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Шановні 
жителі району!

Щиро вітаємо вас з великим 
державним святом — Днем Кон-
ституції України.

28 червня 1996 року назавжди 
залишиться видатною подією в су-
часній історії української держав-
ності. Обравши шлях незалежного 
розвитку і закріпивши це в Консти-
туції, Україна підтвердила своє 
прагнення розвивати і зміцнювати 
демократичну, соціальну, правову 
державу.

Це свято кожного з нас, незва-
жаючи на стать, вік, професію, со-
ціальний стан чи мову. Адже Осно-
вний Закон нашої країни гарантує та 
забезпечує права і обов’язки гро-
мадян. Саме людина, її здоров’я, 

честь, гідність, недоторканість і безпека є найвищою со-
ціальною цінністю у державі.

Нам під силу збудувати суспільство, в якому будуть 
створені умови для всебічного розвитку людини, де б 
панували гуманізм, демократія і справедливість, а мате-
ріальний достаток співвідносився б із кількістю та якістю 
праці кожного.

Тож нехай це свято додає нам сил та впевненості для 
досягнення поставлених цілей на благо нашої держави.

Бажаємо вам міцного здоров’я, миру, щастя, добра, 
благополуччя, натхнення та плідної праці в ім’я нашого 
спільного кращого майбутнього.

Шановні краяни!
Прийміть щирі вітання від 

імені  обласної ради з нагоди 
державного свята – Дня Кон-
ституції України. 28 червня 1996 
року стало визначальним днем 
новітньої вітчизняної історії. 
Адже було прийнято документ, 
що став надійним підгрунтям де-
мократичного законотворчого 
процесу в нашій державі.

Основний Закон, визначаю-
чи керівні принципи життя укра-
їнського суспільства, закріпив 
права та свободи, які сповідують 
цивілізовані країни світу. 

Ми з вами, разом з мільйо-
нами співгромадян, зробили 
незворотній крок до демократії. 
Ми відстояли своє конститу-
ційне право на вільний вибір, отримали надію на краще 
життя. Ми стали справді вільною нацією, яка вірить у свої 
сили  і сама творить власне майбутнє. Тож нехай загаль-
новизнані права та свободи, ідеали справедливості та 
законності, закріплені Конституцією України, і надалі спо-
нукають усіх нас до наполегливої творчої праці, активної 
життєвої позиції. 

Ми свідомі того, що досягти успіху на шляху розбу-
дови процвітаючої правової європейської держави змо-
жемо лише консолідованими зусиллями. Єднаймося в 
спільному прагненні облаштувати рідний край, Україну. 

Щиросердно бажаю вам, шановні краяни, міцного 
здоров’я, добра і непохитної віри у власні сили, у свою 
країну.

Олександр КачНИй,
голова Київської обласної ради.

ПРИШКІЛЬНІ ТАБОРИ  -  ВІДПОЧИНОК, 
ДОЗВІЛЛЯ ТА НОВІ ВРАЖЕННЯ

Прекрасний період для наших школя-
рів – канікули. Щоб вони пройшли добре та 
запам’яталися надовго, ми, дорослі, повинні 
подбати про те, як наші діти відпочинуть, на-
беруться сил, оздоровляться.

На жаль, не всі батьки можуть дозволити 
собі викроїти з сімейного бюджету кілька ти-
сяч для відпочинку сина чи доньки у Криму чи 
Карпатах. А якщо у родині кілька дітей, то про 
поїздки у відомі, розкручені санаторії чи ку-
рорти, зазвичай, і взагалі мова не йде.

Макарівщина – територія для здійснення дитя-
чих мрій і сподівань. Незважаючи на економічну кри-
зу, ми намагаємося створити необхідні умови, щоб 
наші діти змогли відпочити та оздоровитися. Нала-
годжена дієва співпраця відділу освіти з районною 
державною адміністрацією,  районною радою та 
районною санітарно-епідеміологічною службою не 
лише в організації навчально-виховного процесу, 
а й в організації літнього відпочинку і оздоровленні 
дітей. У районі на базі шкіл з 1 по 21 червня діяли 
35 оздоровчих таборів з денним перебуванням. Тут 
відпочивали 1430 школярів.

(Я р о с л а в  ДОБРЯНСЬКИй,  голова райдержадміністрації)

Віктор ГуДзЬ,
голова 

районної ради.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИй,
голова 
райдержадміністрації. 

Жителям київщини!
В неділю Україна відзначатиме  прекрасне свято – 

День молоді. Я щиро вітаю  з цим жителів області.
Молодість – безцінний дар природи. Його треба при-

ймати з вдячністю, намагатися використати всі переваги 
цієї прекрасної миті життя. Будьте активними, здобувай-
те знання, наполегливо працюйте над собою, будуйте ве-
ликі плани на майбутнє.

Українська молодь сміливо заявляє про себе і свої 
права. Ви сильні, обдаровані, завзяті. Нова українська 
влада хоче говорити з вами на рівних, відчувати у вас на-
дійних партнерів і союзників. 

Сучасні і освічені, ви – сьогодення України, її май-
бутнє. Ваші енергія і завзяття, оптимізм і наполегливість 
знаходять втілення у бізнесі, політиці, у науці та на вироб-
ництві, у спорті та мистецтві. 

Держава прагне підтримати вас, допомогти вдало 
стартувати на життєвому шляху. Ми почали масштабну 
реформу освіти,  збільшили виплати молодим матерям. 
Це тільки перші кроки. Далі будуть наступні. Ми зробимо 
все, щоб молоде покоління українців було впевненим у 
своєму завтрашньому дні.

Хочу побажати вам, дорогі друзі, щастя і віри у власні 
сили. Твердо знайте: молодість — не вік. Молодість – це 
стан душі.

Залишайтесь молодими!
Олександр КачНИй,

голова Київської обласної ради.

зі святом!
Шановні макарівці! Від щирого серця вітаю вас із Днем молоді! 
Серед багатьох свят, які відзначає наша країна, воно особливе 

та унікальне, бо саме такою є молодість. Це неповторна та відпові-
дальна пора, коли людина вступає у самостійне життя, ухвалює свої 
перші власні рішення. Це та пора, коли маленька перемога стає за-
порукою життєвого успіху.

Тому я бажаю вам бути завжди переможцями. Наша Макарів-
щина розраховує на ваші знання, інтелект, без яких ми не зможемо 
зробити справжні прориви в усіх сферах життя.

Бажаю вам із притаманною юності глибиною почуттів любити 
свою країну, не розчаровуватися у житті. 

Будьте справедливими та впевненими у своїх силах.
Олександр ІВаЩЕНКО,

Макарівський селищний голова.

З днем конституції!
Шановні макарівці! Конституція увійшла в 

суспільне життя як головний оберіг держав-
ності і демократії, гарант незалежності і со-
борності України. Її найвища юридична сила, 
верховенство права, політична, економічна та 
ідеологічна багатоманітність — фундаменталь-
ні засади, на яких ґрунтується сьогодення і ви-
будовується майбутнє українського народу.

Хай мир і взаєморозуміння сприяють по-
дальшій розбудові нашої державності, станов-
ленню достатку в кожній сім’ї. 

Зі святом вас, дорогі земляки!
Олександр ІВаЩЕНКО,

Макарівський селищний голова.

' стор.  3.
з днем молоді!

26 червня Україна відзначає День молоді! Свято всіх, 
хто відчуває себе молодим не лише за віком, а й душею.

Є глибоко символічним те, що День молоді ми відзна-
чаємо в найтеплішу червневу пору. Дорогі юнаки та дівчата 
Макарівщини! Ви заслуговуєте на те, аби вами пишалися. 
Ви сміливі, розумні, амбітні, сильні, творчі та запальні, вмі-
єте чесно та впевнено відстоювати свої права. Ми високо 
цінуємо ваше прагнення наполегливо крокувати до своїх 
вершин, бути успішними, щасливими та відповідальними 
за власну долю та долю своєї Батьківщини.

Шануємо ваші патріотичні якості, громадську позицію, 
готовність примножувати духовні та культурні надбання. 

Бажаємо вам наснаги, гарної перспективи, світлої 
долі, фізичної та духовної сили, великого людського щас-
тя та здійснення всіх ваших мрій та планів!

Віктор ГуДзЬ,
голова 

районної ради.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИй,
голова 
райдержадміністрації. 

дорогі меШканці київщини!
Сердечно вітаю вас з Днем Конституції України! 
П’ятнадцять років тому Верховна Рада затвердила 

Основний закон нашої держави, що чітко окреслив пра-
вила життя українського 
суспільства, в яких ви-
значальними є  принци-
пи демократії, гуманізму 
та верховенства права. 
Таким чином, ухвалення 
Конституції  стало він-
цем віковічного праг-
нення багатьох поколінь 
українського народу до 
розбудови власної дер-
жави, яку розпочинали 
творити ще в часи Ярос-
лава Мудрого, Богдана 
Хмельницького, Пилипа 
Орлика та Михайла Гру-
шевського. 

Демократична Кон-
ституція молодої європейської держави засвідчила не-
відворотність курсу України на побудову цивілізованого 
суспільства, в якому найвищою цінністю є людина. Вірю, 
що завдяки наполегливості, працьовитості та самовід-
даності український народ розбудує свою державу, яка 
обов’язково увійде до двадцятки найуспішніших країн 
світу. А розпочинати таку розбудову потрібно зі своєї ро-
дини, своєї оселі, своєї рідної Київщини. 

Тож щиро бажаю вам міцного здоров’я, родинного 
щастя, миру, злагоди та подальших успіхів у справі роз-
будови Незалежної України!

анатолій ПРИСЯжНюК,
голова Київської обласної

державної адміністрації. 
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Відповідно до Конституції України, місцеве само-
врядування здійснюється територіальною громадою як 
безпосередньо, так і через органи місцевого самовря-
дування. Представниками громади в органах влади є 
обрані нею депутати на основі загального, рівного, пря-
мого виборчого права шляхом таємного голосування 
(відповідно ст. 141 Конституції України). До Королівської 
сільської ради VІ скликання обрано 15 депутатів. Це 
шановані серед односельчан люди. Їм небайдужа доля 
села, вони займають активну життєву позицію, реалізу-
ючи у життя плани соціально-культурного розвитку на-
селених пунктів, яких на території Королівської сільської 
ради — три.

Село має свою привабливість, якщо у ньому в хорошо-
му стані дороги, працюють школа, дитячий садок, сфера 
обслуговування.  У Королівці є і школа, і чудовий дошкіль-
ний заклад, який відвідує 40 дітей. Проте, на жаль, з кож-
ним роком громада зменшується, бо смертність переви-
щує народжуваність. Така реальність у цілому в Україні. З 
роками зменшується кількість учнів у школі. І на сьогодні 
у трьох селах проживає більше тисячі людей, з них лише 
320 працездатного віку, з яких незайнятих роботою май-
же 150, що свідчить як нелегко нині працевлаштуватися у 
сільській місцевості.

Останнім часом, відколи у Королівку провели газ, 
«потягнулися» до нас кияни, купуючи собі дачі. За раху-
нок цього зросла чисельність населення. А хотілося, щоб 
проторували дорогу інвестори. Одним з пунктів генераль-
ного плану розвитку села, що  розробляється, саме й є 
їх залучення. Відрадно, що вже ТОВ «Агро-Холдинг МС» 
укладає угоди на оренду землі з власниками земельних 
паїв. З приходом інвесторів у селі відроджуватиметься 
виробництво. А це робочі місця, запорука того, що моло-
ді люди залишатимуться жити.

На сьогодні у Королівці працюють СВК НВК «Росія» та 
сільгосппідприємство «Королівка». Прибутковий податок 
з оплати праці є основним джерелом поповнення бюдже-
ту. І в порівнянні з відповідним періодом минулого року 
він зріс, виконаний на 180 відсотків. 

 У 278 підсобних господарствах селяни тримають до-
машню худобу та птицю. У селі працюють три пункти при-
йому молока. Хоча, слід зазначити, через низьку вартість 
на нього, люди не дуже охоче здають свою продукцію. 
Селян навпаки потрібно заохочувати до сільгоспвироб-
ництва шляхом державних дотацій. 

Благоустрій населених пунктів – одне з ключових пи-
тань, над якими працює сільська рада. Велику проблему 
раніше мали з дорогами в с. Ферма. У дощі тут, крім як на 
конях, не можна було проїхати. Тож депутати, я, як сіль-
ський голова, у першу чергу взялися за їх благоустрій. 
Тепер по селу дороги з твердим покриттям. Зроблено 
ремонт шляху і в Королівці по вулицях Львівська, Петров-
ська, Профспілкова.

За бюджетні кошти та спонсорську допомогу,  за під-
тримки райдержадміністрації, районної влади віднов-
лено вуличне освітлення, проведено ремонт у дитячому 
садочку, впорядковано кладовище, де встановили нову 
огорожу. В будинку культури відремонтували  залу та 
фойє. Тепер є де культурно відпочити сільській молоді. У 
вихідні тут проводиться дискотека. 

Попри всі труднощі, не виключаючи фінансові, місце-
вий орган самоврядування наполегливо працює над вті-
ленням намічених планів, здійснюючи свої повноваження 
у рамках,  встановлених Конституцією України.

Ольга ПОДВИСОЦЬКа,
Королівський

 сільський голова.

Ради за Роботою

У МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ, 
НАДАНИХ ОсНОВНИМ ЗАКОНОМ

Коротко з історії. Спроби при-
йняти Конституцію в Україні роби-
лися з перших років проголошення 
незалежності. У 1992-1993 роках під 
керівництвом Президента Леоніда 
Кравчука був напрацьований перший 
проект Основного Закону, проте він 
так і не був прийнятий.

8 червня 1995 року між гілками 
влади був підписаний Конституцій-
ний договір, на підставі якого мала 
бути розроблена Конституція. У лю-
тому 1996 року Конституційна комісія 
нарешті передала проект Основного 
закону на розгляд парламенту. Про-
ект розглядався майже 3 місяці. Дис-
кусії відбувалися з таких питань: про 
розподіл повноважень між гілками 
влади; проблема приватної власнос-
ті; державна символіка; статус росій-
ської мови; статус Криму.

У 1996 році була ство-
рена спеціальна пар-
ламентська комісія під 
керівництвом депутата 
Михайла Сироти. 27 черв-
ня почався розгляд запро-
понованого документа у 
Верховній Раді. Депутати 
працювали над проектом, залиша-
ючись у сесійній залі всю ніч із 27 на 
28 червня. Парламентарії врахували 
зауваження Президента України, а 
також підтримали всі спірні статті 
проекту - про державні символи в 
України, про державну українську 
мову, про право приватної власності 
в Україні, після чого Основний Закон 
був остаточно затверджений.

Вважається, що прийняття Кон-
ституції закріпило правові основи 
незалежної України, її суверенітет і 

територіальну цілісність і стало най-
важливішим кроком у забезпеченні 
прав та свобод людини та грома-
дянина, сприяло подальшому під-
вищенню міжнародного авторитету 
України на світовій арені. 

В історії України цій Конституції  
передувало ще 4 (1919-го, 1929-го, 
1937-го та 1978-го років), не врахо-
вуючи Конституції Пилипа Орлика 
(1710 рік), що була визнана першою 
в світі конституцією в її сучасному 
тлумаченні.

День Конституції уКраїни
28 червня в Україні відзначається державне свято - День Кон-

ституції України. Цього дня у 1996 році на ранковому засіданні 
Верховна Рада України прийняла новий Основний закон країни 
- першу Конституцію незалежної української держави. 

Ця подія майже збіглася з п’ятиріччям незалежності Укра-
їни та ознаменувала завершення важливого етапу в розви-
тку нашого суспільства і держави, у становленні національної 
системи права, створенні правових основ дійсно суверенної і 
незалежної України.

Враховуючи роль державної служби в процесі ста-
новлення України як суверенної, незалежної, демо-
кратичної, соціальної, правової держави, Президент 
України своїм Указом від 4 квітня 2003 року встановив 
професійне свято – День державної служби, яке від-
значається щороку 23 червня.

Державний службовець – це особлива професія, 
представник якої володіє, з одного боку, широкими по-
вноваженнями, а з іншого – несе подвійну відповідаль-
ність за стан справ у суспільстві. Це нелегка праця, яка 
потребує самовідданості, бажання служити людям та 
справжньої відданості своїй справі.

Зі здобуттям Україною незалежності поняття дер-
жавної служби набуло принципово нового значення. 
Адже саме діяльність державних службовців, як посе-
редників між владою і народом, має  винятково важли-
ве значення в розбудові державності.

Хотілося б сказати найщиріші слова подяки всім 
державним службовцям, які з повною віддачею працю-
ють на користь села, району, області, України. 

Упевнений, що запорукою успішного виконання на-
мічених вами цілей  є професіоналізм, старанність, за-
взяття і великий практичний досвід, які і надалі будуть 
слугувати на користь людям.

Щиро бажаю всім витримки і терпіння, таких необ-
хідних у нашій роботі.  Кожному - міцного здоров’я, не-
вичерпної енергії, нових звершень у справі служіння 
народу та нових здобутків в ім’я великого майбутнього 
України.

Олександр КачНИй,
голова Київської обласної ради.

Шановні друзі!
Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем дер-

жавної служби України! 
Основними цілями і завданнями державної служби 

є створення умов для розвитку відкритого суспільства, 
захисту прав свободи людини. В наших з вами силах 
зробити все, щоб державна служба була професійною, 
стабільною і авторитетною. Це завдання державного 
посадовця усіх рангів та усіх посад.

Люди, які обирають державну службу, заслугову-
ють на глибоку повагу, адже на їх плечах нелегка ноша 
відповідальності за добробут та майбутнє нашого на-
роду.

Від ваших щоденних наполегливих зусиль, профе-
сіоналізму, мудрості, принциповості значною мірою 
залежать темпи та якість соціально-економічних пе-
ретворень в нашій області та країні, благополуччя лю-
дей.

Тільки завдяки людським і професійним якостям 
державна служба України зможе відповідати європей-
ським стандартам, де основне завдання захищати ін-
тереси кожної людини.

Бажаємо вам, шановні колеги, вашим рідним та 
близьким, міцного здоров’я, щастя, оптимізму і насна-
ги у щоденній праці на благо українського народу!

 анатолій ПРИСЯжНюК, 
голова Київської 

облдержадміністрації.

Шановні державні службовці Макарівського ра-
йону!

Щиро вітаємо вас із професійним святом – 
Днем державної служби!

Довіра до влади починається з людини, яка 
здатна вирішити повсякденні проблеми. Саме 
тому суспільство покладає на державних службов-
ців особливо відповідальні завдання, чекає від них 
компетентності, ініціативи й творчого ставлення 
до справи.

Найщиріші слова подяки висловлюємо всім 
державним службовцям, які з повною віддачею 
працюють на користь району. Впевнені, що запо-
рукою успішного виконання намічених вами цілей 
є ваш професіоналізм, старанність, завзяття і ве-
ликий практичний досвід, які і надалі будуть слугу-
вати на користь людям.

Бажаємо всім вам міцного здоров’я, невичерп-
ної енергії, нехай кожен день вашого життя буде 
щасливий і радісний, а родинне тепло і затишок 
допомагають у виконанні почесного і відповідаль-
ного професійного обов’язку.

