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Цими днями відбулося чергове 
зібрання голів районних рад та ста-
рост  сіл Київщини, на якому було 
розглянуто та затверджено пропо-
зиції щодо розвитку місцевого само-
врядування та подання їх до Адміні-

страції Президента України. Саме 
таке доручення нещодавно отрима-
ли керівники областей після засідан-
ня Ради регіонів в Ялті. 

Тон ділової розмови на зібранні 
задав голова Київської обласної ради 
Олександр Качний. У своєму вступ-
ному слові він озвучив конкретні про-
позиції щодо реформування органів 
місцевого самоврядування. 

-  Немає щастя без свободи, сво-
боди — без самоврядування, само-
врядування - без конституцiйностi, 
конституцiйностi - без моралi, й жод-
ного з цих великих благ - без сталостi 
й ладу, - процитував американсько-
го політолога Клiнтона  Россистора  
Олександр Качний. 

І сказав це невипадково, адже в 
цих словах закладена суть і важлива 
роль органів місцевого самовряду-
вання в житті суспільства.  Відтепер 
роль асоціації в прийнятті рішень ви-
ходить на перший план.

Мiсцеве самоврядування в Українi 
пройшло довгий шлях і  є одним з 
пріоритетних напрямів у розбудові 
демократичної, соціально-правової 
держави, від яких залежать темпи 
формування громадянського сус-
пільства, захист особи, оптимізація 
системи публічної влади та стабілі-
зація політичних процесів.  

Нині інтегрування України в євро-
пейські структури потребує  реаліза-

ції такої моделі регіонального управ-
ління, яка б відповідала принципам, 
що діють у Європейському Союзі, 
загальновизнані у світовій практи-
ці міжнародної співпраці територій, 
сприяють становленню нових форм 

співпраці у форматі „центр-регіон”.
Здійснення адміністративної та 

реформи місцевого самоврядування 
дає шанс створити в Україні необхід-
ні умови для динамічного, збалансо-
ваного розвитку регіонів, усунення 
основних диспропорцій у їх розви-
тку.

Важливу роль у здійсненні міс-
цевого самоврядування відіграють 
асоціації органів місцевого самовря-
дування. Активізація їхньої роботи 
об’єктивно обумовлена завданням 
співробітництва органів місцевого 
самоврядування. Асоціації забезпе-
чують координацію на регіональному 
та  державному рівнях, і є ефектив-
ним механізмом взаємодії з органа-
ми влади різних рівнів.

Провідні українські фахівці з пи-
тань розвитку місцевого самовря-
дування, експерти аналітичних уста-
нов, представники органів місцевого 
самоврядування, активісти громад 
мають своє бачення стану та пер-
спектив здійснення реформування 
місцевого самоврядування.

І з їхньою думкою необхідно ра-
хуватися, якщо ми налаштовані на 
позитивні зміни. Та головними екс-
пертами в цій справі повинні стати 
ми з вами, бо краще за всіх знаємо, 
які інструменти треба мати, аби за-
класти фундамент майбутньої моде-
лі місцевого самоврядування.

На сьогодні  в Україні налічуєть-
ся більше трьох тисяч нормативних 
актів, в яких згадується термін  «міс-
цеве самоврядування», 700 законів 
пов’язані із сферою самоврядуван-
ня. Проте половина з них уже заста-
ріла і відстає на десятиліття від світо-
вого досвіду. 

На нещодавньому засіданні Ради 
регіонів, яке відбулося в Ялті, Прези-
дент України Віктор Янукович акцен-
тував увагу присутніх на необхідності 
прискорення цієї реформи.

- Україна бере курс на глибоку ре-
форму місцевого самоврядування, - 
заявив Віктор Федорович. 

Уже готується концепція та прак-
тичний план із розвитку та підтримки 
місцевого самоврядування. Головна 
мета – формування його дієздатної 
низової ланки. Одними із авторів 
цього документа повинні стати ми з 
вами, ті, хто щоденною працею на-
ближає впровадження реформ. 

Нагадаю, що згідно з Європей-
ською Хартією про місцеве самовря-
дування, органи місцевого самовря-
дування є однією з головних підвалин 
демократії. 

Президент наголосив: в Україні 
все ще існує застаріла концепція ор-
ганізації місцевого врядування, хоча 
в Конституції й закріплений високий 
статус територіальних громад. 

- Іншими словами, територіальні 
громади відповідно до Конституції 
потенційно мають права, але в жит-
ті здебільшого не володіють можли-
востями їх реалізувати», – зауважив 
В. Янукович. 

Тому, на  думку глави держави, 
основою реформування місцевого 
самоврядування треба визначити 
саме територіальні громади, виро-
бити новий алгоритм конституційно-
правового регулювання відносин у 
сфері місцевого і регіонального роз-
витку. 

Президент підкреслив: слід зва-
жено підійти до питання повноважень 
між центром і регіонами, прорахува-
ти всі ризики. 

Сьогодні цілком зрозуміло, що 
одноосібно, відокремлено ця ре-
форма не може реалізовуватися в 
суспільстві, а тому паралельно тре-
ба працювати над адміністративною 
та низкою інших реформ, бо інакше 
одне колесо побіжить далеко впе-
ред, а інші стоятимуть на місці. І це 
буде нагадувати нам сюжет відомої 
казки про лебедя, рака і щуку. 

Виступ голови доповнили пропо-
зиціями учасники зібрання.

Думку  кожного села 
буДе враховано

Нині  у 18 обласних радах України вже  діють дорадчі ради при головах обласних рад. 
Над вирішенням цього питання плідно працюють і в Київській обласній раді. 

' стор.  2.

Шановні макарівчани! Щиро вітаємо вас із 21-ю 
річницею прийняття Декларації про державний суве-
ренітет України! 

День 16 липня 1990 року назавжди увійшов до іс-
торичного календаря нашого народу як важливий 
етап становлення української державності. Саме тоді 
Верховна Рада УРСР прийняла доленосний документ 
– Декларацію про державний суверенітет України, ко-
тра, безперечно, стала визначальною подією на шляху 
до незалежності.

У ній було виражено прагнення народу до створен-
ня демократичного суспільства, виходячи з потреб 
всебічного забезпечення прав і свобод людини, необ-
хідності побудови правової держави та повноцінного 
політичного, економічного, соціального і духовного 
розвитку українського народу.

Прийняття Декларації стало першим кроком до 
фактичного і юридичного утвердження незалежності 
України. Вона визначила державний суверенітет Укра-
їни як верховенство, самостійність, повноту і неподіль-
ність влади республіки в межах її території, а також не-
залежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. 

Тож нехай Бог і щаслива доля оберігають нашу 
державу, дарують усім нові здобутки, успіхи, добро-
бут, міцне здоров’я і впевненість у завтрашньому дні!

Віктор ГУдзь,
голова 

районної ради.

Ярослав дОБРЯНСьКИЙ,
голова 
райдержадміністрації. 

16 липня — 21-а річниця від дня 
проголошення державного 

суверенітету україни

Дорогі макарівчани!
Сердечно поздоровляю вас із 21-ю річницею з дня 

проголошення Україною державного суверенітету. На 
жаль, сьогодні про цей день пам’ятають не всі, йому 
так і не судилося стати державним святом. Але я пе-
реконаний, що забути подію, яка стала провісником 
здобуття незалежності, історичною віхою в боротьбі 
українського народу за свободу, не мають права ані 
сьогоднішнє, ані майбутні покоління.

Я щиро бажаю, щоб річниця проголошення дер-
жавного суверенітету надихнула вас на нові перемо-
ги, на побудову могутньої незалежної країни! Це свято 
кожного, хто вірить і любить Україну. 

Всім зичу добробуту, благополуччя та щастя в ро-
динах. Відмінного здоров’я, сімейного затишку, миру, 
злагоди та здійснення всіх задумів!

Юрій зАБЕЛА, 
депутат Київської обласної ради.

Шановні макарівці!
16 липня 2011 року Україна відзначає 21-у річницю 

прийняття Декларації про державний суверенітет. 
В історичному календарі нашого народу ця дата 

є важливою віхою становлення української держав-
ності. Декларація закріпила одвічне прагнення укра-
їнського народу до незалежності та суверенітету, 
задекларувала принципи подальшого розвитку дер-
жави, заклала базові основи для формування за-
конодавчої бази в цілому та прийняття Конституції 
України зокрема. 

Від імені Макарівської селищної ради щиро вітаю 
вас з річницею цієї визначальної історичної події. Ба-
жаю вам впевненості і доброї надії на майбутнє, міцно-
го здоров’я, добробуту, злагоди і порозуміння у кожній 
вашій родині!

Олександр ІВАЩЕНКО,
Макарівський селищний голова.

* * *

Відповідно до п. 9 статті 46 
Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” :

1. Скликати восьму сесію 
Макарівської районної ради 
шостого скликання 22 липня 
2011 року в смт Макарів.

2. Засідання провести 22 
липня 2011 о 10-й годині за 
адресою: вул. Фрунзе, 32 (при-

міщення кінотеатру).
На розгляд засідання вось-

мої сесії районної ради перед-
бачається винести наступні пи-
тання:

1. Про підсумки соціально-
економічного і культурного роз-
витку району за перше півріччя 
2011 року.

2. Про затвердження звіту 

“Про виконання районного бю-
джету за перше півріччя 2011 
року”.

3. Про внесення змін до рі-
шення сесії Макарівської район-
ної ради від 30.12.2010 № 59-
04- VI «Про районний бюджет 
Макарівського району на 2011 
рік».

4. Про стан готовності гос-

подарського комплексу району 
до роботи в осінньо-зимовий 
період 2011-2012 років.

5. Про затвердження струк-
тури комунальної установи “Ма-
карівський районний Трудовий 
архів” та витрат на її утримання.

6. Різне.
Віктор ГУдзь,

голова районної ради.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Макарівської районної ради

                                                 від  08.07.2011 №30
про скликання  восьмої    сесії  макарівської  районної  ради VI  скликання

* * *

до уваги громадян!
20 липня 2011р. з 11:00 до 14:00 за 

адресою: смт Макарів,   вул. Фрунзе, 30 
(райдержадміністрація, 2-й поверх) про-
водить особистий прийом громадян,  надає 
консультативно-методичну та практичну до-
помогу населенню у відносинах з органами 
державної влади та органами місцевого са-
моврядування

БОЯРЧУК Олександр Миколайович —
кандидат юридичних наук, заслужений юрист 
України, відповідальний секретар громадської 
ради при обласній державній адміністрації, 
голова правління міжнародної правозахисної 
громадської організації „Континент”.
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21-а РічНицЯ ПРийНЯттЯ 
ДЕклаРації ПРО 

ДЕРЖавНий сувЕРЕНітЕт 
укРаїНи

іНДЕкси сПОЖивчих ціН у чЕРвНі 2011 РОку
За даними Держкомстату України індекс споживчих цін по Україні у червні 2011р. 

відносно травня 2011р. склав 100,4%, відносно грудня 2010р. - 105,9%. 
По Київській області індекс споживчих цін становив у червні 2011р. до травня 2011р. 

- 100,5%, до грудня 2010р. - 105,0%.
За дорученням начальника ГУС

Наталія ГРИЩЕНКО,
заступник начальника відділу статистики у районі.

12 липня заступник го-
лови райдержадміністрації 
Сергій Прунцев провів нара-
ду з сільськими, селищними 
головами району з розгляду 
правил облаштування і утри-
мання діючих скотомогиль-
ників та біотермічних ям для 
захоронення трупів тварин у 
населених пунктах району та 
заходів з недопущення за-
несення, розповсюдження і 
профілактики африканської 
чуми свиней, лейкозу, тубер-
кульозу великої рогатої худо-
би, сказу тварин.

Нині в нашому райо-
ні налічується 35 скотомо-
гильників, з яких 16 – діючі, 
19 – недіючі. Але жоден з 
них не відповідає вимогам 
санітарно-ветеринарних 
норм їх утримання. Тому сіль-
ським та селищним головам 
були вручені приписи з пере-
ліком недоліків на місцях за-
хоронення тварин, методами 
їх усунення та термінами, за 
які потрібно виконати робо-
ти.

Велику увагу на засіданні 
приділили ситуації з розпо-

всюдженням та поширенням 
африканської чуми свиней, 
яка щороку наближається 
до України. Щоб зменшити 
ризик виникнення цього не-
безпечного захворювання на 
території району, ветеринар-
ною службою запропоновані 
та приведені в дію методи 
профілактики недопущення 
занесення збудника. Однією 
з проблем, яку наразі й досі 
намагаються вирішити як 
і ветеринарні служби, так і 
сільські, селищні голови, – це 
ліквідація стихійних ринків 
та облаштування спеціаль-
них місць для торгівлі. Адже 
продукція, яка не проходила 
спеціальну ветеринарну екс-
пертизу, може бути одним із 
джерел інфекційних захворю-
вань. 

Ще одна тема, яку об-
говорили на нараді, – це 
захворюваність великої ро-
гатої худоби на туберкульоз, 
бруцельоз та лейкоз. За да-
ними перевірки, на даний 
час, у селах Макарівщини 
виявлено 6 голів ВРХ, хво-
ріючих на туберкульоз, та 52 

корови з захворюваннями 
на лейкоз, з яких вже 16 ви-
везли на забій.

У перші шість місяців цьо-
го року ситуація з захворю-
ваністю домашніх тварин на 
сказ була стабільною – жод-
ного випадку цієї хвороби в 
районі не було зафіксовано. 
Але 8 липня в селі Малий Ка-
рашин домашня собака поку-
сала трирічну дитину. При до-
слідженні аналізів у тварини 
було виявлено сказ. Опера-
тивно зреагував на цей випа-
док сільський голова та вете-
ринарні служби – були вжиті 
всі необхідні заходи для лока-
лізації інфекції та припинення 
її подальшого поширення.

Щоб не допустити виник-
нення епідеміологічних ситу-
ацій, та попередження будь-
яких випадків захворюваності 
на небезпечні для здоров’я та 
життя людей хвороб, що пе-
редаються від тварин, Сергій 
Прунцев закликав усіх сіль-
ських і селищних  голів діяти 
злагоджено, оперативно та 
свідомо, щоб уникнути тра-
гічних наслідків у районі.

(закінчення. Поч. на 1 стор.)
В Адміністрації Президента вже 

отримали  пропозиції з районів,  сіл 
і селищ області, які будуть розглянуті  
та узагальнені на засіданні Конгресу 
з питань місцевого самоврядування. 

На зустріч з лідерами терито-
ріальних громад прибув начальник 
управління економіки Київської об-
ласної державної адміністрації Во-
лодимир Коваль. Він ознайомив 

присутніх з основними напрямками 
соціально-економічного розвитку 
області.  Володимир Іванович наго-
лосив, що вже опрацьовуються го-
ловні засади програми розвитку  на 
наступний рік.

Заступник виконавчого дирек-
тора Асоціації міст України Віктор 
Кравченко запропонував на Київщині 
запровадити пілотний проект з на-
вчання сільських голів. За підсумка-
ми останніх виборів до місцевих рад    
змінилося понад 60 відсотків сіль-
ських голів і на 70 відсотків оновився 
депутатський корпус. 

У зв’язку з цим було запропо-
новано підготувати навчальний по-
радник, над яким працюватимуть на-
уковці і практики, а також проводити 

тренінги  та семінари з новообрани-
ми депутатами.

На зібранні обговорено і при-
йнято пропозиції  щодо місцево-
го самоврядування.  Підтримуючи 
проведення в Україні конституцій-
ної реформи, зокрема,  в частині 
удосконалення системи місцевого 
самоврядування, Правління Асоці-
ації органів місцевого самовряду-
вання пропонує:

- ініціювати системні концепту-
альні зміни до конституційних засад 
здійснення місцевого самовряду-
вання в Україні;

-  з метою забезпечення повсюд-
ності місцевого самоврядування 
внести зміни до статті 133 Конститу-
ції України щодо закріплення грома-
ди як базової для розвитку місцевого 
самоврядування;

- встановити на конституційному 
рівні порядок делегування повно-
важень органам місцевого само-
врядування, а також забезпечити 
розмежування повноважень органів 
державної виконавчої влади та ор-
ганів місцевого самоврядування, на-
давши в Конституції право районним 
і обласним радам створювати власні 

виконавчі органи та одночасно лік-
відувавши районні державні адміні-
страції;

- передбачити в Конституції 
України функціонування на рівні об-
ластей поряд із представницькими 
та виконавчими органами місцево-
го самоврядування територіальних 
органів центральних органів ви-
конавчої влади, а також обласних 
державних адміністрацій, перетво-

ривши ці органи загальної 
компетенції в контрольно-
наглядові органи в систе-
мі виконавчої влади шля-
хом вилучення в обласних 
державних адміністрацій 
та передачі відповідним 
органам місцевого само-
врядування функцій і по-
вноважень організаційно-
господарського характеру;

- своєчасно розроби-
ти та прийняти в розвиток 
нових конституційних по-
ложень закони про місцеве 
самоврядування в Україні, 
про обласні державні адміні-
страції, про адміністративно-
територіальний устрій, про 

комунальну власність тощо;
- з метою забезпечення реаль-

ної фінансової самостійності місце-
вого самоврядування удосконалити 
систему місцевих податків і зборів, 
передбачити перерахування до міс-
цевих бюджетів не менше 50 % по-
датків і зборів, зібраних на відповід-
ній території;

-  платники податків сплачують 
податки і збори в бюджети відпо-
відних територіальних громад за 
місцем здійснення виробничої ді-
яльності;

- передбачити в законах стимули 
для розвитку підприємницької діяль-
ності, активізації діяльності органів 
місцевого самоврядування у сфері 
економіки.

Думку  кожного села 
буДе враховано

Вже кілька років у селі 
Плахтянка гостро стояла 
проблема з ремонтом кри-
ниць загального користу-
вання. Криниці вже давно 
потребували капітально-

го ремонту, дерев’яні 
конструкції деяких з них 
зовсім прогнили. Не 
маючи альтернативних 
джерел фінансування 
ремонтних робіт, сіль-
ська рада не могла ви-
рішити це питання через 
брак коштів у бюджеті.

Проблема зруши-
лася з мертвої точки 
завдяки Семену Гри-
горовичу Ханіну – го-
лові постійної комісії 
з питань законності та 
правопорядку район-
ної ради. Дізнавшись 
про наболілу проблему 
Плахтянки на зустрічі з 
виборцями, Семен Гри-
горович вирішив само-
тужки допомогти селу. 

З власних коштів він ви-
ділив гроші на оновлення 
трьох криниць загального 
користування і особисто 
простежив за якістю і опе-

ративністю проведення 
ремонтних робіт. Завдя-
ки благородній ініціативі 
Семена Ханіна мешканці 
Плахтянки тепер мають 
змогу пити чисту, якісну 
воду без ризику для свого 
здоров’я.

Виділення коштів на 
ремонт криниць – далеко 
не перший крок Семе-
на Григоровича на ниві 
благодійності. Депутат 
небайдужий до проблем 
рідного Макарівського ра-
йону. Вже неодноразово 
завдяки його втручанню і 
фінансовій підтримці вирі-
шувалися нагальні питан-
ня благоустрою Макарова 
і довколишніх населених 
пунктів, реалізовувалися 
проекти допомоги місце-
вим лікарням, школам, 
дитячим садочкам, спор-
тивним і культурним осе-
редкам.

ДЕПутат в ОкРуЗі

вода в криницях стане чистішою

Громада села Плахтянка висловлює 
щиру подяку депутату Макарівської ра-
йонної ради Ханіну Семену Григорови-
чу, який виділив власні кошти на ремонт 
приміщення Плахтянської амбулаторії. 
Вже майже місяць, як жителі села отри-
мують медичну допомогу в світлому від-

ремонтованому медичному закладі. Ми 
розуміємо, як важко в наш непростий 
час залишати своє серце відкритим для 
допомоги людям. 

Бажаємо Семену Григоровичу на-
снаги та успіхів в усіх його добрих 
справах.

16 липня 1990 року народна рада, що складалася з де-
мократичного блоку народних депутатів Верховної Ради, 
ще УРСР, перехиливши на свій бік депутатську більшість, 
виборола Декларацію про суверенітет України. Свій під-
пис під документом поставив перший заступник голови 
Ради Іван Плющ. За Декларацію про суверенітет України 
з 450 депутатів проголосували 12 народних депутатів від 
Івано-Франківщини: Левко Лук’яненко, Любомир Пиріг, 
Михайло Голубець, Дмитро Захарук, Петро Осадчук, Сте-
пан Волковецький, Маркіян Чучук, Євген Новицький, Бог-
дан Ребрик, Зіновій Дума, Володимир Шлемко і Степан 
Пушик.  

Згідно із Декларацією, Україна проголошувалася су-
веренною державою, в якій стверджувалися верховен-
ство, самостійність і неподільність влади Республіки на її 
території. Від дня прийняття документа від імені народу 
могла виступати виключно Верховна Рада України, а те-
риторія України в існуючих межах проголошувалася не-
доторканною.

При прийнятті Декларації про державний суверенітет 
України влітку 1990 року ВР УРСР керувалася волею на-
роду України, прагненням створити демократичне сус-
пільство, потребою всебічного забезпечення прав і сво-
бод людини, пошаною до національних прав усіх народів, 
турботою про повноцінний політичний, економічний, со-
ціальний і духовний розвиток народу України, визнанням 
необхідності побудови правової держави, а також мала 
на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу 
України. 

Дата прийняття Декларації про державний суверені-
тет України була оголошена Днем незалежності України. 
Однак згодом святкування перенесли на 24 серпня, адже 
саме у цей день у 1991 році Верховна Рада прийняла Акт 
проголошення незалежності України і остаточно вивела 
державу зі складу Союзу Радянських Соціалістичних Рес-
публік. За результатами голосування 20 серпня 1991 року 
планувалося заключити новий Союз суверенних держав. 
За день до цієї дати деякі державні діячі в Москві спро-
бували вчинити державний переворот і повернути владу 
Комуністичній Партії СРСР. Втім, події, відомі під назвою 
ГКЧП, зазнали невдачі.

