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- На виконання розпоря-
дження Київської облдержад-
міністрації від 21.04.2010 № 
363 “Про проведення перевірки 
відповідності чинному законо-
давству рішень місцевих орга-
нів виконавчої влади та орга-
нів місцевого самоврядування 
Київської області із земельних 
питань” голова Макарівської 
райдержадміністрації прийняв 
розпорядження від 23.04.2010 
№ 506 “Про проведення пере-
вірки відповідності чинному 
законодавству розпоряджень 
голови Макарівської райдер-
жадміністрації та рішень органів 
місцевого самоврядування Ма-

карівського району із земельних 
питань”. Зазначеним розпоря-
дженням утворена міжвідомча 
районна комісія та затверджено 
положення про неї.

Протягом квітня – травня  
було проведено три засідання 
комісії, на яких затверджений 
план комплексної перевірки 
відповідності чинному законо-
давству розпоряджень голови 
райдержадміністрації та рішень 
органів місцевого самовряду-
вання району із земельних пи-
тань та Заходи для перевірки 
відповідності чинному законо-
давству розпоряджень голови 
райдержадміністрації та рішень 

органів місцевого самовряду-
вання району із земельних пи-
тань і проаналізовано звернення 
громадян із земельних питань; 
договори оренди земельних ді-
лянок та водних об’єктів; зро-
блено аналіз юридичних осіб, 
що були визнані банкрутами 
протягом 2008-2010 років.

Було встановлено 41 власни-
ка земельних ділянок загальною 
площею більше 170 га, які ви-
користовують їх не за цільовим 
призначенням. Рішенням Київ-
ської обласної ради п’ятого скли-
кання від 03.07.2008 №335-18-V 
змінено межі с. Юрів Юрівської 
сільської ради, а саме збільшено 

площу населеного пункту з 167,5 
га до 182,5 га. Рішенням район-
ної ради п’ятого скликання від 
11.11.2008 №321-14-V надано 
дозвіл на виготовлення технічної 
документації по зміні меж с. Ко-
ролівка. Рішенням Пашківської 
сільської ради 09.07.2009 №160 
погоджено проект землеустрою 
щодо встановлення і зміни межі 
сіл Пашківка (495,09 га), Вітрівка 
(440,2 га) Пашківської сільської 
ради.

Податковій інспекції у Мака-
рівському районі надіслано за-
пит про надання інформації про 
перелік закладів, установ та ор-
ганізацій, що були звільнені або 
отримали пільги по сплаті зе-
мельного податку чи орендної 
плати за період 2008-2010 ро-
ків. Так, на території району на-
явні 53 підприємства, установи, 
організації, які користуються 
пільгами по платі за землю.

Зібрано інформацію про юри-
дичних осіб, щодо яких було по-
рушено справи про банкрутство, 
які були визнані банкрутами та 
щодо яких проведено державну 
реєстрацію припинення в зв’язку 
з визнанням їх банкрутами про-
тягом 2008-2010 років. Так, пору-
шено провадження у справі про 
банкрутство щодо 23 юридичних 
осіб, визнано боржників банкру-
тами та призначено ліквідатора 

– 2 юридичні особи, припинено 
державну реєстрацію в зв’язку з 
визнанням банкрутами – 18 юри-
дичним особам. 

2 червня  розпорядженням го-
лови адміністрації № 531 утворе-
но комісію з питань дотримання 
чинного законодавства України у 
сфері земельних правовідносин 
у районі та затверджено поло-
ження про неї. Її очолює перший 
заступник голови адміністрації 
В.М.Гудзь. На двох засіданнях 
було розглянуто 68 заяв грома-
дян України, переважно меш-
канців району про виділення 
земельних ділянок та надання 
дозволів на розроблення проек-
тів землеустрою. Рекомендації 
комісії є підставою для управлін-
ня Держкомзему в Макарівсько-
му районі готувати проекти роз-
поряджень із зазначених питань. 
(Раніше райдержадміністрацією 
переважно приймались розпо-
рядження про надання дозволів 
на розроблення технічної доку-
ментації).

Також 2 червня розпоряджен-
ням голови адміністрації №532 
утворено комісію щодо визначен-
ня доцільності зміни функціональ-
ного та цільового використання 
земель у районі при райдержад-
міністрації. Станом на 8.07.2010 
засідання не проходили.

МІЖВІДОМЧА РАЙОННА КОМІСІЯ ВИЯВИЛА ПОРУШЕННЯ 
У НАДАННІ ТА ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЛІ

У залі засідань Макарівської райдержадміністрації відбулося спільне засідання обласної міжві-
домчої комісії з організації та проведення перевірки відповідності чинному законодавству розпоря-
джень голови Київської облдержадміністрації та голів райдержадміністрацій, рішень органів місце-
вого самоврядування Київської області із земельних питань з Макарівською районною міжвідомчою 
комісією за участю голови Баришівської, Білоцерківської, Богуславської, Іванківської, Кагарлицької, 
Києво-Святошинської, Переяслав-Хмельницької, Поліської, Рокитнянської, Сквирської, Ставищан-
ської, Тетіївської, Яготинської районних міжвідомчих комісій та Бориспільської, Бучанської, Ржищів-
ської, Славутичської міських міжвідомчих комісій. У ході засідання були висвітлені результати роботи 
Макарівської районної міжвідомчої комісії, а також питання визначення орендних ставок при укла-
данні договорів оренди по різних категоріях земель та розробки райдержадміністраціями Регіональ-
них програм освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення 
відповідних угідь, охорони земель, проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування 
земель державної та комунальної власності і проведення інвентаризації земель для кожного адміні-
стративного району області на 2010-2011 роки за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкоду-
вання втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

З першого питання виступив керівник апарату райдержадміністрації, заступник голови 
Макарівської районної міжвідомчої комісії Сергій Прунцев (з доповіді):

Всі хто віддавав доку-
менти до земельних ор-
ганізацій на виготовлення 
державних актів стикали-
ся з проблемами. Ця про-
цедура нерідко переви-
щувала терміни вказані в 
договорі. Не оминуло це 
і жителів села Козичанка, 
які не дочекавшись зе-
мельних актів, звернулися 
за допомогою до голо-
ви райдержадміністрації 
Ярослава Добрянського. 
Радості козичанців не було 
меж, адже лише за кілька 
днів їх проблему виріши-
ли – їм видавали на руки 
документи. Голова адміні-
страції Ярослав Вікторо-
вич та начальник Макарів-
ського районного відділу 
Київської регіональної фі-
лії центру ДЗК Олександр 
Гулак особисто приїхали з 
цієї нагоди.

Окрім цього, мешканці 
села, скориставшись на-
годою, задавали питання 
Ярославу Вікторовичу та 
Олександру Олександро-
вичу. Проблеми, з якими 
звернулися громадяни, 
стосувалися землі, пра-
вомірності виготовлення 
документів, освітлення ву-
лиць, ремонту доріг. З під-
нятими проблемами голо-
ва адміністрації пообіцяв 
розібратися під час осо-
бистих прийомів.

- Оформлення держав-
них актів на земельні ді-
лянки, - наголосив Ярос-
лав Вікторович, – завжди 
викликало відповідну со-

ціальну напругу серед 
громад. Сьогодні влада, 
безпосередньо райдер-
жадміністрація, разом з 
управлінням земельних 
ресурсів та центром ДЗК 
вживають відповідні захо-
ди, щоб найшвидше закін-

чити етапи оформлення 
земельних документів. І 
сьогодні ми започаткува-
ли, я думаю, що це стане 
традиційно, видачу дер-
жавних актів на земельні 
ділянки громадянам. У 
перспективі ми також роз-
глядаємо питання видачі 
ще біля 200 документів, 
які плануємо підготува-
ти протягом найближчо-
го тижня. Паралельно з 
цим через управління зе-

мельних ресурсів та ДЗК 
завершили роботу по 
оформленню державних 
актів ветеранам Великої 
Вітчизняної війни. Тобто, 
на сьогоднішній день ми 
максимально доклали зу-
силь для того, щоб люди, 

які очікували їх протягом  
5-6 років, нарешті отри-
мали ці акти. Фактично ми 
зняли ту соціальну напру-
гу, яка була в районі, і не 
лише в нашому.

- Чому видачу актів роз-
почали саме з Козичанки?

- На минулому тижні на 
особистому прийомі, як і 
завжди, до мене зверта-
лись мешканці району. Так 
вже склалося, що були в 
основному жителі цього 

населеного пункту. Їх го-
ловною проблемою було 
саме оформлення держ-
актів, на які вони очікува-
ли біля 4 років. Завдяки 
плідній співпраці райдерж-
адміністрації, управління 
земельних ресурсів та ДЗК 

ми ці документи видали.
- Яка наступна сіль-

ська рада?
- Ми плануємо ви-

дати біля 200 актів, при-
близно по 8 сільських 
радах.

- Макарівське відді-
лення ДЗК прискорило 
реєстрацію державних 
актів,  – продовжив роз-
мову  Олександр Гулак. 
– Протягом трьох ро-
бочих днів працівники 
ДЗК зареєстрували 120 
державних актів. Завдя-
ки співпраці з головою 
райдержадміністрації 
та козичанським сіль-
ським головою ці акти 
зараз, лише протягом 
однієї години, будуть 
видані людям, а якщо 
працювали б за звичай-

ною схемою, видача роз-
тягнулася б на два – три 
тижні.

Загалом цього дня жи-
телям Козичанки вручили 
90 державних актів. Попе-
реду ще кілька населених 
пунктів, мешканці яких бу-
дуть щиро дякувати за на-
дану допомогу у вирішенні 
такого наболілого питан-
ня.

Ірина ЛЕВЧЕНКО. 

ВРУЧИЛИ ДЕРЖАВНІ АКТИ

Заступник голови райдержадміністрації Андрій Грі-
ненко 22 липня провів засідання “круглого столу”. До об-
говорення долучилися керівники району та представники 
громадськості.

Заступник голови райдержадміністрації ознайомив 
присутніх з основними положеннями Програми економіч-
них реформ на 2010 - 2014 роки „Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” 
та механізмами її реалізації на регіональному рівні. Як 
зазначалося, Програма економічних реформ є головним 
документом, який визначає стратегію реформування на-
ціональної економіки на 5 років і охоплює широкий набір 
стратегічних перетворень за такими напрямами: ство-
рення базового підґрунтя для економічного зростання; 
формування сприятливого бізнес-клімату; модернізація 
інфраструктури та базових секторів економіки; поліп-
шення якості життя.

Відбувається її активне обговорення, в тому числі - й 
на засіданнях регіонального комітету з економічних ре-
форм при райдержадміністрації, які проводяться що-
четверга. Узагальнені пропозиції до загальнодержавної 
Програми економічних реформ подані до ОДА.

Позаминулий четвер голова райдержадміністрації 
Ярослав Добрянський провів засідання колегії райдерж-
адміністрації, в якому взяли участь голова районної 
ради Микола Вараницький, заступники голови райдер-
жадміністрації, сільські та селищні голови, керівники 
установ, підприємств, товариств агропромислового 
комплексу. На засіданні було заслухано ряд питань. 

З доповіддю „Про підсумки соціально-економічного 
та культурного розвитку району за І півріччя 2010 року” 
виступила начальник відділу економіки райдерж-
адміністрації Світлана Дідківська. Про підготовку до 
збирання зернових у сільськогосподарських підпри-
ємствах району проінформував начальник управлін-
ня агропромислового розвитку райдержадміністрації 
Віталій Пономаренко; про хід підготовки навчальних 
закладів району до нового 2010-2011 навчального 
року – начальник відділу освіти райдержадміністрації 
Віктор Гартфіль. На колегії також було заслухано пи-
тання про виконання заходів за наслідками перевірок 
контрольно-ревізійним відділом у Макарівському ра-
йоні, з яким виступив його начальник Тарас Шевченко, 
та про стан енергозбереження у районі доповіла на-
чальник відділу житлово-комунального господарства 
райдержадміністрації Оксана Підоріна.

З розглянутих питань голова райдержадміністрації 
дав доручення відповідним службам.

: : :   ОФІЦІЙНО :: : 

•

•
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Закінчення. Поч. на 1 стор.
Поряд з цим виявлено 92 розпоря-

дження на загальну площу 1519,11 га, 
що знаходяться на стадії розроблення. В 
тому числі: 

8 - для ведення фермерського госпо-
дарства; площа складає — 273,9 га.

2 - для пасовища; площа складає - 
215,9 га.

11 - ведення с/г виробництва; площа 
складає - 538,7 га.

30 - для виробничих потреб та обслу-
говування виробництва; площа складає - 
244,74 га.

24 - для комерційного використання; 
площа складає - 120,5 га.

6 - рекреаційного та спортивно-
культурного призначення; площа складає 
- 65,9 га. 

Під час роботи міжвідомчої районної 
комісії встановлено наявність спірних 
питань щодо землекористування та зем-
леволодіння (юридичного оформлення 
власності) стосовно будівництва та роз-
витку електромереж (магістральних) в 
адміністративних межах Забуянської, Ко-
ролівської, Ніжиловицької, Комарівської, 
Наливайківської, Липівської, Плахтянської 
сільських рад та Макарівської і Кодрян-
ської селищних рад. 

На даний час прокуратурою району 
зареєстровано позов до районного суду 
в інтересах держави та райдержадміні-
страції щодо юридичного оформлення 
власності громадянами на землю, де за-
проектовано прокладання магістральних 
електромереж.

За час роботи районної міжвідом-

чої комісії було скасовано чотири роз-
порядження голови адміністрації від 
29.12.2008 №4584, від 21.01.2009 №92, 
від 22.12.2008 №4539, від 10.02.2009 
№281.

Поряд з цим, велика увага приділяєть-
ся перевірці дотримання природоохорон-
ного законодавства при використанні во-
дойм, наданих у користування на умовах 
оренди, а саме:

- використання водойм без належно 
оформлених правовстановлюючих доку-
ментів, зокрема, без належно оформле-
них договорів оренди водних об’єктів (не 
погоджених у відповідних службах);

- проведення неконтрольованого за-
риблення без участі представників еколо-
гії та рибоохорони;

- повна бездіяльність на орендованих 
водних об’єктах (відсутність зариблення і 
так далі);

- проведення господарської діяльнос-
ті на водоймах без дозволу на спеціальне 
водокористування;

- засмічення водних об’єктів побуто-
вим сміттям.

Встановлено наявність 52 договорів 
оренди водних об’єктів, з них 17 укладено 
з порушеннями норм чинного законодав-
ства України. На даний час ведеться робо-
та по усуненню порушень, виявлених при 
передачі в оренду водних об’єктів.

Вилучення земель лісового фонду до 
інших категорій земель проходило при на-
явності погоджень органів лісового госпо-
дарства, всього було вилучено 209,79 га 
земель лісового фонду, в т.ч. на території 
сільських, селищних рад: Колонщинська – 

154,03 га; Копилівська – 7,20 га; Гаврон-
щинська – 32,67 га; Ясногородська – 0,68 
га; Макарівська – 15,21 га.

В контексті виконання розпорядження 
голови ОДА та роботи міжвідомчої комісії 
особлива увага приділяється наповненню 
бюджету через сплату земельного податку 
та плати за землю, а саме розглядається 
питання підняття орендної плати до еконо-
мічно обґрунтованого рівня з урахуванням 
середнього в області.

Так, станом на 8.07.2010 року встанов-
лено 26 договорів оренди, до яких будуть 
внесені зміни щодо збільшення відсотка 
орендної плати за землю.

При підписанні державних актів щодо 
купівлі-продажу повинна звертатися ува-
га на сплату земельного податку попере-
дніми власниками і тільки у разі сплати 
коштів до бюджету можливе підписання 
таких актів на нових власників. Також ве-
деться робота щодо виявлення неплатни-
ків за землю серед власників земельних 
ділянок (в тому числі із залученням усіх 
можливих засобів та знарядь).

У подальшому з метою забезпечення 
повної та всебічної роботи міжвідомчої 
районної комісії буде проведено аналіз 
правової діяльності та ефективності ви-
користання земель фермерськими гос-
подарствами (в районі близько 79 фер-
мерських господарств) та садівничими 
товариствами на території району.

На даний час особлива увага приділя-
ється аналізу договорів оренди земельних 
ділянок. 14 червня 2010 року розпоряджен-
ням голови адміністрації № 550 утворено 
робочу групу з інвентаризації договорів 

оренди землі, ефективності використання 
земельних ділянок орендарями та сплати 
орендної плати. Затверджено графік спів-
бесід з орендарями та землекористува-
чами. Затверджено новий склад комісії з 
розгляду питань, пов’язаних з погоджен-
ням документації із землеустрою. Розпо-
рядження прийнято в зв’язку з включен-
ням до складу Наталії Леонідівни Заітової 
– директора Київського обласного центру 
охорони і наукових досліджень пам’ятки 
культурної спадщини замість Т.Моргун.

Проаналізовано 270 розпоряджень 
щодо оренди земельних ділянок та 
об’єктів водного фонду, що надавались 
райдержадміністрацією за період з 2004 
року по 2009 рік.

Встановлено наявність 80 договорів 
оренди на загальну площу -1561, 46 га:

в т.ч. 28 - для ведення фермерського 
господарства; площа складає - 814 га; 
орендна плата складає від 1 % до 5 % від 
НГО;

5 - для ведення ОСГ; площа складає - 
16,54 га; орендна плата складає від 2 % 
до 5 % НГО;

15 - для ведення с/г виробництва; 
площа складає - 654,89 га; орендна плата 
складає від 4 % до 6 % НГО;

14 - для комерційного використання; 
площа складає - 21,73 га; орендна плата 
складає від 4 % до 10 % НГО;

4 - для ведення колективного садівни-
цтва; площа складає - 14,82 га; орендна 
плата складає 10 % НГО;

6 - для обслуговування виробни-
цтва; площа складає - 39,38 га; орендна 
плата складає від 1 % до 10 % НГО.

МІЖВІДОМЧА РАЙОННА КОМІСІЯ ВИЯВИЛА ПОРУШЕННЯ 
У НАДАННІ ТА ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЛІ

ПРОМИСЛОВА ПРОДУКЦІЯ 
КОРИСТУЄТЬСЯ ПОПИТОМ

За І півріччя 2010 року промислові підприєм-
ства району реалізували продукції на суму 257,1 
млн. грн. У загальному обсязі ТОВ „Аеротехніка 
МЛТ” займає 35,7 відсотка, ТОВ «Рууккі Украї-
на» – 31,3 відсотка. Продукція державного під-
приємства „Червонослобідський спиртозавод” 
у загальному обсязі складає 14,8 відсотка і за 
підсумками півріччя збільшено її реалізацію у по-
рівнянні з минулим роком відповідного періоду 
на 35,6 відсотка.

Найбільший ріст обсягу реалізованої про-
мислової продукції досягнуло ВАТ „Плахтян-
ський дослідний завод ветпрепаратів” (на 162 
відсотки). У загальному обсязі реалізованої про-
дукції району воно займає 1,1 відсотка. 

У філії „Дослідний завод з виробництва вет-
препаратів науково-виробничого підприємства 
„Укрзооветпостач” обсяг реалізованої промис-
лової продукції зріс на 31,1 відсотка. На 13 від-
сотків збільшили реалізацію на ДП АТ „Київхліб” 
„Макарівський хлібозавод”, на 8,8 відсотка – ТОВ 
„Слобода Ко”. 

ЗНАЧНА ЧАСТКА МАЛОГО БІЗНЕСУ
Із загальної кількості 2,7 тис. суб’єктів мало-

го бізнесу – 2379 – фізичних осіб та 351 – юри-
дичних. Протягом І півріччя зареєстровано 153 
фізичні особи та 28 юридичних. Кількість  малих 
підприємств на 10 тис. наявного населення ста-
новить 82. У них працює 2014 осіб. У трудових 
відносинах з підприємцями перебуває 787.

У районі зареєстровано 79 фермерських гос-
подарств, які використовують 4315,8 га землі, в 
тому числі 1439,6 га взято в оренду.

Частка податкових надходжень від суб’єктів 
малого бізнесу становить 23,8% від загальних 
надходжень зведеного бюджету району, або 
10636 млн. грн., (у т. ч. 8063 млн. грн. – від юри-

дичних осіб, 2573 млн. грн. – від фізичних). 
Малі підприємства виробляють металеві виро-

би і конструкції, безалкогольні напої, столярні ви-
роби, сувеніри, швейні вироби, безалкогольні на-
пої, продукцію птахівництва, надають транспортні 
та побутові послуги, працюють у сфері роздрібної 
торгівлі та ресторанного господарства.

ЗРІС ВАЛОВИЙ НАДІЙ МОЛОКА
Станом на 01.07.2010 року в сільськогоспо-

дарських підприємствах усіх  форм власності  
ВРХ складає 4793 голови, що на 752 більше, ніж 
за відповідний період 2009 року, корів є 1984, 
що на  277 більше у порівнянні з відповідним 
періодом минулого року. Валовий надій молока 
за  шість місяців поточного року становить 3450 
тонн, що на  485 тонн (116%) більше, ніж  за від-
повідний період торік. Надоєно молока на коро-
ву 2003 кг, що, правда, на 155 кг менше, ніж за 
відповідний період минулого року. 

ГАЗИФІКАЦІЯ НАСЕЛЕНИХ 
ПУНКТІВ ТРИВАЄ

За І півріччя введено в дію газопровідних 
мереж різних тисків 16,04 км, із них увідних га-
зопроводів – 4,03 км, внутрішньобудинкових – 
1,586 км, розподільчих – 10,423 км. Газифікова-
но 234 будинки, з них з регуляторами тиску 98. 
Збудовані газопровідні мережі в с. Колонщина 
до кіностудії 10,423 км.

ПОБУДОВАНО БІЛЬШЕ 
150 ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

У районі з початку року збудовано та здано 
в експлуатацію 151 будинок загальною площею 
18,6 тис. кв. м, що більше відповідного періоду 
минулого року на 50, або на 49,5 відсотка. Все 
збудоване житло припадає на індивідуальний 
сектор.

ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

До районної ради надхо-
дила велика кількість звер-
нень громадян, жителів сіл 
Калинівка, Фасова, Люд-
винівка, Пашківка, Бишів, 
Копилів, Мотижин та інших 
населених пунктів з приво-
ду неможливості проїзду до-
рогою Калинівка-Юрів через 
її перекриття. Співробітни-
ки Управління ДАІ ГУ МВС 
України в Київській області 
та представники районної 
ради обстежили даний від-
різок дороги. З’ясувалося, 
що при проведенні капіталь-
ного ремонту та влаштуванні 
лівоповоротних з’їздів на ав-
томобільній дорозі Київ-Чоп 
(км 55+300), згідно робочого 

проекту, розробленого Укра-
їнським державним інститу-
том з проектування об’єктів 
дорожнього господарства та 
погодженого Департаментом 
ДАІ МВС України, перекрито 
дорогу місцевого значення 
до села Юрів. Це призвело 
до незручностей. Якщо рані-
ше жителі прилеглих сіл на-
пряму їхали до Юрова, Чер-
воної Слободи, то відтепер 
їм доводилося здійснювати 
об’їзд по трасі Київ-Чоп на 
гужовому транспорті, орга-
нізовувати прохід для тра-
урних процесій, перевозити 
школярів до школи проти 
руху зустрічного транспорту, 
що могло спричинити багато 

аварійних ситуацій. Все це 
викликало невдоволення та 
соціальну напругу серед міс-
цевих жителів.

Вирішення даної пробле-
ми стало можливим після 
втручання районної ради. На-
діславши листи-клопотання 
у відповідні інстанції, вдало-
ся домовитись про внесен-
ня змін до схеми організації 
руху на цій ділянці дороги. 
Відповідно Служба автомо-
більних доріг у Київській об-
ласті прийняла рішення роз-
робити проект змін в схему 
організації дорожнього руху 
з його відновленням по до-
розі місцевого значення. 
Після відповідних погоджень 
це вдалося зробити в найко-
ротші строки. 
Григорій НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ, 

заступник голови 
районної ради.

ВТРУТИЛАСЯ РАЙОННА РАДА 
І ДОПОМОГЛА 

У  В І Д П О В І Д Ь  Н А  З В Е Р Н Е Н Н Я  Г Р О М А Д Я Н

Ранні зернові й зернобобові культури в сільськогосподарських під-
приємствах району займають 4342 га, з них 1778 – озимої пшениці та 
1042 – жита; 1522 га – ранні ярі: 195 – ячменю, 377 – ярої пшениці, 875 
– вівса, 75 – зернобобових культур. Просо і гречка по всіх категоріях 
господарств складають 512 га. 

На присадибних ділянках площа до збирання ранніх зернових ста-
новить 2112 га, в тому числі: озима пшениця – 648, ячмінь – 325, овес 
– 700 га.

Для збирання врожаю в сільськогосподарських підприємствах є 
53 зернозбиральні комбайни. Всі відремонтовані. Проте 45 з них, а 
це 85 відсотків від усієї кількості, відпрацювали свій амортизацій-
ний строк.

Навантаження на комбайн на збиранні ранніх зернових культур ста-
новить 119 гектарів. Це дає змогу завершити їх обмолот при сприят-
ливих погодних умовах у середньому за 14 робочих днів. Найбільше 
навантаження на один комбайн у ТОВ „АФ „Київська” – 212 га, ТОВ „До-
бробут” – 428 га, ПП „Макарів Агробуд” – 421 га.

Площа скошування у валки зернових культур попередньо становить 

712 гектарів, або 17 відсотків від наявної. Потрібно 10 робочих днів для 
скошування всієї площі.

У збиральній кампанії буде задіяно 68 автомобілів біля комбайнів та 
для обслуговування зернотоків.

Зерносховищ у районі об’ємом 10850 тонн – 11, насінних сховищ 
об’ємом 3850 тонн – 14, критих токів – 11 та майданчиків – 11. На них 
ведеться підготовка до приймання зерна.

Для первинного обробітку зерна буде задіяно 2 зерноочисних комп-
лекси типу ЗАВ, які вже підготовлені до роботи, 5 КЗС, з яких відремон-
тованих 4. 

Очікується середня урожайність озимих зернових 26,2 центнера з 
гектара та ярих зернових - 20,2 центнера з гектара.

При потребі дизельного палива 315 тонн для збирання ранніх зер-
нових у наявності 110 тонн, що становить 35 відсотків забезпеченості. 
Бензину на даний час - 80 тонн при потребі 120 тонн. Дизельним мас-
лом та мастильними матеріалами підприємства в цілому забезпечені.

Всі зернозбиральні комбайни, які будуть задіяні на жнивах, укомп-
лектовані кадрами. Всього буде зайнято для роботи на комбайнах 106 
комбайнерів, на тракторах – 22 механізатори.

Сільськогосподарські підприємства всю сільськогосподарську тех-
ніку, задіяну на збиранні врожаю 2010 року, планують використовувати 
груповим методом.

ЖНИВА-2010
•

•

•

•

•

•

•
•

•
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З  Р Е Д А К Ц І Й Н О Ї   П О Ш Т И

ПРОГНОЗИСТИ 
ПОМИЛЯЮТЬСЯ

По суті, підготовка провідних по-
літичних сил країни до майбутніх ви-
борів депутатів місцевих рад, сіль-
ських, селищних і міських голів вже 
давно розпочалася. За той час, що 

залишився до 31 жовтня, всім їм на-
лежить відповісти на головне запи-
тання: хто буде представляти партії 
на місцях. Адже кадри, як відомо, ви-
рішують все.

Не виняток і партія головного 
реформатора країни Сергія Тігіпка 
«Сильна Україна».

Саме до неї сьогодні прикута 
пильна увага і політологів, і звичайних 
громадян. Перші взагалі називають 
«СУ» головною інтригою виборів, що 
наближаються. Другі – дедалі голо-
сніше заявляють про підтримку роз-
початого нинішнім віце-прем’єром 
економічного і соціального рефор-
мування України.

- Структура підтримки Тігіпка – це, 
передусім, представники інтелігенції, 
малий і середній бізнес, тобто, мис-
ляча частина суспільства. Вони якраз 
обирають не тих, хто гучними заява-
ми збурює повітря, а тих, хто реально 
працює, – говорить заступник голови 
«Сильної України» Костянтин Бон-
даренко. – І рейтинг партії, і нашого 
лідера щодень зростає. Ті, хто проро-

кував Сергієві Леонідовичу неминуче 
падіння популярності у зв’язку з його 
приходом в уряд, виявилися погани-
ми прогнозистами.

Справді, всього за півроку партія 
реформаторів встигла не тільки від-
крити майже 1900 своїх організацій у 
27 регіонах України, а й завдяки ак-

тивній діяльності на місцях і в 
центрі вийти на друге місце в 
рейтингу загальнонаціональ-
них політичних партій.

Хто ж піде на місцеві ви-
бори під прапором «Сильної 
України»?

ДОСТОЙНИХ 
ДОПОМОЖЕ 

ВИЗНАЧИТИ КРАЇНА
Як перша в історії України 

політична партія європейського 
типу «СУ» не має наміру робити 
з кандидатур делегатів у «малу» 
владу таємниці за сімома пе-
чатками. Виборчі списки, як не 
раз заявляв сам Сергій Тігіпко, 

будуть відкритими. Достойних пред-
ставляти партію на місцевих виборах 
виберуть з урахуванням думки укра-
їнців.

Із цією метою «Сильна Україна» 
вперше за всю історію політичного 
життя країни проводить так званий 
праймеріз у загальнонаціональному 
масштабі. Іншими словами – це рей-
тинговий відбір кандидатів на вибор-
ні посади серед представників однієї 
партії. Він буває відкритим, коли го-
лосувати може будь-який громадя-
нин, і закритим, коли право голосу 
мають тільки члени партії, що про-
водить попередні вибори. Цього літа 
Україна стане свідком і учасницею 
обох варіантів рейтингового відбору 
найбільш достойних.

- Праймеріз – це можливість для 
кожного члена партії стати кандида-
том від «Сильної України» на виборах 
до місцевих органів влади 31 жовтня 
2010. Це відкритий, демократичний 
відбір, який дозволить визначити 
кращих із кращих. «Сильна Україна» 
надає реальний шанс кожному пар-

тійцеві просунутися в кар’єрі, реалі-
зувати свої ідеї, – говорить керівник 
Національного секретаріату партії 
Сергій Вітер.

За його словами, для участі в по-
передніх виборах кандидатові необ-
хідно подати заявку в місцеве відді-
лення партії. Заяви приймаються в 
регіональних, міських і районних ор-
ганізаціях «Сильної України» з 20 по 
31 липня. Всю інформацію про поря-
док проведення попередніх виборів 
можна буде отримати у відділеннях 
партії на місцях і на партійному сайті 
www.silnaukraina.com.

Внутрішньопартійне голосування 
стартує вже 10 серпня. За кандида-
тів зі списку праймеріз свого району, 
міста, області члени партії зможуть 
проголосувати на сайті «Сильної 
України».

Паралельно з інтернет-виборами, 
з 10 по 31 серпня, відбудеться від-
критий, всенародний праймеріз. 
Громадяни зможуть голосувати в мо-
більних пунктах «Народний прайме-
різ», які будуть розташовані на цен-
тральних вулицях населених пунктів. 
До речі, на народне голосування ви-
носиться той же список, що і на вну-
тріпартійне. А їх результати будуть 
опубліковані на сайті партії на почат-
ку вересня.

– Проводячи попередні партійні 
вибори, ми хочемо оцінити потенціал 
кандидатів від нашої партії. Річ же не 
в тому, щоб поставити в список «по-
трібних» людей. Ми хочемо знати, 
хто сьогодні користується реальною 
довірою на місцях. Ми шукаємо но-
вих лідерів, – зазначив голова партії 
«Сильна Україна» Сергій Тігіпко.

Відомий політик упевнений: таких 
нових лідерів, здатних кардинально 
змінити на краще життя своїх міст і 
районів, буде багато. Політична кар-
та країни змінилася. І нова сила ви-
суває на передній край боротьби за 
модернізацію України нових, ініціа-
тивних, досвідчених молодих профе-
сіоналів. Людей, які звикли ставити 
перед собою чіткі завдання і досяга-
ти результату.

Андрій ЧАЛИЙ.

Сергій ТІГІПКО:  «МИ ШУКАЄМО 
НОВИХ ЛІДЕРІВ»

Списки кандидатів від партії для участі у місцевих виборах будуть 
сформовані з урахуванням результатів попереднього партійного 

голосування – так званого праймеріз.

РАЙОНУ ЗА І  ПІВРІЧЧЯ 2010 РОКУ
НА ОБЛІКУ 283 БЕЗРОБІТНИХ

Аналізуючи ринок праці району, слід відмітити, 
що зростання рівня зареєстрованого безробіття 
не спостерігається. Так, станом на 1.07.2010 року 
воно становить 1,56% від населення в працездат-
ному віці, що на 1,64% менше, ніж за аналогічний 
період минулого року. Серед 283 безробітних 51,6% 
становлять жінки. Водночас слід відмітити, що за І 
півріччя зросла чисельність звернених до центру 
зайнятості і становить 397 непрацюючих громадян, 
що більше на 30 осіб проти аналогічного періоду 
минулого року.

Станом на 1 липня працевлаштовано 175 грома-
дян, що більше на 11 осіб, ніж у І півріччі 2009 року. До 
громадських робіт було залучено 128 безробітних; 
направлено на професійне навчання (проходження 
стажування) 25.

ВІДНОВЛЕНА ВИПЛАТА ДОТАЦІЙ 

РОБОТОДАВЦЯМ
У 2010 році була за рахунок Фонду загаль-

нообов’язкового державного соціального страху-
вання на випадок безробіття відновлена виплата 
дотацій роботодавцям, які працевлаштовують без-
робітних. За 6 місяців працевлаштовано 10 без-
робітних на дотаційні робочі місця, компенсовано 
роботодавцям витрати на заробітну плату в сумі 73 
942 грн.

На сьогоднішній день на ринку праці району спо-
стерігається збільшення вакансій заявлених робо-
тодавцями. На 1 липня  зареєстровано 57 вакансій, 
що на 7 більше, ніж в аналогічному періоді минулого 
року.

ЗМІЦНЮЄТЬСЯ МАТЕРІАЛЬНА БАЗА 

МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 
У районі проводиться значний обсяг робіт щодо 

зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-

профілактичних закладів як первинної ланки охоро-
ни здоров’я, так і центральної районної лікарні. Це 
– капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського 
пункту с. Колонщина; завершується капітальний ре-
монт за кошти спонсорів на суму 1,5 млн. грн. Мо-
тижинської амбулаторії, яка буде реорганізована 
в амбулаторію загальної практики сімейної меди-
цини; планується продовження будівництва нової 
медичної амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини в с. Бишів і завершити його та житло для 
медичних працівників до кінця 2010 року. 

У селищі Макарів при поліклініці ЦРЛ запланова-
но створити 6 дільниць загальної практики сімейної 
медицини. 

НАРОДИЛОСЯ 164 МАЛЮКИ
Чисельність населення району станом на 

1.05.2010 року становила 39,1 тис. осіб, у т.ч. місь-
кого – 11,9 тис., сільського – 27,2 тис.

За січень-квітень народилося 164 малюки, що 
на 45 більше, ніж за відповідний період минулого 
року, померло 334 людини – на 36 менше, ніж за цей 
період торік.

Природне скорочення за січень-квітень склало 
170 осіб; міграційне становить мінус 75 осіб.

У район за січень-квітень прибуло 85 осіб, вибу-
ло – 160 людей.

ПОБІЛЬШАЛО ШЛЮБІВ ТА РОЗЛУЧЕНЬ
Зареєстровано 54 шлюби та 34 розлучення. 

Взяли шлюб у І півріччі року  на одну пару більше, 
ніж за відповідний період минулого. Розлучилось за 
січень-квітень на 7 пар більше, ніж за відповідний 
період 2009 року.

(За даними економічного та 
соціального розвитку району 

за І півріччя 2010 року, оприлюдненими 
на засіданні колегії райдержадміністрації).

ОФІЦІЙНО

Депутат – це представник 
і захисник інтересів народу. 
Саме він для своїх виборців має 
уособлювати законність, спра-
ведливість, чуйність, доброзич-
ливість.

Ми багато чули і особисто 
помічаємо добрі справи на бла-
го Макарова громадської орга-
нізації «Рідне місто». А ще нам 
хочеться висловити подяку го-
лові цієї організації Олександру 
Іващенку за його благодійність, 
за його добре, чуйне ставлення 
до старих немічних людей. За-
вдяки йому ми одержуємо га-

зету «Макарівські вісті», з якої 
дізнаємося про новини району, 
селища і життя країни.

Побільше б було таких депу-
татів, які приносять людям ра-
дість, а рідне наше селище ста-
ло б ще красивішим! Бажаємо 
йому доброго здоров’я, удачі в 
його задумах.

Учасник й інвалід бойових дій 
– Григорій ПОЛИВАЧ, учас-

ники війни – Ліда САШЕВИЧ, 
Софія СОЛОМЕНКО, Лідія 

ОБЕРЕМЧУК, Анастасія ЛЕВ-
ЧЕНКО, Марія БРУКВЕНКО.

«МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ» 
ПЕРЕДПЛАТИВ ДЕПУТАТ

ДО УВАГИ 
ЖИТЕЛІВ МАКАРОВА!

Громадська організація “Рідне місто“ 
проводить окультурення та благоустрій 
громадського пляжу на річці Здвиж біля 
МРЕВ. 

Просимо всіх небайдужих взяти 
участь у суботнику 24 липня об 11 годині. 
Додаткова інформація за телефоном 
097-983-19-55 (Дмитро Мироненко).

УРЯД ЗОБОВ’ЯЖЕ ВЛАДНІ СТРУКТУРИ 
РЕАГУВАТИ НА КРИТИКУ В ПРЕСІ
Прем’єр-міністр Микола Азаров заявляє про необхід-

ність зобов’язати владу оперативно і предметно реагува-
ти на критичні публікації у засобах масової інформації. Про 
це глава уряду заявив у ході засідання секретаріару Націо-
нальної спілки журналістів, яке він відвідав на запрошення 
керівництва СЖУ. „Ми напрацюємо відповідну постанову і 
зобов’яжемо реагувати на критику будь-якого засобу ма-
сової інформації... Якщо там викладено правду, якщо там 
містяться факти, які потребують реакції, то ми примусимо 
владу реагувати”, – зазначив М.Азаров.

Водночас було засуджено так звану „замовну” журна-
лістику, яка за гроші реалізує „чоний піар”, дискредитує та 
обливає брудом.

М. Азаров висловився й за розвиток в Україні незалеж-
них засобів масової інформації. Кабінет Міністрів готовий 
створювати умови для розвитку свободи слова в Україні. 
Національну спілку журналістів разом з урядом закликано 
розробити механізми, які краще захищатимуть свободу 
слова і водночас перешкоджатимуть появі непрацездат-
них замовних матеріалів: „Треба разом думати над ство-
ренням можливостей для розвитку свободи слова, для 
свободи друку, і як розставити хоча б елементарні запо-
біжники для поширення брехні”. Тобто зробити так, аби в 
Україні з’явилися реальні незалежні ЗМІ.

За даними Головного управління статистики у Київ-
ській області у січні-червні сільськогосподарськими під-
приємствами (крім малих) Макарівського району  реалі-
зовано на забій 1482 ц худоби та птиці (у живій вазі), що 
на 32,4% менше порівняно з січнем-червнем 2009 р., ви-
роблено 34501 ц молока (на  16,4% більше), 98,1 млн.шт 
яєць (на 11,2% більше).

На 1 липня поголів’я великої рогатої худоби в сіль-
ськогосподарських підприємствах (крім малих) станови-
ло 4793 голів (на 18,6% більше порівняно з 1 липнем 2009 
р.), у тому числі корів –1984 голів  (на 16,2% більше); сви-
ней – 325 голів (на  12,1% більше), овець - 543 голів  (на 
25,6% менше), птиці – 770,5 тис.голів (на 6,2% більше). 

Порівняно з січнем - червнем 2009 р. у сільськогосподар-
ських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування худоби та 
птиці збільшився на 35,9%. Середньодобові прирости великої 
рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі збільшилися 
на 4,6%, свиней – на 4,9% та відповідно становили 477 г та 149 г. 

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподар-
ськими підприємствами власно виробленої продукції за 
січень-червень 2010 р. порівняно з січнем–червнем 2009 
р. збільшився на 50,5%, у т.ч. продукції рослинництва – в 
3 рази, продукції тваринництва – збільшився на 38,6%. 

Середні ціни продажу аграрної продукції  за всіма на-
прямами реалізації порівняно з січнем-червнем 2009 р. 
зросли майже на усі основні види, найбільше – на карто-
плю (на 64,9%), яйця (на 64,7%), молоко (на 36,5%), зер-
нові та зернобобові культури зменшилися  (на 5,1%).

На 1 липня  в сільськогосподарських підприємствах 
(крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, 
переробку зернових культур, було в наявності 508 т зерна 
(на 63,8% менше проти 1 липня 2009 р.), у т.ч. 147 т пшени-
ці, 29 т жита.

За дорученням начальника ГУС – 
Надія ТАРАСЮК,

начальник відділу статистики.

БІЛЬШЕ  РЕАЛІЗОВАНО 
СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ 

ЦИФРИ І ФАКТИ
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- Колектив райвідділу, а це майже 
сто осіб, – молоді люди до 35 років, 
– сказав Олег Віталійович. - Вони 
сповнені енергії, бажання виправити 
суспільство на краще, зменшити зло-
чини. Я відзначу кримінальний блок. 
Це єдиний організм, до якого вхо-
дять кримінальна служба у справах 
дітей, сектори карного розшуку та 
державної боротьби з економічною 
злочинністю, а також відділ боротьби 
з незаконним обігом наркотиків. 

- Останні два відділи мають у 
своїй назві слово «боротьба». У 
чому вона полягає? 

- Дійсно, - веде далі Олег Янчин-
ський, - без «боротьби» немає жод-
ного дня. Міліціонер – не соціаль-
ний працівник. Він ризикує життям 
24 години на добу, шукає і затримує 
вбивць, ґвалтівників, грабіжників та 
злодіїв найрізноманітніших мастей. 
Як тут бути без боротьби – мораль-
ної та фізичної. Судіть самі, саме нам 
доводиться наздоганяти, стрибати 
через паркани, вибивати вікна-двері, 
аби затримати злочинця чи підозрю-
ваного. Добре, якщо він не чинить 
опір, а якщо навпаки. То цього разу 
без фізичного прийому просто не 
обійтися. 

Приміром, дев’ять молодих лю-
дей, які працюють у секторі карного 
розшуку відносно недавно, розкри-
вають тяжкі та особливо тяжкі зло-
чини, скоєні на території району, 
займаються розшуком осіб, які пере-
ховуються від слідства та суду, вста-
новлюють місцезнаходження без-
вісти зниклих та особи невпізнаних 
трупів. Загалом, цього року праців-

ники цього сектора розкрили більше 
60 злочинів загальнокримінальної 
спрямованості, з них 2 вбивства. Се-
ред них і автокрадіжки, і крадіжки з 
дачних будинків громадян, квартир, і 
пограбунки та шахрайські дії. Як ба-
чите нам вже теж можна знімати те-
лесеріали.

- А як щодо моральної бороть-
би?

- У цьому напрямку працівники 
райвідділу теж мають свої напрацю-
вання. Це і профілактичні бесіди з по-
тенційними злочинцями, виявлення 
та усунення причин злочинів та умов, 
які їм сприяють, а також вжиття від-
повідних заходів до конкретних осіб 
для подолання або нейтралізації їх 
негативних звичок, нахилів.

- Рідко хто згадує в будні про 
захисника порядку, та коли тра-
пляється біда, всі вимагають не-
гайної появи співробітника міліції 
на місці події.

