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Реформування земельних відно-
син в Україні здійснюється два де-
сятиліття. Це тернистий і складний 
шлях до запровадження цивілізова-
ного ринку земель. Головним кроком 
до введення в обіг земель сільсько-
господарського призначення має 
бути скасування мораторію на від-
чуження земельних ділянок сільсько-
господарського призначення, який 
обмежує конституційні права власни-
ків земельних ділянок. Відповідно до 
частини першої статті 41 Конституції 
України «Кожен має право володі-
ти, користуватися, розпоряджатися 
своєю власністю, результатами своєї 
інтелектуальної, творчої діяльності». 
Адже мораторій замість вирішення 
існуючих проблем призводить до на-
громадження нових.

Формування ринку земель сіль-
ськогосподарського призначення є 
одним з найбільш дискусійних і за-
політизованих питань аграрної полі-
тики в Україні. У суспільстві точаться 
запеклі дискусії щодо цього питан-
ня. За словами Міністра аграрної 
політики та продовольства Украї-
ни Миколи Присяжнюка «українці з 
острахом ставляться до земельної 
реформи та запровадження ринку 
землі сільгосппризначення, оскільки 
не розуміють до кінця суті справи, а у 
суспільній свідомості панують міфи, 
які нагнітають панічні настрої». Про-
те, міністр впевнений, що і громадя-
ни, і більшість політичних сил визна-
ють, що запровадження формування 
ринку земель сільськогосподарсько-
го призначення на часі. Його буде 
сформовано за умови належного 
нормативно-правового забезпечен-
ня та встановлення засад його функ-
ціонування.

Відповідно до положень зако-
нопроекту «Про ринок земель» на-
бувачами земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення 
для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва за 
цивільно-правовими угодами ма-
ють бути лише: громадяни України; 
фермерські господарства; держа-
ва в особі Державного агентства 
земельних ресурсів України; тери-
торіальні громади в особі відповід-
них органів місцевого самовряду-
вання.

Виключається участь іноземного 
капіталу у придбанні земель сільсько-
господарського призначення, що уне-
можливить втрату Україною позицій 
щодо виробництва продовольства. 
Адже вітчизняні сільськогосподарські 
товаровиробники у найближчі 5-7 ро-
ків неспроможні на рівних конкурува-
ти із іноземним капіталом.

Для недопущення спекуляції зе-
мельними ділянками сільськогос-
подарського призначення запрова-
джуються диференційовані ставки 
державного мита за посвідчення угод, 
за якими відбувається перехід прав 
на земельні ділянки (від 60 відсотків 
від нормативної грошової оцінки - при 
відчуженні на п’ятий, до 100 відсотків - 
при відчуженні за перший рік).

Граничний розмір земель для 
ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва у приватній 
власності однієї особи в цілому по 
Україні не може перевищувати 2100 
гектарів, у тому числі для: Полісся - 
1500 гектарів; Лісостепу - 1750 гек-
тарів; Степу - 2100 гектарів; Карпат-
ської гірської області - 900 гектарів; 
Кримської гірської області - 1100 
гектарів.

І тепер постає питання щодо 
управління землями сільськогоспо-
дарського призначення державної 
власності, що перебувають у запа-
сі та резерві за межами населених 
пунктів, площа яких складає 2,9 млн. 
гектарів. Необхідно забезпечити пе-
рехід у державну власність земель-
них ділянок, власники яких померли, 
за відсутності спадкоємців (відумер-
ла спадщина), орієнтовна площа яких 
складає 1,8 млн. гектарів. Гострою 
проблемою, що потребує вирішення 
в площині земельних реформ, є не 
витребувані земельні частки (паї) на 
площі 1,4 млн. га (330 тис. земельних 
часток).

У процесі консолідації земель на 
часі перерозподіл колишніх земель 
колективної власності (проектні по-
льові шляхи, лісосмуги, господарські 
двори тощо) орієнтовною площею 
550 тис. гектарів. Таким чином у ак-
тивний господарський оборот будуть 
залучені 6,65 млн. га сільськогоспо-
дарських земель, які у даний час не 
використовуються або використо-
вуються без достатніх правових під-
став.

Запроваджується переважне 
право на придбання земельних ді-
лянок сільськогосподарського при-
значення приватної власності у разі 
їх продажу, що дозволить створити 
потужний регуляторний інструмент 
для подолання парцеляції земель 
як найбільш негативного наслідку 
проведеної в Україні земельної ре-
форми. Врегульовано питання щодо 
обмеження можливості зміни цільо-
вого призначення земельних діля-
нок протягом 10 років після їх при-
дбання.

Микола Присяжнюк: завершення земельної 
реформи – один з пріоритетів влади. 

Це дуже сміливе і відповідальне рішення

До кінця 2011 року реформами буде охоплено 21 на-
прям життя країни, владі у цьому напрямку потрібно вжити 
понад 800 заходів. Про це Президент України Віктор Яну-
кович сказав в інтерв’ю журналістам українських ЗМІ. 

За його словами, Україні сьогодні вкрай необхідна по-
літична стабільність, яка допоможе у проведенні реформ. 

Президент наголосив, що Україну потрібно модер-
нізувати, вона повинна отримати нову якість у багатьох 
аспектах життя. “Під усе це, що ми задумали, потрібно 
підтягнути кадри, структуру виконавчої влади”, - сказав 
В.Янукович. 

найкраща конституЦія 
та, яка виконується 

Президент Віктор Янукович переконаний, що найкра-
щою Конституцією України є та Конституція, яка у повній 
мірі виконується. Про це він сказав в інтерв’ю україн-
ським телеканалам з нагоди Дня Конституції. 

   За його словами, за 15 років з дня прийняття Осно-
вного закону була змога зробити відповідні висновки 
щодо змін, яких він потребує. 

  “Тут нам не вистачає законів, і деякі потрібно зміню-
вати. В основному, це закони, які стосуються прав люди-
ни, які повинні втілювати в життя демократичні норми”, 
- наголосив Президент. 

  Він додав, що найнеобхіднішою є реформа 
Кримінально-процесуального кодексу, тобто реформа 
кримінальної юстиції. 

дорогі  Податківці 
Макарівщини!

Щиро вітаємо вас з професійним святом – Днем 
працівника державної податкової служби України. 
Професія, якій ви присвятили своє життя, – одна з 
найнеобхідніших в нашому суспільстві. 

Від вашого вміння, професійності в значній мірі 
залежить наповнення державної казни, виконання 
важливих соціально-економічних завдань не тільки 
нашого району, а й України в цілому. Сподіваємося, 
що й надалі своєю працею ви сприятимете подаль-
шій розбудові податкової служби, її модернізації, 
зміцненню засад прозорості та зрозумілості дій по-
датківців, піднесенню авторитету вашої професії. 

Від щирого серця бажаємо вам принциповості і 
відповідальності в повсякденній роботі, завжди бути 
на рівні тих складних питань, які покладаються на 
Вас, і тим високим вимогам, які визначені для по-
даткової служби законами нашої держави. Нехай 
кожен день приносить тільки радість, натхнення та 
задоволення від праці.

Зі святом!

Прийміть щирі вітання з про-
фесійним святом – Міжнарод-
ним днем кооперації.

Сьогодні суспільство потре-
бує економічних реформ та по-
шуку шляхів ефективного гос-
подарювання задля соціальної 
стабільності, реального поліп-
шення життя людей.

Споживча кооперація об-
ласті здатна відповісти вимогам 
часу: вона активно включається 
в соціально-економічні процеси 
регіону, забезпечує життєздат-
ність галузей своєї діяльності, 
успішно конкурує на ринку по-
слуг, чим забезпечує собі авто-
ритет, визнання та повагу.

На шляху вашого поступу, 
шановні кооператори, бажаю 
вам впевненості і єдності дій 
для зростання економічної мо-
гутності держави, процвітання і 
добробуту.

Нехай щастить і здоровить-
ся вам і вашим родинам, а не-
втомна праця приносить вагомі 
плоди!

Анатолій ПрИсЯжНюк,
голова київської 

облдержадміністрації.

Віктор Гудзь,
голова 

районної ради.

Ярослав дОБрЯНськИЙ,
голова 
райдержадміністрації. 

до кінЦя року реформами 
буде охоплено 

21 напрям життя країни 
Від імені Київської обласної 

ради щиро вітаю вас з профе-
сійним святом – Міжнародним 
Днем кооперації.

У час економічних реформ 
та пошуку шляхів ефектив-
ного господарювання коопе-
ратори Київщини виконують 
благородну місію, беручи 
активну участь в соціально-
економічних процесах, забез-
печуючи життєдіяльність тери-
торіальних громад області.

Переконаний, що великий 
загін кооператорів Київщини 
і надалі спрямовуватиме всі 
свої зусилля на примноження 
традицій кооперативного руху 
і сприятиме реалізації соціаль-
них програм задля забезпечен-
ня гідного рівня життя людей.

На цьому важливому шля-
ху, шановні кооператори, ба-
жаю кожному з вас міцного 
здоров’я, особистого щастя, 
добробуту та нових трудових 
здобутків в ім’я процвітання 
нашої рідної країни. 

Олександр кАЧНИЙ,
голова київської 

обласної ради.

Шановні  кооПератори !

С.Тігіпко пропонуваТиме 
розглянуТи пенСійну 
реформу у парламенТі 

наСТупного Тижня 
Віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики 

Сергій Тігіпко пропонуватиме на наступному тижні роз-
глянути у Верховній Раді пенсійну реформу та прийняти 
її у другому читанні. Про це він сказав у середу після за-
сідання Кабінету Міністрів. 

“Я буду пропонувати, щоб на наступному тижні це пи-
тання було розглянуто у Верховній Раді і прийнято у дру-
гому читанні”, - сказав С.Тігіпко. 

За його словами, цього тижня закінчиться подача де-
путатських пропозицій до проекту пенсійної реформи. 
Віце-прем’єр висловив сподівання, що всі ці пропозиції 
будуть швидко опрацьовані. 

Змінами до бюджету на 2011 рік, 
які ухвалила Верховна Рада, у дру-
гому півріччі цього року передбача-
ється збільшення грошових виплат 
працівникам бюджетної сфери. Про 
це повідомив віце-прем’єр-міністр 
— міністр соціальної політики Сер-
гій Тігіпко.

За його словами, рівень оплати 
праці у бюджетній сфері буде збіль-
шено на 2,4 млрд. грн. Зокрема, 
кошти буде спрямовано на підви-
щення оплати працівникам першо-
го тарифного розряду. За півроку 
рівень оплати буде збільшено з 625 
грн. до 704 грн. Після цього буде 
збільшено виплати за іншими та-
рифними розрядами.

Віце-прем’єр також повідомив, 
що додатково передбачено 9,8 
млн. грн. на підвищення з 1 листо-
пада надбавки на 10-30% від по-
садового окладу за вислугу років 
працівникам соціальної сфери. З 
1 вересня всім працівникам осві-
ти буде введено 20% надбавку. З 
1 липня буде підвищено посадові 
оклади медичним працівникам, які 
надають допомогу хворим на ту-
беркульоз.

БюджетникаМ 
зБільШать 

виПлати
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– Які правовстановлюю-
чі документи повинен мати 
власник земельної ділянки, 
щоб вільно нею розпоряджа-
тися?

– Основним документом, що 
посвідчує право на землю, є дер-
жавний акт на право власності на 
земельну ділянку. Цей документ 
дає право володіти, користува-
тися та розпоряджатися земель-
ною ділянкою.

– Яким чином власник змо-
же розпорядитися своєю ді-
лянкою згідно проекту закону 
україни “Про ринок земель“?

– Власник земельної ділянки 
зможе самостійно господарю-
вати на ній, здавати її в оренду, 

продати, подарувати, передати у 
спадщину, надати в заставу бан-
ку для отримання кредиту тощо. 
Але поспішати з продажем зе-
мельної ділянки навряд чи варто, 
тому що з розвитком ринку землі 
її вартість, а також розмір оренд-
ної плати стрімко та постійно 
зростатимуть.

– Якою повинна бути 
орендна плата за земельну 
частку (пай)?

– Якщо натепер орендна 
плата за земельну частку (пай) 
становить у середньому 300-350 
гривень за 1 гектар ріллі, то піс-
ля запровадження ринку земель 
вона швидко зростатиме до 
600-700 гривень і з розвитком 

ринкових відносин буде и надалі 
неухильно збільшуватися.

– Чи зможуть іноземці на-
бувати у власність землі сіль-
ськогосподарського призна-
чення?

– Ні, не зможуть. Вони ма-
тимуть право лише орендувати 
землі сільськогосподарського 
призначення у громадян Укра-
їни. Юридичні особи також не 
матимуть права на придбання 
сільськогосподарських земель, а 
тому ринок земель буде повніс-
тю закритий для капіталу інозем-
ного походження.

– Чи зможе одна особа 
скупити всі землі на території 
одного району, області?

– Ні, не зможе. Максимальні 
площі земель у власності однієї 
особи становитимуть для Поліс-
ся – 1500 га, Лісостепу – 1750 га, 
Степу – 2100 га, Карпат – 900 га, 

Криму – 1100 гектарів, але у будь-
якому випадку у власності однієї 
особи на всій території країни не 
зможе бути більше 2100 га сіль-
ськогосподарських земель.

– Які переваги матимуть 
молоді спеціалісти та особи, 
котрі господарюють на землі, 
при купівлі сільськогосподар-
ських земель?

– Таким особам надається 
право купувати земельні ділянки 
сільськогосподарського призна-
чення з розстроченням платежу 
терміном на 5 років.

– Хто зможе набувати у 
власність земельні ділянки 
сільськогосподарського при-
значення для ведення товар-
ного сільськогосподарського 
виробництва?

– Набувачами земельних ді-
лянок сільськогосподарського 
призначення для ведення то-
варного сільськогосподарсько-
го    виробництва зможуть бути 
виключно громадяни України, 
фермерські господарства, дер-
жава та органи місцевого само-
врядування.

(Закінчення. Початок на 1 стор.)
Передбачаються системні захо-

ди щодо запобігання тіньовим обо-
рудкам із земельними ділянками, а 
саме: встановлюються обмеження 
щодо придбання земель пов’язаними 
особами, що додатково забезпечить 
попередження надмірної концентра-
ції земель в одних руках; передба-
чається, що покупець ділянки буде 
зобов’язаний пода-
вати декларацію про 
свою непов’язаність 
із суб’єктами госпо-
дарювання, які вже 
володіють землями 
сільськогосподар-
ського призначен-
ня; у разі придбан-
ня земель вартістю 
понад 150 тис. грн. 
(25-30 га) поку-
пець зобов’язаний 
буде декларувати 
джерела відповід-
них доходів (згідно 
із Законом України 
“Про запобігання 
та протидію легалі-
зації (відмиванню) 
доходів, одержаних 
злочинним шляхом, 
або фінансуванню 
тероризму”).

Передбачаєть-
ся, що Закон Укра-
їни “Про ринок зе-
мель” буде прийнятий та введений в 
дію восени 2011 року, що дозволить 
запровадити ринковий обіг земель 
сільськогосподарського призначен-
ня з 1 січня 2012 року. Загалом до-
опрацювання та подання на розгляд 
парламенту проекту закону України 
“Про ринок земель” дозволить мак-
симально пришвидшити формування 
законодавчої бази ринкових земель-
них відносин.

Слід зазначити, що на цей час 
проект Закону України “Про держав-
ний земельний кадастр” зареєстро-
вано у Верховній Раді України (ре-
єстр. №8077 від 4.02.2011) та який 
19.05.2011р. прийнято в першому 
читанні.

Запровадження повноцінного 
ринку земель сільськогосподарсько-
го призначення та його ефективного 
державного регулювання в Україні до-
зволить забезпечити реалізацію цілої 
низки важливих на сьогодні проблем, 
зокрема:

1) повноцінну реалізацію права 
приватної власності та інших прав на 
земельні ділянки сільськогосподар-
ського призначення усіма суб’єктами 
земельних відносин;

2) створення сприятливого ринко-
вого середовища, що забезпечує по-
стійний перехід речових прав на неру-

хоме майно до найбільш ефективних 
власників;

3) кардинальне підвищення ін-
вестиційної привабливості сільського 
господарства;

4) раціональний перерозподіл та 
оптимізацію використання земель 
сільськогосподарського призначен-
ня;

5) встановлення об’єктивної рин-

кової вартості земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення 
у процесі їх економічного обороту;

6) підвищення ефективності ви-
користання природно-ресурсного 
потенціалу земель сільськогосподар-
ського призначення та забезпечення 
стратегічної продовольчої безпеки 
держави;

7) безперешкодний доступ гро-
мадян до землі як ресурсу людського 
розвитку;

8) збереження та створення робо-
чих місць у сільській місцевості;

9) покращення транспарентності 
земельних відносин;

10) стимулювання розвитку інсти-
тутів громадянського суспільства у 
питаннях захисту прав власників зе-
мельних ділянок.

В цілому ж можна констатува-
ти, що світовий досвід показує, що 
регулювати ринок земель набагато 
ефективніше, ніж заганяти його “в 
тінь”. Законодавство багатьох євро-
пейських країн передбачає існування 
системи регулювання обороту земель 
сільськогосподарського призначен-
ня, маючи, з огляду на характерні іс-
торичні чи національні особливості, 
економічну чи соціальну ситуацію в 
кожній країні, свої відмінності.

Таким чином прийняття Закону 

“Про ринок земель”:
- розблокує проведення земель-

них торгів щодо вільних земельних ді-
лянок та прав оренди на них;

- створить законодавчі умови для 
зняття мораторію;

- сформує коло набувачів земель-
них ділянок сільськогосподарського 
призначення: громадяни України, 
фермерські господарства, держава 

та органи місцево-
го самоврядування; 
обмежить участь 
іноземного капіта-
лу;

- припинить спе-
куляцію земельними 
ділянками сільсько-
г о с п о д а р с ь к о г о 
призначення; вста-
новить заборону 
надмірної концен-
трації земельних ді-
лянок;

- визначить 
державний орган з 
управління землями 
сільськогосподар-
ського призначення 
державної власнос-
ті (Державне агент-
ство земельних ре-
сурсів);

- забезпечить 
стале землекорис-
тування шляхом ви-
значення механізму 

консолідації земель сільськогоспо-
дарського призначення.

Разом з тим Микола Присяжнюк 
зауважив, що земельна реформа за 
своєю суттю не дорівнює лише вве-
денню ринку землі сільськогоспо-
дарського призначення. «Це цілий 
комплекс стратегічних заходів таких 
як: створення прозорого ринку зем-
лі, залучення фінансових ресурсів у 
сферу ЛПК, охорона родючості грун-
тів, інвентаризація, розмежування 
земель державної та комунальної 
власності, встановлення меж насе-
лених пунктів, демаркація державно-
го кордону, створення електронного 
загальнодержавного земельного ка-
дастру», - роз’яснив очільник Міна-
грополітики.

Микола Присяжнюк наголосив, 
що завершення земельної рефор-
ми - один з пріоритетів влади. «Це 
дуже сміливе і відповідальне рішення. 
Проте сьогодні влада розуміє і гли-
боко усвідомлює, що без завершен-
ня земельної реформи неможливий 
подальший економічний розвиток 
аграрного сектору та й країни в ціло-
му», - упевнений міністр.

Прес-служба Міністерства 
аграргної політики 

та продовольства україни.

Микола Присяжнюк: завершення земельної 
реформи – один з пріоритетів влади. 

Це дуже сміливе і відповідальне рішення

що дасть заПровадження 
ринку зеМлі селянинові?

