віддати 
хоча б двох дітей до інтернату, 
але всім охочим до порад одра-
зу твердо відрізала: „ Двох від-
дам, а решта все одно з одного 
горщика їстимуть. Ні, що їдять 
двоє, того й іншим трьом виста-
чить. Хай всі будуть у мене перед 
очима, хоч на серці спокійніше 
буде.” Отак і жила, як квочечка, 
зі своїми дітьми. Не зважаючи на 
всі труднощі, завжди намагалася 
знайти час для кожного, зігріти 
своєю турботою, допомогти зна-
йти життєву дорогу.    

Працювала дояркою в колгос-
пі, бо іншої роботи в рідній Речи-
ці Чорнобильського району годі 
було й шукати. Та й сама трима-
ла корівку-годувальницю. На той 

час господар-
ство без коро-
ви вважалося 
з а н е д б а н и м , 
навіть люди 
похилого віку їх 
тримали. Діти 
д о п о м а г а л и 
їй і на роботі, і 
вдома. Їм рано 
д о в о д и л о с я 
ставати само-
стійними. Старші разом з матір’ю 
в три години ранку ходили доїти 
корів, а потім ішли до школи. Час-
то засинали на перервах від уто-
ми, але вчителька ставилася до 

цього з розумінням. Допомагали 
заготовляти на зиму сіно, дрова, 
збирати та сушити ягоди і гриби.

Коли захворіла одинадця-
тирічна Зіна,  матері не було як 
залишити роботу, то старша се-
стра Світлана не відходила від 
неї. Лише в Київській обласній 
лікарні медикам вдалося поста-
вити правильний діагноз хворо-
би. Виявилося, що дівчинці тер-
міново потрібна була операція. 
Чекати згоди мами не було часу. 
Зіна сама згодилася на опера-
цію. Мама розривалася між ро-
ботою, лікарнею та домом, мала 
лише один вихідний, коли могла 
поїхати до неї у лікарню. Добира-
лася як тільки могла:  замовляла 
автобус у колгоспі, приходилося 
“голосувати” на дорозі, навіть 
пішки добиратися додому з Ше-
пеличів, які знаходилися за 12 
км від Речиці. А дочку саму пере-
возили з лікарні в лікарню. І коли 
мати приїжджала, то могла вже й 
не застати Зіни. Отож, коли чер-
гового разу приїхала, дізналася, 
що операцію вже зробили. На 
щастя, вона пройшла вдало. За 
три роки, проведених Зіною по 
лікарнях, рідні брати навіть забу-
ли як вона виглядає, але любов і 
підтримка рідних допомогли ви-
тримати всі випробування. Все 

своє життя Катерина Михайлів-
на присвятила дітям, вивчила їх, 
як кажуть, вивела в люди. Тепер 
вони пороз’їжджалися. Петро 
та Володимир живуть у Києві. 

Кожен з дітей вже створив влас-
ну  сім’ю, подарували матері аж 
шестеро онуків, і по можливості 
навідуються в гості.

 Має жінка від природи гарний 
голос і знає дуже багато колиш-
ніх пісень, яких навчилась ще у 
Речиці. Там познайомилась з ке-
рівником фольклорного вокаль-
ного колективу „Древо”. Євгеній 
Васильович Єфремов приїжджав 
записувати їхні пісні та обряди, 
зокрема унікальний обряд про-
водів русалок, який вже багато 
років проводять речинці в селі 
Гавронщина, куди вони потрапи-
ли після чорнобильської трагедії. 
Тоді ще дивувався: „ Що ота мала 
Катерина може знати?”, -  бо вона 
була серед  своїх подруг най-
меншою. А виявилося, що саме 
вона знала найбільше пісень, до 
того ж завжди заспівувала пер-
шою. Без неї ніколи не відбував-
ся будь-який захід у селі. Євгеній 
Васильович їх згуртував, разом з 
його колективом вони їздили ви-
ступати на міжнародні фестивалі 
народної пісні у Закарпаття, та 
Польщу. Неодноразово висту-
пали разом з народним аматор-
ським фольклорним колективом 
„Чебреці”.  

Разом з іншими жінками Кате-
рина Михайлівна співає у церков-
ному хорі.  А ще – дуже гарно ви-
шиває. Це вміння, яке дісталось 
їй у спадок від мами, передала 
своїм дітям, а вони своїх дітей 
навчили. Вишиває хрестиком і 
гладдю. З Речиці привезла силу-
силенну вишивок, рушників, про-
стирадла, ще на весілля вишила 
дві сорочки: свекрусі та чолові-
ковій хрещеній матері, сама ви-
шивала рушники своїм дітям під 
ноги на весілля. Чимало своїх 
серветок та рушників подарувала 
церкві. Підбирає візерунки, змі-
нює їх елементи та колір на свій 
смак. Зараз уже на пенсії має 
більше часу для свого улюблено-
го заняття, хоча роки беруть своє, 
та й очі вже підводять. Окрім того 
вона ще й чудово готує, і частень-
ко балує дітей та внуків смачними  
пирогами, ще й паски сама пече. 
От тільки,  бідкається, що в ду-
ховці не виходить так, як у печі. 
Головне, що  внуки задоволені і 
дуже люблять свою бабусю.  

На знімках: вишиванки Кате-
рини Синяченко.  

Галина ГЕРАСИМЕНКО.

Л Ю Б О В  І  П І Д Т Р И М К А 
Д О П О М А Г А Ю Т Ь  В И Т Р И М А Т И  В С Е

Т В О Ї   Л Ю Д И ,   П О Л І С С Я

ОФІЦІЙНО
29 липня перший за-

ступник голови  райдерж-
адміністрації С.Грамушняк 
та перший заступник го-
лови райдержадміністра-
ції Бородянського району 
М.Гнатишин провели третє 
спільне засідання робо-
чої комісії Макарівсько-
го району, робочої групи 
Бородянського району та 
команди проекту „Зни-
ження гострих ризиків від 
непридатних пестицидів 
в Україні”, на якому було 
розглянуто результати ін-
вентаризації непридатних 
пестицидів у двох вище-
зазначених районах та їх 
затвердження. Також у ході 
засідання підбито підсумки 
конкурсу „Найпотаємні-
ша схованка отрути”, ме-
тою якого було виявлення 
незареєстрованих місць 
зберігання непридатних 
пестицидів, на які вказали  
мешканці районів.

Завдяки такій роботі 
в Макарівському районі 
встановлено 5 додаткових 
місць розташування скла-
дів та 4 місця захоронень 
непридатних пестицидів. 
За результатами конкурсу 
учасники засідання вирі-
шили всіх, хто надав ін-
формацію (фотодокумен-
ти), визнати переможцями 
конкурсу і нагородити по-
дарунками.

30 липня голова район-
ної ради М.Вараницький 
взяв участь у засіданні ко-
місії з проведення район-
ного конкурсу «Кращий 
населений пункт з благо-
устрою».

31 липня за ініціативи 
народного депутата України 
В.Писаренка ( члена фракції 
БЮТ) голова районної ради 
М.Вараницький та помічник 
народного депутата України 
В.Писаренка А. Жуган об-
говорили питання стосов-
но оздоровлення 20 дітей-
сиріт Макарівського району 
в Міжнародному дитячому 
Центрі «Артек».

3 серпня голова 
р а й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї 
В.Горбик за участю заступ-
ника голови районної ради 
Г.Невмержицького провів 
апаратну нараду з керів-
никами установ і органі-
зацій району з розгляду 
питань проведення благо-
устрою населених пунктів, 
які входять до складу Ма-
карівської селищної ради, 
планової перевірки Ясно-
городської сільської ради 
контрольно-ревізійним 
відділом, забезпечення 
стаціонарним телефонним 
зв’язком ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, будів-
ництва доріг у населених 
пунктах району, святку-
вання Дня Незалежності 
України, підготовки закла-
дів освіти району до нового 
навчального року, перера-
хунку коштів за пільгові пе-
ревезення пасажирським 
транспортом ТОВ „СТРІЛА” 
управлінням праці та соці-
ального захисту населення 
райдержадміністрації, об-
стеження підвальних при-
міщень багатоквартирних 
будинків у смт Макарів 
працівниками Макарівської 
філії з експлуатації газово-
го господарства ВАТ „Київ- 
облгаз”, перевірки пра-
цівниками районної сані-
тарно-епідеміологічної 
станції установ громад-
ського харчування та мага-
зинів у смт Кодра.

6 серпня голова район-
ної ради М.Вараницький 
взяв участь у семінарі-нараді 
сільських та селищних голів, 
на якій йшла розмова про 
стан роботи з нормативно-
грошової оцінки земель 
сільських та селищних рад, 
підготовки до відзначення 
18- річниці з Дня Незалеж-
ності України.
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В О Н О   У   К О З И Ч А Н Ц І
Минулої суботи відбулося закриття традиційного художньо-мистецького пленеру в 

рамках загальнонаціональної культурно-освітньої програми „Виїзні мистецькі ініціати-
ви”, який проходив у садибі заслуженого художника України, академіка Анатолія Марчу-
ка у селі Козичанка. 16-й сезон поспіль пленер збирає провідних художників, скульпто-
рів, поетів та інших вітчизняних митців, де їм надаються усі умови для реалізації своїх 
творчих задумів. Саме ця садиба в Козичанці стала осередком тих людей, які в такі не-
легкі часи відроджують нашу духовність і творять вічне…

Веніамін Вітковський та Микола Вараницький спілкуються з 
журналістом столичної преси.

Анатолій Паламаренко милується робо-
тою скульптора Михайла Дмитріва.

Ознайомлення журналістів з  Макоровом.

Анатолій Марчук демонструє зі-
брані експонати зі свого музею.

Подивитись на результати 
роботи митців приїхали голо-
ва районної ради Микола Вара-
ницький, головний спеціаліст 
відділу культури і туризму рай-
держадміністрації Зінаїда Бо-

жок, директор Макарівського ра-
йонного історико-краєзнавчого 
музею Веніамін Вітковський, 
журналісти з Києва, Макарова і 
просто добрі друзі Анатолія Мар-
чука, які цікавляться мистецтвом 
і культурним розвитком райо-
ну. Адже те, що робить академік 
Марчук – є вагомим внеском у 
духовну спадщину Макарівщи-
ни. Своїм прикладом він показує, 
що є небайдужі люди, що в житті 
треба намагатися робити добро і 
можна жити красиво. І ми маємо 
знати про це, принаймні, на сво-
їй маленькій батьківщині.

Знайомство з Макарівщиною 
розпочалося  з пам’ятника Дими-
трію Ростовському, що в райцен-
трі. Голова районної ради  Микола 
Вараницький розповів журналіс-
там про культурні та економічні 
здобутки району, про його роз-
виток та плани на майбутнє. Далі 
гості  почули передісторію вста-

новлення пам’ятника Данилу Туп-
талу від Веніаміна Вітковського, 
відвідали наші мальовничі місця, 
зокрема, він показав приблизне 
місце, де була розташована хата 
святого. Журналісти мали змогу 

побачити, як змінився Макарів за 
останні роки. 

Потім гості відправились до  
картинної галереї, засно-
вником якої є Анатолій Мар-
чук. Колекцію митець зби-
рав протягом 30 років, а ідея 
створення галереї зароди-
лась під час подорожей по 
Європі. Художника вразило 
те, що там майже в кожно-
му містечку є своя картинна 
галерея. А ми нічим не гірші 
і не менш талановиті! І ось 
тепер, її вміст поповнюєть-
ся роботами митців сучас-
ності за допомогою кози-
чанських пленерів, умовами 
яких передбачено, що 1 – 2 
картини художник дарує 
галереї. Зараз у ній більше 
150 творів 120 художників. 
І щиро кажучи, ці мистецькі 
надбання «витісняють» сті-
ни. Щоб оцінити її значення  

в Макарові, 
слід зазна-
чити, що 
п о д і б н и х 
галерей у 
всій Київ-
ській об-
ласті тільки 
п’ять. Нада-
лі у планах 
Марчука є 
створення 
школи та 
музею мис-
тецтв, до 
якої і буде 
входити вже роз-
ширена галерея.

Далі, милу-
ючись прекрас-
ними краєви-
дами Полісся, 
гості опинилися 
у справжньому 
оазисі не тільки 
для художників 
і скульпторів, а 
й для тих, хто 
цінує і знається 
на красі при-
родній. Їх радо 
зустрів господар 
у вишитій укра-

їнській сорочці, гетьманських 
шароварах і в солом’яному бри-
лі. Переступаючи поріг садиби 
Марчука в Козичанці – опиняєш-
ся ніби в домі-музеї. На другому 
поверсі його будинку знаходить-

ся колекція давни-
ни: глечики і пляшки 
минулих століть, ко-
зацька бойова коса, 
гребінці, прядки, 
старий телефон та 
багато іншого.

Тут, у буянні кві-
тів, легкого шепо-
тіння вітерцю і води, 
серед моря трав і 
людських, щирих  
посмішок, народжу-
ється Мистецтво! 
Нам пощастило ще 
побачити худож-
ників, які завершу-
вали свої роботи 
і бути присутніми 
при процесі, коли 
з неживого каме-
ню з-під вправної 
руки майстра-
скульптора Михай-
ла Дмитріва вима-
льовуються постаті 
Адама і Єви. Також 
він розповів, що під 
час його роботи до 
садиби Марчука на-
відуються школярі. 

Вони прагнуть пізнати секрети 
майстерності митців, духовно 
розвиватися, що допоможе не 

лише самоствердитися у буден-
ному житті , а й можливо стати 
скульпторами, художниками 
майбутнього. 

На паркані садиби прилашту-
вали полотна митців, що 10 днів 
творили на лоні природи.  Пере-
важно це були пейзажі на сільську 
тематику. Адже саме за таким 
натхненням вони приїжджають 
сюди, подалі від міської суєти 
поспілкуватися з природою, від-
чути її душею, пройнятися її ду-
хом і дозволити думкам літати, 
а рукам творити. Коли дивишся 
на картини цих художників, то 
відчуваєш відразу, що вони на-

писані не в стінах будинків і май-
стерень, а на свіжому повітрі, де 
дишеться і твориться легко. За-
галом, учасники цього 
пленеру мали змогу по-
знайомитися з творчіс-
тю Анатолія Марчука, 
Євгена Марчука, Інни 
Пантелемонової, Олек-
сія та Оксани Іванюків, 
Михайла Дмитріва, Лю-
бомира Яремчука, Лідії 
Мороз. Майстри роз-
повіли, що надихає їх 
на плідну працю свіже 
повітря, чарівна при-
рода Козичанки, спіл-
кування творчих людей 
між собою. Тут вони 
обмінюються досвідом, 
враженнями. І, незва-
жаючи на те, що пленер 
проводиться вже 16 раз 
поспіль, художники го-
ворять, що приїжджа-

ють сюди 
кожен раз, 
як вперше. 
Хіба можна 
дивитись на 
природу і не 
з н а х о д и т и 
для себе чо-
гось нового.

Адже, як 
чудово спостерігати 
захід сонця в селі. 
Ховає воно свої лас-
каві промінці в річці 
Сивці… і настає ве-
чір…

Свято закінчилося 
традиційно справжні-
ми сільськими україн-
ськими посиденьками 
з козацьким кулішем, 
смаженими карася-
ми, шашликом. І 
звісно, як тут без 
пісні. Народному 
артисту України, 
Герою України, 
уродженцю  і 
почесному гро-
мадянину Ма-
карівського ра-
йону, доброму 
другу Анатолія 
Марчука, Анато-
лію Паламарен-
ку підспівували 
всі. А потім був 
і «Ярмарок», і 

«Батькова наука» у його ви-
конанні, і просте, веселе 
спілкування людей, що лю-
блять і цінують мистецтво. 
Пленер закінчився,  всі від 
нього отримали велике за-
доволення і позитивні емоції 
у спілкуванні з природою.

 «Людина не раб і не 
господар природи, вона її 
частина, пройміться цим, 
відчуйте душею, і вона 
сама увійде у вас, запо-
внить полотно, тільки всти-

гайте рухати пензлем», - так 
говорить заслужений художник, 
академік і просто людина не 

байдужа до всього прекрасного 
Анатолій Марчук. Можливо вар-
то прислухатись до його слів і 
піймати мистецтво, хоч не пен-
злем, то душею. Доторкніться 
до вічного, що зветься мисте-
цтвом! Полиньте у світ гармонії 
і краси. Нехай не тільки на таких 
пленерах люди будуть помічати 
неповторні і щасливі миті в жит-
ті. Подивіться, який прекрасний 
і чудовий світ! 

Інна Пантелемонова працює над чер-
говою картиною.

Сторінку підготували Марина ОПАР’ЄНКО 
та Марина ІЛЬЧЕНКО.

Олександр Кочубей готує ко-
зацький куліш.
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Торік мені випало пе-
режити кілька днів не-

заслуженої слави гостро-
го, полемічного публіциста. 
Один за одним мої знайомі 
при зустрічі тиснули руку, 
вітали з такими правдиви-
ми, кричущими статтями в 
“Сільських вістях” про захист 
української землі й селян від 
пограбування. Я казав, що то 
не мої статті, що їхній автор 
- відомий письменник Іван 
Захарченко, який живе в с. 
Ситняки на Київщині. Трохи 
знітившись, мені відповіда-
ли: “Нічого, що то не ви на-
писали, однак дуже влучно, 
дуже на часі...”

Так про щоденник. Почав 
його вести Іван Захарчен-
ко ще в 1957 р. 16-річним 
колгоспником. Щоб увійти в 
тему, процитую запис 7 лис-
топада 1957 p.: “Надіслав я 
до журналу “Піонерія” кілька 
своїх віршів. Там їх не прийня-
ли. Літредактор З.Гончарук 
порадив учити мову, бо мова 
– це початок успіху. І я заду-
мався. То правда, що семи-
літки мало, щоб грамотно пи-
сати вірші. А ходячи в школу, 
я ще й корів чотири роки пас. 
Тепер аби й хотів до науки, то 
не вирватись мені з колгос-
пу. Бо матері і хворого батька 
жаль. Однак треба щось ро-
бити. Це ще не все: любити 
слово – треба набути вміння 
користуватися ним”.

Як тут доля цього сіль-
ського юнака без освіти пе-
регукується з долею дже-
колондонівського Мартіна 
Ідена. Юнак відчуває поштов-
хи таланту в собі, це видно із 
перших уже записів, він таки 
володіє словом, воно в нього 
живе, народно-корінне. Він 
багато читає, спостерігає, 
вслухається в рідну мову, в 
народну пісню, аналізує дій-
сність, яка оточує його і ду-
має, думає, записуючи свої 
думки в щоденнику.

Ці думки щирі, гострі й не 
поступливо правдиві. Коли 
оце тепер, через півстоліття 
чіпаєш їх, то здасться, що це 
говорить до тебе Григір Тю-
тюнник своїми пекучими нове-
лами. Ось запис за 25 червня 
1958 p.: “Колгосп – це щось 
таке нелюдське. Не знаю точ-
но, хто його вигадав, але не 
для добра. Тут люди – як воли, 
тягнуть ярмо і падають. І ніко-
му за них не болить. А началь-
ники, здається, аби могли, не 
тільки живих, а її мертвих гна-
ли б на роботу. Ось мій батько: 
перейде подвір’я – і так дихає, 
ніби кілометр пробіг. Зовсім 
нема в нього сили. Та брига-
дир нашої хати не минає, що-
денно загадує на роботу. Ще 
й сердиться, злиться, коли 
батько не йде. А яка з нього, 
сердеги, робота?”

27 травня 1959 p.: “Се-
ред “будівників комунізму” 
найгірше страждає селянин. 
Важко йому живеться. Гонять 
його, мов зайця. Попихають-
ся, збиткуються, а він, пону-
ривши голову, важко сопе й 
мовчить. Страх сковує люд-
ські вуста, страх гне люди-
ну до покори й терпіння. А 
я думаю собі, аби хоч наша 
література, наші письменни-
ки заступилися за селянина. 
Ні, навпаки, вони вихваляють 
тих, хто його катує”.