- Саме так. Якщо до райвідділу 
надходить інформація про скоєння 
злочину, незележно від пори доби, 
відразу на місце події виїжджає чер-
гова група. І не важливо, хочеш ти 
спати чи ні, хворий ти чи здоровий. 
Забезпечити громадський порядок 
слід перш за все. Для населення го-
ловне, щоб ніхто не посягнув на май-
но, безпеку. Трапляється, що навіть 
своїх працівників відкликаємо з від-
пусток. 

- Невже не вистачає міліціян-
тів?

- Все залежить від характеру ско-
єного злодіяння. Якщо, наприклад, 
відбулося вбивство, свідків немає, 

відбитків теж нуль, а діяти потрібно 
по гарячих слідах, тож доводиться 
працювати і вдень, і вночі. Робимо 
обхід дворів, опитуємо людей, нама-
гаємось знайти бодай якусь ниточку, 
що допоможе розплутати клубок.

І хоч у компетенції відділу злодіян-
ня скоєні на території нашого району, 
але ж самі злочинці не обов’язково 
місцеві. Це і заробітчани, і приїжджі. 
От і доводиться їх шукати за межами 
області, країни. 

- У кожного є родина. Як сім’ї 
ставляться до такого ненормова-
ного розпорядку дня?

- Скажу відверто – не в захваті. Та 
що вдієш. Доводиться чимось жерт-
вувати, і ці жертви в більшості не на 
користь родинних стосунків.

- У суспільстві склалося досить 
неоднозначне ставлення до пра-
цівників органів внутрішніх справ. 
Ваша думка з цього приводу?

- Не можливо подобатися всім. 
Міліціонери звичайні люди, з такими 
ж проблемами, як і всі. І оступитися 
може кожен. Звичайно, це стосуєть-
ся їх буденного життя.  Але якщо фі-
гурантами якихось протиправних дій 
є працівники міліції і прокуратура та 
суд визнають їх винними, то керівни-
цтво застосовуватиме до таких най-
жорстокіші заходи. Хоч це й не на ко-
ристь іміджу МВС, та все ж є чимало 
прикладів, коли до адміністративної 
або ж, щонайгірше, кримінальної від-
повідальності притягують співробіт-
ників міліції. А стосовно макарівчан 
і їх думки щодо моїх підлеглих, то 
вже як кому пощастить. Одних обо-
жнюють, бо знайшли викрадене авто 
чи особисті речі, дуже важливі для 
людини, інших же не люблять, якщо 
можна так сказати, – адже до рай-
відділу забрали за скоєні правопору-
шення їх чи їх рідних. Нічого не вдієш, 
така вже у нас професія. І небезпеч-
на, і важка, і на перший погляд ніби 
непомітна, але вкрай необхідна. Ми 
стоїмо на сторожі правопорядку.

Ірина РОЖНЯТОВСЬКА.

ЇХ РОБОТА І НЕБЕЗПЕЧНА, І ВАЖКА, 
І НА ПЕРШИЙ ПОГЛЯД  НЕПОМІТНА

Всі ми добре знаємо з фільмів, книжок про нелегку роботу працівників 
органів внутрішніх справ. Начувані про їх недоспані ночі, неодноразово 
бачили їх діяльність у новинах по телебаченню. А скільки відзнято теле-
серіалів про службу працівників органів внутрішніх справ, не перерахува-
ти. Така робота потребує сміливості, спритності, хорошої пам’яті, вміння 
швидко та холоднокровно приймати рішення, високого рівня самоорга-
нізованості, наполегливості та емоційної рівноваги. Про це в розмові з 
першим заступником начальника РВ ГУ МВС України в Київській області, 
начальником кримінальної служби Олегом Янчинським.

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

25 ЛИПНЯ - ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ

ЗМУШЕНІ 
ПОРУШУВАТИ ПРАВИЛА 

ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Правила дорожнього руху ми знаємо ще з садочка, 

коли вихователька вчить нас правильно переходити до-
рогу, знайомить зі світлофором та дорожньою розміткою. 
Ці ж правила супроводжують нас протягом усього життя, 
незалежно від того чи ти водій, чи пішохід. Саме завдяки 
їм ми уникаємо аварій, орієнтуємося в місцевості, знахо-
димо потрібний напрямок. А як бути, коли дорожні знаки, 
зокрема, розмітка, заводять в оману?

Школярі та й взагалі всі жителі Макарова стають пе-
ред вибором, як перейти вулицю Фрунзе в напрямку до 
Макарівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
- природничо-математичний ліцей» – порушити правила 
дорожнього руху, тобто перейти дорогу в невідведеному 
для цього місці, або ж, перейшовши на інший бік дороги, 
продовжити свій рух через паркан. 

Як пояснив спеціаліст з благоустрою Макарівської 
селищної ради В’ячеслав Петренко - в селищі нанесення 
нових пішохідних переходів не проводилося. Відбулося 
лише поновлення (фарбування) уже існуючих. Дані щодо 
наявності розмітки та її виду на конкретних ділянках на-
дають працівники районного відділу ДАІ.

- На сьогоднішній день, – роз’яснює інспектор орга-
нізації дорожнього руху районного відділу ДАІ Дмитро 
Мудрак, - у Макарівській селищній раді відсутня паспор-
тизація доріг на вулично-шляхову мережу, зокрема на 
вулиці Фрунзе та Леніна, які є частиною дороги Т-1019. 
Тобто, цю ж дорожню розмітку ми не можемо контролю-
вати. Немає з чим порівнювати, немає документів, згідно 
яких її нанесено. Тож відповідальність за правильність 
нанесення несе власник доріг, у нашому випадку селищ-
на рада.

Як бути далі не зрозуміло. Вихід один – через паркан.

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ 
ЦІН У ЧЕРВНІ 2010 РОКУ

За даними Держкомстату України індекс споживчих 
цін по Україні у червні 2010 р. відносно травня склав 
99,6%, відносно грудня 2009 р. - 103,3%. 

По Київській області індекс споживчих цін становив 
у червні 2010 р. до травня 2010 р. - 99,5%, до грудня 
2009 р. - 103,3%.

За дорученням начальника ГУС 
Надія Тарасюк,

начальник відділу статистики у районі.                                                         

СТАТИСТИКА

ОТРИМАТИ СУБСИДІЇ 
СТАНЕ НАБАГАТО ЛЕГШЕ

Уряд ухвалив рішення про те, що витрати на житлово-
комунальні послуги будуть компенсовані тим працездат-
ним, видатки на „комуналку” яких перевищують 15 відсотків. 
Для непрацездатних такий „поріг” знижено до 10 відсотків.

За словами М.Азарова, бюрократична процедура 
оформлення субсидії буде мінімізована. „За новим по-
рядком людині не треба буде ходити по ЖЕКах, підпри-
ємствах, різних установах збирати безкінечні довідки. Всі 
необхідні документи мають підготувати і оформити самі 
органи соціального забезпечення”, – зазначив він. Ор-
гани соціального захисту оброблять надану інформацію 
і нарахують відповідну субсидію. А за пенсіонерів взагалі 
все зроблять відділення Пенсійного фонду.

У минулому номері газети ми писали 
про те, що 17 липня по всій території Ки-
ївщини обласна державна адміністрація 
оголосила днем боротьби з амброзією по-
линистою. Але читачі звертаються до нас 
з проханням детальніше розповісти про 
цю рослину, опублікувати фото, тому що 
багато хто навіть не знає як амброзія ви-
глядає і через свою необізнаність завдає 
шкоди власному здоров’ю та довкіллю.

Амброзія полинолиста – отруйна рос-
лина. Восени, під час масового цвітіння, 
виділяє в повітря багато пилку, який, по-
трапивши в орган дихання людей, викли-
кає алергічну хворобу під назвою “осіння 
пропасниця”, а в випадку поїдання її тва-
ринами молоко та інша продукція набува-
ють гіркого смаку і стають непридатними 
для вживання.

Ця однорічна росли-
на розмножується ви-
ключно насінням, утво-
рюючи на одній рослині 
від 80 до 200 тисяч на-
сінин, яке зберігає здат-
ність до проростання 
протягом 10 років.

Вона має потужну ко-
реневу систему і надзем-
ну масу. Засмічує посіви 
всіх польових культур, 
проростає в садах, на 
узліссях, присадибних 
ділянках, на узбіччі доріг. 
На луках та пасовищах 
знижує кормові якості 
сіна і випасів, виснажує 
ґрунти. Для утворення 
однієї тонни сухої речо-

вини виносить з грунту 15,5 кг азоту і 1,5 
кг фосфору, а також споживає багато тонн 
води.

При виявленні амброзії полинолистої 
необхідно повідомити місцеві органи вла-
ди. Але краще не чекати, а якнайшвидше 
самому провести заходи по її знищенню, 
вириваючи з корінням або скосивши, а 
потім спалити, або провести хімічну об-
робку засмічених угідь.

Ваша безпека – у ваших руках.
У випадку підозри на виявлення 

амброзії полинолистої негайно по-
відомте Державну районну інспекцію 
захисту рослин району за адресою: 
смт Макарів, провулок Радянський, 2, 
тел.: 5-16-68.

Володимир РОМАНЕНКО,
начальник районної інспекції

 захисту рослин.

П І Д С Т У П Н А  Р О С Л И Н АФАХІВЕЦЬ ЗАСТЕРІГАЄ

У невеличкому магазині „Не минай”, що 
по вулиці Леніна у Макарові, вже вісім років 
стоїть за прилавком його власниця Віра Са-
мусенко. Вона постійно слідкує, щоб вчас-
но був завезений товар та гарно розстав-
лений на полицях. Віра Федосіївна завжди 
люб’язно вислухає покупця, порадить, що 
краще вибрати з широкого асортименту. 
Зайшовши до магазину, відразу відчуваєть-
ся приємна атмосфера – це заслуга влас-
ниці, адже вона працює для людей. У про-
фесії продавця їй дуже допомагає вираз 
„краще напружувати м’язи, аніж нерви”.

У районі працює 201 продовольчий мага-
зин, 87 непродовольчих, 25 змішаного типу, 
3 ринки (в т. ч. 2 споживчої кооперації), 81 за-
клад ресторанного господарства. Роздріб-
ний товарообіг юридичних осіб у діючих цінах 
за попередніми даними в  І півріччі 2010 року 
склав 35,8 млн. грн., громадського харчу-
вання – 1,4 млн. грн. Роздрібний товарообіг 
підприємств споживчої кооперації  за пер-
ше півріччя склав 4,3 млн. грн.

*  *  *
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Літо-літечко! Середина червня на 
Херсонщині – щось середнє між тро-
піками та пустелею. Зранку сонце так 
смеріжить, що об одинадцятій годині 
ранку дихати важко гарячим сухим по-
вітрям, яке просочується в легені, під 
благеньку одіж, сушить обличчя до ше-
реху, до тріщин на руках, носі, а якщо 
ноги відкриті, то сонце розмальовує їх 
так, нібито не тіло людське, а потріс-
кана земля в пустелі. І це все потрібно 
пережити години до другої-третьої, бо 
рідко який день не йде дощ раптовий, 
з грозою, ба, навіть не дощ, а ливень, 
та такий, що не видно крапель, а так, 
ніби хтось зверху ллє з величезної 
поливалки. Вже за метр нічого не 
видно, а вода аж дзвенить, врізаю-
чись з розгону в траву, від асфаль-
ту відстрибує, утворюючи суцільні 
піняві буруни... Так продовжується 
хвилин десять, від сили двадцять і, 
як почалася злива раптово - так не-
сподівано і закінчилась. Цікаво спо-
стерігати (якщо встигнеш вгледіти), 
як починається гроза: на зеленку-
ватому небі ні хмариночки, на вітер 
і натяку немає, та раптом прямо 
зверху сірим димом склубочуються 
хмари, і починають влазити одна в 
одну, міняючи колір на ультрамари-
новий, розпухаючи, вагітніючи... І 
все. Злива!

О, ці благодатні хвилини вдава-
ної прохолоди! Біжиш, летиш під болю-
чі струмені колючої, такої жаданої води, 
хапаєш її руками, устами, підставляєш 
обличчя, простягуєш руки, брьохаєшся 
ногами в чорноземній чи в масляно-
глиняній каші - щоб ні одна клітиночка 
шкіри не залишилась сухою... Хай сухе 
спрагле тіло п’є цілющу вологу, насичу-
ється нею до наступного дощу!

Дощ закінчився, небо вимите поголу-
біло, шматочки махрових хмаринок, наче 
заячі хвостики, злякано розбігаються хто 
куди, сонечко єхидно хіхоче, намагаю-
чись дістати промінням ці пухнастики, 
доганяє і ті, пшикнувши, зникають зо-
всім. А сонце по-хазяйськи розправило 
проміння, пополоскало його в калюжах, 
підняло ріденьку пару з вологої землі, 
роззирнулось і заспокоїлось, засяявши 
білим блиском, від якого не можна захо-
ватися, навіть закривши очі.

Ось у такий саме день поз’їжджалися 
до оселі Платоновича його чотири дочки 
з чоловіками та дітьми. Можна уявити 
собі цю ораву, яка спускалася під кручу, 
де стояла батьківська хата, після дощу. 
Зазвичай Платонович після кожного 
дощу, як тільки трохи протряхала зем-
ля, рівняв східці, викопані прямо в гли-
ні. Ці східці досить круто спускалися до 
хвіртки, а там за хвірткою у дворі глини 
вже ні крупинки - асфальт рівнесенький і 
гладесенький, як каже Платонович - “по-
желізнений”, чисто підметений, ще й з 
шланга водою вимитий. Отак, як захо-

диш у двір, через два метри прямо вже й 
хата така, як у казці: невелика - не мала, 
невисока — не низька, як на картиночці: 
з голубими рамами, червоною покрів-
лею і вся така сніжно-біла, пахуча. А чим 
це, цікаво, пахне? Ой, дивись! Під пере-
плетеним виноградним тунелем, який 
майже повністю затіняє вікна, зліва за 
низеньким тиночком з лози розсипані 
всі кольори веселки, а запах, запах! Таке 
розмаїття квітів ніде більше не поба-
чиш, тільки на півдні: вживаються разом 
у червні і настурції з чорнобривцями, 
низькорослими акуратними кущиками 
фіалок; жирненькі килимки, які барвис-

то красуються кольорами від білого — 
до фрезово-темного, майже чорного; 
небесно-голубі дзвіночки; фіолетові, 
жовті, коралові, блідо-голубі, наче вицві-
лі на сонці, високі вузьколисті «півники» 
та карлуваті туманно-лілові іриси, що 
попід самим очеретом, яким заставлена 
тераса, ростуть, ніби квіти, декілька буй-
них кущів кропиви та чистотілу; багато 
ще квітів, яким назву придумали Плато-
нович зі своєю дружиною Шурою. 

Он ті, ясно-білі, з великими пелюст-
ками і малиновою серединою, назвали 
«доціни льольошки», ці, з перетинчас-
тим стеблом і дрібненькими гострими 
гранатовими пелюстками з жовточком 
— «матусині зірочки».

Та найліпше росло далі, на терасах. 
Очі розбігалися від червоного та зеле-
ного кольорів. То достигали вишні: бру-
натні шпанки, полум’яні американки, 
кумачеві лутовки.

Вже за традицією, кожен рік у червні, 
з’їжджалася вся сім’я діда Платоновича 
і баби Шури, як вони жартівливо каза-
ли — на вареники з вишнями. Батьки 
вставали рано-вранці, бо вже ж не такі 
скорі, як були раніше... Платонович мив 
зі шланга водою двір, баба Шура про-
сівала борошно, готувала кисляк, соду, 
сіль, цукор — все, що було під рукою, ще 
раз, для порядку, перемивала полудені 
миски, одна на два відра — для зваре-
них вареників, друга менша — для тіста, 
друшляк — виймати вареники, перети-

рала ще раз старовинні срібні виделки, 
великі, важкі і чарівно красиві.

По приїзді до батьків на гостей че-
кали вареники, правда, ще незварені. В 
чистій кімнаті на великому, застелено-
му лляною скатертиною, столі красува-
лись наліплені до приїзду дорогих гос-
тей вареники, терпляче чекали, коли їх 
покладуть в окріп.

І ось всі діти і онуки сидять на лавках, 
за великим столом, що по-панськи роз-
карячився на все подвір’я. Вареники в 
літній кухні варять Платонович з бабою 
Шурою, нікого туди не допускають. Ону-
кам аж занадто цікаво, що ж там роблять 

дід і баба, то одне, то друге забіга-
ють до кухні, але через мить ви-
літають зі сміхом, одержавши від 
бабусі рушником по сідничках.

Велику миску, вщент наповне-
ну пухкими маленькими вареника-
ми (на вишеньку без кісточки, щоб 
в ротик влазив), мав право вино-
сити котрийсь із зятів, найчастіше 
це був старший, Микола, під два 
метри чоловік міцної статури.

Вареники на столі, перед кож-
ним з гостей тарілка на варени-
ки, але ні, всі тягнуться виделкою 
до повної миски — так набагато 
смачніше, а вже тарілку підстав-
ляють, щоб не капало на стіл, і по-
ливка, щедро придобрена цукром, 
смачніша. Коли, геть несподівано, 

на дні залишиться один вареник, всі 
перестають жувати і чекають, хто ж ві-
зьме його, хто буде «козою». Дідусь з 
бабусею сидять на чолі столу, і за варе-
ничним ажіотажем, ніхто і не помітив, 
що ті не їдять, а прихилившись одне до 
одного, зі сльозами на очах милуються 
своїми нащадками. Голови всіх поверта-
ються до старих і виделки з варениками 
дружно полинули до тарілки батьків.

- Ой, ні, діточки, не треба нам варе-
ників, наші шлунки вже не перетравлять 
їх, їжте, кохані, самі!

Найменшенький карапуз, з вимаза-
ною в поливу бородою та животиком, 
причвалав до стареньких з надкушеним 
вареником і тицяв діду до рота:

- Дєдя, із, ням-ням!
- Моє ти благословенне дитяточко! 

Дай Бог тобі здоров’я і велике рости!
Дідусь підняв на витягнутих руках ма-

леня вгору, а воно, як пташеня, махало 
рученятами від задоволення і сміялося-
сміялося... Тим часом останнього варе-
ника в мисці не стало - ніхто не призна-
вався, ніхто не їв. А собака вкрав!!!...

Жінки хутко наводять порядок, по-
суд чистий, липуча від вареників дітвора 
вимита, вся родина веде неквапливу бе-
сіду, прислухаючись до кожного вимов-
леного слова старшими їхньої династії. 
Навкруг мир і благодать, зелень і квіти, 
достиглі рубінові вишні, вишні, з яких ва-
рили найсмачніші в світі вареники.

Паша ГРАН.

В А Р Е Н И К И  З  В И Ш Н Я М ИОПОВІДАННЯ

Батько відомої української письменниці Ганни 
Черінь Дмитро Іванович Гребінський (Голубин-
ський, ще до Жовтневої революції) після закін-
чення Київської духовної семінарії отримав при-
значення в село Рожів нашого району на посаду 
вчителя і регента церковного хору при Благо-
віщанській церкві. Церква була красива, мала 4 
бані, високий центральний купол з позолоченим 
хрестом та чудову акустику. При ній був хор, який 
налічував більше 50-ти співаків. У ньому були чо-
ловіки, жінки, дівчата та діти. Серед хористів виді-
лялася чудовим голосом молода красива співач-
ка Козицька. Її батьки жили на вулиці Козицькій 
(нині Комсомольська). Незабаром Дмитро Івано-
вич одружився на ній і перейшов жити до батьків 
дружини.

В перші роки радянської влади партія більшо-
виків повела рішучу боротьбу з релігією. Церкви 
закривались, відмінялись церковні обряди, свяще-
ники підлягали арешту, учням забороняли ходити 
до церкви, співати в хорі. Їх не приймали в піонери. 
Д.І.Гребінському (Голубинському) сільська рада за-
пропонувала виїхати з села. І він з великою роди-
ною переїхав у Білу Церкву, де незабаром і народи-
лася Ганна. В страшні роки голодомору (1932-1933 
рр.) багатодітна родина Гребінських (Голубинських) 
майже цілком вимерла.

Ганна змалку складала вірші, до яких її спонука-
ли поети Павло Тичина, Андрій Малишко, Іван Нехо-
да, що часом навідувалися до школи, де вона вчи-
лася. Вони порадили їй писати вірші про товариша 
Сталіна, комуністичну партію, а не про квіточки. Та 
це не відповідало її натурі і тому вона в юнацькі роки 
перестала віршувати, а зосередилася на навчанні. 
Вчилася на філологічному факультеті Київського 
державного університету імені Тараса Шевченка та 
війна перервала її навчання і винесла за межі Укра-
їни. Працювала в часописі „Голос” у Німеччині. Тут 
почала серйозно писати вірші. По війні перебувала 
в різних таборах для переміщених осіб. Поверну-
тися на Батьківщину не було змоги, бо „поворот-
ці” майже всіх без винятку засилали на Соловки та 
до Сибіру. З дитиною опинилася у США, де з тру-
дом дістала роботу санітарки в дитячому шпиталі. 
Продовжувала навчатись в університеті Чикаго, де 
отримала спершу диплом магістра лінгвістики, а 
через декілька літ - диплом бібліотекаря. Після ви-
ходу на пенсію поселилася з чоловіком Степаном у 
Флориді.

В середині 1980-х років була в Києві. Зустріча-
лася з родичем по материнській лінії - професором 
Київського державного університету імені Тара-
са Шевченка, доктором історичних наук Миколою 
Юхимовичем Козицьким, обдарувала його своїми 
книгами, але в Рожеві не побувала.

За довгі роки Ганна видала 26 книжок. Серед 
них: „Братик і сестричка”, „Українські діти”, „Квітка 
добра і зла”, „Чорнозем”, „Травневі мрії”, „Хитра 
Макитра” та інші.

Ганна Черінь належить до організації україн-
ських письменників “Слово”, а з 1993 року – до 
Спілки письменників України. Її ім’я зареєстроване 
в “Енциклопедії українознавства”.

Григорій ШУЛЬКЕВИЧ,
історик, краєзнавець Макарівського району.

