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ВЕЛИЧНО Й ВПЕВНЕНО
ЗІЙШЛА ЗОРЯ НОВОЇ
УКРАЇНИ!
ДОРОГІ СПІВВІТЧИЗНИКИ!
Нашій державі, нашій рідній Україні виповнюється
18 років. Це - вік повноліття. Це значить, що у вільній,
незалежній, демократичній Україні зросло нове покоління людей, а сама Україна сталася, ствердилася і відбулася. Ніхто і ніколи більше не поставить під сумнів існування України, української нації, українського народу.
За всі ці роки було в нашій історії багато успіхів, багато доброго, щасливого і радісного. Але були і прикрощі та невдачі, розчарування та втрати. Так уже
ведеться в світі, що процес державотворення не може бути легким та безхмарним.
Сьогодні Україна переживає не найкращі часи за 18 років Незалежності. Безпрецедентна світова фінансова криза не обійшла стороною і нас. Але я переконана: це хоч і прикре, але тимчасове явище. Ми подолаємо кризу, я обіцяю Вам!
Я не покладу рук і не заспокоюся доти, доки на нашій прекрасній Землі не постане справді вільна, справді незалежна щаслива і багата демократична Україна.
Це мета багатьох поколінь, це мета сучасної країни, це моя найзаповітніша мрія,
від якої я ніколи не відступлюся.
Дорогі співвітчизники! Я щиро, від усього серця вітаю вас з Днем Незалежності. Я бажаю вам та вашим родинам щастя, радості, успіхів, сімейного затишку і любові. Я бажаю вам всього найкращого, що є в цьому світі,
І прошу вас: вірте в Україну, любіть її, поважайте свою Державу. Все буде добре, бо Україна - сильна!
З повагою Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!
ШАНОВНІ СПІВВІТЧИЗНИКИ!

Щиро вітаємо вас - всю велику родину Київщини - з великим національним
святом - Днем Незалежності.
Уже 18 років над рідною Батьківщиною гордо майорить жовто-блакитний
прапор, тризуб єднає людей, а Гімн славить Україну на весь світ.
Цю визначну дату в історії української державності, що законодавчо закріпила вікові прагнення нашого народу до національного відродження, ми зустрічаємо цьогоріч ще більш упевненими у правильності вибору та гордими за свою
країну.
Міцна держава, справедливе суспільство, гідне життя - це все те, що повинне бути нашою високою ціллю, щоб кожен відчув себе людиною, яка ототожнює
себе з Україною.
Будьмо гідні подвигу борців за нашу суверенність, незалежність і державність!
Нехай Бог упевнить нас у цій вірі і допоможе нам у розбудові нашої славної
Київщини, нашої держави - України!
Святкуючи у цей день разом з вами, бажаємо міцного здоров’я, миру, добра
і благополуччя вам і вашим родинам.
Віктор ВАКАРАШ,
виконуючий обов’язки
голови Київської обласної
державної адміністрації.

Володимир
МАЙБОЖЕНКО,
голова Київської
обласної ради.

ОРІЄНТИР - НА УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК

Соціально - економічний розвиток
Київської області у першому півріччі 2009 року
С О Ц І А Л Ь Н А С Ф Е РА

Заробітна плата
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника області у січні-червні 2009 року дорівнювала
1889 грн., що на 140,8 грн., або на 8,1%
більше, ніж у січні-червні 2008 року, та у
2,8 раза вище законодавчо встановленого рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб (669 гривень).
Значною залишається диференціація
за розмірами заробітної плати працівників за видами економічної діяльності. Найбільш оплачуваними у січні-червні 2009
року (у 1,1-3,9 раза більше, ніж у середньому в області) були штатні працівники
авіаційного транспорту - 7401 грн., до-

даткових транспортних послуг та допоміжних операцій - 3708 грн., дослідження
і розробки - 2629 грн., діяльності наземного транспорту - 2554 грн., добувної, переробної промисловості, виробництва та
розподілення електроенергії, газу і води
- 2226 грн., фінансової діяльності - 2112
гривень.
Найменшу заробітну плату отримували працівники мисливства, рибного господарства, будівництва, сільського господарства, діяльності, відпочинку і розваг,
культури та спорту, мистецтв, охорони
здоров’я та соціальної допомоги, освіти,
де вона не перевищувала 53-81% середнього рівня по економіці.
(Закінчення на 6 стор.).

ШАНОВНІ МАКАРІВЧАНИ!