на запитання відповідає начальник управління Держкомзему 
у макарівському районі олег матвієнко

- Передумови для зростання виробництва у рослин-
ницькій галузі, - говорить Сергій Євгенович, - закладено у 
минулому році. Враховуючи природні  властивості Поліської 
зони, були розроблені заходи раціонального використання 
землі. Чільне місце відведено залученню земельних паїв до 
обробітку. Ні для кого не секрет, що вони, після розпаюван-
ня, роками не оброблялися їх господарями, позаростали 
бур’янами, чагарниками. Тепер на полях  можна побачити 
іншу картину. На раніше забур’янених нивах колосяться хлі-
ба. І заслуга в цьому – цілеспрямована робота влади району 
по залученню інвесторів. Такий прийшов в особі ТОВ «Агро-
Холдинг МС». Товариство взяло в оренду землі, уклавши 
угоди з власниками паїв у Бишеві, Грузькому, Козичанці, 
Лишні, Липівці, Королівці, Андріївці, і негайно приступило 
до окультурення полів, оранки, сівби ярих та озимих куль-
тур. По інших сільських радах також працюють орендатори. 
У Борівці – ТОВ «Полісся», Вільному – ПП «Альтернатива но-
вий дім», Ніжиловичах – «Агрофірма «Весна-2011», Яблунів-
ці – фермерське господарство «Агроленд», Наливайківці та 
Макарові – ТОВ «Благовісне».

- скільки нинішнього року в районі  засіяно площ і 
під якими культурами?

- В цілому 23226 гектарів, що становить 226% до про-
гнозу, або на 9910 гектарів більше, ніж торік. До речі, 
зростання спостерігається не тільки у сільськогосподар-
ських підприємствах, а й у приватному секторі й стано-
вить відповідно 445% та 108% до прогнозу. Значно збіль-
шено площі під озимими  житом і пшеницею. На зерно 
посіяно 13022 гектари, що становить 401% до прогнозу, 
а в порівнянні з минулим роком більше на 8985 гектарів.

-  за рахунок  яких культур зросли площі під зер-
новими?

- Насамперед, розширено площі під кукурудзою,  у по-
рівнянні з минулим роком на 8742 гектари і склали 922% 
до прогнозу. Також більше посіяли, ніж передбачалося, 
гречки (485 гектарів) і озимих. Позитивні зрушення до-
сягнуто й у збільшенні посівів під технічними культурами, 
зокрема, кукурудзою на силос та однорічними травами. 
Якщо торік під технічними культурами було зайнято 1166 
гектарів, то нинішнього – до 1618.

- Поліські грунти сприятливі для вирощування 
картоплі, площі під якими у районі з кожним роком 
зменшувалися. А як нинішнього?

- Під картоплею зайнято 4450 гектарів, що на 18% 
більше, ніж торік. До речі, зазначу, що цього року посіяно 
овочів на 810  гектарах.

- Підсумовуючи нашу розмову, на щоб Ви хотіли 
зробити особливий наголос?

- Хочу  зазначити, що лише завдяки активно прове-
деній роботі владою досягнуто позитивних зрушень у ви-
користанні сільськогосподарських земель. У порівнянні з 
минулим роком задіяно майже 32 тисячі гектарів, що ста-
новить 55% до ріллі, що облікується.  Огляд посівів свід-
чить, що урожай отримаємо хороший.

світлана ТрИГуБ.

наші інТерв’ю

Є всі ПередуМови 
Мати і ХліБ, 

і картоПлю…
Сприятливі погодні умови сьогодні вселяють селя-

нам надію на отримання хорошого врожаю зернових 
та інших сільськогосподарських культур. Проте не тіль-
ки природні умови, а й людський фактор має важливе 
значення у виведенні сільгоспвиробництва із стану 
«спокою».  Що сприяло  зрушенню, а точніше сказати, 
цьогорічному прориву в агропромисловому комплек-
сі, ведемо розмову із заступником голови райдержад-
міністрації С.Є. Прунцевим.

Нині реформування земельних відносин в Україні проходять 
другий етап після 1992-1996 років. Держава готується до ринку 
землі. Що дасть запровадження ринку землі простому селянино-
ві? Які вигоди від цього він зможе набути? 
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Минуло 70 років від 
дня початку Великої Ві-
тчизняної війни, а 3 липня 
виповнюється 68 років, 
як сталися  жахливі події 
у с. Ніжиловичі, коли фа-
шисти розстріляли мир-
них жителів. 

Краєзнавці клубу „По-
шук” ЦТДЮ ім. Д.Туптала 
відвідали напередодні 
цієї трагічної дати сво-
їх давніх друзів – без-
посередніх учасників 
руху опору на території 
тимчасової німецько-
фашистської окупації Г. 
М. Цибенко (Артеменко) 
та Р. М. Колос (Соплен-
ко). Геліна Миколаївна 
вже вкотре нам  повідала 
про страхітливі ті часи, як 
вона з сестрою  знайшли  
пораненого солдата Чер-
воної Армії, заховали на 
горищі у бабусі, догляда-
ли. Це був Микола Гроз-
ний, який після одужання 
воював у партизансько-
му з’єднанні І. Хитричен-

ка. За мужність і героїзм 
у боротьбі з ворогом 
учасницю бойових дій 
Геліну Цибенко відзначе-
но високими урядовими 
нагородами. Тяжко було 
знову розповідати юним 
пошуківцям про ті роки, 
про трагічну долю своєї 
сім’ї Р.М.Колос. Її старші 
брати загинули на фрон-
ті, меншого Миколу фа-
шисти  розстріляли  після 
катувань у гестапо.

   3 липня 1943 року  Ні-
жиловичі зранку оточили 
карателі-есесівці. З кож-
ної  хати виганяли людей 
у центр села. А згодом 
на машинах  привезли й 
жителів лісництва „Пень-
ки”, де в часи окупації ді-
яла підпільна організація 
„Іскра”. І тут,  біля зрубу 
майбутньої школи   усіх, 
75 мешканців, серед них 
були й немовлята, роз-
стріляли. Усі хати, гос-
подарі яких мали зв’язок 
з рухом опору, спалили. 

А 15 членів „Іскри”  зака-
товано в гестапо. Назве-
мо їх поіменно: Семен 
Варницький (керівник), 
Володимир, Людмила, 
Марія Варницькі, Іван 
Скурінєвський, Віктор 
Старов, Ганна, Ірина, 
Яким Сопленки, Іван Ва-
ловий, Денис Семенен-
ко, Олексій Марченко, 
Анатолій Ремезовський, 
Григорій Омельченко. Ві-
чна їм пам’ять. 

Село Ніжиловичі по-
несло у цій круговерті ві-
йни чи не найбільші втра-
ти в районі.

Трагедію 1943-го у Ні-
жиловичах і через десят-
ки років, що минули, не 
забуто. Пошуківці вручи-
ли ветеранам війни квіти, 
а старенькі бабусі зі сльо-
зами на очах дякували їм 
за увагу до них.

діна НЕТрЕБА,
керівник клубу 

„Пошук”.

ми пам’яТаємо

„БезсМертниЙ, Хто люБить 
вітЧизну свою...”

в.Сосюра

З благословення Блаженнішого Володими-
ра, Митрополита Київського та всієї України, 
Преосвященніший єпископ Макарівський Іларій, 
керуючий Макарівським вікаріатством зустрів-
ся з Макарівським селищним головою Олек-
сандром Іващенком. На зустрічі були присутні 
голова благодійницької комісії Макарівського 
благочиння Української Православної Церкви 
ігумен Філарет (Єгоров), директор місцевого 
історико-краєзнавчого музею Веніамін Вітков-
ський та інші представники громадськості. 

В теплій та дружній атмосфері священнос-
лужителі та голова територіальної громади 
обговорили перспективи подальшої співпра-
ці, звертаючи увагу на досвід вже існуючих на-
працювань. Преосвященніший владика Іларій, 
передавши привітання голови Української Пра-
вославної Церкви, сповістив про готовність все-
бічної співпраці між священством Макарівщини 
та органами влади, різними структурами та під-
розділами, спрямованої на розвиток Макарова, 
району та благо їх мешканців. Макарівський 
селищний голова запевнив у всілякій підтримці 
всіх добрих починань. 

Владика Іларій звернув увагу на готовність 
кліриків Макарівського благочиння брати участь 
у всіх різноманітних добрих гуманітарних захо-
дах, зокрема у вихованні дітей та молоді в дусі 
заповідей Христових. Було обговорено питан-
ня спільних взаємодій при організації палом-
ницьких поїздок для молоді, спрямованих на 
виховання поваги та любові до рідної землі та 
її православних духовних традицій. Також обго-
ворювалося питання щодо поширення контактів 
між Макаровом та його містами-побратимами, 
які знаходяться в Білорусі, Болгарії, Росії; готу-
ється активна співпраця між районом та поді-
бним регіоном Півночі Італії. Сторони обговори-
ли й необхідність належного вдячного ставлення 
до пам’яті уродженця Макарова Святителя Ди-
митрія Ростовського. Зокрема, мова йшла про 
підготовку вшанування 360-ї річниці з дня наро-
дження Святителя. 

Владика Іларій відвідав Макарівську кіно-
концертну залу «Ольвія», в якій проходять зу-
стрічі православного кіноклубу Макарівського 
благочиння, співголовами якого є відомий пра-
вославний режисер Олександр Столяров та ди-
ректор ТРК «АВІС» Юрій Вареник. 

Прес-служба Макарівського 
благочиння уПЦ.

- Валерію Михайловичу, яка ваша 
думка щодо урядового законопроек-
ту?  

- Наш комітет уважно розглянув цей 
документ, і,  хоча там є слушні пропози-
ції, ми не вважаємо його досконалим, 
тому й відправили на доопрацювання. 
У законопроекті, на жаль, недостатньо 
кардинальних змін, спрямованих на 
суттєве реформування пенсійної систе-
ми.  Зокрема, не вирішуються питання 
покращення балансу Пенсійного фонду 
і ліквідації заборгованості до нього, а 
також  проблеми, які пов’язані з осучас-
ненням старих пенсій. Адже ті виплати, 
які призначалися, скажімо, 5 років тому, 
сьогодні через низку чинників, зокрема, 
й інфляційні процеси, пенсією назвати не 
можна.

Домінантним залишається питання, 
пов’язане з підвищенням пенсійного 
віку. Вже багато сказано про те, що воно 
не дає практичного фінансового ресурсу 
для Пенсійного фонду, але  мене прикро 
вразили й ті норми законопроекту, які 
для інвалідів майже втричі збільшують 
необхідний для мінімальної пенсії стра-
ховий стаж. Людина з інвалідністю, якщо 
й заробила сьогодні якийсь стаж, то не 
завдяки тому, що соціальна, транспорт-
на, житлова чи виробнича інфраструкту-
ра пристосована до її потреб, а всупереч 
цьому.

 - зараз багато говорять про обме-
ження максимальних виплат для вже 
призначених пенсій. Ви вважаєте це 
соціально справедливим?

-  Для мене ці норми дещо другорядні, 
хоча вони й торкаються питань соціаль-
ної справедливості. Тут, безумовно, тре-
ба наводити порядок, але не нариватися 
на порушення Конституції. Знаючи на-
перед, яким може бути  рішення Консти-
туційного Суду, ми ризикуємо вдатися 
до чергового окозамилювання. До речі, 

зменшення вже призначених спецпенсій 
не призведе до економії значних коштів, 
які можна буде  розподілити між іншими 
пенсіонерами. А ось вирішення питання 
в принципі щодо несправедливості спе-
ціальних пенсій не слід відкладати на-
довго. На мою думку, пенсійна реформа 
спрацює, якщо вдасться подолати про-
блему підвищення пенсій та їх осучас-
нення, а також наповнити ПФ за рахунок 
виведення зарплат із тіні та створення 
нових робочих місць.  

-  А чи побачили ви у законопроек-
ті Арсенія Яценюка те, чого, на вашу 
думку, бракує в урядовому докумен-
ті? Народний депутат пропонує до-
волі несподівані рішення. Наскільки 
вони можуть бути реальними?

- Такі пропозиції є, однак є й чимало 
спірних. Зокрема, законопроект Арсенія 
Яценюка містить аспекти щодо осучас-
нення виплат для нинішніх пенсіонерів. 
І це працює на позитив. Окрім того, є 
пропозиції щодо соціальної справедли-
вості і зменшення розмірів спеціальних 
пенсій, у тому числі прокурорам, суд-
дям, народним депутатам. Але вони до-
волі проблемні, бо порушують страхо-
вий принцип. Скажімо, в законопроекті 
пропонується залучити несистемні ре-
сурси, пов’язані з пільгами для чинов-
ників чи продажем службових автомо-
білів. Ці моменти, напевне, викликають 
симпатію, але питання в тому, що вони 
не знаходяться в системі пенсійного 
реформування як джерела та системні 
чинники, які будуть працювати на само-
достатність пенсійної системи. І не тіль-
ки сьогодні, або завтра, але й на трива-
лу перспективу.

Ще один для мене неприємний факт 
- знову ж таки пропозиція поступово 
збільшувати відрахування інвалідів до 
ПФ і ліквідувати пільгові відрахування 
для підприємств, що належать громад-

ським організаціям інвалідів. Хіба вони 
знаходяться в рівних конкурентних умо-
вах по відношенню до підприємств, де 
працюють здорові люди? Безперечно, ні! 
Треба усвідомити народним депутатам, 
у тому числі й тим, які пишуть закони, 
що в Україні людина з інвалідністю живе 
в умовах жорстокої дискримінації й сис-
темного невиконання діючих законів.

- А що можна сказати про законо-
проект Андрія Павловського?

- Мій колега написав законопроект, 
який торкається не  загалом пенсійної 
системи, а реформи спеціальних пенсій 
- прокурорів, суддів, народних депутатів, 
держслужбовців. Окрім того, він додав 
аспекти, пов’язані з новим регулюван-
ням пенсій для педагогів і медичних пра-
цівників. Павловський  пропонує допла-
чувати до пенсій державних службовців і 
прирівняних до цих категорій спеціальні 
стипендії з державного бюджету, а самі 
пенсії - нараховувати на загальних під-
ставах.

При цьому законопроект виписаний 
із порушенням страхових принципів, 
оскільки втрачається залежність пен-
сій від заробітних плат. Можуть зникну-
ти мотивації для працівників державної 
служби. Тим часом, в усьому світі дер-
жавні інституції й державна служба ма-
ють певні преференції. Тому ці моменти 
є проблемними, вони не вписуються в 
діючий закон “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”.

Те саме стосується лікарів і педаго-
гів. Замість того, щоб вирішити питання 
гідної зарплати та, відповідно, гідної пен-
сії, тобто провести масштабну реформу 
заробітної плати, ми пропонуємо сти-
пендіальні доплати до пенсії. Словом, 
нехтуємо страховим принципом, який 
передбачений у вітчизняному чинному 
законодавстві і який вже давно виправ-
дав себе у Європі та світі.

Власне, через це наш комітет також 
відправив законопроект Андрія Павлов-
ського на доопрацювання. До речі, такий 
же вердикт було винесено й документу, 
ініційованому Арсенієм Яценюком.

Наталія АНдрусЕНкО. 
(укрІНФОрМ)

Це - хвилює вСіх

ЧоМу  урядовиЙ законоПроект  
визнано кращиМ? 

Днями Верховна Рада прийняла у першому читанні урядовий законопроект 
щодо реформування пенсійної системи, відхиливши альтернативні йому, автора-
ми яких виступили народні депутати Арсеній Яценюк і Андрій Павловський. І хоча 
остаточне рішення буде прийняте після другого обговорення та внесення попра-
вок і доповнень, позитивні та негативні сторони всіх трьох законопроектів корес-
пондент агентства попросила оцінити голову Комітету Верховної Ради України у 
справах пенсіонерів, ветеранів і інвалідів Валерія СУШКЕВИЧА.

Значення державної податкової служби 
у стабільному функціонуванні української 
економіки, наповненні бюджетів усіх рівнів 
складно переоцінити. Вона формувалась та 
утверджувалася як відповідальний орган ви-
конавчої влади одночасно зі становленням і 
розвитком незалежної держави.

Чимало вже зроблено для налагодження 
співпраці з платниками податків на заса-
дах партнерства, підвищення рівня довіри 
до органів державної податкової служби. 
Проводиться автоматизація процесів об-
слуговування суб’єктів господарювання, що 
сприятиме прозорості й неупередженості у 
відносинах з бізнесом, мінімізації ухилення 
від оподаткування, підвищенню рівня до-
бровільної сплати податків.

За непростих обставин становлення і 
зміцнення держави податкова служба з пер-
ших кроків сприяла запровадженню відкри-
тості й прозорості у відносинах із платника-
ми податків, підвищенню рівня податкової 
культури в суспільстві.

Протягом січня - травня нинішнього року 
за податками, зборами та платежами, що 
контролюються органами державної подат-
кової служби, ДПІ у Макарівському районі 
до Зведеного бюджету України мобілізова-

но коштів на загальну суму 51118,3 тис. грн., 
що на 14429,4 тис. грн., або на 39,3 % біль-
ше, ніж за відповідний період 2010 року. До 
місцевих бюджетів надійшло 33066,4 тис. 
грн., що на 10675,3 тис. грн., або на 47,7% 
більше надходжень, ніж за січень - травень 
минулого року. До Державного бюджету 
України надійшло 18051,9 тис. грн., що на 
3754,1 тис. грн., або на 26,3 % більше над-
ходжень до Державного бюджету України.

З нагоди відзначення 21-ї річниці від Дня 
створення ДПС України та професійного 
свята - Дня працівника державної подат-
кової служби України всім податківцям, які 
служать українській державі, та працівникам 
податкової інспекції у районі зичу успіхів і 
досягнень у службі, міцного здоров’я і зла-
годи в сім’ях, щастя і добробуту!

Упевнена, що держава гідно оцінювати-
ме діяльність професіоналів і створюватиме 
належні умови для їх праці, щоб вони від-
чували моральне задоволення від роботи і 
пишалися тим, що служать народові. Адже 
державна служба - це почесна місія, спря-
мована на благо людей.

Ірина БАГІНськА,
в.о. начальника дПІ 

у Макарівському районі.

2 липня - День праЦівника 
Державної поДаТкової Служби україни

на засадаХ Партнерства, 
Підвищення довіри

оБговорили 
ПерсПективи 

сПівПраці

У липні накрити стіл буде 
дешевше. За прогнозами екс-
пертів, до вересня п.р. ціни на 
плодоовочеву продукцію - в 
порівнянні з весняними - впа-
дуть у кілька разів. Зокрема, 
ціни на картоплю упадуть 
удвічі проти торішніх. Протя-
гом літа ціни коливатимуть-

ся до початку збору пізньої 
городини, яка починається 
з вересня і триває майже до 
грудня. Саме в період з ве-
ресня по грудень пройде на-
ступна хвиля зниження ціни, 
як  стверджуєють експерти. 

У другій половині літа та-
кож можна чекати зниження 

вартості круп. За рахунок роз-
ширення посівів збільшиться 
пропозиція гречки і низки ін-
ших круп’яних культур.  Не-
зважаючи на те, що в червні 
молоко не дешевшало, в лип-
ні ціни на нього підуть вниз. 
Причина в тому, що російські 
сировари вимагають обмежи-

ти ввезення українського сиру 
в свою країну. Його вважають 
низькоякісним. Якщо в липні 
росіяни введуть обмеження 
на імпорт сиру з України, на 
вітчизняному ринку буде його 
надлишок і вся молочна про-
дукція подешевшає на 10%, 
прогнозують аналітики ринку. 

накрити стіл у лиПні Буде деШевШе 
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Корупція у вищих навчальних 
закладах надзвичайно поширена 
- з нею стикалися 62% студентів. 
Найчастіше з хабарництвом зу-
стрічаються студенти юридичних 
ВНЗ, а найрідше - технічних та 
природничих. 

Такі дані загальнонаціональ-
ного опитування студентів, про-
веденого Фондом “Демократичні 
ініціативи” імені Ілька Кучеріва та 
фірмою Ukrainian Sociology Service 
з 23 березня по 3 квітня, навела у 
своєму виступі під час “кругло-
го столу” в УКРІНФОРМі голова 
фонду Ірина Бекешкіна. 

Вона повідомила, що на запи-
тання про основну причину хабар-
ництва 60% студентів відповіли, 
що легше заплатити, ніж вивчи-
ти. При цьому на тиск викладачів 
поскаржилися 15% опитаних, у 
решті випадків ініціатива дати ха-
бара походить від студентського 
середовища. 