відремонтовано медичний заклад

не допустити небезпечні 
захворювання тварин

Президент України Віктор Янукович ство-
рив міжвідомчу робочу групу з аналізу ста-
ну додержання законодавства про свободу 
слова та захист прав журналістів. Відповідно 
до указу, міжвідомча робоча група має опе-
ративно інформувати Президента України 
про факти порушення законодавства у цій 
сфері і подавати пропозиції щодо можливо-
го реагування. Керівником комісії Президент  
призначив   свого прес-секретаря Дарію Че-
пак. До складу групи також за згодою мають 
увійти: заступник генерального прокурора 
України Євген Блажківський, перший заступ-
ник голови Комітету Верховної Ради України 
з питань свободи слова та інформації Олена 
Бондаренко, керівник Головного управління 
забезпечення доступу до публічної інформа-
ції Адміністрації Президента України Денис 
Іванеско, голова Державного комітету те-
лебачення і радіомовлення України Олек-

сандр Курдінович, голова правління гро-
мадської організації «Телекритика» Наталія 
Лігачова, голова Національної спілки жур-
налістів України Ігор Лубченко, кореспон-
дент — представник в Україні Міжнародної 
правозахисної організації «Репортери без 
кордонів» Оксана Романюк, виконавчий ди-
ректор Інституту масової інформації Вікто-
рія Сюмар, начальник Головного слідчого 
управління Міністерства внутрішніх справ 
України Василь Фаринник, перший за-
ступник начальника Управління державної 
охорони України Станіслав Шуляк. Як по-
відомляє прес-служба Президента, на пер-
шому засіданні міжвідомча робоча група 
розглядатиме інформацію, наведену у двох 
листах на ім’я Президента України: від го-
лови Національної спілки журналістів Укра-
їни І.Лубченка та від головного редактора 
«Української правди» Олени Притули. 

влаДа і ПРЕса 

нарешті згадали 
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Адже він виконує функції біодобрива, 
біостимулятора росту та захисту рослин 
від хвороб. Ендофітні бактерії Klebsiella 
oxytoca та Bacillus mucslaginosus, що вхо-
дять до складу препарату, імунізують рос-
лину і роблять її стійкою не тільки до гриб-
кових захворювань, а й до бактеріальних. 
Ці бактерії разом з елементами мінералу 
цеоліт стимулюють розвиток рослини і 
впродовж усього вегетаційного періоду 
постачають рослині азот з повітря, біоло-
гічно активні речовини, фітогормони, віта-
міни тощо. Вони також продукують назовні 
кореневої системи рослини велику кіль-
кість кислих метаболітів, які беруть участь 
у перетворенні складних органічних і мі-
неральних сполук ґрунту на доступні для 
рослини форми. При цьому підвищується 
загальна чисельність мікроорганізмів у 
ґрунті. Кількість олігонітрофілів та фос-
форних бактерій збільшується в декілька 
разів. Усі ці особливості препарату пози-
тивно впливають на врожайність. Вони да-
ють можливість сільгоспвиробнику, крім 
зменшення хімічного навантаження на 
грунт, отримувати гарні та якісні врожаї.

Досвід споживачів біопрепарату свід-
чить, що його застосування в сільському 
господарстві має стійку тенденцію при-
росту врожайності як від інокуляції посів-
ного матеріалу (3-7 ц/га), так і від його ве-
гетаційного внесення (3-6 ц/га). Сумарний 
приріст врожайності у різні роки, без до-
даткового внесення мінеральних добрив, 
коливається від 7 до 10 ц/га, залежно від 
агрофону. Чим вищий агрофон – тим біль-
ший приріст урожайності та кращі якісні 
показники. На фоні 30 кг азоту діючої ре-
човини (д.р.) та додатковому підживленні 
рослин мікроелементами приріст врожай-

ності може досягати 15 ц/га і більше.
Сучасна технологія застосування біо-

препарату КЛЕПС® у сільському господар-
стві, яка базується на позитивному досвіді 
його постійних споживачів, дає необхідну 
інформацію для її використання у сіль-
ському господарстві. Чітке та послідовне 
дотримання рекомендацій в повному об-
сязі дає можливість аграріям гарантовано 
отримати прибуток. Для цього потрібно 
на першому етапі провести передпосів-
ну обробку. Інокуляція насіння розчином 
препарату КЛЕПС® – це важлива операція. 
Вона дає можливість бактеріям препарату 
проникнути в середину кореневої системи 
рослини, дати їй біологічний азот з по-
вітря, імуногени у необхідній кількості та 
стимулювати її ріст. Формується потужна 
коренева система, яка сприяє підвищен-
ню її абсорбуючої активності та активізації 
засвоєння поживних елементів.

На другому етапі потрібно провести у 
найбільш відповідальні періоди росту рос-
лини додаткову обробку по вегетації роз-
чином препарату, яка підсилює енергію 
росту рослин, покращує кущіння та якісні 
показники врожаю. В бакову суміш до пре-
парату корисно додавати мікроелементи, 
а якщо потрібно – гербіциди чи інсектици-
ди, з якими препарат сумісний. До речі, 
позакоренева обробка по листу баковою 
сумішшю препарату КЛЕПС® разом з гер-
біцидами нівелює стресовий вплив гербі-
цидів на рослину.

Як свідчить досвід споживачів пре-
парату, передпосівна обробки насіння та 
дворазова обробка по вегетації, у най-
більш відповідальні періоди росту рослин 
(фон 30 кг азоту д.р.), яка здійснювалась 
за рекомендаціями технології фірми-

виробника, давала можливість сільгоспви-
робнику отримати максимальний врожай 
високої якості, рівень якого близький до 
рівня врожаїв, отриманих за технологіями 
інтенсивного вирощування сільськогос-
подарських культур (фон 90-100 кг азоту 
д.р.). При цьому витрати на придбання 
препарату та його застосування були зна-
чно менші, ніж це потрібно для рівноцінних 
по ефекту агрохімікатів. Так, наприклад, 
у ФГ «Плевіч» Дніпропетровської обл., на 
фоні 30 кг азоту д.р. на один гектар, пер-
ша обробка по вегетації озимої пшениці 
навесні проводилась у фазі виходу в труб-
ку баковою сумішшю (КЛЕПС® + гербіцид 
+ мікродобрива). Друга обробка по веге-
тації проводилась у фазі виходу в колос 
баковою сумішшю (КЛЕПС® + інсектицид + 
мікродобрива). Врожайність озимої пше-
ниці становила 50-55 ц/га, а показники по 
клейковині та білку відповідали другому 
класу. Застосування препарату забезпе-
чило зростання врожаю озимої пшениці 
відносно контролю майже 40%. В цьому 
господарстві така ж технологія була засто-
сована для вирощування озимого ячменю. 
Врожайність цієї культури становила 60-65 
ц/га, а приріст врожаю був у середньому 
38%. Подібні результати отримані в Чер-
каській, Херсонській, Миколаївській, За-
порізькій, Луганській та інших областях.

Якщо ви прагнете мати прибуток та 
екологічно чисту продукцію, зберегти 
здоров’я собі й оточуючим, відновити при-
родну родючість землі, вам потрібен біо-
препарат КЛЕПС®.

Володимир дЕРКАЧ,
директор ТОВ НВЦ «Енергія», 

депутат районної ради.

З любОв’ю ДО люДЕй і ПРиРОДи

запорука успіху сільгоспвиробника
Інтенсивна система землеробства передбачає використання великих доз мінеральних добрив 

та пестицидів. Використання агрохімічних технологій, поруч з позитивним впливом на зростання 
врожаю, призвело до сильного забруднення сільськогосподарських земель, стерилізації гумусу та 
погіршення екологічного стану навколишнього середовища. Більшість компонентів хімічних пес-
тицидів та мінеральних добрив, які в залишкових кількостях переходять у продукти харчування, є 
отрутами, канцерогенами. Збільшення нітратів та інших шкідливих речовин у зернових, технічних 
та овочевих сільськогосподарських культурах стало вже звичайним явищем. Отже, перед сучасною 
агропромисловою наукою постало завдання пошуку таких агротехнологій, які б були спрямовані на 
підвищення вмісту гумусу, біопродуктивності ґрунтів, забезпечення високого та стабільного рівня 
сільгоспвиробництва.

Вчені довели, що для цього найбільш доцільно використовувати біоорганічне землеробство із 
застосуванням біотехнологій. Біопрепарат КЛЕПС®, про який я вже розповідав читачам газети в од-
ному з попередніх матеріалів, викликав у них зацікавленість,  як альтернатива агрохімічним засобам 
вирощування врожаїв. Тож на прохання читачів більш детальніше розповім про цей препарат, який 
підвищує врожайність сільгоспкультур, якість вирощеного.

В цьому році площа до збиран-
ня ранніх зернових і зернобобових 
культур у сільськогосподарських 
підприємствах району становить 
6163 га, в тому числі 2347 га - ози-
мих культур, з них 1171 га - озимої 
пшениці та 1176 га - жита, 1462 
га – ранніх ярих: 288 га – ячме-
ню, 501 га – пшениці, 623 га – ві-
вса, 68 га – зернобобових. Площа 
збирання проса і гречки по всіх 
категоріях господарств складає 
541 га. Крім того, є значні площі 
ранніх зернових в господарствах 
населення, що становить 2201 га: 
озима пшениця – 715 га, ячмінь - 
322 га, овес - 712 га. 

Для збирання врожаю сіль-
ськогосподарські підприємства 
району мають 40 зернозбираль-
них комбайнів. Уже відремонтова-
но 35 комбайнів, або 87 відсотків 
до наявних.

У порівнянні з минулим ро-
ком підготовлено техніку краще. 
На якість і темпи підготовки зер-
нозбиральних комбайнів вплинув 
фінансовий стан більшості сіль-
ськогосподарських підприємств 
району, пов’язаний із підняттям цін 
на сільськогосподарську продук-
цію з одного боку та подорожчан-

ням матеріально-технічних 
ресурсів з іншого. Крім того, 
30 зернозбиральних ком-
байнів, а це 75 відсотків від 
усієї кількості, відпрацювали 
свій амортизаційний строк і 
для забезпечення їх належ-
ного технічного стану по-
трібні великі кошти. 

Обмолот хлібів планують 
провести своєю технікою. 
А в разі потреби залучити 4 
зернозбиральних комбайни 
на 1000 гектарів, що ста-

новить 20 відсотків від загальної 
площі до збирання, сільськогос-
подарські підприємства ТОВ „АФ 
„Київська”, ТОВ „Добробут”. 

Навантаження на комбайн на 
збиранні ранніх зернових культур 
становитиме 123 гектари.

Планується завершити обмо-
лот ранніх зернових за 14 робочих 
днів. 

Найбільше навантаження на 
один комбайн становить у ТОВ 
„АФ „Київська” – 403 га та ТОВ 
„Добробут” – 411 га. Тому тут за-
пропоновано залучити додатково 
зернозбиральні комбайни. Такі 
послуги пропонує Державне під-
приємство „Зернопродовольча 
компанія України”.

Площа скошування у валки 
зернових культур попередньо 
становить 712 гектарів, або 17 
відсотків від наявної площі. На це 
потрібно 10 робочих днів.

Буде задіяно 68 автомобілів 
біля комбайнів та для обслугову-
вання зернотоків.

Є 11 зерносховищ у районі, які 
можуть прийняти 10850 тонн зер-
на, 14 насінних сховищ на 3850 
тонн, 11 критих токів на 10000 

тонн, та 11 площадок на 8800 
тонн. Йде підготовка до прийман-
ня зерна.

Для первинного обробітку 
зерна буде задіяно 2 зерноочис-
них комплекси типу ЗАВ,  які під-
готовлені до роботи, 5 КЗС, з них 
відремонтованих 4. Планують ви-
користати всі 12 зерноочисних 
машин. Завершуються роботи з 
ремонту зерноочисної техніки в 
товариствах „Добробут” та „Ан-
дріївка”.

Очікуване виробництво зерна 
ранніх зернових і зернобобових 
культур по сільгосппідприємствах 
району при середній урожайності 
озимих зернових 21,5 центнера 
з гектара та ярих зернових 20,2 
центнера з гектара становитиме 
14179  тонн.

Щодня на токи по господар-
ствах району надходитиме 860 
тонн зерна. Добова продуктив-
ність усіх наявних токів, зерноо-
чисних машин та комплексів ста-
новить 980 тонн, що забезпечить 
нормальний ритм роботи токів.

Надіються аграрії на достат-
ню забезпеченість паливно-
мастильними матеріалами на 
період збирання зернових. При 
потребі дизельного пального 315 
тонн для збирання ранніх зерно-
вих є в наявності 110 тонн, бен-
зину - 80 тонн при потребі 120 
тонн. Мастильними матеріалами 
підприємства в цілому по райо-
ну забезпечені. Паливо завозять 
самі сільськогосподарські під-
приємства за мірою потреби та 
використання.

Для проведення комплексу 
збирання зернових культур по-
трібно  8,693 млн. грн. Підприєм-
ствам треба закупити пального на 
суму 3 мільйони 540 тис. грн. На 
ремонт вузлів та агрегатів, при-
дбання запасних частин для техні-
ки та інших матеріально-технічних 
ресурсів необхідно 450 тис. грн. 
Джерела фінансування: за раху-
нок комерційних кредитів – 2,2 
мільйона гривень, власних коштів 
– 5 мільйонів 987 тисяч гривень.

На збирання врожаю буде за-
лучено 196 механізаторів.

Зернозбиральні комбай-
ни, які будуть задіяні на жнивах, 
укомплектовані двома комбай-
нерами. Всього - 80 комбайне-
рів, для роботи на тракторах – 22 
чоловіки.

Всю сільськогосподарську 
техніку, задіяну на збиранні вро-
жаю 2011 року, планують вико-
ристовувати груповим методом.

У сільськогосподарських під-
приємствах району проводиться 
робота по створенню безпечних 
умов праці в період збирання вро-
жаю. Для цього в кожному госпо-
дарстві  розробляються маршру-
ти руху техніки. Особлива увага 
звертається на визначення та об-
ладнання місць відпочинку, при-
йняття їжі.

Спеціалістами управління аг-
ропромислового розвитку рай-
держадміністрації разом з дер-
жавною інспекцією промислової 
безпеки та охорони праці в агро-
промисловому комплексі в червні 
цього року перевірено стан охо-
рони праці в товариствах: „Зоря” 
(с. Соснівка),  „АФ ”Київська” (с. 
Маковище),  „Добробут” (с. Чор-

ногородка), де виявлено ряд по-
рушень законодавства з охорони 
праці та пожежної безпеки. Ке-
рівники та спеціалісти цих госпо-
дарств притягнуті до адміністра-
тивної відповідальності, а також 
встановлено термін для усунення 
недоліків з обов’язковим повідо-
мленням про виконання приписів 
у державну інспекцію та управлін-
ня агропромислового розвитку.

Сільськогосподарським під-
приємствам на період збирання 
врожаю 2011 року ще потрібно 
розробити і затвердити план про-
типожежного захисту врожаю з 
нанесенням прокосів, обкосів, 
місць скирдування грубих кормів, 
маршрутів руху транспорту.

Аналіз роботи агроформувань 
з підготовки та організованого 
збору врожаю показав, що спеці-
алістами, керівниками сільгосп-
підприємств проведена необхід-
на підготовча робота.

Спеціалістами  агроформу-
вань та управління агропромисло-
вого розвитку розроблені робочі 
плани проведення збиральних 
робіт, хлібофуражні баланси по 
кожному підприємству і району в 
цілому, визначені обсяги, строки, 
засоби. Збиральна техніка уком-
плектована механізаторськими 
кадрами, проводиться її підго-
товка до жнив. Від сільгосппід-
приємств району прийняті роз-
рахунки із забезпечення насінням 
озимих та ярих культур.

Віталій ПОНОМАРЕНКО,
 начальник управління 

агропромислового розвитку.

гОтОві  ДО  ОбмОлОту  хлібНОї  Ниви

ціНи

скільки  кОштує 
«макаРівський» 

бОРщ?
«Для кожного регіону – свій «бор-

щовий набір». Саме таке завдання 
поставив Прем’єр-міністр України 
Микола Азаров перед урядом та 
представниками місцевої влади на 
одному з останніх засідань Кабміну.

Своє власне дослідження цін 
на необхідні продукти для смач-
ної української страви провела ко-
респондент «Макарівських вістей» 
Оксана ІГНАТюК.

Так скільки ж коштує нині борщ 
для макарівців? Шукати відповідь на 
це питання кореспондент відправи-
лась на ринок.  Широкий вибір про-
дуктів на будь-який смак та вподоби 
приємно вразив. Не менше здивува-
ли і досить помірні ціни.

Кілограм буряка коштує від 4 до 5 
гривень.

Картопля на прилавку в торгівців 
- 8 грн./кг, у бабусь з рук можна при-
дбати за 5 грн.

Ціна на помідори коливається від 
10 до 18 грн./кг.;

Капуста – 3 грн./кг;
Морква – 5-9 грн./кг.;
Цибуля – 5-8 грн./кг.;
М’ясо (свинина) – 45-55 грн./кг.
Спробуємо зварити з цих продук-

тів борщ. Обсяг “віртуальної” кастру-
лі – 5 літрів. У неї ми “заклали” 500 г 
капусти, 600 г картоплі, 400 г помідо-
рів, 300 г буряка, 200 г моркви, 200 г 
цибулі, 700 г м’яса (свинини). Підра-
хувавши, отримали такий результат: 
всього на м’ясний борщ у середньо-
му прийдеться витратити 49 грн., на 
пісний – 14 грн.

В інших регіонах України, станом 
на 10.07.2011 р. найдорожчу м’ясну 
національну страву готували в Одесі 
– 53,94 грн., пісну в Миколаєві – 16,18 
грн. Найдешевший м’ясний борщ 
зварили в Житомирі – 39,35 грн., піс-
ний у Львові – 10,16 грн.

Підбиваючи підсумки, можна ска-
зати, що більшості українців прихо-
диться ласувати пісним борщем. До-
бре, що затрати на нього влітку значно 
знижуються, адже чимало продуктів є 
на грядках у господинь.

Ж Н и в а - 2 0 1 1
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”
Футбол без 
Достойних 
суперників

Всі знають, що наймасовіший вид спорту, 
який збирає найбільше глядачів,  – це футбол. 
Відрадно, що загальний рівень футболу остан-
нім часом піднявся і 5-6 команд демонструють 
достойну гру. Проте стан ігрової дисципліни 
серед футболістів і суддів бажає бути кращи-
ми. Для прикладу варто згадати поєдинки Мо-
тижинського „Колоса” і Макарівського „Дина-
мо”, Мотижинського „Факела” і Макарівського 
„Сервіса”, які проходили 3 липня на стадіоні с. 
Мотижин і стає соромно за поведінку суддів і 
футболістів. У поєдинку „Колоса” і „Динамо” 
при рахунку 1:1 був забитий гол з положен-
ня поза грою і вилучено гравця „Динамо”. Це 
і призвело до того, що команда „Динамо” зі-
йшла з поля за незгоду з рішенням судді.

А в поєдинку „Факела” і клубу НК „Сер-
віс” при рахунку 1:0 на користь макарівських 
футболістів, суддя спочатку показав на центр 
поля, а потім змінив своє рішення і зараховує 
другий гол у ворота мотижинців, водночас ви-
лучає гравця НК „Сервіс” з поля і припиняє до-
строково гру.  Футбольні клуби ФК „Макарів” 
і „Колос” можуть бути спокійними, адже зу-
силлями виконкому районної федерації фут-
болу і судді Литяка достойні конкуренти клуби 
„Динамо” і НК „Сервіс” вибито із чемпіонату 
району. Тепер конкуренцію складе хіба що по-
тенційний постачальник очок із Пашківки клуб 
„юність”. Якщо виконком і в цілому федерація 
футболу району так вирішили підняти рівень 
футболу, то ми думаємо, що на трибунах бу-
дуть присутні тільки вони, а глядачів, для яких 
футбол є справжнім видовищним святом, там 
не буде.

Професіоналізм і порядність – різні речі, 
але це видно не всі розуміють при прийнятті 
рішень. Боротьба за першість на футбольних 
полях повинна бути чесною.

Вболівальники зі стажем: 
М.ХАВЧЕНКО, С.МИРОНЕНКО, 

Е.БАшИНСьКИЙ, М.ТОКАР.

Насиченими змаганнями виявили-
ся ці місяці для спортсменів Ма-

карівського клубу „Фенікс”. Вони були 
запрошені на чемпіонат України серед 
спортсменів з вадами слуху, що відбув-
ся в Ірпені. До складу команди Київщини 
запрошений і наш вихованець, кандидат 
у майстри спорту Володимир Купрієн-
ко. Йому відводилася роль нападника 
і з покладеним на нього завданням він 
справився. У цьому престижному турнірі 
Володимир забив два голи. Команда Ки-
ївщини виграла у футболістів Черкаської 
та Хмельницької областей відповідно з 
рахунком 4:0 та 2:1, поступилася супер-
никам з міст Київ та Полтава – 0:2, 0:3. 
Прикро, що у фінал не потрапили, задо-
вольнившись третім місцем.

Потім виїхали до Євпаторії, де про-
ходив чемпіонат України з волейболу 
сидячи, в якому брали участь спортсме-
ни з вадами опорно-рухового апарату. 
До цього кримського міста прибуло вісім 
команд, які розділилися на дві підгрупи 
згідно з рейтингом минулого року. Ко-
манди, яких торік посіли 1 та 2 місця очо-
лили підгрупи. У підгрупу „А” потрапили 
команди: Київська область №1, Донецьк 
№1, Донецьк №2, Дніпропетровськ №2 
(жінки); до групи „В” — Київська обл. №2 
(в ній в основному грали наші вихованці 
- це майстри спорту України Леонід Мі-
щенко, Роман Прищепа та кандидати у 
майстри спорту України Андрій Прище-
па, Володимир Зайцев, Павло Тарасен-
ко), Дніпропетровськ №1 (чоловіки), м. 
Київ, Харківська обл. За першу команду 
Київщини виступав третьорозрядник 
Анатолій Чупріянов.

Спочатку гра проходила по колу і ко-
манди, які вибороли 1 та 2 місця, вихо-
дили у суперфінал, без урахування очок, 
набраних у першому колі.

