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ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

ЧИ СТАНЕ ДІЙСНО ДОСТУПНИМ “ДОСТУПНЕ ЖИТЛО”?
У Держбюджеті на його будівництво нинішнього року виділено по-

над мільярд гривень. Порядок використання цих коштів, за словами 
міністра регіонального розвитку та будівництва України Володимира 
ЯЦУБИ, передбачає залучення інвестицій у житлове будівництво від 
населення в обсязі два мільярда гривень, що становить близько 70 
відсотків вартості житла. “Система, над якою працювали три роки, 
дозволяє людям, що стоять в безкінечній черзі на квартиру, зробити 
вибір і реально отримати квадратні метри. Тобто, людям, які побажа-
ють, ми можемо здешевити їх на 30 відсотків за рахунок Держбюдже-
ту”, - наголосив він.

Уже в нинішньому році, за сло-
вами міністра, передбачається за-
лучити до програми будівництва 
доступного житла об’єкти високого 

ступеню готовності (понад 50 від-
сотків). “Співпраця з регіонами у 
напрямку здешевлення житла вже 
спонукала забудовників активізува-

тися і, таким чином, за останні п’ять 
місяців збільшилося введення в екс-
плуатацію житла на 14 відсотків”, - 
повідомив Володимир  Яцуба.

За словами міністра, ще 4 роки 
тому колишній президент Віктор 
Ющенко підписав Указ щодо впро-
вадження програми “Доступне жит-
ло”, але тільки сьогодні вона стає 
реальністю, бо тільки сьогодні в 
бюджеті на неї виділено конкретні 
кошти - мільярд гривень. Звичайно, 
це мало, але початок є.

Багато свят залишили нам наші славні предки, і в кожного своя історія, свої урочистості й пісні. 
Давнє, оповите загадковими легендами, є  Івана Купала (Купайла). 

ОФІЦІЙНО

ПЛАНИ ТА ПЕРШОЧЕРГОВІ 
НАПРЯМКИ РОБОТИ

Голова районної державної адміністрації Ярослав До-
брянський минулого вівторка провів засідання політично-
консультативної ради, на якому було обговорено розпо-
рядження голови райдержадміністрації «Про новий склад 
політично-консультативної ради при голові Макарівської 
районної державної адміністрації», план її роботи на II 
півріччя 2010 року. 

Крім того, голова райдержадміністрації окреслив 
першочергові напрямки роботи місцевих органів вико-
навчої влади. Вони стосуються наповнення районного 
бюджету; проведення інвентаризації земель району; 
налагодження механізму надходження податкових 
коштів з оренди земельних ділянок до Державної по-
даткової інспекції району та створення бази даних 
орендарів земельних ділянок; залучення інвестиційних 
проектів.

 

У ЦЕНТРІ УВАГИ - ЖНИВА
 Заступник голови райдержадміністрації Олег Май-

стренко провів апаратну нараду з керівниками установ і 
організацій району, на якій йшла мова про стан підготов-
ки до збору ранніх зернових культур сільськогосподар-
ськими підприємствами району, а також про нові зміни в 
законодавстві України.

УКРАЇНА - 2012

ІЗ ПУНКТА “А” В ПУНКТ “Б” - 
ЗА ВЛАСНИМ МАРШРУТОМ

З 1 липня кожен пасажир може за допомогою Інтернету 
самостійно визначити номер поїзда, яким він хоче прослі-
дувати. На сайті Південно-Західної залізниці www.swrailway.
gov.ua з’явилася нова операція “міжміські маршрути” у роз-
ділі “Розклад руху”. 

Достатньо вказати назву міста, з якого виїжджаєш, та 
станцію, в яку плануєш потрапити, і комп’ютер підкаже 
усі номери поїздів, які слідують у даному напрямку. Крім 
того, на карті залізниць України можна наочно відстежи-
ти траєкторію руху потрібних потягів, які переміщуються 
на екрані яскравими червоними вогниками з початку і до 
кінця своїх маршрутів.

Працівники інформаційно-обчислювального центру 
Південно-Західної залізниці розробили дану програму 
для зручності пасажирів, особливо іноземців, які прибу-
дуть до України на Євро-2012, щоб краще орієнтуватися 
в українських транспортних маршрутах. Ця програма та-
кож зручна вже сьогодні для людей, які цінують свій час і 
є вільними користувачами Інтернету. 

КУРОРТНИЙ СЕЗОН ЯК ПОЛІГОН 
ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Укрзалізниця продовжує експерименти з впрова-
дження  зручностей  для клієнтів у період особливої на-
пруги, пов’язаної з підвищеним попитом на квитки, зо-
крема, під час Євро-2012. Своєрідним “тренуванням” в 
умовах збільшення пасажиропотоку є літній сезон, під 
час якого традиційно українці та гості з інших країн пря-
мують до Кримського півострова на відпочинок.

Цього літа Укрзалізниця доручила Придніпровській 
залізниці організувати роботу “пересувних кас”, аби ту-
ристи могли купити квитки на потрібний потяг безпосе-
редньо на території оздоровчих закладів або неподалік 
берега моря. 

Каси знаходяться в мікроавтобусах, що обладнані 
мобільним зв’язком і всіма необхідними технічними за-
собами для перевірки наявності вільних місць і продажу 
квитків. Вони працюватимуть в Ялті, Феодосії, Євпаторії, 
Алушті та Севастополі. За умов максимального попиту на 
експериментальні послуги касири будуть працювати на-
віть без обідньої перерви. 

Цей досвід, безперечно, стане у нагоді при організації 
та проведенні Євро-2012 в Україні, під час якого очікуєть-
ся величезний наплив туристів, котрі будуть пересувати-
ся між приймаючими містами, а частина з них продовжить 
відпочинок у рекреаційних областях, зокрема, Криму.

Зростання попиту на проїзд у південному напрямку 
очевидне – якщо з 24 квітня до 10 травня Придніпровська 
залізниця реалізувала 388,8 тисячі квитків, то за 24 дні 
червня вже 790,6 тисячі.

(УКРІНФОРМ).

Я К Щ О   З А В Т Р А 
Г О Л О С У В А Т И . . .

ТЕСТ ЗДАНО
В Україні завершилося 

зовнішнє незалежне оці-
нювання. Випускники шкіл, 
які виявили бажання стати 
студентами інститутів та уні-
верситетів, склали близько 1 
млн. 300 тис. тестів із восьми 
предметів. І тільки троє абіту-
рієнтів з усієї країни отримали 
найвищий бал з трьох пред-
метів. З чотирьох дисциплін 
200 балів не отримав ніхто.

Явним лідером за кількіс-
тю рекордсменів, які набрали 
по 200 балів, є Львівська об-
ласть, далі йдуть Донецька і 
Харківська, Київ та Одеська 
область. Проте є області, де 
немає жодного 200-бальника. 
Ті ж, хто не згоден зі своїм 
результатом, мали право по-
дати апеляцію. Апеляційний 
процес розпочався з 18 черв-
ня й активно триває досі.

До 12 липня планується 
завершити розгляд апеля-
цій, бо 15 липня абітурієнти 
вже понесуть сертифікати 
тестування до приймальних 
комісій ВНЗ.

ВИБОРИ ДО МІСЦЕВИХ 
РАД -  31 ЖОВТНЯ 

ЧАС ЗУСТРІЧІ ЗМІНИТИ НЕ МОЖНА

Верховна Рада ухвалила постанову 
про призначення чергових виборів де-
путатів місцевих рад та сільських, се-
лищних, міських голів на 31 жовтня 2010 
року. 

Відповідно до пункту 30 частини пер-
шої статті 85 Конституції України Верховна 
Рада постановила: Центральній виборчій 
комісії в установленому порядку вжити за-
ходів щодо фінансового та матеріально-

технічного забезпечення підготовки та 
проведення цих виборів 31 жовтня 2010 
року за рахунок коштів Державного бю-
джету України. 

Окрім того, Кабінет Міністрів у межах 
повноважень повинен вжити невідклад-
них заходів забезпечення фінансування 
чергових виборів депутатів місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів за 
рахунок коштів державного бюджету. 

Якби найближчим часом відбувалися 
парламентські вибори, то за Партію регіо-
нів проголосували б 38% українців. Про це 
свідчать результати опитування, проведе-
ного Київським міжнародним інститутом 
соціології.

11% громадян підтримали б БЮТ, 7% 
– партію “Сильна Україна” Сергія Тігіп-
ка, 4% – “Фронт змін” Арсенія Яценюка, 

3% – ВО “Свобода” Олега Тягнибока та 
Компартію Петра Симоненка. Всього у 
виборах взяли б участь 74% усіх вибор-
ців.

Партія регіонів, як і раніше, має най-
більшу підтримку в східному та південно-
му регіонах; у центральному регіоні її те-
пер підтримують 25%, у західному – 8% 
опитаних.
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ІНВЕСТИЦІЇ І ЩЕ РАЗ 
ІНВЕСТИЦІЇ  

- Стратегічне завдання у нас 
одне – ми не хочемо бути дотацій-
ною областю, - говорить Володи-
мир Геннадійович. - Для столич-
ної області бути дотаційною – все 
одно, що не поважати себе. 

- Але ж де взяти кошти, щоб 
наповнити бюджет?

- Наповнення бюджету може 
йти лише за двома напрямами. 
Перший - аудит або інвентариза-
ція існуючого ресурсу (грошового, 
земельного, людського) та пере-
хід на ефективне його використан-
ня. Другий – залучення інвестицій. 
Пріоритетом він є не тільки для на-
шої області - у своєму зверненні 
до народу Президент України ви-
значив інвестиції одним з головних 
завдань. Ніякого третього шляху 
не існує – друкарського верстата у 
нас немає.

- Які ж напрями інвестування 
у Київській області є стратегіч-
ними?

- Сьогодні ми бачимо три осно-
вних напрями: виробництво та 
переробка продукції сільського 
господарства (і в нас для цього 
- всі необхідні передумови, на-
самперед, природні – чорноземи) 
і виробництво будівельних матері-
алів, розвиток логістики та інфра-
структури.

 Губернатор вже зустрічався з 
представниками бізнесу і інвес-
торами, щоб визначитися з про-
блемами. А на вересень готуємо 
інвестиційний форум, де хочемо 
показати позитивний досвід у ре-
алізації вже існуючих проектів і до-
нести наші пропозиції інвесторам. 
Нехай оцінять на власний погляд: 
ось у нас є такий район чи місто, 
де ми вважаємо перспективним 
розвиток такого-от бізнесу. Ось 
бізнес-план під нього: скільки тре-
ба грошей, на який період, як ці 
гроші повертатимуться, виходячи 
із планованих змін у законодав-
стві. Тобто, логіка проста: ми ди-
вимося наперед, як ці інвестиції 
повертатимуться, які будуть зміни 
до податкового, земельного та 
бюджетного законодавства, спла-
нували, показали інвестору, і нам 
від нього, за великим рахунком, 
потрібні тільки гроші, а інвестору 
від нас – зрозумілі правила гри і 
передбачуваність дій влади.

- А як одна із складових цієї 

роботи – розробка схеми пла-
нування території Київської об-
ласті?

- Це навіть не прив’язка до ро-
боти з інвесторами, а частина сис-
темного підходу. Зрозумійте: ми не 
можемо далі витрачати бюджетні 
гроші, наприклад, на газифікацію, 
будівництво доріг чи прокладен-
ня комунікацій, якщо не розуміє-
мо перспективи розвитку того чи 
іншого населеного пункту. Були 
вже прецеденти, коли будувалася 
котельня, а потім з’ясовувалося, 
що вона непотрібна. Або прокла-
даємо газопровід, а потім виявля-
ється, що він мав би бути мінімум 
удвічі більшого діаметру, тому що 
там шляхом його проходження 
були заплановані ще два котеджні 
містечка. Щоб нічого подібного не 
трапилося у майбутньому, ті насе-
лені пункти, які не мають генплану 
чи схеми планування території, 
будуть отримувати субвенції на 
соціально-економічний розвиток, 
інфраструктуру по залишковому 
принципу. Через одну просту при-
чину: ми ж не впливаємо на вибо-
ри сільських голів чи мерів міст – їх 
обирає громада. І якщо людина, 
яка сіла в крісло керівника, не ро-
зуміє, як розвиватиметься його 
населений пункт, чому ж держава 
повинна оплачувати його безпо-
радність? Виходить, громаду вла-
штовує, що вона обрала собі голо-
ву, який благополучно «поховає» 
цей населений пункт, поставить 
хрест на будівництві доріг, газо-
проводів, телефонізації.

- Володимире Геннадійови-
чу, на вашу думку: чи є сьогод-
ні економічні важелі спонукати 
місцевого керівника працювати 
в інтересах свого регіону?   

- Є. Не відкрию особливого се-
крету, коли скажу, що сьогодні до 
обласної адміністрації з міст і ра-
йонів, здебільшого, звертаються з 
проханням: дайте грошей. Мовляв, 
у нас все добре, тільки дайте гро-
шей і буде краще. Так не буває! Ми 
хочемо побачити в роботі місцеву 
владу, як нові керівники районних 
адміністрацій працюють над залу-
ченням інвестицій та вирішенням 
проблем соціально-економічного 
розвитку. Ми повинні допомагати 
їм у цих питаннях, стимулювати, а 
не працювати за них. 

Як приклад, участь у співфінан-
суванні. Ви вважаєте, що потрібно 
добудувати цю школу? Давайте 
проектну документацію – 100 про-
центів за ваші гроші, а далі – спіль-
не фінансування. Тому що, якщо 
їм профінансують проектну до-
кументацію, завжди є можливість 
сказати: ну, ми ж не планували. Це 
ж не наше було бачення, це їм там, 
з Лесі Українки, 1, видніше. А коли 
самі на сесії проголосували, а по-
тім зрозуміли, що помилились, 

звинувачувати можна тільки себе. 
А виборець потім зробить висно-
вки, кого він обрав.

- Володимире Геннадійови-
чу, але ж керівники районів мо-
жуть дорікнути вам, що з само-
го початку знаходяться у різних 
стартових умовах, скажімо для 
прикладу, Броварського і Теті-
ївського?

- Безумовно. Ми зустрічалися 
з усіма головами районних, сіль-
ських рад, і всі вони кажуть: бага-
ті повинні ділитися з бідними. Хто 
ж проти? У нашому конкретному 
випадку це означає тільки одне: 
ті сільські і районні ради, що зна-
ходяться поруч з Києвом, висло-
вили своє бажання поділитися з 
тими, хто знаходиться далі. Якщо 
з найближчих до Києва районів ми 
вимагатимемо участь у фінансу-
ванні проектів на рівні 50 відсотків 
і вище, то для районів віддалених 
ми можемо погодитися, умовно 
кажучи, і на 10-15 процентів. Так 
ми збалансуємо нерівність між ра-
йонами внаслідок різної віддале-
ності від столиці. 

– А є ж іще проблема під-
приємств, які зареєстровані в 
Києві, відповідно, сплачують 
податки і збори до столичної 
казни, а свою діяльність здій-
снюють в області …

- У нас з Києвом назбиралося 
чимало проблем. Ось один аспект: 
у будь-якому міському бюджеті від 
70 до 90 відсотків основних над-
ходжень – це податок з доходів 
фізичних осіб, який ще називають 
прибутковим податком.  Сплачу-
ється він не за місцем проживання, 
а за місцем реєстрації податково-
го агента – тобто, підприємства, 
на якому працює людина. Вихо-
дить, що люди користуються інф-
раструктурою та соціальними ме-
режами (лікарні, школи, магазини, 
дороги, зв’язок і т.д.) міст, у яких 
вони живуть, а податки платять у 
Києві. Щоправда, за рахунок ви-
лучення коштів з бюджету міста 
Києва і дотації в Київську область 
ситуація вирівнюється. Але ми хо-
чемо зробити його більш зрозумі-
лим і прозорим. Порахувати кіль-
кість людей, щоб ця цифра була 
більш-менш прогнозованою, а не 
бралася, як досі, зі стелі. 

Друге – це питання транспорт-
ного збору. Третє – межі міста Ки-
єва. Ще одне питання – винесення 
промислових підприємств з тери-
торії міста в область. 

НА ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
НІХТО НЕ ЗАЗІХАЄ
- І як один з можливих варі-

антів виходу з ситуації, що скла-
лася, новий обласний центр?

- Ви розумієте, ідеться ж тільки 
про винесення з Києва не облас-
ного, а адміністративного центру. 

Бо дехто вже на всю Україну встиг 
прокричати, що Присяжнюк і Ко 
хочуть перенести з Києва столи-
цю України. А річ тут ось у чому. 
Сьогодні управління Київської 
облдержадміністрації і представ-
ництва центральних органів вико-
навчої влади в області розкидані 
по всьому Києву. Я чув аргументи 
на зразок: якщо ви перенесете 
обласний центр до Білої Церкви, 
Фастова чи ще кудись, то мені з 
Борисполя треба буде дістава-
тися півтори години. Можливо: 
замість сорока хвилин – півтори 
години. Але якщо ви порахуєте, 
скільки часу треба, щоб потрапи-
ти в Києві до трьох різних управ-
лінь, то насправді не витратите, а 
зекономите час.

Як на мене, то під параметри 
обласного центру на Київщині під-
падають три міста: Фастів, Біла 
Церква і, можливо, Кагарлик. На-
самперед, з міркувань відстані. 
Якщо ми зробимо цей адміністра-
тивний центр поруч із Києвом, це 
проблеми не вирішить – ми тільки 
створимо тисняву в обох напрям-
ках. Виносити адмінцентр на лівий 
берег однозначно не можна, бо є 
проблема мостів. 

Останнім часом багато гово-
рять про Білу Церкву, і найбільше 
списів, природно, полетіло у мій 
бік, тому що я сам білоцерківець. 
Там живу, і всі кажуть: от Полоча-
нінов придумав перевести робо-
ту до себе додому. Та будь-який 
район чи місто має право пре-
тендувати на цей проект. Вишго-
род? Вишгород! Фастів? Фастів! 
Ірпінь? Ірпінь! Васильків? Будь 
ласка! Бориспіль? Також! Але 
нехай кожен з них зробить свою 
презентацію. 

У кожного з міст-претендентів 
будуть свої «плюси» і «мінуси». А 
потім – сядемо і підрахуємо. Для 
мене висновок очевидний: де 
ефективніше, туди й їдемо. Звідки 
братимемо гроші на переїзд? Ми 
повинні виставити на реалізацію 
ту власність, яка є в нас у Києві, 
або взяти під неї гроші, там по-
будувати, потім це продати або 
віддати інвестору. Якщо вартість 
проекту вийде далеко за межі 
прогнозованих фінансових мож-
ливостей, то скажіть: у чому тоді 
вигода? Тільки щоб окремі ділки, 
у яких у певних населених пунктах 
«застрягла» в кризі земля, збіль-
шили в кратному розмірі вартість 
свого ресурсу? А що з того отри-
має держава?

Розумієте: винесення адміні-
стративного центру області - це 
не наше ноу-хау, так живе весь 
цивілізований світ. Є мегаполіси, 
а є поруч адміністративні цен-
три.

Розмову вів Петро ЗУБЕНКО. 

Володимир ПОЛОЧАНІНОВ: «СТОЛИЧНА ОБЛАСТЬ – 
І НА ДОТАЦІЇ? СОРОМНО!»

100 днів для нової влади – це, звичайно ж, не тисяча, і навіть не п’ятсот, за які і спитають потім 
суворіше, але й здобутків буде більше. 100 днів – це, передусім, час для самоорганізації і виро-
блення стратегії. З питання про стратегію розвитку Київщини і розпочалася розмова з першим за-
ступником голови Київської обласної державної адміністрації Володимиром ПОЛОЧАНІНОВИМ.

Міністр освіти Дми-
тро Табачник звернувся з 
листом до керівників ву-
зів 1-4-го рівнів акреди-
тації держформи влас-
ності (від 20.04.2010), в 
якому, зокрема, йдеться 
про таке: “Останнім ча-
сом до МОН надходять 
численні звернення ви-
пускників вузів... щодо 
вимог до студентів на-
давати довідки про пра-
цевлаштування... Осно-
вним методом тиску на 
випускників з боку адмі-
ністрації вузів є затримка 
видачі дипломів... Звер-
таємо увагу керівників 
вузів на недопустимість 
застосування заходів 
адміністративного тиску 
на випускників”. У разі 
такої вимоги випускни-
ки можуть поскаржитися 
в МОН на “гарячу” лінію 
(044) 486-13-16.

Для збільшення роз-
міру майбутньої пенсії 
можна робити самостій-
ні внески тільки до Не-
державного пенсійного 
фонду (НПФ), у держав-
ний робить відрахуван-
ня працедавець.  Для 
цього необхідно укласти 
з НПФ контракт, в яко-
му обговорити розмір і 
періодичність внесків. 
Умови пенсійної схеми 
такі, що при укладенні 
контракту із НПФ вклад-
ник фонду самостійно 
визначає розмір пен-
сійних внесків. Але рада 
Пенсійного фонду має 
право встановити міні-
мальний розмір пенсій-
ного внеску -10 відсотків 
мінімальної зарплати 
(92 грн. місяць). Має ця 
схема і недоліки. До-
строково отримати всі 
накопичення або додат-
кову пенсію ви зможете 
тільки за 10 років до офі-
ційної пенсії, чи ставши 
інвалідом або тяжкохво-
рим. Крім того, внески 
до НПФ не гарантуються 
Фондом гарантування. 
Щоправда, за НПФ ве-
деться жорсткий контр-
оль з боку Нацбанку, 
Державної комісії з цін-
них паперів і фондового 
ринку (ДКЦПФР).