10 червня того ж року, 
згадавши запис у щоденни-
ку О.Герцена за 1843 рік про 
те, що кріпак у Росії ніколи 
не їв м’яса, багатший мужик 
“їсть капусту й оцим харчем 
щодня рятує себе та свою 
сім’ю від голодної смерті”, 

І.Захарченко занотовує таке: 
“Відтоді більше віку минуло, 
але життя “мужика” не стало 
кращим. Коли слухаєш мову 
старших про голодомор 33 
року, мороз іде по шкірі... І 
нині живемо злиденно. Хто 
з колгоспників їв чи їсть oтe 
м’ясо? Хліба вволю не має-
мо. Картопля, огірок і капуста 
– це наші щоденні харчі. Тож 
гірко, гірко живеться селяни-
нові, хоча він і тяжко працює. 
Та працю його розграбову-
ють, усе від нього 
забирають...”

27 травня 1959 
р.: “Дивлюся на 
наших затурканих 
людей і не відаю: 
живуть вони чи 
тільки своє від-
живають?.. Покір-
ність – це пута, це 
вічне гноблення, і 
думаєш, що ліпше 
вмерти за правду 
й волю, ніж стог-
нати в ярмі катів”.

Що це за запи-
си? Це голос, во-
лання з колгосп-
ного пекла. І саме 
тим ці записи 
унікальні, бо зро-
блені вони не лю-
диною зі сторони, 
не письменником 
ще, а рядовим мо-
лодим колгоспни-
ком із семирічною 
освітою, який на 
своїй шкірі що-
денно, щохви-
линно відчував 
той розхвалений 
колгоспний, пе-
р е д к о м у н і с т и ч -
ний рай, про який 
масово писали 
газети, кричало 
радіо на кожному 
стовпі, видава-
лися сотні, тисячі 
брехливих романів, повістей, 
п’єс про щасливе, заможне 
життя колгоспників.

Нема вже колгоспів, 
нема й Радянсько-

го Союзу. Та лишилися ще 
від того нещастя, людсько-
го горя комуністи відверті, а 
більше прихованих, які ще й 
досі сидять при владі. Це їхні-
ми стараннями зазвичаїлося 
тепер писати спогади про ко-
лишніх комуністичних вождів 
і вождиків обласного, район-
ного і колгоспного масшта-
бу, як вони гарно управляли 
суспільством, як грамотно 
господарювали, яких успіхів 
добивалися передові колгос-
пи і т. д. І молода людина, яка 
народилася й виросла вже 
за Незалежності, в зовсім ін-
шій державі, почитавши таку 
брехню, подумає: “А може, 
й справді комуністи несли 
щастя людям”.

Та слухаймо документаль-
ний голос із пекла. Запис 1 лис-
топада 1960 р. “А наші люди, 
коли придивитися, то й на лю-
дей не схожі. Щоденно брига-
дир бігає по хатах і загадує, на 
яку роботу йти. Чорні, змучені, 
в поношеному, засмальцьова-
ному одязі, повзуть вони в те 
пекло, що зветься колгоспом. 
Адже від початку року й понині 
їм ані копієчки не заплатили. 
Пишуть трудодні, а розрахо-
вуються аж на початку нового 
року. Торік я на свої трудодні 
заробив стільки, що зміг купи-
ти лише кирзові чоботи, та ще 
дали більше як півтора цент-
нера збіжжя: гороху, жита, яч-
меню...”

Такими записами рясніє 
весь щоденник. Вони 

робляться не стихійно. Це 

боротьба, прагнення висто-
яти, не зігнутися в рабській 
покорі перед комуністич-
ною системою. Це відчуття з 
ранніх літ у собі майбутньо-
го письменника, святої мі-
сії письменника-захисника 
свого народу, письменника-
правдошукача, письменника-
борця. Правда, пише він, 
страшніша від чуми, за слово 
правди тебе обізвуть воро-
гом народу. Але ж “гріх і без-
честя потурати брехні”, “і хоч 

за правду б’ють, та відступа-
ти не можна”. І далі вже без-
посередньо про обов’язок 
письменника: “Ось наші 
письменники поховалися за 
частоколом соцреалізму. Але 
я цей метод не схвалюю, він 
служить не людині, а владі. А 
мені хочеться написати опо-
відання про пастушків, що 
пильнують колгоспних телят. 
Написати правду – чиї вони 
діти, чому вони не ходять до 
школи, і вже з дитячого віку 
привчаються до рабської пра-
ці. Звикають до найгіршого й 
не ремствують, бо кращого 
життя не бачили й не поба-
чать”. (27 жовтня 1961 р.).

Страшні слова. Скільки ж 
талантів погинуло по укра-
їнських селах, у цій безпас-
портній резервації і в 60-ті, і 
в 70-ті, і вже й у 80-ті роки!

Усе більше стукається до 
молодого колгоспника пись-
менницьке покликання, він 
багато читає, у вечірній шко-
лі здобуває середню освіту, 
займається самоосвітою. 
Допитлива душа прагне ін-
телектуального спілкування. 
Потягся був до директора 
школи, який живе по сусід-
ству. Розмови вечорами пе-
реростають у палкі дискусії. 
“Він як людина – то мудрий. 
І все було б гаразд – не будь 
він комуністом... Підкували 
його так, що і на льоду не 
посковзнеться”. І лишаєть-
ся хлопець наодинці зі сво-
єю колгоспною правдою, зі 
своїми болючими думками. 
“Я про одне й про інше ду-
маю, переживаю – і за все 
мені болить, особливо там, 
де неправда. Я ж колгоспник 
зачуханий. Раб, стомлений, 

розбитий, – ляж собі та спи, 
відпочивай... Зневіра моя, 
мов хвороба, підточує мене 
фізично, але дух маю стій-
кий, який не ламається. Я не 
з тих, що панікують”.

Шукає опори у філосо-
фії Г. Сковороди. На-

трапляє на світлоносну прозу 
М.Пришвіна, і відходить його 
душа від болю, від пекла, яке 
ось-ось поглине його з голо-
вою. “Коли мені мулько, не-
втішно, коли ця сіра безду-

ховна дійсність навалюється 
на мене, я читаю і перечитую 
живі твори М.Пришвіна. Я, як 
і він, чую голос природи – ла-
гідний і суворий, але такий 
мені близький, як і сьогодніш-
ній, коли шаленіють грудневі 
заметілі, а морози геть за-
мурували мої вікна. Я не бачу 
Божого світу, але чую, що він 
гарний, святий, завжди розва-
жить і втішить мене. Я горнуся 
до нього. Ми будемо разом!”. 
(18 грудня 1961 p.).

Самородковий талант з 
високого ряду Григора Тю-
тюнника, Феодосія Рогово-
го, Катерини Білокур, Андрія 
Химка веде його через усі 
перепони, не дав замулити-
ся душі в тяжкому побутово-
му щоденні. “Та й сімейне 
становище хистке, розбите. 
Мати часто хворіє (батька з 
підірваним здоров’ям не так 
давно поховав), то сам тягну 
всі домашні справи. Через 
них і на світ ніколи подиви-
тися. Та й пера не минаю. 
Як не гірко, але щось пишу 
й відчуваю, що я рухаюсь, 
не стою на місці. Хоча й са-
мостійно, та опановую якісь 
творчі навички. Все те важко 
мені дається, але поставив 
мету - досконало вивчити 
рідну мову, щоб не спотика-
тись об лексичні та синтак-
сичні перепони”. (22 грудня 
1961 p.).

А стиль же записів оцих у 
нього досконалий. Як писав 
він про твори індійця Прем 
Чанда: .”Там слово не куль-
гає, ходить рівно”. (Як це 
сказано по-селянськи, до-
бротно!). Ще й як “рівно хо-
дить” воно в цього 21-річного 
сільського юнака! А які ніжні, 

синівські слова вириваються 
в І.Захарченка про українську 
мову: “...Але для мене най-
милішою є моя рідна мова. 
Та я її ще недостатньо знаю, 
але хочу досконало знати, бо 
кращої від неї, мабуть, нема 
в білому світі. Нею якось не 
виходить і лаятись. Може, в 
ній криється наш гноблений 
дух і миролюбна вдача? Адже 
вона, як і її люди, натерпіла-
ся лиха. І зараз тіні та хмари 
над нею. Нашу мову хочуть 
сховати від сонця, щоб вона 
чахла, не розвивалася і заги-
нула. Та вона не погине, вона 
стерпить всі зли годи, аби 
жити вічно”. (22 листопада 
1960 p.).

Думається й таке. Доля 
була таки прихильна 

до цього сільського юнака. 
Всевидяще око, всеслуха-
юче вухо, всекараюча рука 
ката КДБ чудом не дотягла-
ся до горла майбутнього 
українського письменника 
Івана Захарченка. У цьому 
плані мені хочеться навести 
тут схожу історію ще одно-
го українського сільського 
юнака із с. Рижанівка Зве-
нигородського району на 
Черкащині, учня 9 класу 
Григорія Порхуна. Я на неї 
натрапив, працюючи над 
підготовкою тому “Реабілі-
товані історією. Черкаська 
область”. Цей хлопець пи-
сав вірші й також вів що-
денник, сповнений мрій про 
майбутнє, з болючими роз-
думами про сільське життя, 
про колоніальне становище 
України, висловлював надію 
на здобуття нею державної 
незалежності. Щоденник по-
бачили однокласники, доне-
сли, і 29 червня 1941 р. цьо-
го школяра-мрійника було 
заарештовано за статтями 
58-10 і 58-2 Карного кодек-
су РРФСР, а 5 грудня 1942 р. 
постановою особливої на-
ради при НКВС СРСР його 
було ув’язнено на 5 років у 
концтабір. Тікав, добавили 
ще три роки терміну. Відбув 
каторгу в Заполяр’ї, повер-
нувся додому, працював у 
Ватутіному на Звенигород-
щині на вугільному розрізі 
машиністом екскаватора, 
добивався повної реабіліта-
ції, але її так і не дали аж до 
1989 р. Так було погашено 
талант митця в самому за-
родку. А скільки їх задушено 
по всій Україні!..

Хвала Богу, Івана За-
харченка сія чаша ми-

нула. Він самотужки, само-
родково виріс в українського 
інтелігента першого ряду, в 
письменника чесного, прав-
дивого, щирого, сповненого 
болю за долю свого народу, 
України.

Хочеться й таке відзна-
чити. Ця книжка накладом 
у 1000 примірників вийшла 
у світ у видавництві “Укра-
їнський письменник” у 2008 
році за підтримки Макарів-
ської райдержадміністрації 
(голова В.М.Горбик) та Мака-
рівської районної ради (голо-
ва М.Д.Вараницький). Коли 
б і в інших районах були такі 
щедрі, далекоглядні керівни-
ки до своїх письменників, які 
живуть і працюють у райцен-
трах і селах, як би це сприяло 
розвитку й піднесенню рідної 
літератури, духовності Украї-
ни.

Василь ЗАХАРЧЕНКО,
письменник, 

лауреат Державної 
премії ім. Т.Шевченка.

м. Черкаси.
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Г О Л О С  І З 
К О Л Г О С П Н О Г О  П Е К Л А

Іван Захар-
ченко – прозаїк, 
поет. Живе без-
виїзно в селі Сит-
няки. Автор кіль-
кох книжок новел, 
поетичної збір-
ки. А ще остан-
нім часом він ба-
гатьом читачам 
з а п а м ’ я т а в с я 
своїми гострими, 
пекучими стаття-
ми в пресі, в яких 
виступає на за-
хист української 
землі, її  селян 
від пограбуван-
ня олігархами в 
змові з владою. І 
ось цими днями 
вийшла в пись-
менника книжка 
його публіцисти-
ки «Небо минулих 
і теперішніх днів» 
– щоденникові 
записи, статті, 
нариси. 
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ТУРИСТИЧНОЮ 
“РОДЗИНКОЮ” СТАНЕ 

КАРПАТСЬКА ВУЗЬКОКОЛІЙКА
Нова вузькоколійна залізниця невдовзі запрацює у 

Карпатах на Львівщині. У такий спосіб у Національно-
му парку “Сколівські Бескиди” буде втілений у життя 
еколого-туристичний проект “Золота лісова залізни-
ця”. За словами ініціатора акції, австрійського інжене-
ра і мецената Вольфрама Венделіна, довжина першого 
відрізку полотна становитиме близько одного кіломе-
тра від райцентру Сколе до села Коростів. Вартість 
квитка відповідатиме ціні проїзду трамваєм. Проект 
створено на зразок австрійських, польських та чеських 
вузькоколійок, які перевозять щороку десятки тисяч 
пасажирів, насамперед, туристів.

Йдеться про відновлення колії, що існувала ще сто-
ліття тому. Була розібрана через нерентабельність піс-
ля вирубки лісів. Метою проекту є розвиток туристич-
ного потенціалу гірського регіону, відродження його 
історичної спадщини та збереження місцевих лісів від 
вирубок. Тут передбачено створити музей вузькоколій-
ки, для якого вже зібрано пасажирські дрезини, вагони 
дитячих залізниць, старовинні тепловоз та снігоочис-
ник. До акції долучилися Інститут екології Карпат, НПП 
“Сколівські Бескиди”, Львівська облдержадміністра-
ція. 

Поштовхом для відродження карпатської вузькоко-
лійки, на думку ентузіастів, є проведення футбольного 
чемпіонату Євро-2012, гості якого матимуть додатко-
ву розвагу, подорожуючи мальовничими карпатськими 
узгір’ями.

Л І Т Н І Й   В І Д П О Ч И Н О К

Історія Криму - це 
сплетення сходу і за-

ходу, історія греків і Золотої 
Орди, татар і запорожців, 
церкви перших християн 
і мечетей, це легенда, це 
пісня, яку так і хочеться по-
слухати…

І ось я на південному 
березі Криму вдихаю аро-
мат ялівцевих гаїв,  насо-
лоджуюсь ласкавим  те-
плим морем і кримським 
сонцем. А яке повітря тут!  
Відчуваєш насолоду  в 
повному розумінні цього 
слова!  Кримський півост-
рів щедро наділений ба-
гатством і різноманітністю 
природи. На його терито-
рії поєднуються морське 
узбережжя, обширні  степи 
і величні гірські ландшаф-
ти. Живописна місцевість 
гірських районів манить до 
себе туристів з усього світу 
і не залишила й мене бай-
дужою. 

Відвідавши Крим, ді-
зналася, що відпочинок 
можна вибрати на будь-
який смак: від економіч-
ного до VIP-відпочинку, від 
західного до східного узбе-
режжя Чорного моря. На 
сьогоднішній день тут дуже 
багато приватних готелів, 
мотелів, котеджів.  А якщо 
захочете провести свій від-
починок на природі, подалі 
від міської суєти,  подихати 
чистим лісовим повітрям і 
побродити гірськими схи-
лами, то можна зупинити-
ся у наметових таборах, де 
в оренду здають все: від 
наметів і спальних мішків 
до посуду, рушників і  ліх-
тариків. Одним словом, за 
гроші можна отримати все. 
До речі, про гроші. Всіх, 
хто їде відпочивати цього 
літа, хвилює те, чи вплину-
ла світова економічна кри-
за на туристичний бізнес в 
Україні, чи піднялися ціни 
на відпочинок. Будьте спо-
кійні, якщо криза не спус-
тошила вашого гаманця і 
ви маєте надію відпочити 

біля моря – не втрачайте 
свій шанс. Через економіч-
ну ситуацію, що склалася в 
країні, не кожен «відклав» 
гроші на відпочинок, тому 
туристів не так багато, як 
торік. І ціни залишились 
незмінними, а в деяких ра-
йонах навіть зменшились. 
Крим боїться втратити 
своїх туристів. Ті, хто вже 
побував цього літа на пів-
острові, говорять, що спо-
живчий кошик там коштує 
стільки, як і в Макарові. 

Корисна інформація 
для відпочиваючих:

-  Тримісний номер у 
пансіонаті з усіма зручнос-
тями: телевізор, кондиціо-
нер, душ, туалет, балкон з 
вікнами на море обійдеть-
ся вам у 430 гривень за 
добу проживання, сюди ж  
входить і харчування;

- оздоровлюючі проце-
дури - від 5 гривень;

- екскурсії - від 20 гри-
вень;

- хліб коштує - 3 гривні;
- кілограм помідорів – 5 

гривень;
- кілограм кавунів – 2 

гривні; 
- склянка креветок – 10 

гривень;
-  пляшка вина - від 30 

гривень.
  Залежно від місцевос-

ті та умов проживання ціни 
змінюються, але ніякий 
сервіс не може зрівнятися 
з унікальною неповтор-
ною природою. Ось місця 
в Криму, які не залишили 
мене байдужою і зачарува-
ли своєю красою, виклика-
ли масу емоцій і сподоба-
лись найбільше:

Стоїш у підніжжя 
гори Аю-Даг і очам 

своїм не віриш, що в світі 
буває таке: вечірній туман 
ніби огортає пухнастою 
молочною ковдрою і вже 
не відчуваєш себе. Це най-
краще, скажу, місце в Кри-
му. Тільки тут я повністю 
злилася з природою.

Ведмідь-гора -  візитна 

картка Криму - завжди при-
ваблювала туристів і шу-
качів пригод. Стрімкі боки 
кримського «ведмедика» 
небезпечні – це знають усі. 
А от про те, що зупинятись 
на ночівлю тут вкрай неба-
жано, відомо небагатьом. 
Із незрозумілих причин 
люди підхоплюються се-
ред ночі й налякані нічними 
снами-жахіттями біжать до 
стрімкого урвища, де може 
статись непередбачуване. 
Тож, залишитись на ніч я не 
ризикнула, хоча зізнаюсь, 
що дуже хотілось. Дістава-
тися до Аю-Даг найкраще 
з Партеніту, куди можна 
доїхати автобусом із цен-
тральної автостанції чи 

площі перед залізничним 
вокзалом Сімферополя. 
Час на дорогу – 2-2,5 год.  

Інше, не менш пре-
красне місце – Алімо-

ва балка. Так називається 
горна ущелина зі стрімки-
ми скелями й дивовижною 
флорою. Навесні сюди 
сходяться  збирачі квітів: 
тут росте безліч конвалій і 
кримських півоній. Та я, на 
жаль, не була там весною, 
тому тільки з розповідей 
знайомих чула про диво-
вижне царство квітів. Мало 
хто знає, що в цій ущелині, 
неподалік від джерела, ле-
жить камінь із арабською 
в’яззю. Вся справа в тому, 
що знайти цей камінь може 
не кожен турист і не кожно-
му він відкривається. Хоча 
за «побачення» з каменем 
народні повір’я обіцяють 
чималі матеріальні й духо-
вні блага.  Я цей камінь не 

знайшла, та скажу відвер-
то, що не засмутилася: ма-
теріальні блага завжди бу-
дуть, якщо не лінуватись, 
а духовних у житті ніхто не 
подарує.

Екскурсовод розпо-
віла, що ущелину облю-
бували маги й чародії. 
Вони стверджують, що 
тут дуже хороше місце 
для поповнення духовних 
сил. Правда, повертають-
ся з ущелини не всі люди. 
Дивно, що, здавалося 
б, у дуже простій навіть 
для туриста-початківця 
Алімовій балці регуляр-
но губляться подорожні. 
Їх, звичайно, потім зна-
ходять, але переживають 

вони багато неприємних 
годин, блукаючи навколо 
того самого місця.

Також тут є Алімова пе-
чера, але вхід до неї кілька 
десятиліть тому закрили. 
З легенди дізналася, на-
чебто в печері оселився 
дух Аліма – кримсько-
татарського Робін Гуда. 
Пройти ущелину може 
тільки чесна і смілива лю-
дина. Якщо ви відчуваєте 
в собі відвагу і сміливість – 
спробуйте це зробити, але 
будьте обережними. Балка 
ця розташована біля села 
Предущельне Бахчисарай-
ського району. Дістатись 
туди можна автобусом із 
Сімферополя, потім пішки 
2 км через міст річки Кача. 
Час у дорозі – 1 год.