Першу гру у фіналі виграли у коман-
ди Донецька №1 з рахунком 3:1. Друга 
гра з командою Дніпропетровськ №1 

для нашої команди була дуже нерво-
вою. В першому колі ми їх переграли з 
рахунком 3:1. У першій партії у суперфі-
нальній грі гравці нашої команди робили 
дуже багато помилок при подачі, при 
блоці та розіграші м’яча. Рахунок 25:19 
на користь суперників. У другій партії та-
кож програємо з рахунком 23:25. Гравці 
розуміють, що програш в третій партії 
лишає права боротись за перше і друге 
місця чемпіонату. 

В третій партії, зібравши усю волю 
в кулак, виграємо з рахунком 25:20. В 
четвертій - здобуваємо важку перемогу 
25:23. Рахунок за партіями - 2:2. Наша 
команда жадала перемоги. В цій бороть-
бі виграли з рахунком 15:12. Для нашої 
команди це була найважча гра чемпіо-
нату. 

В заключний день чемпіонату в бо-
ротьбі за І-ІІ місця зустрілись дві київ-
ські команди. Гра була видовищною, 
яскравою, інколи інтригуючою. Виграли 
3:0 при рахунку в кожній партії 25:19. 
На фінальну гру завітали президент Па-
ралімпійського комітету України Вале-
рій Сушкевич, генеральний секретар 
НКСІУ Олена Зайцева, начальник Ук-
рцентру «Інваспорт» Оксана Скугарева, 
начальник Київського облцентру Марія 
Віниченко. На церемонії нагородження 
переможців Валерій Сушкевич відмітив 
високий рівень гри команд Київської об-
ласті. 

Вітаємо команди з перемогою та ба-
жаємо успіхів у Чемпіонаті Світу, який 
відбудеться в Англії у серпні цього року 
та Чемпіонаті Європи, на якому збірна 
України боротиметься за путівку на Па-
ралімпійські ігри 2012 р. у Лондоні.

Наприкінці червня у Дніпропетров-
ську відбувся чемпіонат України з кульо-
вої стрільби серед спортсменів з вадами 
опорно-рухового апарату. До збірної на-
шої області був запрошений макарівець 
Микола Омельченко. Він стріляв з пнев-

матичного пістолета марки „Беретті” з 
відстані 10 метрів. За 1,45 години відве-
деного часу належало зробити 60 пострі-
лів. Микола із 600 можливих очок вибив 
471 очко, посівши серед 18 спортсменів 
18 місце.

Потім наші вихованці відправилися 
на чемпіонат України з настільного те-
нісу до Євпаторії. Всього в цьому турнірі 
взяли участь 108 спортсменів, з них 71 
чоловік і 37 жінок.

Київщину  представляли  7  спортс-
менів. На змаганнях   відбулась комп-
лектація збірної команди України з   
настільного тенісу, яка   почала готува-
тись до чемпіонату Європи, на   якому 
члени збірної команди     України будуть 
виборювати ліцензії для участі у літніх 
Паралімпійських іграх - 2012 року в 
Лондоні. Тому боротьба між спортс-
менами йшла за кожне очко,  за кож-
ну партію. Кандидат у майстри спорту 
Сергій Стукало (Макарівський район) 
виборов друге місце. 

Закінчилися турніри найвищого га-
тунку. Відтепер настав найвідповідаль-
ніший етап підготовки та участі спортс-
менів у міжнародних турнірах. Вихованці 
„Фенікса” братимуть участь: Роман При-
щепа - у Міжнародному розіграші Кубка 
з волейболу в Англії; в жовтні - чемпіонат 
Європи з волейболу, під час якого вирі-
шиться путівка команди на літні Паралім-
пійські ігри 2012 року. Рудківська Тетяна 
нині на Міжнародному турнірі з легкої 
атлетики, що проходить в Англії.

До цих змагань завжди передує ве-
лика підготовча робота. Потребується і 
фінансова підтримка спортсменів. Тож 
висловлюю велику вдячність від усіх на-
ших спортсменів добрим, чуйним спон-
сорам, які допомагають нам фінансово: 
Семену Ханіну, Миколі Сіньку, Миколі 
Нечаю, Анатолію Гербуту та іншим. 

Олександр КАУРАЙНЕН, 
заслужений тренер України.

заявка на паралімпійські ігри
с П О Р т  : : :  с П О Р т  : : :  с П О Р т 

Свято Івана Купала при-
падає на той час, коли, як 
вважали предки, „сонце ку-
пається у воді”. Свято, яке 
ославляється слов’янами 
з дохристиянських часів як 
День Сонця співпало з Різд-
вом Предтечі Господнього 
Іоанна,  яке відзначається 
православною церквою і 
приурочене  на Русі до дня 
літнього сонцестояння. Мож-
ливо, саме шляхом зближен-
ня християнських і язичин-
ських традицій і з’явилося 
свято Івана Купала.

Сотні жителів Новосілок 
разом із сільським головою 
Оленою Кияницею зібра-
лися на вечірнє гуляння у 
мальовничому куточку біля 
річки Ірпінь.

Дівчата  з вінками на го-
ловах, сплетеними з живих 
квітів та запашних трав, зби-
ралися на березі річки і за-

чаровували присутніх 
веселими піснями, 
хороводами,  особли-
во сподобалися спі-
вочі голоси молоді із 
села Яблунівка. Потім 
дівчата знімали вінки, 
прилаштовували до 
них свічки і пускали 
на воду.

Головна  розвага 
купальської ночі — 
приїзд на човні царя 
Водяного з Русал-
кою, поява „нечистої 
сили” та  різні спор-
тивні розваги, стри-
бання через вогонь 
та спалення  опудала 
Купала.

Ще довго  лунали 
пісні та танці на березі річки 
Ірпінь. Свято вдалося і до-
ставило велике задоволен-
ня мешканцям села.

Велика вдячність за 

спонсорську допомогу  у 
проведенні свята Купала 
підприємцям: Олександру 
Плотницькому, Аллі Бібик, 
Антоніні Романюк та веду-
чій свята — чарівній дівчині 

Світлані Кияниці.
Євген ПІКУЛь,

громадський 
кореспондент.

На фото: фрагменти 
свята.

в ЦеЙ день сонЦе купаЄться у воді ЗустРіч літЕРатОРів
Хто сказав: «Понеділок — день важкий»?
Ні, ні! Понеділок 11липня — прекрасний та ра-

дісний день для макарівських та ірпінських літера-
торів!

Знову місто Ірпінь радо зустрічало поетів Мака-
рівщини. Приймали колег та колежанок сердечно, 
як старих задушевних друзів, бо це вже вдруге місь-
ка Ірпінська Всеукраїнська творча спілка «Конгрес 
літераторів України» запросила макарівчан на літе-
ратурні читання. 

На шановному зібранні були присутні голова 
ВТС КЛУ Корж Олександр та помічник голови Ма-
рат Страковський, лауреат Шевченківської премії 
Леонід Череватенко, Єрмаков Олександр, голова 
обласної організації спілки Ігор Годенков, голова 
спілки міста Ірпінь Володимир Симоненко та голова 
Макарівської районної ВТС КЛУ Паша Гран.

Членський квиток літератора Олександр Корж 
вручив молодому поетові Саші Бойку і зала щиро ві-
тала юнака.

Як завжди, деякий час зайняли організаційні пи-
тання, що вирішувались конструктивно та свідомо в 
творчій обстановці.

Під головуванням Ігоря Годенкова розпочалися 
поетичні читання.

Як водиться, перше слово було віддане гостям. 
З цікавістю та шанобою слухали ірпінці поезії Паші 
Гран, Олександра Бойка, Галі Герасименко, Ігоря Го-
денкова та кандидата у члени ВТС КЛУ Даниленко 
Марії. З особливою теплотою і увагою зустріли при-
сутні поезії та виконання акапельно авторської пісні 
Світлани Ходаківської, лауреатку третьої премії на 
Балаклавському фестивалі «Пристань Менестре-
лів».

Доброзичливу та братню атмосферу зібрання 
продовжили господарі заходу: директор міської 
бібліотеки, керівник літстудії «Дебют», якій налічу-
ється 20 років існування, Олена Циганенко, поетка 
Ніла Висоцька, Володимир Симоненко, Леонід Че-
реватенко, Василь Слободяник, письменниця Гали-
на Подолинна і молода поетеса, володарка гран-прі 
другого Всеукраїнського турніру «Лицарі слова» у 
місті Дебальцево юлія Бережко-Камінська.

Чаруюче і патетично звучала музика поетичного 
слова, надаючи наснаги та святкового настрою слу-
хачам. 

У супроводі ірпінських друзів, макарівчани від-
відали міську бібліотеку, подивувались друкованим 
скарбам та вишуканістю дизайну цього храму кни-
ги.

Час гостям і честь знати, хоч і не хочеться роз-
лучатися з добросердними колегами та привітним 
славним містом Ірпінь.

Паша ГРАН.

В будинку культури с. Ясногородка відбулося чудове 
дійство – святкування Івана Купала, яке традиційно прово-
диться з початку роботи Наталії Герасименко на посаді ди-
ректора цього закладу.

Подвір’я будинку культури прикрасили листям папороті, 
комишу, квітами, вербовим гіллям. На галявині встановили, 

мабуть, найбільше в районі купальське дерево 7 метрів ви-
сотою. А тому таке високе, щоб вистачило всім гостям, що 

завітали на дійство, щось з нього принести додому, поклас-
ти на городи, щоб огірки та буряки родили, щоб запхнути 
під стріху будинку – для багатства в оселях.

Ведучі Альона Дідківська та Наталія Герасименко закли-
кали сільчан: «Друзі, не минайте, на Купала завітайте!». А 
яке ж то гуляння без пісень. Звучали вони у виконанні «Ясен-

цвіту» під акомпанемент музичного керівника колективу  
Миколи Кінька.

Наводили у воді каламуть та грозили потопити ді-
вчатам вінки Відьма та її бісівська команда чортенят: Ар-
тем Свєчніков, Яна Панченко, Дмитро Якубенко, Василь 
Мовчан, Олександр Петров. Вони щедро кропили водою 
та лякали глядачів. Допоміг розігнати «нечисту силу» Во-
дяник – володар наших вод  Андрій Панченко – постій-
ний учасник різних культурних заходів, який здивував 
усіх своїм вбранням з вербової лози, комишів та довгої 
бороди із справжніх річних водоростей. Свій танцюваль-
ний номер подарувала глядачам Русалка – Надія Савіна, 
чим викликала бурхливі оплески. Новинкою для глядачів 
була пісня у виконанні Марії Косенко під акомпанемент 
Геннадія Князєва. 

Свято закінчилось стрибками усіх глядачів і учасників 
концерту через купальське вогнище. Потім все село на-

повнили звуки музики з дискотеки, що продовжувалася до 
півночі.

друзі, не минаЙте, на купала завітаЙте!
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”

Оповідань та новел я не 
пишу. Я пишу оповідки, а 

розповідаю і малюю різні історії.
А тому я спробую розповісти 

в цій оповідці дві коротенькі іс-
торії, які, мов обручем, тримають 
кілька посушливих днів у Грузь-
кому 1964 року.

Перш за все – а чого я попер-
ся туди? А тому, що в Грузькому 
сільською лікарнею керував один 
з нашої веселої компанії. Тоді ми 
з Лікарем та іншими хлопцями 
часом збирались у затишній хаті 
моєї тодішньої пасії. У тій ком-
панії я був найверткішим, а лікар 
– найвеселішим. Вже один його 
вигляд рожевощокого товстуна 
з вугільними мексиканськими 
вусиками налаштовував на весе-
лощі. А коли він розкривав рота 
й починав сипати найновішими 
анекдотами та антикварними 
одеськими байками, або читати 
напам’ять цілі сторінки класич-
ного совєтського гумору, то вза-
галі був повний кайф.

Отож якось у черговий на-
біг Лікаря на Київ сидимо ми під 
торшером у тій самій хаті. Пали-
мо болгарські сигарети “Дербі” і 
п’ємо з великої обплетеної бути-
лі теж болгарську “Гамзу”. Лікар і 
питає мене:

- Ти ж читав “Дінари з дирка-
ми” Льва Шейніна?

- Авжеж читав (на той час була 
чи не єдина збірка кримінально-
го чтива, яка благословлялась 
“властями”).

- Ну, і звичайно, пам’ятаєш 
оповідання “Чужие в тундре”?

- Там, здається, про засланих 
на Північ бандитів з Київщини і їх 
втечу з ув’язнення.

- О! – підіймає вгору два паль-
ці Лікар. – Так один з тих бандитів 
– Машовець – родом із Грузько-
го. А його родичі ще й досі жи-
вуть у селі.

Це було дуже цікаво, але не 
того я поїхав до Грузького, щоб 
подивитись на родичів “зна-
менитого бандита” Машовця... 
Поїхав я туди на день народжен-
ня Лікаря. Подались ми з Киє-
ва великим гуртом. Але добре 
пам’ятаю тільки Володю Карта-
шова, з яким ми потім більше всіх 
“базарили” на іменинах (Володя 
Карташов багато років “вєщал на 
забугор’є” на українському радіо 
під клікухою “Карташівський”. 
Вже значно пізніше, коли Чорно-
віл створив “Час/Time”, Володя 
Карташов до самої смерті пра-
цював у газеті).

Ще раз приїхав я до Грузь-
кого робити натурні малюнки до 
диплому.

Спека щодня посилювалась.
Хоч і гасав по далеких кутках 

Грузького, вишукуючи старі хати 
та всякий “старожитний” рекві-
зит, так я всього села і не сходив, 
і не оглянув.

Найбільше малював я в уло-
говині, де на той час лишилось 
кілька калюж рудої води. З багно-
виння ще стирчало трохи зеленої 
неперегорілої трави. По тих ка-
люжах блукали мати й донька і 
зрізали серпами зілля для своєї 
захарчованої худоби.

Трохи вище них, на пологім 
схилі, кістляві, ребристі 

колгоспні корови скубли жорстку 
осоку. В однієї корови на морді 
я побачив якийсь дивний чи то 
обруч, чи намордник із цвяхами 
назовні. Корова з тим колючим 
ременем все вивертала шию на-
зад під черево і тяглась до свого 
вимені. Намагалась прихопити 
свої дійки. Але, уколовши себе у 

здухвину, струшувалась усім ті-
лом і збрикувала. Нахилялась до 
вигорілої паші і якийсь час скубла 
посохлі бадилини. А потім знову 
тяглася до свого вимені і коло-
ла себе. Про самопідсосування 
голодної скотини я ще від бабусі 
Мокрини чув, але оце побачив на 
власні очі. У мене нема малюнка 
цієї чорної з білими латками ко-
рови, бо, поки я заміняв аркуші, 
її вже затулили інші корови. Худі, 
дратливі, вони не йшли схилом 
до висохлих мочарин, а просто 
дибали то туди, то сюди, наштов-
хувались одна на одну.

У пошуках натури занесло 
мене в самісінький центр Грузь-
кого, і тут я побачив кобилу. Під 
пекучими полуденними проме-
нями на засипанім пилом спо-
риші лежала колгоспна кобила. 
Пересохла, перекаляна землею 
шкіра обтягувала товсті суглоби, 
ребра і розпухле туге черево. На 
всі боки, куди могла дотягтись 
кінська морда, спориш було ви-
смикано з корінням. Кобила 
кілька разів підводила голову, 
тягнучись до цілих кущиків при-
сипаного пилюкою споришу. Але 
шия вже не діставала. Кінська 
морда падала, і від важкого ди-
хання навколо сапу вибухала 
хмарка куряви.

Поблизу нікого не було 
видно. Я сів на курний 

спориш і заходився грифелем-
лопаткою малювати розпластану 
в куряві тварину. Спочатку нікого 
не було. А потім почали підхо-
дити. Мружили очі від сліпучого 
паперу, зазирали через плече на 
мої штрихи. Кидали щось на зра-
зок: “Диви, як фото!., геть схо-
жа... І справді... як намальована!” 
Ну і, як завжди, питали: “А скіль-
ки вам за те платять?” Зрештою, 
і я в них спитав: “А що це з коби-
лою?” Двоє дядьків, однаково сі-
рих у сірих кашкетах над сірими 
засмаглими худими обличчями, 
відповіли:

- До млина їздили. Потім на-
зад гнали. Перегрітій скотині 
дали холодної води. От у неї за-
палення кишок. Вже четвертий 

день конає...
- Так хіба не можна було одра-

зу дорізати, щоб не мучилась?!!
Мені відказали: 
- Е-е-ее... Ніззя!.. Бо тоді кол-

госп страховки не одержить...
- Так що – отак вона і лежати-

ме тут, поки не сконає?..
- А вже що лежатиме, поки не 

сконає...

Наступного дня, здається, 
йдучи на етюди зранку, зайшов 
я до зоотехніка Миколи. Він мене 
зустрів зі щирою радістю. Пев-
но згадав, як ми весело гуляли в 
Лікаря і відчув пристойну нагоду 
повторити приємні переживан-
ня. Я спитав про кобилу. Зоотех-
нік спересердя махнув рукою:

- Робітнички, трясця їх мате-
рі! Обпоїли кобилу. Тепер у неї 
перитоніт...

- А якось її прикінчити не мож-
на? Ін’єкцію зробити?

- Ніяк не можна! Колгосп тоді 
страховки не одержить...

Я красно подякував зграбній 
і гостинній господині за справді 
смачну яєшню з домашніх яєць і 
натурального, смаленого соло-
мою, сала, та й подався далі кол-
госпним селом шукати залишки 
старосвітської цивілізації.

Кобилу більше не малював. 
Хоч і були дуже потрібні мертві 
коні на шляхах громадянської ві-
йни, але подальше споглядання 
судом застрахованої колгоспної 
кобили щось не надавало мені 
натхнення. Лазив по всіх усюдах 
і де тільки бачив щось цікаве, то 
поспішав замалювати. Не треба 
було й великого розуму мати, 
щоб зрозуміти: все старе начин-
ня селянське, ручної роботи, ві-
дійде разом із останніми дідами 
й бабами.

Спекота і сухмень ставали 
все нестерпніші. Зілля вигора-
ло, худоба виснажувалась, люди 
робились похмуріші. Другий рік 
у Грузькому вже не було ніякої 
надії на добрий врожай. І саме в 
цей нелегкий час занесло мене 
на горохове поле далеченько за 
селом.

Здалеку побачив на ньому 
косарів. Їх щось було, зда-

ється, десятеро. Здалеку я навіть 
не добрав, що вони косять горох. 
Тільки зауважив, що коли вони по-
сувались уперед, то якось зависо-
ко підіймали зігнуті в колінах ноги.

Не підходив ближче до поко-
су, а розкрив альбом із сліпучо-
білим папером і заходився ав-
торучкою з чорним чорнилом 
змальовувати всю панораму з 
косарями, гороховим полем, 
ближньою купою дерев, далеким 
переліском на обрії.

Я підійшов ближче, щоб кра-
ще було видно роботу косарів і 
їх самих. Сонце з такою силою 
відбивалось від паперу, що далі 
без затемнених окулярів не мож-
на було працювати. І от я собі 
на біду одягнув затемнені дзер-
кальні окуляри та й підійшов зо-

всім близько до косарів. Спокій-
ненько малюю. Коли один косар 
озирнувся на мене, потім другий, 
третій.

Далі вони щось гукнули остан-
нім, тим, що йшли попереду.

Всі вони полишили працю. І, 
високо підіймаючи важкі кирзові 
чоботи, посунули на мене.

І одразу, без розігріву, поси-
пались на мене погрози і лайка, 
чого я їх фіксую? Хто я такий? Хто 
мені оце дозволив? І що взагалі 
мені від них треба?!

Зовсім не розуміючи вибуху 
їхньої люті, пояснив, хто я і що 
роблю. Але косарі ще більше ро-
зійшлися, а я не розумів, чому.

Зрештою, один гаркнув: “А 
чого ви людям в очі не диви-
тесь?!! Чого ви за оті дзеркальця 
сховались?!!”

Тут, зрештою, я докумекав, 
що мої окуляри – найбільша при-
чина їхнього гніву. Що я в тих оку-
лярах ніби у масці, ховаю від них 
своє обличчя.

Зняв окуляри і простягнув 
найгаласливішому разом з аль-
бомом.

- Подивіться на папір без оку-
лярів. А тепер в окулярах... Ба-
чите різницю? Я без окулярів на 
сонці не можу малювати, бо мені 
в очі сонце від паперу відбива-
ється.

- А-а-аа... он воно що!.. - ска-
зали косарі.

І на тому все раптом ущухло, 
як і почалося.

А взагалі горохове поле – то 
дуже хитра штука... Може 

і врятувати, а може і погуби-
ти. Якщо не знати, як до нього 
підступитись. От Бориса Они-
симовича Тимощука, відомого 
археолога та історика, у сорок 
першому році десь під Бровара-
ми горохове поле врятувало від 
вірної смерті.

Війна застала його старши-
ною на однім з моніторів. По 
Прип’яті з боями, під бомбар-
дуванням відступали вони до 
Дніпра... А далі опинились в пе-
редмісті Києва. А відступали від 
Голосієва, поки й до Хрещатика 
добулись. Отут і починається вже 
український “Існад”. Хоча була 
середина вересня, проте дуже 
тепло, можна сказати, спекот-
но. І залишкам екіпажу моніто-
ра пити хотілось до муки. А тоді 
на вулицях стояли здоровенні 
бочки з водою для гасіння по-
жеж. Матроси зазирнули в одну 
бочку – вода смердюча і в ній 
тьма-тьмуща червоних хробачків 
камежиться! І до якої бочки не 
підходили – скрізь хробаки. І так 
вони дійшли до самого універ-
магу на розі Леніна й Хрещатика. 
Хтось із цивільних і скажи матро-
сам, що в підвалах універмагу 
повно ситра і галетного печива. 
Братва швидше туди. А туди ж 
осоавіахімівці вибухівку тягнуть. 
Отут я вперше від Бориса Ониси-
мовича довідався, що вибухівку 
під київські красоти заклали осо-
авіахімівці. Зіткнулися морячки 
зі осоавіахімівцями. Підривни-
ки: “У нас наказ!” Морячки: “За-
чекайте трохи. Наберемо – тоді 
заміновуйте!” “Ми не можемо 
чекати!” Морячки: “Так; мінуйте 
сусідні об’єкти. А потім сюди по-
вернетесь!” Підривники стоять, 
не йдуть! Думають... Морячки 
поволі стягли автоматичні реме-
ні з пліч. Осоавіахімівці мовчки 
поспішили закладати вибухівку 
під сусідній будинок. Отуди, де 
зараз міськрада. А до льоху уні-
вермагу вони, певно, не встигли 
повернутись. Тому та частина уні-
вермагу, що виходила на Леніна, 
лишилась неушкоджена. А з боку 
Хрещатика все було потрощено. 
І щоб прикрити подовбану стіну 
універмагу, повісили на кілька 
поверхів рекламне полотно: там 
було намальовано велетенську 
зелену пляшку й не менш веле-
тенську бляшанку. І напис: “К 
“Зубровке”, водке горькой рус-
ской, икра – отличная закуска”...