Районна державна адміністрація та районна рада щиро вітають вас з Днем
Державного Прапора України та Днем Незалежності України!
Наш прапор - це символ свободи і незалежності, слави і відродження України. Його маємо берегти і шанувати як найвищу національну святиню. Благородні синій і жовтий кольори неба і пшениці символізують велику працю наших
людей від сходу до заходу України й з півночі до півдня. Під рідним знаменом
український народ утвердив віковічну мрію про державність, соборність і самостійність. З ним ішли у бій, за нього віддавали життя.
Так і 18 років тому наш стяг гордо замайорів над усією державою, відколи
здійснилася споконвічна мрія українців - бути господарями на своїй прекрасній і
чарівній землі. Майже тисячу років, з часів Київської Русі, українці прагнули вільно жити, сповідувати свої традиції та звичаї не зазнаючи при цьому поневірянь
та утисків. Та історичні умови складалися так, що на українській землі панували
більш згуртовані центральною владою народи-сусіди. Але попри все українці
боролися за свою свободу та врешті здобули свою державність.
Безумовно, ці роки незалежності стали для всіх нас випробовуванням на зрілість, на самоповагу, на толерантність. І не може бути сумніву в тому, що працелюбний народ України в змозі поліпшити життя у своїй власній державі. Тій
державі, що вистраждана поколіннями українців, за яку віддано стільки життів і
крові наших предків.
Шановна громадо! Бажаємо вам здоров’я, щастя, успіхів у всіх ваших справах, і нехай любов до Батьківщини надихає вас на нові звершення, на нові добрі
справи в ім’я нашої України та її майбутніх поколінь.
Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
Володимир ГОРБИК,
голова районної ради.
голова райдержадміністрації.
З нагоди великого
національного і найголовнішого свята в нашій країні – Дня Незалежності України щиро
вітаю громаду Макарівської селищної ради з
цією знаменною датою
в нашій історії.
18-ти річчя – визначальна дата в житті
кожного – ми досягли
повноліття. За ці роки
було багато зроблено і ще більше будемо
робити для добробуту і щастя українців. У
це треба свято вірити,
працювати плідно з натхненням на благо рідної Вітчизни. Нехай кожен день наповниться
добром, щастям, миром, а в кожному домі
буде достаток, радість,
лунатиме дитячий сміх.
І головне – віра у майбутнє. Нехай окриляє
вона вас на нові добрі
починання в ім’я соборної незалежної демократичної України!
Зі святом вас, дорогі земляки!
Геннадій
ЗДОЛЬНИК,
Макарівський
селищний голова.

ЗАВІТАЙТЕ НА СВЯТО

23 серпня о 14 годині на районному стадіоні в
Макарові розпочнуться святкові урочистості з нагоди 18-ї річниці Дня Незалежності України.
У програмі свята:
- Презентація громад сіл та селищ, котрі досягли
великих успіхів у економічному, соціальному та культурному розвитку.
- Спортивні змагання: фінальний матч з футболу на
кубок Незалежності. А потім на поле вийдуть прославлені майстри шкіряного м’яча – ветерани Київського
«Динамо». Серед них чемпіони України: Віктор Хлус,
Андрій Баль, Олег Саленко… Перший тайм вони зіграють із збірною району, а другий – з вихованцями Макарівської дитячо-юнацької спортивної школи. Юним
спортсменам зірки українського футболу продемонструють майстерність гри у цьому прекрасному, видовищному виді спорту.
Відбудуться міжнародні змагання зі змішаних єдиноборств та боксерських спарингів.
- З щиросердними вітаннями з нагоди славної річниці Незалежності України до жителів Макарівщини,
гостей звернуться голова районної адміністрації Володимир Горбик та голова районної ради Микола Вараницький. Вони вручать грамоти і нагороди керівникам підприємств, установ, організацій та громадянам
району, котрі зробили вагомий внесок у розбудову Макарівщини. Володимир Миколайович та Микола Данилович привітають зі званням «Почесний громадянин
Макарівського району» нашого земляка, народного
артиста України, Героя України Анатолія Паламаренка.
- Урочисте підняття Державного Прапора України на повітряних кулях. Цю хвилюючу, урочисту мить
спостерігатимуть разом з нашими жителями і представники делегацій з міст-побратимів Попово (Болгарія), Арзамас, Зарайськ (Росія), Воложин (Білорусь),
Севастополь, котрі щороку приїжджають у Макарів на
святкування Дня Незалежності України.
- Святковий концерт.
- Працюватимуть торгові ларьки, де можна буде поласувати різноманітними солодощами, шашликом…
- Для малечі всілякі розваги на атракціонах.
А коли вже стемніє, небо осяють різноколірні зірки
святкового салюту.

ЗАПРОШУЄМО НА СВЯТО, ПРИХОДЬТЕ
ВСІЄЮ РОДИНОЮ!
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Микола ОНІЩУК: «ДЕНЬ ПРОГОЛОШЕННЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДЕРЖАВИ ТРЕБА
ВВАЖАТИ ЇЇ ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ»

ШАНОВНІ СПІВВІТЧИЗНИКИ!

Прийміть мої найкращі вітання з приводу національного свята – Дня Незалежності України!
Акт проголошення Незалежності України 24
серпня 1991 року став знаковою подією і відправною точкою, з якою пов’язана новітня історія нашої країни, її сучасне і майбутнє.
Сьогодні можна впевнено стверджувати, що
Україна відбулася як держава. Вона має властиву
сучасним демократичним країнам ЄС інституційну систему побудови державної влади і місцевого самоврядування, комплексну систему чинного
законодавства і посідає чільне місце у світовому
співтоваристві.
Впевнений, що Україна спроможна стати країною, в якій держава слугує людині. Країною, де соціальні права надійно захищені, а економічні свободи дозволяють громадянам чесно працювати і
отримувати достойну винагороду за свою працю.
Бажаю миру, щастя та процвітання вам і вашим
родинам!
Зі святом!
Микола ОНІЩУК,
міністр юстиції України.

УРОЧИСТОСТІ ДО ДНЯ
ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ

У День Державного Прапора України на площі Конституції поблизу Маріїнського палацу Президент Віктор
Ющенко візьме участь у церемонії підняття Державного
Прапора України.
У рамках церемонії Глава держави вручить паспорти
громадян України молоді з усіх регіонів держави. За традицією, започаткованою В.Ющенком, молоді громадяни
отримають також державні прапори України.
Разом із Президентом у церемонії підняття Державного Прапора України та у покладанні квітів до
пам’ятників видатним українцям (Володимиру Великому, Богдану Хмельницькому, Тарасові Шевченку, першому президенту Михайлу Грушевському) візьмуть
участь офіційні особи та представники громадськості з
Києва та регіонів України.
Увечері цього дня в Національному заповіднику «Софія Київська» відбудеться урочистий прийом за участю
керівництва держави, представників громадськості, дипломатів та інших поважних гостей з усіх регіонів України
та з-за кордону.