Реформування клю-
чових галузей сіль-
ського господарства 
через їх технічне пере-
оснащення і досягнен-
ня аграрним бізнесом 
незалежності від дер-
жавних дотацій — така 
головна мета Держав-
ної програми реформ 
та розвитку сільського 
господарства України, 
яку презентував міністр 
аграрної політики Ми-
кола Присяжнюк. Для 
досягнення головної 
мети програми міністр 
аграрної політики виді-
лив 12 кроків. Перші три 
з них — це визначити 
аграрну галузь ключо-
вою в економіці Украї-
ни, ключовими галузями 
сільського господар-
ства — рослинництво, 
свинарство і молочне 
скотарство, а ключовою 
суттю реформ — техно-
логічне переоснащення.

ОДНИМ 
АБЗАЦОМ

*  *  *  *  *

*  *  *  *  *

•

•

•

Ставлення до водних ресурсів є ознакою 
цивілізованості, культури та розвитку нації 
і тут все починається з кожного особисто. 
Якщо ми біля джерел, річок будемо мити ма-
шини, скидати у них всякий непотріб, то зро-
зуміло у що перетвориться екологія -  небез-
печне середовище.

Для безпеки здоров’я людини питна вода не 
повинна містити патогенних бактерій, вірусів, 
хімічних елементів, а концентрація солей у ній 
- не перевищувати гранично допустимі показ-
ники. В першу чергу це стосується нітратів. На 
початку травня багатьох сумно вразила звіст-
ка про загибель двох немовлят з Вінницької та 
Тернопільської областей. Припущення, що діти 
отруїлися молочними сумішами,  не підтверди-
лись. Причиною смерті стала вода з криниць, 
аналіз якої показав перевищення вмісту нітра-
тів. Не відаючи про них, матері, здавалося б, 

робили звичайну і безвинну операцію - роз-
водили суху молочну суміш криничною водою 
і давали дітям.

Нітрати можуть потрапляти у криниці, 
які знаходяться неподалік від городів і по-
близу з вигрібними ямами. На жаль, у наш 
час спостерігається зростання нітратного 
забруднення  джерел водопостачання вна-
слідок неправильного використання хімічних 
препаратів. Забруднену нітратами воду спо-
живати небезпечно для здоров’я. Хронічне 
отруєння ними веде до утворення канцеро-
генних білкових утворень, що спричиняють 
виникнення раку. В дітей дошкільного віку та 
немовлят може розвинутися нітратна метге-
момоглобінемія. Також у людей відбувається 
послаблення імунної системи та збільшення 
загальної захворюваності, в тому числі ін-
фекційними та онкологічними хворобами. На 

жаль,  кип’ятіння забрудненої нітратами води  
не зменшує, навпаки збільшує її токсичність 
на 39-86%.

ДЗ «Макарівська санепідстанція» постійно 
проводить моніторинги якості питної води, яку 
споживає населення району. Останні дані лабо-
раторних досліджень невтішні. У 33% відібра-
них проб нітрати перевищували допустимі рів-
ні в декілька разів. Найбільш забруднена ними 
вода  в селах Мотижин, Королівка, Забуяння, 
Небилиця, Копилів, Бишів, Борівка, Козичанка 
та смт Макарів. Причиною цього є те, що  про-
тягом тривалого часу ремонтні роботи шахтних 
колодязів не проводились, у результаті чого по-
рушена герметичність глиняних замків навкруги 
них. Їх очищення  не проводилось як у приват-
ному секторі, так і колодязів загального корис-
тування.

ЕКОЛОГІЯ І ЗДОРОВ’Я

У 33% ПРОБ ВМІСТ НІТРАТІВ ПЕРЕВИЩУВАВ ДОПУСТИМІ НОРМИ

' СТОР.  4.
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На думку міністра, за цією про-

грамою існують і резерви подаль-
шого здешевлення вартості будівни-
цтва. Наприклад, тільки звільнення 
від ПДВ будівельного монтажу зде-
шевить будівництво ще на 5 відсотків 
від загальної вартості - а це вже за-
гальне здешевлення на 35 відсотків.

Міністр розповів про досвід за-
безпечення населення доступним 
житлом у Російській Федерації, що 
зараз детально вивчається. “Я осо-
бисто був у Бєлгородській області, 
яка останні п’ять років успішно реалі-
зує аналогічну програму. Зокрема, у 
передмісті Бєлгорода створено буді-
вельний комплекс з об’єктами інди-
відуального житла, багатоповерхової 
забудови та інженерно-транспортної 
інфраструктури. Все це будується за 
рахунок залучених інвестицій, і нам 
нічого не заважає скористатися та-
ким досвідом. До того ж ми маємо 
вільні земельні ділянки, що належать 
державі”, - зазначив міністр регіо-
нального розвитку та будівництва 
України.

На наступний рік, за його пере-
конанням, і в бюджет України слід 
закласти гроші на інженерію. Щоб 
на будівельні майданчики, які будуть 
виділені під будівництво доступного 

житла, або через міністерство, або 
разом з місцевою владою за дер-
жавні кошти була можливість про-
кладати відповідні інженерні мережі, 
дороги тощо. “До речі, цікавий факт. 
Якщо в Росії забудовнику надається 
20 гектарів землі, інвестор має без-
коштовно збудувати або школу, або 
дитячий садочок. І це - норма ”- за-
значив Володимир  Яцуба.

Отже, існує реальна можливість 
подальшого здешевлення в наступ-
ному році будівництва доступного 
житла за рахунок проведення за дер-
жавний кошт інженерних комуніка-
цій, бо інженерна загрузка складає 
в середньому 20 відсотків коштори-
су квадратного метра. Тож, завдяки 
усім заощадливим крокам, можна 
вийти на здешевлення житла до 50 
відсотків. А якщо ще й зменшаться 
кредитні ставки, тоді навіть молода 
сім’я зможе реально дозволити собі 
мати власну квартиру. “Це та про-
грама, над якою ми будемо постійно 
працювати”, - запевнив міністр.

Сьогодні вже майже в усіх регіо-
нах України розроблені й готуються 
до розгляду на сесіях місцевих рад 
проекти програм будівництва до-
ступного житла. Кожен регіон го-
тує по 3-4 майданчики під нього та 
планує видатки з місцевого бюдже-

ту на забезпечення їх інженерно-
транспортною інфраструктурою.

Окрім того, Мінрегіонбуд встано-
вив ретельний контроль за правиль-
ністю визначення вартості об’єктів 
будівництва, які споруджуються за 
державні кошти. Так, лише за останні 
три місяці силами експертизи та ці-
нової інспекції вдалося не допустити 
завищення вартості будівництва на 
суму 3,6 мільярда гривень.

29 червня Верховна Рада по-
вторно з пропозиціями Президента 
ухвалила Закон “Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо вдосконалення державно-
го регулювання у сфері будівництва 
житла”. Документ підтримав 241 на-
родний депутат.

Цей закон, зокрема, передбачає, 
що при здійсненні реконструкції або 
капітального ремонту автомобільних 
доріг, залізничних колій, ліній елек-
тропередач, зв’язку, трубопроводів, 
інших лінійних комунікацій у межах 
існуючих смуг відведення – дозвіл на 
виконання будівельних робіт може 
надаватися без подання будь-якого 
документа, що засвідчує право влас-
ності і користування відповідною зе-
мельною ділянкою.

Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ.

ВІСТІ З ПАШКІВКИ

ГРАД НАРОБИВ ШКОДИ
Літня спека, коли температура повітря сягала по-

значки 25-27 градусів, не дуже радувала жителів села, і 
болем стискалося серце, дивлячись, як в’яне листя горо-
дини. Тож, коли минулої суботи набігли хмари, люди зі-
тхнули з полегшенням: нарешті пройде дощ.

Та передчасною виявилася радість. Разом із зливним 
дощем випав град. Окремі крупинки були завбільшки 
з яйце. У половини жителів Пашківки вибило городину. 
Збитки підраховуємо.

ВАРЕНИКИ КАРТОПЛЯНІ, 
ВАРЕНИКИ У СМЕТАНІ

Яка господиня не вміє ліпити вареники – історично 
українську страву. Тож, коли нас запросили на свято, яке 
проходило у райцентрі 26 червня, багато виявилося охо-
чих пашківчан взяти участь у фестивалі-конкурсі варени-
ків. Представили свої вироби К.Н.Ющенко, Н.А.Петренко, 
О.П.Кузнєцова, І.Ф.Зарубіна, які частували гостей варени-
ками з картоплею, маком, вишнями, сиром. Ю.В.Ванькевич 
– пампушками, Т.І.Герман – коржами з маком. Люди сма-
кували й щиро дякували за смачні страви.

Здивувала всіх своїми крохмалистими варениками 
з сиром О.В.Моргунова. До речі, Ольга Володимирівна 
привезла на виставку ще й свої вишивки. Від її рушників, 
картин, скатертин, мережаних хрестиком, не можна було 
відірвати погляд. Дехто спробував торгуватися, аби при-
дбати хоч одну з її робіт.

СУМЛІННІ ЛИСТОНОШІ
Сумлінно трудяться у поштовому відділенні Пашківки 

листоноші: Ольга Смик, Валентина Ольшана та Марія По-
котило. Крім періодики, газет та журналів, які передплатили 
пашківчани, ще доставляють пенсію пенсіонерам. У ці дні 
особливо бажані вони гості в кожній домівці. А ще на за-
мовлення принесуть конверти, вітальні листівки або товари 
першої необхідності, такі, як пральний порошок, мило, зуб-
на паста, що реалізує населенню поштове відділення.

Галина ПАВЛЕНКО,
секретар виконкому Пашківської сільської ради.

ЧИ СТАНЕ ДІЙСНО ДОСТУПНИМ 
“ДОСТУПНЕ ЖИТЛО”?

КІЛЬКІСТЬ ЛЮДЕЙ 
ЗРОСТАТИМЕ.., 

АЛЕ НЕ В УКРАЇНІ
За найімовірнішими прогнозами, до 

2050-го Землю вже населятимуть 8,9 мі-
льярда людей. Однак український внесок 
у наведену цифру, передбачають і вітчиз-
няні, і зарубіжні демографи, матиме міну-
сову позначку. За їхніми розрахунками, 
кількість населення нашої держави не 
зросте, а, навпаки, зменшиться на 30-40 
відсотків.

Невтішні прогнози, на жаль, мають під 
собою серйозне підгрунтя. У нас одні з 
найвищих у Європі показники смертнос-
ті. І, що особливо небезпечно, вони ста-
більно високі серед молоді. Наркоманія, 
алкоголізм, незбалансоване харчування 

породжують безліч супутніх їм хвороб. 
Українське суспільство ніяк не виборса-
ється із затяжних соціальної й демогра-
фічної криз. Мільйони наших співвітчиз-
ників змушені виїжджати на заробітки 
за кордон. Чимало з них виконують там 
найбруднішу, найважчу роботу. В таких 
умовах розвалюються сім’ї, піддано най-
важчим випробуванням моральний стан 
цих людей. Молоді родини не хочуть або 
просто бояться народжувати більше од-
нієї дитини. 

Всесвітній день народонаселення ни-
нішнього року, мабуть, не випадково при-
свячено такій важливій темі, як плануван-
ня сім’ї. Ця проблема в сучасних умовах 
зниження народжуваності в Україні набу-
ває дедалі більшого медико-соціального 
значення. Але, хоч би яких, поза сумнівом, 
найблагородніших зусиль у цій царині 

докладали міжнародні організації, 
навряд чи їм вдасться сформува-
ти в нашого населення нездоланну 
потребу мати повноцінну сім’ю, ба-
жаних і здорових дітей, якщо обста-
новка в державі буде, м’яко кажучи, 
несприятливою. Не забуваймо, що 
родина, як основа основ людської 
спільноти, безцінна.

(З офіційних джерел).

ЗМЕНШУЄТЬСЯ 
І ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ        
За даними Головного управлін-

ня статистики у Київській області за 
січень-квітень 2010 року у районі чисель-
ність наявного населення на 1 травня 
складає 39151людину, зменшилася у по-
рівнянні з відповідним періодом минуло-
го року на 245.

Кількість народжених становить 
164, померлих – 334. Зареєстровано 
54 шлюби, розлучилося 34 пари.

Міграційний приріст (скорочення) (-75). 

Загальний коефіцієнт природного прирос-
ту (скорочення) населення (на 1000) міну-
сує у порівнянні з відповідним періодом 
минулого року на 13,2; загальний коефіці-
єнт народжуваності на 1000 наявного на-
селення – 12,7; смертності – 25,9.

За дорученням начальника ГУС 
Надія ТАРАСЮК,

 начальник відділу статистики.

11 ЛИПНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ

Ця дата була встановлена ООН у 1989 році, в пам’ять Дня п’яти 
мільярдів населення Землі, який відзначався у 1987 році. І вже 
через 12 років було офіційно зафіксовано народження шестимі-
льярдного жителя планети.

Перший наказ окупа-
ційної влади по району 
з’явився 27 серпня 1941 
р. Під документом підпи-
сався комендант капітан 
Циммерманн. У ньому 
йшла мова про новий ад-
міністративний устрій. 
Макарівщину гітлерівці 
поділили на 6 підрайо-
нів, а саме: Макарів (до 
складу якого входили 
Макарів з Фасівочкою, 
Калинівка, Гавронщина, 
Плахтянка з Красногір-
кою, Мар’янівка, Макови-
ще, Липівка, Андріївка);  
Колонщина (Хмельна, 
Гуровщина, Бузова, Не-
граші, Личанка); Копилів 
(Мотижин, Фасова, Люд-

винівка); Ситняки (Неби-
лиця, Рожів, Юрів із Зава-
лівкою, Червона Слобода 
з Копіївкою, В.Карашин з 
М.Карашином); Ніжило-
вичі (Ульянівка, Наливай-
ківка з Почепином, Садки-
Строївка з Лисицею і 
Шнуровим Лісом, Кома-
рівка); Королівка (Забу-
яння з Волосенью, Кодра, 
М.Буда з Соболівкою, 
Озірщина, Новомирівка). 
У кожному підрайоні при-
значався староста. Мака-
рівський староста одно-
часно виконував функції 
районного начальника.

Всі накази передавали-
ся від вищого керівництва 
до нижчого і далі по селах 

підрайонів. Влітку 1941 на 
території району не пра-
цювала пошта, а тому для 
передачі інформації оку-
панти використовували 
спеціально призначених 
людей.

З першого дня окупації 
у кожному селі фашисти 
створили пости поліцаїв, 
які мали підтримувати по-
рядок. У ці загони набира-
лися місцеві жителі.

Це був перший, але не 
останній наказ нової оку-
паційної влади. Далі бу-
дуть розпорядження про 
відправлення на роботи 
до Німеччини, про здачу 
продуктів харчування та 
худоби, розстріл за сабо-
таж та допомогу парти-
занам... Але це вже тема 
іншої статті.

Віталій ГЕДЗ,
старший науковий 

співробітник 
Київського музею 

Великої Вітчизняної 
війни, кандидат 

історичних наук.

ВІДКРИВАЮТЬСЯ ПРИХОВАНІ 
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

11 ЛИПНЯ 1941 р. НАЦИСТСЬКІ ВІЙСЬКА ОКУПОВАЛИ МАКАРІВ, 
А У СЕРЕДИНІ СЕРПНЯ – ВЕСЬ РАЙОН

Із них 1430 з 1 по 18 червня пе-
ребували у пришкільних таборах. 
В районі їх було організовано 36. І 
скрізь були створені добрі умови для 
змістовного і веселого проведення 
канікул. Була продумана програма 
дозвілля, забезпечено триразове 
харчування, діти перебували під до-
глядом педагогів. Завдяки добре 
організованій роботі, така форма 
відпочинку з року в рік набирає у нас 
більшої популярності.

84 дітей за направленнями цен-
тральної районної лікарні оздоров-
лювалися у санаторріях „Поляна” 
(Баришівка) та в Київському об-
ласному санаторному комплексі м. 
Ворзель, а ще 36 дітей – у спеціалі-
зованих профільних закладах Захід-
ної України та на Півдні.

Надало 29 путівок школярам ра-
йону й обласне управління у справах 
сім’ї та молоді. Діти змогли побува-
ти в найкращих оздоровницях Укра-
їни – „Артеку” та „Молодій гвардії”, 
а також у дитячому оздоровчому та-
борі „Берег” та санаторії „Косів”.

Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО,
начальник відділу у справах сім’ї 
та молоді райдержадміністрації.

Фото: Євгена ПІКУЛЯ.

КАНІКУЛИ, 

КАНІКУЛИ...

УЖЕ ДОБРЕ ВІДПОЧИЛИ Й ЗМІЦНИЛИ СВОЄ 
ЗДОРОВ’Я 1582 ДІТЕЙ РАЙОНУУ радянській історіографії після окупації району 

життя в ньому ніби припинялося. «Всього на тери-
торії району діяли 23 підпільні групи та партизан-
ські загони», – зазначали радянські історики ра-
йону. І жодної згадки про тих, хто залишився жити 
на окупованій території. У наш час відкривається 
багато нових сторінок, стає все менше забороне-
них тем для науковців. Тому маємо можливість по-
ступово відновити день за днем життя окупованої 
Макарівщини.
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Є в Ясногородці жінка, 
яка може пишатися мину-
лим та і теперішнім своїм 
життям. Жила і живе від-
крито: щира і відверта, 
чесна і справедлива, до-
бра і весела. Це – Катери-
на Степанівна  Войтенко. 
Не помилюсь, знають про 
неї не тільки в селі, а бага-
то хто і в районі.

Ще молодим дівчам, 
після закінчення місцевої 
семирічки, в 1959 році піш-
ла працювати в колгосп. 
Ким вона не була: телят-
ницею, свинаркою, ланко-
вою. Активна, небайдужа 
до всього, за що бралась. 
Коли її призначили зав-
фермою, відчувши що не 
вистачає знань, поступила 
в Немішаєвський сільсько-
господарський технікум за 
спеціальністю „зоотехнія”. 
В 1978 р. односельчани 

обрали Катерину Степанів-
ну головою сільської ради. 
Згодом вона віддала пере-
вагу роботі за професією. 
14 років обіймала посаду 
завідуючої ферми.

Але говорити про жін-
ку: просто обіймала поса-
ду – сказати мало. Адже 
вдома – сім’я, господар-
ство, а ще Катерина Сте-
панівна знаходила час для 
активного громадського 
життя. Була вона і членом 
правління колгоспу, і депу-
татом сільської та район-
ної рад, і секретарем ви-
борчих комісій. Після того 
як припинило існування  
КСП жінка з головою по-
ринула у справи грома-
ди: була членом комісії з 
розпаювання колгоспу, 
секретарем-казначеєм 
кооперативу  з газифікації 
села, свого часу перейма-

лась будівництвом і обла-
штуванням церкви, бере 
участь у всіх богослужін-
нях як хористка. А ще жод-
ні вибори не обходяться 
без Катерини Степанівни, 
адже знає вона цю робо-
ту як ніхто. Не дивлячись 
на таку зайнятість, коли її 
запросили у фольклорний 
колектив „Ясен-цвіт”, вона 
стала найактивнішим його 
учасником.

Дивуєшся енергійності 
цієї жінки, адже за плечи-
ма 75 років, а вона: співать 
– то співать, танцювать 
– то танцювать, комусь 
допомогти – будь ласка. 
К.С.Войтенко – чудова жін-
ка, прекрасна мама – вихо-
вала двох дітей, має п’ять 
онуків, двох правнуків. 
Коли залишилася вдовою, 
10 років тому, не опусти-
ла руки. Встигає дати лад 
і в городі, і в хаті, і бігти в 
справах. І все це весело, з 
посмішкою.

Любов ШАМОТА,
вчителька  історії 

Ясногородського НВО.

ТВОЇ ЛЮДИ, МАКАРІВЩИНО

ЖИТТЯ ВИМІРЮЄТЬСЯ 
НЕ БАГАТСТВОМ, 

А  ДОБРИМИ СПРАВАМИ

УВАГА!
Київське  обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету 

України відкрило пряму телефонну «гарячу» лінію для звернення громадян за-
для забезпечення оперативного реагування органів Антимонопольного коміте-
ту України на найбільш гострі проблеми, які потребують негайного вирішення та 
отримання інформації щодо питань:

• на ринках агропромислового комплексу, з питань закупівель за 
державні кошти,

телефон -   286-80-60 щопонеділка з 14.00 до 16.00;
• на ринках житлово-комунальних послуг, пасажирських перевезень 

та на ринку БТІ,
телефон -  286-82-89 щочетверга з 11.00 до 12.00;
• на ринках газу, паливно-мастильних матеріалів та енергетичного 

комплексу,
телефон -  286-81-82  щочетверга з 11.00 до 12.00;
• з головним спеціалістом - юрисконсультом територіального відді-

лення, 
телефон -  286-81- 78  щовівторка з 14.00 до 16.00.

УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

запровадило  «гарячу»  лінію  для повідомлень 
про факти  з корупції. 

Важливою складовою   боротьби з корупцією є 
співпраця  з громадськістю.

Якщо  громадянам  стало  відомо  про  факти ко-
рупції з боку посадовців та службовців державних ор-
ганів Київської області, можна зателефонувати за но-
мерами (044) 281-53-02, 450-92-30 або звернутись 
на е-mаіІ: KYSVMRV@ukr.net

Отримана інформація обов’язково буде пере-
вірена.

Телефон довіри працює цілодобово. 

ПРОГНОЗ ВОЛОДИМИРА ЛИСА 
Перший тиждень “маківки літа” - липня ви-

явився досить дощовим. 
За прогнозом популярного народно-

го синоптика з Луцька далі страждати від 
спеки не прийдеться. “Потім очікуються 
дві хвилі зятяжних дощів, які пройдуть з пе-
рервами. Тому  по-справжньому літньою 
і  теплою буде лише остання десятиденка 
місяця. За винятком 29 та 30-го, коли зно-
ву можуть бути дощі”, - передбачає само-
діяльний синоптик. 

Волинський письменник і журналіст Воло-
димир Лис спостерігає погоду по народному 
прогностику вже більше 20 років. Про цей  
оригінальний  метод він детально розповідає 
в своїй книзі “Таємна кухня погоди”. 

ПРИ ХОРОШОМУ ГОСПОДАРЮ В ДОМІ МИР, 
СПОКІЙ І РОБОТА ЛАДИТЬСЯ

ВІДПОВІДЬ КОЛИШНЬОМУ МІСЦЕВОМУ “ХАЗЯЇНУ” НА СТАТТЮ В ГАЗЕТІ 
“МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ“  У №23,  11.06.2010 РОКУ

Шановний Геннадію Петровичу, 
у своєму зверненні до земляків та 
виборців Ви впевнено, з показовим 
щирим сумлінням звинувачували в 
своїй добровільній відставці депу-
татів, виконавчий комітет, праців-
ників апарату, забувши при цьому 
прописну істину, що риба гниє з 
голови. Маючи, одноособово, пра-
во першого підпису на всіх доку-
ментах, тримаючи руку «на пульсі» 
кожної події, кожного платежу чи 
надходження коштів до місцевого 
бюджету, Ви зараз намагаєтесь, 
перед виборами, перекласти від-
повідальність за своє недолуге ке-
рівництво на когось - тільки б зняти 
її з себе любимого.

Приписавши заслугам власної 
персони те, що Макарів став най-
кращим населеним пунктом Київ-
ської області, Ви забули згадати, 
що оновлений районний будинок 
культури, бювети, фонтани, алея, 
центральний стадіон, пам’ятники 
Т.Шевченку й Д.Тупталу, заасфаль-
тований та облицьований плиткою 
центр селища – це все робота бла-
годійного фонду «Макарівщина» та 
районної влади.

Просто, скажемо відверто, по-
таланило селищній виконавчій вла-
ді, що Макарівський район готу-
вався до відзначення 85-ої річниці, 
що не було на той час економічної 
кризи у державі, інвестори були 
зацікавлені в благодійності, що в 
районі були керівники, які робили 
все можливе, щоб селище було 
найкращим.

А що ж зробили Ви, наш шанов-
ний «рицарю без страху та докору», 
за роки свого останнього керуван-
ня?

Кажете – заасфальтовано доро-
ги! Чому ж досі вул. Пушкіна, Комін-
терна, 60 років СРСР… так і залиши-
лися без ремонту, а жителі вулиць 
Банківська, Дорожна, Прогрес та 
багато інших мріють навіть хоча б 
про тверде покриття. А за неякісне 
асфальтування на вул. Ковпака були 
заблоковані рахунки (з 30.12.2009 
р. по 08.04.2010 р.) Та ще не відомо 
чим все це закінчиться для селищної 
ради по цьому епізоду господарю-
вання.

Пишете, що депутати позбави-
ли людей землі. А чи не під Вашим 
чуйним керівництвом це відбуло-
ся? Чи не Ваш особистий підпис 
стоїть на державних актах отих 
„непоодиноких” (за Вашми слова-
ми) випадків?

У 2008 році після роботи тимча-
сової слідчої комісії (до речі, Вами 
ж створеної), по розслідуванню не-
законного розподілу земельних ді-
лянок, «дерибан» не тільки не при-
пинився, а й набрав ще більших 
обертів. Просто Ви отримали інфор-
мацію, кого з депутатів за велику 
кількість ділянок можна буде трима-
ти за короткий поводок, та скільки 
неоформлених ділянок ще можна 
роздати надійним депутатам за під-
тримку Вас на сесіях.

Головна біда – хто буде розгріба-
ти та якими граблями наслідки такої 
оборудки із землею? Хто допоможе 
людям, які зараз працюють на своїх 
ділянках і не знають, що в них є вже 
нові хазяї? Особливо за цегельним 
заводом, по вулицях Свердлова, 
Полтавська, Лугова, за ветлікарнею. 
Хто допоможе повернути, як Ви пи-
шете, законне право на землю? Чи 
право на землю не завжди повинно 
бути тотожним володінню цією зем-
лею!?

А як відбувалась за Вашої персо-
нальної участі передача землі гро-
мади в оренду? Чому ніхто не спитав 
громаду, особливо ветеранів, коли 
віддавали їх дітище - комсомоль-
ський парк? І де ж за ці роки в ньому 
обіцяні дитячі майданчики, фонтани, 
хоча б туалет? А скільки коштів на-
дійшло за цю оренду до селищного 
бюджету? Скажемо – за вашого ке-
рування нуль гривень і нуль копійок!

А лобіювання передачі площі пе-
ред військкоматом підприємцю А.Д. 
Назаренко. Скільки просили депу-
тати та члени виконавчого комітету 
розірвати договір, який не приніс 
користі ні в надходженні коштів, ні 
в благоустрої даної території. Вже 
не хочеться говорити про те, що бу-
дівництво на даній ділянці великого 
торговельного комплексу, за який 
Ви так боролись, суперечило всім 
містобудівним вимогам та правилам 
дорожнього руху.

А навіщо було віддавати фірмі 
«Мобіл» 23 гектари землі громади 
за вул. Шевченка до річки Здвиж за 
2,5 мільйона гривень благодійних 
коштів і не вкласти їх в очищення 
нашої річки, не зробити на ній місце 
для відпочинку та пляж. Ви ж, Ген-
надію Петровичу, це обіцяли в своїх 
передвиборних гаслах, як і виріши-
ти питання у житлово-комунальному 
господарстві. При цьому Вам по-
трібно дивитись в очі людям, які 
проживають у багатоквартирних бу-
динках, тоді б запал хвалебної оди 
про себе і погас би.

Ніхто не заважав, при наявнос-
ті коштів і немаленьких, зробити 
опалення у дитячому садочку «Про-
лісок». Діти мерзли, під палючим 
«сонцем УФО», а Ви все лобіювали 
інтереси деяких виконавців робіт. 
Прийшло літо! І вже без Вашої участі 
до жовтня цього року оті «безвідпо-
відальні» за Вашими мірками по-
садові особи зроблять опалення та 
дадуть діткам якісне тепло.

Ви думаєте, Геннадію Петровичу, 
що без Вашої персони робота за-
вмерла, чи притаїлась на певний час 
і жде Вашого нового пришестя. Не 
дочекаєтесь!

Маємо підстави запевнити, 
Вашими ж словами, абсолютно 
принципово, робота робиться за 
підтримки районної влади тихо, спо-
кійно, без галасу та інтриг, а головне 
при такій складній економічній кризі 
в цілому в державі – місцевий бю-
джет виконується! Можливо, щось 
не доробили ще в духовному та сус-
пільному житті – не біда, виконаємо 
господарчу чорнову роботу – ві-
зьмемося за творчу!

Нашому рідному Макарову, як 
родині, добре  тоді, коли гарний гос-
подар чи господиня, - і робота ро-
биться, і оселя прибрана, і панують 
у домі мир, спокій та злагода.

 Олена ГАЙДАМАЧЕНКО, 
заступник Макарівського

селищного голови,
Наталія ДВІНЯНІНОВА,

 член виконавчого комітету,
Наталія ЗАВАЛІШИНА,

Григорій КАРБОВСЬКИЙ, 
депутати.

Закінчення. Початок на 2 стор.
 Для попередження негативного впливу  води, яка 

має підвищений вміст нітратів, на здоров’я населення, 
для запобігання виникнення отруєнь і захворювань, не-
обхідно промивати і дезінфікувати водопровідні мережі, 
шахтні колодязі. Є графік  виконання цих робіт, затвер-
джений  головою райдержадміністрації. Із розумінням 
до цього поставилися сільські голови  Андріївки, Вільно-
го,  Колонщини,  Комарівки, Новосілок, Плахтянки, Ро-
жева,  Ясногородки.

 Для покращення якості питної води, особливо во-
допровідної, нині широко використовують фільтри гле-
кового типу, в яких  містяться іонообмінні смоли. Воду 
вони пом’якшують, але мають підвищений вміст натрію, 
що може зашкодити дитячому організму. Тому при по-
купці водопровідних фільтрів потрібно вимагати серти-
фікат якості та гігієнічні висновки на фільтрувальний ма-
теріал.

Слід пам’ятати також, що не можна вживати питну 
воду із криниць та джерел, у яких вміст нітратів пере-
вищує нормативні показники, та використовувати її 
для приготування сумішей дитячого харчування; з обе-
режністю застосовувати в сільському господарстві та 
приватному секторі мінеральні та органічні добрива; 
дотримуватися гігієнічних вимог при облаштуванні та 
експлуатації колодязів (ізолювання їх стін, облашту-
вання бетонної відмостки навколо, навісом, кришкою, 
загальним відром тощо). Молодим мамам, якщо вжи-
вають питну воду з підвищеною концентрацією нітратів, 
бажано, за можливістю, якнайдовше годувати немов-
лят першого року життя грудним молоком. Рекоменду-
ється вживати аскорбінову кислоту, ретинол (вітамін А, 
альфа-токоферол), вітамін Е, танін, цистеїн, що здатні 
послабити негативний вплив нітратів на людський ор-
ганізм.

Михайло ШКОДЕНКО,
лікар Макарівської санепідстанції.

У 33% ПРОБ ВМІСТ 
НІТРАТІВ ПЕРЕВИЩУВАВ 

ДОПУСТИМІ НОРМИ

Людська доля, як звивиста стежка  стелиться пе-
ред кожним із нас від народження і до останніх днів. Та 
настає в житті кожної людини такий момент, коли вона, 
обернувшись назад, може побачити, що залишається 
після неї... Людське життя вимірюється не багатством, 
а добрими справами, про які будуть пам’ятати люди.
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Рідна мово моя журавлина. 
Кожне слово твоє – то перлина, 
Твій чаруючий ніжністю звук –
Серця матінки рідної стук. 

Я живу. Бо з тобою то свято 
Повсякденно з людьми спілкуватись. 
Та вражає серденько до болю, 

Якщо хтось зневажає тобою, 
І розводить бур’ян та колючки 
В твоїм серці, тендітнім, квітучім, 
Забуває якого він роду, 

Не цінує красу твою й вроду. 
Та не вдасться тебе зруйнувати, 
Бо синів маєш вірних багато.

Як часто чомусь із роками 
Прості забуваєм слова. 
А в ніжному слові «Кохана» 
Є сила якась неземна.

Кохана! – і крига на серці розтане,
Кохана! – і зникне у темряві зло, 
Дозріє зерном поміж нами 
Все те, що в бур’ян проросло.

Кохана! – і дихають легко так груди,
 Кохана! – і серце заб’ється, мов птах. 
Як хочеться слово це чути 
Так само і в сорок, і в шістдесят.

Нелегко коханими бути, 
Та все ж умудряємось ми 
В часи розквітання чи скрути 
Що маєм святе зберегти.

ДІТИ  РІДНОЇ  ЗЕМЛІ
Не осудіть мене суворо, 
Не осудіть, не осудіть. 
Я так люблю це синє море, 
Я так люблю весь білий світ, 

Де вітер ніжно так колише 
Трояндів пелюстки, траву. 
То запанує в серці тиша, 
То серце рветься від жалю. 

Що ти засмучена, природо, 
Не так радієш, не цвітеш, 
Бо ми зганьбили твою вроду. 
Хто ж відповість тепер за те!? 

А мусим всі відповідати, 
Чи то дорослі, чи малі, 
Бо всі ми – син, онук чи мати –
Ми діти рідної землі.

Жіноче щастя - мамине намисто, 
рушники на долю, 
пісня чарівна,
 небо чисте-чисте, 
золотаві зорі, 
доленька ясна.

Жіноче щастя - очі волошкові,
батькові розмови, 
мамина коса, 
перший ніжний погляд, 
поцілунок долі, 
весільна фата.

Жіноче щастя - обійми гарячі,
п’янкі поцілунки, 
здійснення бажань, 
уміння прощати, 
жити в світі мудро, 
зносити печаль.

Жіноче щастя - перший крик дитяти, 
ніжних рученяток 
дотик до грудей, 
тихий сон синочка, 
несміливі кроки 
в світ чарівний цей.

Жіноче щастя - запах в полі жита, 
колоски налиті, 
скошена трава, 
коло вірних друзів, 
цвіт калини в лузі, 
пісня солов’я.

Жіноче щастя - щирий сміх онуків, 
скроні посивілі, 
вицвілі вуста, 
земля квітуча рідна, 
небо України, 
прожите життя.

Під такою назвою нещодав-
но побачила світ перша поетична 
збірка нашої землячки з Ясного-
родки Олени Ліманської. До неї 
увійшли твори, написані авторкою 
в різні роки, присвячені красі рід-
ного краю, близьким людям, своїй 
Батьківщині, рідній мові... Щирі, 
душевні. Пронизані любов’ю до 
життя і які вирізняються рівним 
внутрішнім світлом. Світлом, яке 
не засліплює, а гріє свободою дум-
ки і почуттів, які примушують заду-
матися над таїною буття.

До редакції приніс збірочку 
чоловік Олени. На жаль, тяжка не-
виліковна хвороба обірвала життя 
Олени Казимирівни на 54-му році. 
Їй вдалося побачити свою першу 
збірку, але не в силі вона була на-
віть поставити під нею дарчий під-
пис.

Сама назва збірки, якій Олена 

Казимирівна так раділа, розкри-
ває суть авторки – надзвичайно 
життєлюбної людини, таланови-
тої поетеси. Навіть, кажуть, коли 
жалобна процесія йшла селом, 
негода, дощ і град обійшли її 
стороною, а на небі засяяла ве-
селка.

Давня, більш ніж тридцятирічна 
дружба, єднала Олену Ліманську з 
редакцією районки. Ще коли Олена 
Казимирівна працювала у місцево-
му колгоспі зоотехніком, згодом 
секретарем сільської ради, часто 
дописувала до нашої газети, нео-
дноразово публікували її вірші, які 
завжди привертали увагу читачів. 
Глибоко сумуючи з приводу смерті 
Олени Ліманської, розділяємо сум 
скорботи з її рідними.

В пам’ять про Олену Ліманську 
публікуємо кілька віршів. Читачам 
же радимо прочитати всю збірку. 

Впевнені, – отримаєте насолоду 
зустрічі з щирим поетичним сло-
вом.

„ДО ЖИТТЯ МАЮ ЖАГУ НЕВПИННУ...”

ЖІНОЧЕ ЩАСТЯ

НЕЛЕГКО КОХАНИМИ  БУТИ

РІДНА МОВА

Л І Т Е РАТ У Р Н И Й  К У Т О Ч О К

НАШІ ЗВИЧАЇ ТА ТРАДИЦІЇ

ДО ЦЬОГО ДНЯ 
В УКРАЇНІ ГОТУВАЛИСЯ 

ГРУНТОВНО
12 ЛИПНЯ — СВЯТО ПЕРШОВЕРХОВНИХ 

АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА. 
І хоч дні пам’яті обох святих відзначаються в один 

день, у народній традиції безумовно більшого автори-
тету зажив святий Петро.  Рвучка вдача апостола, опи-
сана в Біблії (він береться, як і Христос, ходити по воді, 
єдиний із учнів захищає Христа мечем і тут таки тричі, 
до третіх півнів, відрікається від нього), зробила його 
образ більш близьким, людяним. Існує багато апокри-
фів, народних переказів про святого Петра: про його 
ходіння з Богом по землі, про стоколос, захист Петром 
жінки і т. п. Петро, райський ключник, в оповіданнях і 
казках був гуманний до бідних, убогих, судив справед-
ливо. З ключами від раю в руках зображують Петра й 
ранні ікони. 

В Україні з Петровим днем пов’язувалося багато 
повір’їв та звичаїв. На Петра вперше після посту до-
зволялося готувати молочні страви. Господині варили 
вареники із сиром, пекли мандрики — сирні бабки. З 
цього часу переставала кувати зозуля, «мандрикою 
вдавилась», пояснювали дітям бабусі, бо ж вона, згід-
но з легендою, вкрала у св. Петра одну мандрику й за 
це її Бог покарав тим, що вона на Петра давиться ман-
дриками й перестає кувати. А якщо кує зозуля й після 
Петра, то це, за народним віруванням, вішує нещастя. 

Святий Петро вважався покровителем пастухів. У 
нього, певно ж, був і батіг. Згадайте високі з ніжними 
блакитними квітами стебли цикорію — в Україні його 
називають «Петровим батогом». 

До цього дня готувалися колись в Україні як до ве-
ликого свята: білили хати, оздоблювали рушниками 
стіни, прибирали на подвір’ї. Вранці цього дня всі йшли 
до церкви. Дівчата прикрашали свої голови вінками із 
польових квітів, а особливо червоними маками. Повер-
нувшись із церкви, люди розговлялися мандриками. 
Сама назва походить нібито від того, що мандруючи по 
світі, Петро з Павлом харчувалися мандриками. У цей 
день господарі неодмінно виносили громадським пас-
тухам гостинця: мандрику, грудку масла. На Бойківщи-
ні пастухи збиралися на пасовиську, будували «петрів-
ник»— невелику землянку чи загорожу, прикрашену 
зеленню і разом обідали. Їли молочне — щоб корови 
краще доїлися. У східних регіонах України існував зви-
чай на Петра «заполіскувати дійниці». Жінки обідали 
гуртом, а потім рвали трави, що мають жовтий цвіт, і 
годували ними корів: «щоб жовте молоко було». 

Після Петра розпочиналися жнива. В українській 
петрівчаній пісні співалося:

Минулася петрівонька,
Почались жнива. 
Наробилася у полі,
Що тільки жива.
На другий день після Петра відзначали колись теж 

свято, але наполовину менше, і називалося воно «На-
пів-Петра» або “Петрового батька”. На Слобожанщині 
у цей день різали трьох півників і варили борщ у трьох 
горнятах-«три борщі, бо св. Петро три рази відрікався 
від Христа». 

Закінчення. Початок на 1 стор.
Важливо відзначити, що Купало вважало-

ся загальносільським святом, де знаходило-
ся місце всім віковим групам та статям. І хоча 
основними діючими особами були молоді ку-
палки та хлопці, до обряду залучали й моло-
диць, які допомагали “наставляти” купайлицю. 
Присутні були й старші чоловіки й підлітки, на-
віть малих діток мами вбирали у віночки й три-
мали на руках протягом свята. Інколи для ма-
лечі батьки влаштовували купалицю у когось із 
сусідів у дворі, куди сходилась малеча з цілого 
кутка чи вулиці села. Там діти весело водили 
хороводи й стрибали через купи кропиви. А ще 
подейкують, що у купальську ніч папороть цвіте 
лише одну коротку мить. Здобути цю квітку до-

сить важко, вважалось, що вона ховається від 
людей, і той, хто встигне зірвати квітку, здобу-
де чарівну силу, яка допоможе знайти закопані 
скарби, передбачити долю людини, вилікувати 
її від хвороби. 

Людно було ввечері 6 липня біля сільського 
будинку культури, де зібралися небиличани на 
свято Івана Купала. До речі, нове приміщення 
закладу культури введено в дію нинішньої вес-
ни. Тепер тут проходять вечори відпочинку, 
свята.

До дня Купала почали готуватися заздале-
гідь. Директор будинку культури Тамара Здоль-
ник та завідуюча бібліотекою Олена Охріменко 
підготували сценарій.

– Просимо, друзі, не минати,
До нас на свято завітати,
Гостем будете в громаді, – запрошу-

вали ведучі, закликаючи «віддати хвалу 
світлій, чистій воді...».

І зазвичай, як водиться, свято Івана 
Купала розпочалося з пісні, присвяченої 
героєві народної легенди, про те як ді-
вчата пускають вінки, аби дізнатися, хто 
першою вийде заміж, у якій стороні живе 
наречений.