(закінчення у наступному 
номері).

Я   кось на моє ім’я до редакції тижневика “Слово Просвіти” прийшов лист, в якому були   

два примірника маленької саморобної книжечки “Горохове поле”. Її автор — відомий 

український письменник і художник юрій Григорович Логвин. Тема розповіді — Грузьке і події, 

що відбувалися в селі в 1964 році. Автор ілюструє оповідку власними графічними сюжетами, 

виконаними в Грузькому тоді ж. Невдовзі, після отримання листа, я зустрівся з юрієм Григо-

ровичем. Виявляється, влітку 1964 року він намалював аж 60 грузецьких сюжетів, серед яких і 

пейзажі, і портрети, і натюрморти. На моє прохання ю. Логвин погодився опублікувати оповідку 

“Горохове поле”, а також деякі зі своїх робіт у “Макарівських вістях”.

(Євген БУКЕТ).

г о р о х о в е   п о л е
Юрій ЛОГВИН.

автОбіОгРафічНа  ДОвіДка

Про автора: юрій Григорович Логвин народився 
в Кременчузі в родині мистецтвознавця і архітектора 
Григорія Никоновича Логвина. 1945 року родина пе-
реїхала до Києва.

1951 року юрій Логвин поступив до художньої 
школи, яку блискуче закінчив. Спеціальну освіту здо-
був, поступивши в 1958 році у Київський державний 
художній інститут, який закінчив у 1965-му.

Перше видання Логвина — дитяча книжка з влас-
ними ілюстраціями у київському видавництві «Ве-
селка»  — вийшло ще тоді, коли юрій Логвин вчився 
на 2-му курсі інституту.

Від 1970 року — член Спілки письменників СРСР.
Навчався на Вищих літературних курсах при Лі-

тературному інституті імені О.М. Горького в Москві, 
який закінчив у 1973 році.

Починаючи від 1971 року, жив у Москві, в 1973-му 
повернувся до Києва.

Починаючи від 1977 року, — член Спілки худож-
ників СРСР.

В 1990-ті та 2000-ні роки юрій Логвин працював 
над розробкою українських марок.

Він є автором одних з перших серій загальновжи-
ваних українських марок. Першою була серія «Етно-
графічні сюжети «Давня Україна»», що перебувала в 
обігу з грудня 1993 по січень 2001 років. Також автор 
серії «Гетьмани України». З 2002 року вийшла серія 
«Історія війська в Україні», в 2003-му — «Скіфи» та 
«Давні слов’яни».

юрій Логвин — автор вісімнадцяти книжок, де 
використано його широкі пізнання з української та 
світової історії, етнографії та фольклору, розрахо-
ваних, у першу чергу, на широку дитячу та юнацьку 
аудиторію.



6 № 32    15  липня   2011 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

”

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.

неділя, 17   липня 

середа,   20   липня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 

Новини.
6.20 6.35 Вертикаль влади.
6.45 Православний календар.
7.15 Ера бiзнесу.
7.45 М/ф.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Друга смуга.
9.30 Т/с “Сусiди”.
10.00 Мiсяць без жiнок.
10.35 М/с “Сандокан”.
11.00 В гостях у Д. Гордона.
11.55 Дiловий свiт.
12.05 Наша пiсня.
12.40 Ближче до народу.
13.15 Дитячий фестиваль 

“Щасливi долонi”.
14.15 Дiловий свiт. Агросектор.
14.25 Х/ф “Фронт без флангiв”.
15.45 Т/с “Вiчний поклик”.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
18.55 Дiловий свiт.
19.30 ЧС з водних видiв спорту. 

Синхронне плавання.
20.45 На добранiч, дiти.

21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Досвiд.
23.00, 0.00, 0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.15, 0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Т/с “Нiколя Ле Флок”.

1+1
6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Тiльки кохання”.
7.00, 15.50 “Вiд пацанки до 

панянки”.
8.10, 13.35 Т/с “Тисяча i одна 

нiч”.
9.45, 17.40 “Сiмейнi драми”.
10.40, 18.35 “Не бреши менi”.
11.40 “Iлюзiя безпеки. Базар-

ний день”.
12.40, 5.25 “Iлюзiя безпеки. Та-

блетка для термiнатора”.
15.00 Т/с “Слiдчий Самоваров”.
17.10 “Шiсть кадрiв”.
19.30, 0.05 “ТСН”.
20.00 “Пекельна кухня”.
21.10 Т/с 1.50 “Iнтерни”. (2 к.).
22.10 “Iлюзiя безпеки. Шахраї 

бiля моря”.
23.05 “Особиста справа”.

0.20 Бойовик “Прозрiння”. 
(2 к.).

2.15 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
ІнТер

5.00 Т/с “Докази”.
6.30 “З новим ранком”.
7.00, 12.00, 18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 

2”.
11.20 “Детективи”.
12.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.00 Т/с “Докази”.
16.55 Д/ф “Юрiй Андропов. 15 

мiсяцiв надiї”.
18.10 Т/с “Громови. Будинок 

надiї”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
21.25 Т/с “Долi загадкове 

завтра”.
23.20 Д/ф “Людмила Зайцева. 

Легенда Маленької Вiри”.
0.30 Х/ф “Багсi”. (2 к.).
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.05 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.

ТрК «УКраїна»
6.10 Срiбний апельсин.
6.50, 17.00, 19.00, 3.30 Подiї.

7.10, 18.00 Т/с “Єфросинiя. 
Продовження”.

8.20, 14.00, 22.15 Т/с “Слiд”.
9.00, 20.15 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Вiсяки”.
13.00 “Хай говорять. Про зiр”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15, 3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
23.50 Т/с “Мерсi”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Повернення в рай”. 

(2 к.).
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”. 

(2 к.).
ICTV

5.40 Служба розшуку дiтей.
5.50 Факти.
6.05 М/с “Пригоди майстра 

кунг-фу”.
6.25, 7.35 Дiловi факти.
6.40 Пiвденне Бутово.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.05, 19.15, 0.45 Надзвичайнi 

новини.
10.05, 16.40 Т/с “Ливарний, 4”.
12.05 Анекдоти по-українськи.
12.20, 13.00 Т/с “Кодекс честi”.
12.45 Факти. День.
14.40 Т/с “Морськi дияволи”.
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 “Щит”.

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

проти всiх”.
9.50 Х/ф “Лєра”.
11.55 “Правила життя. 

Напiвфабрикати: у по-
шуках м`яса”.

13.00 “Правила життя. 
Самогубство швидкого 
приготування”.

14.00 “Очна ставка. У нашому 
життi є мiсце диву...”

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

зiрок”.
19.10 “Зоряне життя. Краса на 

кiнчику скальпеля”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. 

Алла+Максим. Сповiдь 
любовi”.

21.05 “Росiйськi сенсацiї. У колi 
перших”.

22.25 “Очна ставка. Любовнi 
iгри з летальним резуль-
татом”.

23.20 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.35 Х/ф “Салон краси”.

новий Канал
5.00 Т/с “Ранетки”.
5.40 Kids` Time.
5.45 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
6.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.50 Т/с “Привiлеї багатих 

дiвчаток”.
7.50 Репортер.
8.05, 15.55 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Фанфан-Тюльпан”.
11.20 Т/с “Щасливi разом”.
12.30 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
13.50, 16.50, 20.10 Т/с 

“Татусевi дочки”.
14.50, 15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Ханна Монтана 3”.
17.55, 21.15 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.30 Т/с “Щасливi разом”.
22.15 Х/ф “Французький 

поцiлунок”.
0.40 Спортрепортер.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Х/ф “Доктор Голiвуд”. 

(2 к.).
2.35 Т/с “Одна нiч любовi”.

нТн
6.00 М/с “Черепашки нiндзя”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.00, 12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.30 Т/с “Павутина”.
13.30 Т/с “Очi Ольги Корж”.
15.30 Х/ф “Остання 

iндульгенцiя”.
17.10 Х/ф “Довга дорога в 

дюнах”.
18.30 “Правда життя”. Екстрим 

мимоволi.
19.00, 21.30, 0.00, 2.30, 5.15 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Павутина”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
2.55 “Речовий доказ”.
3.20 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.40 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.30 Т/с “Сусiди”.
10.00 Мiсяць без жiнок.
10.45 М/с “Сандокан”.
11.15 В гостях у Д. Гордона.
12.05 Дiловий свiт.
12.15 Хай щастить.
12.35 Темний силует.
12.45 Кордон держави.
13.05 ЧС з водних видiв спорту. 

Стрибки у воду.
14.20 Дiловий свiт. Агросектор.
14.25 Х/ф “Фронт без флангiв”.
15.45 Т/с “Вiчний поклик”.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
18.55 Дiловий свiт.
19.30 ЧС з водних видiв спорту. 

Стрибки у воду.
20.45 На добранiч, дiти.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Концерт Вiтаса “Пiснi моєї 

мами”.
23.00, 0.00, 0.30 Пiдсумки.

23.15 Вiд першої особи.
0.15, 0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Т/с “Нiколя Ле Флок”.
2.35 Т/с “Торгашi”.

1+1
6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Тiльки кохання”.
7.00 Комедiя “Сукня от кутюр”.
8.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”.
11.55 “Особиста справа”.
12.55 “Iлюзiя безпеки. Ревнива 

зараза”.
13.55 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.20 Т/с “Слiдчий Самоваров”.
16.15 “Вiд пацанки до панянки”.
17.25 “Шiсть кадрiв”.
17.40 “Сiмейнi драми”.
18.35 “Не бреши менi”.
19.30, 0.00, 3.25 “ТСН”.
20.00 “Мiняю жiнку”.
21.35, 2.10 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.00 “Iлюзiя безпеки. 
23.00, 3.40 “Грошi”.
0.15 Бойовик “Король клiтки”. (3 к.).

ІнТер
5.00 Т/с “Докази”.
6.30 “З новим ранком”.
7.00, 12.00, 18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 

2”.
11.20 “Детективи”.
12.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.00 Т/с “Докази”.
17.00 Д/ф “Поїзд-примара. 

Таємниця золота Колчака”.
18.10 Т/с “Громови. Будинок 

надiї”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “Долi загадкове 

завтра”.
23.20 Д/ф “Неймовiрнi пригоди 

мушкетерiв в Росiї”.
0.25 Х/ф “Доннi Браско”. (2 к.).
2.35 “Подробицi” - “Час”.
3.00 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
3.05 Д/ф “Неймовiрнi пригоди 

мушкетерiв в Росiї”.
ТрК «УКраїна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50, 17.00, 19.00 Подiї.

7.10, 18.00 Т/с “Єфросинiя. 
Продовження”.

8.20, 14.00, 22.15 Т/с “Слiд”.
9.00, 20.15 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Вiсяки”.
13.00 “Хай говорять. Пекуча 

ненависть”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15, 3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
23.50 Т/с “Мерсi” (2 к.).
0.45 Х/ф “Коли телефонує не-

знайомець”. (2 к.).
2.15 Щиросерде зiзнання.
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
3.30 Подiї.
4.30 “Хай говорять”.

ICTV
5.45 Погода.
5.50 Факти.
6.05 М/с “Пригоди майстра 

кунг-фу”.
6.30, 7.35 Дiловi факти.
6.45 Пiвденне Бутово.
7.45 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.10, 19.15, 0.40 Надзвичайнi 

новини.
10.05, 16.40 Т/с “Ливарний, 4”.
12.05 Анекдоти по-українськи.

12.20 Т/с “Кодекс честi”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Кодекс честi”.
14.40, 20.10 Т/с “Морськi 

дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Т/с “Кодекс честi”.
1.40 Т/с “Щит”.
2.30 Факти.

СТБ
6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 Т/с “Кулагiн i партнери”.
9.05 Х/ф “Карнавал”.
11.55 Х/ф “Не може бути!”
14.00 “Очна ставка. Розлучення 

по-росiйськи”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.55 “Правила життя. 

Напiвфабрикати: у пошуках 
м`яса”.

21.00 “Правила життя. Само-
губство швидкого при-
готування”.

22.25 “Очна ставка. У нашому 
життi є мiсце диву...”

23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 Х/ф “Вiдпустка за власний 

рахунок”.
2.45 Нiчний ефiр.

новий Канал
5.00 Т/с “Ранетки”.
5.40 Kids` Time.
5.45 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
6.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.50 Т/с “Привiлеї багатих 

дiвчаток”.
7.50 Репортер.
8.05, 15.55 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Моральнi цiнностi 

сiмейки Аддамсiв”.
11.20, 19.30 Т/с “Щасливi 

разом”.
12.55 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
13.50, 16.50, 20.10 Т/с “Татусевi 

дочки”.
14.50, 15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Ханна Монтана 3”.
17.55, 21.15 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
22.20 Х/ф “Фанфан-Тюльпан”.
0.30 Спортрепортер.
0.40 Х/ф “Ямакасi”. (2 к.).

2.05 Т/с “Одна нiч любовi”.

нТн
6.00 М/с “Черепашки нiндзя”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.00, 12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.30 Т/с “Павутина”.
13.30 Т/с “Очi Ольги Корж”.
15.35 Х/ф “Вони йшли на схiд”.
16.55 Х/ф “Довга дорога в 

дюнах”.
18.30 “Речовий доказ”. Роз-

пусники.
19.00, 21.30, 0.00, 2.30, 5.10 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Павутина”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.25 Х/ф “Бiлий мисливець, 

чорне серце”.
2.55 “Правда життя”.

понеділок,   18   липня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.55 Мiсяць без жiнок.
10.35 М/с “Сандокан”.
11.00 Шеф-кухар країни.
12.05 Дiловий свiт.
12.15 Право на захист.
12.35 Армiя.
12.45 Вiкно до Америки.
13.05 ЧС з водних видiв спорту. 

Стрибки у воду.
14.20 Дiловий свiт. Агросектор.
14.30 Х/ф “Мерседес тiкає вiд 

погонi”.
15.45 Т/с “Вiчний поклик”.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
18.55 Дiловий свiт.
19.20 ЧС з водних видiв спорту. 

Стрибки у воду.
20.30 Сiльрада.
20.45 На добранiч, дiти.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Футбольний код.
23.00, 0.00, 0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.

0.15 0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Т/с “Нiколя Ле Флок”.

1+1
6.45 М/ф “Барток пречудовий”.
8.00 Комедiя “Тьотя Клава фон 

Геттен”.
9.55 “Смакуємо”.
10.30 Комедiя “Матусi”.
12.10 Мелодрама “Вiр i Зара. 

Iсторiя кохання”.
16.05 Комедiя “Сукня от кутюр”.
17.40 “Сiмейнi драми”.
18.35 “Не бреши менi”.
19.30, 23.50 “ТСН”.
20.00 “Тиждень без жiнок”.
21.05, 21.40, 22.05, 22.40, 0.05, 

0.35 Т/с “Iнтерни”. (2 к).
23.05 “Tkachenko.ua”.
1.00 Бойовик “Сiрi вовки”. (2 к).
2.50 Мелодрама “Вiр i Зара. 

Iсторiя кохання”.
IнТер

6.00 М/ф “Казка про золотого 
пiвника”.

6.30 “З новим ранком”.
7.00, 12.00 Новини.

9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.15 “Детективи”.
12.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
13.20 “Сiмейний суд”.
14.20 “Юрмалiна-2010”.
16.15 “Чекай на мене”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Громови. Будинок 

надiї”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “Долi загадкове завтра”.
23.20 Д/ф “Портрети. Михайло 

Кононов. Весь свiт проти 
мене”.

0.30, 3.25 Х/ф “Гангстер номер 
один”. (3 к.).

2.10 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Д/ф “Магда Геббельс. 

Жертвопринесення”.
ТрК “УКраїна”

6.00 Срiбний апельсин.
6.50, 17.00, 19.00 Подiї.
7.10, 18.00 Т/с “Єфросинiя. 

Продовження”.
8.20, 14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Х/ф “Так не буває”.
11.00 Т/с “Вiсяки”.
13.00 “Хай говорять. Єгипетська 

криза”.

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”.
22.15 Х/ф “Американець”. (2 к.).
0.20 Х/ф “Раптова смерть”. (2 к.).
2.15 Щиросерде зiзнання.
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).

 ICTV
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.05 М/с “Пригоди майстра 

кунг-фу”.
6.25 Дiловi факти.
6.45 Пiвденне Бутово.
7.35 Дiловi факти.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Ливарний, 4”.
12.10 Анекдоти по-українськи.
12.30 Т/с “Кодекс честi”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Кодекс честi”.
13.50 Провокатор.
14.45 Х/ф “Парк Юрського 

перiоду 3”.
16.40 Т/с “Ливарний, 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.

22.45 Т/с “Кодекс честi”.
0.45 Надзвичайнi новини.
1.50 Т/с “Щит”.
2.35 Факти.

СТБ
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.50 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.55 “Чужi помилки. V.I.P.-

клiєнт”.
9.55 Х/ф “Вдалий обмiн”.
11.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Очна ставка. Зло-

чин, який почали однi, а 
закiнчили iншi...”

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

зiрок”.
19.10 “Україна має талант! 2”.
22.25 “Очна ставка. Розлучення 

по-росiйськи”.
23.20 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.20 Т/с “Анатомiя Грей”. 
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.35 Х/ф “Вiдпустка за власний 

рахунок”.
новий Канал

5.10 Т/с “Ранетки”.
5.55, 7.00 Kids` Time.

6.00 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 
клонiв”.

6.20 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
7.05 Т/с “Привiлеї багатих дiвчаток”.
8.05 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Лара Крофт - роз-

крадачка гробниць”.
11.55 Т/с “Щасливi разом”.
12.55 Здрастуйте, я - ваша мама!
13.50, 16.50, 20.15 Т/с “Татусевi 

дочки”.
14.50, 15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Ханна Монтана 3”.
15.55 Т/с “Друзi”.
17.55, 21.15 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.30 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Новий погляд.
23.20 Очевидець.
0.30 Спортрепортер.
0.40 Служба розшуку дiтей.
0.45 Новий погляд.
1.35 Х/ф “Цiлком таємно!” (2 к.).
2.55 Т/с “Одна нiч любовi”.

нТн
6.00 М/с “Черепашки нiндзя”.
6.45 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.55, 12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Правда життя”. Моє над-

людське тiло.
9.10, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.05 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.30 Т/с “Павутина”.
13.25 Т/с “Очi Ольги Корж”.
15.25 Х/ф “Вони йшли на схiд”.
17.00 Х/ф “Довга дорога в 

дюнах”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00, 21.30, 0.00, 2.10, 5.15 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Павутина”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.25 Х/ф “Пожирач кiсток”.
2.30 “Речовiй доказ”.

вівторок,   19   липня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.30 Крок до зiрок.
7.00 Д/ф “Няньки дикої природи”.
7.20 Свiт православ`я.
7.40 Питання з О. Березовською.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Наша пiсня.
9.40 Золотий гусак.
10.15 Крок до зiрок. Євробачення.
11.05 Шеф-кухар країни.
12.05 ЧС з водних видiв спорту. 

Стрибки у воду.
13.35 Х/ф “Визволення”.
17.25 В гостях у Д. Гордона.
19.10 “Золота десятка” М. По-

плавського.
19.50 Дiловий свiт. Тиждень.
20.25 Ближче до народу.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.

22.00 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.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.05 Х/ф “Ветеринар”.

1+1
7.05 М/ф “Барток пречудовий”.
8.20 М/ф “Ну, постривай!”
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Велика рiзниця”.
11.55 “Мiняю жiнку”.
13.00 “Тиждень без жiнок”.
14.10 Мелодрама “Доярка з 

Хацапетiвки 2”.
19.30 “Телевiзiйна Служба Новин”.
20.00 “Голос країни”.
22.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.25 “Голос країни - результати 

голосування”.
22.50 “Свiтське життя”.
23.50 “Телевiзiйна Служба Новин”.
0.30 “Tkachenko.ua”.
1.10 Бойовик “Сiрi вовки”.

ІнТер
5.05 Т/с “Котовський”.
6.35 Х/ф “Перебiрливий на-

речений”.
8.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
8.35 М/с “Вiнкс”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Недiля з “Кварталом”.
10.30 Х/ф “Спортлото-82”.
12.25 Д/ф “Михайло Пуговкiн. 

Житiє моє...”
13.35 “Бенефiс О. Розенбаум”.
15.50 Т/с “Стрiляючi гори”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Х/ф “Шахта. Пiдiрване 

кохання”.
23.00 Х/ф “Кандагар”. (2 к.).
0.55 “Подробицi тижня”.
1.40 “Формула кохання”.
2.25 “Позаочi”.
3.10 Х/ф “Помутнiння розуму”. (2 к.).

ТрК «УКраїна»
6.00, 7.10 Х/ф “Дон Сезар де 

Базан”.
6.50, 19.00 Подiї.
9.00 Ласкаво просимо.
10.00 Т/с “Успiх за будь-яку цiну”.
11.00 Х/ф “Руд i Сем”.
13.00 Т/с “Чиста проба”.
15.00 Т/с “Злочин буде розкрито”.
16.55 Х/ф “Так не буває”.
19.20 Т/с “Чиста проба”.
21.30 Щиросерде зiзнання.
22.20 Футбольний уїк-енд.
23.30 Т/с “Бомж”.
1.30 Х/ф “Цькування”. (2 к.).