Віктор ЮЩЕНКО: « ЦЕРЕМОНІЯ
ВРУЧЕННЯ ПАСПОРТІВ ГРОМАДЯНАМ
УКРАЇНИ МАЄ БУТИ УРОЧИСТОЮ»

На засіданні Комісії при Президентові України з питань громадянства розглянуто і підтримано ініціативу
Президента України щодо введення у практику урочистого вручення паспортів громадянина України особам,
яким виповнилося 16 років і котрим вперше вручатимуть
паспорти громадянина України, а також особам, які приймають громадянство України.
Президент вважає, що отримання громадянства - це не
буденний акт, а дійсно важлива подія у житті кожної людини,
і держава повинна підкреслити значимість цієї події. Президент України пропонує керівникам відповідних установ,
главам обладміністрацій зробити все для того, аби вручення паспорта відбувалося в урочистій обстановці. Кожному
громадянинові разом з паспортом вручатимуться особисте вітання-звернення Президента України у вигляді листа,
Конституція України і текст Гімну.
За словами голови Комісії при Президентові України
з питань громадянства Миколи Жулинського, передбачається, що прийняття до громадянства України повинно
супроводжуватися і необхідною підготовкою людини.
«Вона має опанувати державну мову, ознайомитися з
Конституцією України, знати її історію, аби відчути відповідальність, яку бере на себе, коли приймає громадянство нашої держави», - зазначив Микола Жулинський.
Крім того, за пропозицією Президента, осіб, які хочуть набути громадянство, особисто запрошуватимуть
на розгляд їх клопотань на засіданні Комісії з питань громадянства.
Також розглядалася пропозиція щодо створення курсів, на яких допоможуть удосконалити знання державної
мови, ознайомитися з українською Конституцією та законодавством, пізнати історію України, щоб людина могла
повноправно влитися в життя держави і почуватися повноцінним громадянином України.

ВІКТОР ЮЩЕНКО ЗАВЕТУВАВ
ЗАКОН ПРО ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Віктор Ющенко наклав вето на зміни до деяких законодавчих актів стосовно виборів глави держави.
Про це повідомила заступник голови секретаріату Президента Марина Ставнійчук. З її слів, Віктор Ющенко «не
може підписати цей документ, бо низка його положень не
відповідає Конституції».
Марина Ставнійчук також поінформувала, що, на думку Президента, закон «не створює ефективного механізму гарантій підготовки та проведенню виборів». «Цей
механізм не забезпечує виконання виборчого права і не
дасть змоги забезпечити проведення чесних, прозорих,
відкритих, траспарентних виборів», — наголосила вона.
Водночас Президент запропонував свої «конструктивні пропозиції» і підтримав положення щодо скорочення строків виборчого процесу. Текст президентського вето разом із поясненнями і пропозиціями зайняв 31
друкований аркуш.
(З офіційних повідомлень).
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Вісімнадцять років тому сталася знаменна подія
в житті багатомільйонного українського народу – на
карті пострадянської Європи виникла нова демократична держава Україна. Саме у такий спосіб утвердилася суверенна і незалежна правова держава, котра
уособила в собі багатовікові традиції українського
народу та втілила його могутній державотворчий потенціал. У переддень Дня Незалежності ми намагаємося знайти відповіді на актуальні питання і спілкуємося з головним правником країни – міністром
юстиції України Миколою ОНІЩУКОМ.
– Як міністр юстиції
України, яким чином ви
оцінюєте прийняття Акту
Незалежності?
– Особисто для мене,
є дуже важливим той факт,
що утвердження української державності спирається на історичні традиції
державотворення та правотворення. Досвід вічевої
демократії у Київській Русі,
історія козацького народоправства і Конституція
Пилипа Орлика 1710 року
– саме вони стали надійним підгрунттям для проголошення незалежності
України.
Акт
проголошення:
незалежності України 24
серпня 1991 року, затверджений
Всеукраїнським
референдумом 1 грудня
1991 року, є відправною
подією, з якою пов’язана
новітня історія нашої країни, її сучасне і майбутнє.
Кожна людина святкує
свій день народження.
Я вважаю, що день проголошення незалежності
держави треба вважати її
днем народження, часом
відліку національної державності. В Європі громадяни більшості країн
не лише урочисто відзначають цю виняткову важливу дату в житті кожного
народу та держави, а й
підводять певні підсумки національного державотворення, визначають

пріоритети подальшого
розвитку державності. Це
має стати і нашою національною традицією.
Нині можна впевнено
стверджувати, що Україна
відбулася як держава. Вона
має властиву сучасним демократичним країнам ЄС
інституційну систему побудови державної влади і
місцевого самоврядування, комплексну систему
чинного законодавства, є
учасником багатьох міжнародних організацій, посідає чільне місце у світовому співтоваристві.
– Як головний юрист
країни, яким ви бачите
подальший конституційний розвиток країни? Які
першочергові кроки потрібно зробити?
– Перед тим як стати
дійсно правовою державою, Україна зобов’язана
утвердитись як конституційна держава. Нині, в
період політико-правових
ускладнень та соціальноекономічної
кризи,
є
очевидним,
що
незалежність України без створення сильної конституційної держави може бути
піддана серйозним випробуванням як у самій країні,
так і поза її межами.
Ключ до розбудови
конституційної
державності в Україні криється
в системному оновленні
Основного Закону та удо-