СТОРІНКИ  З  ІСТОРІЇ

НАШОГО ЦВІТУ 
ПО ВСЬОМУ СВІТУ

Запровадження християн-
ства на Русі безумовно було яви-
щем прогресивним. Воно спри-
яло: формуванню та зміцненню 
феодальних відносин, розвитку 
державності, зростанню міжна-
родного авторитету, розвитку 
культури. Однак візантійська мо-
дель християнства в подальшо-
му спричинила і цілий ряд нега-
тивних процесів і тенденцій.

Прийшовши до влади, Воло-
димир спробував провести ре-
лігійну реформу, яка полягала у 
запровадженні на Русі культури 
єдиного бога - громовержця Пе-
руна.

Проте навіть модернізована 
стара релігія не відповідала по-
требам часу: вона гальмувала 
процес державотворення, не за-
хищала багатства і привілеї фе-
одальної верхівки, що набирала 
силу, ускладнювала розвиток 
міжнародних зв’язків з христи-
янськими країнами.

Тому запровадження якісно 
нової державної монотеїстичної 
релігії стало необхідним. Вибір 
було зупинено на християнстві 
візантійського зразка. І це зовсім 
не випадково. По-перше, саме 

з Константинополем пов’язане 
хрещення Аскольда та Ольги. 
По-друге, відповідно до візантій-
ської моделі християнства, світ-
ська влада домінувала над ре-
лігійною. По-третє, візантійське 
православ’я знайомило Русь 
з християнським віровченням 
фактично рідною мовою. Єди-
не, що тривожило Володимира, 
це реальна загроза потрапити у 
ідеологічну або ж навіть політич-
ну залежність від Візантії.

Динамічні та драматичні по-
дії, пов’язані з запровадженням 
нової релігії, що відбувались 
протягом трьох років (988, 989, 
990) волею літописця спресова-
ні в один - 988 р. У цілому ж хрис-
тиянізація Русі тривала декілька 
століть.

Нова віра сприяла остаточ-
ному розкладу родового ладу і 
формуванню та зміцненню но-
вих феодальних відносин у схід-
них слов’ян. 

Православ’я стало надійним 
грунтом для створення могут-
ньої, централізованої самодер-
жавної країни. До кінця 80-х рр. 
X ст. Русі була слабоконтролі-
зованою, поліцентричною дер-

жавою, що зберігала єдність 
головним чином завдяки мечам 
великокнязівської дружини. 
Одночасне проведення адміні-
стративної та релігійної реформ 
якісно змінили ситуацію. Спри-
яючи централізації, вони злама-
ли сепаратизм місцевих князів 
та племінних вождів, утвердили 
єдиновладдя київського кня-
зя як основу політичної моделі 
управління Руссю. Християнське 
єдинобожжя стало своєрідним 
ідеологічним підґрунтям утвер-
дження особистої влади верхо-
вного правителя.

Запровадження нової віри не 
стало основою ідеологічної та 
політичної залежності від Кон-
стантинополя. Навпаки, воно 
сприяло налагодженню і роз-
ширенню зв’язків, побудова-
них на принципі рівноправнос-
ті, з багатьма європейськими 
країнами. Про це переконливо 
свідчать тісні контакти з Німеч-
чиною, Польщею, Швецією, Ри-
мом. Характерно, що в перше 
століття християнізації Русь була 
навіть тісніше пов’язана із Захо-
дом, ніж з Візантією, свідченням 
якого є численні шлюбні уго-

ди династії Рюриковичів у XI ст.
Під впливом християнства 

відбулась докорінна зміна світо-
бачення та світосприйняття на-
селення Давньоруської держави. 
Характерною рисою язичниць-
кого світогляду було обожнення 
природи. Язичництво пригнічу-
вало людську душу і виховувало 
страх перед природними силами. 
Оголошення християнством Бога 
надприродною силою, яка керує 
світом, докорінно змінило ситуа-
цію, звільнивши людину від цього 
страху. Поступово відбувається 
зміна акценту в релігійній вірі: 
він переноситься із зовнішнього 
світу на внутрішній світ людини, 
яка отримує повну свободу ви-
бору та поведінки, справедлива 
розплата за які чекає у потойбіч-
ному світі. Такі якісні зміни поміт-
но вплинули на звичаї та мораль 
ранньофеодального суспільства: 
певною мірою пом’якшились 
стосунки між людьми, засуджено 
звичаї родової помсти, поліпши-
лося ставлення до бідних, осо-
бливо до рабів.

Нова віра надала імпульсу 
розвиткові писемності, літера-
тури, архітектури та мистецтва.

ДО ЮВІЛЕЮ
ВИДАДУТЬ 

УКРАЇНСЬКУ 
ПРАВОСЛАВНУ 

ЕНЦИКЛОПЕДІЮ 
Кабінет Міністрів України на 

засіданні 30 червня затвердив 
план заходів з підготовки та від-
значення 1025-річчя хрещення 
Київської Русі. Відповідно до за-
твердженого плану проведення 
урочистих заходів з нагоди 1025-
річчя хрещення Київської Русі має 
відбутися у липні 2013 року. До 
того часу профільним відомствам 
за участю християнських конфе-
сій необхідно здійснити низку 
тематичних заходів, серед яких 
— книжкові виставки, виставки 
церковних реліквій та ікон, кон-
ференції.

Також, як інформує прес-
служба Уряду, заплановане видан-
ня наукових та науково-популярних 
праць, зокрема Української пра-
вославної енциклопедії, Енцикло-
педії християнського мистецтва 
України та каталогу зруйнованих 
храмів і монастирів України. Крім 
того, передбачається, що 2013 
року відбудеться тематичний кіно-
фестиваль, фестиваль духовної 
християнської музики та співу.
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.15 Д/ф “Камертон”.
9.50 Х/ф “Лiсова пiсня. Мавка”.
11.25 Вiкно до Америки.
12.00 Мiжнародний рейтинго-

вий турнiр європейської 
серiї з пляжного волейболу 
CEV Satellite. 1-й пiвфiнал.

13.00 Х/ф “Полювання за 
тiнню”.

15.00 Новини.
15.20 Euronews.
15.35 Д/с “Команда “Рiдiм”.
16.35 Наша пiсня.
17.20 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол 

iз Орлi”.
18.20 Свiт спорту.
18.30 Про головне.
19.10 ХIХ мiжнародний фестиваль 

мистецтв “Слов`янський 
базар у Вiтебську”. Майстри 
мистецтв Росiї.

21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 “Попередження”.
22.50 Трiйка, Кено.

23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Д/ф “Зворотний бiк вiйни”.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ХIХ мiжнародний фестиваль 

мистецтв “Слов`янський 
базар у Вiтебську”. Творчий 
вечiр Раймонда Паулса.

„!+1”
6.00 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.30 Т/с “Ведмежий кут”.
7.30 Т/с “Слово жiнцi”.
8.45 М/ф “Пригоди мишеняти 

Переса”.
10.40 Комедiя “Великi канiкули”.
12.50 Комедiя “Об`єкт мого 

захоплення”.
15.05 Т/с “Маргоша 2”.
16.05 “Анатомiя слави”.
17.10 “ТСН”.
17.20 “Криве дзеркало”.
19.30 “ТСН”.
20.05 Т/с “Свати”.
21.10 Х/ф  “Александр. Невська 

битва”.

23.35 Д/ф “Таємницi вiчної 
молодостi”.

0.35 Х/ф “Великi канiкули”.
ІНТЕР

6.00 “В. Висоцький. Я прийду по 
вашi душi”.

6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10  “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 3”.
14.00 Т/с “Меч”.
15.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.45 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Жiнка бажає знати”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Т/с “Вербна недiля”.
23.40 Х/ф “Вiйна i мир”.
1.55 “Популярна наука. Гнiв небес”.

2.50 “Подробицi” - “Час”.
3.15 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
4.00 Т/с “Сусiди”.

ІСТV
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Країна повинна знати!
6.10 Факти.
6.40 300 сек/год.
6.50 Т/с “Термiнатор. Хронiки 

Сари Коннор”.
7.45 Факти. Ранок.
7.55 Спорт.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.35 Comedy Club.
10.40 Дискотека 80-х... По-нашому!
11.45 Провокатор.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Т/с “Година Волкова”.
14.15 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.15 Т/с “Менти”.
16.20 Х/ф “Легiонер”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.

19.55 Т/с “Братани”.
21.55 Comedy Club.
22.55 Т/с “Сопрано”.
1.05 Факти. Пiдсумок дня.
1.20 Спорт.
1.30 Х/ф “Суцiльнометалева 

оболонка”.
3.30 Факти.
4.05 Надзвичайнi новини.
4.40 М/с “Iггi Арбакл”.

СТБ
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Д/ф “Формула успiху”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Не квап кохання”.
11.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. Крутi 

дачники”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Адвокат”.
19.15 “У пошуках iстини. Олекса 

Довбуш: кохання карпат-
ського розбiйника”.

20.15 “Слiдство вели. Режисер 
смертi”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.

0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Сiм наречених єфрей-

тора Збруєва”.
2.30 Т/с “Медiум”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.00 Т/с “Колишня”.
5.40 Т/с “Стан свiдомостi”.
6.25 Т/с “Курсанти”.
7.35 Т/с “Третя планета вiд Сонця”.
9.00 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”.
11.05 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 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд Сонця”.
14.50 Т/с “4400”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Воронiни”.
22.25 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Iнтуїцiя.

0.35 Спортрепортер.
0.45 Служба розшуку дiтей.
0.50 Т/с “4400”.
1.35 Т/с “Кадети”.
2.20 Х/ф “Охоронець”.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
6.40 Х/ф “Кохання. Смертельна 

гра...”
8.25 “Правда життя”. Стрибнути 

вище голови.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
10.55 Т/с “Євлампiя Романова. 

Слiдство веде дилетант”.
13.05 “Вчинок”.
13.40 “Легенди бандитського 

Києва”. Секретар Ленiна.
14.15 Т/с “Чорний снiг 2”.
18.35 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Загiн”.
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”.
1.20 Х/ф “Метаморфози”.
3.15 “Свiдок”.
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Про головне.
9.50, 19.30 Урочистий молебень 

бiля пам`ятника Святому 
Рiвноапостольному Князю 
Володимиру-Хрестителю 
Русi на Володимирськiй 
гiрцi у Києвi.

11.15 Iнтерв`ю Святiйшого 
Патрiарха Московського i 
всiєї Русi Кирила представ-
никам українських ЗМI.

12.00 Мiжнародний рейтинго-
вий турнiр європейської 
серiї з пляжного волейболу 
CEV Satellite. 2-й пiвфiнал.

13.00 ХIХ мiжнародний фестиваль 
мистецтв “Слов`янський 
базар у Вiтебську”. Майстри 
мистецтв Росiї.

15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.30 Щоденник ДПКЄ-2010.
15.35 Д/с “Команда “Рiдiм”.
16.40 Крок до зiрок.
17.20 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол 

iз Орлi”.
18.20 Свiт спорту.
18.30 Про головне.

21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Т/с “Мовчання яструба”.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Д/ф “Зворотний бiк вiйни”.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол 

iз Орлi”.
2.40 Д/ф “Фiлiппiни. Любов до 

орла”.
3.45 Аудiєнцiя.

„1+1”
6.20 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.25 Т/с “Янгол-охоронець”.
7.10 “Ремонт +”.
8.00 “Смакуємо”.
8.40 Т/с “Слово жiнцi”.
9.55 Х/ф “Алiса у Дивосвiтi”.
13.00 Т/с “Життя, якого не 

було”.
14.00 Д/ф “Таємницi вiчної 

молодостi”.
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”.
19.30 “ТСН”.
20.05 Т/с “Свати”.
21.05 Х/ф “Втеча неможлива”.
23.30 Д/ф “Врятуйте нашi душi. 

Новонародженi”.
0.30 “Наша Russia”.
0.55 Х/ф “Алiса у Дивосвiтi”.
3.15 Бойовик “Втеча неможлива”. 

ІНТЕР
6.05 “Популярна наука. Гнiв небес”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
10.00 Вiзит Патрiарха Кирила до 

України. Пряма трансляцiя 
урочистого молебня на 
Володимирськiй горi.

11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 3”.
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 “Жiнка бажає знати”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Т/с “Вербна недiля”.
23.40 Т/с “Брати Карамазови”.
1.55 “Ударна хвиля 2”.
2.50 “Подробицi” - “Час”.
3.15 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
3.20 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
4.05 Т/с “Сусiди”.

ІСТV
6.25 Факти.
6.40 300 сек/год.
6.50 Т/с “Термiнатор. Хронiки 

Сари Коннор”.
7.45 Факти. Ранок.
7.55 Спорт.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.45 Т/с “Солдати”.
11.45 Т/с “Слiпий 2”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.

13.25 Т/с “Година Волкова”.
14.30 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Братани”.
17.30 Т/с “Особиста справа 

капiтана Рюмiна”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Братани”.
21.55 Comedy Club.
22.55 Т/с “Сопрано”.
1.05 Факти. Пiдсумок дня.
1.30 Х/ф “Герой-одинак”.

СТБ
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Зловити шахiста”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Торкнутися неба”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Моя правда. Микола Гринь-

ко. Кохання тата Карло”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Адвокат”.
19.15 “Правила життя. Жертви 

краси”.
20.15 “Слiдство вели. Брати по 

кровi”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.

22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес +”.
0.50 Х/ф “Незакiнчена повiсть”.

НОВИЙ КАНАЛ
4.50 Т/с “Колишня”.
5.30 Т/с “Стан свiдомостi”.
6.15 Т/с “Курсанти”.
7.15 Репортер.
7.35 Т/с “Третя планета вiд Сонця”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Велике 

мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд Сонця”.
14.50 Т/с “4400”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Воронiни”.
22.25 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Iнтуїцiя.
0.35 Спортрепортер.

0.45 Т/с “4400”.
1.30 Т/с “Кадети”.
2.15 Х/ф “Мрiйник i дикунка”. 

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
7.05 Х/ф “Хочу вашого чоловiка”.
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 “Загiн”.
15.20 Х/ф “Кохання. Смертельна 

гра...”
17.10 Х/ф “Подвиг Одеси”.
18.35 “Речовий доказ”. Дубенськi 

душогуби.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Загiн”.
21.30 “Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.55 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”. 
0.50 “Свiдок”.
1.20 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.20, 5.15 “Свiдок”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “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!”
8.45 Божественна лiтургiя в день 

хрещення Київської Русi у 
Святiй Успенськiй Києво-
Печерськiй Лаврi.

12.05 Щоденник ДПКЄ-2010.
12.25 “Сiльська правда”.
13.00 Х/ф “Орел i решка”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.30 Щоденник ДПКЄ-2010.
15.50 Божественна лiтургiя 

в день хрещення 
Київської Русi у Свято-
Володимирському 
Патрiаршому Соборi.

17.20 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол 
iз Орлi”.

18.20 Свiт спорту.
18.30 Про головне.
19.00 Святковий концерт До Дня 

Хрещення Київської Русi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Святковий концерт До Дня 

Хрещення Київської Русi.
22.00 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 Фiльм фестивалю Покров 

“Братiя”.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Здоров`я.

„1+1”
6.45 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.50 Т/с “Янгол-охоронець”.
7.45 Т/с “Ведмежий кут”.
8.45 Т/с “Слово жiнцi”.
9.55 Х/ф “Дюймовочка”.
11.50 Х/ф “Крiзь час”.
13.05 Т/с “Життя, якого не 

було”.
14.05 Д/ф “Врятуйте нашi душi. 

Новонародженi”.
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”.
19.30 “ТСН”.
20.05 Т/с “Свати”.
21.05 Трилер “Цiлком таємно”.
23.30 Д/ф “Iндiйськi йоги: хто 

вони? Через 40 рокiв”.
0.30 “Наша Russia”.

0.55 Х/ф “Крiзь час”.
1.50 Х/ф “Дюймовочка”.

ІНТЕР
6.05 “Ударна хвиля 2”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 Вiзит Патрiарха Кирила до 

України. Пряма трансляцiя 
Божественної лiтургiї в день 
Хрещення Київської Русi.

9.00 Новини.
9.10 Пряма трансляцiя Боже-

ственної лiтургiї в день 
Хрещення Київської Русi.

12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 3”.
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 “Жiнка бажає знати”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Т/с “Iсторiя льотчика”.
23.25 Т/с “Брати Карамазови”.

1.40 “Людське тiло: межi 
можливого”.

2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.10 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
3.15 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
3.55 Т/с “Сусiди”.

ІСТV
6.15 Служба розшуку дiтей.
6.25 Факти.
6.40 300 сек/год.
6.45 Погода.
6.50 Т/с “Термiнатор. Хронiки 

Сари Коннор”.
7.45 Факти. Ранок.
7.55 Спорт.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.30 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35 Т/с “Особиста справа 

капiтана Рюмiна”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Т/с “Година Волкова”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Братани”.
17.30 Т/с “Особиста справа 

капiтана Рюмiна”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Братани”.
21.55 Comedy Club.
22.55 Т/с “Сопрано”.
1.05 Факти. Пiдсумок дня.
1.20 Спорт.
1.30 Х/ф “Свiдок”. 
3.15 Факти.

СТБ
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Пошук тiнi”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Мiмiно”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Моя правда. Володимир 

Висоцький”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Адвокат”.
19.15 “Зоряне життя. Тi, що 

пiшли за 2009 рiк”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї. Гостi 

з мороку”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес +”.
0.50 Х/ф “Швидкий поїзд”.

НОВИЙ КАНАЛ
4.50 Т/с “Колишня”.
5.30 Т/с “Стан свiдомостi”.
6.15 Т/с “Курсанти”.
7.15 Репортер.
7.35 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
8.35 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Велике 

мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi 

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

Сонця”.
14.45 Т/с “4400”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Воронiни”.
22.25 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Iнтуїцiя.
0.35 Спортрепортер.
0.45 Служба розшуку дiтей.

0.50 Т/с “4400”.
1.40 Т/с “Кадети”.
2.25 Х/ф “Непереможнi”.
3.55 Т/с “Без слiду 4”.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
7.15 Х/ф “Подвиг Одеси”.
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 “Загiн”.
15.20 Х/ф “Хочу вашого 

чоловiка”.
16.50 Х/ф “Подвиг Одеси”.
18.35 “Правда життя”. Таксисти: 

на межi ризику.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Загiн”.
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”.
1.25 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.25, 5.15 “Свiдок”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

вівторок,  27  ЛИПня

середа,  28  ЛИПня

ПОНЕДIЛОК, 26 ЛИПНЯ
ICTV. 16.20 “Легiонер”. 

(США, 1999р.)
Бойовик. Професiйний бок-

сер Ален Лефевр за вказiвкою 
боса мафiї повинен програти бiй. 
Але Лефевр збирається втек-
ти з коханкою боса. Задумане 
зривається, i в боксера зали-
шається один вихiд - вступити в 
iноземний легiон. Але й опинив-
шись за тисячi кiлометрiв вiд Па-
рижа, вiн не може вирiшити свої 
проблеми...

Режисер: П. МакДоналд.
У ролях: С. Беркофф, Д. Кар-

тер, Ж.-К. ван Дамм, Н. Феррелл, 
А. Софреновiч, А. Акiнновьє-
Агбайє, Д. Калтаджироне.

ВІВТОРОК, 27 ЛИПНЯ
1+1. 21.05 “Втеча немож-

лива”. (США, 1994р.)
Бойовик. 2022 рiк. У в`язницю 

суворого режиму, звiдки втеча 
неможлива, потрапляє капiтан 
морської пiхоти, що застрелив 
свого командира за те, що той 
послав його знищити село з без-
невинними людьми похилого 
вiку, жiнками i дiтьми. В`язниця 
майбутнього - це острiв, де два 
угруповання ведуть постiйну 
вiйну за виживання, а корумпо-
ване начальство вважає за кра-
ще не втручатися...

Режисер: М. Кемпбелл.
У ролях: Р. Лiотта, С. Уїл-

сон, М. Лернер, К. Дiллон, Л. 
Хенрiксен, К. О`Коннор.

П`ЯТНИЦЯ, 30 ЛИПНЯ
СТБ. 16.45 “За сiмейними 

обставинами”. (“Мосфiльм”, 
1977р.)

Лiрична  мелодрама. Ге-
роїня фiльму, ще молода жiнка, 
стає тещею i бабусею... Про-

те через деякий час ролi в 
сiм`ї змiнюються, вона стає 
невiсткою...

Режисер: А. Коренєв.
У ролях: Г. Польських, Р. Би-

ков, Є. Євстiгнєєв.

СУБОТА, 31 ЛИПНЯ
УТ-1. 16.00 “Ван Гог не ви-

нен”. (Росiя, 2008р.)
Сорокап`ятирiчний власник 

меблевої фабрики Денис Валев-
ський, прокинувшись пiсля авто-
катастрофи в лiкарнянiй палатi, 
починає помiчати те, що ранiше 
нiколи не привертало його ува-
ги: форму квiтки бузку, малюнок 
на платтi дружини, незвичайний 
вiдтiнок шпалер. Вiн починає 
iнтенсивно цiкавитися живописом 
i поступово запускає всi робочi 
справи, включаючи тiльки що 
одержаний вигiдний контракт...

Режисер: В. Яковенко.

У ролях: А. Джигарханян, А. 
Фомiчова, М. Разумовський, П. 
Бойко, А. Фуртас, Д. Суржиков.

НОВИЙ КАНАЛ. 19.55 
“Гаррi Поттер i кубок вогню”. 
(Великобританiя - США, 2005р.)

Пригоди. На Гаррi Поттера 
чекає четвертий рiк навчання в 
школi чародiйництва i чарiвництва 
“Хогвартс”. Новi заклинання, нове 
зiлля, новi вчителi, новi пред-
мети... Все це знайоме, i Гаррi з 
нетерпiнням чекає початку на-
вчального року. Але на школу рап-
тово обрушується приголомшлива 
новина: цього року в Хогвартсi про-
ходитиме Турнiр Трьох Чарiвникiв, 
i звичайно ж, кожен хоче прийняти 
в ньому участь...