ICTV
5.35 Погода.
5.40 Факти.
5.55 М/с “Пригоди майстра 

кунг-фу”.
6.15 Квартирне питання.
7.05 Анекдоти по-українськи.
7.25 Т/с “Рюрiки”.
8.00 Х/ф “Живеш тiльки двiчi”.
10.35 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.

12.30 Стоп-10.
13.30 Х/ф “Парк Юрського 

перiоду 2: Загублений 
свiт”.

16.35 Велика рiзниця.
17.30 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф “Парк Юрського 

перiоду 3”.
21.45 Х/ф “Дочка генерала”.
0.00 Голi i смiшнi.
1.25 Х/ф “Живеш тiльки двiчi”.
2.55 Iнтерактив. Тижневик.
3.10 Х/ф “Тринадцять”.

СТБ
5.40 М/ф: “Чипполiно”, “При-

годи домовика”.
7.10 Х/ф “Золотi роги”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Гiтлер - ворог №1. 

Iсторiя всеросiйського 
обману”.

14.00 “Росiйськi сенсацiї. Зiрки 
з пластика”.

14.55 “Росiйськi сенсацiї. 

Проклятi зiрки”.
15.55 “Зоряне життя. Зорянi 

татусi 2”.
16.55 “Моя правда. Фаїна 

Раневська”.
17.55 “Паралельний свiт”.
18.55 “Битва екстрасенсiв”.
21.00 Х/ф “Лера”.
23.10 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
0.10 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
3.30 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.30 Т/с “Ранетки”.
6.05 Клiпси.
6.35 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00, 12.15 Даєш молодь.
9.00 М/с “Спорт з Гуфi”.
9.35 М/с “Дональд Дак”.
10.00 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна”.
12.50 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.35 Аналiз кровi.
15.00 Info-шок.
16.00 Новий погляд.
17.00 Т/с “Воронiни”.
17.25 Х/ф “Одного разу у Вегасi”.

19.25 Х/ф “Лара Крофт - роз-
крадачка гробниць”.

22.00 Хочу на Фабрику!
23.10 “Красунi”.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Займемося кохан-

ням”. (2 к.).
1.30 Х/ф “Об`єкт 2”. (3 к.).
3.10 Зона ночi. Культура.

нТн
6.00 М/с “Черепашки нiндзя”.
7.15 Т/с “Мiс Марпл”.
9.20 Т/с “МУР є МУР 2”.
11.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Бактерiологiя.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.45 Т/с “Лiговка”.
19.00 Х/ф “Полiцейськi”.
21.10 Х/ф “Нострадамус”. (2 к.).
23.00 Х/ф “Пожирач кiсток”. (3 к.).
0.50 Х/ф “Сни Акiри Куросави”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.35 “Агенти впливу”.
4.30 “Правда життя”.

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



7№ 32     15  липня   2011 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

”
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
6.55 Ера здоров`я.
7.30 Кориснi поради.
7.45 На олiмпiйський Лондон.
8.00 Шустер-Live.
12.30 Країна якостi.
12.55 Наша пiсня.
13.40 ЧС з водних видiв спорту. 

Стрибки у воду.
14.55 Формула-1. Гран-прi 

Нiмеччини. Квалiфiкацiя.
16.25 В гостях у Д. Гордона.
17.20 ЧС з водних видiв спорту. 

Синхронне плавання.
19.15 Зелений коридор.
19.25 Золотий гусак.
19.55 Нацiональний вiдбiр 

ДПКЄ-2011.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Концерт Вiтаса “Повер-

нення додому”.
23.05 Ера здоров`я.

23.30 Питання з О. Березов-
ською.

23.40 Про час i про себе. 
М.Поплавський.

0.20 Д/ф “Няньки дикої при-
роди”.

0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.35 ТелеАкадемiя.
1.50 Х/ф “Улюбленець долi”.
3.55 Т/с “Слiдство ведуть Зна-

ТоКи”. Справа №20, 2 с.
5.25 “Надвечiр`я”.

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

власним бажанням”.
11.05 Комедiя “Оскар”.
13.05 Бойовик “Рокi Бальбоа”.
14.50 “Голос країни”.
17.40, 20.00 Мелодрама “До-

ярка з Хацапетiвки 2”.
19.30, 3.20 “ТСН”.
23.40 Бойовик “Тюряга”. (2 к.).
1.35 Бойовик “Скелелаз”. (2 к.).
3.50 Комедiя “Професор у 

законi”.
5.50 “Справжнi лiкарi”.

ІнТер
5.25 Т/с “Котовський”.
6.55 “Городок”.
7.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
7.40 М/с “Вiнкс”.
8.20 “Городок”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.45 “Жити - це модно”.
11.25 Т/с “Загальна терапiя 2”.
17.10 “Юрмалiна-2010”.
19.05 “Гаряче крiсло”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 “Бенефiс. Гудбай, 

нульовi!”
23.00 “Розбiр польотiв”.
0.00, 2.55 Х/ф “Якщо свекруха - 

монстр”. (2 к.).
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Д/ф “Брами часу”.

4.30 “Формула кохання”.
ТрК «УКраїна»

6.00, 5.25 Срiбний апельсин.
6.30, 19.00, 3.40 Подiї.
6.50 Х/ф “Не ходiть, дiвки, 

замiж”.
8.10 Т/с “Успiх за будь-яку цiну”.
12.00 Гола красуня.
13.00 Т/с “Чиста проба”.
15.00 Т/с “Злочин буде роз-

крито”.
17.00 Х/ф “Подзвони в мої 

дверi”.(2 к.).
21.20 Т/с “Вiйськова розвiдка”.
23.30 Т/с “Бомж”.
2.10 Х/ф “Вiкна”.
4.00 Т/с “Злочин буде роз-

крито”.
ICTV

4.50 Погода.
4.55 Факти.
5.25 Х/ф “Апокалiпсис: 10,5 

балiв”.
6.45 Козирне життя.
7.20 Х/ф “На таємнiй службi Її 

Величностi”.
10.20 Велика рiзниця.

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

11.40 Квартирне питання.
12.40 Х/ф “Останнiй легiон”.
14.45 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом.
16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Наша Russia.
20.10 Х/ф “О, щасливчик!”
22.25 Т/с “Рюрiки”.
22.50 Х/ф “С.С.Д”. (2 к.).
0.50 Х/ф “На таємнiй службi Її 

Величностi”.
3.15 Х/ф “Останнiй легiон”.

СТБ
5.20 М/ф “Козаки”.
6.25 Х/ф “Парасолька для на-

речених”.
8.00 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
11.10 М/ф “Пiнгвiни Мадагас-

кару”.
12.10 Х/ф “Суєта суєт”.
14.05 “Як вийти замiж з Анфiсою 

Чеховою”.
16.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.00 Х/ф “Самотнiм надається 

гуртожиток”.
20.55 Х/ф “Дочка”.
22.55 Х/ф “Розум i почуття”.
2.15 Х/ф “Оповiдь про те, як цар 

Петро арапа одружував”.
3.50 “Мобiльна скринька”.
4.05 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.20 Т/с “Ранетки”.
5.55 Т/с “Журнал мод”.
7.00 Репортер.
7.10 Х/ф “Син Рембо”.
9.00 М/с “Спорт з Гуфi”.
9.35 М/с “Дональд Дак”.
10.00 М/ф “Бi Мувi: медова 

змова”.
11.50 Х/ф “Одружуюся на 

першiй стрiчнiй”.
13.40 Файна Юкрайна.
14.55 Зроби менi смiшно.
15.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.20 Х/ф “Прибульцi на 

горищi”.

19.05 Х/ф “Таксi 2”.
20.55 Х/ф “Норбiт”. (2 к.).
23.00 Х/ф “Красень”. (2 к.).
1.15 Спортрепортер.
1.20 Х/ф “Турбулентнiсть”. 

(2 к.).
3.10 Т/с “Одна нiч любовi”.

нТн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.20 Т/с “Мiс Марпл”.
9.35 М/с “Черепашки нiндзя”.
11.30 “Речовий доказ”. Роз-

пусники.
12.00 Х/ф “Безсмертний 

гарнiзон”.
14.00 Х/ф “Подвiйний капкан”.
16.50 Т/с “МУР є МУР 2”.
19.00 Х/ф “Блокпост”.
21.00 Х/ф “Живий”.
23.00 Х/ф “Примара Червоної 

рiчки”.
0.50 Х/ф “Хто боїться Вiрджинiї 

Вульф?”
3.10 “Речовий доказ”.
4.20 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.

субота,   23   липня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 

Новини.
6.20, 6.35 Вертикаль влади.
6.45 Православний календар.
7.15 Ера бiзнесу.
7.45 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.30 Т/с “Сусiди”.
10.10 Мiсяць без жiнок.
10.45 М/с “Сандокан”.
11.15 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.05 Дiловий свiт.
12.15 “Надвечiр`я”.
12.45 Аудiєнцiя. Країни вiд А 

до Я.
13.10 ЧС з водних видiв спорту. 

Стрибки у воду.
14.20 Дiловий свiт. Агросектор.
14.35 Х/ф “Фронт в тилу 

ворога”.
15.50 Т/с “Вiчний поклик”.
18.05 Euronews.
18.20 Новини.
18.40 Магiстраль.
19.00, 21.25 Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.

21.20 Дiловий свiт.
0.00, 0.30 Пiдсумки.
0.15, 0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.25 ЧС з водних видiв спорту. 

Синхронне плавання.
3.20 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
4.20 Магiя цирку, ч. 2.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Тiльки кохання”.
7.00, 16.00 “Вiд пацанки до 

панянки”.
8.25, 13.40 Т/с “Тисяча i одна 

нiч”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”.
11.50 “Iлюзiя безпеки. Всiх на 

лiчильник”.
12.50 “Iлюзiя безпеки. Життя 

на межi”.
15.05 Т/с “Слiдчий Самоваров”.
17.10 Комедiя “Професор у 

законi”.
19.30, 4.15 “ТСН”.
20.00 Бойовик “Тюряга”. (2 к.).
22.00 Бойовик “Скелелаз”. 

(2 к.).
0.05 “Пекельна кухня”.

1.20 Бойовик “Честь дракона”. 
(2 к.).

2.45 Комедiя “Вечiрка у Вегасi”. 
(3 к.).

4.45 Т/с “Слiдчий Самоваров”.
5.30 “Iлюзiя безпеки. Життя на 

межi”.
ІнТер

5.00 Т/с “Докази”.
6.30 “З новим ранком”.
7.00, 12.00, 18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 

2”.
11.15 “Детективи”.
12.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.00 Т/с “Докази”.
17.00 Д/ф “Вогненний рейс. Як 

це було”.
18.10 Т/с “Громови. Будинок 

надiї”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
22.30 “Великий концерт на 

“Iнтерi”.
1.10 Х/ф “Шановнi люди”. (2 к.).
2.55 “Подробицi” - “Час”.
3.20 Д/ф “Вогненний рейс. Як 

це було”.
4.05 “Формула кохання”.
4.50 “Зрозумiти. Пробачити”.

ТрК «УКраїна»
6.10 Срiбний апельсин.
6.50, 17.00, 19.00, 3.30 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
8.20, 14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Вiсяки”.
13.00 “Хай говорять. Заклятi 

подруги”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15, 3.50 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
20.15 Т/с “Успiх за будь-яку 

цiну”.
0.00 Х/ф “Вiкна”.
1.45 Х/ф “Бiлий палац”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.50 Факти.
6.05 М/с “Пригоди майстра 

кунг-фу”.
6.30 Дiловi факти.
6.45 Пiвденне Бутово.
7.35 Дiловi факти.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Надзвичайнi новини.

10.05, 16.35 Т/с “Ливарний, 4”.
12.05 Анекдоти по-

українськи.
12.20, 13.00 Т/с “Кодекс честi”.
12.45 Факти. День.
14.35 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15, 1.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.15 Х/ф “В облозi 2: Темна 

територiя”. (2 к.).
0.15 Т/с “Кодекс честi”.
2.20 Стоп-10.
3.10 Факти.
3.40 Х/ф “П`ятеро людей, яких 

я зустрiв на небесах 2”. 
(2 к.).

СТБ
5.40, 6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.25 “Бiзнес +”.
7.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.35 Х/ф “Гордiсть i уперед-

ження”.
15.35 “Моя правда. Марат 

Башаров”.
16.40 “Моя правда. Тетяна 

Догiлева”.
17.40, 22.00 “Вiкна-новини”.
17.50 “Моя правда. Iрина 

Аллегрова. Вiрте в любов, 
дiвчата...”

18.50 “Моя правда. Маша 
Распутiна”.

19.50 “Зоряне життя. Дiти-
актори 2”.

20.55 “Зоряне життя. Зоряна 
дружба”.

22.25 “Зоряне життя. Перше 
кохання зiрок”.

23.20 “Холостяк”.
1.55 “Холостяк. Як вийти замiж”.
3.10 “Вiкна-спорт”.
3.20 “Бiзнес +”.
3.25 Х/ф “Суєта суєт”.
4.50 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.55 Т/с “Ранетки”.
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.45 Kids` Time.
5.50 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
6.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.55 Т/с “Привiлеї багатих 

дiвчаток”.
7.50, 19.00 Репортер.
8.05, 15.55 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Закони 

привабливостi”.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
12.20, 19.30 Здрастуйте, я - 

ваша мама!
13.50, 16.50 Т/с “Татусевi 

дочки”.
14.45, 15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Ханна Монтана 3”.
17.55 Т/с “Воронiни”.

21.35 Хочу на Фабрику!
23.30 Зроби менi смiшно.
0.30 Спортрепортер.
0.40 Х/ф “Чужi грошi”.
2.15 Т/с “Одна нiч любовi”.

нТн
6.00 М/с “Черепашки нiндзя”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.00, 12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00, 23.00 Т/с “Закон i по-

рядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.30, 19.20 Т/с “Павутина”.
13.25 Т/с “Очi Ольги Корж”.
15.35 Х/ф “Ходiння по муках”.
17.35 Х/ф “Довга дорога в 

дюнах”.
19.00, 21.30, 0.00, 2.25, 5.10 

“Свiдок”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
0.25 Х/ф “Подвiйне вбивство”.
2.50 “Правда життя”.
4.10 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

п’ятниця,  22  липня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.30 Т/с “Сусiди”.
10.00 Мiсяць без жiнок.
10.45 М/с “Сандокан”.
11.15 Здоров`я.
12.05 Дiловий свiт.
12.15 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
13.10 ЧС з водних видiв спорту. 

Стрибки у воду.
14.20 Дiловий свiт. Агросектор.
14.35 Х/ф “Фронт в тилу 

ворога”.
15.45 Т/с “Вiчний поклик”.
18.15 Друга смуга.
18.45 Euronews.
18.55, 21.30 Дiловий свiт.
19.20 ЧС з водних видiв спорту. 

Синхронне плавання.
20.45 На добранiч, дiти.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.40 Концерт Вiтаса “Повер-

нення додому”.
23.00, 0.00, 0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.15, 0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.

1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Т/с “Нiколя Ле Флок”.
2.35 Т/с “Торгашi”.
3.25 Фольк-music.
4.10 Т/с “Слiдство ведуть Зна-

ТоКи”. Справа №20.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Тiльки кохання”.
7.00, 15.50 “Вiд пацанки до 

панянки”.
8.20, 13.35 Т/с “Тисяча i одна 

нiч”.
9.50, 17.40 “Сiмейнi драми”.
10.45, 18.35 “Не бреши менi”.
11.45 “Iлюзiя безпеки. Шахраї 

бiля моря”.
12.45 “Iлюзiя безпеки. Батьки-

одинаки”.
14.55 Т/с “Слiдчий Самоваров”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
19.30, 0.05 “ТСН”.
20.00 “Одружений за власним 

бажанням”.
21.00, 21.40, 1.55 Т/с “Iнтерни”. 

(2 к.).
22.05 “Iлюзiя безпеки. Всiх на 

лiчильник”.

23.05 Т/с “Теорiя брехнi”. (2 к.).
0.20 Бойовик “Честь дракона”. 

(2 к.).
2.20 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
3.10 Бойовик “Прозрiння”. 

(2 к.).
4.30 Т/с “Слiдчий Самоваров”.

ІнТер
5.00, 15.00 Т/с “Докази”.
6.30 “З новим ранком”.
7.00, 12.00, 18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 

2”.
11.15 “Детективи”.
12.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.05 “Сiмейний суд”.
16.55 Д/ф “Сповiдь дивер-

санта”.
18.10 Т/с “Громови. Будинок 

надiї”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
21.25 Т/с “Долi загадкове 

завтра”.
23.20 Д/ф “Обпаленi славою”.
0.30 Х/ф “Славнi хлопцi”. (2 к.).
2.55 “Подробицi” - “Час”.
3.20 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
3.25 Д/ф “Виграти олiмпiаду”.

ТрК «УКраїна»
6.10 Срiбний апельсин.
6.50, 17.00, 19.00, 3.30 Подiї.
7.10, 18.00 Т/с “Єфросинiя. 

Продовження”.
8.20, 14.00, 22.15 Т/с “Слiд”.
9.00, 20.15 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Вiсяки”.
13.00 “Хай говорять. Ворожiння 

по Мiсяцю”.
15.35, 2.30 Щиросерде 

зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15, 3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
23.50 Т/с “Мерсi”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Сплячi”. (2 к.).
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV
5.45 Погода.
5.50 Факти.
6.05 М/с “Пригоди майстра 

кунг-фу”.
6.30 Дiловi факти.
6.45 Пiвденне Бутово.
7.35 Дiловi факти.
7.40 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Ливарний, 4”.

12.05 Анекдоти по-українськи.
12.20 Т/с “Кодекс честi”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Кодекс честi”.
14.35 Т/с “Морськi дияволи”.
16.35 Т/с “Ливарний, 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15, 0.45 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Кодекс честi”.
1.50 Т/с “Щит”.
3.25 Факти.
3.55 Х/ф “П`ятеро людей, яких я 

зустрiв на небесах”. (2 к.).
СТБ

6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.05 Т/с “Кулагiн i партнери”.
9.15 Х/ф “Близькi люди”.
14.00 “Очна ставка. Любовнi 

iгри з летальним резуль-
татом”.

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

зiрок”.
19.10 “Моя правда. Iрина Бiлик. 

Коли любов стає отрутою”.
20.10 “Як вийти замiж з 

Анфiсою Чеховою”.

22.25 “Очна ставка. Народити 
вiд батька”.

23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 Х/ф “Близькi люди”.
5.05 Нiчний ефiр.

новий Канал
5.00 Т/с “Ранетки”.
5.40 Kids` Time.
5.45 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
6.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.55 Т/с “Привiлеї багатих 

дiвчаток”.
7.50, 19.00 Репортер.
8.05, 15.55 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Французький 

поцiлунок”.
11.55, 19.30 Т/с “Щасливi 

разом”.
12.40 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
13.50, 16.50, 20.15 Т/с “Татусевi 

дочки”.
14.50, 15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Ханна Монтана 3”.
17.55, 21.15 Т/с “Воронiни”.
22.20 Х/ф “Закони 

привабливостi”.
0.25 Спортрепортер.
0.35 Служба розшуку дiтей.

0.40 Х/ф “Висота 89”.
2.25 Т/с “Одна нiч любовi”.

нТн
6.00 М/с “Черепашки нiндзя”.
6.45, 1.25 Т/с “Iнспектор 

Деррiк”.
8.00, 12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.30 Т/с “Павутина”.
13.25 Т/с “Очi Ольги Корж”.
15.25 Х/ф “Коли здають гальма”.
17.00 Х/ф “Довга дорога в 

дюнах”.
18.30 “Легенди кримiнального 

розшуку”. Тонька-
кулеметниця.

19.00, 21.30, 0.00, 2.30, 5.15 
“Свiдок”.

19.20 Т/с “Павутина”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 “Покер Дуель”.
2.55 “Речовий доказ”.
3.20 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.

четвер,   21   липня 

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.30 Крок до зiрок.
7.00 Д/ф “Няньки дикої природи”.
7.20 Свiт православ`я.
7.40 Питання з О. Березов-

ською.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Нацiональний вiдбiр ДПКЄ-

2011. Пiвфiнал.
10.05 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
10.50 Шеф-кухар країни.
11.45 ЧС з водних видiв спорту. 

Стрибки у воду.
13.15 Золотий гусак.
13.55 В гостях у Д. Гордона.
14.55 Формула-1. Гран-прi 

Нiмеччини.
16.55 ЧС з водних видiв спорту. 

Плавання.
18.20 Дiловий свiт. Тиждень.
18.55 Футбол. Чемпiонат Украї-

ни. Прем`єр-лiга. “Шахтар” 
(Донецьк) - “Карпати” 
(Львiв).

21.00 Пiдсумки тижня.
21.15 Благодiйний проект “Свiт 

талантiв - Цвiт нацiї”.
22.10 Фольк-music.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
1.40 ЧС з водних видiв спорту. 

Плавання.
3.55 Фольк-music.

1+1
6.40 Комедiя “У курсi справи”.
8.10 М/ф “Пригоди пiнгвiняти 

Лоло”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00, 5.45 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Мiняю жiнку”.
12.55 “Тиждень без жiнок”.
14.05 Мелодрама “Доярка з 

Хацапетiвки 2”.
19.30 “Телевiзiйна Служба 

Новин”.
20.00 “Голос країни”.
22.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.25 “Голос країни - результати 

голосування”.

22.50 “Свiтське життя”.
23.50 “Телевiзiйна Служба 

Новин”.
0.30 “Tkachenko.ua”.
1.10 Бойовик “Рокi Бальбоа”.
2.55 Бойовик “Проект “Альфа”.
4.20 Комедiя “Вечiрка у Вегасi”. 

(3 к.).
ІнТер

5.15 Т/с “Котовський”.
6.45, 1.40 Х/ф “Птах щастя”.
8.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
8.35 М/с “Вiнкс”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Недiля з “Кварталом”.
10.30 Х/ф “Любов земна”.
12.25 Д/ф “Життя без брехнi. 

Євгенiй Матвєєв”.
13.20 “Бенефiс. Гудбай, 

нульовi!”
15.40 Х/ф “Бажання”.
17.55 Т/с “Луна з минулого”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Луна з минулого”.
22.30 Х/ф “Адвокат диявола”. 