сконаленні
юридичних
механізмів регулювання
конституційних правовідносин. Важливі кроки у
цьому напрямку вже здійснені Президентом України, який 31 березня 2009
року під час свого щорічного звернення до Верховної Ради України подав
на розгляд законопроект
про внесення змін до Конституції України.
Як міністр юстиції, я
бачу своїм першочерговим
завданням створити дієвий механізм забезпечення конституційного права
кожного громадянина на
правову допомогу.
– Чому на вашу думку,
це є важливим питанням
для українських громадян?
– У нинішніх умовах,
багато громадян України
не можуть собі дозволити
розкіш оплачувати послуги
адвоката чи юриста, а традиційні форми безоплатної
правової допомоги вже
не задовольняють потреб
громадян. Враховуючи всі
аспекти цього питання,
Міністерством юстиції був
розроблений і Верховною
Радою ухвалений у першому читанні проект Закону
«Про безоплатну правову
допомогу».
Чому я акцентую увагу саме на цьому проекті?
Тому що лише він зможе
гарантувати
отримання

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 серпня 2009 року

№ 1285

смт Макарів

ПРО ПІДСУМКИ РАЙОННОГО КОНКУРСУ «КРАЩИЙ
НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ З БЛАГОУСТРОЮ» В 2009 РОЦІ
Відповідно до Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження
голови Макарівської районної державної адміністрації від 05.05.2009
№ 672 «Про районний конкурс
«Кращий населений пункт з благоустрою» та з урахуванням пропозицій конкурсної комісії з проведення
районного конкурсу «Кращий населений пункт з благоустрою»:
1. Перше місце не присвоювати.
2. Визнати переможцями районного конкурсу «Кращий населений
пункт з благоустрою» в 2009 році:
с. Наливайківку (сільський голова Радченко М.М.), нагородивши грамотою районної державної
адміністрації та районної ради за
II місце з виплатою грошової премії 7 тис. гривень.
с. Новосілки (сільський голова
Кубай Н.М.), нагородивши грамотою районної державної адміністрації та районної ради за III місце
з виплатою грошової премії 4 тис.
гривень.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації профінансувати
видатки у сумі 11 тис. гривень на
цілі, зазначені в пункті 2 цього розпорядження.
4. Відзначити високий рівень
виконання заходів, спрямованих
на поліпшення стану довкілля, забезпечення належного санітарного
стану сіл Лишня (сільський голо-

ва Шевчук А.А.), Рожів (сільський
голова Чапік М.В.), Чорногородка
(сільський голова Луценко О. В.),
Яблунівка (сільський голова Макій
К.І.), Ясногородка (сільський голова Семенова Т.М.). і нагородити
Почесними грамотами районної
державної адміністрації та районної ради.
5. Відзначити роботу з покращення благоустрою населених пунктів
виконкомів сільських рад: Борівської
(сільський голова Королькова Л. А.),
Великокарашинської (сільський голова Волошин П.С.), Гавронщинської
(сільський голова Українець Н.П.),
Гружчанської (сільський голова Каран Л. Б.), Королівської (сільський
голова Підвисоцька О. А.), Колонщинської (сільський голова Пелешок
Ю. В.), Пашківської (сільський голова
Каштан В. Ю.), Фасівської (сільський
голова Онищенко І. І.), Ситняківської
(сільський голова Грабарчук М. М.).
6. Комісії з проведення районного конкурсу «Кращий населений
пункт з благоустрою» організувати
вручення нагород згідно з цим розпорядженням у рамках проведення
районних заходів з нагоди святкування Дня Незалежності України.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Левковського П.І.
В. М. ГОРБИК,
голова адміністрації.

безоплатної правої допомоги громадянам, які перебувають за межею бідності,
а також неповнолітнім громадянам. Для цього в системі Міністерства юстиції
будуть створені центри з
надання безоплатної правої допомоги.
На жаль, через політичні протиріччя у Верховній Раді ми поки ще не
маємо остаточно ухваленого закону. Але це не
заважає Міністерству юстиції вже зараз надавати правові консультації.
Лише за перше півріччя
цього року через громадські приймальні та виїзні консультаційні центри
працівниками
системи
органів юстиції надано
правову допомогу понад
82 тисячам малозабезпечених громадян, у тому
числі і тим, хто проживає у
віддалених районах сільської місцевості.
– Щоб ви побажали
усім у день святкування
Незалежності України?
– Хочу побажати кожному громадянину знати свої
конституційні права і вміти
їх ефективно захищати. Це
стосується всіх сфер життя
– починаючи від підписання іпотечної угоди з банком і закінчуючи веденням
власного бізнесу. Також
треба розуміти, що сам по
собі державний суверенітет і незалежність не є панацеєю від усіх негараздів.
Тільки докладаючи спільні
зусилля, ми зможемо збудувати правову державу,
яка дбає про своїх громадян.
І саме головне – люди
мають кожного дня на реальних прикладах відчувати, що влада захищає не
свої інтереси, а інтереси
громадян.