Режисер: М. Ньюелл.
У ролях: Д. Редклiфф, Е. Уот-

сон, Р. Грiн, А. Рiкман, Р. Кол-
трейн.

НЕДІЛЯ, 1 СЕРПНЯ 
ІНТЕР. 13.30 “Принцеса на 

бобах”. (Україна, 1998р.)
Мелодрама.  Сентимен-

тальна iсторiя сучасної По-
пелюшки в майстерному 
виконаннi зоряного тандему 
Сафонова - Жигунов. Життя 
Нiни - суцiльний стрес: мати 
- войовнича комунiстка, 
чоловiк ударився в релiгiю, 
а дочка вiдверто байдикує. 
Хочеш - не хочеш, а кру-
титися доводиться єдинiй 
практичнiй представницi 
сiм`ї. I  так все продовжувало-
ся б ще довго, якби в її  життi 
не з`явився казковий принц 
у виглядi процвiтаючого 
бiзнесмена...

Режисер: В. Новак.
У ролях: С. Жигунов, О. Са-

фонова, В. Конкiн, О. Сумська, 
М. Кiкалейшвiлi.
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.15 Про головне.
9.50 Х/ф “Дорога нiкуди”.
11.10 Мiжнародний рейтинговий 

турнiр європейської серiї з 
пляжного волейболу CEV 
Satellite. Матч за 3-є мiсце.

12.05 Щоденник ДПКЄ-2010.
12.25 Право на захист.
13.00 Х/ф “Паспорт”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.30 Щоденник ДПКЄ-2010.
15.35 Д/с “Команда “Рiдiм”.
16.40 “Крок до зiрок” (ретроспектива).
17.20 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол 

iз Орлi”.
18.20 Свiт спорту.
18.30 Про головне.
19.10 ХIХ мiжнародний фестиваль 

мистецтв “Слов`янський 
базар у Вiтебську”. Майстри 
мистецтв Бiлорусi.

21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Т/с “Мовчання яструба”.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.

23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Фiльм фестивалю Покров 

“Мала церква. Родина”.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол 

iз Орлi”.
2.35 Х/ф “Паспорт”.
4.10 Мiжнародний рейтинговий 

турнiр європейської серiї 
з пляжного волейболу CEV 
Satellite. Матч за 3-є мiсце.

„1+1”
6.15 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.20 Т/с “Янгол-охоронець”.
7.05 М/ф “Зачарований 

хлопчик”.
7.45 Т/с “Ведмежий кут”.
8.45 Т/с “Слово жiнцi”.
10.00 Х/ф  “Пригоди Буратiно”.
13.05 Т/с “Життя, якого не було”.
14.05 Д/ф “Iндiйськi йоги: хто 

вони? Через 40 рокiв”.
15.05 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”.

19.30 “ТСН”.
20.05 Т/с “Свати”.
21.10 Х/ф “Рiка богiв”..
0.55 “Наша Russia”.

ІНТЕР
6.10 “Надзвичайнi iсторiї. Вiдлюдники. 

Куди йдуть люди”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Петровка 38”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 3”.
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 “Жiнка бажає знати”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Т/с “Iсторiя льотчика”.
23.25 “Детально з...”
23.50 “Котовський. Справжня 

iсторiя “пекельного” 
отамана”.

1.05 “Подробицi” - “Час”.
1.35 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
1.40 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
2.25 Т/с “Сусiди”.
2.50 “Знак якостi”.
3.45 “Судовi справи”.
5.10 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

ІСТV
6.15 Факти.
6.35 300 сек/год.
6.45 Т/с “Термiнатор. Хронiки 

Сари Коннор”.
7.45 Факти. Ранок.
7.55 Спорт.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.30 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35 Т/с “Особиста справа 

капiтана Рюмiна”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.30 Т/с “Година Волкова”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Братани”.
17.30 Т/с “Особиста справа 

капiтана Рюмiна”.
18.45 Факти. Вечiр.

19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Братани”.
21.55 Comedy Club.
22.55 Т/с “Сопрано”.
1.05 Факти. Пiдсумок дня.
1.20 Спорт.
1.30 Х/ф “У лiжку з ворогом”.
3.15 Факти.
3.45 Надзвичайнi новини.
4.15 Т/с “Сопрано”.

СТБ
6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф “Марафон любовi”.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.05 Х/ф “Смугастий рейс”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. Гостi з 

мороку”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Адвокат”.
19.15 “Моя правда. Михайло 

Боярський. Повернення 
додому”.

20.15 “Росiйськi сенсацiї. Хвора 
слава”.

21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.

0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес +”.
0.50 Х/ф “Головною вулицею з 

оркестром”.
2.25 Т/с “Медiум”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.05 Т/с “Колишня”.
5.50 Т/с “Магiчний народ”.
6.10 Т/с “Курсанти”.
7.15 Репортер.
7.25 Погода.
7.30 Т/с “Третя планета вiд Сонця”.
8.30 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
8.35 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.00 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.35 М/с “Велике 

мультиплiкацiйне шоу”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi 

Чана”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд Сонця”.
14.50 Т/с “4400”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.20 Т/с “Воронiни”.

22.25 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Iнтуїцiя.
0.45 Служба розшуку дiтей.
0.50 Т/с “4400”.
1.40 Т/с “Кадети”.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
7.00 Х/ф “Подвиг Одеси”.
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 “Загiн”.
15.15 Х/ф “Контакт”.
16.45 Х/ф “Я сама”.
18.35 “Вчинок”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Загiн”.
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”.
1.20 “Карнi справи”.
2.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.15 “Свiдок”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.
4.45 “Агенти впливу”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.15 Про головне.
9.50 ХIХ мiжнародний фестиваль 

мистецтв “Слов`янський ба-
зар у Вiтебську”. Щоденник.

10.00 Д/ф “Боспорськi агони”.
10.30 “Надвечiр`я”.
11.10 Мiжнародний рейтинго-

вий турнiр європейської 
серiї з пляжного волейболу 
CEV Satellite. Фiнал.

12.20 Щоденник ДПКЄ-2010.
12.30 Аудiєнцiя.
13.00 ХIХ мiжнародний фестиваль 

мистецтв “Слов`янський 
базар у Вiтебську”. Майстри 
мистецтв Бiлорусi.

15.00 Новини.
15.20 Euronews.
15.35 Д/с “Команда “Рiдiм”.
16.00 “Знайдемо вихiд”.
17.00 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол 

iз Орлi”.
18.00 Магiстраль.
18.20 Свiт спорту.
18.30 ХIХ мiжнародний 

фестиваль мистецтв 
“Слов`янський базар у 
Вiтебську”. Урочисте 
закриття.

21.00 Пiдсумки дня.
21.20 9-й Мiжнародний дитячий 

фестиваль “Змiнимо свiт на 
краще”.

22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Погода.
1.45 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол 

iз Орлi”.
2.35 Д/ф “Обраний. Мирослав 

Вантух”.
3.25 “Надвечiр`я”.
3.50 Мiжнародний рейтинговий 

турнiр європейської серiї 
з пляжного волейболу CEV 
Satellite. Фiнал.

„1+1”
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.45 Т/с “Ведмежий кут”.
7.40 Т/с “Слово жiнцi”.
8.35 Т/с “Слово жiнцi”.
9.50 Комедiя “Бiнго”.
11.45 Х/ф  “Фальшива вдова”.
14.05 Т/с “Життя, якого не було”.
15.05 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”.
19.30 “ТСН”.
20.05 Бойовик “I гримнув грiм”.
22.05 Бойовик “Вiйна драконiв”.
23.55 Трилер “Тi, що живуть бiля 

озера”.
1.45 Х/ф “Пригоди Буратiно”.

ІНТЕР
6.10 “Котовський. Справжня 

iсторiя “пекельного” 
отамана”.

6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Петровка 38”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 3”.
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 “Жiнка бажає знати”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.

20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Т/с “Iсторiя льотчика”. 
23.25 “Ганнiбал”.
1.35 “Подробицi” - “Час”.
2.05 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
2.50 Т/с “Сусiди”.
3.15 “Ганнiбал”.
4.50 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

ІСТV
6.15 Служба розшуку дiтей.
6.25 Факти.
6.40 300 сек/год.
6.50 Т/с “Термiнатор. Хронiки 

Сари Коннор”.
7.45 Факти. Ранок.
7.55 Спорт.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.30 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35 Т/с “Особиста справа 

капiтана Рюмiна”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.30 Х/ф “У лiжку з ворогом”.
15.30 Т/с “Братани”.
17.30 Т/с “Особиста справа 

капiтана Рюмiна”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Добрi новини з Є. Фроляк.

19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.50 Наша Russia.
20.10 Х/ф “Тупий i ще тупiший”. 
22.35 Comedy Club.
23.35 Голi та смiшнi.
0.30 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.25 Спорт.
1.35 Х/ф “Пекельний бункер”. 
3.05 Факти.
3.35 Т/с “Сопрано”.

СТБ
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.15 Х/ф “Дружини i дочки”.
16.45 Х/ф “За сiмейними об-

ставинами”.
18.10 “Вiкна-новини”.
18.20 Х/ф “За сiмейними об-

ставинами”.
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 “Стережися 

автомобiля”.
2.10 “Вiкна-спорт”.
2.20 “Бiзнес +”.

2.25 Х/ф “Казки... казки... 
старого Арбата”.

4.10 Т/с “Медiум”.
НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Т/с “Колишня”.
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.50 Т/с “Магiчний народ”.
6.10 Т/с “Курсанти”.
7.15 Репортер.
7.35 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
8.35 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.00 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Велике 

мультиплiкацiйне шоу”.
13.45 М/с “Пригоди Джекi 

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

Сонця”.
14.45 Т/с “4400”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.15 Погода.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.

21.35 Т/с “Воронiни”.
22.40 Iнтуїцiя.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Погода.
0.00 Х/ф “Фiрма”.
2.45 Т/с “Кадети”.
3.25 Т/с “Серцеїдки”.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
6.55 Х/ф “Я сама”.
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 “Загiн”.
15.15 Х/ф “Контрудар”.
17.00 Т/с “Термiново в номер”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “Олiгарх”.
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”.
3.15 “Свiдок”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.05 “Правда життя”.
4.35 “Агенти впливу”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

четвер,  29  липня

п’ятниця,  30  липня

   субота,  31  липня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Свiт православ`я.
6.35 Крок до зiрок.
7.20 Свiт моєї любовi.
8.20 Олiмпiада: вiд малого до 

великого.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Доки батьки сплять.
9.45 Хто в домi хазяїн?
10.15 Коло Олiмпiади.
10.50 Автоакадемiя.
11.30 ХIХ мiжнародний фестиваль 

мистецтв “Слов`янський 
базар у Вiтебську”. Урочисте 
закриття.

14.00 Наша пiсня.
14.50 В гостях у Д. Гордона.
16.00 Х/ф “Ван Гог не винен”.
17.55 Футбол. Чемпiонат 

України. Прем`єр-лiга. “Се-
вастополь” (Севастополь) 
- “Динамо” (Київ).

20.00 Фiнал Нацiонального 
вiдбору ДПКЄ-2010.

21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Фiнал Нацiонального 

вiдбору ДПКЄ-2010.
22.10 Пiдсумки (спецвипуск). 

До вiзиту Святiйшого 
Патрiарха Московського i 
всiєї Русi Кирила в Україну.

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Акваторiя бiзнесу.
23.30 Свiт моєї любовi.
0.30 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки дня.
1.35 Odessa holiday fаshion 

week.
1.50 Фiнал Нацiонального 

вiдбору ДПКЄ-2010.
3.30 “Знайдемо вихiд” з 

Н.Розинською.
4.20 Д/ф “Боспорськi агони”.
5.00 Коло Олiмпiади.
5.30 Хто в домi хазяїн?

 „1+1”
6.25 “Лiтаючий будинок”.
6.50 “Справжнi лiкарi”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 М/ф “День народження 

бабусi”.
10.50 Комедiя “Юнi мутанти 

нiндзя-черепашки 3”.
12.45 Х/ф “Ланселот - охоро-

нець часу”.
14.30 Комедiя “Стрибок угору”.
16.15 “Анатомiя слави”.
17.10 Комедiя “Кохання трапля-

ється”.
19.30 “ТСН”.
20.05 Комедiя “Привiт, кiндер”.
22.15 Х/ф  “Звiдки беруться дiти”.
0.00 Комедiя “Фальшива вдова”.
1.45 Трилер “Тi, що живуть бiля 

озера”. 
3.15 Комедiя “Бiнго”.
4.40 Х/ф “Ланселот - охоронець 

часу”.
ІНТЕР

7.10 Х/ф “Капiтан Зум”.
9.00 “Формула кохання”. 

Є.Миронов.
10.00 “Городок”.
11.10 “Позаочі”. Д. Малахова.
12.10 Х/ф “Важко бути мачо”.
14.20 Т/с “Диво”.
17.20 Концерт М. Баськова 

“Корабель долi”.
20.00 “Подробицi”.

20.20 “Юрмала 2009”.
22.20 Х/ф “Кiднепiнг”.
0.50 “Подробицi” - “Час”.
1.20 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
2.15 Х/ф “Народжений по-

ганим”.
3.40 Х/ф “Капiтан Зум”.
5.05 Позаочі.
5.45 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

ІСТV
6.25 Факти.
6.55 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
7.30 Добрi новини з Є. Фроляк.
7.45 Козирне життя.
8.10 Х/ф “Голий пiстолет: з 

файлiв полiцейського 
вiддiлення”.

10.00 “Смак”. Кулiнарна про-
грама.

10.30 Люди, конi, кролики i... 
домашнi ролики.

11.50 Квартирне питання.
12.40 Наша Russia.
13.05 Х/ф “Друге дихання”.
15.20 Ти не повiриш!
16.05 Пiд прицiлом.
17.05 Провокатор.
18.00 Максимум в Українi.

18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Спорт.
19.05 Наша Russia.
19.20 Х/ф “Залюднений острiв. 

Фiльм перший”.
21.55 Велика рiзниця.
23.00 Прожектор Перiсхiлтон.
23.45 Голi та смiшнi.
0.30 Х/ф “Дверi в Едем”.
2.40 Х/ф “Сяйво”.
4.40 Х/ф “Жiночий детектив 2: 

Фотографiя вбивства”.
СТБ

5.30 М/ф: “Пограбування 
за...”, “Крокодил Гена i 
Чебурашка”.

7.05 Х/ф “Садко”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф “Троє з Просто-

квашино”, “Умка, Вовки 
в тридев`ятому царствi”.

12.45 Х/ф “Боббi”.
16.00 “Україна має талант! Най-

краще”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
19.00 Х/ф “За сiмейними об-

ставинами”.
22.05 “За сiмейними обставина-

ми”. Невiдома версiя.
23.05 “Моя правда. Михайло 

Боярський. Повернення 
додому”.

0.05 “Зоряне життя. Тi, що 
пiшли за 2009 рiк”, ч. 1.

1.05 “Паралельний свiт”.
2.00 Х/ф “Отрути, або Всесвiтня 

iсторiя отруєнь”.
3.40 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.10 Т/с “Бальзакiвський вiк, або 

Всi чоловiки сво...”
6.45 Репортер.
7.00 Х/ф “Пенелопа”.
9.00 М/с “Дональд Дак”.
9.40 М/с “Новi пригоди Вiннi-

Пуха”.
10.00 Зорянi драми.
11.00 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.10 Файна Юкрайна.
14.20 Даєш молодь.
15.00 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
18.10 М/ф “Феї”.
19.55 Х/ф “Гаррi Поттер i кубок 

вогню”.
22.55 Х/ф “Випадковий чоловiк”.

0.45 Спортрепортер.
0.50 Х/ф “Затягни мене в 

пекло”. 
2.30 Т/с “Бальзакiвський вiк, або 

Всi чоловiки сво...”
НТН

6.00 “Легенди бандитського 
Києва”.

6.25 “Iсторiя України”.
7.40 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.45 “Вайп Аут”.
9.40 Т/с “Термiново в номер”.
11.50 “Бокс”. С. Фетченко - 

К.Мабуза.
13.15 Д/ф “Тюремна казка. 

Чекаючи на диво”.
14.25 Х/ф “Олiгарх”.
17.10 Т/с “Кавалери “Морської 

зiрки”.
19.00 Т/с “Мiй особистий 

ворог”.
23.30 Х/ф “Громове серце”.
1.55 Х/ф “Крига”..
3.30 “Речовий доказ”.
4.00 “Агенти впливу”.
5.00 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.20 М/ф.
6.40 Софiя.
6.50 DW. Новини Європи.
7.20 Родом з України. В. 

Сєрова.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Акваторiя бiзнесу.
9.10 Здоров`я.
9.40 Х/ф “Снiданок на травi”.
12.10 Крок до зiрок.
12.55 Погода.
13.05 Х/ф “Ван Гог не винен”.
14.50 В гостях у Д. Гордона.
15.50 Погода.
16.00 Х/ф “Сьома пелюстка”.
18.05 Ювiлейний концерт М. 

Поплавського “Свiт моєї 
любовi”.

20.30 Точка зору.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Чоловiчий клуб. 

Бокс. Бiй за титул 

iнтерконтинентального 
чемпiона за версiєю WBO. 
Юрiй Воронiн - Олег 
Єфiмович.

22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Родом з України. В. 

Сєрова.
23.30 Оперативний об`єктив.
0.00 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.00 Погода.
2.05 Аудiєнцiя.
2.35 Право на захист.
3.05 “Сiльська правда” з Т. 

Метерчук.
3.35 Х/ф “Снiданок на травi”.

„1+1”
6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.20 Комедiя “Юнi мутанти 

нiндзя-черепашки 3”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Смакуємо”.
11.15 М/ф “Сiрий Вовк енд 

Червона Шапочка”.

11.50 М/ф “Пригоди мишеняти 
Переса 2”.

13.40 Бойовик “I гримнув грiм”.
15.40 Комедiя “Привiт, кiндер”.
17.45 Комедiя “Звiдки беруться 

дiти”.
19.30 “Телевiзiйна служба 

новин”.
20.05 “Криве дзеркало”.
22.10 “Свiтське життя”.
23.10 Бойовик “Вiйна драконiв”.
1.00 Комедiя “Стрибок угору”.
2.25 “Телевiзiйна служба новин”.
3.00 Т/с “День народження 

Буржуя”.
ІНТЕР

6.30 М/ф.
7.05 Х/ф “Неприборкнi серця”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”. Л. 

Гузєєва.
11.20 Х/ф “Любов i голуби”.
13.30 Х/ф “Принцеса на бобах”.
16.00 “Вечiрнiй квартал”.
18.00 Х/ф “Ванька Грозний”.
20.00 “Подробицi”.
20.20 Х/ф “Терапiя любов`ю”.

22.30 Х/ф “Висока мода”.
1.05 “Подробицi” - “Час”.
1.40 Т/с “Джоан з Аркадiї”.
2.30 Х/ф “Неприборкнi 

серця”.
4.20 “Формула кохання”.
5.00 Т/с “Джоан з Аркадiї”.

ІСТV
6.10 Факти.
6.35 Х/ф “Космiчний джем”.
8.15 “Смак”.
8.45 Анекдоти по-українськи.
9.05 Прожектор Перiсхiлтон.
9.50 Квартирне питання.
10.45 Ти не повiриш!
11.40 Козирне життя.
12.10 Iнший футбол.
12.40 Спорт.
12.50 Музична премiя... По-

нашому!
13.50 Пiд прицiлом.
14.50 Провокатор.
15.45 Наша Russia.
16.05 Х/ф “Залюднений острiв. 

Фiльм перший”.
18.45 Факти. Пiдсумок тижня.
19.20 Країна повинна знати!

19.50 Х/ф “Залюднений острiв: 
Сутичка”.

21.55 Х/ф “Iнший свiт”.
0.30 Голi та смiшнi.
0.50 Епоха футболу. Фiнал.
1.45 Iнтерактив. Тижневик.
2.00 Х/ф “Дверi в Едем”.
3.50 Х/ф “Жiночий детектив 3: 

Це вбивство, мадам”.
СТБ

5.10 М/ф: “Дюймовочка”, “За-
чарований хлопчик”, “Кiт у 
чоботях”, “Пес у чоботях”.

7.10 Х/ф “Стережися 
автомобiля”.

9.10 “Їмо вдома”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “ВусоЛапоХвiст”.
14.00 “У пошуках iстини. Олекса 

Довбуш: кохання карпат-
ського розбiйника”.

15.00 “Слiдство вели. Брати по 
кровi”.

16.00 “Правила життя. Жертви 
краси”.

17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.05 Х/ф “Здрастуйте Вам!”

22.15 Х/ф “Арфа для коханої”.
0.10 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
1.15 Х/ф “Боббi”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, або 

Всi чоловiки сво...”
7.45 Церква Христова.
8.00 Руйнiвники мiфiв.
9.20 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
10.00 М/с “Новi пригоди Вiннi-

Пуха”.
10.20 Х/ф “Весела ферма”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.25 Аналiз кровi.
15.05 Info-шок.
16.05 Х/ф “Людина епохи 

Вiдродження”.
19.00 Х/ф “Полiцейська 

академiя 6”.
20.45 Х/ф “Одного разу у 

Вегасi”.
22.45 Файна Юкрайна.
23.25 Спортрепортер.
23.30 Х/ф “Класна поїздочка, 

або Затискатися будуть 
завжди”.

НТН
6.00 “Полiттерор”.
6.50 “Iсторiя України”.
7.35 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.35 М/ф “Ну, постривай!”
9.30 М/ф “Бременськi музи-

канти”.
10.00 М/ф “Слiдами бремен-

ських музикантiв”.
10.25 Т/с “Кавалери “Морської 

зiрки”.
12.20 “Легенди бандитського 

Києва”. Справа “Валь-
тера”.

12.55 “Бушидо. Схiднi єдино-
борства”.

15.15 “Речовий доказ”. 
Дубенськi душогуби.