А в  селі Роднікове 
біля старого клубу 

є загадкові менгіри, або, 
як називають їх туристи, 

«кримський Стоунхендж». 
Багато вчених називають 
ці камені пам’яткою ме-
галітичної культури. Вва-
жається, що чотири гострі 
брили, встановлені строго 
вертикально, – ровесники 
єгипетських пірамід. Так це 
чи ні достеменно ніхто не 
знає, але картина справді 
вражаюча: чим можна було 
підняти камені на таку ви-
соту? Дотепер учені й ар-
хеологи не можуть сказати 
точно: хто й для чого звів 
цю споруду. Поки є кілька 
припущень: менгіри були 
частиною стародавньої 
астрономічної лаборато-
рії або комплексу, що мав 
якесь магічне призначен-
ня. Можливо це дійсно так, 
адже, доторкнувшись до 
каміння,  відчула, як моє 
тіло пронизала холодна 
хвиля і в мене виникло  
враження, начебто ці каме-
ні навіть у спекотну погоду 
щось охолоджує зсереди-
ни. 

Дістатись сюди можна 
із Севастополя, доїхавши 
на маршрутному таксі до 
зупинки «5-й кілометр» і 
пересівши на рейсовий ав-
тобус до Роднікового.Час у 
дорозі – 2 години. 

А ще більш загадко-
віше і моторошно-

красиве місце – Димержи, 
так звана долина приви-
дів - один з найбільш по-
пулярних і добре вивчених 
об’єктів Криму. Але  екскур-
совод розповів, що колись 
наших предків доводили до 
істерик та інфарктів загад-
кові страшні тіні й силуети 
у вечірніх сутінках. Кумедні 
камені перетворювалися 
вночі на злого коваля, кро-
вожерливих упирів та іншу 
погань. Крім того, часом на 
хмарах з’являлася тінь ве-
летня і, немов знущаючись 
із маленької людини, копі-
ювала її рухи й дражнила.

Секрет тіні розкрили 
вчені-фізики, і відтепер 
вона отримала свою назву 
– «брокенський привид». 
Виявилося, що примара 
– це атмосферне, оптич-
не явище. Механізм його 
виникнення такий: ноча-
ми в горах стає холодно, і 
з вершин у долини стікає 
густий туман. Коли сонце 
сходить або сідає, на хма-

рах туману можна побачи-
ти велетенські тіні. Ось як 
виявляється все просто, 
та страшно і не дивлячись 
на відкриття тих вчених-
фізиків.

Дістатись до Демерджи 
можна з автостанції Сім-
ферополя тролейбусом чи 
автобусом до села Лучисте 
(у напрямку Алушта, Ялта). 
Час у дорозі – 1,5 год.

Найзагадковіше міс-
це в Криму – це, 

мабуть, Ені-Сала - печери 
розташовані на місці татар-
ського села, спаленого фа-
шистами за допомогу пар-
тизанам. Печери відкрили 
відносно недавно, і якщо 
у дві з них спуститися до-
сить проблемно, то третя 
доступна для відвідування 
без альпіністського споря-
дження. Вона називається 
Єні-Сала-2. Знайшли її в 
1965 році. З’ясувалося, що 
її використовували давні 
таври для жертвоприно-
шень своїм кровожерним 
богам. І хоча археологи 
й біологи не знайшли тут 
людських кісток, а лише 
тварин, багато вразливих 
туристів запевняють, що 
бачили в печері привидів, 
начебто душі безневинно 
вбитих досі кочують під по-
хмурими склепіннями.

Печера Єні-Сала роз-
ташована в селі Пере-
вальне. Дістатись до 
селища можна з Сімфе-
ропольського залізнич-
ного вокзалу автобусом 
чи тролейбусом. Потім 
іти пішки 2 км до Долго-
руковського масиву. Час 
у дорозі займе 45 хвилин. 
А задоволення отримаєте 
велике.

Все хороше колись 
закінчується і я 

повернулась додому, та 
в Криму навіть копійки не 
кидала в море, адже знаю 
точно – сюди повернусь 
ще не раз. Таку красу 
рідко де зустрінеш! Це 
велике природне диво, 
подароване нам, людям, 
матінкою природою. Тож, 
не вагаючись, вирушайте 
у відпустку і поніжтеся під 
південним ласкавим соне-
чком! Літо триває і час ще 
є! 

Марина ОПАР’ЄНКО.

СПЛЕТІННЯ ІСТОРІЇ СХОДУ І ЗАХОДУ – КРИМ
Літо – пора відпусток, розваг і відпочинку. 

Хтось навіть не чекаючи теплих днів, вирушає 
відпочивати за кордон, комусь дарує радість і 
задоволення відпочинок на берегах річки Здвиж, 
а, можливо, ви вже зібрали валізи і на вас чекає 
мальовничий Крим? Якось мені випало там побу-
вати. І це дійсно захопливо…

Церква в ім’я Покрови Пресвятої 
Богородиці в Бишеві була побудова-
на ще в 1762 році, мала три куполи та 
дзвіницю, яка, на жаль, не зберегла-
ся до наших днів. Зараз на цьому міс-
ці зводиться нова, бо сільська церква 
діє у пристосованому старому примі-
щенні.

Всією громадою взялися за цю 
справу. Трохи грошей зібрали люди, 
певну суму пожертвували спонсори. 

Особливо вагомий внесок депутата 
районної ради Миколи Андрійовича 
Швидкого, який крім фінансової під-
тримки, надає ще й технічну допомо-
гу під час будівництва. 

Робітники зробили все можливе, 
щоб якнайшвидше звести стіни хра-
му. Минулого тижня встановили го-
ловний купол. А найближчим часом 
засяють ще два. На цю радісну подію 
зійшлися мешканці Бишева, при-
їхали намісник Свято-Введенського 
монастиря архімандрит Давидов, 

благочинний Макарівського округу 
архімандрит Кирил (Білан), насто-
ятель Свято-Іллінського храму смт 
Макарів протоієрей Андрій Ярош, 
настоятель храму Преподобної Па-
раскеви Сербської с. Лишня ігумен 
Філарет (Єгоров), настоятель Свято-
Михайлівського храму с. Грузьке іє-
рей Андрій.

На знімках: встановлення голов-
ного купола; священослужителі про-
водять освячення.

Фото Івана КАРУНА. 

ЗОЛОТИСТО ВИБЛИСКУЄ КУПОЛ У БИШЕВІ
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.20 “Попередження”.
10.05 Автоакадемiя.
10.35 Служба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.10 Ситуацiя.
12.30 Український вимiр.
13.00 “Лiнiя долi”.
13.30 Здоров`я.
14.20 М/с “Клiффорд”.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.25 М/с “Воїн Редволла”.
15.50 Т/с “У серцi океану”.
16.20 Iндиго.
16.50 Українська мадонна. Фести-

валь “Зорепад”.
17.10 Т/с “Таємницi вулканiв”.
18.45 Ситуацiя.
18.55 Анонс передач.
19.00 Український вимiр.
19.30 Дiловий свiт.
19.50 Д/ф “Нiксон, якого ви 

ненавидiли”.
20.50 Ситуацiя.
21.00 Новини.

22.00 Громадська варта.
22.20 Право на захист.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.30 Т/с “Царiвна”.
2.45 Право на захист.

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 “Дiльнична”.
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”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Дiльнична”.
21.15 Х/ф “Пiрати острова скарбiв”.
23.05 Х/ф “Ласкаво просимо до раю”.
1.20 “Документ”.
2.20 Т/с “Циганське серце”.
3.10 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.

ІНТЕР
6.10 “Фатальне рiшення”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Морозиво 

пломбир.
13.00 Т/с невiдкладна “Допомога”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Афганська примара”.
16.00 Т/с “Каменська 3”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.

18.00 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 “Два кольори пристрастi”.
23.40 “Фатальне рiшення”.
0.30 “Каскадери”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.05 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
2.10 Т/с “Пiтбуль”.
3.00 “Знак якостi”.

ІСТV
6.05 Факти.
6.35 300 сек/год.
6.40 Т/с “Троє зверху”.
7.05 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Полювання на асфальтi”.
10.05 Т/с “Херувим”.
11.05 Т/с “Леся+Рома”.
12.30 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Втеча з в`язницi 3”.
14.15  “Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
15.15 Т/с “Сармат”.

16.35 Т/с “Полювання на асфальтi”.
17.35 Т/с “Агент нацiональної 

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

безпеки”.
23.10 Надзвичайнi новини.
0.00 Т/с “Блейд”.
0.55 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 Х/ф “Людина Пiтьми”.
2.55 Факти.

СТБ
4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Дочка Корейка”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 Х/ф “Коханий за наймом”.
11.00 “Росiйськi сенсацiї. Ванга. 

Пророцтво для Росiї”.
11.55 “Фантастичнi iсторiї. 

Реiнкарнацiя. Таємницi пере-
селення душ”.

12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 Д/ф “Чорний день”.

15.00 Т/с “Кулагiн i партнери”.
16.00 “Моя правда. Свiтлана Воло-

димирська. Загублена зiрка”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї любовi”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Правила життя. Ока за око”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Важко 

бути з богом”.
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Нез`ясовно, але факт”.
0.30 “Вiкна-спорт”.
1.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
1.55 Х/ф “Прощай, шпана Замо-

скворечна”.

НОВИЙ КАНАЛ
Профiлактика.
14.00 М/с “Земля до початку часiв”.
14.20 Teen Time.
14.25  “Третя планета вiд Сонця 2”.
15.25 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
16.55 Teen Time.
17.00 Т/с “Татковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Кадети”.
20.15 Т/с “Татковi дочки”.

21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.50 Т/с “Загубленi 4”.
23.30 Камедi-клаб Росiя.
0.40 Спортрепортер.
0.50 Х/ф “Новачок сезону”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вiруючого”.
7.00 Х/ф “Забудьте слово “смерть”.
8.40 “Легальний дохiд”.
8.50 “Свiдок”.
9.10 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.05 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.40 Х/ф “Сiль землi”.
15.10 Х/ф “Перед свiтанком”.
17.00 Х/ф “Сiль землi”.
18.25 “Речовий доказ”. 
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Важкi грошi”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Важкi грошi”.
2.20 “Свiдок”.
2.50 “Особистий погляд”.

вівторок, 11 серпня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.20 М/с “Клiффорд”.
9.50 Експерти дозвiлля.
10.20 Вихiднi по-українськи.
10.55 Служба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.10 Ситуацiя.
12.20 Дiловий свiт.
12.30 Український вимiр.
13.05 Х/ф “Незавершена п`єса 

для механiчного пiанiно”.
14.45 Служба розшуку дiтей.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт.
15.25 М/с “Воїн Редволла”.
15.50 Т/с “У серцi океану”.
16.20 Iндиго.
16.50 Вiкно до Америки.
17.15 Т/с “Таємницi вулканiв”.
18.55 Анонс передач.
19.00 Український вимiр.
19.30 Дiловий свiт.
20.00 “Попередження”.
20.50 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.15 Дiловий свiт.
21.50 Д/ф “Хранителi зерна”.
22.25 Далi буде...

22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Фiльм фестивалю Покров 

“Братiя”.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
Профiлактика.

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 “Колишнi”.
9.00 “ТСН”.
9.05 Комедiя “Приємна 

несподiванка”.
11.05 Т/с “Широка рiка”.
12.05 Мелодрама “Роман 

вихiдного дня”.
14.15 “Фестиваль “Нова хвиля” 

- Юрмала”.
17.00 “ТСН”.
17.10 “Караоке на майданi”.
18.10 Т/с “Широка рiка”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Дiльнична”.
21.15 Х/ф “Ласкаво просимо 

до раю”.

23.30 Трилер “13”.
1.30 “ТСН”.
2.15 Т/с “Циганське серце”.

ІНТЕР
6.10 Фантастичнi iсторiї. Привиди. 

Загадки смеркового свiту.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Позаочi.
10.05 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї 

Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 Концерт “70 рокiв-полiт 

нормальний”.
15.10 Х/ф “Мана”.
17.05 Новини.
17.20 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї 

Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Два кольори 

пристрастi”.
23.40 Фантастичнi iсторiї. При-

види. Загадки смеркового 
свiту.

0.30 “Каскадери”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.

2.10 Т/с “Пiтбуль”.
2.50 “Картата потата”.
3.30 “Знак якостi”.
4.50 “Ключовий момент”.

ІСТV
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 Про-Ziкаве. ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Х/ф “П`яний свiтанок”.
11.20 Т/с “Леся+Рома”.
12.00 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Втеча з в`язницi 3”.
14.05 Х/ф “Капiтан Рон”.
16.30 Т/с “Полювання на 

асфальтi”.
17.30 Т/с “Агент нацiональної 

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

лiхтарiв 5”.
20.55 Т/с “Сармат”.
21.55 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки”.
23.00 Надзвичайнi новини.
23.50 Т/с “Блейд”.
0.50 Факти. Пiдсумок дня.

1.15 Х/ф “Помста”.
3.15 Факти.
3.50 Т/с “Справедливiсть”.

СТБ
4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Ворог за вiкном”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.30 Х/ф “Термiново потрiбен 

Дiд Мороз”.
10.45 “Моя правда. Олексiй 

Панiн”.
11.45 “Росiйськi сенсацiї. Важко 

бути з Богом”.
12.45 “Слiдство вели. Владика 

Кубанський”.
13.45 Д/ф “Лiки вiд ненавистi”.
14.50 Т/с “Кулагiн i партнери”.
16.00 “Моя правда. Альона 

Апiна”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 

любовi”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “У пошуках iстини. 

Магiчний меч варвара 
Атiлли”.

20.10 “Росiйськi сенсацiї. Ванга. 
Пророцтво для Росiї”.

21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.

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

Реiнкарнацiя. Таємницi 
переселення душ”.

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

вбивство”.
1.40 Х/ф “На пiдмостках сцени”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.25 Т/с “Петя Чудовий”.
6.10 Т/с “Солдати 13”.
6.55 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця 2”.
8.00 Т/с “Триматися до кiнця 2”.
9.00 Х/ф “Береговий патруль: 

Весiлля на Гаваях”.
10.55 Т/с “Кадети”.
12.15 Т/с “Солдати 13”.
13.30 Мультсеріали
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця 2”.
15.25 Даєш, молодь!
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
16.55 Teen Time.
17.00 Т/с “Татковi дочки”.
18.00 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 Росiя.
0.50 Спортрепортер.
0.55 Погода.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Довгий вiкенд”.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 Казимир Великий, або 

Малевич селянський.
НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Лiфт iде за розкладом”.
8.20 “Легальний дохiд”.
8.30 “Правда життя”. Таємниця 

конотопської землянки.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
10.55 Т/с “Бандитський Петер-

бург 2”.
13.10 Х/ф “Вiмблдон”.
15.15 Х/ф “Забудьте слово 

“смерть”.
17.00 Х/ф “Сiль землi”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Дублер”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Дублер”.
2.15 “Свiдок”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.25 М/с “Клiффорд”.
10.30 Служба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.10 Ситуацiя.
12.20 Дiловий свiт.
12.30 Український вимiр.
13.00 Фольк-music.
13.55 Муз. ua.
14.20 М/с “Клiффорд”.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.25 М/с “Воїн Редволла”.
15.50 Т/с “У серцi океану”.
16.20 Iндиго.
16.45 М/ф “Чарiвний скарб”.
17.10 Т/с “Таємницi вулканiв”.
18.45 Ситуацiя.
18.55 Анонс передач.
19.00 Український вимiр.
19.30 Дiловий свiт.
19.50 Д/ф “Дiвчина i мавпа”.
20.50 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.15 Дiловий свiт.
22.00 Вiдкрита зона.
22.30 Служба розшуку дiтей.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.

23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.30 Т/с “Царiвна”.
2.45 Громадська варта.

УТ-2
6.15 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.20 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 “Дiльнична”.
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”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Дiльнична”.

21.15 Х/ф “Храм черепiв”.
23.15 Х/ф “Пiрати острова скарбiв”.
1.05 Т/с “Циганське серце”.
1.45 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.

ІНТЕР
6.10 “Божевiлля Бориса Андрєєва”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00  “Двi сторони однiєї Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. М`ясо для 

шашликiв.
13.00 Т/с “Невiдкладна допомога”.
14.00 “Модний вирок”.
15.05 Т/с “Афганська примара”.
16.00 Т/с “Каменська 3”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00  “Двi сторони однiєї Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Два кольори пристрастi”.
23.40 “Божевiлля Бориса Андрєєва”.
0.30 “Шибайголови”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.

2.05 Телевiзiйна Служба Розшуку 
дiтей.

2.10 Т/с “Пiтбуль”.
3.00 “Знак якостi”.
4.20 “Судовi справи”.
5.00 “Ключовий момент”.

ІСТV
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 Про-Ziкаве. ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Полювання на асфальтi”.
10.05 Т/с “Херувим”.
11.05 Т/с “Леся+Рома”.
12.30 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Втеча з в`язницi 3”.
14.05  “Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
15.15 Т/с “Сармат”.
16.30 Т/с “Полювання на асфальтi”.
17.30 Т/с “Агент нацiональної 

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

5”.
21.00 Т/с “Сармат”.
22.00 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Т/с “Блейд”.
0.50 Факти. Пiдсумок дня.
1.20 Х/ф “Людина Пiтьми 2”.
2.45 Факти.
3.20 Т/с “Справедливiсть”.
4.45 Т/с “Костi”.
5.25 Т/с “Мене звуть Ерл 3”.

СТБ
6.20 Д/ф “Сльози ката”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 Х/ф “Без особливих прикмет”.
10.55 “Правила життя. Око за око”.
11.55 “Паралельний свiт”.
12.55 “Слiдство вели. Великий 

Монгол”.
13.55 Д/ф “Злочин, довший життя”.
15.00 Т/с “Кулагiн i партнери”.
16.05 “Моя правда. Сергiй 

Челобанов”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї любовi”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Зоряне життя. Зорянi пари”.
20.10 “Слiдство вели. М`ясник”.
21.25 Прогноз погоди.
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.

22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Фантастичнi iсторiї. 

Паралельнi свiти”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Т/с “Вона написала вбивство”.
1.40 Х/ф “Сватання гусара”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Солдати 13”.
6.40  “Третя планета вiд Сонця 2”.
7.45 Репортер.
8.00 Т/с “Триматися до кiнця 2”.
9.00 Х/ф “Новачок сезону”.
11.00 Т/с “Кадети”.
12.15 Т/с “Солдати 13”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.50 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.05 М/с “Земля до початку часiв”.
14.25 Teen Time.
14.30 “Третя планета вiд Сонця 2”.
15.30 Даєш, молодь!
16.05 Т/с “Як сказав Джим”.
17.00 Teen Time.
17.05 Т/с “Татковi дочки”.
18.05 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Кадети”.
20.15 Т/с “Татковi дочки”.
21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.50 Т/с “Загубленi 4”. 
23.30 Камедi-клаб Росiя.
0.45 Спортрепортер.
0.55 Служба розшуку дiтей.

1.00 Х/ф “Як одружитися з 
мiльярдершою”.

2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Пiд знаком бiди.
3.10 Студiя Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Перед свiтанком”.
8.40 “Легальний дохiд”.
8.50 “Свiдок”.
9.10 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.05 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.40 Х/ф “Сiль землi”.
15.05 Х/ф “Ти пам`ятаєш?”
16.55 Х/ф “Сiль землi”.
18.25 “Правда життя”. Народнi 

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

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф "Свинарка та пастух".
7.30 На гостину до I. Поповича.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.05 Погода.
9.10 Доки батьки сплять.
9.15 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
9.50 Крок до зiрок.
10.20 Служба розшуку дiтей.
10.30 "Спiви юних кобзарiв".
11.00 Муз. ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Т. Цимбал представляє: 

"Лiнiя долi".
12.35 Здоров`я.
13.30 "Околиця".
14.00 Аудiєнцiя.
14.30 Благовiсник.
15.05 Олiмпiйський лiтопис 

незалежної України. Фiльм 
6. "Афiни-2004".