Завітали до нас на свято квіти казкові: 
деревій – символ нескореності, ромаш-
ка – ніжності й здоров’я, безсмертник, 

любисток, барвінок, волошка, чорнобривець, 
червона рута. Їх танок запалив веселою енер-
гією усіх присутніх. Пісні у виконанні ансамблю 
«Полісяночка» (на знімку на 1 сторінці), який 
вперше виступав у нових українських костю-
мах, куплених завдяки спонсорській допомозі 
Миколи Нечая, дружньо підхоплювали учасни-
ки народного гуляння. А його солістці – заві-
дуючій дитячим садком Тетяні Коваленко дяку-
вали щирими оплесками.

Взяли участь у святі й учні Небилицької ЗОШ. 
Навіть важко назвати їх кращі виступи, адже за-
повзято всі готували концертні номери.

За традицією на святі було й прикрашене 
дерево Купало, навколо якого водили хоро-
вод.

Завершальним обрядом свята стало роз-
бирання Купала-Марени. У народі кажуть, 
якщо взяти у нього гілочку і поставити на горо-
ді, родитимуть овочі. Спалили й опудало, бо ж 
купальське вогнище має неабияку міфічну силу 
очищення, насамперед, від хвороб.

Довго не бажали розходитися люди, разом 
з молодими весело витанцьовували літні  на 
кароокому. Цікаво, у спілкуванні один з одним 
(де ще можна зустрітися односельцям, як не на 
таких заходах) минули кілька годин гуляння.

Любов БАБЕНКО, 
Небилицький сільський голова.

НАЙРОМАНТИЧНІШЕ СВЯТО ЛІТНЬОЇ ПОРИ АМЕРИКАНСЬКІ 
ВЧЕНІ ЗНАЮТЬ, У 

ЧОМУ ЩАСТЯ
Відому істину “не в грошах 

щастя” підтвердило масштаб-
не соціологічне дослідження, 
проведене американськими 
ученими з університету Ілі-
нойса. Опитування за участю 
більше ста тисяч респонден-
тів з країн, що представляють 
96 відсотків населення Землі, 
виявило, що гроші надають їх 
власникові почуття впевне-
ності, але не здатні сплатити 
відчуття щастя. 

Такі позитивні емоції, як 
радість і насолода, набагато 
тісніше пов’язані не з гро-
шима, а з іншими чинниками 
- такими, як свідомість того, 
що тебе поважають, почут-
тя незалежності, надійності. 
Джерелом позитивних емо-
цій також є друзі і робота, що 
приносить задоволення. 

“Досі всі намагалися ви-
значити зв’язок між задо-
воленням життям і доходом, 
- говорить автор дослідження 
професор Ед Дінер. - А ви-
явилося, що гроші мають на-
багато менший вплив, ніж ми 
вважали”. 
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.20 Кубок свiту FIFA-2010. Фiнал.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30,3.40 Д/ф “Справа 

“божевiльного”. А.Ведель”.
13.00 Вiкно до Америки.
13.30 Кубок свiту FIFA-2010. 

Щоденник.
14.20 ЧС FIFA-2010. Церемонiя 

закриття.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.50 Д/с “Скарби цивiлiзацiй”.
16.25 Шлях здоров`я з 

академiком Авакяном Г.С.
17.00,2.00 Т/с “Диявол iз Орлi. 

Янгол iз Орлi”.
18.00 Новини.
18.20 Дiловий свiт.
18.35 Свiт спорту.
19.00 Про головне.
19.40 Х/ф “Жорстокий романс”.
21.00 Пiдсумки дня.

21.20 Дiловий свiт.
21.30 Свiт спорту.
21.50,5.00 “Попередження” з 

М.Вереснем.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Д/ф “Паломник” (Крим).
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Дiловий свiт.
3.00 Наша пiсня.
4.05 Тетяна Цимбал представ-

ляє: “Лiнiя долi”.
4.30 Хай щастить.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Петрик П`яточкин”.
7.35,8.05,9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Слово жiнцi”.
11.00 Х/ф “Закрите царство”.
13.15 “Шiсть кадрiв”.
13.35 Т/с “Сищик Самоваров”.
15.30 Т/с “Маргоша 2”.

16.30 “Анатомiя слави”.
17.30,19.30 “ТСН”.
17.40 “Криве дзеркало”.
19.25 “Погода”.
20.05 Т/с “Свати”.
21.10,2.50 Бойовик “Антикiлер 2”.
1.20 Х/ф “Дiви ночi”.

ІНТЕР
6.10 “С. Мартiнсон. Комiчний 

лиходiй”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00,18,00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 2”.
14.00 Т/с “Меч”.
15.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.50 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Принцеса i жебрачка”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.

21.30 Т/с “Аннушка”.
23.45 “Секретнi iсторiї. Реальна 

фантастика”.
1.00,4.50 “Популярна наука. Хто 

побудував Стоунхендж?”
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.30,4.05 Т/с “Монк”.
3.10 Т/с “Сусiди”.
3.35 “Знак якостi”.

ICTV
5.05 Служба розшуку дiтей.
5.15 Країна повинна знати!
5.45 Факти тижня з О.Соколовою.
6.35,8.00 Дiловi факти.
6.40,8.35 300 сек/год.
6.50 Т/с “Термiнатор. Хронiки 

Сари Коннор”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.20,1.40 Спорт.
8.05 Дiловi факти: Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.45 Т/с “Солдати”.
11.45 Провокатор.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Т/с “Година Волкова”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Менти-1”.

16.20 Х/ф “Смертi всупереч”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини з 

К.Стогнiєм.
19.55 Т/с “Менти-9/2”.
21.55 Comedy Club.
23.00,4.15 Свобода слова з 

А.Куликовим.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.50 Х/ф “Викрадена”.
3.45 Факти.

СТБ
4.45 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
5.35 Х/ф “Карнавальна нiч”.
6.50,0.55 “Бiзнес +”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.55 Х/ф “Лiсовик”.
11.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.00 “Битва екстрасенсiв. Дiти-

ясновидицi”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. 

Останнiй сеанс”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55,18.15,22.20 Т/с “Адвокат”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.15 “У пошуках iстини. Три 

кохання “батечка” Махна”.
20.15 “Слiдство вели. Медова 

пастка”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
1.00 Х/ф “Татусi”.
2.30 Т/с “Медiум”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.00 Т/с “Колишня”.
5.45 Т/с “Стан свiдомостi”.
6.25,19.20 Т/с “Курсанти”.
7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Моє перше весiлля”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.15,23.20 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.25,15.45 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд Сонця”.
14.50 Т/с “Кайл XY 2”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55,21.15 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Т/с “4400”.
1.40 М/ф “Смертельна битва. 

Подорож починається”.
2.15 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
7.00 Х/ф “Де б не працювати”.
8.40 “Правда життя”. Тюрма: 

школа життя?
9.15,21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.10 Т/с “Закон i порядок”.
11.10 Т/с “Виклик 2”.
13.10 “Вчинок”.
13.40 “Легенди бандитського Ки-

єва”. ДПУ проти дефензиви.
14.15 Х/ф “Жовтий карлик”.
16.30 Х/ф “Спокiйний день 

наприкiнцi вiйни”.
17.15 Х/ф “Стамбульський 

транзит”.
18.35 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.50,3.05,5.10 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
1.20 Х/ф “Бладрейн”.
3.30 “Мобiльнi розваги”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.

понеділок, 12  липня
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.15 Про головне.
9.55 Д/ф “Павло Вiрський. Такий 

як є”.
10.40 Д/ф “Iван Миколайчук. 

Посвята”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Громадська варта.
12.55,4.20 “Сiльська правда” з 

Т.Метерчук.
13.35 Х/ф “Жорстокий романс”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.45 Д/с “Скарби цивiлiзацiй”.
16.15 “Крок до зiрок” (ретро-

спектива).
17.00,2.00 Т/с “Диявол iз Орлi. 

Янгол iз Орлi”.
18.00 Новини.
18.20 Дiловий свiт.
18.35,21.30 Свiт спорту.
19.00 Про головне.
19.40 Х/ф “Жорстокий романс”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.45,4.50 Т/с “Мовчання яструба”.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.

23.00,0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Д/ф “Паломник” (Сербiя).
1.20 Прес-анонс.
1.25 Пiдсумки дня.
1.45 Дiловий свiт.
3.05 Д/ф “Iван Миколайчук. 

Посвята”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Велетень-егоїст все 

навпаки”.
7.35,8.05,9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Слово жiнцi”.
11.00 Комедiя “Племiннички”.
12.55 Т/с “Життя, якого не було”.
13.55 Д/ф “Таблетка вiд 

старостi. Мiфи та 
реальнiсть”.

15.00 Т/с “Маргоша 2”.
16.05 Т/с “Свати”.
17.15 “ТСН”.
17.25 Т/с “Закон i порядок 

2. Вiддiл оперативних 
розслiдувань”.

18.25 Т/с “Ведмежий кут”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.05 Т/с “Свати”.
21.10 Бойовик “На гребенi 

хвилi”.
23.45 Д/ф “Таблетка вiд старостi. 

Мiфи та реальнiсть”.
0.50 Комедiя “Племiннички”.
2.00 “Документ”.
3.00 “ТСН”.
3.35 Бойовик “На гребенi 

хвилi”.
5.30 Т/с “Життя, якого не було”.

ІНТЕР
6.05 “Секретнi iсторiї. Реальна 

фантастика”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 2”.
14.00 Т/с “Меч”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Принцеса i жебрачка”.

19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 
пристрасть”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Аннушка”.
23.45 “Гучна справа. Закон 

Анастасiї”.
1.00 “Ударна хвиля”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.30,4.15 Т/с “Монк”.
3.10 Т/с “Сусiди”.
3.35 “Судовi справи”.
5.00 “Ударна хвиля”.

ICTV
6.00 Погода.
6.05 Факти.
6.35,8.00 Дiловi факти.
6.45,8.35 300 сек/год.
6.55 Т/с “Термiнатор. Хронiки 

Сари Коннор”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.20,1.15 

Спорт.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.35 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Слiпий”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.

13.30 Т/с “Година Волкова”.
14.30 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Менти-9/2”.
17.35 Т/с “Слiпий 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,3.40 Надзвичайнi новини 

з К.Стогнiєм.
19.55 Т/с “Менти-9/2”.
21.55 Comedy Club.
22.55 Т/с “Сопрано”.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 Х/ф “Сновидiння”.
3.05 Факти.
4.10 Х/ф “Людина в одному 

червоному черевику”.
СТБ

5.05 Д/ф.
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Лiсовик 2”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв. Дiти-

ясновидицi”.
13.55 “Моя правда. В головнiй 

ролi - Сергiй Iванов”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55,18.10,22.20 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
19.15 “Правила життя. Генiї 

шахрайства”.
20.15 “Слiдство вели. Iван Рєзник”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес +”.
0.50 Х/ф “Дiм, милий дiм”.
2.30 Т/с “Медiум”.

НОВИЙ  КАНАЛ
Профiлактика.
14.00 М/с “Веселi мелодiї”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
14.45 Т/с “Кайл XY 2”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiни”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Iнтуїцiя.
0.40 Спортрепортер.
0.50 Т/с “4400”.
1.35 Т/с “Кадети”.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 Костянтiн Степанков.
3.20 Студiя Зона ночi.
3.25 Свiт Юрiя Дрогобича.
3.35 Земцi.

3.50 Чи повернеться лiкар?
4.05 Добродiйна медицина.
4.20 Студiя Зона ночi. Культура.
4.25 Благословляю i молюся.
4.45 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
6.55 Х/ф “Стамбульський 

транзит”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15,19.20 Т/с “Псевдонiм 

“Албанець” 2”.
15.20 Т/с “Довга дорога в дюнах”.
18.35 “Речовий доказ”. Помста 

кинутої дитини.
19.00,21.30,0.50,3.20,5.10 

“Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
1.20 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

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

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.15 Прес-анонс.
9.20 Про головне.
9.55 Д/ф “УПА. Тактика бо-

ротьби”.
10.35 Х/ф “Комiсари”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Нова армiя.
13.05 Право на захист.
13.35 Х/ф “Жорстокий романс”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.45 Д/с “Скарби цивiлiзацiй”.
16.15 “Крок до зiрок” (ретро-

спектива).
17.00,2.00 Т/с “Диявол iз Орлi. 

Янгол iз Орлi”.
18.00 Новини.
18.15 Дiловий свiт.
18.30 Свiт спорту.
18.45 Про головне.
19.15 Х/ф “Раба кохання”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.30 Свiт спорту.
21.45,4.50 Т/с “Мовчання 

яструба”.
22.45 Мегалот.

22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Д/ф “Паломник” (Кiпр).
1.20 Прес-анонс.
1.25 Пiдсумки дня.
1.45 Дiловий свiт.
3.05 Х/ф “Комiсари”.
4.25 Право на захист.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Гуси-лебедi, жирафа 

i окуляри”.
7.35,8.05,9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Слово жiнцi”.
10.55 Комедiя “Племiннички 2”.
12.55 Т/с “Життя, якого не 

було”.
13.55 Д/ф “Диво природи - зiр”.
15.00,4.40 Т/с “Маргоша 2”.
16.05 Т/с “Свати”.
17.15,19.30,2.40 “ТСН”.
17.25 Т/с “Закон i порядок 

2. Вiддiл оперативних 
розслiдувань”.

18.25 Т/с “Ведмежий кут”.
19.25 “Погода”.
20.05 Т/с “Свати”.
21.05 Трилер “Створiння 2”.
23.00 Д/ф “Диво природи - зiр”.
0.05 Комедiя “Племiннички 2”.
1.40 “Документ”.
3.15 Трилер “Створiння 2”.
5.30 Т/с “Життя, якого не було”.

ІНТЕР
6.05 “Гучна справа. Закон 

Анастасiї”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 2”.
14.00 Т/с “Меч”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Принцеса i же-

брачка”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

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

23.45 “Надзвичайнi iсторiї. 
Кома. Сон мiж життям i 
смертю”.

1.00 “Популярна наука. Контакт 
з прибульцями”.

2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.35,4.20 Т/с “Монк”. 
3.15 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Судовi справи”.
5.05 “Популярна наука. Контакт 

з прибульцями”.
ICTV

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.15 Факти.
6.35 Дiловi факти.
6.45,8.35 300 сек/год.
6.55 Т/с “Термiнатор. Хронiки 

Сари Коннор”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.20,1.20 

Спорт.
8.05 Анекдоти по-українськи.
9.00 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.40 Т/с “Слiпий 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Т/с “Година Волкова”.
14.30 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Менти-9/2”.
17.35 Т/с “Слiпий 2”.
18.45 Факти. Вечiр.

19.25,3.35 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.

19.55 Т/с “Менти-9/2”.
22.00 Comedy Club.
23.00 Т/с “Сопрано”.
1.05 Факти. Пiдсумок дня.
1.35 Х/ф “Сiм`я президента”.
3.05 Факти.
4.05 Т/с “Сопрано”.

СТБ
5.10 Д/ф.
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
Профiлактика.
12.45 “Битва екстрасенсiв. Дiти-

ясновидицi”.
14.00 “Моя правда. Щаслива 

зiрка Юрiя Нiколаєва”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00,18.15,22.20 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
19.15 “Зоряне життя. Зоряна 

“лiмiта”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї. Крутi 

дiтки”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес +”.
0.50 Х/ф “Аферисти”.
2.25 Т/с “Медiум”.

НОВИЙ  КАНАЛ
4.50 Т/с “Колишня”.

5.30 Т/с “Стан свiдомостi”.
6.15 Т/с “Курсанти”.
7.15 Репортер.
7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.00 “Все для вас”.
12.15,23.25 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Велике 

мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi 

Чана”.
14.25,15.45 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
14.50 Т/с “Кайл XY 2”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.50,21.15 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
0.40 Спортрепортер.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Т/с “4400”.
1.40 Т/с “Кадети”.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 Зiрка Вавiлова.
3.15 Саша Путря.
3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Козацький флот.
3.45 Братiя i дружина.
4.00 У литовський час.

4.15 Дике поле.
4.30 Студiя Зона ночi. Культура.
4.35 Київ. Вiдкриваючи загадки 

iсторiї.
4.40 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
6.45 Х/ф “Дуенья”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.20 Т/с “Псевдонiм “Алба-

нець” 2”.
15.30 Т/с “Довга дорога в 

дюнах”.
18.35 “Правда життя”. За крок 

до смертi.
19.00,21.30,0.50,3.25,5.10 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Псевдонiм “Алба-

нець” 2”.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
1.20 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської 

Одеси”.

вівторок,  13  ЛИПня

середа,  14  ЛИПня

ПОНЕДIЛОК, 12 ЛИПНЯ
УТ-1. 19.15 “Раба кохан-

ня”. (“Мосфiльм”, 1975 р.)
Мелодрама. Громадян-

ська вiйна в Росiї. Кiногрупа 
працює в мiстечку, зайнятому 
бiлогвардiйцями. Оператор гру-
пи паралельно веде нелегальнi 
зйомки беззаконня, арештiв, 
розстрiлiв, що чиняться началь-
ником контррозвiдки...

Режисер: М. Мiхалков.
У ролях: О. Соловей, Р. Наха-

петов, О. Калягiн.

ВIВТОРОК, 13 ЛИПНЯ
1+1. 21.10 “На гребенi 

хвилi”. (США, 1991 р.)
Бойовик. Прямо посе-

ред бiлого дня банда в мас-
ках президентiв США здiйснює 

зухвалi пограбування банкiв. 
Пiдозра падає на групу моло-
дих людей, що захоплюються 
серфiнгом, i їх ватажка, культи-
вуючого свободу i незалежнiсть. 
Щоб зiбрати необхiднi докази, 
агент ФБР упроваджується в 
банду пiд виглядом любителя 
серфiнгу...

Режисер: К. Бiгелоу.
У ролях: П. Суейзi, К. Рiвз, 

Г.Б`юзi, Л. Пеггi.

ЧЕТВЕР, 15 ЛИПНЯ
ICTV. 1.30 “Сiм`я прези-

дента”. (США, 1980 р.)
Комедiя. Полiтичний фарс, 

сатира на американську 
адмiнiстрацiю, голова якої Пре-
зидент Манфред Лiнк встанов-
лює дипломатичнi вiдносини з 

маленькою африканською кра-
їною. Фiльм повний комiчних 
трюкiв i гостроти. Крiм того, 
Гiльда Раднер грає Глорiю, дочку 
Президента, яка точно сексуаль-
но стурбована.

Режисер: Б. Хенрi.
У ролях: Б. Ньюхарт, Г. Рад-

нер, У. Сiлвестер, Р. Бауен.

П`ЯТНИЦЯ, 16 ЛИПНЯ
СТБ. 0.35 “Професор в 

законi”. (Росiя, 2006 р.)
Новорiчна комедiя. Микола 

Сергiйович, професор фiлологiї, 
скромний пенсiонер, живе са-
мотньо i нiчим непримiтно. Але 
одного разу ввечерi життя його 
змiнюється, i вiн потрапляє в 
абсолютно неймовiрну iсторiю. 
Вiн випадково знайомиться з 

дiвчиною легкої поведiнки Ка-
тею, услiд за якою в його холос-
тяцькому будинку з`являється 
сутенер Поло...

Режисер: А. Лiсовець.
У ролях: А. Ликов, О. Жура-

ковська, А. Федорцов, С. Стру-
гачов.

СУБОТА, 17 ЛИПНЯ
ІНТЕР. 7.00 “Янголи бiля 

краю поля”. (США, 1994 р.)
Хлопчик-пiдлiток сильно пе-

реживав щодо свого рiдного 
батька, який одного разу в чер-
говий раз заявився до сина, 
нарiк на долю, кинув фразу, що, 
можливо, незабаром опиниться 
у в`язницi, сiв на мотоцикл i поко-
тив у невiдомому напрямi. А пе-
ред тим вiдповiв на питання сина 

“Коли ж ми житимемо сiм`єю?” - 
“Коли твої “Янголи” виграють”...

Режисер: У. Дiр.
У ролях: Д. Гловер, К. Ллойд, 

Т. Данза, Б. Фрiкер, Б. Джонсон.

НЕДIЛЯ, 18 ЛИПНЯ
НОВИЙ  КАНАЛ. 10.40 “Ви-

гляд зверху кращий”. (США, 
2003 р.)

Комедiя. Донна мрiє ста-
ти стюардесою мiжнародних 
авiалiнiй, щоб побачити свiт. 
Вона готова на все, щоб її мрiя 
здiйснилася. Але дорога до 
мети виявляється трохи бiльш 
звивистiшою, нiж вона уявляла...

Режисер: Б. Баррето.
У ролях: Г. Пелтроу, М. Блю-

кас, К. Епплгейт, М. Раффало, 
К.Престон, М. Майєрс, Р. Лоу.
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.15 Прес-анонс.
9.20 Про головне.
9.55 Д/ф “УПА. Тактика бо-

ротьби”.
10.30 Х/ф “Камiнний хрест”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Кордон держави.
12.50 Аудiєнцiя.
13.20 Х/ф “Раба кохання”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.45 Д/с “Скарби цивiлiзацiй”.
16.15 “Крок до зiрок” (ретро-

спектива).
17.00,2.00 Т/с “Диявол iз Орлi. 