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

18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Т/с “Зниклi”.
22.50 Х/ф “Гiдра”.
0.50 Х/ф “Небезпечна земля”.
2.35 “Речовий доказ”.
3.35 “Агенти впливу”.
4.35 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

неділя,  1 серпня
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З настанням літнього сезону одне з найважливіших завданнь 
лісників – це охорона насаджень від пожеж, що виникають з року в 
рік через недбалість окремих несвідомих громадян.

Всім відомо, що лісова підстилка, особливо у хвойних наса-
дженнях, спалахує від найменшої іскорки. А маленький вогник 
може перетворитись у грізну стихію – верхову лісову пожежу, коли 
повністю знищується не тільки деревостан лісу, але й фауна, все, 
що трапляється на шляху суцільної стіни вогню. Наслідками лісових 
пожеж часто є зміна цінних хвойних порід менш цінними, листяни-
ми, пошкодження підросту, згорання лісової підстилки, посилення 
вітровальності деревостанів, напад лісових шкідників, збільшення 
грибкових захворювань, загальне погіршення санітарного стану лі-
сових насаджень і погіршення їх якості. Після пожеж створюються 
умови для заболочення місцини.

Враховуючи потенційну небезпеку виникнення лісових пожеж  
влітку забороняється заїзд приватного автотранспорту в лісові 
масиви, невідведені для організованого відпочинку, і розкладання 
вогнищ. Та рідко хто, будемо відверті, цих правил дотримується. 
Спіймати „за руку” винуватців лісових пожеж дуже важко, адміні-
стративну відповідальність - штраф можна вважати символічним 
у порівнянні з завданою шкодою від вогню. Тому ще раз хочеться 
нагадати нашим співгромадянам, які виходять на відпочинок у ліс, 
щоб не забували про почуття вдячності до природи за її блага та 
поважали працю лісоводів.

Окремо звертаємось до керівників сільськогосподарських під-
приємств, фермерів, землекористувачів з проханням не проводи-
ти випалювання сухої рослинності на полях. Згідно ст. 77-1 КупАП 
за це передбачено відповідальність - штраф у сумі 70-ти неоподат-
ковуваних мінімумів, а органам лісового господарства діючим за-
конодавством надано право розглядати такі порушення і приймати 
постанови про стягнення штрафів, адже такі підпали часто призво-
дять до лісових пожеж.

Прохання до населення: активніше надавати нам допомогу в бо-
ротьбі з лісовими пожежами. При виявленні вогню у лісі терміново 
повідомляйте службу лісової охорони за телефонами: (04578) 3-42-
21 (Плахтянське лісництво), (044) 423-14-56 (ДП Київський лісгосп).

Тарас ОГІНСЬКИЙ,
помічник лісничого Плахтянського лісництва, 

ДП „Київський лісгосп”.

ЗБЕРЕЖЕМО 
ЛІС ВІД ПОЖЕЖ!

Згідно змін до Закону „Про но-
таріат” від 1 жовтня 2010 року на 
нотаріусів (державних та приват-
них)  покладено вчинення   нотарі-
альних дій, пов’язаних  із вжиттям 
заходів щодо охорони спадково-
го майна, видачею свідоцтв про 
право на спадщину  та свідоцтв 
про право власності  на частку в 
спільному майні подружжя. Тобто 
знято обмеження приватних но-
таріусів  на вчинення  такого  виду  
нотаріальних дій, як  оформлення   
спадкових  прав. Як відомо, спад-
щина  відкривається  внаслідок 
смерті  особи або оголошення її 
померлою. Місцем же  відкриття  
спадщини  є  останнє  місце  про-
живання спадкодавця. Спадкоє-
мець за заповітом чи за законом 
має  право  прийняти спадщину 
або не прийняти її. А тому  одним 
із основних  моментів  переходу  
спадкових  прав  та обов’язків  від  
спадкодавця до  спадкоємців є  
волевиявлення особи  щодо при-
йняття  спадщини. 

Прийняття спадщини – це не 
обов’язок, а право особи, яке  по-
требує певних форм його  воле-
виявлення. Так, відповідно до ст. 
1268 ЦК України спадкоємець за  
законом та спадкоємець за запо-
вітом може як прийняти спадщи-
ну, так і відмовитися від неї. При-
йняття спадщини  з умовою не 
допускається.

Прийняття спадщини  здій-

снюється  двома способами:
1) постійне проживання  разом 

зі спадкодавцем на час відкрит-
тя спадщини. Спадкоємець, який  
на день  відкриття спадщини  був 
зареєстрований (прописаний, ви-
знаний судом таким, що  постійно 
проживав  зі спадкодавцем  на 
час відкриття спадщини ) і протя-
гом шести місяців з часу відкрит-
тя спадщини  не відмовився  від 
спадщини, вважається таким, що 
спадщину прийняв. Документами, 
що свідчать  про прийняття спад-
щини  за таких умов,  можуть бути  
довідки  житлово-комунальних  
органів  про факт і часовий про-
міжок реєстрації  проживання 
особи разом із спадкодавцем, 
будинкова книга, відмітка в пас-
порті, рішення  суду, що набрало 
законної сили, тощо.

2) подання заяви  про прийнят-
тя спадщини до органів нотаріату 
(державної нотаріальної  контори 
чи приватного нотаріуса). Вона має 
бути подана  спадкоємцем особис-
то. Складання  заяви представни-
ком  за довіреністю не допускаєть-
ся та є порушенням вимог закону.

Малолітня, неповнолітня, не-
дієздатна особа, а також особа, 
цивільна дієздатність  якої об-
межена, вважаються такими, що 
прийняли спадщину. Згідно зі 
ст. 1270 ЦК України вищезгада-
ні дії, що свідчать про прийняття 
спадщини, мають бути вчинени-

ми  протягом шести місяців з дня 
смерті спадкодавця. Якщо  про-
тягом цього строку спадкоємець, 
що не проживав постійно  на день  
смерті зі  спадкодавцем, не подав 
заяву, він вважається таким, що  
не прийняв її.

У разі пропуску строку для 
прийняття спадщини для спадко-
ємців передбачається цивільно-
правова відповідальність, яка 
полягає  у позбавленні  їх права  
на прийняття спадщини. Це  по-
ложення за загальним правилом  
стосується  як спадкоємства  за 
законом, так і за заповітом. Ви-
нятком  із загального правила  є 
два випадки, коли санкція  щодо 
позбавлення  права спадкування  
не настає, а саме: коли  спадкоєм-
цю виділяється  його  частка  при 
згоді на це   всіх інших спадкоєм-
ців  тієї  черги, що  закликається  
до спадкування  і прийняли спад-
щину; коли суд при розгляді заяви  
спадкоємця  про продовження  
строку на прийняття  спадщини  
визнає  причину  пропуску  по-
важною та  визначить додатковий  
строк для подачі  заяви  спадко-
ємцем  на прийняття спадщини.

Людмила ЛИСЕНКО,
приватний нотаріус.

КОНСУЛЬТУЄ ЮРИСТ

СПАДКОЄМЕЦЬ ЗА ЗАКОНОМ 
ТА ЗА ЗАПОВІТОМ

УВАГА! 

НЕБЕЗПЕЧНИЙ 
КАРАНТИННИЙ 

ШКІДНИК КАРТОПЛІ
Державна інспекція захисту рослин району інфор-

мує про можливе проникнення на територію району 
небезпечного карантинного шкідника - КАРТОПЛЯ-
НОЇ МОЛІ, яка пошкоджує всі пасльонові культури 
(помідори, перець та інші), а найбільшої шкоди за-
вдає картоплі. 

Від картопляної молі позбавитися не так і легко. В 
Україні міль має статус обмежено поширеного карантин-
ного шкідника, який наразі відсутній на Макарівщині. Цей 

шкідник небезпечний тим, 
що здатний повністю згуби-
ти весь урожай картоплі вже 
після того, як він закладений у 
сховище. Бульби, пошкоджені 
гусеницями, погано зберіга-
ються, сильніше вражаються 
хворобами, втрачають товар-
ний вигляд та якість, перетво-
рюючись на гнилу масу. Біль-
ше того, якщо цим шкідником 
заражений грунт на ділянці, 
де висаджують картоплю, то 
цю ділянку доведеться за-
лишити на тривалий час без 
посадок, поки грунт не буде 
повністю знезаражений. У ін-
шому випадку посаджена там 

картопля або інша культура кожного разу заражатиметь-
ся метеликом і згодом просто пропаде. Втрати врожаю 
картоплі понад 60%, але можлива і повна загибель рос-
лин.

У полі, на рослинах, гусінь картопляної молі прони-
кає в листки, утворюючи прозорі “міни” та ходи, а при 
подальшому їх живленні рослини гинуть. Характерною 
ознакою пошкодження бульб картоплі є екскременти 
гусениць на поверхні бульб. Ходи гусениць знаходять-
ся під шкіркою і всередині бульб. Плоди томатів і бакла-
жанів пошкоджують гусениці або біля плодоніжки, або в 
місці прикріплення квітки. При розрізі ушкоджених пло-
дів можна виявити гусениць та їхні ходи, заповнені екс-
крементами.

Інспекція рекомендує серйозно підійти до підбо-
ру і купівлі насіннєвого матеріалу картоплі для посадки 
на присадибних ділянках, щоб не допустити завезення 
шкідника з регіонів поширення картопляної молі. Головне 
в боротьбі з цим карантинним шкідником – своєчасне 
його виявлення, локалізація вогнищ зараження і повна їх 
ліквідація.

У випадку підозри на виявлення шкідника слід 
негайно повідомити Державну районну інспекцію 
захисту рослин за адресою: смт Макарів, провулок 
Радянський 2, телефон  -  5-16-68.

Алла ПОДЕНКО,
провідний спеціаліст районної інспекції 

захисту рослин.

Одним з реєстрів податкового обліку з ПДВ є реєстр 
отриманих та виданих податкових накладних, форму та 
порядок заповнення якого затверджено наказом № 244 від 
30.06.2005 р. “Про внесення змін до наказу Державної по-
даткової адміністрації України від 30.05.97 р. №165” (заре-
єстровано в Мінюсті України 18.07.2005 р. за №769/11049 
зі змінами та доповненнями). Реєстр є формою для запи-
су (реєстрації) отриманих та виданих податкових наклад-
них, в якому підчистки і необумовлені виправлення тексту 
та цифрових даних не допускаються.

У розділі першому реєстру відображаються отримані 
податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і 
вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної), 
вантажні митні декларації, а також інші потрібні документи 
(згідно з п. 7.2-6  п. 7.2 ст. 7 Закону України №168/97 - ВР 
від 03.04.97р. „Про податок на додану вартість” (із зміна-
ми та доповненнями). 

Такими іншими подібними документами є: 
- належним чином оформлений товарний чек, інший 

платіжний чи розрахунковий документ, який підтверджує 
прийняття платежу постачальником від отримувача това-
рів (послуг), з визначенням загальної суми такого плате-
жу, суми ПДВ та податкового номера постачальника - при 
поставці товарів (послуг) за готівку чи з розрахунковими 
картками платіжних систем, банківськими або персональ-
ними чеками в межах граничної суми, встановленої Націо-
нальним банком України для готівкових розрахунків; тран-
спортний квиток,  готельний рахунок  або рахунок,  який  
виставляється  платнику податку за послуги зв’язку, інші 

послуги, вартість яких визначається за показниками при-
ладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму ПДВ 
та податковий номер продавця, за винятком тих, у яких 
форма встановлена міжнародними стандартами;  

- касові чеки,  що  містять  суму поставлених товарів  
(послуг),  загальну суму нарахованого податку (з визна-
ченням фіскального номера постачальника). При цьому 
з метою такого нарахування загальна сума поставлених 
товарів (послуг) не може перевищувати 200 грн. на день 
(без урахування ПДВ);

- товарні чеки або інші розрахункові документи, що за-
свідчують факт сплати податку внаслідок придбання това-
рів (послуг), копії яких додаються до заяви зі скаргою на 
постачальника цих товарів (послуг), що додається отриму-
вачем товарів (послуг)  до податкової декларації за звітний 
податковий період,  - у разі відмови з боку постачальника 
цих товарів (послуг) надати податкову накладну або у разі 
порушення ним порядку її заповнення.

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показ-
ників (додаток 2 до податкової накладної) є документом, 
що дає право (підставу) покупцю вносити зміни до раніше 
включених в обсяг податкового кредиту, одержаного на 
підставі податкових накладних, будь-яких витрат на спла-
ту податку.

За матеріалами ДПА України.
Ярослава УНІЧЕНКО,

головний державний податковий інспектор ДПІ 
в Макарівському районі.

ДО ВІДОМА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

 ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Учасники висловлювали проблеми 
та надавали пропозиції щодо виходу зі 
складної ситуації на цьому ринку.

В своїх виступах виробники  та 
реалізатори продукції  найбільшу 
увагу приділили декларуванню. По-
стійні зміни вартості сировини та ін-
ших складових виробництва змушує 
суб’єктів господарювання  щомісяч-
но готувати пакети документів, необ-
хідних для декларування, а це суттє-
во збільшує адміністративні витрати 
та унеможливлює оперативне реагу-
вання на зміну цінової кон’юнктури. 
Строки, що  встановлені для  вироб-
ників (7 днів) та оптових реалізаторів 
(2 дні), впродовж яких Державною 
інспекцією з контролю за цінами по-
винні бути розглянуті прийняті доку-
менти та надано письмові висновки, 
на превеликий жаль, не додержують-
ся, що призводить до судових тяга-

нин. Очікування дозволу  затягується 
на декілька місяців, тобто протягом 
цього строку суб’єкт господарюван-
ня  фактично не має права працю-
вати. Тому процедура декларування 
змін оптово-відпускних цін потребує 
вдосконалення та оптимізації. 

Існує істотний брак багатьох ре-
сурсів, необхідних для розвитку цу-
крової промисловості. Це, насам-
перед, капітал, енергія, добрива. Не 
менш важливим залишається питання  
щодо насінництва.  «Лише невелика 
частина посівних площ засіяна вітчиз-
няним насінням, зате майже полови-
на насіння, яке засівається у країні, 
визнане неякісним, тому знижується  
врожайність. Прибутковість цукрової 
галузі фактично зникла, аграрії по-
стійно зменшують площі під цукровим 
буряком, поступово відмовляються 
від вирощування цукрового буряку на 

користь економічно вигідніших куль-
тур. У результаті підвищується ціна, а 
відсутність дієвих джерел  насичення  
унеможливлює стабілізацію  цін  на  
ринку цукру»,  - зазначають  виробни-
ки та реалізатори продукції.

Представники департаменту 
розслідування справ в агропромис-
ловому комплексі АМКУ зауважили, 
що ринок цукру залишатиметься під 
прискіпливою увагою Комітету. І хоча  
нині  цукрова галузь є низькорента-
бельною та поступається  іншим на-
прямкам аграрного бізнесу,  вона  
є  вкрай потрібною для розвитку 
сільських територій  та державного 
устрою в цілому.

Голова відділення Ніна Докта-
ренко підвела підсумки роботи 
“круглого” столу та підкреслила про 
«...необхідність на сьогодні ретель-
но вивчити зауваження та пропо-
зиції кожного з учасників засідання 
для того, щоб, об’єднавши зусилля, 
розробити  по-справжньому дієві 
заходи, націлені на покращення  іс-
нуючої ситуації в регіоні». 

ІНФОРМУЄ КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НА РИНКУ ЦУКРУ КИЇВЩИНИ
Нещодавно Київське обласне територіальне відділення АМКУ провело 

засідання „круглого” столу на тему: «Проблемні питання на ринку цукру  
Київщини». До участі в роботі приєдналися представники органів влади, 
керівники  цукрових заводів та  реалізатори  продукції. 
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Чемодан, стінки якого 
обтягнуті тканиною, буде 
досить впевнено чинити 
опір ударам в аеропорту, 
на ньому навіть не зали-
шиться подряпин, як на 
шкіряному або пластико-
вому. 

Жорсткі пластикові че-
модани великого об’єму 
допоможуть зберегти 
одяг і не зім’яти його. При 
необхідності в такий че-
модан можна скласти на-
віть речі, які б’ються.

При купівлі віддавай-
те перевагу чемоданам 
з гелевими колесами, 
утопленими у корпус, на 
підшипниках. Вони міцні і 
не створюють шуму. Якщо 
від будинку до аеропорту 
вам добиратися на пере-
кладних – вибирайте ве-
ликі колеса, тоді будь-які 
перешкоди без великих 
зусиль буде подолано. 
Чемодани з маленьки-
ми коліщатками у нижній 
вузькій частині мають 
звичку перевертатися. 

Також зверніть увагу 
на ручки. Висувні ручки 
мають повністю ховатися 
в корпус і, бажано, закри-

ватися клапаном на блис-
кавці.

Зазвичай чемодани 
оснащені одним або кіль-
кома кодовими замками. 
Вигаданий вами код по-
винен бути простим і лег-
ко запам’ятовуваним, але 
все-таки постарайтеся 
обійтися без року наро-
дження і трьох однакових 
цифр. Додатковим захис-
том може бути окремий 
замочок. Головне не загу-
бити до нього ключик. 

При купівлі чемода-
на ретельно перевірте 
всі блискавки, липучки, 
замки, все, що котиться 
і висувається. Дізнайтеся 
у продавця, на що поши-
рюється гарантія. Часто 
вона дається тільки на 
такі випадки, як “злама-
лася блискавка”, “зали-
шилася в руках висувна 
ручка”. 

Щодо розміру чемо-
дана? Середній сім’ї з 
3 осіб навряд чи знадо-
бляться 2 маленькі че-
модани, краще відразу 
купити один великий і 
один середній - для руч-
ного багажу. При купівлі 

чемодана зверніть увагу, 
чи є можливість збільши-
ти його об’єм за рахунок 
зміни товщини. Досвід 
показує, що багато хто 
приїжджає на відпочинок 
з одним невеликим чемо-
даном, а, від’їжджаючи, 
змушений купувати ще 
чемодан для подарунків, 
сувенірів, одягу.

Звичайно чемодани 
мають кілька зовнішніх 
кишень і відділень для ре-
чей першої необхідності. 
Кишені – хороше місце 
для речей та їжі, а ось до-
кументи і гроші там збері-
гати не варто.

ПОРА ВІДПУСТОК

ВИБИРАЄМО ЧЕМОДАН

ДОГЛЯД 
ЗА КВІТАМИ У ЛИПНІ

Які гарні ніжні ароматні бутони троянд! Однак, милую-
чись квітами, не забуваймо про коріння: їх треба підживи-
ти настоєм коров’яку (1 частина на 20 частин води) з до-
даванням 15 – 20 г аміачної селітри, 30 г суперфосфату і 
8 г хлористого калію.

• Поливаємо кущі в 
залежності від погоди; в 
жаркі, сухі дні – не рідше 
двох разів на тиждень.

• Гладіолуси підго-
довуємо раз на тиждень 
розчином золи (1 склян-
ка на 10 літрів води).

• У середині липня 
починаємо викопува-
ти цибулинні культури: 
тюльпани і гіацинти 
– щорічно, нарциси і 
крокуси через 2-3 роки. 
Цибулини сушимо під 
навісом в добре провітрюваному місці.

• Не лінуємося прополювати грядки і квітник! Вирва-
ні бур’яни виносимо з ділянки, інакше вони знову про-
ростуть.

ПОЛИВ 
І ПІДЖИВЛЕННЯ РОСЛИН 

Полив і підживлення – основні липневі роботи на го-
роді. Воду для поливу беремо тільки відстояну, прогріту 
на сонці, особливо для огірків, помідорів та цибулі. Поли-
ваємо зранку або під вечір, коли сонце не пече, слабким 
струменем, акуратно під корінь, так, щоб грунт просяк 
вологою на глибину 30-40 см. Після поливу розпушуємо 

грунт на грядках.
• Огірки та помідо-

ри підгодовуємо раз 
на десять днів – золою 
(70 г на літр води) або 
коров’яком (одна части-
на на 10 частин води).

• Огірки збираємо 
часто – якщо цього не 
робити, може впасти 
врожайність.

• Моркву, буряк, ко-
реневу петрушку слід 

проріджувати, підгодовувати золою.
• Якщо липень посушливий, потрібно поливати кар-

топлю, урожай буде вдвічі більше.
• Щоб кольорова капуста зберегла білі голівки, при-

крийте їх надламаним листям.
• Наприкінці місяця пора сіяти багаторічні овочі: ща-

вель, ревінь, цибулю.

У САДУ І НА ГОРОДІ
Ах, ця літня пора! Хто куди мріє потрапити в цю пре-

красну пору року: хтось до моря, хто в подорож, хто в 
гості, деякі на заробітки, а інші на річку або в ліс. Але 
мрія садівників і городників нехай дуже приземлена, 
але незмінна: виростити прекрасний урожай, спо-
стерігаючи за зростанням, цвітінням і плодоношен-
ням своїх вихованців. Якщо ви початківець садівник-
городник, то добра порада вам не завадить.

КАБАЧКИ ПО-УКРАЇНСЬКИ
Потрібно: кабачки (почищені) – 1 кг, олія – 

100 г, часник – 2-3 зубки, кріп і петрушка, оцет 
– 2 ст. л.

Кабачки нарізають кружечками і смажать в 
олії до золотистого кольору. Почищений час-
ник розчавлюють, зелень дрібно нарізають 
і кладуть все це на дно банки, додають солі, 
олії, оцту, а потім щільно складають кабачки.

Стерилізування: півлітрові банки – 25 хви-
лин, літрові – 35 хвилин.

ІКРА З КАБАЧКІВ
На кілограм ікри потрібно: 

800 г кабачків, 100 г моркви, 10 
г кореню петрушки, 100 г цибу-
лі, 100 г томату-пюре, 5 ст. л. 
олії, 1 ч. л. цукру, сіль та перець 
за смаком.

Помиті кабачки наріжте і по-
смажте в олії. Пропустіть через 
м’ясорубку. Окремо посмаж-
те цибулю, додайте томат-пюре і спеції. Все 
перемішайте і тушкуйте на малому вогні до 
готовності. Суміш розкладіть у стерилізовані 
банки.

Стерилізування: півлітрові банки – 20 хви-
лин, літрові – 30 хвилин.