16.25 Х/ф "Незавершена п`єса 
для механiчного пiанiно".

18.10 Дiловий свiт. Тиждень.
18.55 Футбол. Чемпiонат 

України. Прем`єр-лiга. 
"Металург" (Запорiжжя) 
- "Ворскла" (Полтава). У 
перервi - Погода.

21.00 Новини.
21.15 Погода.
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.
1.25 Х/ф "Безприданниця".
2.45 Олiмпiйський лiтопис не-

залежної України. Фiльм 6. 
"Афiни-2004".

3.55 "Околиця".
4.25 "Культурний фронт".
4.50 Аудiєнцiя.
5.20 Благовiсник.

УТ-2
6.15 "Суперкнига".
6.45 Х/ф "Пустуни з великої 

дороги".
9.05 "Лото-Забава".
10.15 М/ф "Улюблений при-

булець".
10.40 М/ф "Улюблений при-

булець".
11.05 "Караоке на майданi".
12.05 "Смiшнiше за кроликiв".
13.10 "Криве дзеркало".
15.35 Х/ф "Приємна 

несподiванка".
17.40 Х/ф "Пiтер FM".
19.30 "ТСН".
20.20 Х/ф "Роман вихiдного 

дня".
22.45 "Свiтське життя".
23.45 Х/ф "13".
1.30 Х/ф "Басейн".
3.00 Х/ф "Кровососи".
4.35 Х/ф "Закусочна на 

колесах".
ІНТЕР

5.40 Х/ф "Виховання Уейлона".
7.10 Х/ф "Гремлiни".
9.10 "Квадратний метр".

10.00 "Україно, вставай!"
10.30 Х/ф "Екiпаж".
13.20 Т/с "Осiннiй детектив".
15.10 "Великий концерт на 

Iнтерi".
17.50 Х/ф "Самотнiй янгол".
20.00 "Подробицi тижня".
20.50 Х/ф "Мана".
23.00 Х/ф "Повернення Супер-

мена".
2.00 "Подробицi тижня".
2.40 Х/ф "Виховання Уейлона".
4.10 Знак якостi.
4.50 Ключовий момент.
5.30 М/с "Супермен".
5.50 "Уроки тiточки Сови".

ICTV
6.15 Факти.
6.40 Т/с "Альф".
7.10 Х/ф "Бетховен 5".
9.10 Квартирне питання.
10.05 Ти не повiриш!
11.00 Козирне життя.
11.40 Т/с "Мисливцi за старо-

виною".
12.45 Факти. Свiт.
13.00 Наша Russia.
13.55 Прожекторперiсхiлтон.

14.25 Велика рiзниця.
15.45 Х/ф "Дев`ята рота".
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Х/ф "Полiцейська академiя 

7: Мiсiя у Москвi".
20.50 Х/ф "Пряма i явна за-

гроза".
23.50 Х/ф "Викуп".
2.15 Iнтерактив: Тижневик.
2.30 Х/ф "Втраченi душi".
4.00 Х/ф "Гудiнi".

СТБ
6.00 "Сучасна медицина: Дива i 

сенсацiї".
6.50 М/ф.
8.00 "Навколо свiту".
9.00 "Їмо вдома".
10.10 Х/ф "Вусатий нянь".
11.50 Х/ф "Недiльний тато".
13.25 "У пошуках iстини. Серж 

Лiфарь: трагедiя блудного 
сина".

14.20 "Слiдство вели. Владика 
Кубанський".

15.25 Д/ф "Чорний день".
16.00 "Правила життя. Раби 

культiв".
17.00 "Нез`ясовно, але факт".

18.00 "Паралельний свiт".
19.00 "Битва екстрасенсiв".
20.00 Х/ф "Коханий по найму".
22.10 Х/ф "Термiново потрiбен 

Дiд Мороз".
0.00 "Неймовiрнi iсторiї любовi".
1.00 Х/ф "Днi Турбiних".

НОВИЙ  КАНАЛ
6.15 Х/ф "Степфордськi 

дружини".
7.45 Церква Христова.
8.00 Руйнiвники мiфiв 4.
9.00 Т/с "Моя прекрасна няня".
10.05 Клiпси.
10.40 Х/ф "Нецiлована".
12.50 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
14.55 Зорянi драми.
15.50 Info-шок.
16.50 Iнтуїцiя.
17.50 Т/с "Моя прекрасна няня".
18.15 Х/ф "Апартаменти Джо".
20.00 Х/ф "Утiкач".
22.45 "Файна Юкрайна".
23.15 Камедi-клаб.
0.10 Спортрепортер.
0.15 Х/ф "Мiськi легенди 2".

2.15 Т/с "Бiднi мiльйонери".
3.45 Т/с "У Фiладельфiї завжди 

сонячно".
4.10 Т/с "Ксена. Принцеса-воїн".

НТН
6.00 "Особистий погляд".
6.30 "Повнота радостi життя".
7.00 Т/с "Кобра".
8.35 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". Пiрамiди 

обману.
15.10 "Легенди бандитської 

Одеси". Бандит, що ви-
гадав ГУЛАГ.

15.45 Т/с "Бандитський Петер-
бург 2".

18.00 "Агенти впливу".
18.30 Х/ф "Космiчнi ковбої".
21.20 Х/ф "Iгри диявола".
0.00 Х/ф "Змiїний експрес".
1.55 "Речовий доказ".
3.20 "Особистий погляд".

середа, 12 серпня
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п’ятниця, 14 серпня

субота, 15 серпня

неділя, 16 серпня

чеТвер, 13 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”.
12.10,14.50,20.50 Ситуацiя.
12.20 Дiловий свiт.
12.30 Український вимiр.
13.05 Служба розшуку дiтей.
13.15 Крок до зiрок.
13.50 М/с “Клiффорд”.
14.20 Хай щастить.
14.45 Служба розшуку дiтей.
15.00,21.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт.
15.25 М/с “Воїн Редволла”.
15.50 Т/с “У серцi океану”.
16.20 Iндиго.
16.50 “Спiви юних кобзарiв”.
17.20 Т/с “Таємницi вулканiв”.
18.55 Анонс передач.
19.00 Український вимiр.
19.30 Дiловий свiт.
19.40,21.35 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.15 Дiловий свiт.
22.00 Особливий погляд.
22.35 Служба розшуку дiтей.
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.
1.30 Т/с “Царiвна”.
2.45 Телевистава “Хазяїн”.
4.10 Служба розшуку дiтей.
4.15 Ситуацiя.
4.25 Д/ф “Куртизанки”.
5.25 Життя триває...
5.50 Ситуацiя.

УТ-2
6.15 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.20 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30 

“ТСН”.
7.05 М/с “Чiп i Дейл поспiшають 

на допомогу”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Дiльнична”.
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”.
17.10 Т/с “Атлантида”.
18.10 Т/с “Широка рiка”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Дiльнична”.

21.15 Комедiя “Острiв скарбiв”.
23.15 Х/ф “Храм черепiв”.
1.20 Т/с “Циганське серце”.
2.00 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
2.40 Х/ф “Нове вбрання короля”.
4.05 Х/ф “Красуня i чудовисько”.
5.35 Т/с “Атлантида”.

ІНТЕР
6.10 Надзвичайнi iсторiї. 

Угонщицi: право на 
чоловiкiв.

7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00,19.00 Т/с “Двi сторони 

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

“Вишня в шоколодi”.
13.00 Т/с “Невiдкладна допо-

мога”.
14.00 “Модний вирок”.
15.00 Т/с “Афганська примара”.
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 “Два кольори 

пристрастi”.
23.40 Надзвичайнi iсторiї. 

Угонщицi: право на 

чоловiкiв.
0.40 “Шибайголови”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.15 Т/с “Пiтбуль”.
3.10 “Знак якостi”.
3.50 “Судовi справи”.
4.30 “Ключовий момент”.

IСTV
6.05 Факти.
6.20,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.40 Т/с “Троє зверху”.
7.05 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55 Спорт.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
9.05 Т/с “Полювання на 

асфальтi”.
10.05 Т/с “Херувим”.
11.10 Т/с “Леся+Рома”.
12.30 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Втеча з в`язницi 3”.
14.10,19.55 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 5”.
15.20 Т/с “Сармат”.
16.35 Т/с “Полювання на 

асфальтi”.
17.35,22.00 Т/с “Агент 

нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
21.00 Т/с “Сармат”.
23.05 Надзвичайнi новини.

23.55 Т/с “Блейд”.
0.50 Факти. Пiдсумок дня.
1.20,5.25 Х/ф “Людина Пiтьми 3”.
2.45 Факти.
3.15 Т/с “Справедливiсть”.
4.40 Т/с “Костi”.

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

вбивство”.
8.15 Х/ф “Я тебе обожнюю”.
10.55 “Зоряне життя. Зорянi 

пари”.
11.55 “Фантастичнi iсторiї. 

Паралельнi свiти”.
12.55 “Слiдство вели. М`ясник”.
13.55 Д/ф “Остання справа 

Холмса”.
15.20 Т/с “Кулагiн i партнери”.
16.05 “Моя правда. Наталiя 

Андрейченко”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 

любовi”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Моя правда. Бешкетник 

Баширов”.
20.10 “Слiдство вели. Великий 

Монгол”.
21.25 Прогноз погоди.
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”.
1.00 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
1.55 Х/ф “Ти iнодi згадуй”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.15 Т/с “Петя Чудовий”.
6.00 Т/с “Солдати 13”.
6.40,7.25 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця 2”.
7.45 Репортер.
8.00 Т/с “Триматися до кiнця 2”.
8.35 Т/с “Триматися до кiнця 2”.
9.00 Х/ф “Як одружитися з 

мiльярдершою”.
10.55,19.20 Т/с “Кадети”.
12.15 Т/с “Солдати 13”.
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 2”.
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 Спортрепортер.
20.15 Т/с “Татковi дочки”.
21.15 Т/с “Щасливi разом”.
22.50 Т/с “Загубленi 5”.
23.30 Камедi-клаб Росiя.
0.40 Спортрепортер.
0.50 Служба розшуку дiтей.

0.55 Х/ф “Торнадо. Гнiв небес”.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 Моя М. Заньковецка.
2.55 Ступенi до неба.
3.10 Студiя Зона ночi.
3.15 Мир Ю. Дрогобича.
3.30 Слово i зiлля.
3.45 Медицина Київської Русi.
4.00 Хто лiкував рани козакам?
4.10 Студiя Зона ночi.
4.15 Невiдома Україна.
5.05 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Ти пам`ятаєш?”
8.40 “Легальний дохiд”.
8.50,11.00 “Свiдок”.
9.10,22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.05 Т/с “Закон i порядок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.40 Х/ф “Сiль землi”.
15.10 Х/ф “Вiрнiсть”.
17.00 Х/ф “Сiль землi”.
18.25 “Легенди бандитської 

Одеси”. Л. Задов.
19.00,21.30,0.00,2.15, 5.10 

“Свiдок”.
19.25 Х/ф “Експерт”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “Експерт”.
2.40 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Дiловий свiт.
9.20 М/с “Клiффорд”.
9.50 “Знайдемо вихiд”.
11.00 Життя триває...
11.20 Т/с “У серцi океану”.
12.10 Ситуацiя.
12.20 Дiловий свiт.
12.30 Український вимiр.
13.10 Особливий погляд.
13.40 Наша пiсня.
14.20 “Надвечiр`я”.
14.50 Ситуацiя.
15.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт.
15.25 Служба розшуку дiтей.
15.35 М/с “Воїн Редволла”.
16.00 Т/с “У серцi океану”.
16.25 Пазли.
17.00 Студента потрiбно 

любити.
18.00 Концертна програма “Свiт 

моєї любовi”.
18.45 Ситуацiя.
18.55 Анонс передач.
19.00 Український вимiр.
19.30 Дiловий свiт.
19.40 Свiт спорту.
19.55 Iнеш. “Вогонь бажання”.
21.00 Новини.

21.15 Дiловий свiт.
21.35 Свiт спорту.
22.00 Автоакадемiя.
22.35 Служба розшуку дiтей.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.30 Т/с “Царiвна”.
2.45 Ситуацiя.
2.55 Служба розшуку дiтей.
3.05 Далi буде...
3.35 Стильна штучка.
4.00 Д/ф “Хранителi зерна”.
4.35 Служба розшуку дiтей.
4.45,5.50 Ситуацiя.
4.55 “Надвечiр`я”.
5.25 Життя триває...

УТ-2
6.15 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.20 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30 

“ТСН”.
7.05 М/с “Чiп i Дейл поспiшають 

на допомогу”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Дiльнична”.
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”.
17.10 Т/с “Атлантида”.
18.10 Т/с “Широка рiка”.
19.25 “Погода”.
20.15 Х/ф “Старий i яблука”.
21.15 Х/ф “Ядро Землi”.
0.00 “Наша Russia”.
0.35 Комедiя “Острiв скарбiв”.
2.10 Х/ф “Красуня i чудовисько”.
3.45 Т/с “Циганське серце”.
4.30 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
5.15 Т/с “Атлантида”.

ІНТЕР
6.10 “Батьки i дiти: Чорна 

слава”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї 

Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Вологi 

серветки.
13.00 Т/с “Невiдкладна допо-

мога”.
14.00 “Модний вирок”.

15.00 Т/с “Афганська примара”.
16.00 Т/с “Каменська 3”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 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 “Два кольори 

пристрастi”.
23.40 “Батьки i дiти: Чорна 

слава”.
0.40 “Шибайголови”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Т/с “Пiтбуль”.
3.00 “Знак якостi”.
4.20 “Судовi справи”.
5.00 “Ключовий момент”.
6.30 М/с “Супермен”.

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”.
7.00,11.05 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.55 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
9.05 Т/с “Полювання на 

асфальтi”.
10.05 Т/с “Херувим”.
12.30 Каламбур.
12.45 Факти. День.

13.20 Т/с “Втеча з в`язницi 3”.
14.15,20.00 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв 5”.
15.20 Т/с “Cармат”.
16.25 Х/ф “Автомобiль-утiкач”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.
21.00 Максимум в Українi.
21.40 Ти не повiриш!
22.40 Голi i смiшнi.
23.40 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
0.55 Х/ф “Коло друзiв”.
2.25 Факти.
2.55 Т/с “Справедливiсть”.
4.15 Т/с “Костi”.
5.00 Х/ф “Премiя Дарвiна”.

СТБ
4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Лiки вiд ненавистi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.30 Х/ф “Кортик”.
13.40 Х/ф “Бронзовий птах”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Х/ф “Самотнiм надається 

гуртожиток”.
20.10 “Концерт М. Задорнова 

“Гумористична шрапнель”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Х/ф “Втеча з Гулага”.
1.50 “Вiкна-спорт”.
2.05 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
2.55 Х/ф “Гучний день”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.10 Т/с “Петя Чудовий”.
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Т/с “Солдати 13”.
6.40,7.25 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця 2”.
7.45 Репортер.
8.00 Т/с “Триматися до кiнця 2”.
8.35 Т/с “Триматися до кiнця 2”.
9.00 Х/ф “Флешка”.
11.15,19.20 Т/с “Кадети”.
12.30 Т/с “Солдати 13”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.50 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.10 М/с “Земля до початку 

часiв”.
14.25,17.00 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця 2”.
15.05 Т/с “Крок за кроком”.
15.30 Даєш, молодь!
16.05 Т/с “Як сказав Джим”.
17.05 Т/с “Татковi дочки”.
18.05 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
20.15 Т/с “Татковi дочки”.

21.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Тiльки правда?
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.10 Спортрепортер.
0.20 Х/ф “Торнадо. Гнiв небес”.
2.00 Студiя Зона ночi. Культура.
2.05 I буде новий день.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.
2.55 Точка роси.
3.50 Студiя Зона ночi.
3.55 Рiднi стiни.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Вiрнiсть”.
8.40 “Легальний дохiд”.
8.50,11.00 “Свiдок”.
9.10,22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.05 Т/с “Закон i порядок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.40 Х/ф “Сiль землi”, 4 с.
15.10 Х/ф “Ранкове шосе”.
17.00 Т/с “Осiннiй детектив”.
19.00,21.30,0.00,2.15 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Тримай язика за 

зубами”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “У пошуках”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.40 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Тимур та його 

команда”.
7.25 Свiт моєї любовi.
8.10 Свiт православ`я.
8.30 Крок до зiрок.
9.00 Анонс передач.
9.05 Погода.
9.10 Доки батьки сплять.
9.50 М/ф “Чарiвний дзвiночок”.
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.45 Експерти дозвiлля.
11.20 Вихiднi по-українськи.
11.45 Темний силует.
12.00 Кордон держави.
12.45 Наша пiсня.
13.20 Погода.
13.25 Служба розшуку дiтей.
13.35 М/с “Клiффорд”,.
14.05 М/с “Воїн Редволла”.
14.30 М/с “Маттiмео. Iсторiя 

Редволла”.
14.55 Служба розшуку дiтей.
15.25 Олiмпiйський лiтопис 

незалежної України. Фiльм 
7. Турин - 2006.

16.05 Погода.

16.15 Кiно.ua.
17.00 Художня гiмнастика. Етап 

Кубка свiту. Вiдкриття та 
квалiфiкацiйнi змагання.

19.35 Погода.
19.45 Х/ф “Склянка води”.
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.
23.30 Свiт моєї любовi.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Автоакадемiя.
1.45 Служба розшуку дiтей.
1.55 Художня гiмнастика. Етап 

Кубка свiту. Вiдкриття та 
квалiфiкацiйнi змагання.

4.30 Служба розшуку дiтей.
4.40 Х/ф “Склянка води”.
5.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2
6.05 “Хранителi iсторiї”.
7.00 “Без табу”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”

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

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

11.05 Х/ф “Таємниця острова 
скелетiв”.

13.05 “Шiсть кадрiв”.
13.50 Х/ф “Це не я, це - вiн”.
15.50 “Вечiр Iгоря Крутого в 

Юрмалi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Криве дзеркало”.
22.15 “Наша Russia”.
22.50 Х/ф “Самураї”.
0.45 Х/ф “Мiсто Бога”.
2.45 Х/ф “Весна”.
4.30 “Хранителi iсторiї”.
5.25 Фiльм-казка “Бiлоснiжка”.

ІНТЕР
7.10 Х/ф “Том i Гек”.
8.50 “В Городке”.
9.30 “Городок”.
10.10 “Картата потата”.
11.00 Т/с “Опер Крюк”.
17.10 “Позаочi”.
18.00 Концерт “Пiсенний 

вернiсаж I. Рєзника”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Пiсенний 

вернiсаж I. Рєзника”.

22.10 Х/ф “Роккi”.
0.40 “Подробицi” - “Час”.
1.20 “Позаочi”.
2.00 Знак якостi.
2.50 “Ключовий момент”.
4.10 М/с “Супермен”.

ICTV
6.30 Факти.
6.50 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
7.25 Погода.
7.30 Добрi новини.
7.35 Х/ф “Напевно, боги 

збожеволiли 2”.
9.50 Анекдоти по-українськи.
10.10 Т/с “Леся+Рома”.
11.30 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.05 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5”.
14.10 12 найкращих шахраїв 

України.
14.55 Х/ф “Апокалiпсис”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Громобой”.
21.35 Наша Russia.
22.35 Велика рiзниця.
23.40 Прожекторперiсхiлтон.

0.10 Голi i смiшнi.
0.50 Х/ф “Острiв порятунку”.
3.55 Х/ф “Країна садiв”.
5.20 М/ф “Лабораторiя Дек-

стера”.
СТБ

4.30 “Телешанс”.
6.00 “Померти, але 

роздiлитися”.
6.55 М/ф.
7.25 “Еники-беники”.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвост”.
10.50 М/ф.
13.00 “Концерт М. Задорнова 

“Гумористична шрапнель”.
15.00 Х/ф “Храм любовi”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї 

любовi”.
19.00 Х/ф “Самотнiм надається 

гуртожиток”.
21.00 “Самотнiм надається 

гуртожиток”. Невiдома 
версiя.