За ініціативи головного управ-
ління державної служби України у 
вересні, починаючи з 2008 року, за-
початковане проведення конкурсу 
„Кращий державний службовець”. 
Метою його проведення є зрос-
тання професіоналізму, відкри-
тості, інституційної спроможності 
державної служби, підвищення її 
авторитету шляхом узагальнення 
досвіду роботи кращих державних 
службовців. Конкурс проводився у 
три тури в двох номінаціях: «Кра-
щий керівник» та «Кращий спеціа-

ліст». Перший тур проходив серед 
державних службовців райдержад-
міністрації з 1 березня по 21 квітня. 
Був утворений організаційний комі-
тет, склад якого затверджений роз-
порядженням голови Макарівської 
райдержадміністрації від 15 берез-
ня 2010 року № 281.

Загалом у 1 турі конкурсу взяли 
участь 7 державних службовців. За 
результатами трьох конкурсних за-
вдань визначені переможці:  у номі-
націях «Кращий керівник» - началь-
ник відділу житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації 
- Оксана Володимирівна Підоріна 
та “Кращий спеціаліст” - провідний 
спеціаліст Макарівського районного 
центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді - Руслана Леонідів-
на Ткачук. 23 червня з нагоди Дня 
державної служби вони були нагоро-
дженні грамотами районної держав-
ної адміністрації та районної ради.

 Олена ФОКа,
керівник апарату 

райдержадміністрації.

У 1984 році влаштувалася на роботу в управління Пен-
сійного фонду України в Макарівському районі Л.В. Ко-
місаренко.  Відтоді  вона беззмінно працює у державній 
службі. З перших днів - на посаді інспектора з виплати 
пенсій, нині – заступником начальника відділу призначен-
ня пенсій. З роками  зростав  професійний рівень. Тепер 
до неї, як до досвідченого фахівця, звертаються колеги за 
консультацією  у питаннях оформлення документів,  змін 
у законах. Людмила Василівна ретельно перевіряє під-
готовлені документи для призначення пенсії, веде при-
йом людей. За день буває стільки відвідувачів вислухає, 
що, як сказала, до кінця робочого дня відчуває головний 
біль. А відвідувачі ж різні: одні – прискіпливі й вимогливі, 
інші не орієнтуються зовсім у діючих законодавчих доку-
ментах (та непрофесіоналові в них важко й розібратися). 
Доводиться вислуховувати й людину неврівноважену, яка 
до всього ще й життєву біографію розкаже.

Годинами розрядки психологічного навантаження за 
робочий день стало для жінки вишивання. Вечорами у 
спокійній обстановці мережить вона  нитку за ниткою й 
на світ з’являється різнокольоровий український рушник, 
серветка. До речі, свої вироби Людмила Василівна за-
любки дарує, що теж свідчить про щедрість її душі. На світлині: Л.В.Комісаренко.

Віктор ГуДзЬ,
голова 

районної ради.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИй,
голова 
райдержадміністрації. 

визначені переможці КонКурсу 
“Кращий Державний службовець”
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закінчення. Поч. на 1 
стор.

Були виділені з районного 
бюджету кошти в сумі 300 ти-
сяч гривень, які використані 
на харчування з розрахунку 
15 гривень на дитину в день. 
Дворазове харчування здій-
снювало, забезпечуючи його 
якість та вітамінізацію, ПП 
«Школярик» (смт Іванків).

Було призначено відпо-
відальних осіб за підготов-
ку груп дітей на відпочинок у 
пришкільних таборах, вста-
новлено контроль за дотри-
манням чинного законодав-
ства з питань оздоровлення 
постраждалих внаслідок чор-

нобильської катастрофи, за-
тверджено план роботи та-
борів, організовано дозвілля 
дітей, включаючи екскурсії, 
роботу гуртків  та проведення 
творчих конкурсів.

Було забезпечено й умови 
для безпечного перебування 
дітей в  таборах, підвищено 
відповідальність керівників, 
вихователів та інших праців-
ників за збереження життя і 
здоров’я дітей, надано осо-
бливу увагу профілак-
тиці захворюваності 
та травматизму, запо-
біганню нещасним ви-
падкам та формуван-
ню здорового способу 
життя, дотриманню 
вимог протипожежної 
безпеки. Працівники   
охорони здоров’я, со-
ціальної служби дітей 
та молоді, служби у 
справах неповноліт-
ніх, психологи та со-
ціальні педагоги про-
водили з вихованцями  
пришкільних таборів 
відповідні бесіди та 
консультації, профі-
лактику негативних 
явищ серед неповно-
літніх. 

Працівники відді-
лу освіти райдержад-
міністрації приділяли увагу 
залученню до відпочинку в 
пришкільних таборах дітей 
соціально незахищених ка-
тегорій, насамперед, дітей-
сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
вихованців дитячих будин-
ків сімейного типу, дітей, 
постраждалих від наслідків 
чорнобильської катастрофи, 
дітей-інвалідів, дітей з бага-
тодітних та малозабезпече-
них сімей, дітей з девіантною 
поведінкою, які перебувають 
на диспансерному обліку, 
талановитих та обдарова-
них, лідерів учнівського са-

моврядування. 
На період літ-
ніх канікул взя-
то під контроль 
учнів, які зна-
ходяться на 
обліку в орга-
нах внутрішніх 
справ, які вихо-
вуються в кри-
зових сім’ях, 
поєднується їх 
відпочинок із 
суспільно ко-
рисною пра-
цею. Учні райо-
ну залучаються 
до суспільно 
корисної праці. 

У 19 навчальних 
закладах обро-
блені шкільні зе-
мельні ділянки, на 
яких вирощується 
власна плодоово-
чева продукція, 
це дає можли-
вість здешевити 
шкільні обіди за 
рахунок власних 
овочів та фруктів.

Відповідно до 

звернення отамана Мака-
рівського районного ко-
зацького товариства ВГО 
«ВКВ» та з погодження 
районної державної адмі-
ністрації на базі пришкіль-
ного оздоровчого табору 
Червонослобідської за-
гальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів проведено ко-
зацькі вишколи за програ-
мою і відповідно до Поло-
ження про дитячо-юнацьку 

військово-спортивну гру 
«Сокіл» («Джура»). Цим са-
мим ми намагаємося залу-
чити школярів до вивчення 
історії рідного краю, звичаїв 
та традицій українського на-
роду в ігровій формі.

Проте на даний період за 
браком коштів сільські ради, 
на балансі яких знаходяться 
дитячі садки, неспроможні 
організувати санаторне хар-
чування та оздоровлення до-

шкільнят, та були деякі 
проблеми з фінансу-
ванням  дозвілля дітей 
у пришкільних табо-
рах. 

Вже розпочалося й 
оздоровлення учнів за 
межами області. 105 
хлопчиків та дівчаток 
відпочивають та лі-
куються у санаторіях 
Дніпродзержинська, 
Львівської, Херсон-
ської, Закарпатської 
областей та Ковеля. 
Забезпечено високий 
рівень безпеки та на-
дійності транспортного 
обслуговування дітей 
під час перевезення 
їх до місць оздоров-
лення та у зворотному 

напрямку. Вжито заходів 
щодо профілактики ди-
тячого травматизму, без-
печної поведінки на воді та 
запобігання нещасним ви-
падкам під час відпочинку 
та оздоровлення дітей. 
Відділ освіти та дирекції 
навчальних закладів за-
безпечують супровід груп 
учнів на оздоровлення і у 
зворотному напрямку та 
на екскурсії.

Ми сподіваємось, що 1 
вересня за шкільні парти 
сядуть оздоровлені і щас-
ливі діти, сповнені найкра-
щих вражень про канікули.

ПРИШКІЛЬНІ ТАБОРИ  -  ВІДПОЧИНОК, 

ДОЗВІЛЛЯ ТА НОВІ ВРАЖЕННЯ

офіційно
Перший заступник голови рай-

держадміністрації Андрій Гріненко 
провів апаратну нараду з керівни-
ками установ і організацій району 
з розгляду діяльності управління 
Держкомзему в районі з питань 
оформлення державних актів на 
земельні частки (паї) та праців-
никами соціальної сфери, стану 
оздоровлення дітей в пришкільних 
таборах, виконання розпоряджен-
ня та доручень голови Київської 
облдержадміністрації і голови рай-
держадміністрації.

У ході наради перший заступ-
ник голови райдержадміністрації 
дав доручення щодо проведення 
експертизи приміщення початко-
вої школи Макарівського НВК „За-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
природничо-математичний ліцей”, 
взаємодії Управління Держкомзе-
му у районі та відділу містобуду-
вання, архітектури та розвитку інф-
раструктури райдержадміністрації 
з питань створення генеральних 
планів населених пунктів району, а 
також дотримуватися чітких термі-
нів виконання доручень і розпоря-
джень голови облдержадміністрації 
та голови райдержадміністрації.

  
У районному будинку культу-

ри відбулися урочистості з нагоди 
Дня медичного працівника, під час 
яких заступник голови райдержад-
міністрації Олександр Гуменюк та 
заступник голови районної ради 
Олег Майстренко привітали кра-
щих працівників медичної галузі 
району, вручивши їм грамоти та 
грошові премії. Також до привітань 
і відзначень долучився головний 
лікар центральної районної лікарні 
Петро Сидоренко.

По завершенню урочистої час-
тини пройшов святковий концерт 
за участю народного аматор-
ського фольклорного колективу 
„Чебреці”, зразкового ансамблю 
скрипалів дитячої школи мистецтв 
та вокалістів районного будинку 
культури.

•

•

УРядУ вдалося 
мінімізУвати загРозУ 

кРитичного 
подоРоЖчання газУ  

Кабінету Міністрів вдалося мі-
німізувати загрозу критичного по-
дорожчання газу. Таку думку ви-
словив у середу Прем’єр-міністр 
України Микола Азаров під час 
засідання уряду. 

“У наших підземних сховищах 
газу достатньо, щоб стабільно 
пройти осінь-зиму 2011-2012 ро-
ків, тому що завчасно придбали 
газ за прийнятною ціною”, - пояс-
нив М.Азаров. Він додав, що таким 
чином зроблено певний “запас 
ресурсоміцності”, який за умови 
розумної економії та продовження 
курсу на енергозбереження гаран-
тує продовження виходу з кризи. 
“Уряд справляється зі своїми про-
блемами самотужки. На 3,5 мрд. 
гривень скоротили дефіцит держ-
бюджету, мінімізували дефіцит 
“Нафтогазу” і, водночас, фінан-
суємо усі соціальні зобов’язання і 
реформи”, - відзначив М.Азаров. 

“УкРаїна: істоРія 
великого наРодУ” 
 До Дня Незалежності вийдуть 

у світ 2 важливих видання проекту 
“Україна: історія великого наро-
ду”. Це - завершальні томи серій 
“Україна: хронологія розвитку” та 
“Україна - Європа: хронологія роз-
витку”. Про це повідомили автори 
проекту Анатолій Толстоухов та 
Володимир Зубанов на презента-
ції в Національній парламентській 
бібліотеці. 

“Проект завершує осмислення 
історії України, починаючи з древ-
ніх часів. На сьогодні вийшло п’ять 
томів серії “Україна: хронологія 
розвитку”. До Дня Незалежності 
планується випуск 6-го, остан-
нього, тому цього енциклопедич-
ного видання - він охоплює період 
від 1917 року до 2010-го, а також 
останній, 5-ий, том серії “Україна 
- Європа: хронологія розвитку”, - 
зазначив член-кореспондент АПН 
України, радник Прем’єр-міністра 
Анатолій Толстоухов. Він додав, 
що відтепер буде складатися хро-
ніка подій кожного наступного 
року “задля того, щоб свого часу 
писати нові томи нашої історії”. 



4 № 29    24  червня   2011 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

”

В Київській обласній державній адміністрації з благословення Блаженнішо-
го Володимира, Митрополита Київського та всієї України, Предстоятеля Укра-
їнської Православної Церкви вікарний архієрей Київської Митрополії Преосвя-
щенніший Іларій, Єпископ Макарівський, керуючий Макарівським вікаріатством, 
голова Комітету з біоетики та етичних питань при Священному Синоді УПЦ 20 
червня зустрівся з заступником голови облдержадміністрації з гуманітарних пи-
тань Тетяною Подашевською. 

Тетяна Леонтіївна розповіла про основні напрямки Концепції гуманітарного 
розвитку Київщини. Було обговорено питання щодо подальших взаємодій священ-
нослужителів і представників влади на місцях. Також під час зустрічі мова йшла про 
освітні, культурні, медичні, екологічні, соціально-благодійні проекти, частина про-
ектів успішно реалізується впродовж багатьох років у нашому районі. 

Владика Іларій наголосив на необхідності викладання в загальноосвітніх шко-
лах предмету «Основи християнської етики». Заступник голови облдержадміні-
страції підтвердила доцільність цієї справи. 

Під час бесіди були присутні клірик Макарівського благочиння, голова постій-
ної комісії з благодійництва районної ради, ігумен Філарет (Єгоров) та директор 
районного історико-краєзнавчого музею Веніамін Вітковський. 

Прес-служба Макарівського благочиння уПЦ.

Минулого понеділка побував у Людви-
нівці та Яблунівці депутат, голова постійної 
комісії з питань законності та правопоряд-
ку районної ради Семен Ханін. Семен Гри-

горович спілкувався з сільськими головами 
та активом сіл. Йшла мова про необхідність 
вишукування додаткових ресурсів гро-
мад для подальшого розвитку населенних 
пунктів, наповнення місцевих бюджетів за 

рахунок залучення коштів інвесторів, від-
новлення роботи підприємств. Семен Ха-
нін наголосив, що депутати районної ради 
сьогодні в першу чергу прагнуть зорганізу-
вати громади в напрямку пошуку ефектив-
них шляхів наповнення місцевих бюджетів, 

а не чекати на допомогу зі сторони, бо про-
блеми лише накопичуватимуться.

Водночас привели до цих сіл Семена 
Григоровича й питання, що потребують на-

гального ви-
рішення. Зо-
крема, громада 
Людвинівки не 
має в місцевому 
бюджеті коштів, 
щоб завершити 
ремонт дитсад-
ка, в Яблунівці 
вийшла з ладу 
система во-
допостачання 
села. Сільські 
голови, як ка-
жуть, стукали в 
усі двері, влас-
ними силами 
прагнули ви-
рішити ці пи-
тання. Проте 
самотужки вия-
вилося зробити 
це не під силу. 

В Людвинівці на сьогодні в бюджеті обмаль 
коштів, у Яблунівці у водогін уже вклали 22 
тисячі гривень, проте ще потрібно закупити 
насос і встановити автоматичне управління. 
Семен Григорович висловив свої пропозиції 

активації зусиль громади щодо вирішення 
цих питань та надав фінансову допомогу.

Участь у робочій поїздці взяв заступник 
голови райдержадміністрації Олег Май-
стренко.

анна ЛЕОНІДОВа.

один день в істоРії  РайонУ
24 червня 1948 року реорганізовано райраду “Осовиахим” в районне до-

бровільне товариство сприяння армії (Досарм). (Постанова № 154 виконкому 
Макарівської районної ради).

(Використано інформацію, що міститься в архівному фонді № 1).
юлія КРаВЕЦЬ,

начальник архівного відділу райдержадміністрації.

пісня 

журавлина
В далекі ті роки війни 

Земля в вогні стогнала.

І мати батька на зорі

До війська проводжала.

Горіло небо і земля

І падали солдати.

Плач матері і журавля

Над попелом від хати.

Вертають знову журавлі

Із вірою додому.

Та не вертають ті роки

Полеглих з поля бою.

А може то не журавлі –

Батьки, сини і доньки,

Що все вертають в ці краї

До рідної сторонки.

З небес блакиті долина

Та пісня журавлина.

Як чиста матері сльоза,

Далека і єдина.

Марія ВЕРХОВЕЦЬ.

смт Макарів.

за спРияння депУтата
ВІДНОВЛЕНО МАРШРУТ РЕЙсОВОГО АВТОБУсА

У минулі роки з  Комарівки ходив рейсовий автобус до Києва через Борівку. 
Та згодом його відмінили. Жителі села написали звернення депутату районної 
ради VІ скликання Ю.М.Дорошенку, щоб посприяв у відновленні даного марш-
руту. Завдяки втручанню Юрія Максимовича тепер знову ходить з Комарівки в 
Київ громадський транспорт тричі на день.

РОЗВИВАЄТЬсЯ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Нині  сприятливий час для активного розвитку підприємницької діяльності. 

Нині  у Борівці вже чимало  жителів села  не тільки самі забезпечують  себе ро-
ботою й знаходять шляхи поповнення сімейного бюджету, а й надають робочі 
місця для інших. Нещодавно у селі відкрився приватний магазин «Живиця», де 
широкий вибір продуктів. Тут же кафе, в якому можна культурно провести своє 
дозвілля.

Наталія КОВаЛЬчуК,
секретар Борівської сільської ради. 

22 червня, у День скорботи і вшанування 
пам’яті жертв війни та 70-річчя початку Великої 
Вітчизняної війни, у Липівці відбулося переза-
хоронення останків вісьми невідомих солдат. 
Члени Молодіжної громадської організації «Ки-
ївський клуб «Червона зірка» знайшли особисті 
медальйони загиблих, але надписи, з плином 
часу, на них не збереглися. Вдалося встанови-
ти, що це бійці 171-ї стрілецької та 28-ї горно-
стрілецької дивізій, які, в далекому 1941 році, 
протистояли німецьким загарбникам на лінії 
оборони Макарів-Липівка-Королівка. 

Вшанувати пам’ять загиблих зібралася 
громада села на чолі з сільським головою 
Оленою Петренко. У траурній церемонії взяли 
участь голова райдержадміністрації Ярослав 
Добрянський, голова районної організації 
ветеранів України Вацлав Янковський, керів-
ник пошукової групи Молодіжної громадської 
організації «Київський клуб «Червона зірка» 
Ігор Слюсар, голова районної громадської 
організації «Рідне місто» Максим Кравченя. 
Долучилися до проведення мітингу-реквієму 

працівники районного 
будинку культури.

За християнським 
звичаєм протоієрей 
Свято-Покровського 
храму Геннадій відпра-
вив панахиду. Члени 
клубу «Червона зірка» у 
солдатській формі від-
несли труну з останками 
до пам’ятника загиблим 
у роки війни. Під залпи 
із гвинтівок опустили 
останки у братську мо-
гилу, поклали квіти. Хви-
линою мовчання вшанували всіх, хто не повер-
нувся із фронту до рідних домівок.

У приміщенні школи відкрилася постійно ді-
юча виставка експонатів часів Великої Вітчиз-
няної війни, 
з н а й д е н и х 
під час по-
шукових ро-

біт. Також там представлена зброя зразка 1941 
року з приватної колекції колекціонера Ігоря 
Дворнікова. 

Марина ІЛЬчЕНКО.

ми пам’ятаємо

спочивають у мирі невіДомі солДати
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у порівнянні з груДнем 
ціни зросли

За даними Держкомстату України індекс споживчих цін по Україні у травні 2011р. 
відносно квітня 2011р. склав 100,8%, відносно грудня 2010р. - 105,5%.

По Київській області індекс споживчих цін становив у травні 2011р. до квітня 2011р.- 
100,8%, до грудня 2010р.- 104,5%.