Найдієвішими заходами про-
тидії корупції студенти вважають 
“телефон довіри” (35%), ство-
рення системи співпраці з право-
охоронними органами (29%), до-
ведення до відома студентів їхніх 
прав та механізмів, за допомогою 
яких вони можуть захищатися від 
корупції (27%). 

Усього було опитано 1008 сту-
дентів за вибіркою, репрезента-
тивною для студентського загалу 
за розташуванням ВНЗ, формою 
власності, курсом навчання. По-
хибка вибірки не перевищує 3,2%. 

СоЦіологічне 
ДоСліДження

дві третини 
студентів 

стикалися з 
коруПціЄю 

у внз 

Український урядовець зазначив, що про-
блеми, які існують у цій сфері і є характерними 
майже для всіх держав, не можуть не хвилю-
вати владу. Василь Надрага підкреслив, що 
уряд вживає рішучих заходів для розв’язання 
цієї проблеми. З  метою сприяння працевла-
штуванню молоді активно використовують-
ся такі механізми, як укладання договорів 
на працевлаштування випускників вищих і 
професійно-технічних навчальних закладів та 
бронювання робочих місць.

Як повідомили у прес-службі Мінсоцпо-
літики, незважаючи на позитивні тенденції 
на ринку праці в Україні, зокрема, зниження 

рівня безробіття, підвищення рівня зайня-
тості населення, скорочення чисельності 
економічно неактивного населення, серед 
молоді 15-24 років усе ще спостерігається 
високий рівень безробіття (17,4%), низький 
рівень зайнятості (33,5%), а також високий 
рівень неактивності. Зокрема, частка юнаків 
та дівчат, які не працюють і не навчаються, в 
Україні становить майже 19%. 

За інформацією Мінсоцполітики, торік 
на заброньовані робочі місця влаштувалися 
5,4 тисячі  громадян із числа соціально не-
захищеної молоді, у тому числі випускники 
навчальних закладів, а на 2011-й вже за-

броньовано для зазначених цілей понад 
8,3 тисячі робочих місць. Для забезпечення 
молоді першим робочим місцем з наданням 
дотації роботодавцю в державному бюджеті 
України на нинішній рік передбачено 25 млн. 
гривень, що у 2,5 раза більше, ніж у 2010-му. 
При цьому уряд значно розширив перелік 
професій, за якими роботодавцям може на-
даватися дотація. Якщо раніше йшлося про 
7 робочих професій і 3 спеціальності, то сьо-
годні -  це 24 професії і 33 спеціальності.

Значну роль у сфері реалізації політики мо-
лодіжної зайнятості виконує державна служба 
зайнятості. Чисельність випускників, які були 
працевлаштовані за направленням цієї служби, 
збільшилася у півтора раза.  Рівень працевла-
штування громадян віком до 35 років підвищив-
ся з 33,9% у 2009-му до 41,8% у 2010-му. До-
бра динаміка цього показника і за  підсумками 
першого  кварталу нинішнього року - 13,3%.

Завдячуючи, перш за все, сільському 
голові Анатолію Івановичу Тишкевичу, де-
путатам сільської ради, відділу освіти рай-
держадміністрації та жителям села, части-

ну шкільного приміщення переобладнано 
під дитячий садок. Проведено тут капіталь-
ний ремонт, закуплено нові сучасні меблі, 

іграшки, необхідний інвентар для функціо-
нування дитячого дошкільного закладу. 

Радо зустрічали гостей завідуюча до-
шкільного навчального закладу Ірина Ми-

колаївна Коваль, щаслива 
дітвора та їх батьки. А гос-
тей в цей день у «Дзвіноч-
ку» було багато: заступник 
голови райдержадміні-
страції О.М.Гуменюк, за-
ступник голови районної 
ради О.М.Майстренко, 
виконуюча обов’язки на-
чальника відділу освіти 
В.М.Савченко, завідуюча 
районним методичним ка-
бінетом відділу освіти О.М. 
Матейчук, методист ра-
йонного методичного кабі-
нету Т.В. Стернюк та сані-
тарний лікар Макарівської 
СЕС О.П.Калитюк.

Після урочистого пере-
різання стрічки відбувся 
святковий концерт, який 

підготувала щаслива малеча. Всі присут-
ні бажали діткам та їх батькам здоров’я та 
успіхів. 

задзвенів «дзвіноЧок» 
у коПилові

зверніТь увагу !

ПрацевлаШтуванню Молоді - осоБлива увага 
Уряд збільшив витрати на створення першого робочого місця для молоді у 2,5 раза. 

Про це повідомив перший заступник міністра соціальної політики України Василь Над-
рага під час неформальної зустрічі, що відбулася в Женеві (Швейцарія) під час 100-ї се-
сії Міжнародної конференції праці, де очільники міністерств праці та соціальної політики 
різних країн обговорювали питання молодіжної зайнятості.   

Завершенням навчаль-
ного року для педагогів є 
підбиття підсумків їх робо-
ти протягом цього періо-
ду. Саме з приводу цього й 
зібралися директори шкіл 
на колегію відділу освіти 
райдержадміністрації 23 
червня у ЦТДЮ ім. Д. Туп-
тала. У колегії взяли участь 
голова райдержадміні-
страції Ярослав Добрян-
ський та заступник голо-
ви райдержадміністрації 
Олександр Гуменюк.

З доповіддю „Про 
підсумки роботи закла-
дів освіти у 2010-2011 
навчальному році” ви-
ступила в.о. начальника 
відділу освіти райдер-
жадміністрації Валентина 
Савченко. 

- У районі  діє 32 до-
шкільні навчальні заклади, 
37 загальноосвітніх шкіл, 

- зазначила Валентина 
Миколаївна. – Характерно, 
що протягом останніх двох 
років збережено мережу 
навчальних закладів райо-
ну шляхом їх оптимізації, 
створення закладів нового 
типу. Наразі діє три шкільні 
округи, де навчання про-
водиться за визначеними 
напрямками. На базі 13 
загальноосвітніх шкіл пра-
цювало 17 груп продовже-
ного дня.

Далі доповідач зупини-
лася на тому, як пройшла 
державна підсумкова 
атестація у випускних кла-
сах, на питаннях кадрового 
забезпечення, харчуван-
ня дітей, проаналізувала 
роботу позашкільних на-
вчальних закладів.

„Про стан спортивно-
масової роботи в загально-
освітніх закладах району” 

доповів директор дитячо-
юнацької спортивної школи 
Олександр Підорін, „Про 
стан виховної роботи  у  за-
кладах освіти району” – ме-
тодист районного метод-
кабінету Наталія Зінченко, 
„Про підсумки роботи пси-
хологічної служби району 
за 2010-2011 навчальний 
рік” – Ігор Коноваленко.

До учасників колегії 
звернувся голова райдер-
жадміністрації Ярослав 
Добрянський. Він висловив 
свої думки і бачення  щодо 
роботи освітніх закладів, а 
також проінформував про 
стан районного бюджету 
на даний час, більше по-
ловини якого  йде на осві-
ту, про виплати вчителям 
заробітної плати та оздо-
ровчих.

Інф. „М. в.”.

віДбулоСя заСіДання колегії 
віДДілу оСвіТи райДержаДмініСТраЦії

Мережу навЧальниХ закладів 
зБережено

45 молодих людей нашого 
району взяли участь у ньому. 
Програма заходу була досить 
насиченою й цікавою.  У змаган-
нях різних видів спорту взяли 
участь представники усіх регіо-
нів Київщини. Це бої на водяних 
пістолетах, подушками, сумо, 
богатирські ігри та інші. Висту-
пи молодіжних творчих колек-
тивів та рок гуртків привертало 
особливу увагу учасників свята.

З нагоди Дня молоді кращі з 
кращих представників районів 
були нагороджені  молодіжни-
ми преміями голови  облдерж-
адміністрації (за номінаціями), 
Почесними грамотами та По-
дяками обласної держадмі-
ністрації та обласної ради. Серед на-
городжених – і наш макарівець, лікар 
ортопед-травматолог центральної район-
ної лікарні Володимир Клокун.

З нагоди 
Дня моло-
ді  у райцен-
трі відбула-
ся святкова 
дискотека в 
парку куль-
тури й відпо-
чинку, в якій  
взяла участь  
молодь Ма-
карова. По-
дібні заходи 
пройшли  і в  
інших насе-
лених пунктах 
району.

Оксана МЕЛьНІЧЕНкО,
начальник відділу в справах 

сім’ї та молоді 
райдержадміністрації.

ДелегаЦія району взяла учаСТь 
в облаСному СвяТі

З нагоди Дня  молоді  на мотодромі „Чайка” Києво-Святошинського 
району відбулося обласне свято.

Минулої п’ятниці у копилівської громади відбулося свято, мабуть не таке зна-
чуще для країни, як важливе для села і його жителів: у селі відкрився дитячий садок 
«Дзвіночок». Більше, як десять років тому тут він був закритий

виші не маюТь права 
запроваДжуваТи ДоДаТкові 
вСТупні іСпиТи або вимоги 

До абіТурієнТів  
Жоден навчальний заклад не має права за-

проваджувати додаткові вступні іспити або ви-
моги до абітурієнтів, окрім затверджених наказом 
МОНмолодьспорту. 

На цьому наголосив міністр освіти і науки, мо-
лоді та спорту України Дмитро Табачник “Усі вимо-
ги будь-якого ВНЗ мають відповідати державним 
умовам прийому. В разі недотримання ми будемо 
направляти комісію, оскільки це - порушення рів-
них умов вступу”, - заявив він. 

Єдині умови вступу до вишів розроблені спіль-
но із фахівцями та радою спілки ректорів, за-
тверджені наказом МОНмолодьспорту і пройшли 
державну реєстрацію в Міністерстві юстиції. “Зо-
крема, абітурієнту потрібно принести сертифікат 
про зовнішнє незалежне оцінювання і атестат про 
завершення повної середньої освіти. Потім по-
чинається відкритий рейтинговий конкурс: кожен 
може на сайті університету або на сайті системи 
“Конкурс” знайти своє прізвище і подивитися кіль-
кість набраних балів”, - уточнив Дмитро Табачник.

* * *
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І наші учні з радістю скористались та-
кою можливістю. Вони залюбки приходи-
ли щодня до школи, брали активну участь 
у заходах, ходили на екскурсії, грались з 
однолітками. Діти ретельно готувались 

до кожного заходу, підбирали музику, 
розучували пісні та танці. Командний дух 
змагань панував у школі протягом трьох 
тижнів і не давав спокою ні вихователям, 
ні вихованцям «Сонечка». Особливо ціка-
вими для дітей були такі події з життя та-
бору, як день бантика, конкурс перукарів, 
пошукова гра на місцевості, ігри «Ромаш-
ка», «Стара казка на новий лад», конкурс 
талантів «Калиновий дзвін» і, звісно, «Ве-
селі Старти».

Коли у пришкільному таборі оголосили 
про обласні змагання “Олімпійський день 
на Київщині 2011”, який щороку прово-
диться за ініціативи Міжнародного олім-
пійського комітету Національним олімпій-
ським комітетом України, то від бажаючих 
взяти в ньому участь не було відбою. Була 
сформована команда з тридцяти школя-

рів, які серйозно підійшли до справи: ви-
гадали власну командну символіку, при-
красили себе малюнками та власними 
емблемами. Старші учні з великою тур-
ботою ставились до своїх молодших то-
варишів, допомагали супроводжуючим їх 
вчителям зібрати всіх до купи, нікого не 
загубити у юрбі. 

До Бучі з’їхались представники з усіх 
куточків Київщини. Це були діти різних віко-
вих груп, дорослі спортсмени-аматори та 
професіонали, спортсмени-параолімпійці. 
До програми «Олімпійського дня» були 
включені легкоатлетичні пробіги, велопро-
біг, конкурс малюнків на асфальті на олім-
пійську тематику; на  центральній площі 
відбувся концерт.

Спочатку стартували дошкільнятка у 
забігу на 50 метрів. П’ятирічна Віка Сівач 
з великим задоволенням взяла участь 
у змаганні серед наймолодших пред-
ставників Київщини. Після цього стали 
на старт представники вікової групи від 
семи до чотирнадцяти років. У цьому про-
бігу взяли участь 28 юних андріївців. У 
конкурсі малюнків на асфальті змагалась 
Аріадна Чорна, творча робота якої дуже 

сподобалася учасникам. 
Свято справді було грандіозне: і до-

рослі, і діти, навіть цілими сім’ями люди 
приходили, щоб випробувати себе у 
спорті. Вулиці Бучі були сповнені пісень 

та музики. Діти хви-
лювались, енергій-
но обговорювали 
хід змагань, активно 
підтримували свої 
команди, а більш до-
свідчені спортсмени 
поважно походжали 
у юрбі, спостерігаю-
чи за малечею. Всіх 
учасників свята час-
тували безкоштовним 
квасом, а наших шко-
лярів представники 
Макарівської адміні-
страції пригостили 
ще й морозивом.

Юні андріївці при-
їхали додому стом-
леними, але були пе-
реповнені вражень. 
Команда здобула 
нагороду, кожен з 

учасників отримав сертифікат. Але най-
більш вагомим було те, що діти мали змо-
гу долучитись до здорового способу жит-
тя, надихнутись прикладом досвідчених 
спортсменів, спробувати свої сили серед 
однолітків. 

Захоплення викликав у школярів і по-
хід на уху, організований сільською радою 
на чолі з головою Василем Григорови-
чем Симорозом. Тут діти 
мали змогу і погратися, і 
поспівати, й запустити по-
вітряних зміїв, і, звичайно 
ж, поласувати смачнющою 
ухою, яку приготував сам 
сільський голова. Можна 
тільки уявити, які емоції пе-
реповнювали малечу в той 
день. Очі їх горіли радісним 
вогнем, сміх не стихав ні на 
хвилинку, і ще кілька днів не 
могли вони забути ту подію, 
враження не згасали у ко-
мандах. Взагалі, варто від-
значити активну допомогу 
сільської ради села, зокре-
ма В.Г.Симороза, директо-
ра Андріївського будинку 
культури І.С.Чорної та ке-
рівника шкільного хореографічного гурт-
ка А.С.Пастушенко в організації табірного 
життя. Вони підтримували вихователів 
свіжими яскравими ідеями, цікавими но-
вими задумами, у реалізації яких самі ж і 
надавали допомогу. Ще з осені в НВО був 
побудований дитячий ігровий майданчик 
біля садочка за кошти громади. Сільська 
рада виділила кошти для поїздки дітей до 
кінотеатру.

Андріївська громада завжди піклува-
лась про своїх дітей, не підвела вона і цьо-
го разу. Така позиція односельчан сприяє 
більш серйоз-
ному ставлен-
ню до дитячо-
го дозвілля і 
вихователів, 
і батьків, і на-
віть самих ді-
тей. Школярі 
в і д ч у в а ю т ь 
свою долуче-
ність до жит-
тя Андріївки, 
вони вчаться 
с п р и й м а т и 
себе як час-
тину грома-
ди, зовсім 
п о - і н ш о м у 
ставляться до 
своїх слів, ду-
мок, вчинків. 
Таким чином, 
з а б е з п е ч у -
ється безперервний виховний процес у 
масштабах цілого села, в якому беруть 
участь всі жителі Андріївки. 

На завершення табірних днів у «Соне-
чку» вихованці підготували концерт. Були 
тут і запальні танці, і смішні сценки, і улю-
блені пісні. Батьки, дідусі й бабусі при-

йшли подивитись на таланти своїх дітей, 
підтримати їх. Учні вразили гостей свята 
своєю серйозною підготовкою, яскрави-
ми костюмами. Кожен прагнув розкрити 
себе якнайповніше, у свої виступи діти 
вкладали душу, талант і натхнення. Найак-
тивніші учасники табірного життя, пере-
можці конкурсів та свят, що проходили у 
«Сонечку», були нагороджені. Діти, в свою 
чергу, залишили на згадку педагогам до-
бірку віршів, на які їх надихнула атмосфе-
ра табору.

* * * * *
Добре те, що сонце світить!
Добре те, що вітер віє!
Добре те, що цей ось ліс
Разом з нами ріс і ріс!
Добре  гратися надворі!
Добре вчитися у школі!
Добре плавати в ставку,
Ловить рибку золоту!
Добре жити в Україні,
Моїй рідній Батьківщині!
Турбуватись про здоров’я,
Це важливе завдання,
Бо примножувать багатство
Мусим ми тепер щодня.

Антон Іщенко. 

люблю україну!
Люблю тебе, моя Вкраїно мила,
Твоя краса мені серденько полонила.
Без тебе я, мов нива без колосся,
Без тебе я – пташине безголосся,
Травневий гай без співу солов’я.
Люблю тебе, Україно моя!

Тетяна Хоменко. 
* * * * *

Спорт ми дуже сильно любим,
Спортом ми займатись будем.
Граєм в різні ігри класно,
Всіх обігруєм прекрасно!

Ей! Суперники ви наші!
Мало з’їли, мабуть, каші!

Андрій Германчук. 
* * * * * 

Гуркоче в небі грозовому грім,
Стрибають горобці, радіють діти.
Здоров’я буде в нас і в вас міцним,
Якщо зі спортом будем ми дружити.

Аліна Сівач. 
Попереду в наших дітей ще ціле літо! 

Дуже багато нових яскравих вражень і 
цікавих подій на них чекає. Але ми, педа-
гоги, віримо в те, що робота, проведена у 

пришкільному таборі накладе свій відби-
ток на формування дитячого світогляду, 
збагачення їхньої духовності та зміцнення 
моральних якостей.

юлія ЛИсЕНкО,
Оксана ХОМЕНкО,

Олена ГОрдОН.

«сонеЧко» на андріївськоМу неБосХилі
ка-ні-ку-ли!

З початком літа школа в Андріївці не зачинила свої двері перед учнями. Навпаки 
– будь-хто з школярів мав змогу стати вихованцем пришкільного табору з денним 
перебуванням «Сонечко», який розпочав свою роботу відразу після закінчення на-
вчального року.

один  день  
в  історії  раЙону

1 липня 1953 року об’єднано Коло-
щинське і Бузівське сільські споживчі то-
вариства в одне – Бузівське сільське спо-
живче товариство. (Рішення виконкому 
Макарівської районної ради).

1 липня 1958 року утворено район-
ну інспекцію по сільському господарству 
при виконкомі районної ради депутатів 
трудящих. (Рішення №267 виконкому Ма-
карівської районної ради).

1 липня 1958 року утворено цен-
тралізовану бухгалтерію при райвідді-
лі народної освіти. (Рішення № 344 від 
16.06.1958 виконкому Макарівської ра-
йонної ради).

(Використано інформацію, що міс-
титься в архівному фонді № 1).

юлія крАВЕЦь,
начальник архівного відділу 

райдержадміністрації.

для нього біля окружної дороги в 
києві відведено 140 га (удвічі біль-
ше, ніж найбільший в україні «7-й кі-
лометр» під Одесою). спочатку тор-
гувати можна буде з машин.

За словами керівника одного з адмі-
ністративних підрозділів ринку — «Овочі-
Фрукти» Оксани Паламарчук, на робочі 
місця  у  павільйонах  усі угоди підписано. 
Здебільшого це — найбільші агрогоспо-
дарства України та імпортери. А от щоб 
торгувати з машин, заздалегідь домов-
лятися не потрібно: можна приїжджати і 
працювати, щоправда, спочатку сплатив-
ши оренду.

Очікується, що завдяки цьому оптово-
му ринку ціни на городину і фрукти зни-
зяться в середньому на 25%, бо супер-
маркети, ресторани й навіть перекупники 
купуватимуть товар у виробників. Добуду-
вати ринок, інвестиції в який становлять 
1,35 млрд. грн., влада обіцяє за чотири 
роки.

ПерШого лиПня 
розПоЧне роБоту 

оПтовиЙ ринок

за повіДомленням 
інформагенТСТв

Регіональний етап Всеукраїнського 
конкурсу якості продукції (товарів, ро-
біт, послуг) - “100 кращих товарів Украї-
ни - 2011 року” зібрав рекордну кількість 
учасників - 1200, що на 16% перевищує 
торішній показник. Про це повідомила  
на прес-конференції в УКРІНФОРМі на-
чальник управління стратегічного пла-
нування та якості Держспоживстандар-
ту України Інесса Бокун. 