22.00 “Моя правда. Бешкетник 
Баширов”.

23.00 “Зоряне життя. Зорянi 
пари”.

0.00 “Нез`ясовно, але факт”.

1.00 Х/ф “Коли наступає 
вересень”.

2.35 “Мобiльна скринька”.
2.50 Х/ф “Зовсiм пропащий”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.55 Х/ф “Справжнiй Канкун”.
7.25 Репортер.
7.40 Х/ф “Життєва сила”.
9.35 Будинок закритий на 

ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.10 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.10 “Файна Юкрайна”.
14.30 Хто проти блондинок?
15.45 Х/ф “Флешка”.
17.55 Х/ф “Перша дочка”.
20.05 Х/ф “Оптом дешевше”.
22.05 Х/ф “Мрiяти не шкiдливо”.
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Краса по-

американськи”.
2.15 Студiя Зона ночi. Культура.
2.20 Українцi. Вiра.
3.10 Пристрастi навколо 

символiки.
3.25 Студiя Зона ночi. Культура.
3.30 “Культурна спадщина”.
4.00 Музей Ханенкiв.
4.15 Студiя Зона ночi.

4.20 Середньовiччя починається 
о 18.00.

4.35 Я, милiстю Божою, пан 
ввiзний.

5.00 Пiдiйнятися на попа.
5.15 Студiя Зона ночi.
5.20 Невiдома Україна.
6.10 Зона ночi.

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

Реннером”.
7.00 Т/с “Осiннiй детектив”.
9.05 М/ф “Льолек i Болек на 

олiмпiадi”.
9.35 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.05 Х/ф “Тримай язика за 

зубами”.
12.20 Х/ф “Ранкове шосе”.
14.20 Х/ф “Росiйський рахунок”.
16.00 “Вайп Аут”.
17.00 Т/с “Кобра”.
18.40 Х/ф “Рiк небезпечного 

життя”.
21.10 Х/ф “У топцi”.
23.40 Х/ф “Тiкаючи вiд погонi”.
1.25 Х/ф “Зрада”.
3.30 “Речовий доказ”.
4.25 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi 

“Межирiцький монастир”.
6.25 Фiльм фестивалю Покров 

“Росiйське диво Ежена 
Богарне”.

7.00 “Корпорацiя Сiмба”.
7.15 DW. Новини Європи.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.10 Доки батьки сплять.
9.15 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
9.50 Крок до зiрок.
10.20 Служба розшуку дiтей.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз. ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Т. Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
12.35 Здоров`я.
13.30 Телевiзiйний журнал 

“Околиця”.
14.00 Художня гiмнастика. 

Етап Кубка свiту. Фiнали у 
групових вправах.

15.05 Аудiєнцiя.

15.30 Благовiсник.
16.00 Художня гiмнастика. 

Етап Кубка свiту. Фiнал. 
Скакалка, обруч.

17.00 Дiловий свiт. Тиждень.
17.40 Художня гiмнастика. Етап 

Кубка свiту. Фiнал. М`яч, 
стрiчка.

18.40 Художня гiмнастика. Етап 
Кубка свiту. Церемонiя 
закриття.

19.15 М/ф “Як козаки 
олiмпiйцями стали”.

19.45 Х/ф “Склянка води”.
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.
1.25 Художня гiмнастика. Етап 

Кубка свiту. Фiнал. Скакал-
ка, обруч.

2.15 Художня гiмнастика. Етап 
Кубка свiту. Фiнал. М`яч, 
стрiчка.

3.05 Художня гiмнастика. Етап 
Кубка свiту. Церемонiя 
закриття.

4.05 Служба розшуку дiтей.
4.15 Х/ф “Склянка води”.
5.20 Благовiсник.
5.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2
6.55 Х/ф “Таємниця острова 

скелетiв”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/ф “Улюблений при-

булець”.
10.40 М/ф “Улюблений при-

булець”.
11.05 “Караоке на майданi”.
12.00 “Смiшнiше за кроликiв”.
13.00 “Криве дзеркало”.
15.15 Х/ф “Тiльки ти”.
17.10 Х/ф “Бережи мене, дощу”.
19.30 “ТСН”.
20.20 Х/ф “Спека”.
22.25 “Свiтське життя”.
23.25 Х/ф “Карамель”.
1.30 Х/ф “Самураї”.
3.00 Х/ф “Мiсто Бога”.
5.00 Х/ф “Наталка-Полтавка”.

ІНТЕР
5.30 Х/ф “Дружина бейсболiста”.
7.00 Х/ф “Гремлiни 2. Нова 

партiя”.

9.00 “Квадратний метр”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 Х/ф “Осiннiй детектив”.
12.20 Х/ф “Вiтчим”.
14.30 Святковий концерт на 

Iнтерi.
17.00 “Охоронець для зiрки”.
18.00 Х/ф “Я - охоронець 4. 

Помилка в програмi”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Я - охоронець 4. 

Помилка в програмi”.
22.50 Х/ф “Роккi 2”.
1.10 “Подробицi тижня”.
2.10 Х/ф “Дружина 

бейсболiста”.
3.50 Знак якостi.
4.30 Ключовий момент.
5.10 М/с “Супермен”.

ICTV
6.25 Факти.
6.45 Т/с “Альф”.
7.15 Х/ф “Гольф-клуб”.
9.20 Квартирне питання.
10.35 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.20 Iнший футбол.
12.45 Факти. Свiт.
12.55 Спорт.
13.00 Наша Russia.
14.00 Прожекторперiсхiлтон.

14.25 Велика рiзниця.
15.50 Анекдоти по-українськи.
16.10 Х/ф “Громобой”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Поцiлунок дракона”.
21.05 Х/ф “Мечоносець”.
23.35 Х/ф “Уїллард”.
1.40 Iнтерактив: Тижневик.
1.55 Х/ф “Кращий бордель в 

Техасi”.
3.45 Х/ф “Нульовий ефект”.

СТБ
5.15 “Коли хiрурги залишають 

iнструменти всерединi”.
6.05 М/ф.
8.00 “Навколо свiту”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.50 “ВусоЛапоХвост”.
11.30 Х/ф “Баламут”.
13.15 “У пошуках iстини. 

Магiчний меч варвара 
Атiлли”.

14.15 “Слiдство вели. Дiвчина-кат”.
15.15 Д/ф “Жнива на полi 

чудес”.
16.00 “Правила життя. Генiї 

шахрайства”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
18.55 “Битва екстрасенсiв”.

20.00 Х/ф “Садiвник”.
22.15 Х/ф “Фабрика щастя”.
0.20 “Неймовiрнi iсторiї любовi”.
1.20 Х/ф “Старий Новий рiк”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.15 Х/ф “Крамниця жахiв”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Руйнiвники мiфiв 4.
9.05 Т/с “Моя прекрасна няня”.
10.05 Клiпси.
10.30 Х/ф “Оптом дешевше”.
12.55 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.10 Аналiз кровi.
14.55 Зорянi драми.
15.50 Info-шок.
16.50 Iнтуїцiя.
17.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.50 Х/ф “Скубi-Ду 2: Монстри 

на волi”.
20.45 Х/ф “Мiж небом i землею”.
22.45 “Файна Юкрайна”.
23.10 Камедi-клаб Росiя.
0.10 Спортрепортер.
0.15 Х/ф “Крайнi заходи”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Репресована культура. Не-

знищуване суспiльство.
3.20 Студiя Зона ночi.
3.25 Український Соломон, або 

Українська правда i закон.

3.40 Втраченi права.
3.50 Магдебурзькi хронiки.
4.05 Першi кроки 

кримiналiстики.
4.20 Студiя Зона ночi.
4.25 Невiдома Україна.
5.20 Зона ночi.

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

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

борства”.
14.35 “Речовий доказ”. Сучаснi 

джентльмени удачi.
15.10 “Легенди бандитської 

Одеси”. Л. Задов.
15.45 Т/с “Бандитський Петер-

бург 2”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Бджоли-вбивцi”.
20.40 Х/ф “Меч воїна”.
23.00 Х/ф “Ротвейлер”.
1.05 Х/ф “Тiкаючи вiд погонi”.
2.35 “Речовий доказ”.
3.35 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.
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ОДНИМ АБЗАЦОМ
3 метою забезпечення 

конституційних прав грома-
дян України ЦВК утворила 
робочу групу з контролю за 
дотриманням вимог законо-
давства України щодо захисту 
конфіденційних персональних 
даних виборців під час виго-
товлення та надсилання ви-
борцям іменних повідомлень 
про проведення первинно-
го уточнення персональних 
даних Державного реєстру 
виборців. Комісія прийняла 
постанову про подання ві-
домостей про виборців для 
щоквартального поновлення 
персональних даних Держав-
ного реєстру виборців. Цим 
документом встановлено, що 
відомості, передбачені стат-
тею 22 Закону України «Про 
Державний реєстр виборців», 
мають бути надані до відповід-
ного органу ведення Реєстру 
за червень, липень і серпень 
2009 року до 5 вересня 2009 
року за формами, встановле-
ними Центрвиборчкомом.

Справа в тому, що сьогодні вітчиз-
няна фармацевтична галузь фактично 
не в змозі належним чином здійснюва-
ти головну функцію - забезпечення на-
селення якісними безпечними ліками в 
повному обсязі.

Щодо імпортних препаратів, через 
декілька місяців може скластися вкрай 
напружена ситуація з доступом до них, - 
такий невтішний прогноз активістів про-
фесійних об’єднань аптечних установ, 
виробників і дистриб’юторів фармацев-
тичної продукції. Крім того, на їхню думку, 
різко зростуть ціни на ліки і реалізація їх у 
тіньовому секторі.

Однією з причин погіршення ситуації, 
за словами співголови Комітету з охоро-
ни здоров’я Американської торговельної 
палати Бориса Даневича, є непродумана 
політика Міністерства охорони здоров’я 
України, яке замість того, щоб спростити 
систему контролю якості лікарських засо-
бів до схеми “єдиного вікна” (як це, до речі, 
прийнято в розвинених країнах) навпаки - 
бюрократизує її, створюючи нові можли-
вості для корупції чиновників.  Створення 
Кабінетом Міністрів України Державної 
інспекції з контролю якості лікарських за-
собів (Держлікінспекції), виведення її з 
єдиної системи контролю якості лікар-
ських засобів МОЗ України та формування 
Департаменту регуляторної політики МОЗ 
України тільки сприяє корупційним діян-
ням, зазначив він.

Виконавчий директор Асоціації вироб-
ників інноваційних ліків Юрій Савко вва-
жає, що намагання чиновників перевести 
систему регулювання обігу лікарських за-
собів в “ручний режим”, у першу чергу, ві-
добразиться на кінцевому споживачеві, бо 
всі додаткові витрати при реєстрації ліків, 
котрі нестиме виробник або дистриб’ютор, 
автоматично закладатимуться в ціну това-
ру. Другим негативним аспектом такого 
непродуманого реформування, на його 
думку, є те, що подовжена процедура ре-
єстрації призведе до того, що можуть ви-
никнути розриви у часі між діючим і отри-
манням нового реєстраційного свідоцтва. 
А це обернеться тим, що в аптеках зник-
нуть певні лікарські препарати, принаймні 
на якийсь період часу. 

Надмірна бюрократизація процесу 
реєстрації і контролю якості лікарських 
препаратів вже спричинила вихід з рин-
ку України деяких іноземних фармацев-
тичних компаній. Наприклад, американ-
ської Bristol-Myers Squibb.  Разом з якою 
з продажу зникає ціла низка необхідних 
ліків кардіологічної групи, антибактері-
альних препаратів широкого спектру, а 
також велика кількість антиретровірус-
них препаратів. Загалом же цього року 
близько 800 препаратів не подані на пе-
ререєстрацію. Скорочення асортименту 
загрожує, в першу чергу, пацієнтам, котрі 
мають хронічні захворювання на діабет, 
туберкульоз, СНІД, оскільки вони будуть 

змушені відмовлятися від звичних довго-
тривалих форм лікування. Непрофесійні 
дії чиновників новоствореної Держлікін-
спекції, за переконанням голови Комітету 
порятунку фармацевтичної галузі України 
Олени Пруднікової, фактично призведуть 
до збільшення тіньового обігу лікарських 
засобів і засиллю фальсифікату. Бо ринок 
диктує свої закони. Якщо потреби не задо-
вольняються цивілізованим шляхом, неза-
реєстровані ліки, на які є попит, ввозити-
муться нелегально. Парадокс у тому, що 
такі оборудки часто-густо відбуваються 
під “кришуванням” тих самих чиновників, 
які і створюють перешкоди нормальній ро-
боті аптек. 

Ще на слуху недавній скандал з реалі-
зацією фальсифікованих лікарських пре-
паратів фірми “Heel”. Тоді сам виробник 
виявив підробку і звернувся з вимогою 
терміново вжити заходів. Головний дер-
жавний інспектор України під час прес-
конференції у травні цього року підтвердив 
факт фальсифікації. Але перевірка мережі 
аптек, де було виявлено фальсифікат, від-
булася чомусь тільки через місяць.

 Олена Пруднікова зазначила, що на 
думку її колег, складається враження, що 
новостворену Держлікінспекцію хвилює 
не стільки питання покращення роботи га-
лузі, скільки способи заробляння грошей 
будь-яким чином. Зокрема, інформацій-
ні послуги, які зазвичай мають збирати і 
розповсюджувати державні службовці, що 
раніше надавались відповідною структу-
рою МОЗ безкоштовно, тепер надаються 
тільки за плату. Отже, доводиться плати-
ти двічі: сплачувати податки і додатково 
утримувати новостворену бюрократичну 
організацію, яка хоч і носить назву держав-
ного органу, фактично є підприємницькою 
структурою. 

З цією думкою погодилася член прав-
ління Фармацевтичної Асоціації Украї-
ни Світлана Зброжек, яка також вважає, 
Держлікінспекцію створено для додат-
кового “викачування” з аптек грошей. В 
решті-решт увесь тягар додаткових плате-
жів лягає на гаманець хворого.

Сім асоціацій фармацевтів України, які 
представляють як місцевих, так і іноземних 
виробників лікарських засобів, об’єднання 
роботодавців і об’єднання аптечних за-
кладів звернулися з відкритим листом до 
Прем’єр-міністра України Юлії Тимошен-
ко, міністра охорони здоров’я Василя 
Князевича, голови Державного комітету з 
питань регуляторної політики та підприєм-
ництва Олександри Кужель, в якому роз-
кривають проблеми галузі і сподіваються 
на допомогу в їхньому розв’язанні. 

Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ.

З кожним днем захворюваність 
на ВІЛ/СНІД зростає дуже швид-
кими темпами, кількість смертей 
збільшується. Навіть у літній пері-
од, коли зовсім не хочеться й ду-
мати про погане, - ми говоримо 
про проблеми, демонструємо та 
попереджаємо їх наслідки.

Вживання наркотиків залиша-
ється головним чинником розви-
тку епідемії ВІЛ/ СНІДу. Крім того, 
ін’єкційна наркоманія сприяє по-
ширенню вірусного гепатиту та 
туберкульозу. 

У центрі соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді сформована 
програма, головною метою якої 
є підвищення поінформованості 
населення про шляхи інфікуван-
ня, методи та засоби профілак-
тики, які спрямовані на подо-
лання негативних явищ. Важливе 
місце посідає робота з молоди-
ми людьми, які з не зрозумілих 
обставин помилково оступились 
у житті. Наше завдання полягає 

у формуванні та реалізації того, 
щоб забезпечити орієнтацію 
юнаків та дівчат на культурні цін-
ності та інтереси, які суспільство 
хотіло би бачити у поколінні, що 
займає своє повноправне у ньо-
му місце. 

Низький рівень толерант-
ності населення зводить на-
нівець усі намагання медиків, 
соціальних та громадських ор-
ганізацій, зменшити соціаль-
ну напругу навколо проблем. 
Люди, в такому випадку, зму-
шені приховувати, свою суди-
мість, свою залежність, свій 
діагноз, щоб уникнути відмови 
в медичній допомозі, зберегти 
соціальний статус, відношення 
сусідів, знайомих, отримати 
освіту, роботу, тощо. Дивля-
чись на жорстокість оточуючих, 
ці «залежні», але перш за все 
хворі люди, вибирають одино-
кий спосіб життя в «боротьбі» з 
наркозалежністю та хворобою. 

Інколи, розуміння того, що са-
мому проблему не вирішити, 
приходить занадто пізно, тому 
дуже важливо довести, що ми 
не байдужі один до одного. За-
початкована робота з газетою 
“Макарівські вісті”, ТРК «АВІС», 
виготовлення та розміщення 
проспектів, які поширюють-
ся під час проведення заходів 
та акцій - дає свої результати, 
молодь стає більш відвертою. 
Може тому, що проходять вони 
ненав’язливо, анонімно, в 
дружній співбесіді. Разом з Ма-
карівським районним підрозді-
лом Ірпінського відділу кримі-
нально - виконавчої інспекції, а 
саме з начальником міжрайон-
ного відділу В.І.Литвиновою, 
старшим інспектором Макарів-
ського районного підрозділу 
В.М.Ушатенком організовуємо 
зустрічі, робимо їх змістовни-
ми та цікавими. Така спільна 
робота постійна. Ось знову на-

прикінці липня відбулося обго-
ворення тематичного відеосю-
жету «Сповідь наркомана».

Чи багато молодих людей сьо-
годні можуть подолати перепони 
життя, які стоять на їх шляху? Ні, це 
залежить від багатьох чинників - у 
залежності від умов, проблем та 
особистих запитів, з якими вони 
стикаються, а більшість знаходять-
ся у такій ситуації, що потребують 
допомоги вже сьогодні, і її вкрай 
важливо надати завчасно. 

У кожного з нас є три стежи-
ни: перша схожа на сосновий бір, 
друга - на змішаний ліс, а третя - 
губиться в хащі джунглів. Кожний 
має сам вирішити, якою стежиною 
прямувати далі. Та, незважаючи ні 
на що, наявність вибору все ж кра-
ще, ніж його відсутність. 

Руслана ТКАЧУК,
в .о. директора районного 

центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді.

ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

ЧОМУ ДОРОЖЧАЮТЬ ЛІКИ І 
ЗМЕНШУЄТЬСЯ ЇХ АСОРТИМЕНТ?

ТРИ  СТЕЖИНИ: ВИБЕРИ ОДНУ ДО ЖИТТЯ

Плануючи сімейний бюджет, 
багато людей вимушені сьогод-
ні відмовлятися від звичних ко-
лись витрат. Проте, є товари, які 
купуватимуть завжди і за будь-
якої ціни, наприклад, ліки. І, 
хоча за Конституцією медицина 
у нас безплатна, відомий вираз 
“здоров’я не купиш” уже не ви-
кликає певний скептицизм. “Дій-
сно, не купиш. Ні за які гроші”.

ЯКЩО ВТРАТИЛИ ПЛАТІЖНУ КАРТКУ
Розкажіть, що робити при втраті платіжної картки (або її “ковтнув” банкомат)?

— Відповідно до п. 3.15 Положення № 137 клієнт чи власник картки має негайно повідо-
мити емітента (або визначену ним юридичну особу) про втрату платіжної картки в порядку, 
передбаченому договором.

Пунктом 3.16 Положення № 137 встановлено, що емітент (банк) зобов’язаний у внутрішніх 
актах визначити порядок отримання і фіксування повідомлень (заяв) від клієнтів (власників 
платіжних карток) про втрату, крадіжку, незаконне використання цих карток для зупинення 
здійснення операцій з їх використанням.

Емітент (банк) після надходження від клієнта (власника платіжної картки) повідомлення 
(заяви) зобов’язаний зупинити надання дозволу на проведення операцій із застосуванням 
платіжної картки.