(2 к.).
1.15 “Подробицi” - “Час”.

ТрК «УКраїна»
6.00, 7.10 Х/ф “Летюча миша”.
6.50, 19.00, 3.40 Подiї.
9.00 Ласкаво просимо.

10.00, 12.00 Х/ф “Подзвони в 
мої дверi”. (2 к.).

14.00 Т/с “Чиста проба”.
16.00, 4.00 Т/с “Злочин буде 

розкрито”.
18.00, 19.20 Х/ф “Коли ми були 

щасливi”.
22.30 Футбольний уїк-енд.
23.50 Т/с “Бомж”.
2.10 Х/ф “Iлюзiя страху”. (2 к.).

ICTV
5.05 Погода.
5.10 Факти.
5.30 М/с “Пригоди майстра 

кунг-фу”.
5.50 Квартирне питання.
6.35 Анекдоти по-українськи.
6.55 Наша Russia.
7.25 Т/с “Рюрiки”.
7.50 Х/ф “Дiаманти назавжди”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.25 Стоп-10.
13.25 Уральськi пельменi.
14.50 Х/ф “О, щасливчик!”
16.50 Велика рiзниця.
17.50 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф “На гачку”.
22.00 Х/ф “Розплата”. (2 к.).
0.05 Голi i смiшнi.

1.35 Х/ф “Дiаманти наза-
вжди”.

3.35 Iнтерактив. Тижневик.
3.50 Х/ф “С.С.Д”. (2 к.).

СТБ
5.40 М/ф “Козаки”.
7.05 Х/ф “Морозко”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “ЖЕК-рiзник. Iсторiя 

всеросiйського обману”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. 

Алла+Максим. Сповiдь 
любовi”.

15.05 “Росiйськi сенсацiї. У колi 
перших”.

16.00 “Зоряне життя. Краса на 
кiнчику скальпеля”.

17.00 “Моя правда. Iрина Бiлик. 
Коли любов стає отрутою”.

18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.10 Х/ф “Можна, я називатиму 

тебе мамою?”
23.25 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
0.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).

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”.
10.05 М/ф “Найцiкавiша пригода 

Бiлоснiжки”.
11.45 Даєш молодь.
12.45 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.35 Аналiз кровi.
15.00 Info-шок.
16.00 Новий погляд.
17.00 Т/с “Воронiни”.
17.25 Х/ф “Таксi 2”.
19.15 Х/ф “Мiсiя нездiйснима 

3”. (2 к.).
22.00 Хочу на Фабрику!
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Супергероїчне кiно”. 

(2 к.).
1.25 Х/ф “Дiстати коротуна”.
3.15 Т/с “Одна нiч любовi”.

нТн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.15 Т/с “Мiс Марпл”.
9.20 Т/с “МУР є МУР 2”.
11.30 “Легенди кримiнального 

розшуку”. Тонька-
кулеметниця.

12.00 “Агенти впливу”.

12.30 “Бушидо. Схiдне єдино-
борство”.

15.10 Х/ф “Блокпост”.
17.00 Х/ф “Живий”.
19.00 Х/ф “Вiдьмак”.
21.45 Х/ф “Комодо”.
23.30 Х/ф “Вiртуальний шторм”.
1.45 Х/ф “Мабуть”.
3.35 “Речовий доказ”.

неділя,   24   липня

ЗАГУБЛЕНИЙ дер-
жавний акт на право 
приватної власності 
на земельну ділянку 
серії ЯЕ №966262, 
виданий 14 листо-
пада 2007 року за 
№ 0 1 0 7 3 3 0 0 0 5 0 2 
Управлінням земель-
них ресурсів у Ма-
карівському районі 
на підставі рішення 
сесії Ніжиловицької 
сільської ради від 26 
вересня 2007 року на 
ім’я СТЕПАНЕНКА 
Ігоря Володимиро-
вича, вважати не-
дійсним.
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Деканат не має права не видати ди-
плом, тим більше анулювати його. Згідно 
із законом, диплом - це власність випус-
кника, він належить йому і видається на 
його ім’я після закінчення навчального за-
кладу.

Але якщо ви вчилися за гроші тієї чи ін-
шої держструктури, і між вузом, вами і цією 
держструктурою було укладено тристо-
ронній договір про те, що після отримання 
диплома ви зобов’язані відпрацювати на 
держпідприємстві протягом зазначено-
го часу, вам потрібно звернутися з пись-
мовим проханням до ректора, надавши 
копію договору. Якщо ніяких паперів ви 
не підписували, вуз зобов’язаний видати 
диплом. Для цього потрібно написати за-

яву на ім’я ректора з проханням видати 
вам диплом на руки, зазначивши, в якому 
році закінчили виш і за якою спеціальністю 
навчалися. Якщо навчальний заклад все-
таки не віддає диплом (відмова має бути 
у письмовій формі), потрібно звертатися 
до районного суду за місцем знаходжен-
ня вишу.

Але навіть, якщо пункт про обов’язкове 
відпрацювання у держструктурі в договорі 
є, навчальний заклад все одно не має пра-
ва не видати вам диплом. Єдине, що вам 
загрожує, якщо ви не виконаєте умови до-
говору, - держава має право в судовому 
порядку вимагати від вас гроші, витрачені 
на вашу освіту.

Андрій ОНИЩУК.

з а п и т у в а л и  -  в і д п о в і д а є м о
Я - власник квартири, в якій у даний момент ніхто не проживає. за воду й 

електроенергію я не плачу, оскільки на них встановлені лічильники. А от за об-
слуговування сходових кліток, прибирання прибудинкової території і ще багато 
іншого платити змушують. Говорять, що немає закону, який би дозволяв не пла-
тити. Чи так це? Якщо ні, які документи я маю надати, щоб не платити за те, чим 
я не користуюся?

Маю вас засмутити. За обслугову-
вання сходових кліток, прибирання при-
будинкової території і т.ін., вам дійсно 
доведеться платити, навіть якщо в квар-
тирі ніхто не живе. Виключити можна 
лише плату за газ і послуги з вивезення 

сміття.
Для цього необхідно в ЖЕК, до якого 

прикріплена ваша квартира, надати до-
відку з ЖЕКу за місцем вашого дійсного 
проживання, що ви живете там і оплачу-
єте комунальні послуги.

Я замовив привод для комп’ютера в інтернет-магазині. Його мали доставити 
на наступний день у першій половині. Увечері я зателефонував у магазин. Ска-
зали, що доставки сьогодні не буде з технічних причин. Перенесли на наступний 
день. Але товар знову не доставили. Чи можна якось покарати магазин за витра-
чений час, адже мені довелося відпрошуватися з роботи?

У вашій ситуації пред’явити офіційні 
претензії інтернет-магазину неможливо, 
оскільки з юридичної точки зору угода 
вважається укладеною з моменту, коли 
або підписано документи, або передано 
товар, або передано гроші. А оскільки у 

вас була лише усна домовленість з опе-
ратором, максимум, що ви можете зро-
бити, - зв’язатися з директором цього 
магазину і попросити його пояснити ситуа-
цію, що склалася. Надалі радимо вибирати 
інтернет-магазин з соліднішою репутацією.

Квартира, в якій я живу, приватизована на мене, мого сина і колишнього чо-
ловіка, який живе в іншому місті вже більш як п’ятнадцять років. Син нещодав-
но одружився, і ми хочемо розміняти нашу квартиру на дві. Але без присутності 
мого колишнього чоловіка нічого не можемо зробити. Як бути?

Перше, що вам потрібно зробити, - за 
останнім відомим вам місцем проживан-
ня вашого колишнього чоловіка (можна 
також зробити запит інформації в адрес-
ному бюро) письмово повідомити його 
про те, що ви хочете продати квартиру. 
Обов’язково потрібно листа відправити 
з повідомленням про його доставку. Ви 
зобов’язані це зробити, оскільки, згідно з 

ч.1 ст.362 Цивільного Кодексу України, “у 
разі продажу частини спільної власності, 
співвласник має переважне право перед 
іншими особами на її купівлю за ціною, 
оголошеною для продажу, і на інших рів-
них умовах”. Після закінчення місяця у вас 
з’явиться право продати свою частину 
третій особі, навіть якщо ваш чоловік не 
з’явиться.

Мені не видають диплом про закінчення вишу, вимагаючи довідку про пра-
цевлаштування з держпідприємства, з комерційного їх не влаштовує. У деканаті 
навіть погрожують анулювати мій диплом, якщо я не принесу цю довідку. Чи ма-
ють вони на це право?

  Ліс завжди був невід’ємною час-
тиною життя Поліського краю. Крім 
неоціненної екологічної ролі, як дже-
рела поповнення кисню на планеті, 
ліс має велике економічне, рекреа-
ційне та естетичне значення. Ми на-
стільки звикли до його присутності в 
нашій повсякденності, що й в думках 
не можемо припустити можливість 
втратити це природне благо. Змал-
ку знаємо, що в ліс можна прийти 
будь–коли: чи то за грибами, ягода-
ми, чи просто відпочити. Ця мнима 
вседозволеність, на жаль, і створює 
ряд проблем, розвиток яких, через 
недбалість і черствість кожного з 
нас, може призвести до невиправ-
них наслідків, котрі ставлять під сум-
нів саме існування лісу. Як правило, 
в боротьбі з цими проблемами пра-
цівники лісу чомусь залишаються на-
одинці.

Одна з таких проблем – забруд-
нення лісу сміттям та побутовими 
відходами. Уявімо ситуацію: весела 
компанія йде до лісу на відпочинок, 
вибирає для цього гарне місце, до-
бре проводить час, а, збираючись 
додому, залишає після себе розки-
дані пляшки і целофан, пошматова-
ний папір і консервні банки. Прий-
шовши до лісу наступного разу, ця 
ж компанія вибирає нове чистень-
ке місце. Знайома ситуація, чи не 
так? А як часто, гуляючи лісовими 
стежками, ви зустрічаєте цілі гори 
сміття, котрі «дбайливі» господарі 
вивезли, прибравши своє господар-
ство. Зупинивши таких порушників, 

лісова охорона лісництва часто ви-
являє, що до сільського звалища 
було їхати набагато ближче, але ми 
вперто продовжуємо засмічувати 
ліс. Через деякий час самі йдемо 
по гриби чи ягоди, оминаючи свої 
ж смітники і праведно гніваємося: 
«Засмітили ліс, скоро ступити ніде 
буде, куди тільки дивляться ці ліс-
ники?». Повірте, працівники лісу не 

сидять склавши руки: виявляють і 
штрафують порушників, борють-
ся зі стихійними смітниками в лісі, 
збирають і вивозять на звалища цілі 
підводи дрібного сміття. Та його не 
стає менше. Якщо раніше в рік було 
достатньо одного прибирання лісу 
від сміття, то зараз хоч щомісяця 
виконуй цю роботу. Але ж лісівни-
ки не прибиральники і не двірники. 

Витрачаючи час на боротьбу зі сміт-
тям, ми мусимо менше приділяти 
уваги головним своїм обов’язкам: 
охороні та догляду за лісом.

Без розуміння і підтримки кожної 
людини цю проблему ніяк не подо-
лати. Поки кожен з нас не буде до-
тримуватись елементарної культури 
поведінки в лісі, сам не стане вихову-
вати її в своїх дітях, доти наші ліси не 

позбудуться хвороби пустої поліети-
ленової пляшки, не загояться їх рани 
від  смітників. Почавши з себе, кожен 
може внести маленьку посильну час-
точку допомоги у цю спільну справу 
людства – покращення екологічного 
стану лісів.      

Сергій КОНдРАЦьКИЙ,
головний лісничий 

дП «Макарівський лісгосп».

Ліс також Любить чистоту
НаРОДНа слуЖба ПОРЯтуНку

 “101” іНфОРмує

не допустимо втрат 
вроЖаю від поЖеЖ
Літо - суворий екзаменатор пожежної безпеки. Всі ті 

недоліки протипожежної безпеки, що маються в госпо-
дарствах, можуть призвести до непередбачених наслід-
ків. Саме в літній період в умовах сухої спекотної погоди 
зростає небезпека виникнення пожеж у населених пунк-
тах та на об’єктах   народного   господарства   району.   В   
зв’язку   з   цим   пожежно-рятувальна   служба нашого ра-
йону звертається до керівників господарств, сільських, 
селищних голів приділити особливу увагу протипожеж-
ному стану в своїх господарствах та населених пунктах, 
бо не за горами достигнуть   зернові і розпочнуться   жни-
ва —   відповідальний   період   працівників   сільського 
господарства. Щоб уникнути виникнення загорянь в гос-
подарствах та на хлібних масивах, а в разі їх виникнення 
- негайно їх загасити та виконати такі профілактичні за-
ходи:

— налагодити належне чергування членів ДПД;
— приміщення   та   територію   забезпечити   вогне-

гасниками   та   первинними   засобами пожежогасіння;
— у приміщеннях виконати профілактичний огляд 

електрообладнання, виявлені недоліки усунути;
— до початку воскової стиглості хлібні масиви від ав-

томобільних доріг та лісів обкосити і оборати смугою ши-
риною не менше 4-х метрів;

— усю збиральну техніку, автомобілі, агрегати відре-
монтувати, відрегулювати систему живлення, вихлопні 
колектори забезпечити іскрогасниками, техніку забезпе-
чити вогнегасниками та пожежним інвентарем;

— з усіма працівниками, які будуть задіяні при зби-
ранні врожаю, провести протипожежні інструктажі.

Збирання врожаю - найвідповідальніший період у 
комплексі сільськогосподарських робіт, тож, зрозуміло, 
яке велике значення має боротьба з його втратами від 
пожеж.

ПАМ’ЯТАЙТЕ: пожежу легше попередити, ніж погаси-
ти!

боротьба із незаконним 
розповсюдЖенням 

наркотичних засобів

береЖіть дитину від наркотиків

Людство   глибоко  
стурбоване  масштабами   
і   тенденцією  зростання 
незаконного виробництва, 
попиту і обсягу наркотич-
них засобів і психотроп-
них  речовин,  що станов-
лять  серйозну  загрозу 
для здоров’я і добробуту 
людей, мають негативний 
вплив на економічні, куль-
турні й політичні основи 
суспільства. Залучаються 
до цього й діти, як спожи-
вачі незаконних наркотич-
них засобів і психотропних 
речовин, і експлуатуються 
у ході їх незаконного ви-
робництва та обігу, що є 
величезною небезпекою.

Предметом злочину є 
будь-які види снотворного 
маку чи конопель (опійний 
або олійний мак, індійська 
чи іншого сорту конопля 
тощо). До відповідальнос-
ті притягуються особи, які 
досягли 16-річного віку. За 
загальним правилом куль-
тивування (тобто посів та 
вирощування) наркотов-
місних рослин, до яких на-
лежать і снотворний мак 
та коноплі, з метою вироб-
ництва та виготовлення 
наркотичних засобів і пси-
хотропних речовин може 
здійснюватися лише під-
приємствами державної та 
комунальної власності за 

наявності в них відповідної 
ліцензії.

юридичні особи, які не 
мають ліцензії на культи-
вування зазначених рос-
лин, та фізичні особи, які 
є власниками або земле-
користувачами земельних 

ділянок, на яких ростуть 
ці рослини, зобов’язані їх 
знищити. Отже, у всіх ви-
падках посів або вирощу-
вання маку снотворного чи 
конопель без належного 
дозволу буде протиправ-
ним, що є підставою для 
відповідальності винних у 
цьому осіб. Місцем вчи-
нення злочину може бути 
будь-яка земельна ділян-
ка, в тому числі і пустир. 
Розмір ділянки, ступінь 
зростання і стиглості рос-
лин не мають значення для 
кваліфікації.

Придбання насіння, 
його пророщування, а та-
кож придбання розсади з 

метою подальшого виро-
щування маку снотворного 
чи конопель є готуванням 
до злочину.

Ті, хто незаконно по-
сіяв або вирощував сно-
творний мак чи коноплі, 
караються штрафом до 
п’ятнадцяти неоподатко-
вуваних мінімумів доходів 
громадян або арештом на 
строк до шести місяців чи 
обмеженням волі строком 
до трьох років.

На    території    району 
працівниками СДІМ Ма-
карівського РВ ГУ МВС 
України в Київській об-
ласті було виявлено два 
факти незаконного по-

сіву наркотичних рослин. 
У с. Волосінь в господар-
стві гр. Б. виявлено неза-
конний посів маку (3445 
рослин), а в с. Вільно в 
господарстві гр. Т. - ко-
ноплі в кількості 101 рос-
лина. Цим громадянам за 
свої дії тепер доведеться 
відповідати у суді.

Пам’ятайте, що, роз-
повсюджуючи наркотичні 
засоби та психотропні ре-
човини, ви, насамперед, 
несете відповідальність 
перед власною совістю, 
бо на місці людини, яка 
вживає наркотичні засоби, 
може опинитись і ваша ди-
тина чи родич.

Наркотична залежність 
серед підлітків нині поши-
рюється як епідемія. Міліція 
може втрутитися тоді, коли 
порушується законодав-
ство про наркотичні засо-
би. Ефективно протистоя-
ти цьому нашестю можна, 
якщо виявляти це на по-
чатковій стадії. Найперше, 
батьки мають дізнатися про 
пристрасть їхньої дитини 
до наркотиків. Але вони, 

як правило, дізнаються, 
коли вже щось зробити не-
можливо. Тому варто знати 
кілька ознак, що вказують 
на вживання дитиною нар-
котиків: блідий, нездоровий 
вигляд, надто розширені чи 
звужені зіниці, відсутність 
апетиту, сильна втрата ваги, 
збудженість або повільність 
мови, відмова від мину-
лих інтересів та нехтування 
особистою гігієною, вигляд 

п’яниці без вживання алко-
голю та сліди уколів на руках 
чи ногах.

Виховуйте дитину так, 
щоб вона знала правомір-
ність чи неправомірність 
тих або інших дій.

Леся ОБОРСьКА,
інспектор по РН та ГФ 

Макарівського 
РВ ГУ МВС України в 

Київській області, 
лейтенант міліції.

ПРиРОДа і ми
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Древня мудрість говорить: «Пия-
цтво - джерело всіх бід», а Джек Лон-
дон писав: «Початок шляху - рюмка, 
середина - випиваюча компанія, 
кінець шляху - тюрма за вбивство в 
стані сп’яніння, психіатрична лікарня 
чи смерть від випадкової хвороби».

За даними Всесвітньої організації 
здоров’я, кожний третій, який поми-
рає в світі, гине від алкоголю чи хво-
роб, спричинених алкоголізмом. Це 
складає 1 мільйон людських життів 
на рік. Основна маса цих людей гине 
від алкогольного отруєння, в ДТП, то-
нуть, горять чи закінчують життя са-
могубством. П’янство займає третє 
місце серед причин смертності: 1/3 
всіх інфарктів, інсультів так чи інакше 
пов’язані з алкоголем.

П’янство та алкоголізм існують не 
тільки в нашій країні. Алкогольна біда 
носить глобальний характер. Бороти-
ся з алкоголізмом - справа нелегка, 
готових рецептів тут немає. Алкого-
лізм - важке захворювання, в основі 
якого лежить хвороблива пристрасть 
до спиртних напоїв, необхідність по-
хмелитися від вчорашньої пиятики.

Зловживання алкоголем - одна із 
основних причин розпаду сімей (47%), 
в стані алкогольного сп’яніння людина 
втрачає над собою контроль, перестає 
оцінювати свої вчинки, а це приводить 
до випадкових статевих зв’язків і як 
наслідок - СПІД, сифіліс, гонорея.

Отруєні алкоголем нервові кліти-
ни, уже не можуть нормально функ-
ціонувати, різко знижується пам’ять, 
зникають професійні якості людини, 
мислення ослаблене, поверхневе. 
Людина стає дуже егоїстичною, може 
спокійно продавати дитячі речі, щоб 

купити собі випивку. 
Із зростанням алкогольної інток-

сикації інтереси його зводяться до 
найелементарніших проблем - як 
добути такий бажаний алкоголь?! 
Майбутнє п’яниць зовсім не тур-
бує, вони живуть, практично, одним 
днем: п’яному здається, що він дуже 
люб’язний, розумний, але всі бачать, 
що він безцеремонний, рухи хаотич-
ні, хода невпевнена, повторює одні 
й ті ж вислови чи стає дуже агресив-
ним. Під впливом токсичної дії алко-
голю на мозок людини стираються 
всі індивідуальні межі «товаришів по 
пляшці», і з часом, вони стають поді-
бні один на одного. Сотні алкоголіків 
– це живі трупи, це останки колишніх 
особистостей, десятки з них допили-
ся до алкогольних психозів, їх мучать 
зорові та слухові галюцинації. Смерт-
ність серед алкоголіків у декілька ра-
зів перевищує смертність населення 
в цілому, вони живуть на 15-20 років 
менше, ніж звичайні люди. Деякі з них 
свій потяг до алкоголю пояснюють 
його лікувальними властивостями, 
хоча медикам відомо, що від такого 
лікування дуже часто загострюється 
цілий ряд захворювань - виразкова 
хвороба, рак шлунку, цирози печінки, 
панкреатити, інфаркти, інсульти. Та 
найстрашніший фінал - це хронічний 
алкоголізм з його білою гарячкою, роз-
ладами свідомості та галюцинаціями.

Наразі викликає стурбованість 
жіночий алкоголізм. Якщо 20 років 
тому на 14 алкоголіків-чоловіків була 
1 жінка, то тепер на 5 чоловіків - 1 
жінка. У жінок-алкоголіків деграда-
ція особи проходить значно швидше, 
перебіг хвороби — більш злоякісний, 

жінки-алкоголіки стають дуже скоро 
агресивними та байдужими до своїх 
дітей, батьків. 

У молоді алкоголь у невеликих 
дозах викликає почуття легкості і 
радості, зникає втома, але ці почут-
тя обманливі та тимчасові. Алкоголь 
- це наркотична речовина і дуже ско-
ро викликає потяг до себе, виробля-
ється тенденція до підвищення дози, 
виникає залежність - спочатку пси-
хічна, а з часом - фізична. Організм 
уже не може існувати без алкоголю. 
Найбільш жадібно алкоголь поглина-
ють клітини мозку та печінки, тому ці 
органи і страждають в першу чергу.