“Нинішнього року зросла кількість 
учасників, які конкуруватимуть у номінаці-
ях “продовольчі товари”, “промислові то-
вари для населення”, “товари виробничо-
технічного призначення”, “вироби 
народних промислів”, а також “послуги”. 
З 2003 року участь у конкурсі взяли близь-
ко семи тисяч підприємств, установ та ор-
ганізацій”, - сказала І.Бокун. 

За її словами, найбільшу активність 
нинішнього року виявили підприємства 
і організації Донецької та Харківської 
областей, які подали відповідно 114 і 98 
заявок на участь у конкурсі. Високу ак-
тивність продемонстрували підприєм-
ства Києва, Кривого Рога та Волинської 
області. Беруть участь у конкурсі й під-
приємства, які будуть задіяні за програ-
мою підготовки до проведення в Україні 
Євро-2012. 

Нинішнього року конкурс організова-
ний під патронатом Президента України 
Віктора Януковича і є єдиним в Україні 
державним конкурсом якості продукції. 

конкурс 
“100 кращиХ 

товарів україни - 
2011 року” зіБрав  

рекордну кількість 
уЧасників 
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ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Т/с “Сусiди”.
9.55 “Легко бути жiнкою”.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Темний силует.
12.50 Шеф-кухар країни.
13.40 Х/ф “Контрудар”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35 Т/с “Шахраї”.
16.30 Т/с “Велика прогулянка”.
17.20 Т/с “Слiдчий Путiлiн”.
18.15 Друга смуга.
19.00 Про головне.
19.40,1.45 Т/с “Нiколя Ле Флок”.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.40 Концерт Ю. Рибчинського 

“Любив, люблю, любитиму...”.
22.45 Трiйка, Кено, Максима.

22.50 Т/с “Європейський конвой”.
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.
2.40 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”.
7.00,8.00,9.00,19.30,0.05,3.00 

“ТСН”.
9.55,17.40 “Сiмейнi драми”.
10.50 Мелодрама “Адель”.
12.50,5.20 “Iлюзiя безпеки. 

Цiлющi святинi”.
13.55,4.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.20,16.20 Т/с “Шлюбний 

контракт”.
17.20 “Шiсть кадрiв”.
18.35 “Не бреши менi”. “Блудна 

дочка”.
20.00 “Мiняю жiнку”.
21.40 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.05 “Iлюзiя безпеки. Що на 

паличцi”.

23.00,3.15 “Грошi”.
0.20 Х/ф “Важкий випадок”. (2 к.).
2.10 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

інтер
4.50 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”.
11.20 Д/с “Детективи”.
12.10 “Знак якостi”.
12.50 Т/с “Спальний район”.
13.55 “Сiмейний суд”.
14.50 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 5”.
16.55 Д/ф “Купити безсмертя”.
18.10 Т/с “Блуднi дiти”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Футбол. Суперкубок Украї-

ни. Шахтар - Динамо.
23.30 Д/ф “Ралi на тарантасах”.
0.30 Х/ф “Той, що виганяє 

диявола 2”. (2 к.).
2.25 “Подробицi” - “Час”.
2.55 Служба Розшуку дiтей.
3.00 Д/ф “Поїзд-привид. Таєм-

ниця золота Колчака”.
3.45 Д/ф “Купити безсмертя”.

трк «україна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Москва. Центральний 

округ 3”.
11.00 Т/с “Бiгти”.
12.00 Т/с “Вiсяки”.
13.00 “Хай говорять. Маленька 

країна Наташi Корольової”.
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 “Глухар”.
23.50 Т/с “Мерсi”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Допустимi жертви”.
2.30 Щиросерде зiзнання.
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Кохання та iншi дурницi”.

ICTV
5.45 Факти.
6.00 М/с “Пригоди майстра 

кунг-фу”.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.05,12.55,19.10,1.35 Спорт.
6.40,13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.

7.45 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.15,0.40 Надзвичайнi 

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

українськи.
12.45 Факти. День.
14.15 Т/с “Морськi дияволи”.
16.30 Т/с “Ливарний, 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,3.10 Т/с “Кодекс честi”.
1.45 Т/с “Смерш”.
2.40 Факти.
4.45 Пiд прицiлом.

стб
6.00,1.35 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.50 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.55 “Чужi помилки. Вбивство 

на страусинiй фермi”.
9.55 Х/ф “Кохання пiд наглядом”.
11.55 Х/ф “Висота”.
13.55 “Очна ставка. Про тих, хто 

одного разу вирiшив: нiхто 
окрiм нас”.

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

18.10 “Неймовiрна правда про 
зiрок”.

19.50 “Правила життя. Секс: 
пiгулка вiд усiх хвороб”.

20.55 “Правила життя. Шлаки: брех-
ня про очищення органiзму”.

22.25 “Очна ставка. Хочу померти”.
23.20 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.40 Т/с “Сплачено смер-

тю. Таємниця вольних 
каменярiв”. (2 к.).

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 Т/с “Друзi”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,1.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Втрачена i знайдена”.
11.25,1.30 Хто проти блондинок?
12.35,19.35 Iнтуїцiя.
14.25,20.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Як я познайомився з 

вашою мамою 4”.

16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55,21.50 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.20 Спортрепортер.
0.00 Очевидець.
1.30 Служба розшуку дiтей.
1.35 Х/ф “В гонитвi за сонцем”.
3.05 Зона ночi.

нтн
5.55 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.45 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.50 Т/с “Детективи”.
8.20 “Щоденники “Ukraine Trophy”.
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 “Джокер”.
13.40 Т/с “МУР є МУР 2”.
15.40 Х/ф “Двiчi народжений”.
17.20 Т/с “Єрмак”.
18.30 “Речовий доказ”. Свiт 

розпусти.
19.00,21.30,0.00,2.15,5.10 

“Свiдок”.
0.25 Х/ф “Лiсовий воїн”.
2.40 “Правда життя”.
4.10 “Агенти впливу”.

вівторок,  5   липня

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

понеділок,  4   липня

середа,   6   липня 

ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.30 “Легко бути жiнкою”.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Слово регiонам.
12.35 Країна якостi.
13.10 Наша пiсня.
13.50 Х/ф “Макар-слiдопит”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35 Т/с “Шахраї”.
16.30 Т/с “Велика прогулянка”.
18.15 Друга смуга.
19.00 Про головне.
19.40,1.45 Т/с “Нiколя Ле Флок”.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25,0.10 Свiт спорту.
21.40 Досвiд.
22.35 Мегалот.
22.40 Суперлото, Трiйка, Кено.
22.50 Т/с “Європейський конвой”.

23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
2.40 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”.
7.00,8.00,9.00,19.30,0.05 “ТСН”.
9.55,17.40 “Сiмейнi драми”.
10.50,18.35 “Не бреши менi”.
11.50 “Iлюзiя безпеки. Що на 

паличцi”.
12.50,5.30 “Iлюзiя безпеки. 

Сучаснi чарiвники”.
13.45,4.15 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.10,16.10 Т/с “Шлюбний 

контракт”.
17.10 “Шiсть кадрiв”.
20.00 “Пекельна кухня”.
21.10 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.10 “Iлюзiя безпеки. Бiдний 

йогурт”.
23.00 “Особиста справа”.

0.20 Х/ф “Вульфсбейн: Людина-
вовк”. (3 к.).

2.00 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.45 Х/ф “Важкий випадок”. (2 к.).

інтер
5.00,15.00 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 Мухтара 2”.
11.20 Д/с “Детективи”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.05 “Сiмейний суд”.
16.55 Д/ф “Продавцi мрiї”.
18.10 Т/с “Блуднi дiти”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
21.35 Т/с “Тiльки ти”.
23.30,3.05 Д/ф “Зинаїда Кири-

ленко. Фатальна красуня”.
0.40 Х/ф “Воїни перевертнi”. (3 к.).
2.30 “Подробицi” - “Час”.
3.00 Служба Розшуку дiтей.
3.50 Д/ф “Продавцi мрiї”.

трк «україна»
6.10 Срiбний апельсин.

6.50 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Москва. Центральний 

округ 3”.
11.00 Т/с “Бiгти”.
12.00 Т/с “Вiсяки”.
13.00,4.30 “Хай говорять”.
15.35 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”.
20.15 Т/с “Глухар”.
23.50 Т/с “Мерсi”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Тремтiння землi”. (2 к.).
2.20 Щиросерде зiзнання.
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
5.20 Т/с “Кохання та iншi дурницi”.

ICTV
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Факти.
5.55 М/с “Пригоди майстра 

кунг-фу”.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.00,12.55,19.10,1.30 Спорт.
6.40 Т/с “Таємницi слiдства”.
7.45,4.55 Провокатор.

8.45 Факти. Ранок.
9.05,19.15,0.40 Надзвичайнi 

новини.
10.05,16.15 Т/с “Ливарний, 4”.
12.30,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40,3.05 Т/с “Кодекс честi”.
1.45 Т/с “Смерш”.
2.35 Факти.

стб
5.55,6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.35 “Бiзнес +”.
7.40 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.05 “Чужi помилки”.
9.10 Х/ф “Пороки i їхнi шану-

вальники”.
13.55,22.25 “Очна ставка”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.10 “Зоряне життя. 

Найбажанiшi нареченi”.

20.15 “Росiйськi сенсацiї. Спец. ви-
пуск. Таємне життя кумира”. 
“Зорянi вiйни за кохання”.

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 “Пороки i їхнi шану-

вальники”.
5.10 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 Т/с “Друзi”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,1.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Сiмейка Аддамс”.
11.25,22.45 Хто проти блондинок?
12.35,19.35 Iнтуїцiя.
14.30,20.40 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Як я познайомився з 

вашою мамою 4”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.

17.55,21.45 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.15 Спортрепортер.
0.00 Очевидець.
1.25 Служба розшуку дiтей.
1.30 Х/ф “Мiй новий пiстолет”. (2 к.).
3.05 Зона ночi. Культура.

нтн
5.55 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.45,1.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.50 Т/с “Детективи”.
8.20 “Щоденники “Ukraine Trophy”.
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 “Джокер”.
13.40 Т/с “МУР є МУР 2”.
15.30 Х/ф “Третiй тайм”.
17.20 Т/с “Єрмак”.
18.30 “Правда життя”. Штучно 

модифiковане тiло.
19.00,21.30,0.00,2.25,5.15 

“Свiдок”.
0.30 “Покер Дуель”.
2.50 “Речовий доказ”.

неділя, 3  липня

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.
8.50,0.50 Кориснi поради.
9.05 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
10.35 Доки батьки сплять.
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00 Ближче до народу.
12.30 Настiльний тенiс. Огляд.
12.35 М/с “Сандокан”.
13.35 Х/ф “Два бiйцi”.
14.50 Золотий гусак.
15.20 В гостях у Д. Гордона.
16.15 Музичний фестиваль 

“Сходи до неба”.
17.50 Х/ф “Якщо ворог не 

здається”.
19.15 Пiдсумки тижня.

20.00 Дiловий свiт. Тиждень.
20.35 Хочу, щоб ти була.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.05 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.00 Т/с “Домiвка”.
5.25 Околиця.

1+1
6.45 Комедiя “Гангстер i син”.
8.25 М/ф “Ну, постривай!”
9.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Велика рiзниця”.
12.25 “Шiсть кадрiв”.
13.15 “Тиждень без жiнок”.
14.15,4.50 Комедiя “Iсторiя 

весняного призову”.
16.10 Х/ф “Кров - не вода”.
19.30,23.25 “ТСН”.
20.00 “Голос країни”.
22.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).

22.25 “Свiтське життя”.
0.05 “Tkachenko.ua”.
0.45 Х/ф “Перетинаючи кордон”. 

(2 к.).
2.45 Комедiя “Гангстер i син”.
4.15 “Ремонт +”.

інтер
5.50 “Поки всi вдома”.
6.30 Вечiр боксу з В. Кличко.
8.35 М/с “Вiнкс”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Недiля з “Кварталом”.
10.25 Т/с “Зимова вишня”.
12.15 Х/ф “Неслужбове за-

вдання”.
14.15 Х/ф “Вибух удосвiта”.
16.00 Бенефiс О. Сєрова. “Я 

кохаю тебе до слiз”.
18.10 Т/с “Про тебе”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Т/с “Про тебе”.
22.50 Х/ф “Красунька”. (2 к.).
0.35 “Подробицi тижня”.
1.20 Т/с “Зимова вишня”.
2.45 Х/ф “Неслужбове за-

вдання”.
трк «україна»

6.10 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.

7.20 Х/ф “Рiднi i близькi”.
9.15 Ласкаво просимо.
10.15 Т/с “Успiх за будь-яку цiну”.
11.15 Х/ф “Коли не вистачає 

кохання”.
13.10,4.00 Т/с “Злочин буде 

розкрито 2”.
16.10 Х/ф “Тiльки повернися!”
18.00,19.30 Т/с “Бiгти”.
19.00,3.30 Подiї тижня.
21.25 Х/ф “Допустимi жертви”.
23.20 Х/ф “Чоловiк повинен 

платити”.
1.20 Х/ф “Агора”. (2 к.).
5.30 Срiбний апельсин.

ICTV
5.25 Факти.
5.45 М/ф.
6.10 Квартирне питання.
6.55 Анекдоти по-українськи.
7.15 Т/с “Рюрiки”.
7.55 Х/ф “Скелелазка i останнiй 

з сьомої колиски”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Уральськi пельменi.
14.40 Х/ф “Бiблiотекар: У по-

шуках Списа долi”.

16.55 Велика рiзниця.
17.55 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Бiблiотекар 3: Про-

кляття чашi Iуди”.
21.45 Х/ф “Тринадцятий воїн”. 

(2 к.).
23.50 Голi i смiшнi.
1.10 Х/ф “Доктор Ноу”.
3.05 Iнтерактив. Тижневик.
3.20 Х/ф “Доктор Дулiттлл 4: 

Рiвняння на хвiст”.
4.45 Т/с “Термiнатор: Хронiки 

Сари Коннор”.
стб

5.25 М/ф: “Дюймовочка”, “Кро-
кодил Гена i Чебурашка”.

7.00 Х/ф “Варвара-краса, довга 
коса”.

8.45 “Їмо вдома”.
9.55 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
10.55 “Караоке на Майданi”.
11.55 “Горiлка. Iсторiя 

всеросiйського гуляння”.
13.55 “Росiйськi сенсацiї. Хреще-

ний батько”. “Зiрки-одинаки”.
15.50 “Зоряне життя. Нянi-

монстри”.
16.55 “Моя правда. Сергiй 

Звєрєв. Без обличчя”.
18.00 “Паралельний свiт”.

19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.00 Х/ф “Кохання пiд нагля-

дом”. (2 к.).
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.35 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
3.20 Нiчний ефiр.

новий  канал
3.55 Т/с “Ранетки”.
5.30 Клiпси.
5.55 Х/ф “Дикi кiшки”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь.
9.00 М/с “Спорт з Гуфi”.
9.35 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Х/ф “Iндiана Джонс: У по-

шуках втраченого ковчега”.
12.20 Даєш молодь.
12.50 Шоуманiя.
13.45 Ексклюзив.
14.40 Аналiз кровi.
15.05 Info-шок.
16.05 Новий погляд.
17.05 Т/с “Воронiни”.
18.50 Х/ф “Полiцейська академiя 

4”. (2 к.).
20.40 Х/ф “Iндiана Джонс i храм 

долi”.
23.00 “Красунi”.
23.40 Спортрепортер.

23.45 Х/ф “Король вечiрок 3”. 
(3 к.).

1.45 Х/ф “Любовний менедж-
мент”. (2 к.).

3.05 Зона ночi.
3.10 Козацький флот.
3.25 Зоряна година козацтва.
3.40 Козацтво: руїна.
3.45 Дике поле.
3.50 Зона ночi.

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”. Друг Васi Сталiна.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Щоденники “Ukraine 

Trophy”.
12.40 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.50 Т/с “Лiговка”.
19.00 Х/ф “Сiра Сова”.
21.30 Х/ф “Взяти живим або 

мертвим”. (2 к.).
23.50 Х/ф “Людина-змiя”. (3 к.).
1.30 Х/ф “Сiра Сова”.
3.25 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
5.10 “Правда життя”.

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 Д/ф “Пiд шквалом хвиль”.
10.50 Д/ф “Легенди будинку, що 

плаче”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Армiя.
13.00 Д/ф “Левко Ревуцький. 

Симфонiя №3. “На лезi 
бритви”.

13.25 Д/ф “Вiдкриття неба. 
Першi з перших”.

14.10 Д/ф “Боспорськi агони-
2011”.

14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35 Шустер-Live.
17.20 Т/с “Слiдчий Путiлiн”.
18.15 Друга смуга.
19.00 Про головне.
19.30,1.45 Т/с “Нiколя Ле Флок”.
20.25 Сiльрада.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.

21.25 Свiт спорту.
21.40 Концерт Ю. Рибчинського 

“Любив, люблю, любитиму...”.
22.45 Трiйка, Кено.
22.50 Т/с “Європейський 

конвой”.
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.
2.40 Т/с “Домiвка”.

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

“1+1”.
7.00,8.00,9.00,19.30,23.50,3.25 

“ТСН”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00 “Анатомiя слави”.
10.50 “ДАЇшники”.
12.55,3.40 Х/ф “Щастя бути поруч”.
15.40 Мелодрама “Адель”.
17.40 “Сiмейнi драми”.
18.35 “Не бреши менi”. “Жертва”.
20.00 “Тиждень без жiнок”.
21.05,2.10 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
23.00 “Tkachenko.ua”.
0.05 Х/ф “Перетинаючи кордон”. 

(2 к.).

інтер
5.00 Х/ф “Красунька”.
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”.
11.20 Д/с “Детективи”.
12.10 “Знак якостi”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
13.20 “Сiмейний суд”.
14.20 “Юрмалiна-2010”.
16.15 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Блуднi дiти”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “Тiльки ти”.
0.40 Д/ф “Актори однiєї ролi”.
1.35 “2 кiнських сили”.
2.00 Х/ф “Той, що виганяє 

диявола”.
4.00 “Подробицi” — “Час”.

трк «україна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї тижня.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.30,14.00 Т/с “Слiд”.
9.10 Х/ф “Тiльки повернися!”
11.00 Т/с “Бiгти”.
12.00 Т/с “Вiсяки”.

13.00 “Хай говорять”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.40 Подiї.
17.15,4.00 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
20.15 Т/с “Москва. Центральний 

округ 3”.
0.10 Х/ф “Перша спроба”.
4.40 “Хай говорять”.
5.25 Т/с “Кохання та iншi 

дурницi”.
ICTV

5.50 Служба розшуку дiтей.
6.00 М/с “Пригоди майстра 

кунг-фу”.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.05,12.55,19.10,1.45 

Спорт.
6.40 Провокатор.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.15,0.55 Надзвичайнi 

новини.
10.10 Т/с “Ливарний, 4”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15 Х/ф “Бiблiотекар 3: Про-

кляття чашi Iуди”.
16.35 Т/с “Ливарний, 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.

22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,3.55 Свобода слова.
2.00 Життя без правил.
3.20 Факти.

стб
5.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.35 “Бiзнес +”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.35 Х/ф “Кохання як мотив”.
9.40 Х/ф “Iнтердiвчинка”. (2 к.).
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.50 “Україна має талант!”
22.25 “Очна ставка. Про тих, хто 

одного разу вирiшив: нiхто 
окрiм нас”.

23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Т/с “Сплачено смертю. Три 

смертi доктора Фауста”. (2 к.).
3.15 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 Т/с “Друзi”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,0.50 Репортер.
9.10 Х/ф “Iндiана Джонс i Храм 

долi”.
11.55 Хто проти блондинок?
13.05,19.35 Iнтуїцiя.
14.30,16.50 Т/с “Татусевi 

дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Як я познайомився з 

вашою мамою 4”.
17.55,21.45 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.05 Спортрепортер.
20.40 Т/с “Татусевi дочки”.
22.50 Новий погляд.
23.50 Очевидець.
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Новий погляд.
2.10 Х/ф “Гладiатор”. (2 к.).
3.45,4.00 Зона ночi. Культура.
3.50 Усмiшник.