Основні показники ринку праці Макарівського  району
за січень−березень 2011 року

Макарівський 
район 

Київська 
область Україна

Середньооблікова кількість  штатних працівників, 
тис. осіб 8,1 383,7 10556,4

у % до січня−березня 2010р. 110,0 101,6 98,3
Прийнято працівників, тис.осіб 0,6 32,0 703,5

у % до середньооблікової  кількості штатних 
працівників 7,4 8,3 6,7

Вибуло працівників, тис. осіб 0,6 33,7 716,5
у % до середньооблікової  кількості штатних 
працівників 7,0 8,8 6,8

Знаходились у відпустках без збереження заробітної 
плати (на період припинення виконання робіт), тис. осіб 0,06 8,1 129,2

у % до середньооблікової кількості штатних 
працівників 0,8 2,1 1,2

Переведені з економічних причин на неповний робочий 
день (тиждень), тис. осіб 0,3 24,4 675,9

у % до середньооблікової кількості штатних 
працівників 3,3 6,4 6,4

Середньомісячна заробітна плата штатних 
працівників, грн. 4034 2503 2389

у % до січня−березня 2010р. 187,8 124,2 119,9
у % до прожиткового мінімуму на одну працездатну 
особу (941 грн.) 428,7 266,0 253,9

Сума заборгованості з виплати заробітної плати 
станом на 1 квітня 2011р., тис.грн. 438,7 26076,0 1324295

у % до 1 березня 2011р. 48,7 103,0 93,6
у % до 1 січня  2011р. 48,7 107,0 108,7
у % до 1 квітня  2010р. 35,4 46,7 77,4

сереДньомісячна зарплата в 
районі більша, ніж в області

За дорученням начальника ГУС
Надія ТаРаСюК,

начальник відділу статистики у Макарівському районі.

посіяно більше, ніж торіК
За   даними Головного управління ста-

тистики у Київській області  станом на 1 
червня 2011 року у сільськогосподар-
ських  підприємствах (крім малих) нашо-
го району  ярі культури  посіяно на площі  
15034 га, що у 2,6 раза більше  порівняно 
з 1 червнем минулого року. Зернові та 
зернобобові  культури (без кукурудзи) по 
ярому клину посіяно на площі 1913 га  (на 
6,6%  більше, ніж торік), з них  пшениці 
ярої – 483 га  (на 28,1% більше). На по-
чаток червня  поточного року більше, ніж 
на відповідну звітну дату торік, посіяно 
кукурудзи на зерно – на 8827 га, сої – на 
390 га (на 86,7%), соняшнику на зерно – 
на 840 га.

У структурі посівної площі ярого клину 
станом на 1 червня  поточного року зер-
нові та зернобобові культури (без кукуру-
дзи) займали 12,7%, кукурудза на зерно 
– 63,8%, картопля – 4,5%, соя – 5,6%.

У січні-травні сільськогосподарськими 
підприємствами (крім малих)   реалізова-
но на забій  3431 ц худоби та птиці (у жи-
вій вазі), що у 2,6 раза більше порівняно з 
січнем-травнем 2010 р., вироблено 30412 
ц молока (на  12,2% більше), 137,5 млн.
шт.яєць (на 65,3% більше).

На 1 червня 2011р.  поголів’я великої 
рогатої худоби  в сільськогосподарських 
підприємствах (крім малих) становило 
4655 голів (на 1,6% меньше порівняно з 1 
червнем 2010 р.), у тому числі корів –1969 

голів  (на 0,5% менше); свиней – 778 голів 
(у 2,9 раза більше), овець - 534 голів  (на 
1,3% більше), птиці – 1070,5 тис.голів (на 
46,9% більше). 

Порівняно з січнем - травнем 2010 р. 
у сільськогосподарських підприємствах 
(крім малих) обсяг вирощування худоби 
та птиці збільшився на 35,3%. Середньо-
добові прирости великої рогатої худоби 
на вирощуванні, відгодівлі та нагулі змен-
шилися на 8,4%, свиней збільшилися – у 
6,3 раза та відповідно становили 449 г та 
285 г. 

Загальний обсяг реалізованої сільсько-
господарськими підприємствами власно 
виробленої продукції за січень–травень 
2011р. порівняно з січнем–травнем 2010 
р. збільшився на 56,4%, у т.ч. продукції 
рослинництва – на 30,4%, продукції тва-
ринництва – на 61,8%. 

Середні ціни продажу аграрної про-
дукції сільськогосподарськими підприєм-
ствами за всіма напрямами реалізації за 
січень–травень 2011р. порівняно з відпо-
відним періодом 2010р. найбільше зрос-
ли на  зернові та зернобобові культури (на 
131,8%),  картоплю (на 45,3%), знизились 
на яйця (на 9,6%).

 На 1 червня 2011 року в сільськогос-
подарських підприємствах (крім малих)  
зберігалося 601т зерна (на  12,0% менше 
проти 1 червня 2010 р.) ), у т.ч. 66 т  пше-
ниці,  43 т жита, 465 т кукурудзи.

свідчить статистика

ТОВ «Агро-Холдинг МС» – потужний інвестор в агропромисловому 
комплексі району. Заручившись підтримкою районної державної адмі-
ністрації, товариство з  більше  ніж половиною власників паїв з Би-
шева, Грузького, Козичанки, Лишні, Липівки, Андріївки та Королів-
ки уклали договори оренди землі. Засіяли кукурудзою на насіння 
8049 гектарів. Минулої п’ятниці вже завершили роботи з  обробітку 
посівів кукурудзи гербіцидами. 

Товариство залучило до роботи місцеві кадри (40 осіб). Серед 
них агрономи Василь Дем’янчук, Володимир Пустовіт, Володимир 
Паламар, механізатори Іван Манько, Юрій Кращенко, оператор-
заправник Олег Гроза, водій Олександр Хілінський.

Товариство планує засіяти до 1700 гектарів озимими  пшени-
цею та житом у Андріївці, Липівці та Королівці. Нині  готує площі, що 
упродовж багатьох років не оброблялися. 

У Бишеві розпочалося зведення вертикальної сушарки для 
зерна потужністю 1,5 тонни та елеватора. Вже зроблено бетонні 
подушку та фундамент, закуплено обладнання. Поруч також буде 
збудовано адміністративне приміщення, склади для зерна та пло-
щадка для сільськогосподарської техніки.

На світлинах:  керуючий Олександр Ремень з головним агрономом 
Василем Дем’янчуком; тракторист Іван Манько з Бишева.

ПОЛЬОВІ РОБОТИ

вісті з сіл
ПОсИЛЬНА 
ДОПОМОГА 
ДЕПУТАТА

Депутат районної ради 
VІ скликання, директор  
Соснівського гранітного 
кар’єру І.М. Онацький ак-
тивно працює на своєму 
виборчому округу, надаючи 
допомогу в реалізації пла-
нів соціально-культурного 
розвитку населених пунк-
тів. Ще торік ми розпочали  
будівництво дороги у с. Ле-
онівка.  Іван Миколайович 
допоміг  щебенем, якого 
виділив 600 тонн. 

З великою увагою й ро-
зумінням ставиться депу-
тат до потреб людей. При-
ємним подарунком стало 
для наших двох ветеранів 
війни вітання з Днем Пе-
ремоги та гроші, які він 
їм вручив. Підтримав І.М. 
Онацький коштами прове-
дення останнього дзвони-
ка в школі.

Олександр РаКОВ, 
Вільнянський

 сільський голова.

сЕРПЕНЬ БУДЕ 
«ВРОЖАЙНИМ»

Наразі на території Ве-
ликокарашинської сіль-
ської ради проживає 1118 
людей, з них до 150 – пере-
селенці з с. Новошепеличі 
Чорнобильського району. 
Щороку, на жаль, зменшу-
ється кількість населення. 
Хоча смертність людей 
перевищує статистику на-
роджуваності, відрадно, 
що  домівки наших сіл не 
обминає лелека. Торік він 
«приніс» 15 немовлят, цьо-
го року вже народилося 8 
хлопчиків і дівчаток. Буде 
«урожайним» і  серпень. 
Зростають багатодітні ро-
дини, яких зараз  12.

Катерина ЛаТуШКО,
секретар 

Великокарашинської 
сільської ради.

 Відповідно до Законів України „Про ціни і 
ціноутворення”, „Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері господарської діяль-
ності”, „Про місцеві державні адміністрації”, по-
станов Кабінету Міністрів України від 25.12.96 
№1548 „Про встановлення повноважень ор-
ганів виконавчої влади та виконавчих органів 
міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, 
від 17.10.2007 № 1222 „Про затвердження По-
рядку декларування зміни оптово-відпускних 
цін на продовольчі товари “:

1. Внести до розпорядження голови Київ-

ської облдержадміністрації від 21.04.2008 № 
653 „Про заходи з регулювання цін на продо-
вольчому ринку Київської області”, зареєстро-
ваного в Київському обласному управлінні юс-
тиції 25.04.2008 за № 8/655, такі зміни:

1.1. Пункт 1 доповнити підпунктом 1.4. та-
кого змісту :

„граничні рівні рентабельності пакування 
(фасування) продовольчих товарів, щодо яких 
запроваджене державне регулювання цін без 
урахування вартості сировини не вище 10 від-
сотків.”.

1.2. Пункт 2 після слів „борошно житнє об-
дирне” доповнити словами „крупи гречані”, а 
після слова „молоко” - словами „коров’яче пит-
не (пастеризоване, фасоване у плівку)”.

2. Головному управлінню економіки об-
лдержадміністрації у встановленому Порядку 
забезпечити подання цього розпорядження на 
державну реєстрацію до Головного управління 
юстиції у Київській області.

3. Розпорядження набуває чинності з дня 
його оприлюднення.
Голова адміністрації   анатолій ПРИСЯжНюК.

роЗПорядження 
київської обласної деРЖавної адміністРації

від  12  травня  2011  року  № 457

 пРо внесення змін до РозпоРядЖення голови київської облдеРЖадміністРації від 
21.04.2008 № 653 „пРо заходи з РегУлювання цін на пРодовольчомУ РинкУ київської області”

 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Київській області
3 червня 2011 року за № 16/434
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”

Примітка: Цифрові позначки у програмах вка-
зують на класифікацію:

2 к. (2 категорія) - передачу або фільм можна 
дивитися дітям лише за присутності батьків;

3 к. (3 категорія) - можна дивитися особам, 
яким виповнився 21 рік.

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.55 “Легко бути жiнкою”.
10.35 Шеф-кухар країни.
11.25 Вiкно до Америки.
12.00 М/с “Сандокан”.
12.30 Право на захист.
12.50 Армiя.
13.00 Мистецький телемарафон 

до Дня Конституцiї України. 
Андрiй Демиденко.

14.45 Х/ф “Головне, встигнути”.
16.25 Фольк-music.
17.15 Про головне.
18.05 Шустер-Live.
20.25 Сiльрада.
20.40 На добранiч, дiти.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Дiловий свiт.
21.50 Мiжнародний фестиваль 

“World`s beauty star-
2011”.

22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Вiд першої особи.
23.35 Вертикаль влади.

0.05 Фiльм фестивалю “По-
кров”.

0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Т/с “Домiвка”.

1+1
6.15 “Анатомiя слави”.
7.05 “Смакуємо”.
7.40 Комедiя “Самара-

мiстечко”.
11.00 Х/ф “Граф Монте-Крiсто”.
13.20 Комедiя “Три мушке-

тери”.
15.15 Бойовик “Правдива 

брехня”.
17.55 Комедiя “Гарячi голови”.
19.30,3.30 “ТСН”.
20.00 “Тиждень без жiнок”.
20.55,1.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “Tkachenko.ua”.
23.45 Комедiя “Гарячi голови”.
1.40 Комедiя “Товстуни”. (2 к.).
4.00 Детектив “Золото партiї”. 

(2 к.).

інтер
6.15 Х/ф “Жiнки”.
8.00 Концерт Таїсiї Повалiй. 

“Україна. Голос. Душа”.
10.45 Х/ф “Доглядальниця”.
12.45 “Гумористичний фести-

валь “Юрмалiна-2010”.
14.40 Х/ф “Вагома пiдстава для 

вбивства”.
18.05 Т/с “Блуднi дiти”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “На сонячнiй сторонi 

вулицi”.
23.20,2.45 Д/ф “Загибель 

адмiралiв. Таємниця однiєї 
авiакатастрофи”.

0.20 “2 кiнських сили”.
0.45,4.10 Х/ф “Тупий i ще 

тупiший: Коли Гарi зустрiв 
Лойда”.

2.15 “Подробицi” - “Час”.
3.25 “Формула кохання”.

трк «Україна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї тижня.
7.20 Х/ф “Дев`ять ознак зради”.

9.20 Х/ф “Монро”.
11.15 Х/ф “Антиснайпер 2: 

Подвiйна мотивацiя”.
13.10 Т/с “Злочин буде роз-

крито 2”.
15.00 Т/с “Колiр полум`я”.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
19.00,3.30 Подiї.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
20.15 Т/с “Москва. Централь-

ний округ 3. Програмна 
помилка”.

22.15 Х/ф “Люди в чорному”. 
(2 к.).

0.15 Х/ф “Плаксiй”.
1.50 Х/ф “Альпiнiст”. (2 к.).
3.50 Х/ф “Дев`ять ознак 

зради”.
5.20 Срiбний апельсин.

Ictv
6.25 М/с “Одiссей”.
7.30 Т/с “Таємницi слiдства”.
8.25 Факти тижня.
9.10 Т/с “Убивча сила”.
12.25 Х/ф “Вiдставник”.
14.25 Х/ф “Вiдставник 2: Своїх 

не кидаємо”.

16.40 Т/с “Ливарний, 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10,1.40 Спорт.
19.15,0.45 Надзвичайнi 

новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.25 Х/ф “Олександр. Невська 

битва”.
1.50 Пiд прицiлом.
2.40 Факти.
3.05 Х/ф “Охоронець”.
4.45 Т/с “Термiнатор: Хронiки 

Сари Коннор”.
Стб

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.50 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.00 Х/ф “Рiк Золотої Рибки”.
10.35 Х/ф “Чоловiк для життя, 

або На шлюб не пре-
тендую”.

12.50 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
20.00 “Україна має талант!”
22.00 Х/ф “Торкнутися неба”. (2 к.).

0.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
1.00 Т/с “Сплачено смертю. 

Сад земної насолоди”. 
(2 к.).

2.35 Нiчний ефiр.
новий  канал

5.40 Т/с “Ранетки”.
7.15 М/ф “Принцеса-

лебiдь”.
8.50 Х/ф “Домашнiй арешт”.
11.00 Х/ф “Вигляд зверху 

кращий”.
12.50 Х/ф “Рожева 

пантера 2”.
14.45 Т/с “Татусевi дочки”.
15.45 Т/с “Воронiни”.
16.50 Х/ф “Щоденники 

нянi”.
19.00,1.05 Репортер.
19.15,1.20 Спортрепортер.
19.35 Хто проти блондинок?
20.50 Iнтуїцiя.
22.00 Т/с “Воронiни”.
23.00,1.35 Новий погляд.
0.05 Очевидець.
1.30 Служба розшуку дiтей.
2.35 Х/ф “Амiстад”. (2 к.).
4.55 Зона ночi.

5.00 Cекрети Чорнобильської 
катастрофи.

5.20 Країна людей.
5.30 Зона ночi.

нтн
6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.05 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
10.00,22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-

Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Близнюки”.
13.35 Х/ф “Випробний термiн”.
15.20 Х/ф “Iду за своїм 

курсом”.
17.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30,3.40 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,2.35,5.10 “Свiдок”.
23.00 Х/ф “Плетена людина”. 

(2 к.).
1.05 Х/ф “Людина-личинка”. 

(3 к.).
2.55 “Речовий доказ”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

понеділок,  27  червня

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *
неділя, 26  червня

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.05,8.15 Погода.
6.10 М/ф.
6.30 Крок до зiрок.
7.10 Свiт православ`я.
7.20 Д/ф “Подорож на край 

свiту”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
10.30 Доки батьки сплять.
11.05 Шеф-кухар країни.
11.55 Х/ф “Фабрика щастя”.
13.45 Ближче до народу.
14.20 Золотий гусак.
14.55 Формула-1. Гран-прi 

Європи.
17.00 В гостях у Д. Гордона.
17.50 Дiловий свiт. Тиждень.
18.20 Пiдсумки тижня.
19.00,22.05 “День молодi”. 

Концертна програма.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Д/ф “...На його 

територiї”.
23.35 На олiмпiйський 

Лондон.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.00 Х/ф “Не той”.
5.30 Околиця.

1+1
6.55 Комедiя “Самi вдома”.
8.25 М/ф “Ну, постривай”.
9.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Шiсть кадрiв”.
13.00 “Мiняю жiнку”.
14.25 “Тиждень без жiнок”.
15.30 Мелодрама “Терор 

любов`ю”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.00 “Голос країни”.
22.00 Т/с “Iнтерни”.
22.25 “Свiтське життя”.
23.25 “ТСН-Тиждень”.
0.05 “Tkachenko.ua”.
0.45 Комедiя “Товстуни”. (2 к.).
2.45 Х/ф “Жiнка для всiх”.

4.10 “Ремонт +”.
4.45 Комедiя “Самi вдома”.

інтер
6.50 Д/ф “Битви динозаврiв”.
7.35 “Поки всi вдома”.
8.30 М/с “Вiнкс”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Недiля з “Кварталом”.
10.25 Х/ф “Сищик”.
13.40 Х/ф “Клiнiка”.
15.50 Бенефiс гр. “Ласкавий 

травень”.
18.10,20.55 Х/ф “Вагома 

пiдстава для вбивства”.
20.00 “Подробицi тижня”.
22.30 Х/ф “Еволюцiя”.
0.30 Х/ф “Клiтка”.
2.35 “Подробицi тижня”.
3.15 “Формула кохання”.

трк «Україна»
6.20 “Життя на смак”.
7.10 Подiї.
7.30 Х/ф “Брехун, брехун”.
9.10 Ласкаво просимо.
10.10 Т/с “Успiх за будь-яку 

цiну”.
12.05 Х/ф “Люблю тебе до 

смертi”.
14.00 Х/ф “Антиснайпер”.
16.00 Т/с “Колiр полум`я”.
18.00,19.30 Т/с “Бiгти”.

19.00 Подiї тижня.
21.25 Х/ф “Антиснайпер 2: 

Подвiйна мотивацiя”.
23.20 Х/ф “Альпiнiст”.
1.20 Т/с “Вiрус Андромеда”. 

(2 к.).
3.00 Щиросерде зiзнання.
3.30 Подiї тижня.
4.00 Х/ф “Брехун, брехун”.
5.20 Срiбний апельсин.

Ictv
5.40 Факти.
5.50 Погода.
5.55 М/с “Одiссей”.
6.45 Квартирне питання.
7.35 Анекдоти по-українськи.
7.55 Т/с “Рюрiки”.
8.20 Х/ф “Бiблiотекар 2: По-

вернення до копалень царя 
Соломона”.

10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Пiвденне Бутове.
14.20 Х/ф “Шлях”.
16.50 Велика рiзниця.
17.40 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Вiдставник”.
21.30 Х/ф “Вiдставник 2. Своїх 

не кидаємо”.

23.40 Голi i смiшнi.
1.05 Х/ф “Гнiв”. (2 к.).
3.30 Iнтерактив. Тижневик.
3.45 Х/ф “Клiєнт”. (2 к.).