Янгол iз Орлi”.
18.00 Новини.
18.10 Дiловий свiт.
18.25,21.30 Свiт спорту.
18.40 Про головне.
19.10 Х/ф “Незавершена п`єса 

для механiчного пiанiно”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.45,4.50 Т/с “Мовчання яструба”.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.

23.00,0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 Д/ф “Паломник” (Iталiя).
1.20 Прес-анонс.
1.25 Пiдсумки дня.
1.45 Дiловий свiт.
3.05 Х/ф “Камiнний хрест”.
4.25 Аудiєнцiя.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Боцман i папуга”.
7.35,8.05,9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Слово жiнцi”.
11.00 Комедiя “Племiннички в 

Єгиптi”.
12.55 Т/с “Життя, якого не було”.
13.55 Д/ф “Прокляття фараонiв”.
15.00 Т/с “Маргоша 2”.
16.00 Т/с “Свати”.
17.10,19.30,3.05 “ТСН”.
17.20 Т/с “Закон i порядок 

2. Вiддiл оперативних 
розслiдувань”.

18.25 Т/с “Ведмежий кут”.
19.25 “Погода”.
20.05 Т/с “Свати”.

21.10 Бойовик “Пiдривники”.
23.45 Д/ф “Прокляття фараонiв”.
0.50 Комедiя “Племiннички в 

Єгиптi”.
2.05 “Документ”.
3.40 Бойовик “Пiдривники”.
5.35 Т/с “Життя, якого не було”.

ІНТЕР
6.05 “Надзвичайнi iсторiї. Кома. 

Сон мiж життям i смертю”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 2”.
14.00 Т/с “Меч”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Принцеса i жебрачка”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Аннушка”.
23.45 “Фантастичнi iсторiї. 

Золотi половинки”.

1.00 “Людське тiло: межi 
можливого”.

1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.30,5.10 Т/с “Монк”.
3.10 Т/с “Сусiди”.
3.35 “Знак якостi”.
4.30 “Судовi справи”.

ICTV
6.15 Факти.
6.35 Дiловi факти.
6.45,8.35 300 сек/год.
6.55 Т/с “Термiнатор. Хронiки 

Сари Коннор”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15,1.20 Спорт.
8.00 Дiловi факти.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.35 Comedy Club.
10.45 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Слiпий 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20 Т/с “Година Волкова”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Менти-9/2”.
17.40 Т/с “Слiпий 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20,3.35 Надзвичайнi новини 

з К.Стогнiєм.
19.55 Т/с “Менти-9/2”.

22.00 Comedy Club.
23.00,4.05 Т/с “Сопрано”.
1.05 Факти. Пiдсумок дня.
1.30 Х/ф “Сiм`я президента”.
3.05 Факти.

СТБ
5.05 Д/ф.
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Гараж”.
11.45 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв. Дiти-

ясновидицi”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. Крутi 

дiтки”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00,18.15,22.20 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
19.15 “Моя правда. Прокляття 

Валерiя Золотухiна”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї. Зорянi 

вiйни за кохання”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес +”.
0.50 Х/ф “Єдина”.
2.25 Т/с “Медiум”.

НОВИЙ  КАНАЛ
4.45 Т/с “Колишня”.
5.30 Т/с “Стан свiдомостi”.
6.15 Т/с “Курсанти”.

7.15 Репортер.
7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.00 “Все для вас”.
12.20 Iнтуїцiя.
13.35 М/с “Велике 

мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.25,15.45 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
14.50 Т/с “Кайл XY 2”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.50,21.15 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.25 Iнтуїцiя.
0.40 Спортрепортер.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Т/с “4400”.
1.40 Т/с “Кадети”.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 Козак душа правдива.
2.45 Козацькi могили.
3.05 Студiя Зона ночi.
3.10 Там на горi сiкти йде.
3.20 Закаляя юнацтво.
3.35 З полону на волю.
3.50 Останнi лицарi.

4.05 Студiя Зона ночi. Культура.
4.10 I буде новий день №2.
4.30 Золоте намисто України. 

Новгород-Сiверський.
4.35 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
6.25 Х/ф “Був мiсяць травень”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 Т/с “Псевдонiм “Алба-

нець” 2”.
15.25 Т/с “Довга дорога в 

дюнах”.
18.35 “Вчинок”.
19.00,21.30,0.50,3.20,5.10 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Псевдонiм “Алба-

нець” 2”.
21.30 “Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
1.15 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.15 Прес-анонс.
9.20 Про головне.
9.50 Д/ф “Останнiй гетьман. 

Здiйснення мрiї”.
10.20 Х/ф “Тiнi забутих предкiв”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 “Надвечiр`я” з 

Т.Щербатюк.
13.05 Х/ф “Незавершена п`єса 

для механiчного пiанiно”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.40 Д/с “Скарби цивiлiзацiй”.
16.10 “Знайдемо вихiд” з Н. 

Розинською.
17.00,2.20 Т/с “Диявол iз Орлi. 

Янгол iз Орлi”.
18.00 Новини.
18.25 Магiстраль.
18.45 Свiт спорту.
19.10 Х/ф “Свiй серед чужих, 

чужий серед своїх”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.30 Свiт спорту.
21.45,4.50 Т/с “Мовчання яструба”.
22.50 Трiйка, Кено.

23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Д/ф “Паломник” (Грецiя).
1.20 Вечiр боксу на Першому. 

Бiй за звання Чемпiона 
Європи за версiєю EBU. Ю. 
Нужненко - М. Хаттон.

3.20 Х/ф “Тiнi забутих предкiв”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Боцман i папуга”.
7.35,8.05,9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Слово жiнцi”.
10.55 Мелодрама “Любий 

Френкi”.
13.15 Т/с “Життя, якого не було”.
14.15 “Шiсть кадрiв”.
15.00 Т/с “Маргоша 2”.
16.00 Т/с “Свати”.
17.15,19.30,3.05 “ТСН”.
17.25 Т/с “Закон i порядок 

2. Вiддiл оперативних 
розслiдувань”.

18.25 Т/с “Ведмежий кут”.
19.25 “Погода”.

20.05 Бойовик “Ронiн”.
22.25 Х/ф “Небезпечний Бангкок”.
0.25 Х/ф “Техаська рiзанина бен-

зопилою. Нове поколiння”.
2.05 “Документ”.
3.40 Х/ф “Пограймося!”
5.15 Т/с “Життя, якого не було”.

ІНТЕР
6.10 “Фантастичнi iсторiї. Золотi 

половинки”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мух-

тара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 2”.
14.00 Т/с “Меч”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Принцеса i же-

брачка”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Аннушка”.
23.45 “Ю. Андропов. 15 мiсяцiв 

надiї”.

1.10 “Росiйська Мата-Харi”.
2.05 “Подробицi” - “Час”.
2.35,4.10 Т/с “Монк”.
3.15 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Знак якостi”.
4.50 “Росiйська Мата-Харi”.

ICTV
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.15 Факти.
6.35,8.00 Дiловi факти.
6.45,8.35 300 сек/год.
6.55 Т/с “Термiнатор. Хронiки 

Сари Коннор”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.20,1.25 

Спорт.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.45 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Слiпий 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.40 Х/ф “Ретроград”.
15.35 Т/с “Менти-9/2”.
17.40 Т/с “Слiпий 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Добрi новини з 

Є.Фроляк.
19.25,1.00 Надзвичайнi новини 

з К.Стогнiєм.
19.50 Наша Russia.
20.15 Х/ф “Костолом”.
22.30 Comedy Club.

23.30 Голi i смiшнi.
0.30 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
1.35 Х/ф “Агент Нiк Фурi”.
3.10 Факти.
3.40 Т/с “Сопрано”.

СТБ
5.20 Д/ф.
6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 “Нез`ясовно, але факт”.
10.50 Х/ф “Гордiсть i уперед-

ження”.
17.45 “Вiкна-новини”.
17.55 Х/ф “Дiамантова рука”.
20.00 “Україна має талант! Най-

краще”.
21.00 “ВусоЛапоХвiст”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 “Україна має талант! Най-

краще”.
23.20 “ВусоЛапоХвiст”.
0.35 Х/ф “Професор в законi”.
2.40 “Вiкна-спорт”.
2.50 “Бiзнес +”.
2.55 Х/ф “Галасливий день”.
4.25 Т/с “Медiум”.

НОВИЙ  КАНАЛ
4.40 Т/с “Колишня”.
5.25 Служба розшуку дiтей.
5.30 Т/с “Стан свiдомостi”.
6.15 Т/с “Курсанти”.

7.15 Репортер.
7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.00 “Все для вас”.
12.20 Iнтуїцiя.
13.35 М/с “Велике 

мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi 

Чана”.
14.25,15.45 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
14.50 Т/с “Кайл XY 2”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.30 Т/с “Воронiни”.
22.35 Iнтуїцiя.
23.55 Спортрепортер.
0.05 Х/ф “Бандитки”.
1.45 Т/с “Кадети”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Реальний майстер-клас.
3.25 Студiя Зона ночi.
3.30 Пристрастi навколо 

символiки.
3.50 Справа про возз`єднання.
4.15 Розпуття.
4.20 Студiя Зона ночi. Культура.

4.25 Казимир Великий, або 
Мальович селянський.

4.30 Вiртуози Нiжина.
4.35 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
6.55 Х/ф “Зустрiч перед роз-

лукою”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.25 Т/с “Псевдонiм “Алба-

нець” 2”.
15.25 Т/с “Довга дорога в 

дюнах”.
17.00 Т/с “Термiново в номер”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “Подвiйне прiзвище”.
21.30 “Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
0.50 “Свiдок”.
1.15 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.20 “Свiдок”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.05 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

четвер,  15  липня

п’ятниця,  16  липня

   субота,  17  липня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф.
6.30 Свiт православ`я.
7.00 Крок до зiрок.
7.40 Мiй унiверситет.
8.20 Олiмпiада: вiд малого до 

великого.
8.40 Кориснi поради.
9.10 Прес-анонс.
9.15 Доки батьки сплять.
9.55 Хто в домi хазяїн?
10.25 Автоакадемiя.
11.00 Х/ф “Свiй серед чужих, 

чужий серед своїх”.
12.40 Коло Олiмпiади.
13.20 Д/ф “Микола Рушков-

ський. Любов без гриму”.
14.00 Наша пiсня.
14.50 В гостях у Д. Гордона.
15.55 Футбол. Чемпiонат 

України. Прем`єр-лiга. “Се-
вастополь” (Севастополь) 
- “Металiст” (Харкiв).

16.50 У перервi: Погода.
18.00 Точка зору.
18.35 Х/ф “Iгри дорослих дiвчат”.

21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Акваторiя бiзнесу.
23.25 Уроки Вiталiя Сацького.
0.00 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Точка зору.
2.15 Телевистава “Житейське 

море”.
4.15 Хай щастить.
4.40 Коло Олiмпiади.
5.05 “Надвечiр`я” з Т.Щербатюк.
5.30 Хто в домi хазяїн?

1+1
6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.50 “Справжнi лiкарi”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
11.00 М/ф “Як мавпочки обiдали”.
11.10 Х/ф “Вторгнення у 

пiдземний свiт”.
12.55 Х/ф “Вторгнення у 

пiдземний свiт 2”.

14.35 Т/с “Сищик Самоваров”.
16.30 “Анатомiя слави”.
17.30 Х/ф “Замерзла з Маямi”.
19.30 “ТСН”.
20.05 Комедiя “Тариф на любов”.
22.00 Х/ф “Алiса назавжди”.
0.00 Мелодрама “Любий Френкi”.
1.55 Х/ф “Техаська рiзанина бен-

зопилою. Нове поколiння”.
3.15 Х/ф “Вторгнення у 

пiдземний свiт”.
4.35 Х/ф “Вторгнення у 

пiдземний свiт 2”.
5.55 “Справжнi лiкарi”.

ІНТЕР
6.10 М/ф “Таємниця Третьої 

планети”.
7.00 Х/ф “Янголи бiля краю поля”.
9.00 “Формула кохання”.
10.00 “Городок”.
11.05 “Позаочi”.
12.05 “В. Кiкабiдзе. Таємницi 

тбiлiського хулiгана”.
13.20 Х/ф “Циган”.
17.05 Концерт Т. Повалiй “Украї-

на. Голос. Душа”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Фестиваль гумору “Юрма-

ла 2009”.

22.35 Х/ф “Мiстер Простак”.
0.30 “Подробицi” - “Час”.
1.10 Т/с “Монк”.
2.05 Х/ф “Мости округу 

Медiсон”.
4.10 “Формула кохання”.
4.55 Т/с “Монк”.

ICTV
5.50 Погода.
5.55 Факти.
6.20 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
7.00 Добрi новини з Є.Фроляк.
7.05 Козирне життя.
7.30 Х/ф “Чудова афера”.
10.00 “Смак”.
10.45 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.50 Квартирне питання.
12.50 Наша Russia.
13.15 Х/ф “Костолом”.
15.20 Ти не повiриш!
16.00 Пiд прицiлом.
17.00 Провокатор.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.05 Наша Russia.
19.25 Х/ф “13-й район. Ульти-

матум”.

21.45 Велика рiзниця.
22.50 3-й тайм: Пiдсумки Кубка 

свiту FIFA-2010.
0.05 Прожекторперiсхiлтон.
0.50 Х/ф “Рахунок”.
2.55 Х/ф “Не загрожуй 

Пiвденному централу...”.
4.20 Х/ф “Обiцянка любовi”.

СТБ
5.05 М/ф: “Петя i Червона шапоч-

ка”, “Пограбування за...”, 
“Чипполiно”, “Рiккi-Тiккi-Тавi”.

7.00 Х/ф “Айболить-66”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф “Ну, постривай!”
12.40 Х/ф “Зiта i Гiта”.
16.00 “Україна має талант! Най-

краще”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
19.00 Х/ф “Дiамантова рука”.
21.10 “Дiамантова рука” 

Невiдома версiя.
22.10 “Моя правда. Прокляття 

Валерiя Золотухiна”.
23.10 “Зоряне життя. Зоряна 

“лiмiта”.
0.10 “Паралельний свiт”.

1.10 Х/ф “Левова доля”.
3.00 “Мобiльна скринька”.
3.15 Т/с “Медiум”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.30 Х/ф “Страшне Рiздво 

Мюнстерiв”.
6.55 Репортер.
7.10 Х/ф “Бандитки”.
9.00 М/с “Дональд Дак”.
9.40 М/с “Новi пригоди Вiннi-Пуха”.
10.00 Зорянi драми.
11.00 Iнтуїцiя.
12.15 Info-шок.
13.20 Файна Юкрайна.
14.30 Даєш, молодь.
15.10 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”.
18.05 М/ф “Гуффi”.
19.55 Х/ф “Полiцейська 

академiя 3”.
21.45 Х/ф “Острiв”. 
0.20 Спортрепортер.
0.25 Х/ф “Спокуса в маленькому 

мiстечку”.
2.20 Т/с “Бальзакiвський вiк, або 

Всi чоловiки сво...”.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.
3.50 Райськi сади гетьмана 

Сагайдачного.

4.10 Жива легенда сторiч.
4.30 Студiя Зона ночi. Культура.
4.35 “Культурна спадщина”.
5.00 Студiя Зона ночi. Культура.
5.05 Моя Марiя Заньковецька.
5.20 Диво калинове.
5.25 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 “Iсторiя України”.
7.50 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.45 “Вайп Аут”.
9.45 Т/с “Термiново в номер”.
11.55 “Бокс”. В. Кличко - Р. 

Чагаєв.
13.35 Д/ф “Єврорабинi. Просто 

бiзнес”.
14.40 Х/ф “Подвiйне прiзвище”.
16.40 Т/с “Каменська”.
19.00 Х/ф “Антибумер”.
20.40 Х/ф “Викриття”.
23.20 Х/ф “Той, що iде по канату”.
1.45 Х/ф “Параграф вбивцi”.
3.25 “Речовий доказ”.
3.45 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф.
6.30 Софiя.
6.45 DW. Новини Європи.
7.15 Уроки Вiталiя Сацького.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Акваторiя бiзнесу.
9.10 Х/ф “Дiти у свiй день на-

родження”.
11.00 Крок до зiрок.
11.55 Х/ф “Iгри дорослих 

дiвчат”.
14.20 В гостях у Д. Гордона.
15.25 Концертна програма. “На 

Базар”, та й з пiснею”.
17.45 Дiловий свiт. Тиждень.
18.25 Х/ф “Летюча миша”.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.50 Кращi миттєвостi ЧС з 

футболу.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Оперативний об`єктив.
0.00 Фiльм фестивалю Покров.

1.20 Пiдсумки тижня.
2.05 Погода.
2.10 Концертна програма. “На 

Базар”, та й з пiснею”.
4.15 Х/ф “Дiти у свiй день на-

родження”.
1+1

6.40 М/ф “Пригоди Буратiно”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Смакуємо”.
11.15 “Шiсть кадрiв”.
11.55 Х/ф “Лицарi сталевої кровi”.
13.40 Х/ф “Лицарi сталевої 

кровi 2”.
15.25 Комедiя “Тариф на 

любов”.
17.15 Мелодрама “Алiса наза-

вжди”.
19.30 “Телевiзiйна служба новин”.
20.05 “Криве дзеркало”.
21.55 “Свiтське життя”.
22.55 Бойовик “Ронiн”.
1.15 Бойовик “Небезпечний 

Бангкок”. 

2.50 Х/ф “Лицарi сталевої кровi”.
4.15 Х/ф “Лицарi сталевої 

кровi 2”.
5.40 “Ремонт +”.

ІНТЕР
5.50 М/ф: “Дикi лебедi”, “Казка 

про мертву царiвну i сiм 
бдогатирiв”.

7.15 Х/ф “Два тижнi”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”.
11.20 Х/ф “Дiамантова рука”.
13.30 “Є. Урбанський. Останнiй 

дубль”.
14.20 Х/ф “Без права на по-

милку”.
16.25 “Пороблено в Українi”.
18.00 Х/ф “Пiтерськi 

канiкули”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Х/ф “Пiтерськi канiкули”.
22.50 Х/ф “Перелом”.
1.10 “Подробицi тижня”.
2.05 Т/с “Монк”.
2.45 “Позаочi”.
3.30 Х/ф “Дiамантова рука”.
5.05 Т/с “Монк”.

ICTV
6.05 Погода.
6.10 Факти.
6.25 Погода.
6.30 Х/ф “Старi буркотуни”.
8.25 “Смак”.
8.55 Анекдоти по-

українськи.
9.15 Прожекторперiсхiлтон.
10.00 Квартирне питання.
11.00 Ти не повiриш!
11.55 Козирне життя.
12.35 Iнший футбол.
13.00 Спорт.
13.05 Євробачення... по-

нашому!
15.00 Провокатор.
15.55 Наша Russia.
16.20 Х/ф “13-й район. Ульти-

матум”.
18.45 Факти тижня з 

О.Соколовою.
19.40 Максимум в Українi.
20.05 Країна повинна знати!
20.30 Х/ф “Година розплати”.
23.05 Х/ф “Фанатка”.
0.50 Епоха футболу.
1.45 Iнтерактив. Тижневик.
2.00 Х/ф “Рахунок”. 

СТБ
5.10 М/ф “Умка”, “Дюймовочка”, 

“Зачарований хлопчик”.
6.45 Х/ф “Професор в законi”.
9.10 “Їмо вдома”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “ВусоЛапоХвiст”.
13.55 “У пошуках iстини. Три 

кохання “батечка” Махна”.
14.55 “Слiдство вели. Справа 

“Шакалiв”.
15.55 “Правила життя. Генiї 

шахрайства”.
16.55 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Вдалий обмiн”.
22.00 Х/ф “Маша i море”.
0.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
1.05 Х/ф “Зiта i Гiта”.
3.40 Т/с “Медiум”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.30 Ранетки. Фiльм про фiльм.
6.20 “Ранетки-mania”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 М/с “Доброго ранку, 

Мiккi!”

9.20 М/с “Новi пригоди Вiннi-
Пуха”.

9.45 Даєш, молодь.
10.40 Х/ф “Вигляд зверху 

кращий”.
12.25 Клiпси.
12.50 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.05 Info-шок.
16.05 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”.
18.00 Х/ф “13-й район”.
19.55 Х/ф “Всi без тями вiд 

Мерi”.
22.10 Файна Юкрайна.
22.55 Спортрепортер.
23.00 Х/ф “Вiд заходу до 

свiтанку”.
0.50 Х/ф “Залягти на дно в 

Брюгге”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.
2.40 Музей Ханенкiв.
3.00 Пiднiмися на гори київськi.
3.20 Кубло.
3.35 Студiя Зона ночi. Культура.
3.40 Мольфар з роду Нечаєв.
3.55 Книга.
4.25 Студiя Зона ночi. Культура.

4.30 Хто вони - дiти-iндиго?
4.55 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитської 

Одеси”.
6.50 “Iсторiя України”.
7.55 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.55 М/ф “Ну, постривай!”
10.15 Т/с “Каменська”.
12.25 “Легенди бандитського 

Києва”. Таємниця старо-
винних iкон.

13.00 “Бушидо. Схiднi єдино-
борства”.

15.20 “Речовий доказ”. Помста 
кинутої дитини.