нтн
5.50 Х/ф “Сiра Сова”.
7.45 Т/с “Детективи”.
8.20 “Щоденники “Ukraine Trophy”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Правда життя”. Робiнгуди.
9.10,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.05 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40 Т/с “Джокер”.
13.40 Т/с “МУР є МУР 2”.
15.35 Х/ф “Сашка”.
17.15 Т/с “Єрмак”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.15,5.10 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Джокер”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.25 Х/ф “Людина-змiя”. (3 к.).
2.40 “Речовий доказ”.
3.20 “Агенти впливу”.
4.20 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
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неділя,   10    Липня

субота,   9   липня

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.
14.10 Погода.
14.15 Наша пiсня.
14.55 Формула-1. Гран-прi 

Великобританiї. Квалiфiкацiя.
16.20 Феєрiя мандрiв.
16.45 Зелений коридор.
16.55 Х/ф “В лiсах пiд Ковелем”.
19.05 Майстер-клас.
19.30 Золотий гусак.
19.55,21.40 Шоу грандiв “Честь 

маю запросити...”.
21.00 Пiдсумки дня.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 Золота десятка М. По-

плавського.

0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
2.05 ТелеАкадемiя.
2.25 Х/ф “Брат i сестра”.
4.10 Х/ф “Хлопчик на водi”.

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”.
12.00 “Шiсть кадрiв”.
12.55 “Голос країни”.
15.15 “ДАЇшники”.
17.20 “ДАЇшники”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Квiти вiд 

Лiзи”.
23.50 Бойовик “Подвiйний 

удар”. (2 к.).
1.45 Х/ф “Самоволка”. (2 к.).
3.25 “ТСН”.
3.55 Х/ф “Любий Френкi”.
5.35 “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”.
11.25 “Позаочi”.
12.20 Т/с “Загальна терапiя”.
17.05 “Юрмалiна-2010”.
19.05 “Гаряче крiсло”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Бенефiс. Крутi 90-i. 

Щасливi пiснi смутного 
часу”.

22.55 “Розбiр польотiв”.
23.55 Х/ф “День кiнця свiту”. 

(2 к.).
1.25 “Подробицi” - “Час”.
1.55 “Позаочi”.
2.40 Х/ф “День кiнця свiту”. 

(2 к.).
4.05 Х/ф “Ловiтор”. (2 к.).
6.00 “Знак якостi”.

трк «україна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.15 Х/ф “Я тебе обожнюю”.

9.10 Т/с “Успiх за будь-яку цiну”.
12.00 Гола красуня.
13.00 Т/с “Злочин буде роз-

крито 2”.
14.55 Х/ф “Наречена на за-

мовлення”.
17.00 Нова Хвиля в Юрмалi - 

2010. Краще.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Бiгти”.
23.10 Х/ф “Тече рiчка Волга”.
1.10 Х/ф “Малохольна”.
2.50 Щиросерде зiзнання.
3.20 Подiї.
3.40 Т/с “Злочин буде роз-

крито 2”.
5.50 Срiбний апельсин.

ICTV
5.15 Факти.
5.45 Х/ф “H2O”.
7.15 Козирне життя.
7.50 Х/ф “З Росiї з любов`ю”.
10.10 Велика рiзниця.
11.05 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.45 Квартирне питання.
12.40 Х/ф “Мортал Комбат”.
14.45 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом.

16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.10 Х/ф “Рок-н-рольник”. 

(2 к.).
22.40 Т/с “Рюрiки”.
23.05 Х/ф “V” означає Вендета”.
1.45 Х/ф “Дуже страшне кiно 

2”. (2 к.).
3.00 Х/ф “З Росiї з любов`ю”.

стб
5.25 М/ф “Дванадцять мiсяцiв”.
6.15 Х/ф “Земля Санникова”.
8.00 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 М/ф “Пiнгвiни Мадагас-

кару”.
12.00 Х/ф “В двох кiлометрах 

вiд Нового року”.
14.05 “Як вийти замiж з 

Анфiсою Чеховою”.
16.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.00 Х/ф “Джентльмени удачi”.
20.55 Х/ф “Дорога, що веде до 

щастя”.

22.55 “ВусоЛапоХвiст”.
0.05 Х/ф “Земля Санникова”.
2.00 Х/ф “Довга розлука”.
4.05 “Мобiльна скринька”.
4.20 Нiчний ефiр.

новий  канал
4.15 Т/с “Ранетки”.
5.50 Т/с “Журнал мод”.
6.55 Х/ф “Такер: Людина i його 

мрiя”.
9.00 М/с “Спорт з Гуфi”.
9.35 М/с “Дональд Дак”.
10.00 М/ф “Новi пригоди 

Бiлоснiжки”.
11.25 Х/ф “Рядова 

Бенджамiн”.
13.50 Файна Юкрайна.
15.00 Т/с “Татусевi дочки”.
16.45 Х/ф “Казки на нiч”.
18.45 Х/ф “Полiцейська 

академiя 5”. (2 к.).
20.40 Х/ф “Iндiана Джонс i 

останнiй хрестовий похiд”.
23.05 Х/ф “Дiвчина мого най-

кращого друга”. (3 к.).
1.10 Спортрепортер.
1.15 Х/ф “Полювання на 

вiдьом”. (2 к.).
2.55 Зона ночi. Культура.

3.00 Невгомонний Пантелеймон.
3.30 Зона ночi.
3.35 Запорiзька Сiч. Витоки.
3.50 Джерела Батькiвщини.
4.00 Братiя i дружина.
4.05 У литовський час.
4.10 Зона ночi.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.15 Т/с “Мiс Марпл”.
9.20 Х/ф “Горобиновий вальс”.
11.30 “Речовий доказ”. Свiт 

розпусти.
12.00 “Спецназ внутрiшнiх 

вiйськ. Мiсiя здiйсненна”.
12.25 “Щоденники “Ukraine 

Trophy”.
12.35 Х/ф “Без строку дав-

нини”.
14.35 Х/ф “Тимур i його ком-

мандос”.
16.50 Т/с “МанГуст”.
19.00 Т/с “Лiговка”.
23.10 Х/ф “Мокасини Манiту”.
1.00 Х/ф “Хаос”. (2 к.).
2.40 “Речовий доказ”.
3.45 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.

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.
9.00 Погода.
9.05 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
10.30 Мiнi-мiс Україна-2011.
11.05 Погода.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.00 В гостях у Д. Гордона.
14.00 Країна якостi.
14.25 Золотий гусак.
14.55 Формула-1. Гран-прi 

Великобританiї.
16.55 Дiловий свiт. Тиждень.
17.25 Шоу грандiв “Честь маю 

запросити...”.
18.30 Х/ф “Пiанiст”.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.

22.05 Фольк-music.
22.50 Погода.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.05 Х/ф “Рiно Гаетано”.
5.25 Околиця.

1+1
6.50 Комедiя “Пiдкорювачi часу”.
8.30 М/ф “Ну, постривай!”
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Шiсть кадрiв”.
12.50 “Мiняю жiнку”.
14.35 “Тиждень без жiнок”.
15.45 Мелодрама “Квiти вiд 

Лiзи”.
19.30 “Телевiзiйна Служба 

Новин”.
20.00 “Голос країни”.
22.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.25 “Свiтське життя”.
23.25 “Телевiзiйна Служба 

Новин”.
0.05 “Tkachenko.ua”.

0.45 Мелодрама “Картахена”. 
(2 к.).

2.25 Мелодрама “Наречена була 
в чорному”.

4.10 Комедiя “Пiдкорювачi 
часу”.

5.40 “Ремонт +”.
інтер

6.45 Д/ф “Шукач ковчега”.
7.40 “Поки всi вдома”.
8.35 М/с “Вiнкс”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Недiля з “Кварталом”.
10.30 Т/с “Сiмейна iсторiя”.
15.05 Д/ф “Крутий маршрут 

Iгоря Крутого”.
16.05 “Бенефiс. Крутi 90-i. 

Щасливi пiснi смутного 
часу”.

18.00 Т/с “Материнський 
iнстинкт”.

20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Т/с “Материнський 

iнстинкт”.
23.05 Х/ф “Листоноша завжди 

дзвонить двiчi”. (3 к.).
1.20 “Подробицi тижня”.
2.05 Д/ф “Сповiдь ката”.
2.55 Х/ф “Листоноша завжди 

дзвонить двiчi”. (3 к.).
трк «україна»

6.00 Срiбний апельсин.

6.40 Подiї.
7.00 Х/ф “Наречена на замов-

лення”.
9.00 Ласкаво просимо.
10.00 Т/с “Успiх за будь-яку 

цiну”.
11.00 Х/ф “Тече рiчка Волга”.
13.00 Т/с “Злочин буде роз-

крито 2”.
14.55 Х/ф “Кохання до за-

питання”.
17.00 Т/с “Чиста проба”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Чиста проба”.
21.30 Щиросерде зiзнання.
22.20 Футбольний вiкенд.
23.30 Х/ф “Точка повернення”.
2.10 Х/ф “Малохольна”.
3.40 Подiї.
4.00 Т/с “Злочин буде розкрито 

2”.
ICTV

5.25 Погода.
5.30 Факти.
5.40 Погода.
5.45 М/с “Пригоди майстра 

кунг-фу”.
6.30 Квартирне питання.
7.20 Анекдоти по-українськи.
7.40 Т/с “Рюрiки”.
8.05 Х/ф “Голдфiнгер”.
10.35 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.

12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Стоп-10.
13.45 Наша Russia.
14.05 Х/ф “V” означає Вендета”.
16.50 Велика рiзниця.
17.50 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф “Парк Юрського 

перiоду”.
22.15 Х/ф “Клiтка 2”. (2 к.).
0.05 Голi i смiшнi.
1.30 Х/ф “Голдфiнгер”.
3.00 Iнтерактив. Тижневик.
3.45 Х/ф “Рок-н-рольник”. (2 к.).

стб
5.00 М/ф: “Доктор Айболить”, 

“Казка про царя Салтана”.
7.00 Х/ф “Вогонь, вода i... мiднi 

труби”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї 

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

всеросiйського похмiлля”.
13.55 “Росiйськi сенсацiї. Спец. 

випуск. Таємне життя 
кумира”.

14.45 “Росiйськi сенсацiї. Зорянi 
вiйни за кохання”.

15.35 “Зоряне життя. 
Найбажанiшi нареченi”.

16.40 “Моя правда. Iрина 
Алфьорова”.

18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.05 Х/ф “Двi iсторiї про 

кохання”.
23.15 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
0.20 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
3.35 Нiчний ефiр.

новий  канал
4.30 Т/с “Ранетки”.
6.05 Клiпси.
6.30 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Даєш молодь.
9.00 М/с “Спорт з Гуфi”.
9.35 М/с “Дональд Дак”.
10.00 Х/ф “Iндiана Джонс i 

останнiй хрестовий похiд”.
12.45 Даєш молодь.
12.50 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.35 Аналiз кровi.
15.05 Info-шок.
16.05 Новий погляд.
17.05 Т/с “Воронiни”.
17.30 Х/ф “Полiцейська академiя 

6”.
19.15 Х/ф “Iндiана Джонс i 

Королiвство кришталевого 
черепа”.

22.00 Хочу на Фабрику!

23.10 “Красунi”.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Кiнопобачення”. 

(2 к.).
1.20 Х/ф “Розгадка”. (2 к.).
3.00 Зона ночi.
3.05 Там на горi сiч iде.
3.20 Загартовуючи юнацтво.
3.35 З полону на свободу.
3.50 Останнi лицарi.
4.05 Зона ночi.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.15 Т/с “Мiс Марпл”.
9.10 Т/с “МанГуст”.
11.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Путiвка в життя.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Щоденники “Ukraine 

Trophy”.
12.40 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.55 Т/с “Лiговка”.
19.00 Х/ф “Битва титанiв”.
21.30 Х/ф “Хаос”. (2 к.).
23.45 Х/ф “Людина-акула”. 

(3 к.).
1.35 Д/ф “Земля: життя без 

людей”.
3.05 “Речовий доказ”.
3.45 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.

четвер,   7   липня

ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Т/с “Сусiди”.
10.00 Закриття сесiї Верховної 

Ради України.
12.30,15.00,18.20 Новини.
12.40 Дiловий свiт.
12.55 “Надвечiр`я”.
13.25 Околиця.
13.50 Х/ф “Макар-слiдопит”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Пiанiст”.
18.40 Магiстраль.
19.00 Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.25 Шустер-Live.
0.00,0.30 Пiдсумки.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.
1.25 Шустер-Live.
2.25 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
2.45 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
3.45 Т/с “Домiвка”.

5.20 “Надвечiр`я”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

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”.
10.55 “Не бреши менi”. “Ради 

дiтей”.
11.55 “Iлюзiя безпеки. Чим 

пахне масло”.
12.55 “Iлюзiя безпеки. Космiчна 

загроза”.
13.50 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.15 Т/с “Шлюбний контракт”.
16.15 Т/с “Шлюбний контракт”.
17.15 “ДАЇшники”.
20.00 Бойовик “Подвiйний 

удар”. (2 к.).
22.05 Х/ф “Самоволка”. (2 к.).
0.10 “Пекельна кухня”.
1.25 Бойовик “Пiдривник”.
2.55 Мелодрама “Любий 

Френкi”.
4.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
5.45 “Iлюзiя безпеки. Космiчна 

загроза”.

інтер
5.00 Т/с “Докази”.
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 Мухтара 2”.
11.20 Т/с “Детективи”.
12.15 Т/с “Знак якостi”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.00 Т/с “Докази”.
17.00 Д/ф “Зворотний бiк 

мiсяця”.
18.10 Т/с “Блуднi дiти”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
22.30 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
1.05 Х/ф “Крiстiна”.
3.00 “Подробицi” - “Час”.
3.30 Х/ф “П`ятниця 12-е”. (2 к.).
4.55 “Знак якостi”.

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

довження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Бiгти”.

12.00 Т/с “Вiсяки”.
13.00 “Хай говорять. Моднi 

дiєти”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.35 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”.
20.15 Т/с “Успiх за будь-яку 

цiну”.
0.00 Х/ф “Я тебе обожнюю”.
1.45 Х/ф “Патруль часу 2: 

Берлiнське рiшення”. (2 к.).
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. 

(2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Кохання та iншi 

дурницi”.

ICTV
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Факти.
5.55 М/с “Пригоди майстра 

кунг-фу”.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.00,12.55,19.10,1.15 

Спорт.
6.40 Т/с “Таємницi слiдства”.
7.45 Стоп-10.
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 “Морськi дияволи”.
16.35 Т/с “Ливарний, 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.10 Т/с “Кодекс честi”.
0.10 Надзвичайнi новини.
1.30 Т/с “Смерш”.
2.20 Факти.
2.55 Т/с “Кодекс честi”.

стб
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.45 Х/ф “Казус Кукоцького”.
17.55 “Вiкна-новини”.
18.05 Х/ф “Казус Кукоцького”.
20.05 “Холостяк”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Холостяк”.
22.45 “Холостяк. Як вийти 

замiж”.
0.15 Х/ф “В двох кiлометрах вiд 

Нового року”.
2.10 “Вiкна-спорт”.
2.20 “Бiзнес +”.
2.25 Х/ф “Божевiльний день”.
3.30 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 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 “Лiтаком, поїздом, 

машиною”.
11.15 Хто проти блондинок?
12.30 Iнтуїцiя.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Ханна Монтана 3”.
15.55 Т/с “Як я познайомився з 

вашою мамою 4”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.25 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
21.35 Спiвай, якщо можеш.
0.05 Очевидець.
1.35 Х/ф “Пам`ятай мене”. 

(2 к.).
3.15 Зона ночi.
3.20 Українцi. Надiя.
3.55 Зона ночi.

нтн
5.50 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.40 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.45 Т/с “Детективи”.
8.20 “Щоденники “Ukraine 

Trophy”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “Джокер”.
13.40 Т/с “МУР є МУР 3”.
15.40 Х/ф “Горобиновий вальс”.
17.45 Т/с “Єрмак”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Джокер”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.25 Х/ф “Крокодил 2: Перелiк 

жертв”. (3 к.).
2.10 “Свiдок”.
2.35 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.15 “Свiдок”.
5.40 “Легенди бандитської 

Одеси”.

п’ятниця,   8   липня

ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Т/с “Сусiди”.
9.55 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.05 Крок до зiрок. Євробачення.
13.50 Х/ф “Макар-слiдопит”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35 Т/с “Шахраї”.
16.30 Т/с “Велика прогулянка”.
18.15 Друга смуга.
19.00 Про головне.
19.20 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
19.40,1.45 Т/с “Нiколя Ле Флок”.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.40 Концерт Ю. Рибчинського 

“Любив, люблю, любитиму...”.
22.45 Трiйка, Кено, Максима.
22.50 Т/с “Європейський конвой”.

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.
2.40 Х/ф “Вечiр на Iвана 

Купала”.
3.45 Д/ф “Високе мистецтво. 

Тiцiан”.
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”.
7.00,8.00,9.00,19.30,0.05 “ТСН”.
9.55,17.40 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Зник 

чоловiк”.
11.55 “Iлюзiя безпеки. Бiдний 

йогурт”.
12.55,5.25 “Iлюзiя безпеки. 

Снiгова людина”.
13.45,4.10 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05,16.05 Т/с “Шлюбний 

контракт”.
17.05 “Шiсть кадрiв”.
18.35 “Не бреши менi”. “Дiти-

злодiї”.

20.00 “Одружений за власним 
бажанням”.

21.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.05 “Iлюзiя безпеки. Чим 

пахне масло”.
23.00 Т/с “Теорiя брехнi”.
0.20 Х/ф “Пiдривник”. (2 к.).
1.55 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.45 Х/ф “Вульфсбейн: Людина-

вовк”. (3 к.).
інтер

5.00 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 Мухтара 2”.
11.20 Д/с “Детективи”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.05 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 5”.
17.05 Д/ф “Таємницi пiрамiд”.
18.10 Т/с “Блуднi дiти”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
21.35 Т/с “Тiльки ти”.
0.30,4.00 Д/ф “Євгенiй Леонов. 

А сльози капали...”
1.30 Х/ф “Притулок”. (2 к.).

3.25 “Подробицi” - “Час”.
3.55 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
трк «україна»

6.10 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Бiгти”.
12.00 Т/с “Вiсяки”.
13.00 “Хай говорять. Греко-

росiйська боротьба”.
15.35 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 “Тремтiння землi 2: 

Повторний удар”. (2 к.).
2.20 Щиросерде зiзнання.
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Кохання та iншi дурницi”.

ICTV
5.45,2.40 Факти.
5.55 М/с “Пригоди майстра 

кунг-фу”.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.00,12.55,19.10,1.30 Спорт.

6.40 Т/с “Таємницi слiдства”.
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.
13.15 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.20 Т/с “Морськi дияволи”.
16.15 Т/с “Ливарний, 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Кодекс честi”.
1.45 Т/с “Смерш”.
3.10 Т/с “Кодекс честi”.
4.45 Стоп-10.

стб
6.00,1.10 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.45 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.10 “Чужi помилки. Остання 

вiдпустка “нiмця”.
9.10 Х/ф “Мiй особистий ворог”.
13.55 “Очна ставка. Чорна магiя”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.

19.05 “Моя правда. Iрина 
Алфьорова”.

20.10 “Як вийти замiж з 
Анфiсою Чеховою”.

22.25 “Очна ставка. Продаж дiтей”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.00 “Вiкна-спорт”.
1.15 Х/ф “Мiй особистий ворог”.
5.05 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 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 “Клуб перших дружин”.
11.30 Хто проти блондинок?
12.55,19.35 Iнтуїцiя.
14.25 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Як я познайомився з 

вашою мамою 4”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55,21.50 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.25 Спортрепортер.
20.45 Т/с “Татусевi дочки”.