МАРИНОВАНІ КАБАЧКИ
На літрову банку необхідно: 600 г кабачків, 

2-4 зубки часнику, 1 стручковий гіркий перець, 

зелень (можна м’яту), листя хріну, 6 штук ви-
шневого листя, 6 штук листя смородини, 6 го-
рошин духмяного перцю, 2 столові ложки оцту, 
сіль.

На дно банки кладуть прянощі, часник і 
зелень, потім кабачки, порізані кружечками. 
Це все заливають окропом, дають постояти 5 
хвилин, воду зливають, повторюють все 3-4 
рази. Насамкінець додають у банку 1 столову 
ложку солі і оцет, заливають окропом, закру-
чують. 

ЗАСОЛЮВАННЯ 

ОГІРКІВ
На літрову банку не-

обхідно: 650 г огірків, 2 
зубки часнику, кріп, дріб-
ка гострого перцю, по 4 
листки чорної смороди-
ни і дуба.

Для розсолу: 450 г 
води, 1 ст. л. солі, шматок хріну.

Помиті огірки, підібрані за розміром, кла-
дуть у банку разом з прянощами. Якщо огірки 
зібрані не у день соління, а раніше, потрібно 
їх потримати у воді 5-7 годин. Огірки залийте 
холодним розсолом. Для розсолу сіль розчи-
ніть у воді, прокип’ ятіть, дайте охолонути і до-
дайте шматок хріну. Огірки повинні «бродити» 
10 днів. Після цього розсіл злийте і залийте 
новий. Простерилізуйте 10-15 хвилин і зака-
тайте кришками.

ГОТУЄМО  РАЗОМ

ПРИРОДНІЙ КОЛІР ГУБ 
Прагнете, щоб ваші губи здавали-

ся більш повними й почуттєвими, але 
не вульгарними? Тоді вам напевно 
пригодиться невелика хитрість, відома 
будь-якому візажисту. Спочатку окрес-
літь контур губ олівцем нейтрального 
кольору. Потім заповніть обкреслений 
простір нейтральним блиском для губ. 
Губи будуть виглядати більш «сокови-
тими» і природно гарними. 

ЗБЕРЕЖЕННЯ КОЛЬОРУ ПОМАДИ
Жінки, які користуються помадою 

темних відтінків, часто зустрічаються 
з однією досить делікатною пробле-
мою – помада раз у раз залишаєть-
ся на зубах, тому доводиться бути 
увесь час напоготові. Щоб цього не 
відбулося, професіонали рекомен-
дують виконати всього-на-всього дві 

нескладні операції. По-перше, після 
нанесення помади покладіть в рот 
палець, зімкніть довкола нього губи 
й витягніть палець із рота. При цьому 
на пальці залишається надлишок по-
мади. По-друге, промокніть губи чи-
стою серветкою. Це теж допомагає 
позбутися надлишку помади, а також 
вирівняти колір. 

КОРЕКЦІЯ АСИМЕТРИЧНОЇ 
ФОРМИ НОСА

Вам не повезло, і природа не на-
ділила вас прямим і симетричним 
носом? Професійні візажисти точно 
знають, як позбутися цього лиха. Ви 
можете злегка скорегувати форму 
носа. Найкраще для цього підійде то-
нальна основа на один-два тони тем-
ніше тієї, якою ви звичайно користу-
єтеся. Нанесіть більш темну основу 

на крила носа, щоб ніс видався мен-
шим. Небагато темної основи, нане-
сеної на кінчик носа, зорово зробить 
його ледь коротшим. 

ВИКОРИСТАННЯ ТІНЕЙ ДЛЯ 
НАВЕДЕННЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ

Щоб зробити вії більш густими, 
скористайтеся тінями для вік і заго-
стреним аплікатором або пензликом. 
Для початку виберіть відтінок, який 
або гармоніює з кольором вашого 
постійного олівця для очей, або того, 
що ви будете використовувати цього 
разу. При нанесенні тіней особливу 
увагу приділіть лінії росту вій. Так вії 
будуть здаватися більш густими. 

ПОДОВЖИТИ ОВАЛ ОБЛИЧЧЯ
Якщо у вас кругле обличчя, ви мо-

жете візуально подовжити його, виді-
ливши вилиці за допомогою рум’ян. 
Для цього нанесіть на простір під 
вилицями рум’яна темного відтінку, 
а на простір вище вилиць – рум’яна 
світлого відтінку. Завдяки цьому 
контрасту вилиці візуально ледве ви-
ступлять уперед, що небагато «ви-
тягне» овал обличчя. 

П’ЯТЬ СЕКРЕТІВ МАКІЯЖУ
ЗДОРОВ’Я ТА КРАСА

Ніколи не замислювалися про те, чому у вас ніколи не виходить зробити 
такий же приголомшливий макіяж, як вдається професійному візажисту, не-
хай навіть ви дуже намагаєтеся й користуєтеся найдорожчою косметикою? 
Хоча якість косметики дуже важлива, уміння правильно нею розпорядитися 
- ще важливіше. Секрет бездоганного макіяжу – не тільки в косметиці відо-
мих брендів, але й у використанні правильних технік і прийомів. От кілька 
секретів макіяжу, що перетворюють звичайну дівчину в Діву. 

Ще й досі побутує думка: мовляв, 
огірок як харчовий продукт — ніщо. 
Але ж не завжди цінність рослини, зо-
крема й огірка, визначають калорій-
ністю. Тут користь в іншому.

Огірки збуджують, а квашені й ма-
риновані підсилюють виділення шлун-
кового соку, мають жовчогінні влас-
тивості, сприяють засвоєнню жирів, 
білків та інших складників їжі. Вони 
діють сечогінно, виводять з організ-
му воду та кухонну сіль, що так важ-
ливо для людей із захворюваннями 
серцево-судинної системи та нирок. 
Послаблювальні властивості огірків 
мають значення при запорах і атонії 
кишечника. Свіжий огірковий сік, при-
смачений медом або цукровим сиро-
пом, вгамовує кашель, пом’якшує від-
харкування мокроти.

Цей овоч справді низькокалорій-
ний, і його рекомендують споживати 
схильним до ожиріння.

Завдяки полівітамінності хімічного 
складу огірків їх радять вживати тим, 
у кого порушено обмін речовин в ор-
ганізмі, кому треба вивести «шлаки», 
воду та хлориди кухонної солі. Людям 
з гіпертонічною хворобою, сечокис-
лим діатезом та ожирінням можна 
періодично влаштовувати на основі 
споживання огірків розвантажувальні 
дні, коли хворий щодня вживає 2 кг 
свіжих овочів. Розвантаження найкра-
ще робити раз на тиждень, в суботу 
або неділю, щоб водночас обмежити 
й фізичні навантаження.

Огірковий сік зміцнює серце й су-
дини. Ця властивість його пов’язана 
з великою кількістю калію. Тому овоч 

корисно вживати під час профілакти-
ки напруження міокарда, для заспо-
коєння нервової системи. Сік діє ан-
тисклеротично, поліпшує пам’ять. За 
добу його можна випити до одного лі-
тра. Але сік рекомендують вживати не 
в чистому вигляді, а в суміші з іншими, 
скажімо, соком чорної смородини, 
яблучним, з грейпфрутів, томатним, 
часниковим.

Свіжі огірки дуже добре вплива-
ють на живлення шкіри. Від огіркового 
соку або кашки зі свіжих огірків вона 
стає білою, ніжною, еластичною, її 
пори звужуються, зникають зморшки. 

Суміш соку зі свіжих огірків та ка-
пусти — перевірений засіб для зміц-
нення волосся.

 Не завжди свіжі огірки можна вжи-
вати без міри. Часом їх споживання 
треба обмежувати або зовсім виклю-
чати з раціону (під час загострення ви-
разкової хвороби шлунка та дванадця-
типалої кишки, при гострих і хронічних 
ентеритах та колітах).

Квашені і мариновані огірки не вар-
то споживати людям з гострим гепати-
том і холециститом, жовчнокам’яною 
хворобою. Не дуже рекомендують їх і 
під час гіпертонічної хвороби, атеро-
склерозу. Слід виключити їх з раціону 
й тим, хто страждає гострим і хроніч-
ним нефритом (у стадії загострення), 
хронічною нирковою недостатністю, 
сечокам’яною хворобою та пієлонеф-
ритом.

ЗАГАДКОВИЙ ОГІРОК!СЕКРЕТИ ПРИРОДИ

Огірок – (Cucumis sativus L.) – одна з найдавніших рослин серед овочів, 
йому понад шість тисяч років! Але й досі ще не визначено батьківщини диво-
вижного плоду, який так гарно прижився на  наших грядках. Вважають, що 
цей сонцелюбний овоч походить із Південно-Східної Азії.

Із цих країв, можливо, огірок потрапив до Китаю та Японії і майже водно-
час — через Іран та Афганістан — до Малої Азії та Древньої Еллади. Звідси 
вже став поширюватися по всій Європі.

Однак існує ще одна версія. На думку деяких ботаніків, батьківщиною 
огірків була Північно-Західна Індія. Там ще й нині чимало диких заростей 
цієї рослини. Вона, мов ліана, обвиває двадцятиметрові дерева і часом 
утворює непролазні хащі. В Непалі огірки випростуються на 8 метрів, їх 
листя сягає майже півметра в перетині, а вага їстівного плоду становить 
близько 9 кг.

До слов’ян огірок потрапив від візантійців на межі VI— VII століть. Греки 
називали недоспілий плід цього овоча «аорос», від нього пішло «агурус», а 
потім — і наше слово «огірок».

•
•

•

•

•
•

•
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Згідно Правил користування електрич-
ною енергією для населення, що затвердже-
ні  постановою Кабінету Міністрів України від 
26.07.1999 р № 1357, енергопостачальник 
має право  відключити споживача за пору-
шення термінів сплати. Відновлення електро-
постачання здійснюється протягом трьох днів 
у містах та семи днів у сільській місцевості, 
після повної оплати заборгованості та витрат 
на повторне підключення.

Якщо у вас виник значний борг за елек-
троенергію (більше 600 грн.) через фінансові 
труднощі, запрошуємо звернутися за адресою: 
Макарів, пров. Заводський, 1а к.1 та скласти 
графік погашення заборгованості. 

Також звертаємо вашу увагу на те, що літ-

ні зливи, грози та пориви вітру приводять до 
частих обривів електричних проводів. Якщо 
ви помітили обірвані проводи на лініях елек-
тропередач або відкриту трансформаторну 
підстанцію, потрібно негайно повідомити 
про це чергового диспетчера РП (телефони: 
5-13-87, 5-12-94) або орган місцевого само-
врядування. Не намагайтесь самовільно від-
новити електропостачання. Ваше життя до-
рожче втраченого часу.

З повагою та надією на 
взаємопорозуміння 

адміністрація Макарівського 
районного підрозділу 

ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго.

Згідно з п.8 Правил  охорони  електричних  мереж, затверджених  постановою Кабінету 
Міністрів України № 209 від 04.03.1997 р., садіння  дерев  в охоронній  зоні  ліній  електропе-
редач  заборонено. Земля, яка  знаходиться  в  межах  охоронних  зон  об’єктів  енергетики, 
використовується  її власниками та користувачами з наступними обмеженнями.

Підприємства, установи, організації  та  громадяни, яким надано у власність та постій-
не або тимчасове користування земельні ділянки, де знаходяться  об’єкти  електричних 
мереж, зобов’язані  вживати  належних  заходів  для  збереження об’єктів енергопоста-
чання, що знаходяться на них (п.4 Правил  охорони  електричних  мереж).

У  разі самочинної  посадки  підприємствами  або  приватними  особами  дерев  та  інших 
багаторічних  насаджень  в охоронній зоні  ліній  електропередач, роботи  з приведення до на-
лежного стану цих  зон  виконуються за рахунок цих підприємств і осіб (п. 7 Правил  охорони  
електричних  мереж).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НАЛЕЖНИЙ ДОГЛЯД ЗА ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ  
В ОХОРОННИХ  ЗОНАХ ЛІНІЙ  ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ПОКЛАДАЄТЬСЯ:

Таким чином, землевласники і користувачі на своїх територіях повинні самостійно здій-
снювати  нагляд  за  насадженнями, своєчасно  ліквідувати аварійні  дерева, що  загрожують  
падінням  на  проводи  повітряних ліній електропередачі.    

Роботи в охоронних зонах повітряних ліній та кабельних ліній електропередач відносяться 
до Переліку робіт з підвищеною  небезпекою, затвердженого наказом №123 Державного ко-
мітету України  по нагляду за охороною  праці  від  30.11.93 р.  

Власникам приватних садиб і прилеглих до них ділянок, які мають наміри здійснити роботи 
по зрізанню зелених насаджень, потрібно погодити час та місце роботи з органом місцевого 
самоврядування та  районним підрозділом. 

МАКАРІВСЬКИЙ РП ЗАТ “А.Е.С. КИЇВОБЛЕНЕРГО” 
ІНФОРМУЄ МЕШКАНЦІВ РАЙОНУ:

на власників приватних садиб і приле-
глих до них ділянок;

на місцеві органи самоврядування, їх  
виконавчі або спеціально  уповноважені 
ними органи;  

на керівників підприємств, установ та 
організацій;  

на  власників (орендарів)  житлових, гро-
мадських і  промислових будівель і спо-
руд, а  також  на власників  будівель  по-
буту, торгівлі, освіти, охорони здоров’я, 
що розташовані в житлових районах;

на  підприємства,  установи  та органі-
зації;

на  керівників організацій, яким відве-
дені земельні ділянки, або керівників  
будівельних  організацій   (з дня початку 
будівельних робіт).

за насадження, що знаходяться на таких 
приватних садибах і прилеглих ділянках;

за зелені насадження, що відносяться до ко-
мунальної власності, за  насадження та дере-
ва  на пустирях, берегах водоймищ і  річок, що 
не мають свого власника (безгосподарні);

за насадження на  пустирях, берегах  водо-
ймищ  і  річок, що прилеглі до їх  - які визна-
чаються рішенням місцевих органів  дер-
жавної  влади;

якщо насадження знаходяться на вулицях, 
перед будівлями до проїжджої частини, все-
редині квартальних  насаджень  та садів  мі-
крорайонів;

за насадження, що знаходяться на терито-
ріях підприємств, установ та організацій, 
а  також на прилеглих  до них  ділянках  і  
санітарно-захисних  зонах;

за  насадження, що  знаходяться  на  терито-
ріях, відведених  під  будівництво.

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ
 ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ!

ПАМ’ЯТКА - ІНСТРУКЦІЯ

З БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ 
ГАЗОВИМИ ПРИЛАДАМИ В ПОБУТІ
- Приміщення, де встановлені газові прилади, повинні постійно прові-

трюватись;
- Не допускається закривати решітки вентиляційних каналів;
- Перед розпалюванням, після включення і періодично під час роботи газо-

вих водонагрівачів, опалювальних печей, котлів та інших приладів, підключе-
них до димоходів, обов’язково перевіряйте наявність тяги. При відсутності чи 
слабкій тязі не користуйтесь газом - це смертельно небезпечно.  Димоходи та 
вентиляційні канали повинні відповідати проектному рішенню;

- Подальше користування газом можливе тільки після перевірки та 
очистки димоходів і вентиляційних каналів із складанням актів спеціалізо-
ваними організаціями;

- Не відкривайте крани на газових приладах, не маючи в руках запале-
ного сірника, завчасно піднесеного до пальника;

- Не допускається залишати без нагляду працюючі прилади;
- По закінченні користування газом крани на газопроводі повинні за-

криватися;
- Не допускайте перегріву опалювальних печей, котлів;
- Не допускайте до користування газовими приладами дітей, а також осіб, 

які не пройшли інструктаж з правил безпечного користування газовими при-
ладами в обов’язковому порядку у філії з експлуатації газового господарства;

- Кухні та приміщення, де встановлені газові прилади, не можна вико-
ристовувати для сну;

- Не дозволяється за допомогою плит обігрівати приміщення, сушити 
білизну, а також прив’язувати до газопроводів мотузки;

- Не дозволяється самовільно переміщати, ремонтувати газові прила-
ди, відключати діючі газові прилади або підключати нові газові прилади, га-
зові лічильники. Це може призвести до нещасних випадків;

- Не дозволяється пошкоджувати пломби, встановлені на лічильнику;
- Не дозволяється підносити до лічильника вогонь (сірники, свічку і т. 

ін.), підвішувати чи класти на лічильник будь-які предмети;
- Усувати негерметичність лічильника повинні тільки працівники газово-

го господарства;
- Не дозволяється встановлювати в приміщенні, де є газові прилади з 

відводом продуктів згорання, примусово витяжну вентиляцію;
- Не дозволяється перевіряти тягу у вентиляційних каналах запаленим 

сірником;
- Наповнення балонів здійснюється спеціалізованою організацією. Ба-

лони бувають 27 л або 50 л, використовуються в побуті. Вони  складаються 
із вентиля, балона, башмака та паспорта. Зовнішня поверхня балона не по-
винна мати корозійних і механічних пошкоджень, пофарбована в червоний 
колір. Заповнення балонів ЗВГ (зріджений вуглеводний газ) не повинно пе-
ревищувати 85 відсотків від об’єму. Забороняється заправляти балони на 
автозаправних станціях; 

- Підключення балонів до ПГ здійснюється працівниками філії газового 
господарства.

Згідно правил БСГПУ відповідальність за справний стан і безпечне ко-
ристування газовими приладами та апаратами в квартирах і житлових бу-
динках лягає на їх власників. При несправному газовому обладнанні тру-
бопроводів або неправильному горінні  газу необхідно негайно повідомити 
про це працівників газового господарства. Телефон 104.

При появі запаху газу потрібно негайно закрити газові крани і провітріти 
приміщення, не запалювати вогонь, не вмикати і не вимикати уже включене 
електроосвітлення та електроапаратуру, а викликати аварійну службу газу 
за телефоном 104.

Вимагайте від осіб, які звертаються до вас з питань газопостачан-
ня, пред’явити посвідчення працівника Макарівської філії з експлуа-
тації газового господарства. 

ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧІВ 
ПРИРОДНОГО ГАЗУ!

Постановою Національної комісії регулювання електро-
енергетики №812 від 13.07.2010 „Про затвердження роз-
дрібних цін на природний газ, що використовується для по-
треб населення, Міжнародного дитячого центру «Артек» і 
Українського дитячого центру «Молода гвардія» з 1 серпня 
2010 року затверджено нові роздрібні ціни на природний газ, 
що використовується для потреб населення, які встановлю-
ються в залежності від обсягів споживання природного газу.

Ціна 1 куб.м природного газу (з ПДВ) становить:
За наявності газових лічильників, якщо річний обсяг споживання: 
- не перевищує 2500 куб. метрів  на рік - 72,54 коп., 
- не перевищує 6000 куб. метрів на рік - 109,80 коп.; 
-  не перевищує 12000 куб. метрів на рік  - 224,82 коп.; 
- перевищує 12000 куб. метрів на рік - 268,56 коп.
за відсутності газових лічильників, якщо річний обсяг споживання:
- не перевищує 2500 куб.метрів на рік - 79,80 коп.; 
- не перевищує 6000 куб. метрів на рік - 120,78 коп.; 
- не перевишує 12000 куб. метрів на рік - 247,32 коп.; 
- перевищує 12000 куб.метрів на рік - 295,41 коп.

Адміністрація Макарівської ФЕГГ.

Електрична енергія стала невід’ємною частиною нашого життя, такою ж як повітря.
Ми із задоволенням користуємося електроприладами, які допомагають нам у по-

буті, зігрівають у холод та охолоджують у спеку, та частенько забуваємо про те, що 
кошти за електроенергію потрібно сплачувати вчасно, як і за кожен товар, який ми 
купуємо, чи послугу, яку замовляємо.

М А К А Р І В С Ь К И Й  Р П  З АТ  « А . Е . С .  К И Ї В О Б Л Е Н Е Р Г О » 
Н А ГА Д У Є  С В О Ї М  С П О Ж И В АЧ А М :

У ВЕРЕСНІ МІЛІЦІОНЕРИ ТА МЕДИКИ 
ВІЗЬМУТЬСЯ ЗА АНГЛІЙСЬКУ

ЄВРО-2012

Кабінет Міністрів України 
запровадив безкоштовні курси 
англійської мови для медиків, 
міліціонерів та рятувальни-
ків. Таке розпорядження  було 
дано віце-прем’єр-міністром 
України Борисом Колесніко-
вим на  нараді, присвяченій 
мовній підготовці фахівців до 
прийняття Євро-2012.  

У нараді взяли участь ке-
рівники Міністерства освіти і 
науки, Міністерства внутрішніх 
справ, Міністерства охорони 
здоров’я, а також  прикордон-
ної та митної служб. За розпо-

рядженням віце-прем’єра вищі 
навчальні заклади чотирьох 
приймаючих міст запровадять  
мовні курси для міліції, лікарів, 
митників та прикордонників. 
Йдеться передовсім про на-
ціональні університети Києва, 
Львова, Донецька і Харкова, де 
буде здійснюватись загальна 
мовна підготовка. Профіль-
ні університети МОЗ і МВС в 
чотирьох приймаючих містах 
будуть проводити спеціальну 
мовну підготовку працівників 
патрульної служби, ДАІ, ме-
дичного персоналу, який пра-

цюватиме під час проведення 
Євро-2012.

Завдання Міністерства 
освіти  і науки – в найближчі 
місяці розробити та узгодити 
програму мовних курсів, адже  
навчання має розпочатись у 
вересні 2010-го. Борис Колес-
ніков наголосив, що велика 
увага має бути приділена якос-
ті набутих знань з англійської 
мови. Усі фахівці, що пройдуть 
мовну підготовку, будуть зда-
вати спеціальні тести та іспити, 
які прийматимуть незалежні 
спостерігачі. 

ДЕРЖАВА ЗАЦІКАВЛЕНА У ШВИДКОМУ 
ЗРОСТАННІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Її підтримка, перш 
за все, спрощення умов 
ведення бізнесу, до-
зволить туристичній 
галузі України перейти 
на новий етап розвитку. 
Це особливо важливо, 
враховуючи наближен-
ня чемпіонату Європи з 
футболу 2012 року. Таку 
думку висловив віце-
прем’єр-міністр Украї-
ни Сергій Тігіпко під час 
наради щодо розвитку 

туристичного ринку 
України, повідомляє  
Департамент інформа-
ції та масових комуніка-
цій Секретаріату КМУ.