Стб
6.10 М/ф: “Раз ковбой, два ков-

бой”, “Як Петрик Пяточкин 
слоникiв вважав”.

7.00 Х/ф “Одружений холостяк”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.25 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Краса. Iсторiя 

всеросiйського обману”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. Зiрки 

в законi”.
14.55 “Росiйськi сенсацiї. Як 

запалювалися зiрки”.
15.50 “Зоряне життя. Зорянi 

товстуни”.
17.00 “Моя правда. Тетяна 

Догiлева”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.10 Х/ф “Рiк золотої рибки”.
22.55 Т/с “Доктор Хаус”.
2.30 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
3.15 Нiчний ефiр.

новий  канал
4.15 Т/с “Ранетки”.

5.50 Клiпси.
6.15 Х/ф “Бажана дiйснiсть”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25,11.50 Даєш молодь.
9.00 М/с “Доброго ранку, 

Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 М/ф “Принцеса-лебiдь”.
12.55 Шоуманiя.
13.45 Ексклюзив.
14.40 Аналiз кровi.
15.20 Info-шок.
16.10 Новий погляд.
17.10 Т/с “Воронiни”.
18.55 Х/ф “Полiцейська академiя 

2”. (2 к.).
20.50 Х/ф “Найкращий фiльм 

2”. (2 к.).
22.40 “Красунi”.
23.20 Спортрепортер.
23.25 Х/ф “Навiть не думай”. 

(2 к.).
1.00 Х/ф “Леза слави”. (2 к.).
2.40 Зона ночi. Культура.

2.45 Майстер музи.
2.55 Моє серце пронизує 

ножами.
3.20,4.00 Зона ночi.
3.25 Пiд знаком бiди.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.10 Т/с “МУР є МУР”.
11.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Останнiй законник.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
15.10 Т/с “Котовський”.
19.00 Х/ф “Воїни”.
20.50 Х/ф “Кривавий полiт”. 

(2 к.).
23.00 Х/ф “Людина-личинка”. 

(3 к.).
1.00 Х/ф “Шукачi пригод”.
2.45 “Речовий доказ”.
4.00 “Агенти впливу”.
5.00 “Правда життя”.

вівторок, 28 червня 

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.30 Концерт хору iм. Верьовки 

“Пiсне моя - моя Україна”.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Мистецький телемарафон 

до Дня Конституцiї України.
10.40 М/с “Сандокан”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.05 Погода.
12.15 Мистецький телемарафон 

до Дня Конституцiї України. 
Андрiй Демиденко.

14.20,15.40 Мистецький теле-
марафон до Дня Конституцiї 
України. Таїсiя Повалiй.

15.25 Euronews.
16.55 Мистецький телемара-

фон до Дня Конституцiї 
України. Вiталiй та Свiтлана 
Бiлоножки.

19.00,23.30 Мистецький 

телемарафон до Дня 
Конституцiї України. 
Урочистостi.

21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Шустер-Live. Дiалог з 

Президентом. Спецвипуск 
до Дня Конституцiї України.

0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Пiдсумки дня.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Т/с “Домiвка”.

1+1
6.00 Х/ф “Граф Монте-Крiсто”.
7.50 Х/ф “Острiв загублених 

душ”.
9.45 Х/ф “Десяте королiвство”.
17.50 Комедiя “Гарячi голови 2”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Iнтерв`ю президента 

України В.Ф. Януковича”.
21.00,1.20 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.40 “Iлюзiя безпеки. Неви-

димий ворог”.

23.40 Комедiя “Гарячi голови 2”.
2.10 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
3.00 Детектив “Золото партiї”. 

(2 к.).
4.25 Х/ф “Острiв загублених душ”.

інтер
6.00 Х/ф “Мiський романс”.
7.30 Концерт “Сорочинський 

ярмарок”.
9.30 Х/ф “Тобi справжньому”.
12.30 Концерт Тiни Кароль.
14.25 Т/с “Доярка з 

Хацапетiвки”.
18.05 Т/с “Блуднi дiти”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “На сонячнiй сторонi 

вулицi”.
23.20 Д/ф “Золото Едiнбургу. 

Пiдводна епопея”.
0.25,2.45 Х/ф “Кращий друг”. 

(2 к.).
2.10 “Подробицi” - “Час”.
2.40 Служба Розшуку дiтей.

трк «Україна»
6.00 Срiбний апельсин.

7.00 Подiї.
7.20,13.10 Т/с “Злочин буде 

розкрито 2”.
8.30 Т/с “Слiд”.
9.10 Т/с “Москва. Центральний 

округ 3. Програмна по-
милка”.

11.10 Т/с “Бiгти”.
16.00 Т/с “Колiр полум`я”.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
19.00,3.40 Подiї.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
20.15 Т/с “Москва. Центральний 

округ 3. Передвижники”.
22.15 Х/ф “Снайпер”. (2 к.).
0.15 Х/ф “Хустки”. (2 к.).
2.10 Х/ф “Люди в чорному”. 

(2 к.).
4.00 Х/ф “Плаксiй”.
5.15 Срiбний апельсин.

Ictv
6.30 М/с “Одiссей”.
7.30 Т/с “Таємницi слiдства”.
8.30 Пiд прицiлом.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30 Т/с “Ливарний, 4”.

12.45 Стоп-10.
13.35 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.35 Т/с “Морськi дияволи”.
16.35 Т/с “Ливарний, 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10,1.15 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.25 Т/с “Кодекс честi”.
0.20 Надзвичайнi новини.
1.20 Провокатор.
2.05 Факти.
2.35 Т/с “Кодекс честi”.
4.05 Т/с “Термiнатор: Хронiки 

Сари Коннор”.
Стб

6.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.40 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.50 “Чужi помилки. Останнiй 

рейс”.
9.50 Хф “Вогнем i мечем”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.50 “Правила життя. Диво-

прилади: розтин покаже”.

22.00 Х/ф “Право на надiю”. 
(2 к.).

0.05 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
1.00 Т/с “Сплачено смертю. 

Кривава Вiкторiя”. (2 к.).
2.35 Нiчний ефiр.

новий  канал
5.35 Т/с “Ранетки”.
7.15 Х/ф “Домашнiй арешт”.
9.10 Х/ф “Вигляд зверху 

кращий”.
11.00 Х/ф “Щоденники нянi”.
13.05 Х/ф “Громобой”.
15.00 Т/с “Татусевi дочки”.
16.05 Т/с “Воронiни”.
17.05 Х/ф “Дюплекс”.
19.00,1.00 Репортер.
19.15,1.15 Спортрепортер.
19.35 Хто проти блондинок?
20.45 Iнтуїцiя.
21.55 Т/с “Воронiни”.
22.55 Замок страху.
0.00 Очевидець.
1.25 Х/ф “Безтурботна”. (2 к.).
3.25 Зона ночi. Культура.
3.30 Княгиня Ольга.
3.45 Зона ночi.

3.50 Медицина Київської 
Русi.

4.00 Слово i зiлля.
4.15 Зона ночi.

нтн
5.55 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.00 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
10.00,22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-

Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30,19.20 Т/с “Близнюки”.
13.25 Х/ф “Єдина дорога”.
15.20 Х/ф “Море нашої надiї”.
17.00 Х/ф “Вiчний поклик.
18.30 “Речовий доказ”. Втеча 

Пулi.
19.00,21.30,2.40,5.05 “Свiдок”.
23.00 Х/ф “29 Пальм”. (2 к.).
1.00 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
3.05 “Правда життя”.
4.05 “Агенти впливу”.
5.25 “Легенди бандитської 

Одеси”.

У суботу, 11 червня, у Києві відбувся VIII З’їзд партії «УДАР (Український Демократич-
ний Альянс за Реформи) Віталія Кличка». Основним завданням делегатів з’їзду стало за-
твердження Програми партії, презентацію якої провів лідер «УДАРу» Віталій Кличко.

Виступаючи перед партійцями, лідер «УДАРу» наголосив: до розробки Програми піді-
йшли з усією відповідальністю, адже саме за цим документом політичну силу оцінювати-
муть виборці. «Ми не хотіли повторювати помилки тих політсил, які пропонували людям 
все і одразу, а насправді нічого не збиралися робити. Ми прагнемо відійти від поганої 
української традиції – писати програми для ЦВК та експертів. Тому у процесі розробки 
головного документа партії ми спиралися перш за все на досвід і традиції найсильніших 
європейських партій», – сказав Кличко.

За словами політика, партія «УДАР» наголошує на необхідності повернутися до того, 
що важливе для багатьох поколінь українців. «Головна проблема України – це відносини 
між суспільством і державою, які за 20 років так і не стали чесними, відкритими, дружніми. 
Держава продовжує працювати на себе, а суспільство не бачить ані досягнень, ані успіхів, 
ані перспектив. Таку ситуацію потрібно кардинально міняти. Адже сьогодні культ влади, 
грошей та грубої сили руйнує і людей, і державу. Ми повинні збудувати нову систему від-
носин – на нових принципах і цінностях. Саме вони є основою Політичної Програми партії 
«УДАР», – наголосив Кличко.

Передусім, йдеться про повагу до свободи людини, абсолютне верховенство її прав, 
потреб та інтересів. «Також ми говоримо про важливість єдності країни та громадянської 
нації, інтеграції України у сучасний світ розвинутих країн. Механізми, якими ми користува-
тимемося для досягнення нашої мети, прості та дієві водночас. Це збалансування і модер-
нізація системи центральної влади, розширення повноважень міських громад, реформа 
законодавчої влади та системи судочинства. Це створення економіки рівних можливостей 
та підвищення стандартів соціального захисту населення», – сказав лідер партії.

Цього дня також відбулося нагородження переможців конкурсу шкільних творів «По-
сміхнись майбутньому!». Почесні дипломи та подарунки – ноутбуки, електронні книги та 
набори енциклопедій – переможцям вручив особисто лідер «УДАРу» Віталій Кличко.

ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ПРЕЗЕНТУВАВ ПРОГРАМУ ПАРТІї «УДАР» 
У рейтингу The Failed States Index, який що-

річно складається організацією Fund for Peace та 
журналом “Foreign Policy” за результатами ефек-
тивності діяльності влади країн світу, Україна в ни-
нішньому році піднялась на 110 місце порівняно зі 
106-м у докризовому 2007 році.

Зараховані до рейтингу 177 країн досліджу-
ються за 12 соціально-економічними та політич-
ними індикаторами, серед яких: диспропорції в 
розвитку, легітимність державної влади, рівень 
незадоволення владою окремих суспільних груп, 
дотримання прав людини тощо.

Найнижчий рядок цього року посіла Сома-
лі, верхній — Фінляндія. Для порівняння, Ро-
сія і Білорусь посіли відповідно 82 та 83 місця, 
Вірменія — 101-ше. З пострадянських країн 
Україну випередили лише держави Балтії — 
Латвія (135), Естонія (140) та Литва (149), пові-
домляє департамент інформації та комунікацій 
з громадськістю секретаріату.

Рейтинг The Failed States Index — 2011 буде 
офіційно представлено 29 червня в Національ-
ному прес-клубі у Вашингтоні (США в цьому рей-
тингу посідає 168-й рядок).

пеРетвоРення 
дають РезУльтат

У політичних паРтіях і РУхах
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”

субота, 2  Липня

п’ятниця, 1  липня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Д/ф “Соколиний брiд”.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
10.35 М/с “Сандокан”.
11.05 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
12.55 Околиця.
13.20 Х/ф “Днi Надiї”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.30 Слово регiонам.
15.45 Т/с “Шахраї”.
16.40 Т/с “Велика прогулянка”.
17.25 Т/с “Слiдчий Путiлiн”.
18.40 Магiстраль.
19.00,21.25,1.25 Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.
0.00,0.30 Пiдсумки.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.
2.25 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).

2.45 Хiт-парад “Нацiональна 
двадцятка”.

3.45 Д/ф “Соколиний брiд”.
4.15 Т/с “Домiвка”.

1+1
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,8.05,9.10 Снiданок 

з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30 “ТСН”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”. “Зо-

зуля”.
11.50 “Iлюзiя безпеки. Iстина 

у винi”.
12.50,5.50 “Iлюзiя безпеки. 

Таємницi єгипетських 
пiрамiд”.

13.45,4.35 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05 Т/с “Золото скiфiв”.
16.50 Т/с “Шiсть кадрiв”.
17.30 “ДАЇшники”.
20.00 Х/ф “Книга Iлая”. (2 к.).
22.10 Трилер “Острiв прокля-

тих”. (2 к.).
0.40 “Пекельна кухня”.
1.50 Х/ф “Запаморочення”. (3 к.).

3.10 Х/ф “Повернення 
Мерлiна”.

інтер
4.55 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 5”.
6.30,7.10,8.10 “З новим 

ранком”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00 

Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мух-

тара 2”.
11.15 Т/с “Детективи”. 
12.15 “Знак якостi”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.00 “Сiмейний суд”.
15.00 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 5”.
17.05 Д/ф “Кримiнальнi зiрки”.
18.10 Т/с “Блуднi дiти”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
22.30 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
1.05 Х/ф “Спiвак на весiллi”.
2.35 “Подробицi” - “Час”.
3.05 “Позаочi”.
3.50 Х/ф “Спiвак на весiллi”.

трк «Україна»
6.00 Срiбний апельсин.

6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. 

Продовження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Москва. Центральний 

округ 3. Розбите серце”.
11.00 Т/с “Бiгти”.
12.00 Т/с “Висяки”.
13.00 “Хай говорять”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
20.15 Т/с “Успiх за будь-яку 

цiну”.
0.00 Х/ф “Iнфант”.
2.00 Х/ф “Хлоя”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi 

дурощi”.
Ictv

5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Факти.
5.55 М/с “Одiссей”.
6.25,7.35 Дiловi факти.
6.40 Т/с “Таємницi слiдства”.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.05,19.15,0.25 Надзвичайнi 

новини.

10.05 Т/с “Ливарний, 4”.
12.25,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.10,20.10 Т/с “Морськi 

дияволи”.
16.30 Т/с “Ливарний, 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30,3.15 Т/с “Кодекс честi”.
1.15 Спорт.
1.25 Т/с “Рюрiки”.
1.55 Провокатор.
2.40 Факти.

Стб
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.50 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.15 Х/ф “Слiдчий без лiцензiї”.
17.50 “Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф “Слiдчий без 

лiцензiї”.
20.10 Х/ф “Неодружений”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Неодружений”.
22.55 “Неодружений. Як вийти 

замiж”.
0.45 “Дванадцятирiчний Шер-

лок Холмс”.
2.25 “Вiкна-спорт”.

2.35 “Бiзнес +”.
2.40 Х/ф “На вас чекає грома-

дянка Никанорова”.
4.00 Нiчний ефiр.

новий  канал
4.00 Т/с “Ранетки”.
4.45 Служба розшуку дiтей.
4.50,5.55 Kids` Time.
4.55 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
5.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.00,15.50 Т/с “Друзi”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,1.05 Репортер.
9.10 Х/ф “Самогубство в 

коледжi”.
11.20 Хто проти блондинок?
12.45 Iнтуїцiя.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.50 Батьки i дiти.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.25 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
21.35 Спiвай якщо можеш.
0.10 Очевидець.
1.35 Х/ф “Легка поведiнка”. (2 к.).

3.05,3.55 Зона ночi.
3.10 Вiн врятував нас вiд чуми.
3.25 Кращi... Серед повитух.
3.40 Земцi.
3.50 Унiверситети милосердя.

нтн
6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.00 Х/ф “Ненависть”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “Джокер”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.25 Х/ф “Гарячий снiг”.
17.25 Х/ф “Вiчний поклик”.
19.00,21.30,0.00,2.10,5.10 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Джокер”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 Х/ф “Техаськi рейнджери”. 

(2 к.).
2.35 “Правда життя”.
4.10 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитського 

Києва”.

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.15,7.40 Погода.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
6.55 Ера здоров`я.
7.30 Кориснi поради.
7.45 На олiмпiйський Лондон.
8.00 Шустер-Live.
12.35 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
12.55 Глибинне бурiння.
13.30 Настiльний тенiс. Огляд.
13.35 Погода.
13.40 Країна якостi.
14.05 Наша пiсня.
14.40 М/с “Сандокан”.
15.10 Феєрiя мандрiв.
15.35 Зелений коридор.
15.45 Погода.
15.50 В гостях у Д. Гордона.
16.45 Х/ф “Пагорби та рiвнини”.
18.25 Майстер-клас.
18.50 Золотий гусак.
19.20 Погода.
19.25 Концерт Мар`яна Гаденка.
21.00 Пiдсумки дня.

21.40 Концерт Мар`яна Гаденка.
22.30 Погода.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
22.50 Погода.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.40 Погода.
23.45 Орбiта М. Поплавського.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.35 Т/с “Домiвка”.
5.20 “Надвечiр`я”.

1+1
6.30 М/ф “Смурфи”.
7.15 “Справжнi лiкарi”.
8.10 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Анатомiя слави”.
10.55 “Одружений за власним 

бажанням”.
11.55 “Шiсть кадрiв”.
13.00 “Голос країни”.
15.20 “ДАЇшники”.
17.20 “ДАЇшники”.
19.30 “ТСН”.

20.00 Х/ф “Кров - не вода”.
23.30 Х/ф “Книга Iлая”. (2 к.).
1.15 Х/ф “Острiв проклятих”. (2 к.).
3.20 “ТСН”.
3.50 Х/ф “Вiртуальнi бiйцi”. (2 к.).
5.25 “Справжнi лiкарi”.

інтер
5.30 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
7.40 “Городок”.
8.20 М/с “Вiнкс”.
9.05 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Жити - це модно”.
11.15 “Позаочi”.
12.05 Т/с “Загальна терапiя”.
17.15 “Гумористичний фести-

валь “Юрмалiна-2010”.
19.10 “Гаряче крiсло”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Бенефiс О. Сєрова. “Я 

кохаю тебе до слiз”.
23.00 Вечiр боксу з В. Кличко.
1.05 Х/ф “Агент на прiзвисько 

Спот”.
2.35 “Подробицi” - “Час”.
3.10 “Позаочi”.
3.55 Х/ф “Агент на прiзвисько 

Спот”.

трк «Україна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Х/ф “Iнфант”.
9.15 Т/с “Успiх за будь-яку 

цiну”.
12.10 Оголена красуня.
13.10 Т/с “Злочин буде роз-

крито 2”.
16.10 Х/ф “Коли не вистачає 

кохання”.
18.00 Т/с “Бiгти”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Бiгти”.
21.15 Х/ф “Перша спроба”.
1.15 Х/ф “Рiднi i близькi”.
2.45 Щиросерде зiзнання.
3.30 Подiї.
3.50 Т/с “Злочин буде роз-

крито 2”.

Ictv
5.20 Погода.
5.25 Факти.
5.50 Погода.
5.55 Х/ф “Доктор Дулiттлл 4: 

Рiвняння на хвiст”.
7.30 Козирне життя.
7.55 Х/ф “Доктор Ноу”.
10.10 Велика рiзниця.