Враховуючи зазначене, при втраті платіжної карти клієнт має звернутися до банку з по-
відомленням про її втрату, а банк зобов’язаний зупинити проведення операцій з її застосу-
ванням, та у строк, визначений договором, надати нову платіжну картку, або повернути ту, яка 
залишилась у банкоматі.

ЗАПИТУВАЛИ  -  В ІДПОВ ІДАЄМО

•

Кожного дня ми купу-
ємо продукти харчування, 
одяг, взуття тощо. І розгля-
даємо упаковку або етикет-
ку продукції, шукаючи зна-
йомий бренд (торгівельну 
марку), який знаємо і яко-
му довіряємо. Зазвичай 
бренди використовуються 
для ідентифікації виробни-
ка на ринку серед анало-
гічної продукції. Вони ма-
ють оригінальний дизайн 
і виробник наносить його 
на весь асортимент своєї 
продукції. Іноді виробники 
мають кілька брендів. 

До відома покупця: 
торгівельний знак (знак 

для товарів і послуг) – по-
значення товару, яке ви-
робник наносить на власну 
продукцію для споживача, 
щоб відрізнити її від про-
дукції конкурентів. Тор-
гівельний знак це оригі-
нальне позначення, яке 
захищене відповідним чи-
ном (тобто власник знаку 
має свідоцтво (патент), ви-
дане держаним органом);

торгівельна марка – це 
той образ, який виникає в 
свідомості споживача під 
час здійснення покупки. 
Частіше торгівельна марка 
асоціюється у споживача з 
конкретними товарами або 
послугами, і складається з 
торгівельного знаку + на-
працьованої їм репутації;

бренд – західне понят-
тя, яке активно викорис-
товується сьогодні, воно 
є синонімом торгівельної 
марки. 

Всі вони мають важ-
ливе значення для існу-
вання компанії на ринку, 
і як службова перепустка 
виконують чотири основні 
функції: розрізняють від-
повідні товари та послуги, 

вказують на їхнє похо-
дження, визначають їхню 
якість і сприяють їхньому 
просуванню на ринку.

Однак бувають випад-
ки, коли під час купівлі про-
дукції у магазинах вибира-
єш товар по торгівельній 
марці. Однак пізніше ро-
зумієш, що в руках у тебе 
не той товар до якого ти 
звик, а продукція іншого 
виробника. І усвідомлюєш, 
що помилився з покупкою, 
тому що бренди дуже схожі 
і ти їх сплутав.  

Увага, ви «купились» на 
фальш-бренд, як не сумно 
вам повідомити, ви – жерт-
ва недобросовісного кон-
курента, яка купувала не 
той товар, який сподівала-
ся купити. Не факт, що ця 
продукція є якісною.

Деякі підприємства 
намагаються без зайвих 
зусиль та витрат на рекла-
мування власної продукції 
отримати дохід, продаю-
чи продукцію, на етикетці 
якого зазначений фальш-
бренд (добре розрекла-
мований бренд конкурента 
або схожий на нього). 

Ви плутаєте відомий 
вам товар (виробника) з 
товаром конкурента, іноді 
навіть не помічаючи цього.

На жаль те, що велика 
кількість часу, коштів та зу-
силь вкладено добросовіс-
ним виробником для того, 
щоб товар був обізнаний у 
споживачів, щоб заробити 
свою ділову репутацію на 
ринку. Розробити і показа-
ти світу власну продукцію 
– це основна мета вироб-
ника, який працює за чес-
ними торговими звичаями. 
А хтось використав твої 
досягнення без дозволу і 
зайвих зусиль для непра-

вомірного отримання до-
ходу. Такі дії конкурентів 
можуть зменшити попит 
споживачів на продукцію 
під відомою маркою і під-
приємство може понести 
значні збитки.

Перелічені вище дії під-
приємств є порушенням 
законодавства про захист 
від недобросовісної кон-
куренції. Законодавством 
передбачено покарання 
за такі дії у вигляді  накла-
дання штрафу у розмірі 
до п’яти відсотків доходу 
(виручки) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 
послуг) суб’єкта госпо-
дарювання за останній 
звітний рік, що передував 
року, в якому наклада-
ється штраф. Крім того, 
порушника зобов’язують 
вжити заходи для усунен-
ня порушень. Контроль за 
дотримання суб’єктами 
господарювання торгових 
та інших чесних звичаїв у 
господарській діяльності 
покладено на органи Ан-
тимонопольного комітету 
України. 

Приведемо приклади 
фальш-брендів з якими 
покупці можливо стика-
лись на полицях  магазину: 
газований напій «PEPC!» 
- двійник напою під відо-
мою торгівельною маркою 
«PEPCI»; напій «MARTIN», 
який покупець міг сплута-
ти з алкогольним напоєм 
«MARTINY»; газета «МИР 
КВАРТИР юг», яка асоцію-
валась у читачів з газетою 
«МИР КВАРТИР» та інші.

О.ШЕВЕЛЕВА,                                                                                      
заступник голови 

Київського обласного 
територіального відді-

лення  Антимонопольно-
го комітету України.

ФАЛЬШ-БРЕНД 
НА ПРИЛАВКАХ У МАГАЗИНАХ 

ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПОПЕРЕДЖУЄ

“Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать тор-
говим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності” (стаття 1 Закону Украї-
ни “Про захист від недобросовісної конкуренції”).
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У минулі часи калган як лікар-
ський засіб, мабуть, навіть пере-
вершував найвідоміші сучасні 
препарати, як аспірин або пеніци-
лін. Навіть просте перерахуван-
ня народних назв цієї рослини 
вражає: запліт, зав’язний корінь, 
дерев’янка, костолом, курзілля, 
узик, перстач, пуповник, шептуха, 
могутній, дубровка, свідчать про 
його популярність у наших праді-
дів.

Могутнім, наприклад, калган 
нарекли за його цілющу дію при 
виснажливих проносах. Вважало-
ся, що він здатний зупинити навіть 
дизентерію, яка косила людей у ті 
часи, коли не знали антибіотиків. 
Настоями і відварами калгано-

вого кореня лікували запалення і 
виразку шлунку, внутрішні крово-
течі. Його мазями і відварами ко-
ристувалися при опіках, екземі, 
тріщинах на шкірі рук і ніг, ранах і 
обмороженнях.

Сучасна медицина використо-
вує калган як протизапальний, від-
харкувальний, болезаспокійливий 
і заспокійливий засіб - для лікуван-
ня запалень кишечнику, виразки 
шлунку, туберкульозу та емфіземи 
легенів,  кашлю і проносів. Відвари 
з кореня застосовують при гінеко-
логічних захворюваннях.  Калган 
можна використовувати  при зуб-
ному болі, хворобах нирок, печін-
ці, як протиглистовий засіб.

Найчастіше у домашній прак-

тиці використовують відвар. Для 
цього 50 г сухого коріння залива-
ють 0,5 л гарячої води, доводять 
до кипіння і тримають на повіль-
ному вогні 30 хвилин, потім до-
ливають кип’ячену воду до пер-
винного об’єму. Приймають по 
1 столовій ложці 3 рази на день 
перед їжею або за годину після 
їжі при проносі, запальних захво-
рюваннях шлунково-кишкового 
тракту, різних внутрішніх крово-
течах.

Спиртна (горілчана) настойка 
готується так: на півлітра горілки 
беруть100 г коріння і витримують 
у темному місці протягом 20 днів.  
При хворобах легенів, нирок, пе-
чінки доза вживання - 30-40 г на 

прийом.  Три рази на день.
Зі свіжого коріння калгану ро-

блять мазь. Для цього 5 г подріб-
неної сировини змішують з 150 г 
розтопленого свіжого вершкового 
масла, кип’ятять 5 хвилин і проці-
джують у теплому вигляді. Маззю 
змащують тріщини шкіри рук, ніг, 
обвітрені губи.

Для полоскань порожнини 
рота і горла відвар кореня го-
тують у наступній пропорції: 2 
столових ложки подрібненого 
коріння заливають 0,5 л води, 
кип’ятять 20 хвилин, настоюють, 
укутавши, 1 годину, проціджують. 
Полощуть 6-8 разів при ангіні, за-
паленні ясен і слизової оболонки 
ротової порожнини.

АКТУАЛЬНО
КРАЩІ ПРОДУКТИ 

ДЛЯ СЕРЦЯ - ВІДОМІ!
Результати нового великого дослідження  ще раз 

підтвердили, що яблука - один із кращих продуктів для 
зміцнення серцевого м’яза і судин. У дослідженні брали 
участь 34 000 жінок у постклімактеричному періоді. Багаті 
на флавоноїди яблука, а також червоне вино і груші вия-
вилися кращими продуктами для профілактики ішемічної 
хвороби серця та інших серцево-судинних захворювань.

Вчені задумали це дослідження, щоб довести, що 
кількість флавоноїдів, які засвоюються з їжею, зворотно 
пропорційна смертності від серцево-судинних захворю-
вань. Вони проаналізували харчові переваги жінок, вміст 
флавоноїдів у продуктах та інформацію про захворюван-
ня учасниць дослідження. Жінки, які споживали яблука, 
груші і червоне вино, рідше помирали від ішемічної хво-
роби серця та інших серцево-судинних захворювань.

Невеликі кількості флавоноїдів містяться у різних 
фруктах і овочах, у чаї, вині, горіхах, зернах, травах, спе-
ціях. Відомо, що флавоноїди володіють антиоксидантни-
ми властивостями, завдяки яким вони знижують рівень 
“поганого” холестерину в крові. Найбільше різних видів 
флавоноїдів виявлено в яблуках.

Отримані дані співзвучні з новітніми профілактични-
ми рекомендаціями для жінок, які нещодавно було видано 
Американською Кардіологічною Асоціацією. Жінкам реко-
мендують збільшити споживання овочів і фруктів, оскільки 
це допомагає запобігти серцево-судинним захворюванням 
не тільки у найближчому, але і й у віддаленому майбутньо-
му. В усьому світі серцево-судинні захворювання є третьою 
за поширеністю причиною смертності жінок.

ПІВЛІТРА МОЛОКА НА ДЕНЬ 
НІЯК НЕ ЗАВАДИТЬ

Більше того, воно помітно знижує ризик розвитку захво-
рювань серця і шанси заробити інсульт, вважають дослідни-
ки з Великої Британії. Вони виявили, що дві склянки молока 
на день зменшують ризик інфаркту та інсульту приблизно 
на 20 відсотків. Вживання цього напою також сприяє запо-
біганню розвитку діабету і раку товстої кишки.

Учені з університету Ридінга та університету Кардіф-
фа проаналізували більш ніж 320 досліджень, що прово-
дилися в усьому світі, які стосувалися теми впливу вжи-
вання молока на здоров’я. У результаті виявилося, що ті, 
хто пив трохи більш ніж півлітра молока на день, рідше 
(на 15-20 відсотків) страждали від захворювань серцево-
судинної системи. Професор Іан Гівенс, дієтолог і співав-
тор дослідження, розповів, що білки молока допомагають 
знизити кров’яний тиск, а це, у свою чергу, захищає від 
ушкоджень кровоносні судини і серце. “Я вважаю, що до 
молока ставляться незаслужено погано. Інші досліджен-
ня також підтвердили користь молока, але ми були зди-
вовані, наскільки сильним є цей ефект”, - відзначив він. 
У ході роботи було доведено, що шанси розвитку діабету 
у людей, які регулярно п’ють молоко, знижуються на 4-9 
відсотків. Це ж стосується і раку товстої кишки. 

Варто відзначити, що в роботі учені не розділяли жир-
не молоко і знежирене. Однак вони вважають, що користь 
молока перевищує будь-яку шкоду, пов’язану з його вжи-
ванням. На думку професора Гівенса, останніми роками 
молоко сильно критикували, пов’язуючи його вживання з 
підвищенням рівня холестерину в крові. Однак здоров’я 
кісток дуже важливе для загального здоров’я людини, 
але найбільш позитивний вплив молоко має при хроніч-
них захворюваннях, які найчастіше призводять до сер-
йозних наслідків і смерті. 

ЯБЛУКА ПО-БОЛГАРСЬКИ
6 великих яблук, 1 чашка ванільно-

го крему, 50 г подрібнених волоських 
і мигдалевих горіхів, 30 г родзинок, 
60 г вершкового масла, 0,4 л черво-
ного вина, 6 штук печива, 1 столова 
ложка мармеладу зі смородини. 

Ванільний крем: 1/3 л молока змі-
шайте з однією неповною столовою 
ложкою картопляного борошна, од-
нією повною столовою ложкою верш-
кового масла, 60 г цукрового піску, 
одним яєчним жовтком, 1/2 пакетика 
ванільного цукру. На паровій бані до-
ведіть суміш до кремоподібної маси, 
остудіть і збийте. 

Змішайте горіхи, родзинки, ва-
нільний крем і наповніть цією суміш-
шю вимиті і очищені від серцевини 
яблука. Форму для запікання змастіть 
маслом, покладіть у неї яблука, влий-
те вино, закрийте кришкою і туш-
куйте доти, поки яблука не стануть 
м’якими. Кожне яблуко покладіть на 
печиво, зверху прикрасьте мармела-
дом і залийте все гарячим вином. 

ЯБЛУЧНІ “КОРОНИ”
200 г антонівки, 6 г цукрового піс-

ку, 50 г олії, цукрова пудра, тісто. 
Для тіста: 50 г пшеничного бо-

рошна, 1 яйце, 50 г молока, 10 г цу-
крового піску, 20 г вершків. Жовток 
збийте з цукром, вершками і неве-
ликою кількістю молока. Додайте 
просіяне борошно і замісіть тісто. 
Влийте молоко, що залишилося, 
перемішайте, дайте тісту протягом 
30 хвилин постояти, потім додайте 
у нього збитий білок і обережно пе-
ремішайте. 

Яблука очистіть від шкірки, ви-

йміть серцевину, наріжте кільцями 
товщиною 0,5-1 см і посипте цукром. 
Настромлюючи кільця яблук на ви-
делку, умочуйте їх в тісто і смажте в 
олії до жовтувато-коричневого ко-
льору. Викладіть яблучні “корони” на 
велике блюдо і посипте їх цукровою 
пудрою. Подавайте на стіл з гарячим 
молоком. 

САМБУК ЯБЛУЧНИЙ
1 кг антонівки, 2 склянки цукро-

вого піску, 2 чайних ложки желатину, 
білки трьох яєць. 

Вимиті яблука покладіть на ско-
вороду, додайте невелику кількість 
води, запечіть до м’якого стану, про-
тріть через сито і дайте охолонути. У 
яблучне пюре додайте цукор, яєчні 
білки і збийте масу до збільшення 
в об’ємі в 4-5 разів. Потім додайте 
туди заздалегідь розчинений у 120 
мл води і доведений до кипіння жела-
тин, швидко перемішайте, розлийте 
у форми і поставте для охолодження 
в холодильник. 

ГОСПОДАРЯМ
НА ЗАМІТКУ

Щоб квіти не “розсипа-
лися” в широкій вазі, встав-
те в неї відрізану від пласти-
кової пляшки горловину.

Щоб укріпити краї дре-
нажної канавки, їх зазви-
чай обкладають дерном. 
Береги вийдуть міцнішими, 
якщо пласти дерну закрі-
пити вербовими кілочками. 
Як правило, верба пророс-
тає і вже наступного року 
утворює міцну кореневу 
систему. Перші два-три 
роки паростки потрібно 
стригти, а потім можна і 
зовсім вирубати під корінь, 
краї канави вже будуть на-
дійно армовані.

Якщо двері погано за-
чиняються через тертя з 
одвірком або косяком, на-
тріть ці місця звичайною 
парафіновою свічкою.

Пластикова гофрована 
пробочка з баночки з лі-
ками або гофрований ба-
лончик від гудка дитячого 
велосипеда, приклеєний 
до стіни на рівні дверної 
ручки, буде чудовим і, най-
головніше, беззвучним 
амортизатором для две-
рей, що відчиняються.

Щоб відмити металевий 
годинниковий браслет, зні-
міть його з годинника і по-
кладіть на 5 хвилин у теплу 
воду з декількома краплями 
нашатирного спирту.

Якщо під рукою немає 
морилки, тонувати світлу 
рамку для картини або фо-
тографії можна коричне-
вим взуттєвим кремом.

Щоб сітка огорожі не 
провисала і виглядала охай-
но, її потрібно як слід натяг-
нути. Зробити це можна за 
допомогою ручної лебідки. 
Закріпіть на краю сітки тру-
бу, прикріпіть до її серед-
ини трос лебідки і натягніть 
сітку. Не знімаючи зусилля 
з лебідки, закріпіть сітку на 
стовпах і лагах.

Щоб під час збирання 
урожаю ягоди у відрі не 
м’ялися, закріпіть хрест-
навхрест дві смужки з 
твердого картону або фа-
нери завширшки 8-10 см і 
встановіть їх у відро. Коли 
чотири секції, що вийшли, 
заповняться, покладіть 
зверху фанерний кружок і 
на нього встановіть ще одну 
пару проставок. Досвід по-
казує, що навіть найніжніші 
ягоди у відрі з такими про-
ставками залишаються аб-
солютно цілими.

ПАМ’ЯТКА СПОЖИВАЧЕВІ
Що коротший список інгредієнтів, то менше у продукті 

харчових добавок. Особливо багато їх у дешевих м’ясних 
консервах, ковбасах, чипсах, сухариках. Ці продукти не-
безпечні насамперед для здоров’я дітей.

У якісних м’ясних і ковбасних продуктах із добавок 
повинен бути тільки нітрит натрію (Е - 250), який сприяє 
належному і тривалому зберіганню. На жаль, цей консер-
вант теж не без шкоди. Але, як запевняють учені, його 
відсутність значно небезпечніша через високу ймовір-
ність харчових отруєнь.

Індекс «Е» може не вказуватися на етикетці, а при-
ховуватися за словами «розпушувач», «ароматизатор», 
«стабілізатор». Слід купувати ті продукти, які містять не 
більше трьох добавок, для дітей — двох.

Продукти зі значним терміном зберігання, як прави-
ло, «нафаршировані» сильнодіючими консервантами. 
Вони небезпечні для здоров’я і дітей, і дорослих.

 Інколи проблеми, що виникають з 
появою чотириногого друга сім’ї, можуть 
значно переважити його достоїнства. 
І хоча  алергію викликають не самі тва-
рини, а їх шерсть, лупа, продукти життє-
діяльності, всі теплокровні істоти, вклю-

чаючи птахів, хом’яків, мишей, собак і 
кішок, можуть поширювати алергени, 
що викликають бронхіальну астму, риніт, 
шкірні реакції та інші неприємні речі. 

Алергія на собак є реакцією на їх 
шерсть, точніше - на найдрібніші частинки 
шкіри, які обсипаються разом із шерстю 
під час линяння. У кішок, окрім шерсті, 
джерелом алергії є крапельки слини, які 
виділяються у великій кількості, коли кіш-
ка вилизує себе. В засохлому вигляді вони 
переносяться повітряно-краплинним 
шляхом і можуть стати причиною бронхі-
альної астми. Тому абсолютно не важли-
во, яка довжина шерсті у чотириногого - 
безалергенних кішок і собак не буває! 

Алергія на тварин має властивість 
розвиватися повільно - від півроку до 2-х 
років. І якщо ви не хочете розлучатися з 
вашим чотириногим улюбленцем, спро-
буйте деякий час дотримуватися таких 
правил:

• Не спіть в одній кім-
наті з твариною. Зробіть 
житлові кімнати абсолютно 
забороненими для вашого 
вихованця: не дозволяйте 
йому лежати на ліжках, ди-
ванах, кріслах.

• Щодня прибирайте 
за твариною, вичищайте її 
підстилку, аби позбавити-
ся від лупи та шерсті.

• Після кожного кон-
такту з тваринами мийте 
руки з милом.

• Щодня вичісуйте 
кішку або собаку. Робити 

це має член сім’ї, який не страждає на 
алергію і, бажано, на відкритому пові-
трі.

• Як мінімум, двічі на тиждень  приби-
райте квартиру пилососом. 