15.55 Т/с “Євлампiя Романова. 
Слiдство веде дилетант”.

18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Презумпцiя вини”.
21.00 Х/ф “3000 миль до Грей-

сленда”.
23.30 Х/ф “Хижак Юрського 

перiоду”.
1.35 Х/ф “Знати б, що я генiй”.
3.25 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

неділя,  18  липня
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Верховна Рада України 
призначила чергові ви-
бори депутатів місцевих 
рад і сільських, селищних, 
міських голів на неділю 31 
жовтня 2010 року. За по-
станову проголосували 
247 народних депутатів 
із 428, зареєстрованих у 
залі. Рішення підтримали 
169 депутатів фракції Пар-
тії регіонів, 20 депутатів 
фракції БЮТ, 9 депутатів 
фракції НУ-НС, 26 кому-
ністів, 19 депутатів фракції 

Блоку Литвина та 4 поза-
фракційні депутати.

Парламент доручив 
Центральній виборчій комі-
сії вжити заходів щодо фі-
нансового та матеріально-
технічного забезпечення 
підготовки та проведення 
цих виборів за рахунок ко-
штів державного бюджету. 
Уряду доручено вжити не-
відкладних заходів щодо 
фінансування чергових ви-
борів депутатів місцевих 
рад і сільських, селищних, 

міських голів із держбю-
джету.

Згідно з документом, 
у виборах забороняєть-
ся брати участь блокам 
партій і запроваджується 
змішана система виборів. 
Крім того, забороняється 
участь у виборах мера са-
мовисуванців.

 Алла ДЯДЮРА,
начальник юридичного 

відділу апарату 
райдержадміністрації.

РОЗ’ЯСНЮЄ  ЮРИСТ

Функції виконання судових 
рішень, а також рішень, 

уповноважених на їх прийняття ор-
ганів (посадових осіб), покладені 
на Державну виконавчу службу, яка 
входить до системи органів Мініс-
терства юстиції України. Як свід-
чить практика, у процесі виконання 
державною виконавчою службою 
рішень, досить частим явищем є 
виникнення конфліктів між учас-
никами виконавчого провадження 
(державним виконавцем, стягува-
чем, божником): з одного боку - такі 
протиріччя виникають через невід-
повідність одних норм чинного за-
конодавства іншим, а з другого 
- ухилення боржника від виконан-
ня своїх обов’язків і т.п. Часті не-
узгодження, суперечки виникають 
при виконанні рішень по спорах, 
що виникають у житлових право-
відносинах, зокрема, при виселен-
ні боржника та вселенні стягувача, 
і порядок здійснення виконавчих 
дій при виконанні такої категорії рі-
шень передбачено статтею 79 За-
кону України “Про виконавче про-
вадження”.

Виходячи з положень зазначе-
ної статті, виконання рішення про 
виселення боржника провадиться 
лише у разі, якщо боржником воно 
не виконано в установлений дер-
жавним виконавцем строк, визна-
чений відповідно до статті 24 цього 
Закону, який не може перевищува-
ти 15 днів.

Примусове виконання рі-
шення про виселення 

боржника здійснюється держав-
ним виконавцем не пізніше 60 ро-
бочих днів з моменту невиконання 
боржником рішення про його висе-
лення в установлений державним 
виконавцем строк. У разі невико-
нання обов’язку по примусовому 
виселенню боржника в терміни, 
визначені цією статтею, державний 
виконавець несе дисциплінарну 
відповідальність, встановлену за-
коном.

Виселення полягає у звіль-
ненні приміщення, зазначеного у 
виконавчому документі, від особи 
(осіб), яка виселяється, її майна, 
домашніх тварин та у забороні да-
ній особі користуватися цим примі-
щенням. Примусовому виселенню 
підлягають лише особи, які визна-
чені у виконавчому документі. Дер-
жавний виконавець зобов’язаний 
письмово повідомити боржника 
про день і час примусового ви-
селення. Відсутність боржника, 
якого повідомлено, не є перешко-
дою для виконання рішення. Висе-
лення здійснюється у присутнос-
ті понятих за сприянням органів 
внутрішніх справ з обов’язковим 
описом майна державним ви-
конавцем. Один примірник акта 
вручається під розписку борж-
никові. Державний виконавець у 
необхідних випадках забезпечує в 
установленому порядку зберіган-
ня майна боржника, але не більше 
як три роки, з покладенням поне-
сених витрат на боржника. Після 
завершення трирічного строку не-

витребуване майно реалізується в 
порядку, передбаченому для реа-
лізації безхазяйного майна.

Якщо виконання рішення здій-
снюється за відсутності осіб, які 
підлягають виселенню, державний 
виконавець зобов’язаний провести 
опис майна та зазначити його вар-
тість. Описане майно передається 
на відповідальне зберігання особі, 
яка державним виконавцем при-
значена охоронцем майна.

Передане на зберігання майно 
боржника видається йому держав-
ним виконавцем на підставі акта 
після сплати боржником витрат на 
його збереження. Якщо боржник 
відмовляється сплатити витрати за 
зберігання майна, вони компенсу-
ються за рахунок реалізації частини 
майна боржника.

Положеннями статті 80 
Закону України “Про ви-

конавче провадження” визначено 
порядок виконання рішення про 
вселення стягувача. Після одер-
жання виконавчого документа про 
вселення стягувача державний 
виконавець встановлює строк для 
добровільного його виконання 
боржником. У разі добровільно-
го виконання рішення стягувач і 
боржник підписують акт, який пе-
редається державному виконав-
цеві разом із заявою стягувача 
про повернення йому виконавчо-
го документа. Поряд з цим, у разі 
невиконання рішення у добро-
вільному порядку вселення здій-
снюється примусово державним 
виконавцем. Примусове вселення 
полягає у забезпеченні державним 
виконавцем безперешкодного вхо-
дження стягувача у приміщення, 
вказане у виконавчому документі, 

та його проживання (перебуван-
ня) в ньому. Державний викона-
вець зобов’язаний письмово по-
відомити боржника і стягувача про 
день і час примусового вселення. 
Відсутність боржника, повідомле-
ного про день і час вселення, не 
є перешкодою для виконання рі-
шення про вселення. У разі, якщо 
боржник перешкоджає виконанню 
рішення, до нього застосовують-
ся штрафні санкції, передбачені 
статтею 87 цього Закону, та все-
лення здійснюється у присутності 
понятих, із залученням працівників 
органів внутрішніх справ. Про ви-
конання рішення державним вико-
навцем складається акт, що підпи-
сується особами, які брали участь 
у виконанні. У випадку подальшого 
перешкоджання боржником про-
живанню (перебуванню) стягувача 
у приміщенні, в яке його вселено, 
стягувач має право звернутися 
до державного виконавця з за-
явою про відновлення виконавчо-
го провадження. У цьому випадку 
державний виконавець має пра-
во повторно провести примусове 
вселення стягувача та застосува-
ти до боржника подвійні штрафні 
санкції, передбачені статтею 87 
цього Закону.

Виконавче провадження не 
відновлюється і повтор-

не примусове вселення стягувача 
не провадиться, якщо особа, яка 
перешкоджає його проживанню 
(перебуванню), не є боржником. 
Питання про вселення стягувача 
у цьому випадку вирішується в су-
довому порядку. Проте сторони ви-
конавчого провадження, зокрема 
боржники, при проведенні таких 
дій посилаються на норми статті 

41 Конституції України, що ніхто не 
може бути протиправно позбавле-
ний права власності. Право приват-
ної власності є непорушним; статті 
47 Конституції - кожен має право на 
житло. Так, зазначені норми є неза-
перечними і вказані права є гаран-
товані основним Законом держави, 
але будь-яке право породжує пев-
ний обов’язок.

Поряд з цим, відповідно до стат-
ті 124 Конституції, судові рішення 
ухвалюються судами іменем Украї-
ни і є обов’язковими до виконання 
на всій території України. Варто за-
значити, що виконавче проваджен-
ня є завершальною стадією судо-
чинства і державними виконавцями 
здійснюються виконавчі дії в межах 
наданих їм повноважень, і, лише у 
порядок і спосіб, визначені цим рі-
шенням.

Будь-який процесуальний до-
кумент, складений у ході про-

ведення виконавчих дій, може бути 
оскаржено як до начальника відпо-
відного органу ДВС, так і до суду.

Поряд з цим, положеннями 
статті 33 зазначеного Закону пе-
редбачено, що, за наявності об-
ставин, які ускладнюють виконання 
рішення або роблять його немож-
ливим, державний виконавець за 
власною ініціативою або за заявою 
сторін, а також самі сторони мають 
право звернутися до суду, який ви-
дав виконавчий документ, із заявою 
про відстрочку або розстрочку ви-
конання, а також про встановлення 
чи зміну способу і порядку вико-
нання рішення. Тобто, як вбачаєть-
ся з вищенаведеного, норми цього 
Закону все-таки консолідуються із 
нормами основного Закону держа-
ви - Конституцією.

ВСЕЛЕННЯ – ВИСЕЛЕННЯ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ
Який порядок дій по виселенню за рішенням суду боржни-

ка із житлового приміщення і вселення стягувача? Консультує 
начальник державної виконавчої служби районного упралін-
ня юстиції Олександр Добрянський. 

КОНСУЛЬТУЄ ФАХІВЕЦЬ

Це фактично нова ре-
дакція Закону України 
«Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме 
майно та їх обмежень», що 
вносить суттєві зміни в по-
рядок державної реєстра-
ції прав на нерухомість та 
їх обмежень. Відповідно до 
Закону, функції держателя 
Державного реєстру прав 
покладено на Міністерство 
юстиції  України, а адмі-
ністратором Державного 
реєстру прав є державне 

підприємство, що нале-
жить до сфери управління 
Міністерства юстиції Укра-
їни.

Суттєво збільшено  пе-
релік прав  на  нерухомість,   
що  підлягають  реєстрації.  
Зокрема, реєстрації підля-
гають:

• право господарсько-
го відання;

• право оперативного 
управління;

• право постійного ви-
користання та право орен-

ди (незалежно від строку 
оренди);

• іпотека;
• податкова застава, 

предметом якої є нерухо-
ме майно, та інші обтяжен-
ня.

Крім того, змінено й 
порядок проведення ре-
єстрації прав на нерухо-
ме майно та їх обмежень. 
Державна реєстрація прав 
на нерухоме майно за но-
вими правилами почнеть-
ся з 1 січня 2012 р.

11 лютого 2010 року Президент України підписав Закон України «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обмежень та інших законодавчих актів України».

1 липня Верховна Рада України підтримала проект постанови №6592 «Про  
призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів 2010 року (31 жовтня 2010  року)».

Н О В Е   В   З А К О Н О Д А В С Т В І

ОДНИМ АБЗАЦОМ

ОРЕНДА ДЕРЖМАЙНА ДОРОЖЧАЄ
Тепер чиновники обмежили коло наймачів, які після 

1.07.2010 р. мають право користуватися держмайном за 
пільговими ставками: 45-відсоткова норма поширувати-
меться тільки на орендарів - суб’єктів малого підприєм-
ства. А от інші орендарі сплачуватимуть з 1.07.2010 р. вже 
80 % ставки. (Постанова КМУ від 16.06.2010 р. №440). 

ПРИДОРОЖНІЙ СЕРВІС
У ст.1 Закону України “Про автомобільні дороги“ від 

8.09.05 р. №2862-VI законодавці визначили нову скла-
дову автомобільної дороги загального користування в 
межах смуги відведення - елементи санітарного обла-
штування. До неї увійшли туалети, урни, контейнери для 
сміття та інше обладнання, призначене для санітарних 
потреб, яке розміщують без дозволів. (Закон України від 
1.06.2010 р. №2301-VI).

Літо — суворий екзаменатор по-
жежної безпеки. В умовах сухої спекот-
ної погоди зростає небезпека виник-
нення пожеж в населених пунктах та на 
об’єктах народного господарства райо-
ну. В зв’язку з цим пожежно-рятувальна 
служба району закликає керівників гос-
подарств, сільських голів звернути осо-
бливу увагу на протипожежний стан у 
своїх господарствах та населених пунк-
тах. Щоб уникнути виникнення загорянь 
в господарствах та на хлібних масивах, 
а вразі виникнення, негайно їх загасити, 
потрібно виконати профілактичні захо-
ди:

• налагодити належне чергування 
пожежно-сторожової охорони госпо-
дарств та членів ДПД (телефонний зв’язок 
з пождепо та пожежні автомобілі трима-
ти в технічно справному стані з запасом 
пального);

• приміщення та територію забезпе-
чити вогнегасниками та первинними за-
собами пожежогасіння;

• в приміщеннях виконати профілак-
тичний огляд електрообладнання, недо-
ліки усунути;

• до початку воскової стиглості хлібні 
масиви від автомобільних доріг та лісів 
обкосити та оборати смугою шириною не 
менше 4-х метрів;

• всю збиральну техніку, автомобілі, 
агрегати відремонтувати, відрегулювати 

систему живлення, вихлопні колектори 
забезпечити іскрогасниками, техніку – 
вогнегасниками та пожежним інвента-
рем;

• з усіма працівниками, які будуть заді-
яні при збиранні врожаю, провести проти-
пожежні інструктажі.

НАРОДНА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ “101” ІНФОРМУЄ! 

НЕ ДОПУСТИМО ВТРАТ 
ВРОЖАЮ ВІД ПОЖЕЖ

22 червнч о 13 год. 10 хв. виникла пожежа в складській 
будівлі села Калинівка. В ній проводила ремонтні роботи 
будівельна компанія «Будівельно-монтажні вироби», яка 
взяла складську будівлю в оренду.

Згідно ст. 10 
Закону України 
«Про пожежну 
безпеку» орен-
дар повинен 
був зареєстру-
ватися та отри-
мати дозвіл на 
початок своєї 
діяльності від 
органів держав-
ного пожежно-
го нагляду. Але 
цю вимогу він 

проігнорував, у результаті чого не проводилась оцінка 
протипожежного стану об’єкта та не вжиті заходи щодо 
посилення пожежної безпеки.

Вогонь швидко поширювався по стінах складської бу-
дівлі. Завдяки швидким та злагодженим діям РВ ГУ МНС 
та ДПД Макарівського держлісгоспу пожежу вдалося 
швидко ліквідувати. Причина займання - коротке замика-
нення електричної мережі.

Для недопущення таких випадків у подальшому про-
симо всіх керівників та власників об’єктів, які здаються 
в оренду, при укладені договорів проводити експертизу 
протипожежного стану будівель та отримувати дозвіл 
на початок роботи від органів державного пожежного 
нагляду.

Володимир ХАРЧЕНКО,
начальник ВПНПД Макарівського 

РВ ГУ МНС України в Київській області, 
капітан служби цивільного захисту.

ПРОІГНОРУВАЛИ ПРАВИЛА –  ЗАЗНАЛИ ЗБИТКІВ
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ГОТУЄМО  РАЗОМ

МАЙТЕ НА УВАЗІ

МАЙЖЕ 40 ТИСЯЧ БРИТАНЦІВ 
ВМИРАЮТЬ ЩОРОКУ 

ВІД ФАСТ-ФУДІВ 
Згідно з даними Національного інституту здоров’я та 

якості медичної допомоги Великобританії (NICE), майже 
40 тисяч британців щороку вмирають через вживання 
фаст-фуду та іншої нездорової їжі.

Фахівці NICE зазначають, що захворювання серцево-
судинної системи є головною причиною смерті жителів 
Великобританії. Щороку від цих захворювань вмирають 
майже 150 тисяч британців. Проте, експерти інституту 
вважають, що приблизно 40 тисячам цих смертей можна 
запобігти, покращивши якість споживаної британцями їжі.

У зв’язку з цим фахівці рекомендували скоротити 
вміст солі та насичених жирів, а також заборонити вико-
ристання у продуктах харчування так званих транс-жирів 
(жирів, які містять транс-ізомери жирових кислот). Згідно 
з рекомендаціями, вартість продуктів зі зниженим вміс-
том солі необхідно зменшити, зокрема, за рахунок суб-
сидій.

Крім того, експерти NICE запропонували маркувати 
продукти харчування червоним, жовтим або зеленим ко-
льором залежно від рівня вмісту шкідливих речовин у них. 
У повідомленні наголошується, що тиждень тому анало-
гічну пропозицію було відхилено Європарламентом.

 “БОТОКС”  ЗАВАЖАЄ 
ДЕМОНСТРУВАТИ  ЕМОЦІЇ

Дослідники з Коледжу Барнарда в Нью-Йорку вияви-
ли, що після ін’єкцій препарату “Ботокс” для розгладжен-
ня зморшок на обличчі пацієнти не можуть повною мірою 
демонструвати емоції.

Як пояснили фахівці, “Ботокс” є очищеним токсином 
збудника ботулізму. При введенні в мімічні м’язи він ви-
кликає їх параліч, що призводить до розгладження змор-
шок. Побічним ефектом цієї процедури є обмеження мі-
мічних рухів і, отже, демонстрації емоцій.

Учені передбачили, що міміка за механізмом зворот-
ного зв’язку необхідна для повноти емоційних реакцій, і 
“Ботокс”, таким чином, може заважати не лише демон-
струвати, а й відчувати емоції. Щоб перевірити це при-
пущення, дослідники простежили за реакцією двох груп 
добровольців на емоційно насичений відеоряд. Експери-
ментальна група отримувала ін’єкції “Ботоксу”, а контр-
ольна - “Рестилану” (косметичної субстанції, яка не пара-
лізує м’язи, а створює додатковий об’єм під шкірою для 
розгладження зморшок). 

Реакції оцінювалися до і після введення препаратів. 
У результаті, у добровольців з експериментальної групи 
спостерігалося “в цілому значне ослаблення емоційних 
переживань”. Зокрема, після ін’єкції “Ботоксу” учасники 
експерименту значно слабше реагували на помірно по-
зитивні відеосюжети.

КАСТРУЛЯ МОЖЕ ОТРУЇТИ
Кухонний посуд фірми Zepter визнали небезпечним 

для здоров’я. Органи Росспоживнагляду в Якутії вже по-
чали вилучати з продажу в магазинах республіки кухон-
ний посуд відомої марки.

Кухонний посуд з корозійної сталі під товарним знаком  
“Haus Muller Zepter” (арт. НМ-1009, арт. НМ-1010) показав 
погані результати при перевірці московським Центром гігі-
єни і епідеміології. Проведені дослідження виявили значне 
перевищення допустимих норм  відокремлюваних речовин 
зі стінок посуду в їжу. Перевищення за марганцем - в 5,6 - 
292,5 раза вище за норму, за нікелем - в 1,7 - 2,1 раза і за 
залізом в 5,4 - 287,5 раза.

Накопичення великих об’ємів марганця може по-
рушувати роботу печінки. Що стосується заліза, то при 
отруєнні залізом спостерігається нудота, блювота, діа-
рея, сонливість, болі у верхніх відділах живота, блідість, 
пітливість.

- З огляду на активний відпускний 
період улітку значно зростає кількість 
тілесних ушкоджень, розтягнень, ви-
вихів, переломів, - говорить Георгій 
Георгійович. - Розтягнення - найлегша 
форма ушкоджень м’язів та зв’язок. 
Основним тут є накладання тугої 
пов’язки. Також необхідно дати мак-
симальний спокій кінцівці, суворо об-
меживши навантаження на неї.

Дещо важчими ушкодженнями є 
вивихи, тобто порушення у суглобах. 
У цьому випадку необхідно накласти 
тугу пов’язку, також забезпечити мак-
симальну іммобілізацію кінцівки. І аб-
солютно необхідним є звернення до 
травматолога. 

Найскладнішим для потерпілого є 
саме перелом, що може бути закри-
тим або ж відкритим. Головне у цьому 
випадку - це повне знерухомлення 
зламаної кістки, яке досягається фік-
сацією двох сусідніх суглобів. У разі 
закритого перелому знерухомлюємо 
кінцівку, накладаючи так звану “шину”, 
даємо постраждалому знеболююче і 
транспортуємо до лікарні. Якщо тра-
пився відкритий перелом, необхідно 
обробити рану, потім - знерухомити 
кінцівку, дати знеболююче і, знана річ, 
відправити постраждалого до лікаря.

- Перебуваючи на відпочинку, 
часто-густо трапляються і необе-
режне поводження з вогнем, і на-
пади комарів, і натерті ноги. Нерід-
ко щось інородне потрапляє в очі. 
Як дати собі раду у цих випадках?

- При опіках слід дотримуватися 
таких правил: не застосовувати ал-
коголь, ніколи одяг не знімати, а роз-
різати, не використовувати креми, 
олійки тощо. Також не можна торка-
тися руками до тіла ураженого, не зні-
мати стрес горілкою тощо. Водночас 
не варто шкодувати воду.

При тепловому та сонячному ударах 
людина перегрівається, тому охоло-
джуватися краще лежачи, із розстебну-
тим комірцем та холодним компресом 
на голові, а ноги потрібно, щоб були 
припіднятими. Якщо ви попеклися на 
сонці, негайно, не знімаючи одягу, за-
нурюйте обпечену ділянку тіла у холод-
ну воду на 15 - 30 хвилин - це суттєво 
зменшить біль та обсяг ураження. Не 
припиняючи охолодження водою, обе-
режно звільніть уражену ділянку від 
одягу. Прийміть будь-які знеболюючі 
засоби з аптечки. А ще обов’язково по-
трібно багато пити солодкого чаю або 
ледь підсоленої води.