Віце-прем’єр під-
креслив, що поодинокі 
заходи не дадуть очі-
куваного ефекту. На 
думку урядовця, галузь 
потребує оновленої 
комплексної програми 
розвитку, розрахованої 
на середньострокову 

перспективу. 
Сергій Тігіпко звер-

нув увагу на значне 
відставання в’їзного 
туризму у порівнянні з 
виїзним. “Створення і 
розвиток інфраструкту-
ри для в’їзного туризму 
- невідкладне завдання 
бізнесу і влади у турис-
тичній галузі”, - заува-
жив урядовець. 

(УКРІНФОРМ).
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ПРОДАЮ корів на вибір (є від 2-х до 5-ти років 
та тільні). Село Дружня Бородянського району. 
Телефони: 097-480-64-90, 096-294-13-24.

ПРОДАЮ дійну козу (було два окоти) та козеня 
1,5 року андогорської породи.
Макарів. Телефони: 6-01-59; 063-433-80-66.

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.

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.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ:
ДИРЕКТОРА - вища освіта, досвід роботи на ви-

робничому підприємстві. Тел. 097-960-17-68. Ніна.

БУХГАЛТЕРА - вища освіта, досвід роботи на ви-
робничому підприємстві. Тел. 097-960-17-68. Ніна.

ЕЛЕКТРИКА 4-5 розрядів. Тел. 067-503-57-75. 

Валентин Валентинович.

КОМІРНИКА. Тел. 067-503-57-75. Валентин Ва-
лентинович.

•
•
•
•

* * * * *

* * * * *

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
Макарівська районна організація 

політичної партії “Нова політика“ за-
прошує до співпраці громадян з при-
воду формування первинних органі-
зацій (осередків) політичної партії в 
населених пунктах району.
ТЕЛЕФОН - 095-128-48-89.

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

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.

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.

МАКАРІВСЬКИЙ РП  «ЗАТ А.Е.С. 
« К И Ї В О Б Л Е Н Е Р Г О » 

 З А П Р О Ш У Є  Н А  Р О Б О Т У 
кур’єрів по зняттю показників 
та доставці рахунків на оплату 
за спожиту електроенергію.

За детальними роз’ясненнями про умови ро-
боти та оплату звертатися за адресою:

Макарів, пр. Заводський , 1а. Макарів РП. 
ТЕЛЕФОНИ: 6-02-33,  5-14-37.

Адміністрація.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ:  (село Лозовик) 

газоелектрозварювальник, 
електрик, екскаваторник 

та водій на КрАЗ.
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 6 7 - 2 3 1 - 6 0 - 1 6 .
В а с и л ь  А н а т о л і й о в и ч .

З нагоди 80-річчя від Дня народження адресує-
мо щиросердечні поздоровлення нашим славним 
ветеранам:

Раїсі Василівні ЦИМБАЛЮК та 
Галині Антонівні ЛАЗЕБНІЙ з Макарова і
Марії Талимонівні ЛАЩЕВСЬКІЙ з Рожева.

Від душі зичимо Вам, шановні імен-
ники, щастя, миру, злагоди та міцного 
здоров’я, поваги - від оточуючих, шани 
і любові - від рідних людей. Щоб на жит-
тєвій ниві ще довго світило Вам сонце і 
скільки ліку буде у Вашім житті, лиш на до-
бро і радощі велося.

Президія районної організації 
ветеранів України.

18 липня відзначив свою золоту ювілейну дату – 
50-річчя від Дня народження зварювальник СТОВ 
«Зоря» с. Соснівка 

Микола Олександрович ПОТАЙЧУК.
Адресуємо йому з такої чудової нагоди сонячні, 
щирі та найсердечніші привітання, а з 
роси і з води на добру сотню літ зи-
чимо міцного здоров’я, благополуч-
чя, достатку, миру, злагоди, великого 
особистого щастя – зустріти кохану 
половинку та тільки радощів і добра! 
Хай не втрачає серце молодості, а 
руки – сили!

З повагою дирекція, профком та весь 
колектив товариства.

Завтра, 24 липня, відзначає своє 25-річчя від Дня 
народження наш дорогий іменинник, син, брат 

Ігор Володимирович КОЛОС із Забуяння. 
Тож з такої нагоди від душі та щирого серця поздо-
ровляємо ювіляра і з любов’ю зичимо:

Хай Тобі це літо радість принесе,
Що в житті Ти побажаєш,
Хай здійсниться все.
Щоб здоров’я - повну чашу
і добра у дім, 
Не було б журби й печалі у житті Твоїм!
Хай біда Тебе минає, горе хай обходить, 
Тільки злагода і щастя у Твій дім 
приходять!

                                   Батьки та сестра.

ЗАТ «МакарОВО» с. КАЛИНІВКА
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА, ІНЖЕНЕРА 
КВП та А, МЕХАНІКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

УСТАТКУВАННЯ, МЕНЕДЖЕРА ЗІ ЗБУТУ. 
Вимоги: освіта вища або середньо-спеціальна, 

стаж за спеціальністю не менше 3 років. 
Заробітна плата – згідно штатного розкладу.
Село Калинівка, вул.Київська, 43.
Т Е Л Е Ф О Н И :  3 - 3 8 - 9 5 ,  3 - 3 6 - 8 4 .

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ  
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
Підприємство ТОВ «Стіропласт», що знаходить-

ся за адресою: 08072, Київська обл., Макарівський р-н, 
с.Бишів, вул.40-річчя Жовтня, 83-Б, повідомляє про те, 
що має намір отримати дозвіл на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря. 

Інформація для ознайомлення громадськості зна-
ходиться на підприємстві.

Тел.: 044-592-98-80/81, факс – 044-973-23-30.
Зауваження громадських організацій і окремих 

громадян з даного питання надсилати до Макарів-
ської райдержадміністрації за адресою: смт. Ма-
карів, вул. Фрунзе, 30  або за тел. 5-27-55 протя-
гом місяця з дня опублікування оголошення.

В І К Н А 
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ 

А Л Ю М І Н І Є В І

БАЛКОНИ, РОЛЕТИ, ЖАЛЮЗІ
з 5-камерних профілів без свинцю.

Виробництво м. Житомир

TROCAL  KOMMERLING   КВЕ
НАЙНИЖЧІ ЦІНИ. ВИСОКА ЯКІСТЬ. 

ТЕЛ.:    095-575-99-64;  097-507-10-01.

..

ПІСОК. ЩЕБІНЬ. ВІДСІВ...
перевезення КамАЗом з причепом.

Т Е Л Е Ф О Н  -  0 9 7 - 2 3 0 - 5 1 - 7 8 .

ЗАГУБЛЕНІ державні акти на земель-

ні ділянки: серії ЯЕ №810846, кад. номер 

3222780600:05:033:0003; серії ЯЕ № 960518, 

кад. номер 3222780600:06:003:0016; серії ЯЕ № 

810847, кад. номер 3222780600:06:002:0002; 

серії ЯЕ № 810845, кад. номер 3222780600: 

05:032:0004; серії ЯЕ № 810843, кад. номер 

3222780600:05:001:0002; серії ЯЕ № 810844, кад. 

номер 3222780600:05:031:0004; серії ЯЖ № 034079, 

кад. номер 3222780600:05:031:0005, видані 1 лис-

топада 2007 року управлінням земельних ресурсів 

у Макарівському районі ТОВ “КСК ГРУП”, код ЄД-

РПОУ 34894447, вважати недійсними.

Адміністрація та профком Макарівської ЦРЛ ви-
словлюють глибоке співчуття лікарю-хірургу Камін-
ському Миколі Федоровичу з приводу тяжкої втра-
ти - смерті батька

ГРИЖУКА Володимира Миколайовича.

Адміністрація та профком Макарівської ЦРЛ ви-
словлюють глибоке співчуття голові профкому Ту-
ряниці Петру Михайловичу з приводу тяжкої втрати 
- смерті батька

ТУРЯНИЦІ Михайла Михайловича.

Адміністрація та профком Макарівської ЦРЛ ви-
словлюють глибоке співчуття завідуючому хірургіч-
ним відділенням Тищенку Григорію Дмитровичу з 
приводу тяжкої втрати - смерті батька

ТИЩЕНКА Дмитра Павловича.

Колектив хірургічного відділення Макарівської ЦРЛ 
висловлює щирі співчуття завідуючому хірургічним 
відділенням Тищенку Григорію Дмитровичу з при-
воду тяжкої втрати - смерті батька

ТИЩЕНКА Дмитра Павловича;
голові профкому медпрацівників Туряниці Петру Ми-
хайловичу з приводу тяжкої втрати - смерті батька

ТУРЯНИЦІ Михайла Михайловича;
лікарю-хірургу Камінському Миколі Федоровичу з 
приводу смерті батька

ГРИЖУКА Володимира Миколайовича.

БУРIННЯ СВЕРДЛОВИН ДЛЯ ВОДИ.
ТЕЛЕФОНИ: 098-224-20-84, 093-239-51-58.

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.

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.

ПРОДАЮ поросят в’єтнамської породи. 
Макарів. Тел.: 5-25-45; 063-148-96-65.

ЧЕРВЕНЬ БУВ НАЙТЕПЛІШИМ ЗА ВСЮ 
ІСТОРІЮ МЕТЕОСПОСТЕРЕЖЕНЬ, 

ТЕПЕР ЧЕРГА ЗА ЛИПНЕМ?
Тепліші, ніж зазвичай, умови спостерігалися на тери-

торії практично всіх континентів і країн.
Незважаючи на те, що температура поверхні світово-

го океану у червні не була рекордною, комбінація темпе-
ратури на землі і різноманітні аномалії на морі зробили 
минулий місяць найтеплішим. 

Таким чином, цього року був побитий рекорд червне-
вої жари, встановлений у 2005-му. 

За даними синоптиків, на землі підвищується і рівень 
вологості. Вологіші, ніж зазвичай, умови фіксувалися 
цього року на півдні Індії, півдні Китаю, півдні Європи і в 
середніх штатах Америки. Водночас південний захід Ав-
стралії вирізнявся рекордним дефіцитом дощу. 

В Арктиці у минулому місяці зафіксований і найниж-
чий показник площі полярних льодовиків. 

До речі, процес зменшення поверхні арктичних мор-
ських льодовиків спостерігається з 1990 року. 
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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.

НА СЕРПЕНЬГороскоп від Павла Глоби
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Перша половина місяця 
буде для Овнів неоднозначною. 
З одного боку, творчі пориви 

і ваблячі перспективи, з іншого - за-
йва самовпевненість, що переходить 
в авантюризм і пристрасть до пригод. 
Багато хто буде переоцінювати свою 
значущість. Причому всі дружні пора-
ди ігноруватимуться з властивою вам 
самовпевненістю. Отже, осягати все в 
цей період доведеться методом проб 
і помилок, тобто на своєму гіркому 
досвіді. В цей час, перш за все, будьте 
уважні на дорозі і в обігу з електри-
кою. У третій декаді серпня дотримуй-
теся своїх зобов’язань, не порушуйте 
даного слова. Проявіть старанність до 
дорученої справи. 

ТІЛЕЦЬ (21.04 - 21.05)
Для Тельців закінчення 

літа може стати цілком спокій-
ним і затишним часом. Якщо 

не пред’являтимете до життя зави-
щені вимоги. Ваш девіз зараз можна 
сформулювати приблизно так: радій 
життю, насолоджуючись тим, що є! У 
серпні прекрасний творчий період, 
довіртеся інтуїції - і доб’єтеся успіху. 
У тих, хто зібрався у відпустку, тра-
пляться непередбачені, але приємні 
події. У другій половині серпня мож-
ливі поїздки і приємні знайомства, не 
упускайте вигідну путівку.

БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06)
Місяць обіцяє бути пози-

тивним для вас в усіх відно-
шеннях. Плани на відпочинок, 

напевно, виправдаються на початку 
серпня. У середині місяця вам до-
ведеться пожертвувати особистими 
інтересами, змінити власні плани. 
Доля готує вам немало сюрпризів, 
причому із знаком плюс. Зараз є всі 
шанси почати новий період життя. 
Останній тиждень поверне вас до рі-
шення минулих, давно забутих справ 
і проблем, до виконання даних обіця-
нок. Для вас серпень буде напруже-
ний, але вельми плідний. 

РАК (22.06 - 23.07)
Рак - знак минулого, історії, 

і вам, народженим під його за-
ступництвом, поверне гармо-

нійне відчуття ностальгії, повторення 
подій, хоча б уявне повернення в ми-
нуле. І останній місяць літа саме таким 
емоційним і буде для вас. Зайві люди 
з вашого життя, напевно, відсіються, 
а потрібні прийдуть або повернуться. 
Серпень стане доленосним часом, коли 
відбудуться події, здатні корінним чи-
ном змінити ваше життя. Наприклад, це 
може бути одруження або інша приєм-
на звістка. Середина місяця – складний 
для вас час у психологічному плані. По-
радують зустрічі із старими знайомими, 
вирішення давно назрілого питання.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В цілому серпень буде 

для вас позитивним. Зараз 
ви самостійно творите влас-

не щастя. І, напевно, робитимете це 
активно. Положення Марса говорить 
про динамічну поведінку. Але в по-
їздках будьте акуратнішими. Краще 
уникати повітряного транспорту. 
Близькі люди нагадають про домашні 
обов’язки у середині місяця. Пожвав-
ляться незавершені справи з минуло-
го, особливо житлові питання. Їх слід 
вирішувати невідкладно. Не виклю-
чено запрошення за рубіж. В кінці мі-
сяця ваша термінова допомога може 
знадобитися одному з друзів.

ДІВА (24.08 - 23.09)
Чарівливість і привабли-

вість будуть вашими супут-
никами протягом місяця. Ви-

користовуйте свої зовнішні дані, і ви з 
легкістю вирішите будь-які проблеми. У 
першій декаді місяця деякий дисонанс 
може внести нестійкий психологічний 
клімат у колектив. Скористайтеся осо-
бистим авторитетом і заслугами, щоб 
привести стосунки в норму. І не забу-
вайте: зараз ви самі творці власного 
щастя. Тому запросто зумієте піти на-
перекір обставинам і сторонній думці.

ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10)
Протягом місяця ви змо-

жете утілити свої найсміливіші 
творчі задуми. Трапиться на-

года спробувати свої сили відразу 
в декількох напрямах. Активні дії в 
професійній сфері дадуть позитивні 
результати. Якщо темпи кар’єрного 
зросту вас не влаштовують, заду-
майтеся про перспективи отримання 
другої вищої освіти. Можливо, про-
блему знімуть курси. Найголовніше 
кредо цього місяця: ви самі творці 
власного щастя. У третій декаді міся-
ця свобода дій істотно обмежена.

СКОРПІОН (24.10 - 22.11)
Серпень зажадає велику 

самовіддачу. Ви на підйомі 
своїх сил, але успіх дістанеть-

ся високою ціною. Мобілізуйте свої 
творчі здібності. Ви дістанете відмін-
ну можливість запровадити в життя 
давні мрії і бажання. На середину мі-
сяця не слід призначати важливі за-
ходи і зустрічі. Можуть нагадати про 
себе люди, які здатні зробити зна-
чний вплив на вашу подальшу долю. 
Використовуйте хорошу можливість 
знайти надійний захист. У кінці місяця 
доцільно знизити активність і підби-
ти підсумки. Доведеться зайнятися 
з’ясуванням заплутаних ситуацій, 
пов’язаних з далекими родичами.

СТРІЛЕЦЬ (23.11 - 21.12)
Цей місяць буде повний 

приємних переживань і роман-
тичних вечорів. Побоюйтеся 

несподіваних каверз з боку найближ-
чого оточення, уявні друзі можуть 
кинути вас в скрутну хвилину. Вчіться 
дивитися на те, що відбувається, з ви-
соти пташиного польоту. Це допомо-
же зайвий раз не вплутуватися в різні 
інтриги і не рвати нерви через дрібни-
ці. У грошових справах і різного роду 
операціях вам посміхнеться удача. 
Де б ви не знаходилися, не забувайте 
про рідних і близьких. А взагалі цього 
місяця краще більше бути удома або 
поблизу нього, займатися сім’єю, до-
тримуватися традицій.

КОЗЕРІГ (22.12 - 20.01)
З початку місяця доля за-

пропонує вам зануритися в 
світ спогадів: у вашому житті 

можуть повторитися якісь події або 
зустрітися старі знайомі. В кінці літа 
ви активно зайняті справами і здатні 
проявити небувалу упертість. Голо-
вне - направити енергію в потрібне 
русло. Відмінний час, щоб розкрити в 
собі, а також в своїх дітях нові здібнос-
ті. Важливі справи і дальні поїздки за 
можливістю не плануйте на другу по-
ловину місяця. Вони будуть набагато 
напруженішими, чим ви думали.

ВОДОЛІЙ (21.01 - 19.02)
Положення світил радить 

вам взятися за втілення дав-
ньої мрії. Розумні плани цілком 

можна реалізувати. Але це належить 
робити паралельно із завершенням 
старих справ. Серпень буде для вас 
напруженим, часто доведеться від-
стоювати свої інтереси і конфлікту-
вати з оточуючими. Це стосується 
і особистого життя, і роботи. Вам 
належить зробити важливий вибір. 
І торкатися він може чого завгодно і 
визначить ваше життя на найближчі 
7 років. Тому будьте уважні і ловіть 
потрібну “хвилю” в житті. Цілком ві-
рогідно, що доведеться розірвати з 
кимось стосунки, щось втратити або 
добровільно відмовитися.

РИБИ (20.02 - 20.03)
Цього місяця вам доведеть-

ся проявити працьовитість, він 
буде позитивним і вдалим. Ваші 

старання окупляться. Зараз прагніть 
більше віддавати - тоді набагато біль-
ше отримаєте у відповідь. У другій по-
ловині місяця доведеться позмагати-
ся за своє місце під сонцем, можливі 
неприємні події, але ви з честю вийде-
те з них переможцем. У кінці місяця 
може з’ясуватися якийсь неприємний 
факт, вас спровокують, і ви поступите 
абсолютно несподіваним  чином.

ПОСМІХНІТЬСЯ: НАШІ ДІТИ
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Маленький хлопчик дивиться виступ модного 
естрадного співака по телевізору і говорить так 
задумливо: “А ми в садку, коли так репетуємо, 
нас лають...”

У дитячому садку:
- Діти, тітка іде. Що потрібно сказати?
- Слава Богу!!!

- Кого ти привів з дитячого садка? Це ж не 
наша дитина!

- Не хвилюйся, дорога. Завтра все одно нам 
його назад відводити...

Мама поцікавилася у свого сина:
- Що ти хочеш одержати на день народження?
- Конячку, пістолет і три дні не вмиватись!

- Скажи, мамо, у мене незабаром день наро-
дження?

- Так, моя радість, незабаром. А чому ти про 
це запитуєш?

- Просто хочу знати, чи не час мені вже стати 
гарною дівчинкою...

- Бачите, як добре малює ця дівчинка! Нама-
люй, будь ласка, чай у склянці.

- Вам з цукром чи без?

У дитячому садочку заняття з малювання. Ви-
хователька підходить до дівчинки, яка із захва-
том щось малює:

- Що це ти малюєш?
- Бога.
- Але ж ніхто не знає, як він виглядає!
- Щщас довідаються.

Хлопчик заходить у магазин іграшок, протя-
гає продавщиці банкноту з гри “Монополія” і го-
ворить:

- Дайте мені, будь ласка, плюшевого тигра.
- Хлопчик, ці гроші несправжні.
- Так, адже і тигр теж несправжній!

Жінка запитує у хлопчика на вулиці:
- Хлопчик, не підкажеш, як знайти площу Ле-

ніна?
- Це ж просто. Потрібно довжину Леніна по-

множити на його ширину.

Хазяїн саду - хлопчику:
- Хто тобі дозволив залізти на грушу?
- А що мені залишалося робити, коли я по-

бачив табличку з написом: “Не топтати тра-
ву»!

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *
*  *  *

Виходячи на сонце, обов’язково 
одягніть щось на голову, а ще: уни-
кайте солоного, жирного, кави і ал-
коголю. Головне - поменше білкової 
їжі. Щоб легше перенести спеку, слід 
їсти окрошку, холодні супи, фрукти і 
пити просту, негазовану, воду. 

Досить пити рідину кожні півгоди-
ни для того, щоб уникнути сонячного 
удару. Дуже часто дітки перегріва-
ються через те, що їм не забувають 
надягати панаму, але забувають ре-
гулярно поїти водичкою. 

Найнебезпечніший час - з одинад-
цятої ранку до п’ятнадцятої дня. Сонце 
в ці години смажить немилосердно, і 
рятувальники радять не бігти на пляж, а 
пересидіти небезпечний час у тіні. Жін-
кам рекомендується накладати менше 
косметики.  Косметика, особливо кре-
ми, які наносяться на шкіру, погіршують 
потовиділення. Воно здійснює більш 
швидке охолодження шкіри. 

Коли організм у спеку перегрі-
вається - це тепловий удар. Якщо 
довго просидіти на сонці - сонячний. 
Але симптоми, практично, однако-
ві - слабкість, нудота, прискорений 
пульс і дихання, розширені зіниці. Від 
сонячного удару, в 70% випадках, не 
вмирають - все обмежується галю-
цинаціями і судомами. Від теплового 
- часто зупиняється серце. Тому якщо 
вам стало погано - ідіть з-під сонця і 
викликайте лікаря.

ТЕРМОМЕТР ЗАШКАЛЮЄ

*  *  *
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Підвищення температури повітря негативно впливає на са-
мопочуття людей. Протягом останніх днів збільшилася кількість 
жителів району, які звернулися до Центральної районної лікарні 
за медичною допомогою через загострення хвороб. Серед них 
є постраждалі від теплового удару, з харчовими отруєннями.
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