• Не рідше одного разу на тиждень 
мийте тварину з використанням спеціаль-
ного протиалергенного шампуня.

• Потурбуйтеся про правильне харчу-
вання для вашого улюбленця, додавайте в 
їжу полівітамінну підкормку.

Виконуючи ці нескладні правила, ви 
зможете знизити ризик появи алергіч-
них реакцій і не позбавити дитину ра-
дості від спілкування з домашніми тва-
ринами.

КОРИСНІ ПОРАДИ

К І Ш К А  В  Д О М І  -  Н Е  Т І Л Ь К И  Р А Д І С Т Ь

ЛІКУЄ КОРІНЬ КАЛГАНУ

НАСТАЛА  ПОРА  ЯБЛУК
Включаючи ці смачні плоди у щоденний раціон, можна зміцнити захисні сили організму, нормалізувати обмін ре-

човин, підвищити гемоглобін, поліпшити зір, стан шкіри, нігтьових пластин, кровоносних судин і капілярів. Тому що 
вони - справжнє джерело вітамінів (A, B1, C, E, P) і мікроелементів (заліза, калію, натрію, кальцію). Зрозуміло, більше 
користі від свіжих яблук, ніж від тих, які піддали тепловій обробці. Проте при великому їх врожаї у власному саду ре-
зонно урізноманітнити стіл всілякими яблучними блюдами.

*
*

*
*

•

•

•

•

•

•

•

•

П Р И К М Е Т И  С Е Р П Н Я
Він приносить три турботи селянинові: косити, орати та сіяти.
Якщо в перший тиждень місяця стоїть постійна погода, то зима буде 

довгою та сніговою. Влітку на деревах з’являється жовте листя - осінь 
буде ранньою. Гроза в серпні - до довгої осені. Багато жолудів на дубі - до 
теплої зими. Павутина розстилається по рослинах - до тепла та ясної осе-
ні. Мурашки в серпні збільшують мурашники - чекай ранньої та холодної 
зими. Багато горобини в лісі - дощова осінь. Видно мало зірок  - до похму-
рої погоди. Червонуватий місяць  - на великий вітер. Північні вітри в серпні 
приносять суху погоду.
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Н А Р О Д Н А 
С Л У Ж Б А 

П О Р Я Т У Н К У 
“ 1 0 1 ”  І Н Ф О Р М У Є :

 З початку нинішнього 
року в районі сталось 48 
пожеж та загорань, порів-
няно з 2008 роком станом 
на початок серпня було 
38.

Пожежі виникають з 
найрізноманітніших при-
чин, але найдивовижні-
шим є те, що раз у раз 
повторюються. Ще тільки 
розпочався серпень, а в 
районі зареєстровано 7 
пожеж.  14 липня на тери-
торії Андріївської сільської 
ради з невідомих причин 
зайнявся дачний буди-
нок. Прибувши на місце 
пожежі, рятувати було 
вже нічого. Через необе-
режне поводження з вог-
нем загорівся житловий 
будинок у с. Мар’янівка. У 
результаті вогонь завдав 
величезні збитки.

У даний період року 
пожежі найчастіше вини-
кають через необережне 
поводження з вогнем. 
Тож, шановні громадяни, 
щоб не сталося лиха, ще 
раз звертаємось до вас: 
дотримуйтесь елемен-
тарних правил пожежної 
безпеки, будьте обереж-
ні в поводженні з вогнем, 
адже від таких пропис-
них істин залежить ваше 
життя та життя ваших ді-
тей.

Навіть українці-заробітчани, 
приїжджаючи на побивку, ще тиж-
нів зо два адаптуються до тутеш-
нього буття. А що вже говорити 
про педантичних німців, швей-
царців, голландців... Дивує їх наш 
безлад: розбиті дороги, у парках 
побіля житлових масивів полама-
ні лавочки, високорослі бур’яни і 
…повсюди сміття. А ще реклама: 
на будинках, тинах, деревах, елек-
тричних стовпах, у поштових ящи-
ках…

- Одного разу, йдучи вранці на 
роботу, побачив, що наш під’їзд з 

п’ятого поверху і аж до виходу був 
густо встелений рекламою одного 
змісту, - розповідає читач газети, - 
не полінувався, підняв одну із них 
і телефоную за вказаним номером 
телефону. Спочатку там зраділи 
моєму дзвінку, думали, що за-
мовлення на встановлення дверей 
роблю (саме такого змісту була 
реклама), але потім, коли мова за-
йшла, щоб все це сміття прибра-
ли, почали обурюватися, мовляв, 
то не ми розкидали. Не ви – це я 
знаю, – настою на своєму. – А ваші 
розповсюджувачі реклами. До обі-

ду все було прибрано.
Наша газета уже по-

рушувала питання про 
хаотичне розміщення 
реклами, що вона псує 
естетичний вигляд бу-
динків, парканів, шкодить 
деревам, бо прибивають її 
гвіздками. Проте відповід-
ні служби не звернули на 
це уваги. Мабуть, газету 
не читали. А треба було б 
прочитати і зреагувати на 
виступ газети. Як це ро-
блять в інших районах.

Розкажу, як там бо-
рються з такими рекламо-
давцями. Працівники кому-
нальних служб регулярно 
їм телефонують: і вдень, і 
вночі, кілька днів підряд. Від 
таких надокучливих дзвін-
ків рекламодавець не ви-
тримує і дає команду зняти 
свої оголошення. Окрім 
того його зобов’язують від-
шкодувати витрати на те-
лефонні дзвінки. Впертих 

запрошують на засідання комісії з 
благоустрою, накладають штраф, 
та такий, що вже біль-
ше його реклама в не-
установленому місці 
не з’явиться. Лише на 
відповідних щитах або 
через засоби масової 
інформації.

Незабаром роз-
почнеться агітаційна 
робота з виборів Пре-
зидента. Листівками, 
газетами буде заки-
дано все. Додасть-
ся зайвого клопоту 
прибиральникам. І 
нам громадянам. Бо 
на попередніх вибо-
рах агітаційні плака-
ти клеїли і на тинах. 
І в моєї знайомої на 
новенькому тину, що-
йно пофарбованому 
приклеїли.. Віддерла, 
а сліди клею, обривки 
паперу на штахетинах 
залишились. Ні від-
шкребти, ні відмити. 
Аж сльози в неї на 
очах з’явилися, як по-
бачила це. До місце-
вих лідерів цієї партії 
звернулася, мовляв, 
що ж ваші люди з моїм 
новим тином зробили? Правда, 
не забарилися з ремонтом – піді-
брали фарбу і пофарбували.

З цих прикладів бачимо, що мо-
жемо боротися з тими, хто в наше 
повсякденне буття вносить дис-
комфорт. Можна знайти і тих «ка-
ратеїстів», хто час від часу ламає 

бетонну огорожу, що біля річки.
На безладі можна ще й гарні 

гроші заробляти, привчаючи на-
ших громадян до елементарної 
культури. Не важко навести лад 
і порядок у нашому райцентрі, 
селах, тільки треба бути не бай-
дужими до всього цього, а прин-
циповими. 

С.ПЕТРЕНКО.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

Р Е К Л А М А  Н А  Б У Д И Н К А Х , 

Д Е Р Е В А Х ,  С Т О В П А Х …

ЄВРО-2012

КОНТРОЛЬНА ДАТА -  15 СЕРПНЯ
На нараді “Про стан підготовки об’єктів 

розміщення” віце-прем’єр-міністр Іван 
Васюник дав доручення всім містам, які 
прийматимуть Євро-2012, до 15 серпня 
надати підтвердження щодо спроможнос-
ті прийняти гостей УЄФА. 

Віце-прем’єр-міністр звернув увагу 
присутніх керівників міст та облдержад-
міністрацій на гуртожиток готельного 
типу Національної юридичної академії 
(Харків), у якому завершуються вну-
трішні роботи. “Він -  приклад успішної 
реалізації проекту, не запланованого як 
об’єкт Євро-2012, - наголосив він. – Цей 
готель, у якому вже нині частково живуть 
студенти, на момент проведення чемпіо-
нату зможе прийняти близько двох тисяч 
уболівальників. Це особливо важливий 
досвід. Адже за словами Маркіяна Луб-
ківського, з яким я  мав розмову, і який 
був присутній на нараді УЄФА під голо-
вуванням Мішеля Платіні, стурбованість 

експертів викликає будівництво саме 
гуртожитків у Києві та Донецьку”.

Президент Федерації футболу України 
Григорій Суркіс підтвердив слова віце-
прем’єр-міністра, зазначивши, що спор-
тивна інфраструктура майже не викликає 
сумнівів у європейських експертів, на-
багато менше стало питань і щодо аеро-
портів. А от питання розміщення майже в 
усіх містах викликає низку зауважень: від 
наявності номерного фонду до вартості 
проживання. 

Григорій Суркіс заявив, що Феде-
рація готова надати будь-яку допо-
могу у пришвидшенні процесу підпи-
сання угод між готелями та офіційним 
туроператором УЄФА компанією “TUI 
Travel PLC”. 

На нараді було зазначено, що значно 
спростити процедуру допоможе офіцій-
не представництво “TUI Travel PLC”. Воно 
відкрилося у Києві 1 серпня. 

УЄФА НЕ МАЄ ПЛАНУ “Б” 
ЩОДО УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ 

Про це президент Союзу європейських 
футбольних асоціацій Мішель Платіні за-
явив  в Гданську. 

На сьогодні чемпіонат Європи 2012 
року відбудеться у Польщі та Україні. По-
вторюю, плана “Б” не існує”,- наголосив 
М.Платіні. Він зазначив, що завжди є якісь 
ризики, які пов’язані з тим, що Україна та 
Польща ніколи не організовували таких 
значних спортивних заходів. “Не вистачає 
досвіду, однак власне тому УЄФА нама-
гатиметься допомогти містам, щоб гідно 
провести турнір”,- наголосив президент 
УЄФА. 

Мішель Платіні повідомив, що польські 
міста - організатори чемпіонату перебу-
вають у “хорошій формі”, однак деякі за-
стереження у нього викликають українські 
міста. Проте він висловив думку, що не 
“прогнозує поразки українців”. Чільник 
європейського футболу нагадав, що у 
кінці року Виконком УЄФА остаточно ви-
рішить, які міста прийматимуть футболь-

ний Єврофорум. “Усе, що мали сказати 
українцям - ми сказали. Там є лише одне 
місто, яке на сьогодні відповідає усім ви-
могам - це Київ. Три інші до 30 листопада 
повинні надати нам гарантії, що викона-
ють усі свої зобов’язання. Остаточне рі-
шення прийматимемо у грудні. Але плану 
“Б” немає”, - ще раз наголосив президент 
УЄФА. 

Як  уже повідомлялось, 26-27 липня 
М.Платіні з коротким візитом відвідав 
три польські міста - організатори Євро-
2012 - Гданськ, Познань та Вроцлав. 
Протягом кільканадцятигодинного ін-
спектування міст президент Союзу єв-
ропейських футбольних асоціацій озна-
йомився з ходом їхньої підготовки до 
футбольного Єврофоруму. У турне його 
супроводжували директор департамен-
ту з питань Євро-2012 в УЄФА Мартін 
Каллен, президент федерації футболу 
РП (PZPN) Гжегож Лято та директор тур-
ніру у Польщі Адам Олькович. 

Під час проведення будь-
яких масових заходів існує 
загроза виникнення надзви-
чайних ситуацій. Про готов-
ність МНС  до європейського 
футбольного форуму роз-
повів Костянтин Гарбар, на-
чальник відділу координації 
заходів з підготовки чемпіо-
нату Європи з футболу 2012 
року Департаменту розвитку 
та супроводу системи “112”, 
телекомунікації, інформа-
тизації та оповіщення МНС 
України.

-  Які надзвичайні ситуації 
можуть виникнути на стадіоні 
та навколо нього? 

-  Ми постійно аналізуємо 
та вивчаємо можливі ризики 
під час Євро-2012. Серед них 
- надзвичайні ситуації (НС) 
техногенного, природного 
чи соціального характеру. 
Ми постійно працюємо над 
запобіганням пожежам та ін-
шим надзвичайним ситуаці-
ям на стадіонах та прилеглих 
до них територіях. Зокрема, 
відповідно до постанови 
Уряду №767, нами прово-
дяться експертизи проектів 
будівництва споруд, у яких 
можливі НС.

-  Чи дозволено викорис-
тання “фаєрів” на стадіонах?

- Запалювання піротех-
нічних засобів на стадіоні, 
відповідно до вимог УЄФА, 
категорично заборонено!!!  
Більше того, такі дії супере-
чать Європейській конвенції  
про насильство та неналеж-
ну поведінку з боку глядачів 
під час спортивних заходів,  
до якої Україна приєдналася 
ще у 2001 році.

-  Які об’єкти інфраструк-
тури чемпіонату є найбільш 
пріоритетними – де буде зосе-
реджено найбільшу кількість 

співробітників та техніки?
-  Пріоритетними, зви-

чайно, є стадіони, аеро-
порти, готелі та інша інфра-
структура, задіяна під час 
змагань, а також потенційно 
небезпечні об’єкти. Сьогодні 
рано говорити про якісь кон-
кретні цифри щодо кількості 
працівників чи техніки. Зараз  
здійснюється робота щодо 
оцінки можливої обстановки, 
розрахунків сил та підрозді-
лів цивільного захисту. Але 
можу запевнити, що під час 
проведення Євро-2012 буде 
працювати рівно стільки пра-
цівників, скільки необхідно 
для гарантування безпеки 
учасників і гостей футболь-
ного дійства.

-  Чи буде готове МНС 
до обслуговування сучасних 
арен, адже їхня висота міні-
мум 50 метрів, що потребує 
залучення спеціальної тех-
ніки? 

- Зараз на озброєнні 
пожежно-рятувальних під-
розділів знаходиться 3 авто-
підйомники та 8 автодрабин 
висотою підйому від 50 до 55 
м. Сумно констатувати, але 
реальна потреба – 120 авто-
підйомників  та 100 автодра-
бин. Автопідйомник висотою 
90 м, один на всю Україну, 
знаходиться у Києві. Однак, 
відповідною постановою 
Уряду (від 25 лютого 2009 
р. N 156), вже затверджено 
Програму розвитку цивіль-
ного  захисту на 2009-2013 
роки. За цією програмою 
МНС буде виділено понад 5 
млрд. гривень на закупівлю 
техніки. Цього року ми вже 
отримали 350 млн. гривень 
із Стабілізаційного фонду 
на придбання пожежно-
рятувальної техніки. На жаль, 

в Україні відсутнє вітчизняне 
виробництво автодрабин та 
автопідйомників на висоту 
понад 30 метрів. Їх виготов-
лення є високотехнологіч-
ним та дорогим процесом, 
який триває від 9 місяців до 1 
року. Ускладнює ситуацію те, 
що придбання цього облад-
нання здійснюється за умови 
попередньої оплати (частко-
вої або повної), відповідно, 
на термін до 1 року. На цей 
час законодавство України 
не передбачає здійснення 
попередньої оплати на такий 
тривалий термін, що й уне-
можливлює  закупівлю спеці-
альної підйомної техніки.

-  Чи готове МНС до ро-
боти в аеропортах? 

- У 2006 році ми про-
водили тренування з підго-
товки авіаційних пошуково-
рятувальних сил на базі 
аеродрому державної льот-
ної академії у Кіровограді, 
аеродрому повітряних сил 
Гавришівка у Вінниці. У 2007 
році – у Яремчі на Прикарпат-
ті, поблизу Севастополя та у 
полтавському аеропорту. 

Крім того, у рамках 
співпраці з Республікою 
Польща відбувся семінар 
“Адаптація аеропортів з по-
зицій пожежних норм і ви-
мог відповідно до світових 
стандартів ІСАО. Польський 
досвід модернізації”.  Цей 
семінар був організова-
ний Товариством “Зелений 
хрест” і мав на меті підго-
товку України та Польщі до 
Євро-2012. У ході заходу 
наші співробітники ознайо-
мились з польським досві-
дом модернізації спеціаль-
них транспортних засобів і 
оснащення пожежних під-
розділів. 

Костянтин ГАРБАР: “МНС ГАРАНТУЄ 
БЕЗПЕЧНЕ ЄВРО-2012 В УКРАЇНІ”

Інформаційний центр “Україна-2012”.
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ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ 
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 8-097-487-54-43.

ІНОЗЕМНА КОМПАНІЯ 

ЗАПРОШУЄ  НА  РОБОТУ 
НА СТО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ
 ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

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

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

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 автомобіль Шкода Супер-“В” 2006 
року випуску, у відмінному стані. Ціна - дого-
вірна. Тел. 8-096-239-79-57.

ПРОДАЮ 3-кімнатну квартиру. Ціна - за домов-
леністю. Тел. 8-095-029-52-42. Лідія.

ПРОДАЮ гараж (6х4) в районі цегельного заво-
ду. Тел. 8-098-91-20-109.

ПРОДАЮ двоповерховий гараж (8.5х5.2) в ра-
йоні цегельного заводу. Тел. 8-067-50-53-676.

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.

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.

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. Ш У К А Ю  Р О Б О Т У  Н Я Н І - Г У В Е Р Н А Н Т К И .
НЕ МАЮ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК, ВІДПОВІДАЛЬНА. 

Т Е Л . :  8 - 0 6 3 - 3 2 9 - 7 9 - 1 9 .

Наші сонячні та найтепліші привітання з нагоди 
славного ювілею – 80-річчя від Дня народження адре-
суємо таким ветеранам: 

МАНЧЕНКО Уляні Ничипорівні з Бишева,
БОБКУ Василю Опанасовичу з Юрова,
КОЦЮРБІ Ользі Павлівні з Яблунівки та
КОНДРАТЕНКО Ганні Степанівні з Маковища.

Шановні ветерани! Щиро зичимо Вам, щоб Ваше 
життя було наповнене щасливими буднями, 
любов’ю, шаною та відданістю дорогих і рід-
них Вам людей. Бажаємо ласкавої Вам долі, 
доброго самопочуття та душевної молодос-
ті. Дай, Боже, жити і жити Вам довго, щоб 
не раз світлі дати стрічать, нехай Ваша хата 
частенько скликає дітей і внучат.

Президія районної організації ветеранів 
України.

Приєднуємось до щирих поздоровлень і теплих 
побажань усього найкращого, що є на Землі, нашим 
шановним, дорогим іменинникам

Миколі Сергійовичу та 
Катерині Олександрівні ТАРАСЮКАМ з Липівки 

з нагоди ювілейної дати від Дня народження, яке вони 
нещодавно відзначили.

Нехай цей день турбот Вам не добавить,
Старі ж нехай розвіє і зітре,
Здоров’я зміцнить, від незгод позбавить,
Добро і радість в дім Ваш принесе.
Нехай криниця щастя не міліє
І друзів тепла щирість серце гріє!

Внук Руслан та Інна і Ніна.

З нагоди славного ювілею від Дня народження 
адресуємо найтепліші та найщиріші привітання нашій 
шановній іменинниці

НОВІЦЬКІЙ Аллі Іванівні
і сердечно та від щирої душі бажаємо:

Хай щастям і миром повниться хата,
Хай буде сім’я вся здорова й багата,
Хай радісні будуть Ваші роки
І чуються вісті хороші щодня.
Наснага і щедрість у серці хай квітнуть
Поки ювілей не настане столітній!

З повагою сім’ї Дубневичів, 
Божків та Євтушенко і Булах.

Адміністрація, профспілковий комітет та весь 
колектив Макарівського райВУЖКГ сердечно віта-
ють з ювілейною датою від Дня народження

ГОРОДЬКО Ольгу Антонівну.
Ваш ювілей - не тільки Ваше свято, радіють Ваші 

рідні й друзі теж. Хай Бог пошле іще років багато, 
здоров’я, щастя й радості без меж!

Нехай добром наповнюється хата, хай буде вірних 
друзів в ній багато, прихильна доля 
огорта крилом, а весни будуть світлі, 
легкокрилі, не буде втоми лагідним 
рукам. Нехай здійсняться Ваші мрії і 
добре серце не підкориться рокам.