Якщо мозолі вже з’явилися, то за-
клеюйте їх пластирем, поклавши під 
нього марлю чи бинтик. А у випадку 
великих пухирів - обережно їх проко-
літь, змажте краї йодом і також залі-
піть пластирем.

Коли щось потрапило в око - капайте 
альбуцид (сульфацил натрію), накладіть 
пов’язку і негайно прямуйте до лікаря. 

- Що слід робити, якщо трапи-
лася рана з кровотечею?

- Насамперед, не панікувати. 
Будь-яку рану слід обробити у такий 

спосіб: спочат-
ку її промивають 
перекисом водню 
або чистою водою 
і дезінфікують, 
змазавши роз-
чином йоду краї (і це важливо!) рани. 
Потім треба накласти пов’язку для зу-
пинки крові та запобігання потраплян-
ня бруду. Хочу нагадати, що у жодно-
му разі не можна самотужки видаляти 
з рани предмети, які потрапили в неї, 
їх необхідно легенько прибинтувати. 
А видалити - це справа лікарні, куди й 
необхідно доставити потерпілого яко-
мога швидше.

- Щоб скористатися усіма ва-
шими порадами, Георгію Георгі-
йовичу, потрібно мати із собою всі 
перелічені засоби. А існує стан-
дартний варіант похідної, так би 
мовити, аптечки?

- Звичайно. Аптечка таборова чи 
мандрівна призначена для надання 
допомоги при повсякденних не тяжких 
травмах, а також для надання першої 
допомоги одному-двом важко поране-
ним. Також беріть обов’язково активо-
ване вугілля, сульфацил натрію - 20-ти 
або 30-ти відсотковий розчин. Ці очні 
краплі бажано застосовувати при будь-
яких травмах ока. Протиалергійні засо-
би також украй потрібні. Лоратидин або 
кларитин. Не забудьте й про серцеві 
препарати. Пляшечка корвалолу чи 
корвалдину зарадить при надмірному 
збудженні, серцевих негараздах. 

І ще, візьміть із собою кілька шпри-
ців та кілька ампул дексаметазону для 
внутрім’язової ін’єкції, яка конче по-
трібна при укусі бджоли, оси у шию, 
язик чи обличчя. Тоді негайно треба 
ввести 4-8 мл. дексаметазону. Випа-
док рідкісний, але дуже небезпечний. 
Тож шприц та кілька ампул ліків пови-
нні бути в аптечці.

Бесіду вів Ярослав ШЛАПАК. 

ВІД ЗАБОЇВ ТА СИНЦІВ.. .
Дуже часто у побуті, на природі через неправильні дії або використання 

інструментів, ми зазнаємо тілесних ушкоджень. Обставини, які призводять 
до цих травм, відомі всім: підвернув ногу або поранив її осколком скла, вда-
рив молотком по пальцю, порізав руку гострим ножем чи випадково роз-
битою банкою і т. ін. І не завжди є можливість миттєво отримати кваліфіко-
вану медичну допомогу. Що робити у такому разі? Як діяти? Ми вирішили 
з’ясувати це. А допоможе нам у цьому Георгій Георгійович РОЩИН, доктор 
медичних наук, професор, завідуючий кафедрою медицини катастроф 
КМАПО ім.П.Л.Шупика, директор Українського науково-практичного цен-
тру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

НАШЕ ЗДОРОВ’Я

Визначальними фак-
торами для розвитку 
флори в природі є тем-
пература, освітленість, 
вологість, водний ре-
жим, ґрунт, тобто скла-
дові частини клімату, 
а також вплив сусідніх 
рослин і тварин, що пе-
ребувають у конкретно-
му середовищі перебу-
вання. 

Трохи по-іншому бу-
дуються справи в умо-
вах приміщень. Тут на 
життєдіяльність рослин, 
крім мікрокліматичних 
умов, великий вплив ро-
бить людина. Цей вплив 
починається вже з вибо-
ру рослин для інтер’єра. 

Особливу увагу при 
виборі рослин варто 
приділяти їхньому зо-
внішньому вигляду. 

Рослини із твердими 
листками характери-
зуються відносно по-
вільним ростом. Краще 
ростуть вони в добре 
освітлених місцях, але 
переносять і затінення, 
не дуже сприйнятливі 
до температурних коли-
вань і низької вологості.

Рослини з м’яким, 
ніжними листям рос-
туть швидко, але мають 
привабливий вигляд не 
так довго, як попередня 
група. Ці рослини не ви-
тримують прямих со-
нячних променів, вима-
гають відносно небагато 
світла, рівномірної во-
логості, добре ростуть 
у півтіні. Такі рослини не 
переносять різких тем-
пературних коливань.

Рослини з листям, 

покритим волосками, 
добре ростуть на світлі й 
погано в затіненні. Опу-
шення в них служить за-
хистом від випару й до-
статку сонячного світла. 
У цілому ці рослини самі 
вимогливі до умов мі-
крокліматичного режи-
му в приміщенні.

Для напівтемних хо-
лодних і сухих приміщень 
можна рекомендувати 
рослини зі шкірястими, 
міцними й гладкими 
листками, однотонно 
темно-зеленими завдя-
ки присутності великої 
кількості хлорофілу: 
аспидистра висока, бе-
гонія червонолистна, 
бильбергія поникла, ли-
гиструм, дримионсис, 
сансевьєра, плющ кім-
натний, традесканція.

ПІДБІР І  ПРИДБАННЯ КІМНАТНИХ РОСЛИН 
ПОГОДА У ДОМІ

КОРИСНІ ПОРАДИ
Здуття на шпалерах можна ліквіду-

вати, якщо після висихання пропрасува-
ти злегка нагрітою праскою.

При підготовці стін для обклеюван-
ня шпалерами необхідно штукатурку на 
них згладити пемзою або шматком білої 
глини, потім протерти щіткою або ган-
чіркою.

Якщо приклеювати шпалери до стін, 
затертих шпаклівкою на алебастрі, то 
шпалери відстануть, а шпаклівка зруй-
нується. Такі стіни перед обклеюванням 
слід злегка прооліфити і дати їм висо-
хнути.

Вибирати малюнок шпалер слід за-
лежно від площі і висоти кімнати. Гори-
зонтально розміщений малюнок знижує 
висоту приміщення, при вертикально 
розміщеному малюнку, навпаки, кімната 
здається вищою. Ромбоподібний малю-
нок створює відчуття великого об’єму.

Стіни коридорів слід обклеювати 
шпалерами темніших тонів, ніж стіни 
жилих кімнат.

Щоб заклеїти дірку або закрити ін-
ший дефект в шпалерах, беруть шма-
точок шпалер і обережно підганяють 
малюнок. Латку вирізають по хвилястій 
або зубчастій лінії, бо так вона краще 
зливається з загальним фоном.

Пригладжуйте поклеєні шпалери рів-
ною і широкою дерев’яною планкою з 
наклеєним шаром поролону, який, копі-
юючи нерівності стіни, щільно притисне 
планку. 

•

•

•
•

•

•

•

СИРНЕ ПЕЧИВО „КОНВЕРТИКИ”
400 г сиру 5-9%, 200 г вершкового 

масла або маргарину, 150 г цукру (+ на 
посипання), 2 ч.л. розпушувача (або 1 ч. 
л. гашеної соди), 300-350 г борошна.

Масло розтерти з 150 г цукру. Дода-
ти сир, перемішати. Додати розпушувач, 
борошно, замісити тісто. Тісто розкача-
ти в пласт товщиною 3-5 мм. Нарізати 
квадратики 8х8 см. Кожен квадратик по-
сипати цукром. Зробити конвертик: для 
цього треба з’єднати куточки і добре за-

щипнути. Деко застелити папером для випічки або змастити олією. Ви-
класти конвертики. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випі-
кати протягом 20-25 хвилин. 

ШАШЛИКИ “ДОМАШНІ“ З КУРЯЧОГО ФІЛЕ ТА З АНАНАСАМИ
300 г курячого філе, 100 мл соєвого соусу, 100 мл кетчупу, 200 г 

ананасів.
Філе нарізати невеликими шматочками. Змішати соєвий соус і кет-

чуп. Змішати філе і соус, поставити в холодильник на 30-40 хвилин. На 
шпажки нанизати, чергуючи, філе і ананаси. Деко трохи змастити олією 
або застелити папером для випічки, викласти шпажки. Поставити в духо-
вку. Смажити при температурі 180 градусів протягом 35-40 хвилин. 
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Щиросердно поздоровляємо з нагоди славної юві-
лейної дати – 80-річчя від Дня народження

БІЛЕНКА Петра Максимовича з Липівки,
ТРИТЯКА Павла Григоровича з Мостища та 
ОСТРЕНКО Лідію Федотівну з Вільного.
Шановні ювіляри! Щиро бажаємо Вам 

щастя земного, здоров’я міцного. Не знайте 
ніколи печалі й розлуки, хай радість прино-
сять Вам діти й онуки. Довгих Вам і світлих 
літ. Хай стелиться життєва дорога у спокої, у 
радості, в благополуччі та добрі. Бадьорості, 
наснаги Вам та невичерпних сил!

Президія районної організації ветеранів України.

Виконком та депутатський корпус Ясногород-
ської сільської ради адресують найтепліші та найщи-
ріші привітання з нагоди 75-річчя від Дня народження

ВОЙТЕНКО Катерині Степанівні.
Шановна імениннице! Хай ця дата стане для Вас 

точкою відліку ще багатьох щасливих літ і добрих справ. 
Хай благополуччя та радість довіку живуть у Вашій ро-

дині. І надалі Вам натхнення, сили, на-
снаги та бадьорості.

Зичимо здоров’я міцного щодня,
Щастя земного, людського добра.
Радістю й достатком будьте багаті,
Злагода й спокій хай будуть у хаті!

Дорогого, рідного чоловіка, турботливого батька та 
дідуся

БАЛЬОХУ Івана Дмитровича
від усієї душі та щирого серця вітаємо з ювілейною да-
тою – 50-річчям від Дня народження.

Такий прекрасний день, бо народився Ти на світ – 
чудовий, добрий, милий, наш найдорожчий – дідусь і 
батько й чоловік. Якби в словах була пророча сила, а в 
серці полум’я цвіло, то ми б для Тебе все зробили, щоб 
дня сумного не було.

На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини!
Хай роки ідуть, а чоло не сивіє,
Онуки ростуть, а лице молодіє.
Хай серце не знає плачів і розлуки
Та радість приносять і діти, й онуки.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь!

З любов’ю дружина, 
діти та онучка Русланка.

Прекрасну, чуйну, добру людину, шановного сусіда
БАЛЬОХУ Івана Дмитровича

з нагоди золотої ювілейної дати – 
50-річчя від Дня народження щиро-
сердно поздоровляють сусіди і від 
душі бажають: здоров’я міцного, 
сонячних ранків, спокійних ночей і 
світанків, вічного миру, сонця ясно-

го, на довгі літа – щастя земного. Хай світлою буде жит-
тєва дорога, любов – від родини, а ласка – від Бога, від 
рідних, любимих дітей, від близьких до серця й коханих 
людей!

Наснага і щедрість у серці хай квітнуть
Поки ювілей не настане столітній!

З повагою Артюхови, Руденки і Гладунські,
 село Червона Слобода. 

Колектив Червонослобідського спиртозаводу 
адресує сонячні, сердечні та найщиріші привітання з 
нагоди золотої дати – 50-річчя від Дня народження го-
ловному інженеру підприємства

Івану Дмитровичу БАЛЬОСІ.
Шановний ювіляре! Прийміть від нас найкращі по-

бажання всього доброго, чистого і прекрасного, що 
є на Землі! Міцного Вам здоров’я, безмежного щас-
тя та успіхів у житті. Нехай у всьому здійсняться Ваші 
мрії, а щедра доля з повних пригорщ сипле Вам по-
більше радості, тепла, добра та 
любові. А ще:

Імениннику, проживіть сто літ,
Хай Вам усміхається веселкою світ.
Хай Вас обминають лихо та біда,
А душа хай вічно буде молода!

Колектив ТОВ «Слобода Ко» щиро вітає головного 
інженера ДП «Червонослобідський спиртозавод»

БАЛЬОХУ Івана Дмитровича
з ювілеєм – 50-річчям від Дня народження і сердечно 
йому бажає:

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно юна, нестаріюча душа!

Щедрі віншування з теплом у душі та від усього сер-
ця шлемо з нагоди ювілейного Дня народження доро-
гій, шановній свасі

ЛИСЕНКО Поліні Степанівні.
Нам хочеться у цей святковий день
Подарувати Вам букет із квітів і пісень,
З любистку-зілля, сонця, рути-м’яти,
Щоб доброю була Вам доля-мати,
Щоб стежку вистеляв Вам дивоцвіт
На щастя, на здоров’я, на багато літ!
Хай кожен день дарує світлу радість,
І сонце світить Вам завжди,
Роки ніколи хай не старять 
І не приносять в дім біди!

З повагою свати Токарі.

Найдорожча, наймиліша, найдобріша, найкрасиві-
ша наша матусе 

Поліно Степанівно ЛИСЕНКО.
Всі ми гаряче вітаємо Тебе з ювілеєм від Дня на-

родження, який будеш святкувати 12 липня. Нехай це 
світле свято, яке символізує ще один пройдений етап 
життєвого шляху, додасть Тобі життєвих сил й натхнен-
ня для здійснення майбутніх сподівань.

В цей прекрасний літній день – День Твого наро-
дження – прийми від своїх найдорожчих щирі і сердечні 
побажання: міцного здоров’я, радості, миру і безмеж-
ного людського щастя, терпіння, злагоди і добробуту, 
творчої наснаги, душевної краси, святкового настрою, 
польоту мрій та перемог на життєвих стежинах. Хай 
щастить Тобі, рідненька наша нене, в усьому – у велико-
му й малому! Ми завжди хочемо бачити Тебе щасливою 
й здоровою й прикладемо максимум можливого, щоб 
Ти, мила наша бабусе, найдорожча матусе, завжди була 

в обіймах ласкавої долі, добра й тепла!
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте,
Хай руки ніколи втоми не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають.
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до ста років на поміч всім людям!
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа!

З великою шаною, любов’ю і повагою 
Твої діти та внуки.

З ніжністю і повагою, щедрістю і любов’ю поздоров-
ляємо з ювілейною датою від Дня народження нашу до-
рогу маму, бабусю, дружину

БУЗІНОВУ Олександру Григорівну.
Люба, мила, ніжна, дорога матусю!
Хто Тебе замінить – маму і бабусю!
Хто від Тебе краще всіх нас зрозуміє,
Хто за нас крім Тебе серцем перемліє?
Якби можна нахилили б небо,
Щоб зібрати зорі всі Тобі,
Сонечко дістали б ми для Тебе,
Щоб зігріти в ночі снігові.
Ми Тобі вклоняємось, рідненька,
Просимо пробачити за все
І надіємось, що в нашу хату
Нас Твоє сторіччя приведе!
Хай буде хліб й до хліба на столі,
Здоров’я й щастя зичим від душі!

З повагою і любов’ю дочка Таня, онук Саша, 
син-зять Славік, чоловік Валік.

Шановну, дорогу хрещену
БУЗІНОВУ Олександру Григорівну

усім теплом наших сердець поздоровляємо з ювілеєм 
від Дня народження і щиро їй зичимо:

У день ювілею хай щастя Вам сяє,
Що зайвим ніколи в житті не буває,
Здоров’я із Вами постійно хай дружить,
Бувайте щоденно веселі та дужі.
У колі сім’ї і в робочому колі
Хай настрою буде завжди в Вас доволі!

Усіх земних благ Вам!
Хрещениця Олена з сім’єю. 

Від щирого серця надсилаємо найтепліші та най-
сердечніші привітання з нагоди 45-річчя від Дня наро-
дження дорогій сестрі

КОВАЛЬ Раїсі Василівні
та з нагоди 25-річчя від Дня народження дорогому пле-
міннику 

КОВАЛЮ Сергію Володимировичу.
Хай примножуються з роками добрі справи і життя 

багате, хай щасливими тільки зірками буде встелена 
дорога до хати. У достатку, при добрім здоров’ї зустрі-
чайте нові ювілеї, хай дарують завжди на 
них красу свої ніжні лілеї.

Бажаємо щастя й бадьорості море,
Нехай стороною обходить Вас горе,
Хай радість прибуде, а лиха не треба,
Хай дні будуть світлі, як сонце у небі!

Сестра Люба Сухенко з сім’єю, 
село Мотижин.

Сьогодні святкує свою ювілейну дату від Дня наро-
дження заступник директора з виховної работи, вчи-

телька української мови та літератури
Олена Петрівна КОНДРАТЕНКО.

Тож з такої чудової нагоди весь колектив 
Маковищанського НВО щиро, з повагою 
поздоровляють її і бажають, щоб кожен день 
променився сонцем, приносив тільки радість 

і від зробленого, і від удач та здійснення задуманого, і 
від простого жіночого щастя, якого хай вистачить Вам 
на весь довгий вік. Нехай на крилах липневого вітру при-
линуть у Ваш дім тепло, добро, мир, злагода, любов та 
достаток. Хай життя наповнює Вас міцним здоров’ям.

* * * * *

З 24 ЛИПНЯ ПО 8 СЕРПНЯ 2010 РОКУ 
ПРОВОДИТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНА 

ПОЇЗДКА ГРУПИ ДІТЕЙ В БОЛГАРІЮ. 

БАЖАЮЧІ ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ 
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 6-01-51, 5-12-88.

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення тимчасово вакантної посади

провідного економіста бюджетного відділу.
Професійні та кваліфікаційні вимоги до претен-

дента: освіта вища економічна, робота на ПК, стаж 
роботи за фахом не менше трьох років.

Заяви приймаються протягом місяця з дня опу-
блікування оголошення за адресою: смт. Макарів, 
пров. Радянський, 2.

Д О В І Д К И  З А  Т Е Л Е Ф О Н О М  5 - 1 5 - 4 7 .
ПРОДАЮ поросят в’єтнамської породи. 
Макарів. Тел.: 5-25-45; 063-148-96-65.

Т Е Р М І Н О В О  П О Т Р І Б Н І 
П Р И Б И Р А Л Ь Н И Ц І 

в  т о р г о в о - о ф і с н е  п р и м і щ е н н я ,  я к е 
знаходиться в Макарові по вулиці Ілліча,  5. 

З а р п л а т а  –  з а  д о м о в л е н і с т ю . 
Т Е Л Е Ф О Н  –  0 9 5 - 4 2 3 - 0 2 - 8 4 .

ПРОДАЮ ДІЮЧУ 
ВИРОБНИЧУ БАЗУ 

в Макарові по вулиці Леніна (12 соток – земля 
промисловості, 110 кв. м – офіси та цехи). 

ЦІНА – 59.000 У.О. 
ТЕЛ.: 098-680-49-87; 097-450-50-50.

МАКОВИЩАНСЬКЕ НВО НАБИРАЄ 
ДІТЕЙ НА 2010 НАВЧАЛЬНИЙ РІК У 5-Й 
КЛАС З ХОРЕОГРАФІЧНИМ УХИЛОМ.
Звертатись за телефонами: 4-16-47, 
050-631-76-08 або за адресою: село 
Маковище ,  вулиця  Леніна ,  46.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!
Магазин “оптика“ знаходиться за 
адресою: Макарів, вул. Фрунзе, 31 

( п о б у т к о м б і н а т ,  1 - й  п о в е р х ) , 
Працює з 8.30 до 17.00, вихідний неділя.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *
* * * * *

* * * * *

* * * * *

КОРПОРАЦІЇ “МАКАРІВСЬКА МБО“ 
П О Т Р І Б Е Н  Н А  Р О Б О Т У

СЛЮСАР-ВЕРСТАТНИК у деревообробний цех.
Зарплата висока. Телефони: 6-07-45, 5-14-56.

ВТРАЧЕНИЙ оригінал статуту релігійної громади 
Української Автокефальної Православної церкви 
парафії св. Димитрія Туптала смт Макарів Київ-
ської області, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНУ довідку про трудові відносини фізичної 
особи з платником єдиного податку серії М №663590, 
видану 18 грудня 2009 року Державною податковою 
інспекцією в Макарівському районі на ім’я ДІДУШ-
КО Інни Миколаївни, вважати недійсною.
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ПРОДАЮ хату із земельною ділянкою 0,32 га та 
земельну ділянку під забудову 0,57 га у Почепи-
ні, а також причіп до легкового автомобіля.
Телефони: 5-18-48; 097-509-30-74.

ПРОДАЮ: автомобіль «Москвич-2141» з приче-
пом і запасним двигуном; електроциркулярку; 
металеві бочки різної ємності. Телефони: 067- 
604-22-61; 5-17-28.

ПРОДАЮ автомобіль синього кольору „ВАЗ-
21101” 2005 р. випуску в хорошому стані (об’єм 
двигуна – 1596 куб. см, тип кузова – седан). 
Пробіг – 16 000 км. Телефони: 5-15-34 після 
17.00; 093-592-38-24.