22.50 Хто проти блондинок?
0.05 Очевидець.
1.35 Служба розшуку дiтей.
1.40 Х/ф “В руках Божих”.
3.10,3.55 Зона ночi.
3.15 Богдан Хмельницький.

нтн
5.50 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.40 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.45,12.00 Т/с “Детективи”.
8.20 “Щоденники “Ukraine Trophy”.
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”.
12.30,19.20 Т/с “Джокер”.
13.40 Т/с “МУР є МУР 2”.
15.35 Х/ф “Хiд конем”.
17.20 Т/с “Єрмак”.
18.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Путiвка в життя.
19.00,21.30,0.00,2.20,5.15 

“Свiдок”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
2.45 “Речовий доказ”.
3.15 “Правда життя”.
4.05 “Агенти впливу”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.
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Проектом закону “Про внесення змін до По-
даткового кодексу україни та деяких інших зако-
нодавчих актів україни” передбачається:

• скасування обмежень щодо віднесення на витра-
ти платника Податку на прибуток витрат на придбання 
товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб - платників єди-
ного податку;

• подання платниками податку на прибуток пере-
ліку доходів і витрат у розрізі контрагентів, які є плат-
никами єдиного податку;

• встановлення обов’язку реєстрації платником 
ПДВ у разі надання послуг платникам ПДВ;

• визначення положення щодо оподаткування до-
ходів фізичних осіб, які здійснюють несистематичний 
продаж товарів, у вигляді короткого термінованого 
свідоцтва;

• збільшення обсягів річного доходу та прив’язка їх 
до розміру мінімальної заробітної плати;

• прив’язка ставок єдиного податку для фізичних 
осіб до розміру мінімальної заробітної плати:

для доходів до 150 мінімальних заробітних плат: 
максимальна ставка - 10% мінімальної заробітної пла-
ти;

для доходів до 1000 мінімальних заробітних плат: 
максимальна ставка - 20%   мінімальної заробітної 
плати;

для фізичних осіб з обсягом доходу до 2000 міні-
мальних заробітних плат: встановлення відсоткової 
ставки податку (3% від доходу - за умови сплати ПДВ, 
5% від доходу - без сплати ПДВ);

• скасування 50 - відсоткової надбавки, що засто-
совується до фіксованих ставок податку за кожного 
найманого працівника фізичної особи;

• обмеження сфери застосування спрощеної сис-
теми оподаткування для окремих видів господарської 
діяльності (високорентабельних, доходи від яких є па-
сивними або які за своєю суттю не потребують дер-
жавної підтримки у вигляді сплати єдиного податку);

• виключення зі складу єдиного податку ресурсних 
платежів з метою сприяння раціональному викорис-
танню природних ресурсів;

• повернення фізичним особам - платникам єди-
ного податку права реєструватися платниками ПДВ;

•ведення книги обліку лише доходів, ведення 
спрощеного обліку доходів і витрат платниками єди-
ного податку, зареєстрованими платниками ПДВ;

• ведення юридичними особами спрощеного бух-
галтерського обліку доходів і витрат за методикою, 
визначеною Мінфіном України;

• встановлення річного звітного періоду для фізич-
них осіб з обсягом доходу до 150 розмірів мінімальної 
заробітної плати, для інших платників - збереження 
подання квартальної звітності;

• визначення підстав для анулювання свідоцтва 
платника єдиного податку;

• встановлення фінансової відповідальності за по-
рушення умов застосування спрощеної системи опо-
даткування.

Проект внесено Кабінетом Міністрів України.
(Проект № 8521)

Ярослава уНІЧЕНкО,
головний державний податковий 

інспектор дПІ в Макарівському районі.

ПередБаЧаЄ 
  Проект 

До віДома плаТників поДаТків

У березні цього року набрав 
чинності Закон України «Про вне-
сення змін до Закону України «Про 
виконавче провадження» та деяких 
інших законодавчих актів України 
щодо вдосконалення процедури 
примусового виконання рішень су-
дів та інших органів (посадових) 
осіб», що був прийнятий Верховною 
Радою України 4 листопада 2010 
року. Вказаним законодавчим актом, 
зокрема, у новій редакції викладено 
Закон України «Про виконавче прова-
дження», який регулює порядок при-
мусового виконання рішень судів та 
інших органів (посадових) осіб. 

Беззаперечним позитивним по-
ложенням Закону в новій редакції 
є надання доступу державному ви-
конавцю до баз даних і реєстрів, у 
тому числі електронних, що містять 
інформацію про боржників, їхнє 
майно та кошти (ч, 2 ст. 4 нового За-
кону). Наявність такого доступу має 
значно спростити та прискорити 
один із основних моментів виконав-
чого провадження - виявлення чи 
розшук належного боржнику майна 
та коштів (на жаль, на даний час тех-
нічно цей захід не створено).

Дещо розширені повноваження 
державного виконавця. Тепер він 
буде надавати строк не для “добро-
вільного виконання рішення”, “а для 
самостійного виконання рішення” 
(ст. 25 нового Закону). Слід заува-

жити, що згідно діючого Закону, при 
відкритті виконавчого проваджен-
ня за заявою стягувача державний 
виконавець може накласти арешт 
лише на майно боржника, то згідно 
з новим Законом при відкритті вико-
навчого провадження арешт може 
бути накладено і на кошти боржни-
ка. При цьому арешт при відкритті 
виконавчого провадження буде на-
кладатися окремою постановою. 

Новим Законом змінено строк 
початку примусового виконання рі-
шень. Так, державний виконавець 
тепер буде зобов’язаний розпочати 
примусове виконання на наступний 
робочий день після закінчення стро-
ку, наданого боржнику для самостій-
ного виконання рішення, якщо борж-
ником не буде надано у ці строки 
документального підтвердження по-
вного виконання рішення (ч. 1 ст. 27 
нового Закону). Статтею 28 нового 
Закону дещо змінено порядок стяг-
нення виконавчого збору. Так, згідно 
нового Закону виконавчий збір буде 
стягуватися у розмірі 10% від суми, 
що підлягає стягненню, або вартості 
майна боржника, що підлягає пере-
дачі стягувану за виконавчим доку-
ментом, тоді як згідно попереднього 
Закону виконавчий збір стягується у 
розмірі 10% від фактично стягнутої 
суми або вартості майна боржника, 
яке передано стягувачу за виконав-
чим документом.

Також збільшено розміри ви-
конавчого збору при невиконанні 
рішення немайнового характеру: з 
340 грн. - до 680 грн. з боржника - 
фізичної особи; з 850 грн. - до 1360 
грн. з боржника - юридичної особи. 
Крім того, новим Законом тепер ви-
значено, що виконавчий збір стягу-
ється й у разі повернення виконав-
чого документа без виконання за 
письмовою заявою стягувача та у 
разі самостійного виконання борж-
ником рішення після початку його 
примусового виконання.

Зміни торкнулися й оцінки аре-
штованого майна (ст. 58 нового Зако-
ну): введено нове поняття «визначен-
ня вартості майна», що здійснюється 
державним виконавцем, тоді як «оцін-
ка майна» здійснюється суб’єктом 
оціночної діяльності - суб’єктом гос-
подарювання; сторони мають право 
протягом десяти днів подати вико-
навцю заперечення щодо результатів 
визначення вартості майна або оцін-
ки майна; повідомлення про резуль-
тати визначення вартості майна або 
оцінки майна надсилаються сторо-
нам рекомендованим листом; у разі 
заперечення стороною результатів 
оцінки майна виконавець призначає 
рецензування звіту про оцінку майна, 
витрати, які несе сторона, що запе-
речує оцінку; в разі незгоди з оцін-
кою, визначеною за результатами 
рецензування, сторони мають право 

оскаржити її в судовому порядку; звіт 
про оцінку є чинним протягом шести 
місяців, після чого оцінка проводить-
ся повторно.

Новим Законом також встанов-
лено десятиденний строк на уцін-
ку майна, що не продано протягом 
двох місяців, та визначено, що май-
но може бути уцінено не більш як на 
30%. Повторна уцінка майна може 
здійснюватися не більш як на 50% по-
чаткової вартості майна. Нереалізо-
ване майно буде передаватися стя-
гувачу в рахунок погашення боргу за 
початковою вартістю майна, за якою 
воно передавалося на реалізацію. А 
у разі наявності кількох стягувачів, які 
виявили бажання залишити за собою 
нереалізоване майно, воно буде пе-
редаватися у порядку календарного 
надходження виконавчих документів.

Незважаючи на окремі недоліки 
нової редакції Закону України, в ціло-
му ці зміни мають внести позитивні 
зрушення у процедуру примусового 
виконання рішень. Окремо слід від-
мітити, що зміни загалом стосують-
ся уточнення, «шліфування» окремих 
норм закону, встановлення відповід-
них строків тощо, тобто сам процес 
примусового виконання рішень фак-
тично не змінився.

Олександр дОБрЯНськИЙ,
начальник ВдВс 

Макарівського районного 
управління юстиції.

нове у законоДавСТві 

Про виконавЧе Провадження

В цьому році Територіальною дер-
жавною інспекцією праці у Київській 
області перевірено 480 підприємств 
області, за результатами яких було 
складено та передано до суду 418 
протоколів про адміністративне пра-
вопорушення за ст.41 КУпАП. За неви-
конання законних вимог державного 
інспектора праці щодо усунення пору-
шень законодавства про працю вине-
сено  57 постанов  за  ст.188 - 6  КУпАП, 
173 подання для застосування дисци-
плінарних стягнень до посадових осіб 
підприємств, які допустили порушення 
законодавства про працю.

Матеріали 84 перевірок передано 
до правоохоронних органів для ви-
рішення питання щодо порушення 
кримінальних справ згідно ст.172, 175 
КК України, з яких порушено 19 кримі-
нальних справ. 

Але для того, щоб забезпечити на-
ведення належного порядку в сфері 
трудових відносин, уряд розробив три 
законопроекти, які мають допомогти 
легалізувати заробітну плату. В першу 
чергу – це законопроекти «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих ак-
тів України (щодо мінімальних розмірів 
оплати праці та гарантій їх забезпе-
чення)», «Про відповідальність підпри-
ємств, установ, організацій незалежно 
від форми власності, фізичних осіб – 
підприємців та інших суб’єктів підпри-
ємницької діяльності у сфері праці», 
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України (щодо посилення 
відповідальності за порушення зако-
нодавства про працю)». В них упер-
ше зафіксовано поняття гарантованої 
заробітної плати, поняття мінімальної 

заробітної плати приведено у відпо-
відність до міжнародних стандартів, 
змінено норми контролю підприємств 
у сфері трудових відносин і перед-
бачено посилення відповідальності 
роботодавців, зокрема, за виплату 
зарплати на рівні, нижчому від міні-
мальної, або пізніше від установленого 
терміну. Гарантована зарплата визна-
чатиметься відповідно до кваліфікації 
працівника, загалом пропонується ві-
сім категорій. «Найпростіші професії 
– це мінімальна заробітна плата, після 
цього – малокваліфіковані працівники 
– буде відповідний коефіцієнт, після 
цього – кваліфіковані працівники – це 
більший коефіцієнт, після цього – ви-
сококваліфіковані – ще більший, далі 
технічні службовці – ще більший». Крім 
того, пропонуються категорії «фа-
хівці», «професіонали» та «керівники 
підприємств», заробітна плата яких 
відповідно збільшуватиметься. Вісім 
категорій регулюватимуть відносини 
в приватному недержавному секторі, 
неохопленому галузевими угодами. 
Якщо галузеві угоди не будуть підпи-
сані, то ці коефіцієнти будуть працюва-
ти на весь недержавний сектор.

У результаті запровадження та-
ких змін очікується збільшення від-
рахувань до всіх соціальних фондів, 
а також легалізацію заробітних плат 
і робочих місць. Завдяки таким нор-
мам буде зроблено все, щоб фор-
малізувати відносини працівників і 
роботодавців. Це надзвичайно важ-
ливо адже люди часто працюють, не 
маючи жодних угод, без будь-якої со-
ціальної захищеності.

Пропонується запровадити штра-

фи за ухилення від укладання трудо-
вого договору і виплату винагороди 
без нарахування та сплати страхових 
внесків і податків. Пропонується ввес-
ти штраф — дві тисячі неоподаткову-
ваних мінімумів за кожного неоформ-
леного працівника. На сьогоднішній 
день це буде 34 тис. гривень.

Крім того, передбачаються штра-
фи за порушення термінів виплати 
заробітної плати або нарахування її в 
неповному обсязі в розмірі 150 нео-
податковуваних мінімумів (2 тис. 250 
грн.) за кожного працівника, а також 
за нарахування та виплату зарплати, 
нижчої від установленої за виконану 
працівником місячну годинну норму, 
в розмірі 700 неоподатковуваних мі-
німумів (11 тис. 900 грн.) за кожного 
працівника. Інші порушення вимог за-
конодавства про працю — 150 неопо-
датковуваних мінімумів, тобто 2 тис. 
250 грн. за кожного працівника.

Законопроектами також передба-
чається посилити відповідальність ке-
рівників підприємств. Раніше це було 
50 неоподатковуваних мінімумів, за-
раз пропонується 500.

Документи передбачають поси-
лення роботи контролюючих органів. 
Є відповідні норми, за якими перед-
бачається посилити функції КРУ, але 
вони поширяться виключно на бю-
джетну сферу.

 Обласна державна адміністра-
ція провела “круглий стіл”, де обго-
ворювали зазначені законопроекти 
з роботодавцями, профспілками, 
представниками владних структур. 
Заслухані різні пропозиції, думки, 
які будуть узагальнюватися і нада-
ватися до Уряду і Парламенту.

Цікаво почути думку жителів 
Макарівського району, підприєм-
ців, керівників і працівників підпри-
ємств, установ та організацій.

В.ШАБОТИНськИЙ,
начальник інспекції – 
головний державний 

інспектор праці області.

розроБлені урядоМ законоПроекти, які 
доПоМожуть легалізувати зароБітну Плату

Трудові відносини  визначаються однією із головних сфер в діяльності 
суспільства і знаходяться на постійному контролі у керівництва Київської 
обласної державної адміністрації. Вже протягом року головою облдер-
жадміністрації А.Присяжнюком було прийнято до 20-ти розпоряджень та 
доручень щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати на 
підприємствах області.  Це сприяло зменшенню заборгованості із виплати 
заробітної плати, покращенню соціально-економічного стану на підприєм-
ствах, установах та організаціях районів та міст області.

З’явився закон, який 
регулює відносини щодо 
відповідальності за шкоду, 
завдану потерпілому вна-
слідок дефекту продукції, 
яку введено в обіг в Укра-
їні. Відшкодування шкоди 
не залежить від вини ви-
робника продукції, а також 
від того, чи перебував по-
терпілий із ним у договір-
них відносинах. Шкодою 
вважатимуть завдані вна-

слідок дефекту в продукції 
каліцтво, інше ушкодження 
здоров’я або смерть особи, 
пошкодження або знищен-
ня будь-якого об’єкта пра-
ва власності, за винятком 
самої продукції, що має 
дефект. Аби отримати її 
відшкодування, потерпілий 
повинен довести: наявність 
шкоди, наявність дефек-
ту у продукції та наявність 
п р и ч и н о - н а с л і д к о в о г о 

зв’язку між дефектом у про-
дукції та шкодою.

Уряд розробив порядок 
надання пільг на безоплат-
не паркування та зберіган-
ня транспортних засобів 
таких осіб. Документом, 
що посвідчує право на без-
оплатне паркування тран-
спортного засобу, буде 
пенсійне посвідчення або 
посвідчення отримувача 

державної соціальної до-
помоги, що виплачувати-
меться замість пенсії, які 
містять запис про інвалід-
ність у зв’язку з ураженням 
опорно-рухового апарату. 
Його треба буде розміщу-
вати в розгорнутому вигля-
ді в лівому нижньому куті 
лобового скла транспорт-
ного засобу. 

(Постанова КМУ від 
25.05.11 №585).

оДним абзаЦом

оДним абзаЦом
Законодавці вдосконали-

ли механізм залучення пацієн-
тів до клінічного випробуван-
ня ліків (Закон від 12.05.11 р. 
№3323-VI). Зокрема, на дітях, 
позбавлених батьківського 
піклування, усиновлених або 
сиротах здійснювати випро-
бування заборонили взагалі.

Дозволи на початок ро-
боти підприємств на оренду 
приміщень видаватиме Дер-
жавна інспекція техногенної 
безпеки (Постанова КМУ від 
06.06.11 р. №607).

Уряд виклав у новій ре-
дакції Порядок надання 
державної підтримки для 
забезпечення громадян до-
ступним житлом. Тепер цей 
документ називається Поря-
док забезпечення громадян 
доступним житлом (Поста-
нова від 11.05.11 р. №568). 
Забезпечення громадян 
доступним житлом відбува-
тиметься шляхом надання 
держпідтримки, яка полягає 
у сплаті державою 30% вар-
тості будівництва (придбан-
ня) доступного житла та/або 
надання пільгового іпотечно-
го житлового кредиту.

•
•

•

•

•
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На території України 
зустрічається п’ять видів 
отруйних змій. Найрозпо-
всюдженіші у нас гадюки 
звичайні, які активізують-
ся влітку та навесні. Зміїна 
отрута руйнує еритроцити, 
порушує згортання крові, 
вражає нервову і серцево-
судинну системи. Більше 
того, може стати смертель-
ною для маленьких дітей, в 
яких ще не сформовано іму-
нітет. Щоб не стати жертвою 
гадюки, краще її не чіпати й 
про всяк випадок знати во-
рога в обличчя. 

Отруйну гадюку часто 
плутають з вужем. Утім, у 
неї немає характерних для 

вужів плям з боків голови, 
натомість уздовж спини 
тягнеться темна зигзаго-
подібна смужка. Впізнати 
гадюку можна по очах — її 
видає вертикальна зіниця, 
як у кішки. Зазвичай ця змія 
невелика за розміром — 
сягає 60—70 сантиметрів і 
має сіре або сіро-оливкове 
забарвлення.

При зустрічі з людиною 
гадюка, як правило, нама-
гається сховатися. І ніколи 
не нападає першою. Тому 
краще не будити в ній зві-
ра. Відчуваючи загрозу, 
змія займає оборону: ши-
пить та здійснює  погроз-
ливі  кидки.

На   природі,   перед 
тим   як   кудись  сідати, 
слід оглянути місце відпо-
чинку. Краще не мацати ні-
чого руками, а використати 
для цього звичайну палку. 
В більшості випадків змія 
дасть вам дорогу   й   зник-
не  з поля зору, адже кусає 
вона тільки захищаючись.

Якщо нещастя таки ста-
лося й вас ужалила гадюка, 
перш за все треба якомога 
скоріше висмоктати з рани 
отруту, постійно її випльо-
вуючи. Не можна цього 
робити тому, в кого є по-
ранення слизової губ або 
порожнини рота. Наклада-
ти жгути,   надрізати   місце 

укусу та припікати його не 
варто — усі ці маніпуляції 
лише нашкодять. А от при-
класти щось холодне та 
знерухомити постраждалу 
кінцівку слід обов’язково. 
Після укусу уражене місце 
швидко набрякає, виникає 
слабкість, запаморочення. 
Постраждалого треба до-
правити до лікарні.

Утім, легше запобігти 
укусу, ніж лікувати його на-
слідки. Тому, йдучи в ліс, 
необхідно дотримуватися 
правил безпеки. Гумові чо-
боти або черевики, штани 
із цупкої тканини, які не об-
лягають ноги, допоможуть 
людині навіть при нападі 
змії залишитися неушко-
дженою. Імовірніше за все, 
плазун прокусить тільки 
тканину, а не шкіру.

Плоди огірка, напри-
клад, збирають через кож-
них 2-3 дні, залежно від 
погодних умов, коли вони 
досягнуть потрібного роз-
міру.