О цій прекрасній літній порі, 9 серпня, святкува-
тиме своє 25-річчя від Дня народження наш дорогий 
іменинник

ЯЦИК Роман Васильович.
Тож з такої нагоди зичимо йому міцного здоров’я 

на довгі літа та здійснення всіх мрій і сподівань.
Хай сонце весело сміється
Й дарує все своє тепло,
З роси й води нехай ведеться
Успіх великий та добро.
Хай доля щастя подарує
І квітне з року в рік краса,
В комфорті й розкошах вирує
Багате й радісне життя!

З любов’ю та найтеплішими поба-
жаннями батьки, дружина та донька.

Погожої серпневої днини відсвяткувала свій ювілей-
ний День народження техпрацівниця Липівського НВО

ПЕТРЕНКО Тетяна Володимирівна.
Тож з такої чудової нагоди всі працівники колекти-

ву адресують їй сердечні вітання:
Хай на Вашу долю щедро поле родить,
Ще багато років щастя поруч ходить.
Будьте на здоров’я і добро багаті,
Хай тепло і радість не минає хати.

Будь-які види будівельних робіт, штукатур-
ка, криниці під ключ. Тел. 8-096-563-80-30.

ЛОБАНОВА Галина Василівна 
народилася 14 листопада 1948 року. З 1966 по 1972 
роки навчалася в Хабаровському державному медич-
ному інституті. Після закінчення інституту була направ-
лена працювати в Макарівське медичне училище.

Галина Василівна за 29 років роботи в училищі за-
рекомендувала себе грамотним викладачем, вміло 
свої знання передавала студентам. Була дуже до-
брою і чуйною людиною.

Колектив Макарівського медичного училища гли-
боко сумує з приводу смерті Галини Василівни і ви-
словлює щирі співчуття її чоловікові.

Відділ культури і туризму, колектив районного будин-
ку культури та профспілкова організація висловлюють 
щирі співчуття директору РБК Обухівській Людмилі 
Василівні з приводу тяжкої втрати - смерті   батька 

СНІЖКА Василя Івановича.

ЗАГУБЛЕНИЙ торговий патент серії ТПБ №288069 від 
01.12.2008 р. по 30.11.2009 р., виданий на ППФ “Дес-
на” (смт Макарів, вул. Комсомольська, 1) Державною 
податковою інспекцією в Макарівському районі, вважати 
недійсним.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право особистої власності на 
житловий будинок, який знаходиться в селі Комарівка 
по вулиці Леніна, 5, видане на підставі рішення виконко-
му Макарівської районної ради від 26 червня 1990 року 
за №103 на ім’я САВЧЕНКО Івана Петровича, вважати 
недійсним.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право власності на житловий 
будинок, що знаходиться у селі Фасова по вулиці Леніна, 
60, від 21 березня 1998 року №126, видане Макарівським 
бюро технічної інвентаризації на підставі рішення викон-
кому Фасівської сільської ради народних депутатів від 
13.09.1991 р. на ім’я НАУМЕНКО Євдокії Тимофіївни, 
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власнос-
ті на землю серії КВ, виданий 12 квітня 1995 року на під-
ставі рішення Колонщинської сільської ради від 10 серпня 
1994 року та зареєстрований за №108 на ім’я ЄГОРОВОЇ 
Клеопатри Михайлівни, вважати недійсним.

В І К Н А
    М Е Т А Л О П Л А С Т И К О В І

                               А Л Ю М І Н І Є В І
ФАСАДИ. СЕКЦІЙНІ ВОРОТА. РОЛЕТИ. ЖАЛЮЗІ. БАЛКОНИ.

Від 859 грн. 
   TROСAL

Від 820 грн. 
WDS

ЗАМІРИ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ЗНИЖКИ.

FAVORIT

8 - 0 9 5 - 5 7 5 - 9 9 - 6 4 ,  8 - 0 9 7 - 5 0 7 - 1 0 - 0 1

1200

1300

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ 
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
Деревообробне підприємство “Новицький 

О.М.” розташоване за адресою смт Макарів, вул. 
Кірова, 26-А має намір отримати дозвіл на викид 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Призначенням підприємства є сушка пиломатеріа-
лів та виготовлення погонажних виробів. 

Підприємство розташоване на околиці смт Мака-
рів, санітарно-захисна зона витримана. Господарська 
діяльність ПП “Новицький О.М.” супроводжується ви-
кидом продуктів згорання деревини та пилу деревини 
в кількості 2,5 т/рік від 3 джерел викиду.

Вклад підприємства в  існуючий рівень забруднен-
ня атмосфери не перевищує 0,4 ГДК.

Відгуки і пропозиції надсилати  до Макарівської 
райдержадміністрації протягом 30 днів з дня опу-
блікування оголошення за тел. 5-27-55.

ТОВ “КОМПЛЕКС У ЛОСЯ”
З А П Р О Ш У Є  Н А  Р О Б О Т У

кухарів, барменів, офіціантів.
Заробітна плата - від 1500 грн. в місяць.

Звертатися: с. Калинівка, вул. Київська 258-Б.

ТЕЛ.: 3-38-03, 8-067-406-52-03.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

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.

ЗБОРИ  АДВОКАТІВ
14 серпня 2009 року о 12 годині в приміщенні 

Ірпінського економічного коледжу, за адресою: м. 
Ірпінь, вул. Гагаріна, 9, відбудуться збори адвока-
тів Макарівського району з питання виборів деле-
гатів на конференцію адвокатів Київської області. 

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ 
ЯСНОГОРОДКИ!

15 серпня 2009 року о 12 годині в Яс-
ногородському будинку культури від-
будуться громадські слухання з питан-
ня розгляду схеми планування території 
села Ясногородка. 
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СУДОКУ

ДОБРА НОВИНА

УКРАЇНЦІ СТАЛИ МЕНШЕ 
РОЗЛУЧАТИСЯ І БІЛЬШЕ 

ОДРУЖУВАТИСЯ 
Упродовж першого 

півріччя нинішнього року в 
Україні розірвало шлюб 69 
тисяч подружніх пар. Але 
це на 15 відсотків менше 
ніж за перші шість місяців 
минулого року і на 20% 
менше у порівнянні з ана-
логічним періодом 2007 
року. При цьому кількість 
розлучень на 20-40 відсо-
тків менша, ніж кількість 
укладених шлюбів. 

Якщо виходити зі ста-
тистичних даних, най-
міцніші сім’ї в Україні - в 
Закарпатті, де кількість 
шлюбів з року в рік у 2,5-3 
рази перевищує кількість 
розлучень. У першому 
півріччі тут взяли шлюб 3 
тисячі 803 пари, а розлу-
чилося 1 тисяча 142 пари. 
Схожі показники з почат-
ку 2009 року зафіксова-
но у більшості західних 
регіонів країни. Зокре-
ма, в Івано-Франківській, 
Львівській, Рівненській і 
Тернопільській областях 
співвідношення кількості шлюбів до кількості розлучень склало 2,5 до 
1. Найбільше весіль за півроку було справлено у Донецькій області (11 
тисяч 93), Дніпропетровській (8 тисяч 521), Львівській (6 тисяч 852), 
Харківській (6 тисяч 786), Одеській області (6 тисяч 760) і у Києві (6 
тисяч 395). Але при цьому найбільша кількість розлучень була заре-
єстрована практично в тих же регіонах - у Донецькій області (7 тисяч 
248), у Дніпропетровській області (5 тисяч 548), у Харківській області 
(4 тисячі 210) і у Києві (4 тисячі 343). 

У нашому районі за перше півріччя зареєстровано 84 
шлюби;  розлучень - 46.

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

Ними цього року найчастіше називають ново-
народжених, повідомили в прес-службі Мін’юсту. А, 
взагалі, згідно з даними органів реєстрації актів ци-
вільного стану громадян Міністерства юстиції, цього 
року популярні більше 20 імен, більшість з яких три-
мають “першість” уже не один рік. Новонароджених 
дівчаток найчастіше називають також Софіями, Ган-
нами, Даріями, Валеріями, Маріями, Єлизаветами, 
Олександрами і Полінами. Хлопчиків - Вікторами, 
Олександрами, Кирилами, Денисами, Данилами, 
Андріями, Артемами, Дмитріями, Владиславами, 
Ярославами, Микитами, Єгорами.

Утім, спостерігаються й певні регіональні осо-
бливості. Наприклад, у Львівській області  найбільш 
популярні імена  - Назар, Маркіян, Тарас, Богдан, у 
Харківській - Орина, Єва, Кіра, Ростислав, Арсеній, 
Ілля, Іван, Всеволод, у Київській - Єгор, Назар, в 
Одеській - Ксенія, Микола, в Миколаївській - Мат-
вій, Кіра, Кароліна, Руслана, Уляна, Аліна, в Івано-
Франківській - Ольга, Таїсія, Юлія, Марта, Діана, 
Василь, Іван, у  Криму - Аліна і  Володимир.

У розряд рідкісних потрапили досить пошире-

ні ще не так 
давно іме-
на - Жанна, 
Ляля, Сні-
жана, Інна, 
Алла, Тамі-
ла, Ніка, Алі-
са, Варвара, 
Діна, Майя, 
В е н і а м і н , 
Л е о н і д , 
А н а т о л і й , 
А р и с т а р х , 
Лев, Євдо-
ким, Мирон, Архип, Кузьма, Герман. Продовжують 
користуватися популярністю в українців і іноземні 
імена. 

На Макарівщині цьогоріч найбільше да-
ють  імена Іван, Даніїл, Поліна, Софія. Вихо-
дять на арену популярності імена Соломія, 
Микита.

ЦІКАВІ ЗНАХІДКИ

ПОВЕРНЕННЯ 
ВОЛЬФГАНГА 

АМАДЕЯ МОЦАРТА
Експерти з австрійського 

міста Зальцбург прийшли до 
висновку, що два фортепіанних 
твори, автор яких був до остан-
нього часу невідомий, написав 
Вольфганг Амадей Моцарт.

Як повідомляє  ВВС, ці робо-
ти давно знаходилися в архівах 
Міжнародного фонду Моцарта, 
розташованого у Зальцбурзі. 
Детальніша інформація щодо 
творів великого австрійського 
композитора буде оприлюдне-
на в ході офіційної презентації, 
яка відбудеться незабаром. Як 
повідомила представник Між-
народного фонду Моцарта ми-
нулої неділі, 2 серпня, два тво-
ри виконані на фортепіано, на 
якому грав сам композитор.

Композитор почав писати 
музику з п’ятирічного віку. До 
своєї  несвоєчасної смерті у 
віці 35 років Моцарт написав 
понад 600 музичних творів. Се-
ред написаного ним - опери, 
камерна музика, вокальні тво-
ри, концерти для фортепіано 
та скрипки.

У січні цього року було впер-
ше виконано твір Моцарта, ви-
явлений у одній із французьких 
бібліотек. Скрипаль Даніель 
Кюйє виконав 2-хвилинну со-
нату перед невеликою ауди-
торією в місті Нант. Саме тут у 
архіві місцевої бібліотеки у ве-
ресні 2008 року і було знайде-
но твір, чиє авторство згодом 
приписали Моцарту.

С ТАТ И С Т И К А  С В І Д Ч И Т Ь

НАЙПОПУЛЯРНІШІ ДИТЯЧІ ІМЕНА 
ЦЬОГОРІЧ - МАКСИМ І АНАСТАСІЯ 

ОВЕН (21.03-20.04)
Прекрасний час для почи-

нань, але потрiбно запастися 
терпiнням - результати мати-
мете не ранiше жовтня. Тому, 

орiєнтуйтеся на серйознi проекти, 
на якийсь час вiдклавши “дрiб`язок”. 
Приступайте до реалiзацiї своїх iдей 
у понедiлок. Результати домовленос-
тей бажано закрiпити документально. 
В особистому життi змiни не менш 
знаковi. Стосунки заглиблюються, 
це час створення мiцних, тривалих 
союзiв. Весь тиждень можете дiяти 
рiшуче, i лише в недiлю вибирайте 
для вiдпочинку безпечнi мiсця i види 
спорту.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 12.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Зараз ви можете ухвалити 

важливе для себе рiшення, 
що стосується сiм`ї, парт-
нерських стосункiв або 

реконструкцiй у будинку. Краще, 
якщо зупинитеся на однiй темi, i 
тиждень присвятите їй. У вас може 
вийти щось значне. В середу мож-
лива зустрiч з людиною, з якою в не-
далекому майбутньому вас зв`яжуть 
загальнi iнтереси або почуття. Але 
тiльки до кiнця тижня вiдчуєте, що 
готовi перейти до активного про-
сування своїх нових планiв. А поки 
вiдпочивайте i робiть висновки з 
того, що вiдбувається.

Сприятливi днi: 12, 16; несприятливi: 
14.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На початку тижня можете 

провернути вигiдну операцiю 
або добре вкласти засоби. 
Можна робити великі при-

дбання. Помiтно розшириться коло 
спiлкування, захочеться бiльше часу 
проводити поза домiвкою. Це приведе 
або до рiшення взяти участь у тренiнгах, 
семiнарах та iнших суспiльних за-
ходах. Або вас об`єднають загальнi 
iнтереси з друзями, i цей тиждень за-
лишить приємнi враження про добре 
проведений вiдпочинок. З п`ятницi 
з`являться новi справи й iнтереси. 
Плани будуйте наперед, а в недiлю 
чекайте iнформацiю, яка примусить їх 
вiдкоректувати.

Сприятливi днi: 10; несприятливi: 14.

РАК (22.06-22.07)
Актуальною буде тема 

витрат i доходiв. На почат-
ку тижня варто придiлити 
фiнансовим питанням бiльше 

уваги. Це хороший час, щоб почати 
освоювати новий напрям дiяльностi. 
З великими придбаннями краще 
зачекати до суботи. В особистому 
життi не стримуйте можливих змiн. 
Оновлення пiде стосункам, що вже 
склалися, на користь. Якщо ви не ви-
значилися у своїх почуттях, вiдверта 
розмова у вiвторок допоможе розста-
вити крапки над i. Влаштуйте у суботу 
романтичну вечерю або поїздку, але 
недiлю вам краще провести вдома.

Сприятливi днi: 13, 15; несприятливi: 
11.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Початок тижня - один з 

переломних моментiв року. 
Йде процес переорiєнтацiї, i 
добре, якщо у вас з`явилися 

новi iдеї i плани. Покваптеся закласти 
“перший камiнь” у фундамент нового 
напряму. Якщо у понедiлок i вiвторок 
надiйде пропозицiя, до неї варто 
віднестися з усiєю серйознiстю. В 
середу будьте уважнi, якщо якiсь 
несподiванi подiї поставлять вас пе-
ред вибором. Вас можуть спробува-
ти ошукати. З п`ятницi починається 
бурхливий, але цiкавий перiод, i вам 
належить стати головним обличчям 
подiй, що розгортаються.

Сприятливi днi: 16; несприятливi: 12.

ДIВА (24.08-23.09)
Вам варто узяти “пере-

дих” i придiлити увагу своє-
му здоров`ю. Можливо, у вас 
якраз зараз багато роботи, 

але за мiсяць до дня народження 
iмунна система найбiльш ослаблена. 
А з вересня вам буде потрiбно ба-
гато сил, щоб скористатися новими 
можливостями. Цей тиждень опти-
мальний, щоб узяти вiдпустку, навiть 
якщо проведете її вдома, займаю-
чись улюбленими справами. Зустрiчi 
з друзями, особливо на початку тиж-
ня, наситять вас новими враженнями 
й iнформацiєю. У недiлю не шукайте 
пригод на свою голову, проведiть цей 
день спокiйно.

Сприятливi днi: 14; несприятливi: 10.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
У вашому життi може 

з`явитися якась впливова осо-
ба, i подiї наберуть нового за-
барвлення. Якщо у понедiлок 

або вiвторок ви впритул пiдiйдете до 
необхiдностi ухвалення важливого 
рiшення, то в цьому буде i сенс, i пер-
спектива. Але активно узятися за нову 
справу зможете не ранiше п`ятницi. 
Можливi iнтриги на роботi, суперечки 
i конфлiкти з дiловими партнерами. 
Занурившись в роботу, не залишайте 
без уваги тих, кого любите. Поставте 
їх i вашi загальнi iнтереси на перше 
мiсце. Субота - найбiльш сприятли-
вий день для вiдпочинку i розваг.

Сприятливi днi: 12, 14; несприятли-
вих немає.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Чекайте кульмiнацiї 

важливих для вас подiй у 
недiлю. Тому протягом тиж-
ня будьте уважнi до того, що 

вiдбувається, не ускладнюйте те, 
що може мати простiше рiшення. У 
понедiлок i вiвторок у справах мо-
жуть виникнути проблеми. У вас буде 
привiд переглянути стосунки з парт-
нерами i свої перспективи. Можливо, 
час вибирати новий напрям. Весь 
тиждень сприятливий для вiдпочинку, 
чим обов`язково варто скористати-
ся. Проте недiля - не кращий день 
для занять екстремальними видами 
спорту. Для поїздок i розваг бiльше 
пiдходить субота.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 11.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Зараз у вас хороша мож-

ливiсть утiлити в життя одну 
з своїх глобальних iдей. Не 
обов`язково ви зробите одно-

моментний iстотний внесок. Зараз 
важливiше поволi i наполегливо роз-
вивати тему, шукати взаємовигiднi 
iнтереси з потенцiйними партнера-
ми. Якщо в планах було пiдвищити 
рiвень квалiфiкацiї, здобути освiту, 
то  для цього момент вдалий. Окрiм 
знань, на вас чекають цiкавi i кориснi 
знайомства. Тиждень сприятливий 
для поїздок, виняток становлять 
п`ятниця i недiля. У цi днi вашi пла-
ни несподiваним чином можуть бути 
порушенi.

Сприятливi днi: 10; несприятливi: 14.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Один з найважливiших 

тижнiв у роцi, коли можете 
опинитися перед вибором. 
Не пропустiть можливостi, якi 

приходять у цей час. А до усклад-
нень у справах поставтеся як до 
необхiдного досвiду. Цiлком iмовiрно, 
що з них зможете отримати користь. 
Змiни можливі i в особистому життi. 
Перша половина тижня сприятливiша 
для початку справ, юридичного 
оформлення угод. Зараз вашi доходи 
стабiльнi i продовжуватимуть рости, 
i саме фiнансова сторона дiлових i 
особистих стосункiв поки будуть у 
центрi вашої уваги.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 12.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Якщо вашi дiловi або 

особистi стосунки давно вима-
гали перегляду, то не втрачай-
те можливiсть на цьому тижнi 

цю тему обговорити. Зараз форму-
ються новi тенденцiї, i пощастить 
тим, кого з партнерами пов`язують 
загальнi довготривалi проекти або 
iнтереси. Можливi i новi союзи, i нове 
партнерство. З другої половини тиж-
ня чекайте несподiваних поворотiв у 
справах, внаслiдок чого доведеться 
зайнятися чимось новим. Бережiть 
здоров`я. У недiлю можливi травми 
пiд час занять спортом. Зустрiчi, по-
їздки i розваги плануйте на суботу.

Сприятливi днi: 14; несприятливi: 11.

РИБИ (20.02-20.03)
Вам не складе труднощiв 

справити найвигiднiше вра-
ження на особу, яку пла-
нуєте пiдкорити. Давайте 

собi серйознi завдання, шукайте 
творчi рiшення в змiнних ситуацiях 
- несподiвано ви можете одержати 
головний приз. Успiх зараз на вашо-
му боцi, але в першiй половинi тижня 
буде потрiбна ще i працьовитiсть. А 
в другiй - умiння гнучко мiняти свою 
позицiю, зберiгаючи вiрнiсть осно-
вним принципам. Зараз ваш вплив на 
найближче оточення зростає, i ви мо-
жете спробувати себе в новiй, бiльш 
вiдповiднiй вашим амбiцiям, ролi.

Сприятливi днi: 10; несприятливих 
немає.