ОФІЦІЙНО
12 серпня голова райдержадміністрації В.Горбик побував у Забуянні,
Королівці, Ніжиловичах та Наливайківці
з метою огляду населених пунктів щодо
підготовки до відзначення Дня Державного Прапора України та 18-ї річниці
Незалежності України, проведення
благоустрою, оновлення Державних
Прапорів, що встановлені на установах,
організаціях та закладах вищезазначених населених пунктів.
У ході візиту Володимир Миколайович провів прийом громадян у с. Королівка, а також відвідав дитячий садок,
оглянув приміщення закладу та поспілкувався з працівниками.
13 серпня голова райдержадміністрації В.Горбик за участю заступника голови райдержадміністрації
П.Левковського провів зустріч з представниками підприємства „ПРОМКОМРЕЗЕРВУ”, з якими обговорили питання
щодо віднайдення додаткових коштів
для проведення другої черги доочистки води в смт Макарів по вул. Проектна
та в смт Кодра і с. Бишів.
14 серпня голова райдержадміністрації В.Горбик зустрівся з приватним підприємцем В.Ільчуком. Зокрема
розмова йшла про переобладнання та
реконструкцію будівлі старої церкви
в с. Яблунівка під приміщення для вирощування печериць, де до кінця 2009
року буде створено 10 робочих місць, а
згодом і 50.
На разі голова райдержадміністрації приділяє особливу увагу залученню
та створенню у кожному населеному
пункті району приватних підприємств,
які б дали можливість працевлаштуватися жителям сіл та селищ на місцях,
здійснювати наповнення бюджету та
поповнювати ринок власною якісною
продукцією.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
ЛІТОПИС МАКАРІВЩИНИ У ФОТООБ’ЄКТИВІ
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Заступник голови обласної ради Лариса Піотрович, депутат Верховної Ради України Уляна Мостіпан та голова районної ради Микола Вараницький.

Голова райдержадміністрації Володимир Горбик з особливою шаною ставиться до ветеранів Великої Вітчизняної війни.

У виробничому цеху ТОВ “Славянє” в с. Садки.

Футбольний матч після реконструкції стадіону в райцентрі.

Благоустороєна Наливайківка.

Експонати виставки народних умільців.

3

Сьогодення Макарівщини - будівництво житла.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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23 СЕРПНЯ – ДЕНЬ
ДЕРЖАВНОГО
П РА П О РА У К РА Ї Н И

ЗДІЙСНИЛАСЬ
ДАВНЯ
ЗАПОВІТНА МРІЯ
Святковий день
- двадцять четверте
серпня,
так хочеться усмішок
і пісень.
Віднині Україна
незалежна.
Запам’ятайте, люди,
світлий день!
Здійснилась давня
заповітна мрія,
бажання і надія поколінь.
Це почуття свободи
серце гріє
і піднімає думи височінь.
Давайте ж станемо
пліч-о-пліч всі народи,
щоб славу України
відродить.
Щоб дружно жити,
в радості і згоді,
ми України сестри
і брати
***
Благословенна
у віках земля
з хлібами щедрими
під небом синім.
Велично й впевнено
зійшла зоря
нової України!
Вона в моїй душі,
в серцях людей,
у радощах та
у скрутну годину.
Ім’я її прекрасне і святе
— повірим в Україну!
Вона добро несе
в новітній світ,
довічну віру
й пісню солов’їну.
Тож пам’ятаймо
пращурів завіт —
любити Україну!
Правічна і нескорена
земля
хлібами сходить
у прийдешню днину.
Допоки світить
праведна зоря шануймо Україну!
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Кожен народ за тисячі років виробив свої символи, тобто осібні атрибути і відзнаки, які вирізняють його серед інших. Таким символом є прапор.
Державний прапор – одна з офіційних
емблем, що символізує її суверенітет.
Український державний прапор - це
синьо-жовте прямокутне полотнище з
двох рівних за шириною, горизонтально
розташованих смуг: верхньої - синього
кольору, нижньої – жовтого кольору, із
співвідношенням ширини прапора до
його довжини 2:3.
Поєднання кольорів синього і
жовтого може трактуватися багатозначно: це й чисте, мирне, безхмарне
небо, що простягнулося над жовтим
кольором хлібного лану – символом
мирної праці і достатку, це і поєднання символів життя – Золотого Сонця
у Синьому Небі. Однак, головна ідея
синьо-жовтого полотнища – це велика Гармонія Неба, Сонця, Землі та
всього, що на землі сущого.
Прапори держав, народів відомі
нам з античних часів. Давні стяги на
Русі були у великій шані ще за часів
язичництва, а після запровадження
християнства вони освячувались образом животворного Христа, що було
перейнято від греків. Слов’яни обожнювали свої знамена й вірили, що у
воєнний час вони найсвятіші від усіх
ідеалів. Прапороносцями призначали, як правило, визначних богатирів,
які мали обов’язок постійно тримати
прапор над полем бою, пильно охороняти його.
В Україні прапор ще називають
хоругвою або знаменом. Хоругви запровадив візантійський імператор
Костянтин Великий. Перед боєм зі
своїм ворогом Максентієм він про-