Зривають не лише до-
броякісні, а й усі пошко-
джені, пере-
зрілі огірки, 
бо коли вони 
залишаться на 
рослині, то всі 
поживні речо-
вини спрямо-
вуватимуться 
на формуван-
ня насіння і 
с п о в і л ь н ю -
в а т и м е т ь с я 
зав’язування 
нових плодів. 
При збиран-
ні врожаю не 
можна по-
ш к о д ж у в а т и 
гудину і листки, оскільки 
це сприятиме поширенню 
грибкових хвороб. Огірки 
краще зривати в першій 
половині дня, бо якщо піс-
ля обіду, то не встигнуть 
засохнути ранки на росли-
ні, а це знову-таки створю-
ватиме умови для вражен-
ня грибком.

Судячи із погодних 
умов цього літа, вже в кін-
ці липня розпочнеться збір 
плодів з відкритого грунту 
помідора, перцю, бакла-
жана, кавуна, дині та ци-
булі ріпчастої, вирощеної 
із сіянки і розсади. Плоди 
помідора краще збирати 
у молочно-восковій, блан-
жевій і бурій стиглості. Зі-
бравши, їх слід розкласти 
на підвіконні або в теплому, 
бажано світлому, примі-
щенні. Через 1-5 днів вони 

набувають характерного 
для сорту забарвлення.

Плоди перцю збирають 
з плодоніжками в технічній 
стиглості (тобто зеленими, 
коли вони досягнуть відпо-
відного розміру) або в біо-
логічній (плоди стали чер-

воними, жовтими, залежно 
від сорту чи гібриду).

Плоди баклажана теж 
збирають з плодоніжка-
ми у технічній стиглості, 
про що свідчить харак-
терне темно-фіолетове 
забарвлення з блискучим 
відтінком. Зрізувати їх по-
трібно секатором, оскільки 
плодоніжка дерев’яниста. 
Перезрілі плоди стають 
жорсткими і, отже, непри-
датними для споживання.

Ознакою пори збиран-
ня ріпчастої цибулі є ви-
лягання пера. Збирають її 
в теплу суху погоду і добре 
просушують протягом 10-
12 днів. Потім обрізують 
сухе листя і корінці або 
сплітають у вінки. Найкра-
ще зберігається цибуля 
саме у вінках або насипом 
у сухому, добре провітрю-

ваному приміщенні (на 
горищі, балконі, під наві-
сом).

У липні не тільки зби-
рають овочі, а й висівають 
деякі види культур, напри-
клад, повітряні цибулини 
часнику, що зберігаються 
від торішнього врожаю. До 
замерзання грунту сіянці 
досягають висоти 35-40 
см, утворюють 5-8 листків 
і добре перезимовують. 
Якщо грунт недостатньо 
зволожений, перед сівбою 

його треба 
добре поли-
ти. Повітряні 
цибулини кра-
ще висівати 
широкоряд-
ним спосо-
бом з шири-
ною міжрядь 
30-45 см або 
с т р і ч к о в и м  
(20+50 см). 
Норма висіву 
60-70 штук 
на погонний 
метр. Дуже 
добре, якщо 
після сівби 

рядки замульчувати пере-
гноєм (торфом) шаром в 
1-2 см чи поліетиленовою 
плівкою. Сходи з’являться 
через 20 днів. Звичайно, 
посів підтримують у роз-
пушеному, чистому від 
бур’янів вигляді.

У другій половині липня 
висівають щавель і багато-
річні цибулі: батун, слизун, 
шміт. Оскільки насіння ци-
булі проростає повільно, 
його перед сівбою замо-
чують на 18-24 години. 
Набубнявіле насіння висі-
вають тільки у зволожений 
грунт. Ширина міжрядь 
-30-45 см, норма висіву 
1,0-1,5 г/м2. Щавель висі-
вають і з шириною міжрядь 
40-45 см, норма висіву - 
0,5-1,0 г/см2. Після сівби 
грунт добре ущільнюють і 
мульчують.

у  СаДу  і  на  гороДі

липневі  клопоти  Городника

Кущ амаранту - ціла зелена апте-
ка; його зелень має властивості ви-
водити з організму радіонукліди. Ця 
рослина допоможе при нетриманні 
сечі у дітей, запальних процесах се-
чостатевої системи, анемії, авіта-
мінозі, діабеті, ожирінні, неврозах, 
атеросклерозі та інших хворобах. 
Масло, що видобувається із зерен, 
майже за всіма показниками пере-
вершує обліпихове.

Кормові якості амаранту не погір-
шуються до цвітіння, до того ж його 
можна висівати у 2-3 терміни з інтер-
валом в 10-15 днів. Використовують 
його у вигляді зеленої підгодівлі, на 
силос і для приготування трав’яного 
борошна. Підраховано: щоб прого-
дувати зеленою масою і силосом 2-3 
корови або 4-5 свиней, достатньо за-

йняти амарантом 6 соток. Тварини, 
яким у корм додають 25% амаранту 
(за масою), менше хворіють, швидко 
додають у вазі. У корів підвищуються 
надої і жирність молока, кури краще 
несуться, а курчата ростуть, як на 
дріжджах. Зерно амаранту - хороший 
корм для клітинних птахів.

Настоянку з амаранту реко-
мендується пити при енурезі (ніч-
не нетримання сечі у дітей). Сто-
лову ложку подрібнених мітелок з 
насінням залити склянкою окропу, 
витримати на водяній бані 15-20 хв. 
Настояти, поки не охолоне. Пити по 
чверті склянки 3 рази на день за 30 
хв. до їди, а також перед сном. Курс 
лікування — 2 тижні.

При запальних процесах сечо-
статевої системи подрібнену суміш 

листків, мітелок і стебел настояти (3 
столові ложки на літр окропу) і при-
ймати по 1 -1,5 склянки на ніч.

для омолодження організму і 
видалення з нього шкідливих ре-
човин, у тому числі радіонуклідів, ні-
тратів, пестицидів, роблять збір трав 
(у рівних частинах): амарант (траву), 
звіробій (траву), березові бруньки, 
ромашку лікарську (квіти), кропиви 
дводомної (листя), м’яту (траву). Дві 
столові ложки подрібненої суміші 
ввечері залити 0,5 л окропу, насто-
яти 2-3 год., перед сном процідити і 
випити одну склянку, додавши чайну 
ложку меду. Вранці залишок настою 
підігріти на водяній бані і випити за 
півгодини до їжі. На курс необхідно 
400-500 г суміші. Повторюють ліку-
вання через кожні 2-3 роки. 

Сигналізувати про брехню або спробу 
щось приховати повинні наступні ознаки:

1. Коли у когось щось випитують, 
люди, зазвичай, відбуваються досить ко-
роткими і лаконічними поясненнями. Щоб 
розпізнати брехню, потрібно постаратися 
розговорити людину.

2. Слід пам’ятати, що, хоча зловмис-
ники неговіркі, вони часто спонтанно на-
магаються виправдати своє практичне 
мовчання навіть тоді, коли їх до цього не 
спонукають.

3. Візьміть на замітку і те, що брехуни і 
ті, кому є що приховувати, як правило, по-
вторюють питання щоразу перед тим, як 
дати на нього відповідь. Це, можливо, їм 
необхідно для виграшу часу при обмірко-
вуванні брехні.

4. Ті, хто приховує свої справжні цілі і 
наміри, часто уважно стежить за реакцією 
запитувача. Воно й зрозуміло - цікаво ж, 
яку реакцію викликає брехлива історія?

5. Професійні брехуни в міру виро-
блення своєї версії і для вивчення реакції 
слідчого уповільнюють спочатку мову, але 
потім вистрілюють слова, коли «байка» 
придумана. Адже вони знають, що «мукан-
ня» викликає підозри. У правдивих людей 
цього не відбувається - їм не потрібно пі-
клуватися про те, як вони кажуть - швидко 
чи повільно.

6. Брехуни, на відміну від тих, що не 
брешуть, частіше використовують у мов-
ленні уривчасті фрази: вони починають 
відповідати, потім раптом обривають 

фразу, повертаючись до початку, і, як пра-
вило, не закінчують її.

7. Коли звучить неприємне питання, 
громадяни, кому є що приховувати, швид-
ше за все, стискають зуби, починають гла-
дити волосся і взагалі схильні робити по-
дібні дії з «догляду за тілом».

Якщо людина бреше, вона, швидше, 
жестикулює руками в напрямку себе. 
Якщо ні —то жести йдуть від неї, зовні.

8. Люди, яким немає чого приховува-
ти, коли їх просять уточнити деталі, часто 
заперечують, що брешуть і надають біль-
ше пояснень. Брехуни, зазвичай, стоять 
на своєму, не пропонуючи додаткових 
роз’яснень.

9. Почувши важке запитання, правдиві 
люди зазвичай відвертаються, щоб скон-
центруватися на його осмисленні.

Брехуни, як правило, відвертаються 
лише на мить, або взагалі намагаються не 
рухатися, якщо, звичайно, питання не ви-
магає максимальної концентрації.

10. Для того, щоб перевірити справ-
жність розказаного, необхідно оповідачів 
змусити повторити всю історію, починаю-
чи з кінця і не упускаючи нюансів, з повто-
ренням найдрібніших подробиць.

Такий запит підриває позиції брехуна: 
навіть професійно підготовлений ошу-
канець відчуває важке навантаження на 
роботу мозку, оскільки йому доводиться 
чітко дотримуватися пред’явленій раніше 
версії з одночасним моніторингом реакції 
слухача.

Це кориСно знаТи

10 фактів Про БреХунів 
і сПосоБів розПізнати БреХню

Так як після ліквідації на початку травня «терориста номер один» Усами бен Ла-
дена в Сполучених Штатах знову зріс рівень терористичної загрози, американський 
журнал U. S. News & World Report вирішив опублікувати список з 10 підказок, за 
допомогою яких правоохоронці могли б спробувати успішно викрити задуми зло-
вмисників, терористів, диверсантів.

Втім, подібні рекомендації, в основі яких лежить глибоке вивчення американ-
ським професором психології Едвардом Гейсельманом людської натури, психіки, 
поведінкових стандартів, цілком може стати в нагоді і обивателям: адже багато лю-
дей погано розбираються в людях.

аМарантДомашня апТека

Ми вже не раз, в коротких, правда, нотатках, писали про амарант - найдавнішу 
культуру Американського континенту.

буДьмо обережні

Гадюку впізнати  можна по очах

конСервуємо разом

соки, коМПоти, 
варення, желе      

для приготування соків придатні всі сорти і види 
культурних і дикоростучих плодів і ягід. Головне, щоб вони 
були свіжими, без пошкоджень та плісені, з явно вираже-
ним ароматом, не переспілими. Соки можна заготовля-
ти без цукру (натуральні) і з цукром (за смаком). Краще, 
якщо плоди і ягоди не мучнисті, а соковиті. Підготовлену 
для перероблення сировину не слід залишати на другий 
день, так як деякі 
плоди втрачають 
первинну сокови-
тість. Видавлювати 
сік можна за до-
помогою сокови-
жималки (ручної 
або електричної), 
пресом або вручну 
– через складену у 
двічі марлю, дріб-
ну капронову сітку. 
Сік необхідно про-
цідити через тка-
нину, вилити в емальовану каструлю, довести до кипіння 
(але не кип’ятити), зняти піну, розлити в підготовлений 
посуд і відразу закупорити. Сік можна не стерилізувати. 
Достатньо банки чи пляшки добре вимити, ополоснути 
кип’яченою водою, нагріти над парою або в духовці і на-
лити в гарячий посуд киплячий сік. Банки закатати бля-
шаними кришками і поставити до верху дном для охо-
лодження, а пляшки закрити прокип’яченими гумовими 
сосками. Для збереження в соках максимальної кількості 
вітамінів їх можна нагріти до 80-85оС, налити в посуд і 10-
15 хвилин стерилізувати при температурі 85-90оС.    

Варення із червоної смородини. Ягоди промити 
холодною водою, висипати в таз і залити гарячим си-
ропом, після чого варити до готового стану на слабкому 
вогні (25-30 хвилин).   

Варення із чорної смородини. Ягоди перебрати, 
ретельно промити холодною водою, на 2-3 хвилини за-
нурити в кип’ячу воду, потім залити кип’ячим сиропом, 
витримати 3-4 години і варити до готовності

Холодне варення із ягід. Відібрані ягоди (смороди-
на, малина, ожина, обліпиха, журавлина) ретельно про-
мити холодною водою, висипати тоненьким шаром на 
сито, підсушити, після чого розтерти з цукром в емальо-
ваному посуді.  Залишити на декілька годин в тому само-
му посуді, періодично помішувати дерев’яною ложкою 
або лопаткою. Після чого скласти в скляні банки, засипа-
ти цукром, накрити папером, зав’язати.

Літо досягло свого зеніту. Наливаються жит-
тєдайними соками овочеві культури. У більшос-
ті з них настала пора збирання врожаю. Від того, 
наскільки раціонально це робити, значною мірою 
залежить поживність зібраних плодів, подовження 
терміну їхнього зберігання у свіжому вигляді.
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До уваги громаДян!
у серпні 2011року в смт Макарів відкривається ко-

мунальний заклад „Макарівський районний центр 
соціальної підтримки дітей та сімей „Промінь надії” 
за адресою: смт Макарів, вул. донецька, 16 -А Ма-
карівського 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.

Щиро, з повагою поздоровляємо із славною да-
тою — 80-річчям від Дня народження

зАЄЦь Марію Мойсеївну та
ЛАВрІЄНкО Марію захарівну 
з Людвинівки,
дюдЕНкО Галину Андріївну та
ВОЛОТОВську Ольгу Йосипівну 
з Яблунівки,
ПрИШВу дмитра Петровича з Пашківки,
зІНЧЕНкО Марію Яківну з Плахтянки.

З нагоди такого особистого свята зи-
чимо Вам, шановні ювіляри, горя не знати, 
щоб соте літо в здоров’ї стрічати, щоб не 
сміли Ви старіти, щоб  любили Вас діти й 
внуки, щоб життя цвіло, мов казка, від ді-
тей була лиш ласка, що найкраще в серці 

маєм — в день святковий Вам бажаєм!
Президія  Макарівської районної

організації ветеранів україни.

колектив комарівського НВО якнайщиріше по-
здоровляє із 65-річчям від Дня народження вчитель-
ку математики

Людмилу Петрівну БОГдАНЕНкО.
Адресуємо Вам, шановна імениннице, сердечні 

побажання та  щиру вдячність за добросовісну пра-
цю в навчанні та вихованні підростаючого 
покоління. Міцного Вам здоров’я та усі-
ляких життєвих гараздів.

У настрою доброму, в радості, в згоді
Сто літ проживіть, як кажуть в народі!
Душу хай гріє людська доброта,
Будьте щасливі на довгі літа!

колектив Лишнянської зОШ щиро поздоров-
ляє із ювілейним  Днем народження дирек-
тора школи

МОрГуНЕНкОВу Ніну Андріївну.
Вам — 55! Та хіба ж це літа, коли очі горять 

і душа молода. Не старійте літами,  устами. 
Ми всі шануємо Вас, будьте разом із нами, 

хай щасливі зірки завжди сходять над Вами. Міцно-
го Вам здоров’я, сімейного щастя, щоденних успіхів 
та радості, миру, злагоди, благополуччя, родинного 
тепла та всілякого добра!

Нехай цей літній день теплом зігріє, сонцем по-
сміхнеться, радість подарує з нагоди ювілейного 
Дня народження

Людмилі Миколаївні БОЙкО.
Життя Ваше, шановна ювілярко, хай буде пре-

красне,  як теплий липневий ранок. І щоб очі Ваші 
ніколи не затуманювали сльози відчаю. 
Ми зичимо від душі Вам життєвих га-
раздів, довголіття, настрою гарного на 
ціле століття та  хай ніколи не залишає 
Вас родинний затишок. Нехай кожен 
день дарує  Вам міцне здоров’я, мир, 
злагоду, добро, тепло і любов ближніх.

Летять роки, мов ластівки стрімкі,
Та серце молодим постійно нехай буде,
Нехай щастить Вам у житті завжди
І будуть друзі вірні всюди!

сім’я Михайловських.

Вітаємо щиро, обнімаємо міцно та даруємо най-
кращі та найсердечніші привітання з нагоди 45-річчя 
від Дня народження шановній іменинниці

ЛОГВИНЕНкО Євгенії Георгіївні з рожева!
Зичимо добра на життєвій стежині,
Щастя й радощів у житті,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде на Вашім путі.
Від щирого серця ми зичим здоров’я,
Без нього немилі всі інші діла,
В здоров’ї багатство і радість, і сила,
І більшого щастя на світі нема!

з роси та води бажають усього 
найкращого друзі: Валентин, Ніна 

та Богдан з рівненщини. 

29 червня відзначив свій День народження праців-
ник тваринницької ферми СТОВ „ЗОРЯ”с. Соснівка

Микола Федорович ГОНИЦькИЙ.
З такої чудової нагоди дирекція, профком та 

весь колектив господарства щиро поздоровляють 
його і зичать від душі миру і злагоди, 
достатку і благополуччя.

45 — це літо життя, що веселками 
й барвами грає, тож нехай подарує 
воно море щастя й любові без краю. 
Хай цвіте навкруг Вас добро, нехай 
дім Ваш біда обминає, нехай рідні та близькі дару-
ють тепло, Бог здоров’ям міцним наділяє!

щ и р о с е р д н і 
п о з д о р о в л е н н я

* * * * *

із міжнароДним Днем 
Споживчої коопераЦії!
Шановні пайовики, працівники та ветерани спо-

живчої кооперації району!
Прийміть  щирі вітання та 

сердечні побажання з нагоди 
професійного свята. Успіхів 
вам  у роботі та в особисто-
му житті. Міцного  здоров’я, 
щастя, миру, злагоди, добро-
го самопочуття,  святкового 
настрою та усіляких життєвих гараздів. Щоб кожен 
наступний крок у житті приносив тільки радість і хай 
ніколи не зраджує  віра в добро. Достатку вам і ва-
шим сім’ям, любові і поваги від рідних людей, віри у 
кращий завтрашній день.

з повагою Макарівська 
райспоживспілка.

віТаємо зі СвяТом!
Адміністрація та  профком ДПІ в Макарівсько-

му районі щиро вітають усіх працівників інспекції  з 
професійним святом —  Днем  працівника держав-
ної податкової служби України.

Від вашої енергії та наполе-
гливості великою мірою залежить 
наповнення державної казни, ви-
рішення тих важливих соціально-
економічних завдань, що стоять 
сьогодні перед нашою країною. 
Віримо, що наша сумлінна пра-
ця сприятиме утвердженню партнерських відносин 
з платниками податків, впровадженню сучасних 
ефективних методів господарювання, підвищенню 
добробуту наших громадян.

Щиро зичимо вам міцного здоров’я, щастя та 
нових професійних здобутків.

* * * * *

* * * * *

З метою покращення надання оздоровчих послуг 
та охоплення більшої кількості дітей оздоровленням та 
відпочинком за батьківські кошти та кошти інших дже-
рел, незаборонених законодавством, управлінням у 
справах сім’ї та молоді Київської облдержадміністра-
ції укладено угоду з приватним підприємством Дитя-
чий заклад санаторного типу «Дельфін» (Херсонська 
область, м.Скадовськ, вул. Цукур,14) про організацію 
відпочинку дітей Київської області в період з червня по 
серпень 2011 року.

Вартість одного ліжко-дня становить 165,00 грн.
Вартість проїзду для дитини та пайок - 400,00 грн.
Тривалість оздоровчої зміни - 21 день.
1 зміна - з 02.06.2011 по 22.06.2011 р.;
2 зміна - з 24.06.2011 по 14.07.2011 р.;
3 зміна - з 16.07.2011 по 05.08.2011 р.;
4 зміна - з 07.08.2011 по 27.08.2011 р.
Формування груп проводиться за 10 календар-

них днів до початку зміни. 
за додатковою інформацією  звертатися у від-

діл у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації 
(смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, тел. 5-12-88).

детальні фото- та відеоінформація на 
http://www.docdolphin.net/ та на офіційному 
веб-сайті Макарівської рдА www.adm.makariv.
org в рубриці «Анонси і оголошення».

до уваги гроМадян!

ВДЯЧНІСТЬ ВІД УСІЄЇ ДУШІ
сільськогосподарський обслуговуючий ко-

оператив „ВОдОГрАЙ 2007” та жителі села 
Яблунівка висловлюють  щиросердну подяку 
депутату Макарівської районної ради семену 
Григоровичу ХАНІНу за своєчасну допомогу у 
відновленні роботи централізованого водо-
постачання села Яблунівка.