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

11.25 Квартирне питання.
12.25 Х/ф “Скелелазка i останнiй 

з сьомої колиски”.
14.45 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.10 Х/ф “Бiблiотекар: У по-

шуках Списа долi”.
22.25 Т/с “Рюрiки”.
22.55 Х/ф “Ловець снiв”. (2 к.).
1.35 Х/ф “Живий товар”. (2 к.).
4.40 Т/с “Термiнатор: Хронiки 

Сари Коннор”.
Стб

5.40 М/ф “Зачарований 
хлопчик”.

6.25 Х/ф “На вас чекає грома-
дянка Никанорова”.

8.00 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.05 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
12.05 “Дванадцятирiчний Шер-

лок Холмс”.

14.10 “Як вийти замiж з 
Анфiсою Чеховою”.

16.00 “Неймовiрна правда про 
зiрок”.

19.00 Х/ф “Висота”.
21.00 Х/ф “Кохання як мотив”.
23.00 Х/ф “Iнтердiвчинка”. (2 к.).
2.05 Х/ф “Наречений з того 

свiту”.
2.50 “Мобiльна скринька”.
3.05 Нiчний ефiр.

новий  канал
4.10 Т/с “Ранетки”.
5.45 Х/ф “Володарi всесвiту”.
7.20 Х/ф “Як їсти смажених 

хробакiв”.
9.00 М/с “Спорт з Гуфi”.
9.35 М/с “Дональд Дак”.
10.00 М/ф “Панда Кунг-фу. 

Свято”.
10.40 М/ф “Монстри проти 

овочiв. Гарбузи-мутанти”.
11.00 М/ф “Наляканi до 

шрекоти”.
11.35 Х/ф “Дикi кiшки”.
13.45 Файна Юкрайна.
15.35 Т/с “Татусевi дочки”.
17.05 Х/ф “Дочка мого боса”.
18.50 Х/ф “Полiцейська академiя 

3”. (2 к.).

20.40 Х/ф “Iндiана Джонс: у по-
шуках втраченого ковчега”.

23.00 Х/ф “Вiд заходу до 
свiтанку”. (3 к.).

1.05 Спортрепортер.
1.10 Х/ф “Дорога змiн”. (2 к.).
3.10 Зона ночi.
3.15 Драй Туча: останнi сторiнки.
3.45 Та, яка поряд.
3.50 Зона ночi.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.25 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
9.25 Х/ф “Гарячий снiг”.
11.30 “Речовий доказ”. Втеча 

Пулi.
12.00 “Абу-Дабi 2011. Виклик 

пустелi”.
12.20 Х/ф “Один iз нас”.
14.35 Х/ф “Загадка Ендхауза”.
16.40 Т/с “МУР є МУР”.
19.00 Т/с “Лiговка”.
23.10 Х/ф “Воїн”.
1.55 Х/ф “Взяти живим або 

мертвим”. (2 к.).
3.40 “Речовий доказ”.
4.30 “Агенти впливу”.
5.30 “Правда життя”.

середа,  29  червня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Книга.ua.
9.45,18.15 Друга смуга.
9.55 “Легко бути жiнкою”.
10.35 М/с “Сандокан”, 5 с.
11.05 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А 

до Я.
12.55 “Легко бути жiнкою”.
13.35 Х/ф “Бог журби i радостi”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.40 Пенсiйна реформа в 

Українi.
19.00 Про головне.
19.35 Д/ф “Цунамi: досвiд ви-

живання”.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.40 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
22.00 Глибинне бурiння.
22.45 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.

0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.45 Д/ф “Транссексуальнiсть - 

питання статi”.
2.30 Т/с “Домiвка”.

1+1
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,8.05,9.10 Снiданок з 

“1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.40 

“ТСН”.
9.55,17.40 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”. “Мiй 

вiтчим - кримiнальник”.
11.50 “Iлюзiя безпеки. Дари 

осенi”.
12.50,5.20 “Iлюзiя безпеки. 

Лiтак для фараона”.
13.40,4.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.00 Т/с “Золото скiфiв”.
15.55 Т/с “Шiсть кадрiв”.
18.35 “Не бреши менi”. “Ради 

дiтей”.
20.00 “Одружений за власним 

бажанням”.
20.55,1.25 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.35 “Iлюзiя безпеки. Iстина 

у винi”.
23.55 Х/ф “Запаморочення”. 

(3 к.).

1.50 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.40 Х/ф “Автовiдповiдач: видаленi 

повiдомлення”. (3 к.).
інтер

4.55 Т/с “Агент нацiональної 
безпеки 5”.

6.30,7.10,8.10 “З новим ранком”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00 

Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мух-

тара 2”.
11.15 Д/с “Детективи”. Таємне 

знання.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.00 “Сiмейний суд”.
15.05 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 5”.
17.10 Д/ф “Хронiка пограбу-

вань”.
18.10 Т/с “Блуднi дiти”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “Будинок для двох”.
23.30 Д/ф “Золото для партiї. 

Бавовняна справа”.
0.30,3.20 Х/ф “Суцiльнi 

неприємностi”.
2.05 “Подробицi” - “Час”.
2.35 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
2.40 Д/ф “Золото для партiї. 

Бавовняна справа”.

трк «Україна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,13.50,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Москва. 

Центральний округ 3. Вiра 
i довiра”.

11.00 Т/с “Бiгти”.
12.00 Т/с “Висяки”.
13.00 “Хай говорять. Новень-

ка”.
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
23.50 Т/с “Мерсi”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Контроль розуму”. (2 к.).
2.15 Щиросерде зiзнання.
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.10 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
5.55 Срiбний апельсин.

Ictv
5.40 Факти.
5.55 М/с “Одiссей”.
6.20 Дiловi факти.
6.30,9.00,12.55,19.10,1.30 

Спорт.
6.35 Т/с “Таємницi слiдства”.
7.35 Дiловi факти.
7.45 Максимум в Українi.

8.45 Факти. Ранок.
9.05,19.15,0.40 Надзвичайнi 

новини.
10.05 Т/с “Ливарний, 4”.
12.25,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.20,20.10 Т/с “Морськi 

дияволи”.
16.35 Т/с “Ливарний, 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Кодекс честi”.
1.45 Стоп-10.
2.30 Факти.
3.00 Т/с “Кодекс честi”.
4.30 Т/с “Термiнатор: Хронiки 

Сари Коннор”.
Стб

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.45 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.50 “Чужi помилки. Батькiвська 

наука”.
9.50 Х/ф “Право на надiю”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Очна ставка. Хто ставить 

червоний хрест на дитячiй 
психiцi?”

15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.

18.10 “Неймовiрна правда про 
зiрок”.

19.05 “Моя правда. Сергiй 
Звєрєв. Без обличчя”.

20.10 “Як вийти замiж з 
Анфiсою Чеховою”.

22.25 “Очна ставка. Покинутi 
батьки”.

23.20 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.35 “Бiзнес +”.
1.40 Т/с “Вогнем i мечем”.
3.25 Нiчний ефiр.

новий  канал
4.05 Т/с “Ранетки”.
4.50,5.55 Kids` Time.
4.55 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
5.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.00,15.55 Т/с “Друзi”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,0.55 Репортер.
9.10 Х/ф “Загадки Сфiнкса”.
11.20,19.35 Хто проти блон-

динок?
12.50,20.40 Iнтуїцiя.
14.00 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.55 Батьки i дiти.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.10 Спортрепортер.

21.55 Т/с “Воронiни”.
23.00 Замок страху.
0.00 Очевидець.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Х/ф “Небезпечний Банг-

кок”. (2 к.).
3.00,3.50 Зона ночi.
3.05 Хто лiкував рани козакам?
3.20 Рiднi стiни.
3.35 Свiт Юрiя Дрогобича.

нтн
5.45 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
6.45 Х/ф “Вторгнення”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “Близнюки”.
13.30,1.20 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.30 Х/ф “Ненависть”.
16.50 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Друг Васi Сталiна.
19.00,21.30,0.00,2.55,5.10 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Джокер”.
0.30 “Покер Дуель”.
3.20 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитського Києва”.

четвер,  30  червня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з урядом.
9.45,18.15 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
10.35 М/с “Сандокан”, 3 с.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Країна якостi.
12.50 Хай щастить.
13.10 Темний силует.
13.20 Х/ф “Тяжiння”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35 М/с “Сандокан”.
16.05 Шустер-Live. Дiалог з 

Президентом. Спецвипуск 
до Дня Конституцiї України.

19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.40 Досвiд.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.

23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Т/с “Домiвка”.

1+1
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,8.05,9.10 Снiданок з 

“1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.40, 3.05 

“ТСН”.
9.55,17.40,3.20 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”. “Брат”.
11.50 “Iлюзiя безпеки. Неви-

димий ворог”.
12.50,5.20 “Iлюзiя безпеки. 

Прокляття фараонiв”.
13.40,4.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05 Т/с “Золото скiфiв”.
15.55 Т/с “Шiсть кадрiв”.
18.35 “Не бреши менi”. “Зник 

чоловiк”.
20.00 “Пекельна кухня”.
21.10,1.30 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.40 “Iлюзiя безпеки. Дари 

осенi”.

23.55 Х/ф “Автовiдповiдач: видаленi 
повiдомлення”. (3 к.).

1.55 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
інтер

4.55 Т/с “Агент нацiональної 
безпеки 5”.

6.30,7.10,8.10 “З новим 
ранком”.

7.00,8.00,9.00,12.00,18.00 
Новини.

9.15 Т/с “Повернення Мух-
тара 2”.

11.15 Д/с “Детективи”. Нелегка 
пара.

12.15 “Знак якостi”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.00 “Сiмейний суд”.
14.55 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 5”.
16.55 Д/ф “Тюремний роман”.
18.10 Т/с “Блуднi дiти”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “На сонячнiй сторонi 

вулицi”.
23.20,2.35 Д/ф “Анатомiя 

катастроф”.
0.20 Х/ф “Врятувати невдаху”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Служба Розшуку дiтей.
3.20 Х/ф “Врятувати невдаху”.

трк «Україна»
6.10 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
8.20,13.50,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Москва. Центральний 

округ 3. Передвижники”.
11.00 Т/с “Бiгти”.
12.00 Т/с “Висяки”.
13.00 “Хай говорять. Гiрко”.
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”, 28 с.
20.15 Т/с “Москва. Центральний 

округ 3. Вiра i довiра”.
23.50 Т/с “Мерсi”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Снайпер”. (2 к.).
2.20 Щиросерде зiзнання.
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
3.50 Критична точка.
4.30 “Хай говорять”.
5.10 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
5.55 Срiбний апельсин.

Ictv
5.45 Факти.
6.00 М/с “Одiссей”.
6.25,7.35 Дiловi факти.

6.40 Т/с “Таємницi слiдства”.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Ливарний, 4”.
12.25,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
16.30 Т/с “Ливарний, 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,0.40 Надзвичайнi новини.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Кодекс честi”.
1.30 Спорт.
1.40 Пiд прицiлом.
2.30 Факти.
3.00 Т/с “Кодекс честi”.
4.30 Т/с “Термiнатор: Хронiки 

Сари Коннор”.
Стб

6.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.45 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.50 “Чужi помилки. Амнезiя 

майора Громова”.
9.55 Х/ф “Торкнутися неба”.
11.55 “Правила життя. Диво-

прилади: розтин покаже”.
14.00 “Битва екстрасенсiв. Дiти-

ясновидцi”.
15.00 “Давай одружимося”.

17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.05 “Зоряне життя. Нянi-

монстри”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Хреще-

ний батько”. “Зiрки-одинаки”.
22.25 “Очна ставка. Хто ставить 

червоний хрест на дитячiй 
психiцi?”

23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Вогнем i мечем”.
3.50 Нiчний ефiр.

новий  канал
4.05 Т/с “Ранетки”.
4.50,5.55 Kids` Time.
4.55 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
5.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.00,16.00 Т/с “Друзi”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,1.05 Репортер.
9.10 Х/ф “Громобой”.
11.15,19.35 Хто проти блондинок?
12.25,20.50 Iнтуїцiя.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.

14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.55 Батьки i дiти.
17.55,22.00 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.20 Спортрепортер.
23.05 Замок страху.
0.10 Очевидець.
1.30 Служба розшуку дiтей.
1.35 Х/ф “Улюбленець Господа”. 

(2 к.).
3.35 Зона ночi. Культура.

нтн
5.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
6.50 Х/ф “Море нашої надiї”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Близнюки”.
13.30,1.20 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.25 Х/ф “Вторгнення”.
17.10 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 “Правда життя”. Робiнгуди.
19.00,21.30,0.00,3.00,5.00 

“Свiдок”.
0.30 “Покер Дуель”.
3.25 “Правда життя”.
4.30 “Агенти впливу”.
5.25 “Легенди бандитської Одеси”.
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Серед численних хвороб, від 
яких страждає людство, синдром 
набутого імунодефіциту є одним 
з найпроблемніших. 
Щодня на планеті інфі-
кується ВІЛ до 5 тисяч 
осіб. Вчені вважають, 
якщо не вживати від-
повідних заходів, у на-
ступні 3-5 років на пла-
неті їх буде 100 млн. Не 
обминула ця проблема 
й Україну. За станом на 
1.04. 2011 року на дис-
пансерному обліку з 
діагнозом ВІЛ- інфек-
ція перебуває 108443 
особи, із них 13348 
хворих  СНІДом, але 
лише один із п’яти  знає 
про свій ВІЛ – позитивний 
статус. У нашому районі на 
обліку 37  вілінфікованих 
осіб. 

Сьогодні маємо таке 
явище, як дитячий алкого-
лізм. У центральній район-
ній лікарні зараз на обліку 
знаходяться 35 осіб, які є 
наркозалежними, з них 24 
молодих людей, 616 – ал-
козалежних, з них одна ди-
тина. Така статистика  не 
втішна. 

Профілактична діяль-
ність спрямована на зменшення 
поширення наркоманії, ризи-
кованої щодо інфікування ВІЛ 
– інфекцією поведінки, і пропа-

ганди здорового способу життя, 
займає одне з важливих місць 
у державній політиці. Медич-

ні працівники ЦРЛ  разом з ви-
кладачами медучилища ведуть 
просвітницьку роботу з питань 
профілактики наркоманії, ал-

коголізму та СНІДу. Центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді спільно з відділом у спра-
вах сім’ї і молоді організували у  
районі  обласну молодіжну акцію 
«Молодь Київщини за безпечний 
секс», реалізуючи у життя комп-
лексну програму підтримки мо-
лоді області на 2009-2014 роки 
«Молодь Київщини». Відбувся 
перший її етап. В освітній роботі 
серед учнівської молоді активну 
участь беруть волонтери.  Щодо 
формування здорового способу 
життя відбулися бесіди  з учнями, 
що відпочивають у літніх таборах 
шкіл. У Червонослобідській школі 
пройшла акція «Життя без нарко-

тиків». 
Юність – час не тільки  ве-

ликих стремлінь, але й ризику. 
Він  полягає у тому, що коли ми 
не надамо необхідної підтримки 
молодим людям зараз, їх дітям 
чи онукам доведеться «збирати 
уламки». Очевидно, що є нагаль-
на потреба в наданні дохідливої 
та переконливої інформації з 
питань наркоманії, алкоголізму, 
ВІЛ/СНІДу. Головне – не просто 
надати інформацію, а мотивува-
ти кожного до змін у поведінці, 
якщо вона є ризикованою.  Для 
того, щоб уберегти себе від та-
ких важких недуг, як ВІЛ/СНІД, 

туберкульоз, наркоманія, токси-
команія, алкоголізм, в тому числі 
куріння, молоді люди повинні бути 
всебічно  озброєні знаннями про 

ці небезпечні соціальні хвороби. І 
тому в рамках профілактичної ро-
боти, яку проводить  Макарівський  
районний центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, ведуться 
лекційно-роз’яснювальні заняття з 
питань запобігання вживання нар-
котичних та психотропних речовин 
за участі акушера-гінеколога Р.М. 
Мудрак, медпрацівників наркока-
бінету О.Ф. Хавченко,  кабінету до-
віри О.Ю. Кириленко. В доступній 
формі слухачам розповідають шля-
хи вирішення негараздів, які вже, 
можливо, не обійшли осторонь 
когось. Проведені бесіди свідчать, 
що байдужих після  заняття та лек-
цій  не залишається. У ході заходів 
особливий наголос робиться на 
об’єднання зусиль громади, по-
шук небайдужих, які б працювали 
волонтерами. Населення повинне 
відчути свою особисту причетність 
до широкомасштабних профілак-
тичних заходів боротьби з хво-
робою віку та продемонструвати 
толерантне ставлення до людей, 
яких торкнулась проблема ВІЛ/
СНІДу та наркоманії. Ми маємо 
усвідомити всю небезпеку та зро-
бити все можливе, щоб уберегти 
себе, своїх близьких та рідних від 
цієї інфекції, тому що вона може 
увійти в кожен дім, кожну сім’ю.

Руслана ТКачуК, 
провідний спеціаліст 

районного центру 
соціальних служб  для сім’ї, 

дітей та молоді.

потрібні зусилля всіХ та еФеКтивні Дії

податок 
на доходи 
фізичних 

осіб
ДПА України пові-

домляє, що згідно з пп. 
165.1.1 п. 165.1 ст.165 
Податкового кодек-
су України виплати, 
пов’язані з тимчасо-
вою втратою працез-
датності, включаються 
до складу   місячного 
оподатковуваного до-
ходу платника подат-
ку. 

Отже, виплати по 

листках непрацездатності 

за рахунок коштів Фонду 

соціального страхування 

з тимчасової втрати пра-

цездатності з метою опо-

даткування податком на 

доходи фізичних осіб при-

рівнюються до заробітної 

плати й оподатковують-

ся під час їх нарахування 

з урахуванням норм п. 

164,6 ст. 164 Податкового 

кодексу України.

Зазначено, що подат-

ковий агент, який нарахо-

вує дохід у вигляді суми 

допомоги по тимчасовій 

втраті працездатності на 

користь платника подат-

ку, зобов’язаний утрима-

ти (нарахувати) податок 

із суми такого доходу за 

його рахунок, викорис-

товуючи ставки подат-

ку, встановлені п. 167.1 

ст. 167 цього Кодексу, і 

сплатити (перерахувати) 

до бюджету податок під 

час виплати зазначеного 

доходу.

(Лист від 

15.04.2011р. 

№ 4636/5/17-0716).

1. загальні положення
1.1. Даний порядок регулює процеду-

ру надання дозволу на проведення робіт, 
пов’язаних з порушенням благоустрою на 
території Макарівської селищної ради.

Дозвіл на проведення робіт, 
пов’язаних з порушенням благоустрою 
на території Макарівської селищної 
ради, - документ, що засвідчує право За-
мовника (підрядника) на проведення та-
ких робіт на об’єктах благоустрою під час 
будівництва, ремонту будівель, вулично-
дорожньої мережі, прокладки та ремон-
ту підземних комунікацій всіх видів, при 
забиванні палів і шпунтів, бурінні, вста-
новленні тимчасових огороджень, ре-
кламоносіїв, малих архітектурних форм, 
будівельних лісів і захисних огороджень 
під час ремонту фасадів будівель, скла-
дуванні будівельних матеріалів, тари, 
ґрунту та залізобетонних конструкцій, 
будівельного сміття, знесення зелених 
насаджень та проведенні інших робіт.  

1.2. Дозвіл надається згідно Правил 
благоустрою території Макарівської се-
лищної ради, затверджених рішенням се-
лищної ради від 10.03.2011р. №061-07-VI 
(далі - Правила).