сив Бога дарувати
йому перемогу. І от
у сні прийшов до
нього Ісус Христос
і велів нести перед
військом
хрест.
Костянтин так і зробив – і переміг. Тоді
сказав імператор
прикріпити білий хрест на червоному
полотні і високо підняти на древкові.
В Україну хоругви прийшли у IX
столітті. Відомо, що князь Олег після
перемоги над Візантією велів вивісити знамена і прикріпити свій щит на
воротах Цареграда. А князь Володимир уже водив свою бойову дружину
на ворогів під хоругвами і в т.ч. синьожовтими.
Синьо-жовті кольори поширюються на західно-українських землях у XIV ст., зокрема на гербових
відзнаках. Якщо в Києві, очевидно
під польським впливом, починають входити до геральдики білий та
червоний кольори (білий архангел
Михаїл на червоному полі), то в гербах Львівщини, Поділля, Холмщини, Закарпаття зустрічаються синій
та жовтий кольори. Червоний колір
Київської землі трансформувався
з часом у малиновий прапор запорізьких козаків (XV-XVI ст.). Проте,
окрім малинового прапора, козацькі
полки мали прапори різних кольорів,
у тому числі жовті, сині, зелені та ін.
Жовті та сині барви найчастіше зустрічаються в козацькому одязі часів
визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького.
В силу обставин, політичної розчленованості та відсутності своєї
державності в Україні за часів феодалізму єдиної уніфікованої символіки практично не існувало. Потреба у відображенні національної
символіки виникла в ході розвитку
національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у середині
XIX ст. Тоді створена інтелігенцією у
Львові головна Руська рада прийня-

УРОЖАЙ-2009
– У ЗАСІКАХ

ХТО ЯК, А ВІЙСЬКОВІ ГОТУЮТЬСЯ
ПО ПОВНІЙ ПРОГРАМІ

З нагоди 18-ї річниці Незалежності України в Києві відбудеться демонстрація наземної військової техніки та озброєнь.
У Мініністерстві оборони зазначають, що відмінністю параду
військ цього року стане те, що колони військової техніки не будуть рухатися центром столиці, як це було в попередні роки, а
відбудеться лише їх демонстраційний показ.
Уперше киянам та гостям міста представлять деякі новинки вітчизняного оборонно-промислового комплексу.
Їх розмістять на Хрещатику від Майдану Незалежності до
Європейської площі. Загалом, більше 20 зразків озброєння і військової техніки Сухопутних військ і Повітряних Сил
Збройних Сил України.
У пішому строю головною вулицею столиці крокуватимуть майже 3,5 тисячі військовослужбовців. Особовий склад
Сухопутних військ ЗС України на параді буде представлено
батальйонами окремого Новоросійсько-Київського полку Президента України, 1-ї окремої гвардійської танкової
бригади та 26-ї артилерійської бригади 8-го армійського
корпусу та інші.
Повітряні Сили Збройних Сил України на параді представлятиме зведений батальйон 15-ї бригади транспортної
авіації та 9-ї бригади тактичної авіації, а також батальйон
137-ї зенітної ракетної бригади Повітряного командування
“Центр”.
Від Військово-Морських Сил Збройних Сил України
участь у параді візьме особовий склад 36-ї окремої бригади берегової оборони.
Також Хрещатиком крокуватимуть курсанти і слухачі
семи військових навчальних закладів Міністерства оборони України.

ла як національну емблему колишній
герб Галицького князівства – зображення жовтого (золотого) лева на
блакитному полі.
З початком першої світової війни
(1914) в австро-угорській армії було
створено військові частини з українців
– “Українські січові стрільці”. Вони мали
прапор, на якому був зображений архангел Михаїл, що тримає в одній руці
меч, в другій – щит, де зображений золотий лев на блакитному фоні.
Жовтий та синій кольори як державні барви прийняті офіційно Законом
Української Центральної Ради у Києві.
Такі самі кольори мав і прапор ЗУНР,
ухвалений законом про самостійність
українських земель Австро-угорської
монархії (листопад 1918 р.).
Прапор Організації українських
націоналістів (ОУН) і Української повстанської армії (УПА) як політичних
угрупувань, створених у Відні у 1929
р., мав червоно-чорний колір.
Як національний прапор українського народу жовто-синє знамено було визнано окупаційною
владою панської Польщі в Галичині
(20 - 30 рр.). Було багато випадків,
коли хлібом-сіллю та синьо-жовтим
прапором цілими селами у вересні
1930 р. селяни Галичини зустрічали
радянські війська, що, однак, закінчилося трагічно для організаторів
цих зустрічей – невдовзі вони були
репресовані та знищені сталінським
режимом.
Сьогодні державний прапор постійно майорить на будинках Верховної Ради України, резиденції
Президента України, його представників в областях і районах, Кабінету Міністрів України, у святкові
дні – на будинках міністерств та відомств, державних та громадських
організацій, комунальних та приватних спорудах.
Синьо-жовтий держаний прапор
України піднімається на відкритті
міжнародних конференцій, під час
офіційних церемоній, при врученні
міжнародних спортивних призів.

Ж

нива у районі наближаються
до
завершення. Тож зерно
засипано у засіки. Найщедрішою виявилась нива
у ТОВ «Агрофірма «Київська». Її хлібороби зібрали
з кожного гектара по 32,1
центнеру. Добре попрацювали жниварі ТОВ «Зоря»
із Соснівки. Їх ужинок
складає 28,5 центнерів з

гектара. Третє місце заслужено посіли трудівники
ТОВ «Добробут», які намолотили по 25,9 центнера з
гектара збіжжя. Хлібороби
приватного підприємства
«Макарів Агробуд» з гектара одержали по 24,5 центнера. Заслужили подяки й
трудівники СФГ «Борівка»,
СВК НВП «Росія», ТОВ «Андріївське».