Шановні працівники та ветерани кооперації! 
Щиро вітаю вас з нашим професійним святом — 
Міжнародним днем споживчої кооперації!

У ринкових умовах споживча ко-
операція намагається  сповна ви-
конувати своє головне завдання, іс-
торично притаманну їй місію — вірно 
служити людям праці та державі.

Бажаю вам нових успіхів на обра-
ній стезі, зміцнення єдності й згурто-
ваності, вірності  кращим коопера-

тивним традиціям. Щастя, здоров’я, благополуччя 
вам та вашим рідним!

 Л.Г.дрЕВАЛь, 
голова правління Макарівського

 районного споживчого товариства.

Згідно Указу Президента України 
№ 629 від 18.08.2009 7 липня що-
річно в нашій країні відзначається 
професійне свято – День працівника 
природно-заповідної справи Украї-
ни. Фахівці, які займаються заповід-
ною справою, вважають основним 
завданням – збереження біотичного 
і ландшафтного різноманіття.

На превеликий жаль, не всі розу-
міють, що виснаження ресурсів біо-
різноманіття обов’язково призведе 
до значного погіршення якості життя 
майбутніх поколінь. За час, що минув 
від Конференції ООН з питань навко-
лишнього середовища і розвитку у 
червні 1992 року (Ріо-де-Жанейро) 
до Всесвітнього саміту Землі з пи-
тань сталого розвитку у вересні 2002 
року (Йоганнесбург) міжнародній 
спільноті не вдалось загальмувати 
катастрофічний процес збіднення 
природи, зокрема зникнення біоло-
гічних видів. Взагалі втрати біологіч-
них видів, спричинені техногенними 
чинниками, перевищують природні 
темпи елімінації у 500 разів. Зрозумі-
ло, на грані катастрофічного збіднен-

ня біотичне і ландшафтне різноманіт-
тя земної планети.

Природно-заповідний фонд Укра-
їни охороняється як національне над-
бання, щодо якого встановлюється 
особливий режим охорони, відтво-
рення і використання з метою збе-
реження природної різноманітності 
ландшафтів, генофонду рослинного 
і тваринного світу, підтримання за-
гального екологічного балансу.

Станом на 1 червня 2011 року на 
території Київської області нарахо-
вується –185 територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду, загаль-
ною площею 112321,45 га, що складає 
4% від адміністративної площі області, 
в тому числі 23 об’єкти загальнодер-
жавного значення, загальною площею 
– 80908,92 га та 162 об’єкти місцевого 
значення, загальною площею – 31412,5 
га. З них 2 національних природних 
парків, 15 заказників, 2 пам’ятки при-
роди, 1 дендрологічний парк, 3 парки-
пам’ятки садово-паркового мистецтва 
загальнодержавного значення. До 
об’єктів місцевого значення входить 
74 заказника, 58 пам’яток природи, 

14 парк-пам’яток садово-паркового 
мистецтва, 17 заповідних урочищ та 
2 регіональних ландшафтних парків. 
Також, ведеться робота по створен-
ню нововиявлених об’єктів природно-
заповідного фонду, проте з кожним 
роком залишається все менше тери-
торії, яку можна б було заповісти на-
шим нащадкам, адже йде масова за-
будова і урбанізація земель області. 
У зв’язку з цим, знищується флора і 
фауна, порушується природний ланд-
шафт, наноситься невідновний збиток 
природній екосистемі.

Державне управління охорони на-
вколишнього природного середовища 
в Київській області вітає всіх працівни-
ків природно-заповідної справи зі свя-
том. Бажає усім здоров’я, сил, енергії, 
натхнення, успіхів у такій важливій ро-
боті, як розвиток природно-заповідної 
справи та збереження природної 
спадщини заради майбутніх поколінь!

О. БЕзкОрОВАЙНИЙ, 
начальник державного управління 

охорони навколишнього 
природного середовища 

в київській області.

с в я т к у Є М о  д е н ь  П р а ц і в н и к а 
П р и р о д н о - з а П о в і д н о ї  с П р а в и
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З В е р Т а Т и С Я  З а  Т е л .  -  5 - 1 4 - 9 8 .
E-ma i l :  makariv_visti@mail.ru

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.

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.

ТЕрМІНОВО ПрОдАю: корову віком 8 років з 
телятком 2 неділі; породисту тільну теличку 
віком 2 роки; бичка віком 1,5 року та плуг до 
коня. село Ніжиловичі, вул. забуянська, 50. 
Телефон — 096- 448-33-10. 

ПрОдАю кОНЯ, вік — 8 років. Телефон — 097-
938-67-11.

ПрОдАю сТАру ХАТу із земельною ділянкою 
17 соток під дачу або забудову по центральній 
вулиці села Наливайківка. Ціна — за домовле-
ністю. Телефон — 067-177-54-94.

ТЕрМІНОВО ПрОдАМ НОВИЙ  автомобіль „ЛА-
НОс” 2010 року випуску. Можливо на виплату 
— від 700 грн. на місяць. Телефони: 097-814-
65-19; 066-825-81-31.

ПрОдАю 5-кімнатну квартиру в Макарові по 
вул. Проектна,7 (3-й поверх, заг.площа 130 
кв.м,  євроремонт, індивід. опалення, конди-
ціонери, сигнал., два сан.вузли, сауна, теле-
фон, три балкони, 1 лоджія). Ціна — 120 тис. 
у.о. Телефон — 067-942-05-01. Володимир 
Миколайович.

ПрОдАю ТрАкТОр „юМз-6” у робочому стані 
та плуг. село Фасова, вулиця Леніна, 89. Те-
лефон — 3-14-50.

ПрОдАю АВТОМОБІЛь „ЛАНОс” на виплату 
без довідки про доходи. Повне каско — в по-
дарунок! Телефон — 097-284-05-62.

ПрОдАМ  АВТОМОБІЛь „ВАз-2115”. Можли-
во на виплату — від 750 грн. на місяць. знижка 
— 10 тисяч грн. Телефон — 096-459-18-10.

ПрОдАю НЕдОрОГО гаражні ворота 2х3 м та 
автомобільний перевертач (від першої до сьо-
мої моделі на 380 градусів). Телефони: 066-
400-91-88; 2-43-72.

ПрОдАю ЩЕНЯТ німецької вівчарки зі ще-
пленнями та паспортами. Макарів. Телефони: 
6-06-86; 067-986-52-98 - Віктор; 097-247-86-
75 - Тетяна.

ПрОдАю ОдНОкІМНАТНу кВАрТИру в Мака-
рові по вулиці Проектна. Телефон - 067-369-
78-45.

ПрОдАю БудИНОк в смт Макарів по вулиці 
калініна, 27. до будинку підведено газ, при-
ватизована земельна ділянка площею 0,28 
га. Є можливість будувати новий будинок та 
господарчі будівлі. Тел.: (04578) 5-16-03, 
096-879-21-79.

ПрОдАю ВЕсІЛьНу сукНю, ХОдуНЦІ. Мака-
рів. Телефони: 067-716-54-15, 063-684-76-51.

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.

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.

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.

З метою покращення надання оздоровчих послуг та 
охоплення більшої кількості дітей оздоровленням та 
відпочинком за батьківські кошти та кошти інших дже-
рел, незаборонених законодавством, управлінням у 
справах сім’ї та молоді Київської облдержадміністрації 
укладено Угоду з «Дитячим оздоровчим комплексом 
«Бригантина» (Херсонська область, м.Скадовськ, вул.
Цукури,16) про організацію відпочинку дітей Київської 
області у червні - серпні 2011 року.

Тривалість оздоровчої зміни – 21 день
(ціна путівки — 3570 грн.) 

1 зміна - з 08.06.2011 р. по 28.06.2011 р.;
2 зміна - з 29.06.2011 р. по 19.07.2011 р.;
3 зміна - з 20.07.2011 р. по 09.08.2011 р.;
4 зміна - з 10.08.2011 р. по 30.08.2011 р.

Тривалість оздоровчої зміни – 14 днів 
(ціна путівки –  2380 грн.).

1 зміна - з 08.06.2011 р. по 21.06.2011 р.;
2 зміна - з 22.06.2011 р. по 05.07.2011 р.;
3 зміна - з 06.07.2011 р. по 19.07.2011 р.;
4 зміна - з 20.07.2011  р. по 02.08.2011 р.;
5 зміна – з 03.08.2011 р. по 16.08.2011 р.;
6 зміна – з 17.08.2011 р. по 30.08.2011 р.
Вартість проїзду для дитини та пайок – 550,00 грн.
за додатковою інформацією  звертатися у від-

діл у справах сім’ї та молоді Макарівської рай-
держадміністрації за адресою: смт Макарів, вул.
Фрунзе,30, телефон - 5-12-88.

у “бриГантину” — на відпочинок

ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯД №696809, виданий  
28 грудня 2006 року за №770 Макарівським відділом зе-
мельних ресурсів згідно розпорядження райдержадміні-
страції від 17 жовтня 2006 року №1027 по Лишнянській 
сільській раді на ім’я  ФЕдОрЕНкО Ганни Василівни, 
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО на право особистої власності на  
допоміжну господарську будівлю базової станції стіль-
никового зв’язку, яка знаходиться в селі Бишів по вулиці 
40-річчя Жовтня, 83-А, видане 20 вересня 2006 року БТІ в 
Макарівському районі на підставі рішення виконкому Би-
шівської сільської ради від 20 червня 2006 року за №40 
на ім’я рОБЕНкА Володимира Васильовича, вважати 
недійсним.

п р о Д а ю  В І В ц І  р о м а н і в с ь к о ї  п о р о д и . 
Т е л е ф о Н  —  0 9 8 - 5 1 9 - 2 6 - 6 4 .

ПрАТ „ПМк-23” виконує будівельні роботи 
(ліцензія АГ №574047); пропонує послуги автокра-
ном КС 3575А та екскаватором ЕО2628; виробляє 
та реалізує: бетон М100 (В7,5), М150 (В12,5), М200 
(В15), М300 (В22),  а також фундаментні блоки, пере-
мички, каналізаційні кільця д-1м, 1.5м. 

Телефони: 5-10-75, 5-25-81,050-377-93-17, 
050-377-93-18. Макарів, вул. дорожня,14.

Адміністрація та профком „ЧЕРВОНОСЛОБІД-
СЬКОГО МПД” висловлюють глибокі співчуття Лопаті 
Миколі Миколайовичу та його дружині Ользі Мико-
лаївні з приводу тяжкої втрати — передчасної смерті 
його сестри ОЛЕксАНдрИ.

 
Колектив  ДП „МАКАРІВСЬКА ПМК-11” висловлює 

глибоке співчуття колишньому інспектору відділу ка-
дрів Дяченко Тетяні Василівні з приводу тяжкої втрати 
— смерті її матері.

пп “висота“ надає послуГи:
фарбування металевих та залізобетонних 

споруд; цехів, водонапірних башт, фасадів 
та виконує інші висотні  роботи.

Т е л е ф о н  -  0 6 7 - 7 8 3 - 4 5 - 8 6 .

ДоСТаВлю камІНЬ, щебІНЬ, ракУШНЯк, 

пІСок, цеглУ (20 тонн).  Тел. 097-230-51-78.

смт макарів, вул. кірова, 27, тел. 067-508-26-89
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4 - 10 липняГороскоп
ОВЕН. Нестримне прагнення до успiху може в недалекому 

майбутньому принести найактивнiшим i найдiяльнiшим Овнам 
гiднi результати. Здоровий глузд допоможе визначити, хто друг, 

а хто ворог. В результатi Овнам доведеться зробити вибiр мiж приєм-
ним i необхiдним. Лiтнi люди можуть одержати гарантiї благополуччя 
на другу половину року. На жiнок-Овнiв чекає знайомство або зустрiч, 
яка може стати причиною порушення їхнього душевного спокою i 
рiвноваги.

Сприятливi днi: 5, 6; несприятливi: нема.

ТIЛЕЦь. Тиждень сприятливий для кохання, сiмейних 
стосункiв, зачаття, втiлення творчих задумiв. Багато Тiльцiв 
будуть схильнi старанно пiклуватися про виконання своїх 

обов`язкiв, займатися наведенням ладу, налагодженням рiзних речей 
i механiзмiв, допомагати в подоланнi криз людям з близького оточен-
ня. Тиждень отримання внутрiшньої волi, осяяння, радостi буття. Все 
сприятиме зростанню значущостi i авторитету Тiльцiв. Їхнi думки не за-
лишаться без уваги впливових людей.

Сприятливi днi: 4, 9; несприятливi: 10.

БЛИзНюкИ. Тиждень сповненний планiв i надiй, бiльшість 
з яких здiйсняться. Але близнюкiв-iдеалiстiв бiльше за славу 
радуватиме усвiдомлення того, що вони прокладають шлях до 

майбутнього. Ймовiрно, близнюкам доведеться придiлити увагу для 
вирiшення проблем у стосунках з оточуючими, якi вони вiдкладали, 
переглянути намiченi плани. Свiжi iдеї або нестандартнi рiшення здатнi 
принести вагомий результат.

Сприятливi днi: 9; несприятливi: 6.

рАк. Тиждень випробування i перевiрки на мiцнiсть. Раки мо-
жуть опинитися в новiй ситуацiї, але, можливо, зорiєнтуються 
вони легко. Завдяки поєднанню збiльшеної iнтуїцiї з твере-

зим розрахунком можливi успiхи у мистецтвi, особистому i дiловому 
життi. Тиждень iлюзiй, обману i провокацiй. Навiть вiдродження 
почуттiв, емоцiйний пiдйом, властивий Ракам, виявляться самооб-
маном.

Сприятливi днi: 7; несприятливi: 5.

ЛЕВ. Прекрасний тиждень для кохання, шлюбу. Вiрогiднi ма-
сове натхнення, одностайнiсть. Сприятливi новi довгостроковi 
програми i рiшення. Чоловiкам пощастить бiльше. Хороша 

звiстка може зняти напругу. Тиждень особливо невдалий для жiнок, 
що посiдають керiвнi посади. Можливо, не вдасться впоратися з 
деякими проблемами, якi в недавньому минулому здавалися про-
стими.

Сприятливi днi: 6; несприятливi: 8.

дIВА. Цей тиждень несе з собою труднощi у спiлкуваннi або 
побутовий клопiт. Вважається, що цей тиждень сприятливий для 
боротьби з пристрастями. Сприятливий перiод. Пройде пiд зна-

ком милосердя, любовi i прощення. Хороший час для заняття спортом, 
фiзичними вправами, спiлкування, укладання шлюбу, зачаття.

Сприятливi днi: 5; несприятливi: 4.

ТЕрЕзИ. Тиждень вiдмiчений гармонiєю, рiвновагою i 
справедливiстю. Проте iдилiчний спокiй не призведе до застою 
думок i почуттiв. Фiнансове становище у найбiльш удачливих 

Терезiв матиме тенденцiю до стабiлiзацiї. Особисте життя може бути 
спокiйним i мирним - середина лiта налаштує Терези на встановлення 
внутрiшньої рiвноваги i гармонiї з навколишнiм свiтом.

Сприятливi днi: 10; несприятливi: 6.

скОрПIОН. Зберiгаються тенденцiї попереднього тижня. Цей 
тиждень може бути сприятливим для реалiзацiї бажань. Скорпiони 
мають розвинену iнтуїцiю, вони залишаться зовнi спокiйними i 

байдужими, але їхнi почуття будуть загостренi i схильнi до частих коли-
вань. У натхненних людей вiрогiднi прозрiння, якi їм не вдасться доне-
сти до однодумцiв. Основнi їхнi почуття - жалiсть i спiвчуття.

Сприятливi днi: 8; несприятливi: 10.

сТрIЛЕЦь. Сприятливий тиждень для вiдвiдування нових 
мiсць, для подорожей, звернення до органiв влади, до суспiльних 
установ. Зiрки обiцяють удачу у сферi професiйної дiяльностi. 

Захоплення справою i умiння рацiонально розподiляти час позитивно 
позначаться на результатах роботи i викличуть пошану у тих, хто їх ото-
чує. Але в особистому життi вiрогiднi розчарування. Нове знайомство 
може не мати очiкуваного продовження.

Сприятливi днi: 4; несприятливi: 6.

кОзЕрIГ. Тиждень може принести Козерогам суперечки. 
Активнi дiї допоможуть домогтися успiху у фiнансових справах, 
проте через необачнiсть Козероги ризикують втратити значну 

суму. Можливе отримання нових джерел енергiї, виконання бажань, 
взаємодопомоги. Це найбiльш вдалий тиждень для вирiшення сiмейних 
проблем. Зiрки обiцяють, що саме зараз до вас повернуться почуття 
нiжностi i взаємного кохання. Сприятливi покупки, придбання майна, 
будiвництво, ремонт.

Сприятливi днi: 6; несприятливi: 7.

ВОдОЛIЙ. Тиждень пробудження внутрiшнiх духовних сил, 
початок нових справ. Сприятливий для самоосвiти, переосмис-
лення iстин, вивчення ремесел. Водолiї можуть бути залученi в 

дiяльнiсть з впорядкування будинку - ремонт або початок будiвництва. 
Хороший тиждень для колективної роботи, сумiсних заходiв, актив-
ного вiдпочинку. Сприятливий перiод для фiзичних вправ, активного 
вiдпочинку на свiжому повiтрi. Водолiї не будуть схильнi до серйозних 
справ. Позначиться втома, накопичена за минулий тиждень. Емоцiйний 
стан може бути нестiйким.

Сприятливi днi: 5; несприятливi: 10.

рИБИ. Бажання вiдгородитися, вiдiйти вiд мирської суєти i 
усамiтнитися цього тижня потягне за собою вiдчуження i пробле-
ми особистого характеру. Друга половина тижня може ускладни-

тися непорозумiннями. Можливі розчарування. Риби будуть не готовi до 
стосункiв, якi змiнять їхнє життя. До кiнця мiсяця у багатьох з`являться 
бажання, про якi вони тепер i не пiдозрюють. Вiрогiднi непорозумiння з 
представниками влади.

Сприятливi днi: 5, 7; несприятливi: 4.

* * *

с к а н в о р д

В Італії поширена легенда 
про красуню Мелінду, яку викрав 
болотяний цар – страховисько 
одружився з нею. Від того шлю-
бу і народилося латаття біле, 
пелюстки якого нагадують колір 
обличчя Мелінди, а тичинки – зо-
лоті коси красуні. Щороку красу-
ня Мелінда вкриває трясовину 
квітами, нагадуючи своїй матері, 

що вона жива, вічно юна і царює 
над болотами.

 Латаття біле слов’яни нази-
вали одолень-травою. Її поро-
дила сира земля з живою водою, 
тому що однакова в неї сила на 
водяницю – нечисту силу у воді, 
і на поляницю – нечисту силу в 
полі. Сподівалися, що обереже 

одолень-трава від різних бід і 
тому, збираючись в далеку до-
рогу, брали її з собою і носили 
на шиї як амулет. Старовинний 
травник сповіщає, що корінь цієї 
рослини допомагає при зубній 
хворобі, а також використову-
ють його у випадках, «коли треба 
чиєсь серце присушити». А ще 
називали латаття русалчиним 

цвітом: в уяві слов’ян 
білі квітки символізували 
холодну красу прекрас-
них звабливих русалок, 
а гнучке, плямисте, змі-
єподібне кореневище – 
русалчин хвіст.

 Колись один з черв-
невих тижнів у нас нази-
вали русалчиним. Існува-
ло повір’я, що саме в ці 
дні русалки із білосніжних 
лілей стають «простово-
лосими дівами» і водять 
танки біля річок. А дівчата 
й хлопці не ходили тоді 
купатися поодинці, щоб 
русалки не залоскотали. 
Наймарновірніші носили 
при собі стебла полину 
і любистку – це повинно 
було відлякувати русалок.

На знімку: зацвіли на 
Здвижу білосніжні лілеї.

легенди Про латаття Біле