1.3. Дозвіл надається уповноваженим 
працівником комунального підприємства 
Макарівської селищної ради «Макарівсер-
віс» (далі-Інспекція). Надання Дозволу про-
водиться відповідно до даного порядку. 

Рішення про надання дозволу приймається 
керівником Інспекції або уповноваженим 
працівником Інспекції.

1.4. Дозвіл надається підприємствам, 
організаціям, установам незалежно від 
форми власності, іншим юридичним осо-
бам, їх філіям, представництвам, відді-
ленням, фізичним особам-підприємцям, 
а також громадянам для проведення 
робіт, пов’язаних з порушенням благо-
устрою на території Макарівської селищ-
ної ради.

2. Процедура надання Дозволу
2.1. Замовник для отримання Дозволу 

при проведенні планових робіт подає за-
яву згідно зі зразком в Інспекцію. Юридичні 
особи подають заяву, завірену печаткою 
підприємства або організації.

До заяви додаються:
а) проектна документація, погоджена та 

завірена;
б) при проведенні аварійних робіт - схе-

ма місця проведення робіт;
в) дозвіл на виконання будівельних 

робіт, виданий інспекцією державного 
архітектурно-будівельного контролю, якщо 
виконувані роботи потребують його оформ-
лення;

г) документ, що засвідчує особу замов-
ника (паспорт -для фізичних осіб, свідоцтво 
про   державну реєстрацію - для юридичних 
осіб).

2.2. В разі необхідності проведення ава-

рійних робіт Замовник самостійно розпочи-
нає роботи без Дозволу з подальшим його 
оформленням. У випадку виникнення аварії 
в робочий час Замовник телефонограмою 
повідомляє інспекцію і в цей же день подає 
заяву і отримує Дозвіл. У разі виникнення 
аварії в неробочий час Замовник розпо-
чинає роботи самостійно, повідомивши 
організації, що мають на балансі підземні 
комунікації, і отримує Дозвіл наступного 
робочого дня.

2.3. На підставі наданих документів ке-
рівник інспекції або уповноважений пред-
ставник інспекції заключає з Замовником 
договір на оформлення Дозволу згідно зі 
зразком.

2.4. Представник інспекції видає За-
мовнику бланк Дозволу згідно зі зразком, 
де зазначає кому дозвіл виданий; хто відпо-
відальний за роботу; адресу, за якою дозво-
ляється провести роботи; характер роботи 
та на зворотному боці Дозволу зазначено 
перелік організацій, з якими необхідно по-
годити проведення робіт, вказаних в Дозволі; 
видає рахунок для оплати послуг, пов’язаних 
з оформленням Дозволу.

2.5. Після того, як Замовник погодить 
проведення робіт, пов’язаних з порушен-
ням благоустрою на території Макарівської 
селищної ради з відповідними службами, 
про що буде свідчити їх відмітка на зворот-
ній стороні Дозволу, та оплати рахунку, в 
Дозволі інспекцією вказується термін про-

ведення робіт, він реєструється в журналі 
реєстрації Дозволів згідно зі зразком, під-
писується керівником інспекції або уповно-
важеною особою інспекції та скріплюється 
печаткою.

2.6. Після завершення робіт Замовник 
повертає Дозвіл в інспекцію, але не пізніше 
другого дня після закінчення терміну його 
дії.

2.7. Підставою для відмови в наданні 
Дозволу є:

2.7.1. неподання документів, необхід-
них для прийняття рішення про надання 
Дозволу;

2.7.2. невідповідність поданих докумен-
тів вимогам чинного законодавства Украї-
ни;

2.7.3. наявність недостовірних відомос-
тей у поданих документах;

2.7.4. несприятливі погодні умови (зи-
мовий період).

2.8. У разі прийняття рішення про від-
мову в наданні Дозволу Замовнику надси-
лається відповідне повідомлення згідно зі 
зразком з обґрунтуванням причин відмо-
ви.

3. Оплата за оформлення Дозволу.
3.1. Замовник проводить оплату відпо-

відно до виданих рахунків за фактичні дії, 
пов’язані з порушенням благоустрою на 
території Макарівської селищної ради та 
видачу Дозволу, згідно Додатку №1 до Пра-
вил.

витяг З Порядку надання доЗволу на Проведення робіт, Пов’яЗаних З ПоруШенням 
благоустрою на території  макарівської селищної ради

(Рішення виконавчого комітетУ від 07.06.2011 № 081 додаток № 1)

Згідно Постанови Кабінету Міністрів від 
29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку 
призначення і виплати компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні послуги» непра-
цюючим фізичним особам, які постійно нада-
ють соціальні послуги громадянам похилого 
віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які 
не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги (крім осіб, які обслугову-
ються соціальними службами),  призначається 
щомісячна компенсаційна виплата.

Компенсація призначається, виходячи з 
прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб у таких розмірах: 15 відсотків – фізич-
ним особам, які надають соціальні послуги 
інвалідам 1 групи; 10 відсотків – фізичним 
особам, які надають соціальні послуги гро-
мадянам похилого віку, інвалідам 2  групи та 
дітям інвалідам; 7 відсотків – фізичним осо-
бам, які надають соціальні послуги інвалідам 
3 групи та хворим, які не здатні до самооб-
слуговування і потребують постійної сторон-
ньої допомоги, визнаним такими в порядку, 
затвердженому МОЗ.

Компенсація фізичним особам пенсійного 
віку, які надають соціальні послуги, признача-
ється у зазначених розмірах, виходячи з про-
житкового мінімуму для осіб, які втратили пра-
цездатність.

Компенсація призначається і виплачується 
органом праці та соціального захисту населен-
ня за місцем проживання особи, якій надають-
ся соціальні послуги, з дня подання фізичною 
особою,   яка надає соціальні послуги, та осо-
бою, яка їх потребує, заяв разом з відповідни-
ми документами.

Для призначення компенсації подаються 
такі документи: 

непрацюючою фізичною особою, яка 
надає соціальні послуги: заява про згоду на-
давати соціальні послуги; паспорт або інший до-
кумент, що засвідчує особу; висновок лікарсько-
консультативної комісії про те, що стан її здоров’я 
дозволяє надавати соціальні послуги; копія тру-
дової книжки та довідка органу державної подат-
кової служби про те, що особа не займається під-
приємницькою діяльністю і про відсутність даних 
про доходи цієї особи;

особою, яка потребує надання соціаль-
них послуг, або її законним представником 
(у разі визнання особи недієздатною): за-
ява про необхідність  надання  соціальних по-
слуг;  паспорт або інший документ, що засвід-
чує особу; висновок лікарсько-консультативної 
комісії про необхідність постійного сторонньо-
го догляду та нездатність особи до самообслу-
говування;  копія довідки медико-соціальної 
експертної комісії про групу інвалідності (нада-
ється інвалідом);

законним представником дитини, яка 
потребує надання соціальних послуг: за-
ява про необхідність  надання  соціальних по-
слуг;  копія свідоцтва про народження ди-
тини; висновок лікарсько-консультативної 
комісії про необхідність постійного сторон-
нього догляду та нездатність дитини до само-
обслуговування. 

Компенсація призначається на час встанов-
лення групи інвалідності або на час, протягом 
якого особа, яка подала заяву про необхідність 
отримання соціальних послуг, потребуватиме 
постійного стороннього догляду

пРо пРизначення і виплатУ компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послУги

до відома 
платників 
податків!
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”

- чи є розрахунки, скільки ви-
трачено на майбутній чемпіонат?

- Загальна сума прямих витрат на 
Євро-2012 не перевищить 750 міль-
йонів доларів. Мова йде про будівни-
цтво двох стадіонів: у Львові - близько 
150 мільйонів і в Києві - 550-560 міль-
йонів доларів. А  решта - аеропорти, 
дороги, реконструкція вокзалів - це і 
так завдання нашої країни.

Давайте поміркуємо. Сучасний 
аеропорт Бориспіль давно потрібен. 
Не сила терпіти, як 20 років знуща-
ються над киянами і гостями столи-
ці. Донецький аеропорт збудований 
у 1974,  у Львові - в середині 60-х. 
Щодо міських доріг, ні в кого не ви-
никне заперечень, що влада має 
працювати над сучасними дорожні-
ми проектами, що мають бути нові 
зручні автобуси з кондиціонерами.   

Інша річ, що стадіон у Львові дер-
жава не повинна була будувати. Але, 
з іншого боку, поставити під загрозу 
проект ми не можемо. Ми - одна кра-
їна.

- чи є ризики, що стадіони бу-
дуть здані в експлуатацію з пев-
ним запізненням, адже необхідно 
буде забезпечити їх життєдіяль-
ність?

- 95% об’єктів будуть здані у 
2011 році, за 7-8 місяців до турніру. 
У нас досить часу. Є інфраструктурні 

об’єкти - аеропорти і вокзали. Аме-
риканська команда фахівців сьогодні 
передає досвід українському топ-
менеджменту в аеропортах. Щодо 
спортивних керівників - вони вчити-
муться працювати на “Донбас Арені” 
або “Металісті”, які мають чудовий 
досвід операційної діяльності.

- Який відсоток готовності 
об’єктів у Львові та Києві?

- Я погоджуюсь з Мартіном Кал-
леном, який сказав, що загальна го-
товність країни - близько 80%. Ще 
20% треба буде доробити восени-
взимку цього року. Єдине, в чому 
я не згоден з паном Калленом - це 
в тому, що  сучасні дороги треба 
будувати 30-40 років. Давайте за-
явимо ще пару турнірів, наприклад, 
Олімпійські ігри у Львові і чемпіонат 
світу 2026-2030 року, і ми вкладе-
мось в 15 років, повністю оновимо 
дорожню інфраструктуру всієї кра-
їни. 

- Коли наступить повна готов-
ність до чемпіонату Європи - піс-
ля здачі об’єктів? 

- Після фінального свистка - коли 
буде зрозуміло, чи гідно ми підготу-
вались. До речі, ми всі - вболіваль-
ники. І спортивний результат також 
буде впливати на настрій. Проте з 
організаційного боку все має бути 
бездоганно.   

- Який об’єкт найскладніший і 
дав Вам найбільше досвіду? 

- Це два стадіони - у Львові та 
Києві. Перший був трохи легший, бо 
новий. “Олімпійський” - стара кон-
струкція. Будувати нове, сучасніше 
завжди легше.    

- Цей досвід згодиться як до-
свід на зимову Олімпіаду? 

- Дай Бог, щоб нам її дали. Мені 
цікава робота з великими об’ємами в 
стислі терміни. Щоправда, нинішню 
підготовку можна охарактеризува-
ти так: ми гасили пожежу бензином. 
Будували об’єкти, проводили короткі 
тендери - це неграмотно, це анти-
шлях. Необхідно все готувати спо-
кійно - замовити проекти, провести 
тендери і працювати. 

- Який мегапроект мрієте здій-
снити на Олімпіаду-2022? 

- Буде багато “мега”. Якщо Олім-
піаду дадуть, стадіон уже готовий. 
Найважливіше - створити надсучас-
ний льодовий палац для фінальних 
ігор, а також виступів з фігурного ка-
тання. 

- завдяки чому досягнуто 80% 
готовності україни? 

- Переконаний, це - заслуга ме-
неджменту. Найголовніші - буді-
вельники, керівники, організатори 
процесу. Тобто десятки тисяч людей 
забезпечили успіх. Але про справ-
жній успіх можна буде говорити після 
фінального матчу. 

Якщо країна за 20 років не по-
будувала жодного міжнародного 
аеропорту, а ми за два роки змогли 
чотири, думаю, що якусь повагу в 
суспільстві ми заслужили. 

поРади лікаРя 

Харчування люДей 
старшого віКу

Однією із найбільш актуальних демографічних проблем 
XXI ст. є збільшення кількості людей похилого та старшого 
віку. В даний час на нашій планеті таких проживає 315 млн. 
До речі, більша частина з них — жінки, бо чоловіки, котрі 
вживають алкоголь, курять травмуються, внаслідок цього 
помирають швидше. Відомо, що старіння, яким би без-
жальним воно нам не здавалося, - є безповоротним і в цей 
природний процес не слід втручатися.

Організм кожної людини старіє «по-своєму». В одних 
- раніше органи шлунково-кишкового тракту, в інших - 
серцево-судинна система. З віком знижується скорочен-
ня міокарда, гострота зору та слуху, але не змінюється 
рівень цукру в крові, склад крові, підвищується чутливість 
до різних хімічних речовин. На сьогодні є ряд захворю-
вань, які пов’язують із старінням. Це хвороби серцево-
судинної системи, шлунково-кишкового тракту, цукровий 
діабет, хвороба Альцгеймера. 

Харчування людей старшого віку за принципами 
енергетичної збалансованості їжі є дуже важливим 
фактором для здоров’я. Вчені вважають, що калорій-
ність їжі в похилому віці повинна складати для чоловіків 
старше 65 років - 2500 калорій, жінок - 2200 калорій. 
Звичайно, потрібно при цьому враховувати руховий 
режим людини, характер праці, пору року та інше. Хочу 
відмітити, що для людей старшого та похилого віку 
немає заборонених продуктів, мова йде про те, які, в 
якій кількості та якому вигляді їх вживати. Щоденно в 
раціон повинні входити м’ясо, нежирних сортів риба, 
жири, овочі (особливо капуста, редька, червоний бу-
ряк, морква), фрукти, молоко, м’який та твердий сири, 
продукти  збагачені вуглеводами та вітамінами С, В, 
В6, В12, РР, мінералами - мідь, залізо, йод, Са, Mg. Такі 
продукти, як вершкове масло, яйця, шпроти також не 
слід виключати із раціону, але їх потрібно значно змен-
шувати. Здоба, білий хліб, кондитерські вироби треба 
вживати в невеликих кількостях. Такий набір продуктів 
харчування задовольняє вікові потреби організму.

Відіграє роль і періодичність у прийомі їжі — 3-4 рази 
в день.  

Коли людина старшого віку не має захворювань, вона 
може споживати всі харчові продукти, але в помірній кіль-
кості, бо вживання їжі більше 4-х разів на день викликає 
перенавантаження шлунково-кишкового тракту, так як із 
віком у людини йде атрофія слинних залоз, випадають 
зуби, що призводить до погіршення пережовування їжі, 
її перетравлення в шлунку та кишечнику, слабне рухова 
функція кишечника, що викликає запори.

У харчуванні людей старшого віку велике значення 
мають  кріп, петрушка, цибуля, хрін, часник, які збуджу-
ють апетит, котрий знижується з віком. Важливе місце 
відводиться сирій їжі, особливо рослинній. Готувати про-
дукти слід на пару або тушкувати в малій кількості води, 
майже у власному соку. Вживання м’яса, риби у відвар-
ному вигляді краще, ніж у смаженому. Соуси та підливи 
до цих страв слід готувати із рослинних продуктів: кислих 
ягід, хріну, редьки, капусти, свіжої зелені.

Людмила ТКач, 
лікар-терапевт.

«ми переКонані, 
що 2012-й буДе  успішним Для 

уКраїни та польщі»
На цьому наголосив Генеральний секретар УЄФА 

Джанні Інфантіно  під час прес-конференції з нагоди від-
значення одного року до старту фінальної частини чемпі-
онату Європи з футболу.

 За його словами, обидві  ввійдуть в історію як країни, 
які вперше прийматимуть чемпіонат Європи з футболу на 
теренах Центральної та Східної Європи.

Джанні Інфантіно підкреслив, що Україна вийшла на 
фінальну пряму в підготовці до турніру. І завдяки людям, 
органам влади та Організаційному комітету будуються 
стадіони, тренувальні бази та йде підготовка до чемпі-
онату. Він вважає, що Україна і українське суспільство, 
яке чекає на модернізацію країни, отримають користь 
від проведення Євро-2012. «Можливо, якусь дорогу не 
вдасться добудувати, з якогось готелю «впаде зірочка», 
але я думаю, що щирість українців компенсує це», - на-
голосив Джанні Інфантіно.

Коти ніколи не нявкають 
один з одним. Насправді цей 
звук призначений спеціально 
для людей.

Вони можуть видавати близь-
ко 100 різних звуків. Для порівнян-
ня – собаки лише близько 10. Ма-
люнок поверхні їх носа унікальний, 
як і відбиток пальця людини.

Жираф, верблюд і кіт — це 
єдині тварини-іноходці, при ходь-
бі у них йдуть спочатку ліві лапи, 
а потім праві. Така ходьба гаран-
тує швидкість, спритність і тишу. 
Котяче вухо повертається на 180 
градусів. У кожному вусі у кота 32 
мускули, щоб управляти вухом, 
вони використовують дванадцять 
або більше м’язів.

Скільки років вашій кішці за 
людськими мірками? Якщо вашій 
кішці 3 роки, це відповідає люд-
ському 21 року. Якщо 8 років, то 
по-людськи – 40. Якщо 14, то 70 
людських років. Середній термін 
життя домашнього кота — 15 ро-

ків, тоді як для диких – від 3 до 5 
років.

Якщо кішка біля вас, і її хвіст 
тремтить – це найбільше відчуття 
любові, яке вона може виразити. 
Коли хвіст починає опускати-
ся, значить, настрій змінився 
– можна відійти, вона не обра-
зиться. 

Якщо кішка дере меблі, 
спробуйте додати цьому місцю 
аромат лимона або апельсина. 
Кішки ненавидять ці запахи. 

Коти махають своїми хвос-
тами, коли стоять перед вибо-
ром, при цьому одне бажання 
блокує інше. Наприклад, якщо 
кіт стоїть в дверному отворі, 
і хоче вийти, а на вулиці йде 
дощ, хвіст гойдатиметься із-за 
внутрішнього конфлікту. Кіт хоче 
вийти, але не хоче промокнути. Як 
тільки він прийме рішення (зали-
шитися удома, або вийти під дощ), 
хвіст негайно припинить розгой-
дуватися. Труться об людину, щоб 

“перебити” чужі запахи. Якщо зі-
ниці розширені, не дивлячись на 
яскраве освітлення, кішка чимось 
дуже зацікавлена або в грайливо-
му настрої.

Котам, щоб бачити, вистачає 
1/6-ї світла, необхідного людині. 
Їх нічний зір дивний! У темноті очі 
кота використовують навіть світло, 
що відбилося від сітківки. Вони, на 
відміну від собак, не можуть сфо-

кусувати погляд на близько роз-
ташованих предметах, тобто коти 
— далекозорі, а собаки — корот-
козорі. Фактично, краще всього 
кішка бачить на відстані від 75 см 

до 2-6 метрів.
Чутливість кішки до гуч-

ності звуку в 3 рази вища, ніж 
у людини. Коти сприймають 
звукові частоти в діапазоні від 
50 до 60 кГц. Собака реагує 
на звук частотою близько 40 
кГц. Людина здатна уловлюва-
ти звуки частотою 20 кГц. Але 
вони відчувають запахи в 14 
разів сильніше, ніж люди.

Догляд за шерстю заспоко-
ює, нейтралізує агресивність, 
що зароджується. Якщо кішка 
не може вирішити, яку дорогу 

вибрати, їй слід обдумати свою 
поведінку. В стані невпевненості 
є універсальний рецепт: у сумнів-
них випадках – вилизуйся!