У середньому по району намолочено 13021 центнер збіжжя, урожайність,
до речі, нинішнього року
в порівнянні з минулим на
два центнери більша.
Нині селяни уже думають про урожай наступного року. Вони готують
насіннєвий матеріал озимих. Підготовлено 2850
гектарів ріллі до сівби.
200 гектарів уже засіяно
озимим ріпаком у товаристві з обмеженою відповідальністю «Агрофірма
«Київська». Незабаром й
інші господарства розпочнуть сівбу озимих .
Володимир
ДАВИДЕНКО,
заступник начальника
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації.

І В РЕЖИМІ СКОРОЧЕНОГО РОБОЧОГО ТИЖНЯ СПРАВЛЯЄМОСЯ ІЗ ЗАМОВЛЕННЯМИ
Філія «Макарівське районне дорожнє управління» підпорядковане
нині ДП «Київське обласне дорожнє
управління» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України». Сьогодні у нас
працює 53 чоловіки, з яких 16 – пенсіонери. Більшість робітників мають
чималий досвід, тож це дає виконувати поставлені завдання на високому рівні. Але, на жаль, у зв’язку
із зменшенням фінансування основним замовником – Службою автомобільних доріг у Київській області,
філія «Макарівське районне дорожнє управління» працює у режимі
скороченого робочого тижня. За
сім місяців 2009 року виконали робіт власними силами на суму 2634,3
тис. грн., що на 442,8 тис. грн. мен-

ше, ніж за такий же період минулого
року .
Фінансово-економічна криза
в країні також впливає на надходження до державного бюджету
і ми вчасно не отримуємо з нього
кошти за виконані роботи на дорогах загального користування.
У зв’язку із зменшенням виплат за виконані роботи від Служби – основного нашого замовника,
та зменшенням на 30 відсотків обсягів дорожніх робіт, здійснюваних
власними силами в другому півріччі
минулого року, змушені вжити дієві заходи, щоб привести витрати
діяльності філії до очікуваних обсягів робіт та надходження коштів на
їх оплату, запровадити при цьому

режим жорсткої економії енергоресурсів, матеріальних ресурсів,
паливно-мастильних
матеріалів,
продовжувати роботу філії у режимі
неповного робочого часу шляхом
приведення чисельності працюючих до обсягів виконуваних робіт.
Незважаючи на всі проблеми, люди
працюють з ентузіазмом та вірою у
майбутнє дорожньої галузі.
Виживаємо ж сьогодні за рахунок замовлень сільських та селищних рад, організацій, підприємств
та приватних осіб. Мали їх від Макарівської селищної, Гавронщинської, Небилицької, Пашківської,
Колонщинської сільських рад, ТОВ
«Агрофірма «Київська» с. Маковище, TOB «MC БУД».

Якщо робітничих кадрів у
нас вдосталь, то матеріальнотехнічну базу необхідно поновлювати, зокрема, потребуємо
поповнення
новою
технікою.
Паливно-мастильними матеріалами надає допомогу Київське обласне дорожнє управління.
Щоб сільські дороги утримувати в належному стані, час зрозуміти, що для цього потрібні чималі
кошти. А вони є, адже береться
транспортний збір. Ось тільки б їх
направляли на ремонт, будівництво шляхів у повному обсязі.
Володимир
ХАЛАМОВСЬКИЙ,
в. о. начальника філії
«Макарівське райДУ».

ДОБРІ ВІСТІ

ДЯКУЮ ЗА
ГУМАНІТАРНУ
ДОПОМОГУ

Сьогодні у нелегкі часи
економічної кризи в державі, здавалося б, чи до
проблем таких людей, як
я, – інвалідів. А, мабуть же,
ми найбільше потребуємо допомоги і підтримки в
суспільстві, адже не завжди
рідні своїми силами можуть
вирішити насущні побутові
проблеми. Для самостійного пересування мені потрібен був візок. Зараз я його
маю завдяки отриманій
гуманітарній допомозі. В
цьому посприяли особисто
голова райдержадміністрації В.М.Горбик та заступник
голови райдержадміністрації О.М. Майстренко. За що
їм велика вдячність від усієї
нашої сім’ї та особисто від
мене.
А ще чув, що разом з
інвалідним візком із Швеції надіслали одяг нужденним. Думаю, ті, хто його
отримав, залишилися задоволені й також вдячні за
матеріальну підтримку.
Олександр БАБЕНКО,
с. Небилиця.

УРОЧИСТО
ВІДКРИЛИ
СТАДІОН

Минулої п’ятниці в Маковищах на День села,
яке святкують на Маковія,
відбулася ще одна довгоочікувана подія – урочисте
відкриття сільського стадіону. Зібралися на мальовничому березі Здвижа багато його жителів та
гостей, яких запросили на
торжество. Сільський голова Людмила Іванівна Живага привітала з Днем села,
побажала усім родинного щастя, благополуччя,
впевненості у майбутнє
нашої Незалежної України, подякувала за фінансову допомогу в будівництві стадіону Ю.В.Забелі,
О.В.Євтушенку, В.А. Федченку.
Отець Богдан освятив
новий стадіон.
Далі свято продовжилося концертом, який підготували учасники художньої
самодіяльності. З особливою теплотою й щирими
оплесками зустрічали глядачі виступи вихованців
дошкільного дитячого закладу.
Інф. «М.в.».