ПРОДАЮ 3-кімнатну квартиру в Макарові по 
вул. Проектній. Телефон - 093-700-53-00.

ПРОДАЮ автомобіль “Фольксваген“ Т-4, паса-
жирський, білого кольору, об’єм двигуна - 2,5, 
1999 року випуску. Телефони: 096-221-44-61; 
063-536-30-25.

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

П О З И К А  Н А : 
нерухомість, земельні ділянки, авто 
та с/г техніку.  063-434-34-44, 096-647-82-07.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

Телефони: 098-921-12-31, 
067-173-92-92, 097-742-20-80.

ГІНЕКОЛОГІЯ. ВАКУУМРЕГУЛЯЦІЯ
м. Київ. Тел. (044) 463-86-37.

ліцензія МОЗУ №АБ 292158 від 30.09.05

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР.

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

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

ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 
різноробочих, зварювальника та 

водія категорії “Е” на КамАЗ 
з причепом та маніпулятором.

МАКАРІВ, ВУЛ. ІЛЛІЧА, 90.
ТЕЛЕФОНИ: 050-384-20-78; 066-734-45-90.

НАДАЄМО ВСІ ВИДИ  БУДПОСЛУГ.       
ТЕЛЕФОНИ:  097-836-74-80; 066-358-54-90.

З О Л О Т О .  С Р І Б Л О .
Завітайте до ювелірного магазину “Лунный свет“ у Мака-
рові по вул. Фрунзе, 31-Б (будинок побуту, 2-й поверх).

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ПОМІРНІ ЦІНИ.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ 
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
ТОВ «НОВІ» інвестує будівництво автомобільної 

газонаповнювальної компресорної станції АГНКС-
250 на території Копилівcької сільської ради Ма-
карівського району Київської області.

Будівництво, введення в експлуатацію даної АГНКС 
вносить відчутний вклад у соціально-економічний 
розвиток Макарівського району - створенням нових 
робочих місць, виконанням державних програм енер-
гозбереження і охорони атмосферного повітря.

В процесі експлуатації вплив на навколишнє се-
редовище роблять викиди забруднюючих речовин в 
атмосферу на межі санітарно-захисної зони (100 м) 
– метан, двоокис азоту, оксид вуглецю – 5,063   г/с,   
195,561   т/рік,  концентрація  яких  нижче  ГДК  (гранич-
но допустимих концентрацій) для населених місць.

Запроектовані побутові приміщення для працівни-
ків АГНКС відповідають діючим нормам і правилам.

З метою виключення негативного впливу на водне 
середовище відвід господарсько-побутових стічних 
вод і вод після миття твердого покриття у кількості 684 
м3/рік, 1,90 м3/добу передбачено на локальні очисні 
споруди, а видалення та вивіз ущільненого мулу (до 
0,44 м3 /місяць) у місця, узгоджені з районною СЕС.

З метою запобігання негативному впливу на зе-
мельні ресурси в період будівництва проектом пе-
редбачаються оснащення будівельного майданчика 
контейнерами для побутових і будівельних відходів з 
подальшою їх утилізацією на звалищі.

Мийка машин і механізмів на період будівництва 
здійснюється в спеціально відведених і обладнаних 
місцях.

Для обслуговування об’єкта передбачається засто-
сування сучасної прогресивної технології, що забезпе-
чує мінімальний вплив на навколишнє середовище.

Робочий проект розроблено згідно з нормами і 
правилами охорони навколишнього середовища і ви-
могами безпеки.

Замовник ТОВ «НОВІ» забезпечує безаварійну 
експлуатацію об’єкта здгідно з нормами і правилами  
охорони  навколишнього  середовища, за  що несе  
відповідальність  у  порядку, встановленому діючим 
законодавством України.

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

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
Депутат Макарівської районної ради 

ГОЛОВЧЕНКО Михайло Іванович 
проводить прийом громадян у середу та 
п’ятницю з 9.00 до 13.00 за aдресою: 
смт Макарів, вул. Пушкіна, 3 (1-й поверх).

ПП  “Філоненко” м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

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

Д Е Р Ж А В Н И Й 
Т Е Х Н І Ч Н И Й  О Г Л Я Д 
А В Т О М О Б І Л І В  2 0 1 0
ПРОВОДИТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ:

село  Копилів, вул. Леніна, 4-б.
Т Е Л Е Ф О Н   ( 0 6 7 )  2 4 - 7 7 7 - 3 3 .

ТОВ «ТАЙФУН ТРЕК ПАРТНЕР».

“ЕНЕРГОЛЮКС-2007“
Проведення та 

підключення 220/380 В;
Встановлення трансфор-

маторних підстанцій 0,4 кВ;
Всі види 

електроробіт.
067-240-88-49;
097-364-56-36.

•
•
•

Макарівська районна рада висловлює глибоке спів-
чуття депутату районної ради V скликання Ліман-
ському Анатолію Володимировичу з приводу тяжкої 
втрати – передчасної смерті дружини

Олени Казимирівни.

Виконком Ясногородської сільської ради та депутат-
ський корпус глибоко сумують з приводу передчас-
ної смерті колишнього секретаря сільської ради 

ЛІМАНСЬКОЇ Олени Казимирівни
і висловлюють щирі співчуття чоловіку, депутату ра-
йонної ради Ліманському Анатолію Володимировичу 
та рідним покійної у їх тяжкому непоправному горі.

Педагогічний колектив Ясногородського НВО ви-
словлює глибоке співчуття депутату районної ради 
Ліманському Анатолію Володимировичу з приводу 
тяжкого горя – передчасної смерті дружини

ЛІМАНСЬКОЇ Олени Казимирівни. 

Макарівська районна партійна організація «ВО» 
«Батьківщина» (БЮТ) висловлює глибоке співчуття 
голові первинної партійної організації с. Ясногород-
ка Ліманському Анатолію Володимировичу з приво-
ду тяжкої втрати – передчасної смерті дружини 

Олени Казимирівни.

Виконком Ясногородської сільської ради та депутат-
ський корпус глибоко сумують з приводу передчас-
ної смерті колишнього сільського голови  

МЕЛЬНИКА Миколи Івановича
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким 
покійного.

Педагогічний колектив Ясногородського НВО глибо-
ко сумує з приводу передчасної смерті колишнього 
сільського голови

МЕЛЬНИКА Миколи Івановича
і висловлює щире співчуття рідним та близьким по-
кійного.

Колектив Макарівської районної аптеки №10 глибо-
ко сумує з приводу смерті колишнього працівника

ЗУБАРЯ Віктора Степановича
і висловлює щире співчуття рідним покійного.

П О Т Р І Б Е Н  П Р О Д А В Е Ц Ь . 
ТЕЛЕФОНИ: 067-507-53-06;  097-488-71-97.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ! 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МАКАРІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»
повідомляє про проведення (за вимогою акціоне-
рів, які володіють понад 10% голосів) позачерго-
вих загальних зборів акціонерів, які відбудуться 2 
вересня 2010 року о 12 год. за адресою: 08000, 
Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 62.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про приведення внутрішніх документів Товари-

ства у відповідність до Закону України «Про акціонер-
ні товариства».

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових 
загальних зборах акціонерів розпочнеться 2 ве-
ресня 2010 року об 11.00 та закінчиться об 11.30 
за адресою: 08000, Київська область, смт Мака-
рів, вул. Ватутіна, 62. Для реєстрації акціонери ВАТ 
«Макарівський льонозавод» повинні мати при собі 
документ, що посвідчує особу, а представникам 
акціонерів додатково мати документи (довіреність 
тощо), які підтверджують їх повноваження, оформ-
лені і засвідчені відповідно до вимог чинного зако-
нодавства.

Акціонери    Відкритого    акціонерного    товари-
ства    «Макарівський льонозавод» можуть ознайоми-
тися з документами та матеріалами, необхідними для 
підготовки до позачергових загальних зборів акціо-
нерів та прийняття рішеннь із питань порядку денного 
у робочі дні з 10.00 до 17.00 за адресою: 08000, Київ-
ська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 62, шляхом 
подання заявки  на ім’я Генерального  директора ВАТ 
«Макарівський льонозавод».

Перелік   акціонерів,  які   мають   право   на  участь  
у   позачергових загальних зборах акціонерів складе-
но станом на 02.09.2010 року.

Примітка:   реєстрація   для   участі   у   загальних   
зборах   акціонерів здійснюється згідно з даними ре-
єстру власників іменних цінних паперів Відкритого 
акціонерного товариства «Макарівський льоноза-
вод», складеним на дату проведення загальних збо-
рів акціонерів. Згідно норм Положення про порядок 
ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, 
затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17 жовтня 
2006 р. №1000, відповідальними за правильність 
реквізитів акціонерів у реєстрі  власників  іменних  
цінних паперів ВАТ “Макарівський льонозавод“ є 
самі акціонери та реєстроутримувач. У разі невід-
повідності даних документів, що посвідчують особу 
акціонера, даним реєстру власників іменних цінних 
паперів ВАТ «Макарівський  льонозавод», акціонеру 
необхідно звернутися до реєстроутримувача.

Дирекція Відкритого акціонерного
товариства «Макарівський льонозавод».

ШУКАЮ порядну жінку по догляду за старою 
людиною – жінкою з можливістю проживання. 

Те л е ф о н и :  0 9 5 - 4 2 9 - 2 9 - 5 3 ;  5 - 3 2 - 4 9 .

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
Громадська приймальня Макарівської ра-

йонної партійної організації “ВО “Батьківщина“ 
проводить прийом громадян щоденно (крім 
вихідних днів) з 10.00 до 13.00, а також працює 
“гаряча лінія“ центрального офісу партії за но-
мером 0-800-50-40-40.

Громадська приймальня розміщена за 
адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 27.

 Т Е Л Е Ф О Н -  5 - 1 1 - 7 9 .

КАФЕ-БАР “БАРСЕЛОНА”
(Макарів, вул. Б.Хмельницького, 9, торговий центр “Статус”)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
К У Х А Р І В ,  Б А Р М Е Н І В 

ТА  О Ф І Ц І А Н Т І В .
Т Е Л Е Ф О Н  -  0 6 6 - 0 7 3 - 3 7 - 0 0 .

ОРЕНДА ПРИМІЩЕННЯ (240 кв. м) під будмагазин або інше 
(Калинівка біля АЗС „ОККО”). Телефон – 067-235-66-22.
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СУДОКУ
Заповніть всі клітинки так, щоб в кожному рядку, в кожній колонці і в кожному блоці клітинок, виділених 

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.
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1 2  - 1 8  ЛИПНЯГ О Р О С К О П
ОВЕН (21.03-20.04)

Прекрасний час для по-
чинань. Але потрiбно запас-
тися терпiнням - результати 

будуть не ранiше вересня. Тому 
орiєнтуйтеся на серйознi проекти, 
на деякий час вiдклавши дрiбницi. 
Приступайте до реалiзацiї своїх iдей 
у понедiлок. Результати домовле-
ностей бажано закрiпити докумен-
тально. В особистому життi змiни 
не менш знаковi. Стосунки погли-
блюються, це час створення мiцних, 
тривалих союзiв. Весь тиждень мо-
жете дiяти рiшуче, i лише в недiлю 
вибирайте для вiдпочинку безпечнi 
мiсця i види спорту.

Сприятливi днi: 16; неспри-
ятливi: 13.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Зараз можете при-

йняти важливе для себе 
рiшення, що стосується 

сiм`ї, партнерських стосунків або 
реконструкцiй у будинку. Краще, 
якщо зупинитеся на однiй темi, i 
тиждень присвятите її оформлен-
ню. У вас може вийти щось зна-
чне. В середу можлива зустрiч з 
людиною, з якою в недалекому 
майбутньому вас пов`яжуть спiльнi 
iнтереси або почуття. Але тiльки до 
кiнця тижня ви вiдчуєте, що готовi 
перейти до активного просування 
своїх нових планiв. 

Сприятливi днi: 15, 18; неспри-
ятливi: 17.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На початку тижня ви мо-

жете провернути вигiдну 
операцiю або добре вкласти 

кошти. Можна робити великi при-
дбання. Помiтно розшириться коло 
спiлкування. Це призведе або до 
рiшення взяти участь у громадських 
заходах, або вас об`єднають спiльнi 
iнтереси з друзями, i цей тиждень 
залишить приємнi враження про 
вiдпочинок. З п`ятницi з`являться новi 
справи й iнтереси. Плани будуйте на-
перед, а в недiлю чекайте iнформацiю, 
яка примусить їх вiдкоректувати.

Сприятливi днi: 14, 17; неспри-
ятливi: 18.

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 осво-
ювати новий напрям дiяльностi. З 
великими придбаннями краще поче-
кати до суботи. В особистому життi 
не стримуйте можливих змiн. Якщо 
ви не визначилися в своїх почуттях, 
вiдверта розмова у вiвторок допо-
може розставити крапки над i. Вла-
штуйте у суботу романтичну вечерю 
або поїздку, але недiлю краще про-
вести вдома.

Сприятливi днi: 17, 18; неспри-
ятливi: 12.

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 “пер-
ший камiнь” у фундамент нового на-
пряму. Якщо у понедiлок i вiвторок 
поступить пропозицiя, до неї варто 
поставитися зi всiєю серйознiстю. 
В середу будьте уважнi, якщо якiсь 
несподiванi подiї поставлять вас пе-
ред вибором. З п`ятницi починаєть-
ся бурхливий, але цiкавий перiод.

Сприятливi днi: 12, 15; неспри-
ятливi: 18.

ДIВА (24.08-23.09)
Вам варто взяти пере-

починок i придiлити увагу 
своєму здоров`ю. Можливо, 

у вас якраз зараз з`явилося багато 
роботи. А з вересня буде потрiбно 
багато сил, щоб скористатися но-
вими можливостями. Цей тиждень 
оптимальний, щоб узяти вiдпустку, 
навiть якщо проведете її вдома, 
займаючись улюбленими справа-
ми. Зустрiчi з друзями, особливо 
на початку тижня, додадуть нових 
вражень й iнформацiї. В недiлю не 
шукайте пригод на свою голову, 
проведiть цей день спокiйно.

Сприятливi днi: 16, 18; неспри-
ятливi: 17.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
У вашому життi може 

з’явитися якась впливова 
особа, i подiї набудуть нового 

забарвлення. Якщо у понедiлок або 
вiвторок, не вагайтесь прийняти важ-
ливе рiшення, то в цьому буде i сенс, 
i перспектива. Але активно взятися 
за нову справу ви зможете не ранiше 
п`ятницi. Можливi iнтриги на роботi, 
суперечки i конфлiкти з дiловими 
партнерами. Занурившись у роботу, 
не залишайте без уваги тих, кого лю-
бите. Субота - найбiльш вiдповiдний 
день для вiдпочинку i розваг.

Сприятливi днi: 16, 17; неспри-
ятливi: немає.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Чекайте кульмiнацiї важ-

ливих для вас подiй у недiлю. 
Тому протягом тижня будь-

те уважнi до того, що вiдбувається, 
не ускладнюйте те, що може мати 
простiше рiшення. У понедiлок i 
вiвторок у справах можуть виникну-
ти проблеми. У вас з`явиться привiд 
переглянути стосунки з партнера-
ми. Весь тиждень сприятливий для 
вiдпочинку, чим обов`язково варто 
скористатися. Проте недiля - не най-
кращий день для занять екстремаль-
ними видами спорту. Для поїздок i 
розваг бiльше пiдходить субота.

Сприятливi днi: 13, 14; неспри-
ятливi: 17.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Зараз хороша можливiсть 

утiлити в життя одну зi своїх    
глобальних iдей. Не обов`язко-

во ви зробите одномоментний iс-
тотний внесок. Зараз важливiше 
повiльно i наполегливо розвивати 
тему, шукати взаємовигiднi iнтереси 
з потенцiйними партнерами. Якщо 
в планах було пiдвищення рiвня 
квалiфiкацiї, здобуття освiти, то i для 
цього момент вдалий. Окрiм знань, 
на вас чекають цiкавi i кориснi зна-
йомства. Тиждень сприятливий 
для поїздок, за винятком п`ятниці 
i недiлі. У цi днi вашi плани можуть 
бути порушенi.

Сприятливi днi: 15, 18; неспри-
ятливi: 16.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Один з найважливiших 

тижнiв року, коли ви можете 
опинитися перед вибором. 

Не пропустiть можливостей, якi є 
в цей час. А до ускладнень у спра-
вах поставтесь як до необхiдного 
досвiду. Цiлком iмовiрно, що з них 
вам вдасться отримати користь. 
Змiни можуть вiдбутися i в особис-
тому життi. Перша половина тижня 
сприятливiша для початку справ, 
юридичного оформлення угод. За-
раз вашi доходи стабiльнi i продо-
вжуватимуть рости, i саме фiнансова 
сторона дiлових i особистих стосун-
ків поки буде в центрi вашої уваги.

Сприятливi днi: 16, 17; неспри-
ятливi: 12.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Якщо вашi дiловi або 

особистi стосунки давно ви-
магали перегляду, то не втра-

чайте можливостi цього тижня цю 
тему обговорити. Зараз формуються 
новi тенденцiї, i пощастить тим, кого 
з партнерами пов`язують спiльнi 
довготривалi проекти або iнтереси. 
Можливi i новi союзи, i нове парт-
нерство. З другої половини тижня 
чекайте несподiваних поворотiв у 
справах. У недiлю можливi травми 
пiд час занять спортом. Зустрiчi, по-
їздки i розваги плануйте на суботу.

Сприятливi днi: 15; несприя-
тливi: 13.

РИБИ (20.02-20.03)
Вам не складе труднощiв 

справити найвигiднiше вра-
ження на особу, яку ви плану-

єте пiдкорити. Давайте собi серйознi 
завдання, шукайте творчi вирiшення. 
Успiх зараз на вашому боцi, але в 
першiй половинi тижня потрiбна ще 
i працьовитiсть. А в другiй - умiння 
гнучко змiнювати свою позицiю, 
зберiгаючи вiрнiсть основним прин-
ципам. Зараз ваш вплив на найближ-
че оточення зростає, i ви можете 
спробувати себе в новiй ролi.

Сприятливi днi: 18; неспри-
ятливi: немає. 

НАЙ-НАЙ

РЕЙТИНГ 
НАЙБІЛЬШ 

СТРЕСОВИХ 
ПРОФЕСІЙ

Інтернет-портал, присвя-
чений професіям і кар’єрному 
росту, обнародував традицій-
ний щорічний рейтинг найбільш 
стресових професій. Опитування 
проводили виключно серед гро-
мадян США.

На першому місці в 2010 
році, як і раніше - робота по-
жежника. За нею йдуть: член 
правління фірми, таксист, хірург, 
поліцейський, льотчик, дорож-
ній поліцейський, фахівець з PR, 
рекламних проектів і маклер з 
нерухомості.

Раніше британські вчені вже 
заявляли про проблеми в жит-
ті чоловіків-бізнесменів - “вони 
схильні до стресів, ведуть сидя-
чий спосіб життя і погано харчу-
ються”.

ДУХОВНІСТЬ - ПОНАД УСЕ

 ЗА ОБІД ТУРИСТИ 
РОЗПЛАЧУЮТЬСЯ... МОЛИТВАМИ

У столиці Хорватії дедалі більшою популярністю серед туристів 
користується так зване “духовне кафе”, де плату за послуги з туристів 
беруть у формі молитовних співів.

Унікальний заклад Jedro із 
курйозним сервісом існує при 
церкві Sveta Mati Slobode у при-
ході Святого Духа, що у кварталі 
Жарун. Обслуговуючий персонал 
цього кафе не вимагає від відві-
дувачів кун або євро, але просить 
від душі помолитися після смач-
ної трапези.

Зокрема, за найдорожчий 
напій Coca-cola відвідувачі “пла-
тять” п’ятьма молитвами “Сла-
ва Отцю і Сину і Святому Духу” і 
“Радій, Маріє!”. А кава з молоком 
коштуватиме три “Отче наш”. А 
якщо відвідувач захоче випити 

пиво або гемишт (біле сухе вино з мінеральною водою) за рахунок 
Всевишнього, то отримає відмову, оскільки алкоголь,  як і сигарети, 
тут заборонено зовсім.

Зараз кафе відкрите для всіх бажаючих у неділю після меси з 
13:00 до 14:00. У планах приходу - продовжити час роботи закладу, 
оскільки кількість його відвідувачів стрімко збільшується.

11 ЛИПНЯ - ДЕНЬ РИБАЛКИ

Рибалка - це не просто захо-
плення, а й корисний відпочинок 
на природі. Любителі посидіти 
з вудочками біля дзеркального 
плеса водоймища мають без-
межну витримку. Адже не кожен 
може тривалий час на одному 
місці спорстерігати за рухами 
яскравого поплавка.

У нашому районі чимало риба-
лок. Це  не лише люди старшого 
віку, а й школярі. Інколи серед них 
можна побачити й жінок. У рибалок 
вже увійшло у звичку прокидатися 
ранесенько на зорі й в полоні при-
роди відпочивати з користю.

На знімках: рибалки біля ра-
йонних водоймищ.