Туалет повинен стояти у від-
окремленому місці, щоб кіт не 

соромився і далеко від миски з 
їжею, оскільки коти не люблять 
бруднити біля того місця, де вони 
їдять. Коти люблять висоту. Також 
люблять висоту леопарди і ягуари, 
які сплять на деревах. Якщо кішка 
падає, то її внутрішнє вухо, що 
управляє балансом, допомагає їй 
приземлитися на лапи.

Нервовий стан у кішки вида-
ють вуха – вони у неї сіпаються, 
хоча сама кішка може спокійно 
сидіти і спостерігати. Можна на-
віть, чіпаючи кішку в такому стані, 
добитися від неї шипіння і удару 
лапою. Котячі бійки короткі, але 
дуже люті і жорстокі. Головна їхня 
зброя в бійках – зуби.

Коли ми гладимо кота, у нас 
знижуються частота серцебит-
тя і кров’яний тиск. А люди з 
серцево-судинними захворю-
ваннями мають шанс прожити 
довше, якщо у них є кіт, на відмі-
ну від тих, хто не має ні кота, ні 
собаки.

євРо-2012

Борис КолесніКов: “НАЙсКЛАДНІШЕ 
– ЦЕ сТАДІОНИ В КИЄВІ І ЛЬВОВІ”

Завдяки підготовці до чемпіонату Україна отримає чотири надсучасні 
міжнародні аеропорти, чотири новітні стадіони, запровадить швидкісний рух. 
Про це говорив на прес-конференції, присвяченій святкуванню року до стар-
ту турніру, віце-прем’єр - міністр інфраструктури Борис Колесніков. Йшлося 
також про проблемні зони підготовки, попередні уроки євротурніру. 

К І Ш К И  Д А ю Т Ь  Н А М  Ш А Н с  Ж И Т И  Д О В Ш Е

сайт міста заговорив 

чотирма мовами
Столиця України розповідатиме про підготовку до 

Євро-2012 на сайті приймаючого міста  українською, ан-
глійською, французькою та німецькою мовами. Про це 
повідомив  голова міської державної адміністрації Олек-
сандр Попов. 

“У березні 2011 року Київ запустив веб-сайт до тур-
ніру та оголосив офіційний набір у волонтери. Сьогодні 
для зручності іноземних уболівальників презентуємо ан-
глійську, французьку та німецьку його версії”, - сказав він.  
Реалізувати ці проекти КМДА допомагає українська діа-
спора в Канаді, Німеччині та США. 

На сайті приймаючого міста є інформація про істо-
ричне та культурне життя Києва, пам’ятні місця, об’єкти 
інфраструктури, фото- та відеоматеріали, що розповіда-
ють про хід підготовки до чемпіонату, а також сторінка 
волонтера. Ресурс знаходиться за адресою city-kyiv.com.
ua/uefaeuro2012. 

У київському Будинку футболу 
відбулася презентація книги “1960-
2012: як це було”, в якій розповіда-
ється  про одне з найяскравіших 
явищ в історії світового спорту - чем-
піонати Європи з футболу.

“Книга охоплює всю історію чем-
піонатів Європи з футболу - від пер-
шого, який виграла збірна СРСР, до 
Євро-2008, на якому найуспішніше ви-
ступила команда Іспанії. Завершаль-

ний 14 розділ - це місток з минулого у 
майбутнє. Він присвячений підготовці 
України та Польщі”, - зазначив керів-
ник авторського колективу, народний 
депутат України, голова Комітету Вер-
ховної Ради України з питань сім’ї, мо-
лодіжної політики, спорту та туризму 
Павло Костенко. 

Долучився до написання книги і 
президент Федерації футболу Укра-
їни Григорій Суркіс. 

За словами генерального дирек-
тора видавництва “Новий Друк” Во-
лодимира Клименка, спочатку книга 
вийде накладом у тисячу примірни-
ків. Загалом планується надрукувати 
до 40 тисяч примірників трьома мо-
вами - українською, російською та 
англійською. Вартість книги “1960-
2012: як це було” становитиме при-
близно 37 євро. 

 (уКРІНФОРМ).

презентовано Книгу з історії  чемпіонатів 

бРати наші менші 
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до Уваги гРомадян!
у серпні 2011року в смт Макарів відкриваєть-

ся комунальний заклад „Макарівський районний 
центр соціальної підтримки дітей та сімей „Промінь 
надії” за адресою: смт Макарів, вул. Донецька, 16а 
Макарівського району Київської області. 

Для роботи в Центрі запрошуються: фахівці 
соціальної роботи (18 осіб), практичний психолог 
(2 особи), медична сестра (1), юрист-консульт (1), 
бухгалтер (1), черговий адміністратор (1), завідувач 
господарства (1), кухар (2), прибиральник службових 
приміщень (1), робітник комплексного обслуговуван-
ня (1 особа).

Вимоги до персоналу: освіта та кваліфікація: се-
редня, середня-спеціальна, вища (бакалавр, спеціаліст 
або магістр) відповідного напрямку. 

Ці посади передбачатимуть роботу позмінно та мо-
більну роботу за місцем проживання дітей та сімей, пе-
реважно у Макарівському районі.

Перевагу буде надано претендентам, які мають:
• Високий рівень комунікаційних навичок;
• Бажання працювати в новому, перспективному та 

динамічному середовищі;
• Вміння працювати в команді; 
• Досвід роботи із сім’ями та дітьми різних соціаль-

них груп, досвід роботи з дітьми, які мають поведінкові 
та емоційні  проблеми, знання законодавства з питань 
захисту дітей та  соціальної допомоги.

Ми пропонуємо:
• Відмінні робочі умови;
• Професійну, динамічну та вмотивовану команду;
• Спеціалізовані тренінги для подальшого професій-

ного зростання (розвитку).
Відбір на роботу буде проходити на конкурсній 

основі. 
Для реєстрації на посаду вам необхідно подати:
• Заяву;
• Супроводжуючий лист кандидата (в довільній формі);
• Резюме (з даними не менше двох поручителів);
• Копію диплома або документа про освіту.
Більш детальну інформацію про Центр та копію 

посадової інструкції ви можете отримати за адре-
сою: Київська обл., смт Макарів, вул. Фрунзе, 
37-Б, попередньо узгодивши за телефоном  (096) 
134-97-27.  

 Відібрані кандидати будуть запрошені на співбе-
сіду (інтерв’ю) та навчання.

1. Ці правила розроблені згідно з Кодексом 
України про адміністративні правопорушення, 
«Правилами утримання собак, котів і хижих зві-
рів (тварин) у населених пунктах України», ін-
струкцією «Про заходи щодо боротьби зі сказом 
тварин», а також з урахуванням Конвенції ради 
Європи №125 «Про охорону домашніх тварин».

2. Правила поширюються на підприємства, 
установи, організації незалежно від форм влас-
ності (крім установ Міністерства оборони Укра-
їни, Державного комітету у справах охорони 
Державного кордону України, Державного мит-
ного комітету України та Міністерства внутрішніх 
справ України), а також на громадян, що утри-
мують собак у населених пунктах.

3. Підприємства, установи, організації та гро-
мадяни - власники собак, а також особи, яким 
вони передані, зобов’язані суворо дотримува-
тись ветеринарно-санітарних вимог, а також цих 
Правил з обов’язковим гарантуванням безпеки 
для оточуючих.

4. Власники та користувачі зобов’язані ство-
рити належні умови утримання собак (в т. ч. міс-
це утримання та харчування), запобігти всіля-
ким стражданням тварин та вживати необхідних 
заходів щодо попередження їх втечі.

5. Забороняється передача собак у власність 
(продаж, дарування та інші) або користування 
особам віком до 16 років без згоди їх батьків чи 
опікунів.

6. При дотриманні вимог п. 3, 4, 5 цих Пра-
вил дозволяється:

6.1. Утримувати не більше двох дорослих со-
бак у квартирі, в якій проживає одна сім’я, а та-
кож в будинках і квартирах, що належать грома-
дянам на правах особистої власності.

6.2. У квартирі, де проживає кілька сімей, утри-
мання собак лише за умови згоди усіх мешканців 
квартири.

6.3. Підприємствам, установам та організаці-
ям, а також у притулках утримувати собак лише 
з відома лікувальної установи державної вете-
ринарної медицини, яка обслуговує даний на-
селений пункт.

6.4. Виводити собак з житлових та ізольова-
них приміщень, територій у загальне подвір’я 
або на вулицю на короткому повідку і намордни-
ку. Власник тварини або особа, що супроводжує 
тварину, повинні мати при собі ветеринарний 
паспорт даної тварини з відміткою про щеплен-
ня від сказу та засоби для прибирання екскре-
ментів.

6.5. Перевозити собак всіма видами громад-
ського транспорту тільки з дотриманням пра-
вил, чинних на даному виді транспорту.

 6.6. Вигулювати собак на спеціально відве-
дених для цієї мети територіях, закріплених се-
лищною адміністрацією.

7. Власники собак зобов’язані:
7.1. Зареєструвати собак віком від 3-х місяців 

і старших за місцем постійного проживання або 
місцевим перебуванням юридичної особи.

При первинній реєстрації собак їх власникам 
видають реєстраційні свідоцтва або паспорти. 
Новопридбані собаки віком від трьох місяців і 
старші мають бути зареєстровані у п’ятиденний 
термін у державній установі ветеринарної меди-
цини.

7.2. Представити собак віком від трьох міся-
ців у лікувальну установу державної ветеринар-
ної медицини за місцем проживання або місцем 
перебування юридичної особи для щеплення від 
сказу.

7.3. Щорічно (в разі необхідності - часті-
ше) представляти собак у відповідні лікувальні 
установи державної ветеринарної медицини за 
місцем проживання для огляду, імунізації проти 
сказу та лікувально-профілактичних обробок.

7.4. При утриманні собак на власних або закрі-
плених за фізичними чи юридичними особами 
територіях, встановити таблички застерігаючо-
го змісту та виключити можливість самовільного 
виходу або втечі тварин.

7.5. Не допускати, щоб собаки забрудню-
вали сходові клітки та інші місця загального 
користування у будинках, а також подвір’я, 
вулиці, площі, тротуари, стадіони, спортивні 
та дитячі майданчики, сквери, парки, газони, 
квітники тощо.

7.6. Прибирати у всіх випадках екскременти 
тварин.

7.7. Вживати заходи для запобігання пору-
шення тваринами тиші у приміщеннях, де вони 
перебувають.

7.10. Не допускати безконтрольного розпло-
джування собак.

7.11. Проводити захоронення тварин у спе-
ціально відведених місцях, звертаючись до 
районного виробничого управління житлово-
комунального господарства.

8. Про захворювання або раптову загибель 
тварин негайно повідомити лікувальну установу 
ветеринарної медицини.

8.1. Негайно повідомляти травмпункти за-
кладів охорони здоров’я про випадки укусу або 
травмування собакою людини, а також достав-
ляти в лікувальну установу ветеринарної меди-
цини собак.

ЗАТВЕРДЖЕНІ
рішенням Макарівської селищної ради

 від 08.12.2006 №140-08-V.

Серйозною загрозою для жителів Макарова стало збільшення популяції 
безпритульних тварин, особливо собак. До селищної ради надходять скар-
ги від тих, хто серйозно стурбований порушенням правил утримання собак 
жителями територіальної громади, що загрожує безпеці життя як дітей, так 
і  дорослих. Ще 8 грудня 2006 року було прийняте рішення сесії селищної 
ради №140-8-V, яким затверджені правила утримання собак на території 
селищної ради. Друкуємо їх повторно, щоб ще раз нагадати зобов’язання, 
яких мають дотримуватися власники собак.

Правила

                       собака - друг людини, але їх власники Зобов’яЗані
                                               дотримуватися Правил утримання тварин

до Уваги гРомадян!
Управління праці та соціального захисту населен-

ня Макарівської райдержадміністрації повідомляє про 
наявність безкоштовних санаторно-курортних путівок 
на ІІІ квартал 2011 року за різними напрямками оздо-
ровлення, які можуть одержати постраждалі внаслідок 
чорнобильської катастрофи категорій 1, 2 та ліквіда-
тори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2, 
також путівок матері та дитини, які можуть одержати по-
терпілі внаслідок чорнобильської катастрофи категорій 1, 
2, 3, 4, що мають потерпілих дітей віком до 10 років.

звертатись у відділ у справах захисту населен-
ня від наслідків чорнобильської катастрофи (кабі-
нет №8). Довідки за тел.: 5-12-73, 5-15-49.

ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ на право приватної власнос-
ті на землю серії І-КВ №027563, виданий 25 липня 1997 року 
Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміні-
страції за №184 на підставі рішення Бишівської сільської ради 
від 26 липня 1996 року на ім’я БОНДаРа анатолія Трохимо-
вича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ СТАТУТ релігійної громади Української Право-
славної Церкви Свято-Троїцької парафії села Великий Кара-
шин Макарівського району, зареєстрований  згідно розпоря-
дження представника Президента від 4 листопада 1993 року 
№438, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНІ ЗМІНИ та ДОПОВНЕННЯ до СТАТУТУ парафії 
Української Православної Церкви Київського Патріархату, 
зареєстровані 4 березня 1998 року  за №100 згідно  роз-
порядження Київської обласної державної адміністрації, 
вважати недійсними.

Президія районної організації ветеранів укра-
їни щиросердно поздоровляє із ювілейною датою — 
80-річчям від Дня народження

ПЕТюХ Віру Іванівну з Макарова,
КОРОТюК Євдокію Григорівну з Бишева,
СаНжаК Любов Василівну з Новосілок,
ПЕТРЕНКО Марію Петрівну з Королівки,
СІМОРОза анатолія Васильовича з андріївки та
ПРИйМаКа юхима Івановича з Гавронщини.

Шановні іменинники! Від душі бажаємо Вам у ці 
літні дні міцного здоров’я, щастя, довгих років життя, 
достатку та всіляких гараздів. Нехай кожен день дарує 
Вам мир, злагоду, радість, добро, любов, шану і пова-

гу рідних та близьких людей, а також тепло, 
душевний спокій та силу.

Хай серце не знає печалі й розлуки,
Хай радість приносять Вам діти й онуки,
Хай дім обминає печаль і тривога
Й щасливою буде життєва дорога!

адміністрація, профспілковий комітет та весь 
колектив Макарівського РВужКГ щиросердечно ві-
тають з 55-річчям від Дня народження головного інже-
нера підприємства 

ЄВТуШКа Миколу Миколайовича
та від душі бажають йому:

Любові, щастя та достатку,
Ясного неба та тепла,
В житті - лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була,
В роботі - успіху й терпіння,
У справах - вічного горіння,
В сім’ї - уваги і добра 
І щоб жили Ви літ до ста!
Нехай приходять ранки з добрими надіями
І завжди збуваються задуми і мрії!    

Шануємо та від душі поздоровляємо нашого іме-
нинника

ГаНжЕНКа Івана Петровича!
Ювілей — 60! Це зовсім небагато, це чудове і ра-

дісне свято. Тож ми зичимо щастя і долі, неба синього, 
сонця і квітів у полі, в сім’ї — радості, злагоди й миру, 
а ще — міцного здоров’я й достатку бажаємо щиро! 
З роси, з води Вам на добру сотню літ благополуччя, 
безмірної вдячності, любові і поваги від родини та усі-
ляких життєвих гараздів. 

Щоб сила і наснага завжди супрово-
джували Вас, щоб доля була милостивою 
і щедрою на добро, тепло, мир і любов.

Хай сонце Вам світить
І калина цвіте щовесни,
Серце в грудях рівненько хай б’ється,
Хай щастить і таланить в житті!
Хай добро не минає оселі,
Кожен день світлу радість несе,
І пісні хай лунають веселі,
Що ж задумане — здійсниться все!

з повагою свати аРТюХОВИ 
з червоної Слободи.

щиРа вдячність
Церковна громада села Бишів висловлює щиру 

вдячність депутату Макарівської районної ради Семе-
ну Григоровичу ХАНІНУ за надану ним фінансову допо-
могу для виготовлення іконостасу у храм Покрови Пре-
святої Богородиці. Ця допомога є великою підтримкою 
і ми дякуємо Господу Богу за таку людину, яка відгукну-
лася на наше прохання. 

Іконостас коштує 290 тисяч гривень. Перераховано 
лише половину.

 Церковна громада села Бишів просить відгук-
нутися меценатів і допомогти зібрати ще полови-
ну коштів для виготовлення іконостасу.

виготовляємо на Замовлення 

МЕТАЛОВИРОБИ:
Профнаст, ворота, реШітки, 

огорожі та інШе.
Тел.: 066-978-42-40; 093-653-18-79; 5-25-75.

ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ серії ІІІ-КВ №012357 на пра-
во приватної власності на земельну ділянку, виданий 7 листо-
пада 2001 року на підставі рішення Колонщинської сільської 
ради №3399 на ім’я СТуПІНа Володимира Миколайовича, 
вважати недійсним.

УпРавління пРаці та соціального 
захистУ населення макаРівської 

Районної деРЖавної адміністРації 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 

головного спеціаліста відділу 
бухгалтерського обліку.

Вимоги до конкурсантів: повна вища освіта від-
повідного професійного спрямування, стаж роботи.

До заяви додаються такі документи: особова 
картка (форма П-2ДС); копії документів про освіту; ко-
пії паспорта; декларація про доходи.

Особи, документи яких відповідають встанов-
леним вимогам, складають іспит.
звеРтатись за адРесою: смт макаРів, 
пРов. Радянський, 2 тел.: 5-23-82, 5-15-49.

до уваги громадян!
Відкриті  громадські приймальні від Макарівської 

районної організації Партії регіонів у:
смт Макарів, вул.Фрунзе, 27 (будинок культури 1-й 

поверх), прийом громадян: вівторок-п’ятниця з 9-00 до 
17-00, субота з 9-00 до 15-00, вихідні: неділя, понеділок, 
тел. 5-14-09. 

смт Кодра, вул.Ковпака, 44 (приміщення бібліотеки), 
прийом громадян: вівторок, четвер з 10-00 до 12-00, тел. 
096-815-08-56.

с. Бишів, вул.Київська, 48 (приміщення сільської 
ради), прийом громадян: понеділок-п’ятниця з 9-00 до 
17-00, вихідні: субота, неділя, тел. 2-12-89.

О.ПОДЛІПаЛІНа,
керівник громадських приймалень.

* * * * *
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КУПЛЮ дорого Корів, 
Коней та МоЛодняК врХ. 

Телефони: 098-921-12-31, 
067-173-92-92, 098-921-12-31.

Проводимо ЗовніШні та внутріШні 
будівельні роботи будь-якої 

складності. телефон — 097-292-69-76.

П а м ’ я т н и к и
Художнє оформлення. Виїзд до замовника. 

Доставка. установка. Низька ціна!
pomnim-vas.com.ua. Тел. – 097-704-58-01.

закуповуємо 
дорого брухт

чорних та кольорових 
металів, а також лом 

акумуляторів, свинцю, 
титану.

Запрошуємо до співпраці 
постачальників.
Тел.: (093) 595-24-99,

(093) 495-12-20.
Ліц. серія АВ №470094 

видана МПП від 30.04.2010.
Ліц. серія АВ №470093 

видана МПП від 30.04.2010.

ПП  “Фурман” м. Житомир
Металопластикові вікна, двері. 

б р о н ь о в а н і  д в е р і .
тел.:  067-337-18-77; 063-397-10-87.