Коли алкоголь вживає вагітна жін-
ка, то діти народжуються хворими та 
розумово неповноцінними. Багатьох 
людей, кваліфікованих працівників, 
алкоголь перетворив на п’яниць, за-
бравши в них найдорожче - здоров’я, 
розум, сім’ю, щастя. Спочатку, як біль-
шість, ці люди вживали алкоголь лише 
в свята, пізніше, випивки почастішали, 
це стало звичкою. Бійки, сварки, сльо-
зи рідних, хвороби, втрата авторитету 
в колективі - це ще не все до чого при-
зводить алкоголізм.

Так скільки ж повинно статися бід, 
скільки потрібно реанімацій, інва-
лідностей, зруйнованих сімей, щоб 
з’явився страх за своє життя?

Людмила ТКАЧ,
лікар-терапевт.

місячний календар садовода-городника на липень
16 – Рихлення і мульчування грунту, підгор-

тання рослин. Підгодівля квітучих однорічни-
ків і багаторічників. Прополювання бур’янів, 
прорідження сходів повторних посівів. 

17 - Збирання зелені, плодів і коренеплодів 
у їжу. Підживлення квітів. 

18 - 20 - Полив, рихлення вологого грунту, 
внесення добрив, закладання компосту, про-
полювання, боротьба з хворобами.

21 - 22 - Збирання врожаю коренеплодів 
для зберігання. Рихлення грунту, проріджен-
ня рослин, прополювання бур’янів.

господарям - 
на замітку

Під кожною сходинкою 
східців, що ведуть на дру-
гий поверх дачі, неважко 
зробити висувні ящики для 
зберігання господарських 
дрібниць. Частину сходи-
нок можна зробити відкид-
ною на петлях і використо-
вувати їх як скриньки.

Затискаючи плоскогуб-
цями предмет, поверхню 
якого можна пошкодити, 
натягніть на губки відрізані 
від старої рукавички паль-
ці.

Фарба, що залишила-
ся у відкритій банці, через 
деякий час в результаті 
контакту з повітрям утво-
рює щільну плівку. Щоб 
позбавитися від цієї не-
зручності, після роботи 
щільно закрийте кришку, 
постукавши по ній молот-
ком, і зберігайте банку в 
перевернутому положенні. 
Повітря опиниться на дні, 
плівка там утворюється, 
але заважати наступного 
разу не буде.

Продовжити життя бу-
кету жоржин до тижня і 
навіть більше допоможе 
вставлений всередину по-
рожнистих стебел ватний 
гніт завдовжки 4 см. Зовні 
треба залишити хвостик у 
0,5 см, а вузли стебел обе-
режно проткнути спицею.

Варити макарони у 
киплячій воді 10 хвилин 
необов’язково. Киньте їх  
у киплячу воду, доведіть 
до кипіння, накрийте ка-
струлю кришкою і зніміть 
з вогню: нехай постоїть 20 
хвилин. За цей час один-
два рази перемішайте 
вміст. 

Викрутку для дрібних 
гвинтиків можна швидко 
виготовити, заточивши 
кінчик ключа від банки 
сардин.

РЕцЕПт ДНЯ 

картопля а-ля Буланжер
Здавалося б, картопля - вона і є картопля. Але не ви-

стачить пальців на обох руках, щоб перерахувати усе, що 
можна з неї приготувати. Як тут не згадати кухарку Тосю 
з фільму “Дівчата”, яка з непідробним ентузіазмом пе-
рераховувала страви з картоплі. Але такої, як картопля 
а-ля Буланжер в її переліку точно не було. А тим часом, 
це дуже простий спосіб приготувати красивий і смачний 
гарнір для досить великої кількості гостей, як, власне, і 
для невеликої також. 

Отже, для цієї французької страви потрібно взяти: 7 
середніх картоплин; 50 г вершкового масла, маслинової 
або соняшникової олії;  велику головку цибулі; 500 мл до-
брого курячого бульйону; декілька гілочок свіжого чебре-
цю, сіль, перець - за смаком.

Картоплю почистіть і поріжте на дуже тонкі шматочки, 
завтовшки 2 мм, і покладіть її в холодну воду, щоб вимив-
ся крохмаль.

 Цибулю почистіть і наріжте тонкими півкільцями.
 На сковороді розігрійте олію, покладіть туди цибулю і 

на повільному вогні тушкуйте хвилин 5-10.
Дістаньте картоплю з води, додайте її до цибулі, і, аку-

ратно перемішуйте, щоб усі скибочки покрилися олією, 
поки картопля не розігріється, і зі сковорідки не почне 
підніматися пара.

Додайте до картоплі гарячий бульйон, чебрець, сіль, 
перець, перемішайте, доведіть до кипіння на повільно-
му вогні. Якщо запікатимете її в іншій формі, пересипте 
вміст сковорідки в цю форму.

 Виріжте з паперу для випічки лист, що повністю за-
криває верхню частину форми і повторює її конфігурацію, 
змастіть лист олією і закрийте ним картоплю, притиснув-
ши до неї.

 Поставте в заздалегідь розігріту духовку (190-200 
градусів С) і запікайте 45 хвилин, поки картопля не вбе-
ре увесь бульйон. В результаті вийде страва з рум’яною 
кірочкою хрустких скибочок картоплі і танучою середин-
кою, просоченою бульйоном, з дуже апетитним арома-
том. Подавайте негайно, поки верхній шар не розмокнув 
від пари!

А можна наприкінці запікання прибрати лист і посипа-
ти картоплю дуже дрібно натертим сиром.

Страву можна приготувати і заздалегідь. Запікати не 
45, а 20 хвилин, потім щільно закрити і відставити. За 20 
хвилин до подачі поставити форму в розігріту духовку і за-
пікати ще 20-25 хвилин. Страва буде анітрохи не гіршою.

І останнє. Буланжер - у перекладі з французької озна-
чає булочник, і страва ця називається так тому, що в дале-
кі часи французи часто ставили свої чавунки з нарізаною 
картоплею в піч булочника після того, як звідти виймали 
хліб. І картопля доходила до потрібної кондиції, поки піч 
остигала - протримати її в печі можна було скільки за-
вгодно при цьому, смак не псувався. Ця проста страва 
воістину вважається французькою класикою.

Смачного!
Валентина СОТНИКОВА (УКРІНФОРМ).

- Людина, яка подорожує літаком, 
автобусом або автомобілем, завжди 
має обмежений простір, що викли-
кає певний дискомфорт. Адже під час 
тривалого сидіння тиск у периферій-
них венах ніг збільшується у десятки 
разів, кров нормально не циркулює, 
інколи взагалі кровообіг припиня-
ється. І тоді венозна стінка, як через 
сито, починає пропускати рідку час-
тину крові у міжклітинний простір. 
Ноги набрякають, стають ватними, 
з’являються крововиливи. Вчені про-
вели дослідження. Пасажирам після 
тривалих перельотів зробили УЗД 
судин. Результати приголомшили: 
кожен десятий мав невеликий тром-
боз дрібних судин, а кожен сотий 
- тромбоз глибоких вен. Вони небез-
печні тим, що людина може цього не 
помітити. Але, якщо при стисканні го-
мілкових м’язів відчувається біль, - це 
перша підозра тромбозу у гомілкових 
венах. Друга - коли кожен рух стопою є 
болючим. І третя - важкість у ногах. 

Свіжий тромбоз вен дуже небез-
печний, бо у перші дні захворюван-
ня є великий ризик його поширення 
у напрямку серця, й найтрагічніше 
ускладнення - це відрив тромбу. За 
кілька секунд він мігрує по судинах і 
викликає закупорку - тромбоемболію 
легеневої артерії. А це вже - смер-
тельна загроза. Найчастіше тромбо-
зи виникають у людей із надмірною 
вагою тіла, у тих, хто переніс травми 
- переломи, забої м’язів. 

Інша небезпека, яка загрожує 
мандрівникам, - тромбофлебіт. Це 

тромбоз підшкірних вен, іншими 
словами, тромбоутворення плюс 
запалення вени. Він найчастіше 
трапляється у людей, що мають ва-
рикозну хворобу. Про виникнення 
тромбофлебіту може свідчити бо-
лючість, затвердіння 
та почервоніння у 
ділянці підшкірної 
вени, підвищення 
локальної і загальної 
температури тіла. 
Перспектива, як ба-
чимо, невтішна. Але 
такої ситуації можна 
уникнути, якщо як 
слід підготувати, на-
самперед ноги, до 
тривалої мандрівки. 
І на це треба зовсім 
небагато часу та ко-
штів. 

Перед дорогою 
радимо провести 
експеримент. Уранці 
ще у ліжку обміряй-
ти окружність гоміл-
ки звичайним кравецьким метром. 
Згодом увечері повторіть процеду-
ру. Якщо окружність гомілки ввече-
рі збільшилася на 1,52, або більше 
сантиметрів, це означає, що людина 
схильна до набряків. І тому до ман-
дрівки має готуватися особливо ре-
тельно. 

Найпростіше - купити компресій-
ні підколінники. Компресійний три-
котаж не дає можливості підшкірним 
венам збільшуватися у розмірах, за-

побігає застою крові у гомілках, він 
має доволі естетичний вигляд. Але 
перед покупкою слід завітати до лі-
каря, бо ми можемо вибирати лише 
колір виробу, а ступінь компресії, 
тип, модель, індивідуальний розмір 
повинні визначити лікар і спеціаліст з 
медичного продажу. Можливо, перед 
відпусткою додаткові витрати вида-
дуться зайвими. Але лікарі твердять, 
що лікування у разі утворення тром-
бозів чи тромбофлебітів та їх усклад-
нень обійдеться значно дорожче. 

Людям, схиль-
ним до набряків, слід 
розпочати й медика-
ментозну підготовку. 
Сьогодні є багато лім-
фовенотоніків, осно-
вним компонентом 
яких є рослинна сиро-
вина. Їх призначення - 
зменшити набряки, по-
силити тонус і знизити 
проникність венозної 
стінки. Тож хоча б за 
три доби до від’їзду 
варто розпочати вжи-
вати ці препарати (їхні 
назви підкаже лікар). І 
вживати їх слід під час 
мандрівки. 

Якщо у дорозі є 
можливість підняти чи 

просто вирівняти ноги - це, мабуть, 
найоптимальніший спосіб самодо-
помогти. У поїздах, на кораблях цих 
проблем у людей не виникає тільки 
тому, що вони мають можливість ляг-
ти і вирівняти ноги. 

У літаках, автобусах, автомобі-
лях, як мінімум, кожні півгодини вар-
то робити 10-15 кивальних рухів сто-
пою, щоб напружити м’язи гомілки і 
запустити у роботу так звану м’язову 
помпу: м’язи, напружившись, почи-

нають вичавлювати з вени у напрямі 
до серця застояну кров. 

Під час зупинок обов’язково тре-
ба пройтися. Доволі часто пасажири, 
вийшовши з автобуса чи автомобіля 
починають стрибати чи робити неве-
ликі пробіжки. Цього аж ніяк не можна 
робити, бо така “зарядка” може за-
кінчитися розривом м’яза або тром-
бозом перерозтягнених вен. Про-
гулянку треба розпочати з повільної 
ходи, згодом кілька разів піднятися 
навшпиньки, щоб напружити м’язи у 
гомілках. 10-15-хвилинної прогулян-
ки цілком достатньо для того, щоб 
м’язи освіжилися. 

Ще одна помилка, якої часто 
припускаються люди, вирушаючи у 
дорогу - вони обмежують вживання 
рідини, сподіваючись, що тоді ноги 
набрякатимуть менше. Але цього ка-
тегорично робити не варто, особли-
во влітку, у спекотну погоду. Якщо в 
організмі кількість води збалансова-
на, циркуляція крові є найбільш опти-
мальною. Коли ж людина втрачає 
вологу, кров згущується, і тоді вини-
кає ризик тромбозу дрібних судин. У 
спеку буквально за 30 хвилин можна 
втратити півлітра води і, не попо-
внивши організм, “заробити” тром-
боз. Якщо в автобусі чи машині не-
має кондиціонера, то кожні півгодини 
треба робити два - три ковтки води, 
навіть тоді, коли пити не хочеться. 
Надлишок води організм виведе, а 
ось її нестачу не зможе компенсу-
вати. Якщо мандрівник відчуває вто-
му, головокружіння, біль у голові, це 
означає, що організм втратив багато 
води і треба негайно поповнити запа-
си. Теплої пори 2,5 літра води на день 
- це середня норма для людини. 

Ярослав шЛАПАК.
 (УКРІНФОРМ)

«отрута Ціною в Життя»

кОРисНі ПОРаДи

як під час тривалих переЇздів вберегти ноги
Сезон відпусток відкрито. У багатьох уже на руках квитки на літак, 

поїзд чи автобус. Доволі часто омріяне місце, в якому плануєте розсла-
битися і відпочити, розташоване за тисячі кілометрів від домівки. Як у 
довготривалих перельотах або автобусних подорожах та переїздах збе-
регти легкість ніг, щоб не зіпсувати відпустку, радить судинний хірург зі 
Львова Андрій КІХТЯК. 

•

•

•

•

•

•

НашЕ ЗДОРОв’Я
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Президія Макарівської районної організації ве-
теранів України адресує найсердечніші поздоровлен-
ня з нагоди славного ювілею — 80-річчя від Дня наро-
дження

МЕГЕдь Марії Григорівні з Великого Карашина.
Щиро зичимо Вам щедрот земних, до-

брого здоров’я та родинного щастя. Довгих 
Вам і світлих літ. Хай цвітом стелиться Ваша 
життєва стежина — у спокої, у радості і в до-
брі. Нехай любов і повага близьких людей зі-
гріває Вас щодня.

14 липня виповнилося 75 років від Дня народження  
нашій дорогій іменинниці

ПЕТРЕНКО Раїсі Антонівні з Липівки.
Від щирого серця та від усієї душі вітаємо її і бажа-

ємо ще до ста років прожити в доброму здоров’ї, в до-
статку, добрі, теплі, любові та спокої.

В день жаркого літа й зоряних ночей 
Ми святкуєм дружно мамин ювілей.
За столом банкетним, що зібрав гостей,
Всіх найкраща мама — не звести очей!
Хоч припорошили голову сніги —
Та нема тепліше маминої руки!
Не рахуй, рідненька, Ти свої літа,
Бо для нас Ти завжди молода!
Матусю рідненька, бабусю любенька,
Прийми привітання щирі в цей день.
Найкраща у світі, турботлива ненька,
Спасибі за світ колискових пісень.
Спасибі Тобі за любов і повагу,
Пробач за причинені болі й жалі.
Цілуєм твої ми натруджені руки,
Вклоняємось, рідна, Тобі до землі!

дочки, зяті, внуки та дві правнучки Віка і Аня.

У цей прекрасний день і ми хочемо вплести у квіту-
чий вінок поздоровлень свої сердечні 
слова любові з нагоди ювілейної дати 
— 60-річчя від Дня народження  доро-
гому сину

СМЕТАНІ Петру  Терентійовичу.
Ми раді, сину, Тебе вітати
І в будні і в святкові дні,
Бо Ти у нас один–єдиний,
Ріднішого немає на землі!
Здоров’я Тобі, щастя й радості у домі,
Не знай же довіку ні болю, ні втоми!

з любов’ю батьки.

Наші найтепліші та найсердечніші привітання з наго-
ди ювілейного 60-річчя від Дня народження адресуємо 
дорогому свату

Петру Терентійовичу СМЕТАНІ.
Щиро зичимо Вам благополуччя та добра на всіх 

шляхах життя, миру та злагоди, сили та снаги. Хай цей 
ювілей принесе Вам побільше радості і впевненості у 
щедре та щасливе майбутнє. А ще:

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

з повагою свати.

Коханого чоловіка, турботливого татуся, лагідного 
дідуся

Петра Терентійовича СМЕТАНУ
усім теплом наших сердець здоровимо із ювілейним 60-
річчям від Дня народження, яке він відзначив учора, 14 
липня.

Не журіться, тату, що літа минають,
Що скроні у Вас посріблилися вмить.
Виросли вже діти і ростуть онуки,
За якими серденько болить.
Вам дякує, рідний, вся ваша родина

За мудрість сердечну, турботу про нас,
За руки, що в праці  не знають спочину,
Готові на поміч прийти повсякчас.
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять вдалеч горе і біда,
Хай же буде щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага — на довгі літа!

з любов’ю дружина, діти та онук.

Вітаємо щиро, обнімаємо міцно та даруємо найкра-
щі привітання з нагоди Дня народження

ГРИГУСУ Віктору Миколайовичу
і від душі бажаємо йому не старіти душею ніколи, не 
хворіти і смутку не знать, і багато-багато ще років день 
народження  свій зустрічать.

Наш милий тато, добрий чоловік,
Дідусь, рідненький, найдорожчий в світі,
Хай  буде довгим Твій безхмарний вік,
Ясним і щедрим, наче сонце літнє!
Нехай Тебе хвороба обмина,
Печалі всі підуть за нею.
А келих щастя випивай до дна
В затишнім колі з рідною сім’єю!

з любов’ю дружина, дочки, зять та внучка.

Колектив Маковищанського НВО  щиро вітає опе-
ратора газової котельні

ЖИВАГУ Олександра Миколайовича
із золотою датою — 50-річчям від Дня народження, яке 
він відзначатиме 18 липня.

Сердечно зичимо Вам доброго 
здоров’я та життєвого благополуччя. Хай 
з кожним днем прибуває Вам мир, злаго-
да, тепло, щирість, повага та любов усіх  
Ваших близьких. Щоб всі літа, що подарує 
доля, Вас обминали прикрощі і болі!

13 липня відзначила своє 35-річчя від Дня наро-
дження вчитель історії та правознавства Маковищан-
ського НВО

ЧЕРНЯВКО Вікторія Вікторівна.
Тож з такої прекрасної нагоди  весь колектив  щиро 

здоровить її і бажає здійснення всіх запові-
тних мрій, бажань та добрих задумів. 

Нехай у кришталевій вазі  Вашого жит-
тя завжди будуть чудові троянди кохання, 
блакитні волошки ніжності, білі ромашки 
вірності та джерельна вода здоров’я. 

ТКАЧУК Руслані Леонідівні:
Дорога наша мамо! 
Вітаємо Тебе з Днем народження!
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, 

успіхів на науковій ниві!
Ми пишаємося Тобою!

дочка Ілона і син Артемко.

щ и р о с е р д н і 
п о з д о р о в л е н н я
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небилиЦька сільська рада 
ОгОлОшує кОНкуРс 

на оренду чотирьох кімнат (24 кв. м), 
(24 кв.м), (12 кв. м), (12 кв. м) у примі-

щенні Небилицької сільської ради. 
заяви приймаються протягом місяця з дня опу-

блікування оголошення за адресою: село Небили-
ця, вулиця Леніна, 11, сільська рада.

телеФон - 4-28-35.

небилиЦька сільська рада 
ОгОлОшує кОНкуРс 

на виконавця послуг з вивезення твер-
дих побутових відходів від населення 

та підприємств села Небилиця. 
заяви приймаються протягом місяця з дня опу-

блікування оголошення за адресою: село Небили-
ця, вулиця Леніна, 11, сільська рада.

телеФон - 4-28-35.

оголошено наБір 
волонтерів до змагань серед 

моторних човнів «Формули-1»
Київська обласна державна адміністрація ого-

лошує набір волонтерів з районів та міст Київської 
області для залучення в роботі під час проведення 
змагань етапу чемпіонату світу серед моторних 
човнів «Формули-1», який відбудеться з 29 по 31 
липня 2011 року в місті Вишгород.

Основною метою волонтерської роботи під час 
змагань етапу чемпіонату світу серед моторних човнів 
«Формула-1» є створення комфортних умов для учас-
ників, гостей, глядачів під час проведення змагань. Це 
- інформаційна, організаційна, мовно-функціональна, 
комплексна та психологічна допомога.

Інформація про оголошення набору волонтерів 
розміщена на сайтах Київської облдержадміністрації 
та Макарівської райдержадміністрації. 

Для участі у роботі волонтера у вищезазначеному 
заході необхідно заповнити анкету, відповідно до якої бу-
дуть проводити відбір (молодь віком від 18 до 35 років).

Анкети на участь всіх бажаючих можна запо-
внити у відділі у справах сім’ї та молоді Макарів-
ської райдержадміністрації до 20 липня 2011 року 
(вул.Фрунзе,30). 

додаткова інформація за телефоном 5-12-88.

вітаємО віД Душі
Керівництво, бюро та члени Макарівської ра-

йонної організації Соціалістичної партії України з 
повагою, щиросердно поздоровляють із славною юві-
лейною датою – 90-річчям від Дня народження члена 
партії, учасника бойових дій, ветерана війни та праці 

дОБРЯНСьКОГО Павла Йосиповича.
Шановний ювіляре!
Від щирого серця зичимо Вам 

щастя, сімейного благополуччя, до-
брого здоров’я, миру, злагоди на до-
вгі роки. Нехай ніколи ваше серце не 
огортає смуток, нехай Вас оточує лю-
бов і дбайливість дітей, онуків та всіх 
рідних. Гарного Вам літнього настрою 
та тільки радості у житті!

інФормація про отримання 
дозволу для ознайомлення 

з нею громадськості
ТОВ «СПЕЦ-ЕЛЕКТРО» (адреса виробничої бази 

товариства: Київська обл., Макарівський район, с. Би-
шів, вул. Київська, 1-Б, 1-В, вздовж автодороги Р-04 
Київ – Фастів - Біла Церква - Тараща - Звенигородка) 
складено пакет документів для розгляду в Державно-
му управлінні охорони навколишнього природного се-
редовища в Київській області на отримання дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

ТОВ «СПЕЦ-ЕЛЕКТРО»  здійснює технічне обслуго-
вування, будівництво та ремонт повітряних ліній елек-
тропередач, трансформаторних підстанцій та іншого 
електричного обладнання. 

Виробнича база  з допоміжними будівлями та 
спорудами ТОВ призначена для:

• тимчасового зберігання відходів, що утворюють-
ся в процесі діяльності підприємства обсягом 9,862 т/
рік. Способи тимчасового зберігання відповідають ви-
могам п.2.1.3. ДСанПіН 2.2.7.029-99; 

• автозаправочна станція з магазином супутніх 
товарів призначена для зберігання та забезпечення 
транспортних засобів паливом – бензином А-80, А-92, 
А-95, А-98, дизельним пальним, скрапленим газом 
(пропан) тощо. 

Виробнича потужність АЗС становить – 50 л/хв. 
Потенційний обсяг викидів забруднюючих  речовин в 
атмосферне повітря складає - 4,488 т/рік

Концентрація шкідливих речовин у повітрі та ґрунті 
не перевищує встановлених значень граничнодопус-
тимих  концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин і є 
допустимим та безпечним для здоров’я людей.

зауваження громадських організацій і окре-
мих громадян з цього питання надсилати  до Ма-
карівської райдержадміністрації за адресою: смт 
Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-25 про-
тягом місяця з дня опублікування оголошення.

ЗАБУЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
шостого скликання 

Макарівського району Київської області
рішення

про затвердження Правил благоустрою на те-
риторії забуянської сільської ради

Керуючись підпунктом 22 пункту 1 статті 26 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та роз-
глянувши пропозиції в. о. сільського голови Радченко Тетя-
ни Олександрівни, сільська рада

ВИРІшИЛА:
1. Затвердити Правила благоустрою на території Забу-

янської сільської ради Додаток №1 (додається).
2. Контроль за виконання даного рішення поклас-

ти на комісію «3 питань бюджету та фінансів, соціально-
економічного та культурного розвитку території ради».

Т.РАдЧЕНКО, в.о. сільського голови.
с. Забуяння
№61-08-ІV від 08 липня 2011 року.

ЗАБУЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
шостого скликання 

Макарівського району Київської області
рішення

про затвердження змін до рішення від 
07.04.2011 р. № 39 «Про встановлення 

місцевих податків і зборів»
Відповідно до статті 143 Конституції України та відпо-

відно до пункту 8.3 статті 8, статі 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 
статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 розділу XIX “При-
кінцеві положення” Податкового кодексу України, з метою 
уникнення втрат місцевих бюджетів та зміцнення мате-
ріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, 
а також сприяння соціально-економічного розвитку села 
сільська рада ВИРІшИЛА:

1. Визнати такими, що втратило чинність в рішенні №39 
від 7 квітня 2011 року «Про встановлення місцевих зборів» 
п. 3.1 та п. 3.2 ст. З «Ставки збору».

2. До отримання в податковому органі торгових па-
тентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, сплата 
збору за провадження деяких видів підприємницької діяль-
ності здійснюється за ставками, встановленими у додатку 
1 до цього рішення.

3. Виконавчому органу Забуянської сільської ради за-
безпечити направлення в установленому порядку копії 
цього рішення із додатками до органу державної податко-
вої служби Макарівського району.

4. Контроль за виконання даного рішення поклас-
ти на комісію „З питань бюджету та фінансів, соціально-
економічного та культурного розвитку території ради”.   

Т.РАдЧЕНКО, в.о. сільського голови.
с. Забуяння
№58-08-ІV від 08 липня 2011 року.

* * * * *

увага: тЕлЕфОН ДОвіРи!
На виконання доручення Голови Комісії з прове-

дення реорганізації ДПА України, Голови ДПС України 
Захарченка В.ю. №658/27-01418 від 31.03.11 року 
«Щодо функціонування «телефону довіри» запрова-
джується єдиний для всієї України телефонний 
номер 0-800-501-007 інформаційно-довідкового 
департаменту дПС України, на який громадяни або 
представники суб’єктів господарської діяльності мо-
жуть повідомити про зловживання, корупційні та інші 
неправомірні дії з боку працівників органів ДПС, а та-
кож отримати консультації з питань оподаткування.

за матеріалами ВБК в органах дПА 
в Київській області.
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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.

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.

ПРОдАМ  дВОКІМНАТНУ КВАРТИРУ в селі Копи-
лів з усіма зручностями (євроремонт, вбудовані 
меблі, другий поверх) та ГАРАЖ  і 6 СОТОК зЕМ-
ЛІ біля будинку. Телефон — 097-313-12-78.

ПРОдАЮ АВТОМОБІЛь „МОСКВИЧ-412” на 
ходу із запчастинами, 1985 року випуску. Ціна 
— за домовленістю. Макарів. Телефон — 050-
172-31-55.

ПРОдАЮ АВТОМОБІЛь „МОСКВИЧ-412” 1972 
року випуску у хорошому стані, можливо на за-
пчастини. Телефон — 093-653-02-48.

ПРОдАЮ СТАРУ ХАТУ із земельною ділянкою 
(0.53 га) біля Карашина в Мар’янівці по вулиці 
Тельмана,7. Телефони: 097-856-54-11; 097-226-
34-55.

ПРОдАЮ: меблеву стінку (б/у), чавунні батареї 
(б/у), умивальники „Тюльпан”, дерев’яні вікна 
(б/у), решітки на вікна, дрова, брикет, транс-
форм. масло. Село Гавронщина. Телефон — 097-
368-05-40.

КУПЛЮ автомобіль (б/у) на розбирання в будь-
якому стані. Телефон - 067-744-12-56.

ТЕРМІНОВО ПРОдАЮ тільну телицю віком 1,5 
року (з довідкою, що не хворіє на лейкоз та інші 
хвороби і з документами). Ціна - за домовленіс-
тю. Торг. Тел. - 096-448-33-10.

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  “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. 

найбільШий вибір!!!
мотоБлокIв та навIсного оБладнання, 

оптом та в роздрIБ
м. Київ, вул. Садова, 58 (р-н Жуляни-2)

телеФони: 097-127-84-41; 093-952-53-95.

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.

пп “висота“ наДає послуги:
фарбування металевих та залізобетонних спо-
руд; цехів, водонапірних башт, фасадів, побіл-

ка вапном 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

 Сервіс. Гарантія. доставка

терміново потріБна на роБоту швея.
 Т е л е ф о н  —  0 6 6 - 6 8 0 - 0 0 - 4 9 .

д о  у в а г и 
т в о р ч и х  л ю д е Й !

Редакція газети „Макарівські вісті” 
запрошує до співпраці творчих лю-
дей (зі знанням комп’ютера). 

Ті, котрих матеріали будуть опу-
бліковані  на  сторінках газети, будуть 

працевлаштовані в редакції.

пропонуємо послуги 
приБирання жилих Будинків. 

телеФони: 097-676-07-26; 098-453-34-07.

Ч И С Т И М О ,  К О П А Є М О  К Р И Н И Ц І . 
Т е л е ф о н  —  0 9 6 - 5 6 3 - 8 0 - 3 0 . 

потріБні на постійну роБоту аБо 
на роБоту вахтовим методом: 

(смт Пісківка Київської обл.)
кранівник; пильщик; стропальник; 

водій категорії “Е”  з досвідом
 роботи та різноробочі.

заробітна плата - від 4000 грн. з можливістю 
зростання. Вимоги до кандидатів: освіта - серед-
ня, середня спеціальна. досвід роботи - початковий 
рівень. Вік - від 20 до 55 років.
тел.: (0624) 56-43-21, 093-959-59-06, 098-072-83-99.

інФормація про отримання 
дозволу для ознайомлення 

з нею громадськості
ТОВ „Техкомплект” - юр. адреса: 708004, Київська 

обл., Макарівський район, с.Калинівка, вул.Київська, 43/2; 
фактична адреса: 08004, Київська обл., Макарівський ра-
йон, с. Калинівка, вул. Київська, 43/2 повідомляє про на-
міри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин (ЗР) в атмосферне повітря. 

Підприємство спеціалізується на продажу нових автомо-
білів, проведення технічного обслуговування автомобілів.

Від джерел підприємства в атмосферне повітря надхо-
дять такі основні ЗР: речовини у вигляді твердих суспен-
дованих частинок, вуглецю оксид, азоту діоксид, сірки ді-
оксин, діазоту оксид, вуглецю діоксин, метан, ртуть.

зауваження громадських організацій і окремих 
громадян з даного питання надсилати до Макарів-
ської райдержадміністрації за адресою: смт. Макарів, 
вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протягом місяця з 
дня опублікування оголошення.

р е д а к ц і я  г а з е т и 

“ м а к а р і в с ь к і  в і с т і ” 
з а п р о ш у є  н а  р о Б о т у 

Бухгалтера 
з досвідом роБоти.

телеФон 5-13-44.

ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО №1281 на право особистої 
власності на квартиру, яка знаходиться в Макарові по 
вулиці Маяковського,24, квартира 3, видане Представ-
ництвом регіонального відділення фонду державного 
майна України згідно розпорядження  Макарівської 
райдержадміністрації від 12 серпня 1996 року №29 і 
зареєстроване на 1/3 частини квартири в будинку №24 
Державною нотаріальною конторою 9 січня 2002 року за 
№38 на ім’я ОВЧАРЕНКО Марії Іванівни, ОВЧАРЕНКА 
Володимира Івановича, вважати недійсним.

в і к н а
металопластикові та алюмінієві

“візаж”                                                    “океан”
Німецькі профільні системи без використання

 свинцю.

Б а л к о н и
р о л е т и ,  ж а л ю з і

Б р о н ь о в а н і  д в е р і
знижки пенсіонерам та постійним клієнтам.

Тел.: 095-575-99-64
             097-507-10-01. 

від виробників

ПОвіДОмлЕННЯ
Позов Андрія Володимировича МАШОВЦЯ до Лю-

бові Володимирівни МАШОВЕЦЬ та юлії Сергіївни 
КАЛМИКОВОЇ про визнання особи такою, яка втрати-
ла  право на користування житловим приміщенням у 
зв’язку з відсутністю  понад шести місяців проживання  
в ньому без поважних причин.

Заочне рішення винесли 8 квітня.

виготовляємо на замовлення 

металовироби:
проФнаст, ворота, решітки, 

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

пп “прометей-енерго” потріБні 
газоелектрозварювальники.
тел.: 5-25-75; 099-797-64-84; 093-653-18-79.

запрошуємо на постійну роБоту:

двірників, водіїв, 
прибиральниць, кухарів, 
офіціантів та барменів.

Село Березівка, ресторан “Фільварок”.

телеФон - 050-352-96-68.

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.

На ПОстійНу РОбОту
тЕРміНОвО ПОтРібНі
працівники ресторанного бізнесу:

адміністратори, офіціанти, бармени, 

посудомийниці —прибиральниці.

телеФони: 063-237-21-12; 096-413-36-78.
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18 - 24 липняГороскоп
ОВЕН (21.03-20.04). Тиждень пов`язаний iз засвоєнням 

космiчної енергiї. Посилюються аура, життєвий потенцiал, осо-
биста привабливiсть. Цього тижня Овни можуть вiдчути себе 

здатними “звернути гори”. Час отримання внутрiшньої волi, душевної 
рiвноваги. Життєвий потенцiал на високому рiвнi дозволить багатьом 
без зусиль впоратися з будь-якою справою. Сприятливi укладання 
шлюбу, зачаття.

Сприятливi днi: 19; несприятливi: 22.

ТIЛЕЦь (21.04-21.05). Сприятливий тиждень. Вiн обiцяє 
бути насиченим цiкавими подiями в особистому i суспiльному 
життi. Життєвий потенцiал Тельцiв може знаходитися на висотi. 
Тиждень сприятливий для покупок. Бiльшiсть як особистих, так 

i суспiльних справ можуть бути пов`язанi з фiнансами. Сприятлива 
купiвля-продаж рухомого i нерухомого майна.

Сприятливi днi: 20, 21; несприятливi: 18.

БЛИзНЮКИ (22.05-21.06). Зiрки попереджають про 
можливi ускладнення у стосунках з друзями або родичами. 
Близнюки можуть бути залученi в сумнiвнi справи, що межують 
iз злочином. Вплив планет ослаблений. Важкий i небезпечний 

тиждень. Зростає вiрогiднiсть помилок в роботi i некоректної поведiнки 
у спiлкуваннi з оточуючими. Новi iдеї i плани приреченi на провал.

Сприятливi днi: 20, 22; несприятливi: 21.

РАК (22.06-22.07). Енергетично потужний тиждень, спри-
ятливий для контактiв, укладення договорiв, шлюбiв. Цей 
перiод може бути вiдмiчений взаєморозумiнням з оточуючи-
ми, пiдвищеною чуттєвiстю, свiжiстю думки. Спокiйний, ясний 

i чистий тиждень, сприятливий для вiдпочинку, зустрiчей, затишних 
сiмейних свят. Оптимiзм i проникливiсть Ракiв не перестануть дивува-
ти близьких.

Сприятливi днi: 18; несприятливi: 24.

ЛЕВ (23.07-23.08). Тиждень проходить пiд знаком перетво-
рення космiчної енергiї, пiзнання себе, вiчних iстин. Багато Левiв 
вiдчуватимуть себе на висотi. Можливi рiзнi пригоди, несподiванi 

повороти долi, цiкавi зустрiчi. Тиждень сприятливий для кохання, 
сiмейних стосункiв, зачаття. Сприятливий перiод для комерцiйних 
угод, покупок, торгових операцiй. Можуть бути досягнутi результати, 
про якi ранiше ви тiльки мрiяли.

Сприятливi днi: 20; несприятливi: 18.

дIВА (24.08-23.09). Здоров`я i працездатнiсть багатьох 
Дiв знаходитимуться на висотi, не дивлячись на те, що нервовi 
навантаження значно збiльшаться. Вдалий тиждень для 

кар`єри, встановлення дiлових стосункiв з впливовими людьми. Ваша 
активнiсть на роботi неодмiнно принесе вагомi результати. Ви здатнi 
пiдкорити найнеприступнiшi вершини.

Сприятливi днi: 22; несприятливi: 21.

ТЕРЕзИ (24.09-23.10). Сприятливий тиждень для 
спiлкування, нових знайомств, вiдновлення старих зв`язкiв. 
Ваша особиста привабливiсть, м`якiсть i неординарнiсть думок 

можуть закласти основи майбутнього успiху. Можливе відновлення 
спорiднених зв`язкiв, виникнення тривоги, неспокою. Ймовiрне над-
ходження тривожної iнформацiї. Можливе погiршення здоров`я близь-
ких i знайомих людей.

Сприятливi днi: 18; несприятливi: 20.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Цей тиждень може дати 
Скорпiонам декiлька важливих життєвих урокiв. Багатьох можна 
буде побачити в дуже рiзношерстiй компанiї. Їхнє хороше став-
лення до друзiв i партнерiв носитиме “власницький” характер, 

тобто залежатиме вiд того, якою мiрою люди приймають їхню систему 
цiнностей. Ймовiрно, що багато Скорпiонiв опиняться перед складним 
життєвим вибором. Можливi страждання через пiдступнiсть оточую-
чих.

Сприятливi днi: 23; несприятливi: 19.

СТРIЛЕЦь (23.11-21.12). Можливi загострення хронiчних 
захворювань. Небезпечнi перевантаження, невиправданий ри-
зик. Негативний досвiд життя деяких Стрiльцiв не дозволить 

їм почати життя в новiй якостi, наблизити до себе високоморальних 
людей. Можливі усамiтнення, зосередження на духовних пробле-
мах. Душевна рiвновага може бути порушена через помилки i прора-
хунки у сферi професiйної дiяльностi. Ситуацiю ускладнять пiдступи 
недоброзичливцiв або неправильне тлумачення iнформацiї.

Сприятливi днi: 19, 20; несприятливi: 24.

КОзЕРIГ (22.12-20.01). Тиждень пов`язаний з перетворен-
ням чоловiчої енергiї. Бiльшiсть Козерогiв буде схильна тiльки до 
виконання повсякденних справ. Сприятливий тиждень для духо-
вного прозрiння, подолання сумнiвiв. Холоднiсть i стриманiсть 

у проявi почуттiв створить смугу вiдчуження в особистих стосунках 
Козерогiв-чоловiкiв.

Сприятливi днi: 21; несприятливi: 20.

ВОдОЛIЙ (21.01-19.02). Суперечливий, подвiйний тиждень. 
Початок тижня може ознаменуватися рiзкими змiнами. Причи-
ною цього можуть бути неприємна звiстка, обман, зрада. Друга 
половина тижня розкриє новi можливостi i додасть iмпульсу для 

подальшої дiяльностi. Успiх Водолiїв залежатиме вiд їхньої гнучкостi 
та умiння пристосовуватися до нових умов. Представники цього знаку 
можуть одержати вигiдне замовлення або привабливу пропозицiю про 
участь у вигiдному проектi.

Сприятливi днi: 22; несприятливi: 19.

РИБИ (20.02-20.03). Риби ризикують упустити щось важ-
ливе в своєму життi. Вiрогiднi втрати, розлучення, розбiжностi 
з близькими людьми. Тиждень сприятливий для об`єднання 

людей, проведення конкурсiв i змагань. Керуючись iдеєю добра i 
справедливостi, Риби можуть об`єднати навколо себе однодумцiв. 
Проте iснує небезпека того, що вони помилятимуться.

Сприятливi днi: 18; несприятливi: 19.

підлітки з 
південноЇ кореЇ 
наЙсучасніші

Такі дані дослідження, проведеного 
Організацією економічного співробіт-
ництва і розвитку (ОЕСР).

Друге місце в списку посіла Нова 
Зеландія, третє - Австралія. Всього оці-
нювалися здібності 38 тисяч юнаків і ді-
вчат з 16 країн у віці 16 років.

В ОЕСР розглядали вміння працю-
вати з комп’ютером і навички пошуку 
потрібної інформації в Інтернеті. Крім 
того, перевірялася здатність учасників 
користуватися електронною поштою і 
соціальними мережами.

Організатори дослідження відзна-
чили, що рівень комп’ютерної грамот-
ності підлітків за останнє десятиліття 
значно виріс через збільшену доступ-
ність комп’ютерів. 

виявлено скарб 
вартістю більше 

20 мільярдів доларів 
Сотні поліцейських у південноіндійському штаті Керала 

прийняли під охорону індуїстський храм Падманамбхасвамі, у 
підвалах якого виявлено скарб, вартість якого оцінили в один 
трильйон рупій (більше 20 млрд доларів). Це перевершує за-
гальний обсяг щорічних асигнувань уряду Індії на потреби 
освіти. При цьому є думка, що частина скарбів за своєю істо-
ричною і художньою значимістю просто не має ціни.

За повідомленнями місцевих джерел, у підземеллях по-
будованого в XVI столітті храму з незапам’ятних часів зберіга-
лися одна тонна золота в зливках і стільки ж за вагою золотих 
монет. Кількість діамантів, сапфірів, рубінів і інших коштовних 
каменів вимірюється мішками. У тайниках також опинилася 
безліч коштовних ювелірних виробів, проте найбільшу цінність 
представляє золота статуя бога Вишну заввишки 1,2 метра. 
Усі ці скарби, вважають експерти, є дарами вірян і цінностями, 
що належали правителям князівства Траванкор, яке існувало 
на території Керали.

Зараз підвали храму Падманамбхасвамі продовжують об-
стежувати за допомогою металошукачів у пошуку нових тайни-
ків з коштовностями. 

всЕ На ПРОДаЖ

туалетна вода з ароматом грошеЙ
Патрік МакКарті, який є віце-президентом з продажів корпорації Microsoft, представив свою власну 

лінію туалетної води з запахом грошей, яка отримала назву “Money”.

Він вважає, що це допоможе людям відчувати себе більш впев-
неними в соціумі.

А надихнула віце-президента на цей крок історія про те, як на 
одну японську фабрику було спеціально закачане повітря з арома-
том грошей. Це нібито суттєво збільшило виробництво і бажання 
працюючих трудитися ще більше.

Виходячи з опису парфуму, версія для чоловіків представляє со-
бою запах купюр у поєднанні з океанським бризом, деревом, роз-
марином і цитрусами. Щодо туалетної води для жінок, то, крім осно-
вного запаху нових банкнот, присутній також аромат грейпфрута, 
маракуї, дині, фрезії.

В Інтернет-магазині придбати таку новинку можна за 35 доларів. 
Правда, попит на парфум виявився не таким великим, як очікував за-
повзятливий виробник. 

Най-Най

15 липня — Фотія. Якщо 
з’явилися жовті листочки на дере-
вах - на ранню осінь і зиму.

18 липня — Кирила. Якщо місяць 
яскравий, то на щедрий врожай.

20 липня — Фросини. Переваж-
но дощовий день, який започатко-
вує негоду.

21 липня — Прокопа. Якщо цей 
день дощовий, то хліб у копах може 
прорости.

У цей день наші пращури робили 
перші зажинки. Якщо чорниці у лісі 
достиглі - то достигло і жито, бага-
тий буде врожай.

РаДикальНЕ РішЕННЯ

в ісландіЇ дозволять 
курити тільки за реЦептом лікаря

“2008 року ісландці і приїжджі робітники зі Схід-
ної Європи натовпами залишали острів після того, 
як у результаті світової економічної кризи знеціни-
лася ісландська крона і почалося безробіття. Врахо-
вуючи, що населення цієї держави становить лише 
318 тисяч, подібний відтік жителів вселяє серйозні 
побоювання”, - йдеться у статті Der Standard, зміст 
якої наводить InoPressa.ru.

Тому влада вирішила посилити турботу про 

здоров’я людей, що залишилися на острові, ста-
раючись усіма способами протидіяти передчасній 
смерті від захворювань, викликаних курінням. Згід-
но з новим законопроектом, сигарети мають зник-
нути з прилавків усіх без винятку супермаркетів, 
автозаправок, кіосків і магазинів безмитної торгів-
лі. Звичку курити можуть прирівняти до наркотич-
ної залежності, а курців зобов’язати регулярно від-
відувати лікаря.

Лікарям буде доручено спонукати своїх паці-
єнтів, які курять, до відмови від шкідливої звички. 
Медпрацівники вестимуть консультації і признача-
тимуть курс лікування. У разі ж, якщо це виявиться 
марним, лікарі отримають право виписувати ре-
цепти на придбання сигарет.

Влада Ісландії розгортає потужний наступ 
на нікотинову залежність своїх громадян - зако-
нодавча ініціатива, що широко підтримується, 
повністю очистить вільний ринок цієї острівної 
країни від сигарет.

Н а Р О Д Н і   П Р и к м Е т и