ПіноПласт для утеПлення фасаду, 
Підлоги та даху - від виробника 

в Макарові по вул. Дорожна, 27-а. 

тел.: 067-536-49-55; 050-356-79-12.

ПРОДаМ  ДВОКІМНаТНу КВаРТИРу в селі 
Копилів з усіма зручностями (євроремонт, 
вбудовані меблі, другий поверх) та ГаРаж  
і 6 СОТОК зЕМЛІ біля будинку. Телефон — 
097-313-12-78.

ПРОДаю ОДНО-, ДВО-, ТРИКІМНаТНІ 
КВаРТИРИ в центрі Макарова. Телефон — 
050-721-03-34.

ПРОДаю: теличку віком 1 рік і 2 міс.; 
в’єтнамських поросят віком 1,5 міс. та  
дорослих в’єтнамських свиней на забій. 
Село зурівка. Телефон — 066-566-47-49.

ТЕРМІНОВО ПРОДаю: корову віком 8 ро-
ків з телятком 2 неділі; породисту тільну 
теличку віком 2 роки; бичка віком 1,5 року 
та плуг до коня. Село Ніжиловичі, вул. за-
буянська, 50. Телефон: 096- 448-33-10. 

ПРОДаю КОНЯ, вік — 8 років. Телефон — 
097-938-67-11.

ПРОДаю СТаРу ХаТу із земельною ді-
лянкою 17 соток під дачу або забудову по 
центральній вулиці села Наливайківка. 
Ціна — за домовленістю. Телефон — 067-
177-54-94.

мережа автозаправних комплексів окко 

ЗаПроШує на роботу:
товарознавців; операторів-касирів;
молодших операторів; буфетників;

прибиральників АЗс.
Звертатися за телефонами: 044-590-58-37, 
( 0 4 5 7 8 ) - 3 - 3 8 - 2 0 ,  ( 0 4 5 7 8 ) - 3 - 3 8 - 2 6 .

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!
з 10 червня  по 1 липня 2011 року в  

магазині „Килими” діють літні знижки.
М а к а р і в ,  в у л и ц я  Ф р у н з е , 5 2

 ( п е р ш и й  п о в е р х  у н і в е р м а г у ) .

камінь, щебінь, відсів. 
т е л е ф о н   0 9 7 - 4 8 7 - 5 4 - 4 3 .

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

тов «теплий дім» 
ВИКОНуЄ: проектування, монтаж 
нових та заміну старих газових кот-
лів, всю необхідну документацію 
для реєстрації в газовому управ-
л і н н і ;  з а м о в л е н н я  і  д о с т а в к у 
газових котлів усіх модифікацій.

Тел.: 045-77-41-453; 050-330-24-09 , 050-
440-22-38. запитати Миненка Петра Івановича.

Приватні 
огоЛошення 

пп «Харчук». ЖитоМир.

Металопластикові вікна, 
двері,  балкони. ніМеччина.
Помірні  ціни. міжкімнатні 

та броньовані  двері.
тел.: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

к о в а н і  в и р о б и :
ворота,  тини, східці, навіси і т. д.

т е л е ф о н  -  0 6 7 - 3 0 0 - 5 8 - 3 9 .

ВІКНа. ДВЕРІ. КВЕ. ТRОСаL (м. Житомир)
БРОНЬОВаНІ ДВЕРІ. заводське виготовлення, про-
фесійний монтаж. жалюзі, ролети, пластикові відко-
си (зовнішні, внутрішні).  ТЕЛЕФОН - 097-208-90-83.ПП  “Філоненко” м. Житомир

Металопластикові вікна. 
Ковані вироби. броньовані двері. 

автоматичні ворота. Жалюзі.
Тел.:  067-412-26-61;  067-924-34-34;  0412-44-97-01.

р е д а к ц і я  г а З е т и 
“ м а к а р і в с ь к і  в і с т і ” 

З а П р о Ш у є  н а  р о б о т у 
бухгалтера З досвідом роботи.

телефони: 5-13-44; 5-15-30.

,

,

.

Продаю кримський ракуШняк!
Помірна ціна! беЗПлатна доставка! 

телефони: 093-493-97-20; 096-618-03-88. 

Пам’ятники З чорного граніту. 

ручні художні роботи. 
телефони: (04130) 5-10-83; 050-942-73-87.

Повідомлення Про оПрилюднення 
Змін до регуляторного акта

Згідно з вимогами Закону України “Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” 
з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань, на сайті Макарівської ра-
йонної ради rada-makariv.org. буде оприлюднено проект рі-
шення Небилицької сільської ради «Про затвердження змін 
до рішення від 10.05.2011 року № 48 «Про встановлення 
місцевих зборів».

З текстом рішення та аналізом його регуляторного 
впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у примі-
щенні Небилицької сільської ради.

зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються за телефоном 4-28-35 протягом місяця з 
дня оприлюднення проекту регуляторного акта або за 
адресою: вулиця Леніна, 11, село Небилиця Макарів-
ського району Київської області, 08024.

Повідомлення Про оПрилюднення 
Проекту регуляторного акта

Згідно з вимогами Закону України “Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” 
з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань, на сайті Макарівської район-
ної ради rada-makarіv.org буде оприлюднено проект рішення 
Небилицької сільської ради «Про затвердження тарифів на 
вивезення твердих побутових відходів в селі Небилиця Мака-
рівського району Київської області».

З текстом проекту рішення та аналізом його регулятор-
ного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у при-
міщенні Небилицької сільської ради.

зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються за телефоном 4-28-35 протягом місяця з дня 
оприлюднення проекту регуляторного акта або за адре-
сою: вул. Леніна, 11, с. Небилиця Макарівського району 
Київської області, 08024.

аЗс „Shell”  ЗаПроШує на Постійну 
роботу касирів торгової Зали 

та оПераторів ЗаПравних станцій.
умови праці: офіційне працевлаштування; змінний 

графік роботи; конкурентна заробітна плата; можливість 
підвищення кваліфікації і кар’єрного зросту. 

Вимоги до кандидатів: вік - старше 18 років; енер-
гійність, лояльність і комунікабельність, відповідальність, 
бажання й уміння дотримуватися цілей і стандартів роботи 
компанії.

Прохання присилати резюме: azs_rekrut@meta.ua 
або звертатися до начальника азС за телефоном 

(067) 659-05-41.

Колектив ТОВ 

“АТП “Стріла” ви-

словлює щире 

співчуття токарю 

Силенку Анато-

лію Павловичу з 

приводу тяжкої 

втрати - смерті 

сина Сергія.
Свід. А01 №370389 від 25.03.2009
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27 червня - 3 липняГороскоп
ОВЕН (21.03-20.04). Тиждень сприятливий для початку 

будь-якої важливої справи, використання iнформацiї. Збiльшена 
активнiсть Овнiв буде гiдно оцiнена тими, хто вас оточує. Мож-

лива пiдтримка як фiнансова, так i психологiчна. Тиждень віщує при-
годи, несподiванi повороти в долi. Зiрки застерiгають Овнiв вiд аван-
тюрних пригод, сумнiвних знайомств i справ, пов`язаних з ризиком для 
здоров`я.

Сприятливi днi: 29; несприятливi: 1.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05). Вплив планет викличе у Тельцiв по-
ганий настрiй, меланхолiю. Не виняток агресивна поведiнка у 
ставленні до людей, якi можуть сьогоднi дратувати Песимiстiв-

Тельцiв. Ускладнення хронiчного захворювання тiльки посилить 
важкi тенденцiї тижня. Небезпечний в емоцiйному планi перiод. Вашi 
терпiння й такт допоможуть вiдновити довiру, затишок i душевну те-
плоту. Влаштуйте невелике сiмейне свято.

Сприятливi днi: 1, 3; несприятливi: 29.

БЛИзНюКИ (22.05-21.06). Цього тижня можливі сюрпризи 
i несподiванi вiстi, як поганi, так i хорошi. Терпiння i такт допо-
можуть створити обстановку довiри, затишку i душевної теплоти. 

Особиста чарiвнiсть, м`якiсть i неординарнiсть думок — основи май-
бутнього благополуччя. Ймовiрно, що Близнюки зможуть проявити свої 
духовнi й етичнi достоїнства. Розвинена iнтуїцiя i здатнiсть розумiти 
людей допоможуть визначити, хто справжнiй друг, а хто ворог.

Сприятливi днi: 3; несприятливi: 30.

РаК (22.06-22.07). Сприятливий тиждень для будь-якої 
дiяльностi, дiлових i дружнiх зустрiчей. Особливо вдалим цей 
тиждень буде для творчих професiй. Вiрогiднi плiднi зустрiчi, 

самореалiзацiя, успiх i визнання. Для представникiв iнших професiй 
творче ставлення до будь-якої справи хоч би частково компенсує 
неприємнi переживання i невдачi попереднiх тижнiв. Можливо, що в 
першу половину тижня Раки знаходитимуться в центрi уваги. Це  задо-
вольнить їхнє самолюбство.

Сприятливi днi: 2; несприятливi: 27.

ЛЕВ (23.07-23.08). Дипломатичнiсть при зверненнi до уря-
дових установ, громадських органiзацiй або до начальства може 
позитивно позначитися на просуваннi до мети. Добре починати 

нову справу. Але не можна йти до мети напролом. Життєвий потенцiал 
на високому рiвнi, зростають сексуальнiсть, iнтуїцiя, умiння знаходи-
ти правильні рiшення. Невiрна оцiнка ситуацiї або необачнi обiцянки 
близьких у другiй половинi тижня можуть завдати ускладнень у життi.

Сприятливi днi: 30; несприятливi: 2.

ДIВа (24.08-23.09). Тиждень сприятливий для вступу в 
шлюб, зачаття, гармонiйних сiмейних стосунків. Розумне слово 
дiйде до свiдомостi. Вiрогiднi проблеми, пов`язанi з близькою 

людиною або родичами. Справа може закiнчитися скандалом, так що 
подумайте про наслiдки, перш нiж що-небудь робити.

Сприятливi днi: 1, 2; несприятливi: 28.

ТЕРЕзИ (24.09-23.10). Тиждень сприяє мудростi в 
рiшеннях, непорушностi закону, отриманню корисної iнформацiї, 
впевненостi у власних силах. Багатьом Терезам доведеться 

освоювати абсолютно нову справу, починати лiкування. Ваша життєва 
енергiя знаходиться в нестiйкому станi. Вiрогiднi зволiкання у всiх сфе-
рах дiяльностi, випробування на великодушнiсть i надiйнiсть.

Сприятливi днi: 3; несприятливi: 30.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Тиждень вiдмiчений боротьбою 
двох протилежностей, добра i зла, протистояння чоловiкiв i 
жiнок. Можливо, що воно почнеться з роздратування i сварок. 
Багато хто втратить вiру в завтрашнiй день. Основною пробле-

мою цього, в цiлому благополучного  тижня, є виникнення ситуацiї, 
при якiй Скорпiонам доведеться вiдмовитися вiд особистих планiв, вiд 
спiлкування з дiтьми i сiм`єю заради професiйних iнтересiв i кар`єри. 
Багатьом Скорпiонам здаватиметься, що всi втручаються в їхнє осо-
бисте життя i позбавляють їх свободи дiй.

Сприятливi днi: 28, 1; несприятливi: 27.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Люди, з якими ви познайомите-
ся цього тижня, можуть зiграти у вашому життi фатальну роль. 
Ймовiрне посилення впливу на Стрiльцiв ззовнi. Ви можете 

опинитися в залежностi у непорядних людей. Можливо, що саме за-
раз почнеться сприятливий перiод у життi. Пихатiсть, прагнення зва-
лити на чужi плечi провину за свої помилки або нарiкання на долю пе-
решкодять домогтися успiху в справах. Молодi люди можуть виявити 
безвiдповiдальнiсть на службi, у стосунках з близькими. 

Сприятливi днi: 3; несприятливi: 30, 1.

КОзЕРIГ (22.12-20.01). Розташування зiрок обiцяє успiх. 
Справи не вимагатимуть вiд Козерогiв значних зусиль, бiльшiсть 
проблем вони зможуть вирiшити з першого разу. Зросте 
чарiвнiсть Козерогiв, їхня здатнiсть привертати увагу публiки. 

Енергетично потужний тиждень. Надлишок енергiї може виявитися 
руйнiвним. Ви будете схильнi до перебiльшень. Висока вiрогiднiсть 
прояву нестриманостi i сварок з тими, хто вас оточує.

Сприятливi днi: 2, 3; несприятливi: 28.

ВОДОЛIй (21.01-19.02). Ймовiрне падiння рiвня добробуту. 
У Водолiїв-керiвникiв зниження рiвня психiчної енергiї спричи-
нить падiння авторитету i впливу на тих, хто їх оточує. Можливе 
погiршення фiнансового становища внаслiдок значних витрат. 

Водолiї зможуть ухвалити правильнi кардинальнi рiшення i налагодити 
потрiбнi зв`язки, якi вбережуть їх вiд великих неприємностей i проблем 
у недалекому майбутньому. Доведеться вiдстоювати свої погляди i пе-
реконання.

Сприятливi днi: 30; несприятливi: 29.

РИБИ (20.02-20.03). Тиждень пов`язаний з неприємностями 
у фiнансовiй сферi, втратами. У сiм`ях деяких Риб вiрогiднi такi 
важкi випробування, що їм навiть здаватиметься, що не варто 

далi жити. З незалежних вiд Риб причин їм доведеться розлучитися з 
мрiєю про щастя. Але ближче до вихiдних все повинно пiти на лад, го-
ловне нiколи не впадати у відчай.

Сприятливi днi: 3; несприятливi: 27. 

наРодний  календаР
24 червня – Варфоломія й Варнави. 
З цього часу коротшає день. Тому селяни й го-

ворили: «Варфоломій й Варнава дня украли, а до 
ночі доточили». 

Продовжували заготовляти на зиму сіно для до-
машньої худоби. На селі жартували: «Якщо косар 
гуляє, то сіно пропадає». 

25 червня – Онопрія. 
День літнього сонцестояння. До Онопрія закін-

чували першу косовицю сіна. Крім того, на Онопрія 
вже починали косовицю раннього ячменю – перші 
жнива яровини. 

Змовкають пташині трелі, а тому казали: «На 
Онопрія соловей ячмінним колосом удавився». 

Петра-поворота. Падають великі роси. З Петра-
поворота сонце повертає на зиму, а літо – на спе-
ку. 

26 червня – Акилини, Килини. 
До цього дня годилося посіяти зернові, навіть 

просо й гречку, бо «Килини останні посіви». 
Після Килини селяни готували їжу й вечеряли 

переважно на вулиці. Це було традицією україн-
ського селянства. 

З Килини-задери хвости стає багато оводів і 
мух, які кусають худобу: тварини, задравши хвости, 
тікають додому. 

29 червня – Тихона. 
Втихають, припиняють співи птахи.

Сидять рибалки біля річки. 
Один хвалиться:

- Уявляєш, мені сьогодні при-
снилося, що я сиджу на березі з 
Софі Лорен, навколо — нікого.

- Ну що далі???
- І ніби я зловив окуня на три 

кіло.
- А вона???
- А у неї не клює.

Сидить олігарх, рибалить. 
Вудка з діамантами, замість воло-
сіні - золота нитка. Раптом зловив 
золоту рибку. Вона взмолилася:

- Відпусти мене!
Олігарх повертів рибку та ви-

кинув у воду.
Рибка випливає та здивовано 

каже:
- А три бажання виконати?
- Ну ти взагалі офігєла! Ну, га-

разд, загадуй!

Йде рибалка й тягне величез-
ного сома кілограмів під 100. Йде 
- аж згорбився. Назустріч йому 
інший рибалка з відром карасів і 
говорить так єхидно:

- Що, всього одного зловив?

- У вас підвищений тиск, - 
каже лікар пацієнту-рибалці.

- Це наслідки риболовлі...
- Риболовля, навпаки, заспо-

коює...
- Погоджуся з вами, доктор. 

Але я ловлю рибу в заборонено-
му місці.

Двоє рибалок провели день 
на березі річки. Під вечір один 
каже іншому:

- Є одна річ, в яку я ніколи не 
повірю.

- Яка?
- Брехня, що є народи, які жи-

вуть одним рибальством.

Двоє рибалок цілий день під-
ряд плавали на човні, і ніяк не 
могли знайти рибне місце. І ось 
нарешті їм пощастило. Наловили 
по відру пристойних лящів. Коли 
вони повернулися на берег і здали 
човен, один з них запитує іншого:

- Ти запам’ятав те місце, яке 
ми сьогодні знайшли?

- За кого ти мене маєш, зви-
чайно?! Я намалював хрестик на 
дні човна.

- Дурень!!! Нам же завтра мо-
жуть видати інший човен!

Шукаю подругу життя, що 
вміє чистити рибу, викопувати 
черв’яків, повинна мати моторний 
човен... фото човна обов’язкове...

Для хорошої рибалки необ-
хідно п’ять компонентів — вода, 
риба, риболовецькі снасті, ри-
балка і горілка. За наявності 
трьох останніх елементів, перші 
два не обов’язкові. Рибакові і так 
добре буде.

Спіймав рибалка золоту риб-
ку і загадує бажання:

- Хочу маленький заводик, 
машину, будинок…

Рибка:
- Вибирай: у кредит чи в лі-

зинг?
Мужик:
- Тоді ти вибирай: на олії чи на 

маслі?

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Свято відзначається з 1985 
року. Цей день встановлений 
рішенням Міжнародної кон-
ференції з регулювання і роз-
витку рибальства, що відбула-
ся в липні 1984 р. у Римі. 

Походженням цього про-
фесійного свята послужив ве-
ликий розвиток промислового 
рибацтва, особливо за радян-
ських часів. Влада активно за-
йнялася знищенням витоку пі-
ратства в рибному промислі. А 
велика кількість річок, озер не 
могли не привести до того, що 
професія рибалки стала дуже 
поширеною.

Риболовля і полювання – 
одні з прадавніх промислів 
людини. Вудка була винайде-
на 16 тис. років тому. Рибаль-
ський гачок з’явився в брон-
зовому столітті.

У древніх єгиптян риболов-
ля була не лише засобом до-
бування їжі, а й розвагою, до 
якої вдавалися можновладці. 
Єгиптяни винаходять риболо-

вецькі сіті і сачки. Древні рим-
ляни поважали вилов риби як 
заняття, що сприяє розвитку 
далекоглядності і здатності 
робити спостереження. У се-
редньовіччя у Франції ловити 
рибу дозволялося лише ор-

ганізованим риболовецьким 
цехам, а також священикам 
і аристократам. Після Другої 
світової війни рибалка пере-
творюється на спорт, а також 
стає чудовим способом відпо-
чити на природі.

Рибалки бувають 
різними. Наполегливі 
постійно підгодовують 
рибу, міняють місця. 
Терплячі будуть сидіти 
цілий день, навіть якщо 
не клює. Хтось прихо-
дить за рибою, а хтось 
на «рибалку», тобто 
отримує задоволення 
від самого процесу ри-
боловлі. Кажуть, що це 
найдемократичніше у 
світі заняття. Адже на 
березі порозуміються і 
професор, і робітник.

27 чеРвня – всесвітній день Рибальства

«ловись, рибКа, велиКа превелиКа»

п о с м і х н і т ь с я !