ЗАБЕЗПЕЧЕНІ
НЕОБХІДНИМИ

ДЕЗИНФІКАТОРАМИ

Червонослобідська медамбулаторія потребувала
бактероцидні опромінювачі, завдяки яким проводиться дезинфекція приміщення. Але на їх придбання
потрібні були кошти. Завдяки фінансовій підтримці
ДП «Червонослобідський
спиртозавод» ми змогли
їх придбати. Наш колектив
щиро вдячний директору
підприємства,
депутату
районної ради Володимиру Яковичу Артюхову, а також голові профспілкового
комітету заводу Тетяні Порфирівні Суботі за розуміння проблем сільської медамбулаторії та допомогу в
придбанні бактероцидних
опромінювачів.
Микола КОПЕЦЬКИЙ,
головний лікар
Червонослобідської
медамбулаторії.
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СЕ Л О І Л Ю Д И

КЕРІВНИК

ВІД

5

БОГА

Загалом кажуть: «Талант від Бога», якщо хочуть відзначити високу
майстерність митця. Розмовляючи з односельцями Н.М. Кубай, усі,
ніби змовившись, говорили: «Наша Наталія Михайлівна – керівник
від Бога».

датних громадян. Очолює її В.М. Тиховський.
- А побачили б ви, - каже Наталія Михайлівна,- який у нього порядок на городі: сонях виріс вище його росту. (Не
кілька скликань підряд можна було не зацікавитися цим чудом,
обирають її депута- тож і відвідали садибу Тиховського).
том сільської ради. Як
Господаря застала за роботою на
сама сказала: «Я про- грядках. Рівненькими рядками «вистроїфесіонал з тридцяти- лися» помідори, розміром, що й у долоні
річним депутатським не вміщаються, круглі, продовгуваті,
стажем».
Анастасія подібні з вигляду на грушу.., баклажаМаксимівна співає ще ни, і скрізь квіти, квіти…
й у церковному хорі,
елику роль у житті громади відіяк й деякі інші учасниграє опікунська рада, яку очоці «Журавочки».
лює Л.І.Розсохач. До її складу входять
Є ще у Новосілках працівники школи, ФАПу. Займається
не менш популярний рада багатодітними сім’ями, дітьми
гурт «Калиновий кут». сиротами й напівсиротами, одиноЦей козацький фоль- кими престарілими. На особливому
клорний ансамбль для контролі питання закріплення житла
району
унікальний. за неповнолітніми сиротами, напівсиПодібного в жодному ротами.
селі немає. А ось ди- У духовному відродженні села, тячий колектив спор- відзначає сільський голова, - великий
Г.І Курочкіна та Н.М.Кубай обговорюють плани на
тивного танцю «Ле- внесок священика Віталія Шопулка.
перспективу.
леченьки»,
керівник
Свято-Хрестовоздвиженська церкякого С.А. Перепе- ва діяла у Новосілках ще в ХІІІ столітті,
ідколи Наталя обрана сільським лиця, відомий не лише на Макарівщині, про що свідчать історичні докуменголовою – село ожило, – сказала а й в багатьох регіонах України. Тож не ти. Звичайно, та будівля не збереГ.С.Дженджера. - А то вже до занепаду дивно, що у період літніх канікул його глася, бо була зруйнована у ті далекі
доходило. Вона дуже багато зробила учасників важко застати вдома – для них часи під час набігів татаро-монгол.
для впорядкування доріг, вулиць (сьо- це час активних виступів з концертами, Та не стерли роки із пам’яті наречене
годні Новосілки у районі одне з кращих про які свідчать багаточисельні знімки в храму ім’я. Тож церква, що нині діє у
населених пунктів з благоустрою), від- альбомі, у якому ведеться фотолітопис з Новосілках у пристосованому відресродила культурне життя. Ми ось, дівча- життя села. Це роботи місцевого зем- таврованому будинку, зветься Святота (ред. кожна учасниця фольклорного левпорядника сільської ради Олексія Хрестовоздвиженська. Хочуть тут
спорудити нову будівлю з золотистиансамблю «Журавочка» вже давно пен- Цибанова.
Здається, що сільський голова залу- ми куполами, яка б відповідала усім
сійного віку) й то беремо активну участь
у художній самодіяльності. Хоч хвороби чила до участі в благоустрої населеного канонам православної церкви.
а не тільнасідають – все ж таки вік похики
про
лий, а як скажуть, що нас запроновий
храм
шують взяти участь у концерті,
мріють.
Про
то серце стрепенеться, як у монайпотаємніше,
лодої. Виступали у Мостищах.
можна
сказати,
На кущовому огляді художньої
повідала нам сесамодіяльності зайняли перше
кретар виконкому
місце. Нас знімали для телепроГ.І.Курочкіна. До
грами «Надвечір’я». А сьогодні
речі, на цій посаді
зібралися на репетицію перед
вона працює вже
святкуванням Дня Незалежносдруге скликання.
ті. Будемо брати теж участь.
Тоді ж, коли було
У репертуарі «Журавочки»
обрано Наталію
українські та російські пісні про
Михайлівну сількохання, на побутову тематику,
ським
головою,
обрядові. Душею ансамблю є
Галина
Іванівна
Н.І.Литвиненко. Веселить вона
пройшла до деподруг дотепним слівцем, гупутатського корморесками. А скільки частівок
пусу і її обрали
знає! Й нам кілька заспівала. На
секретарем. Тож,
запитання: «Скільки ж вам років
можна
сказати,
сімдесятип’ятирічна Надія Іваз 2002 року так і
нівна відповіла: «У суботу – 90. Я
тягнуть спільновсім так кажу». Галина Данилівна
го «воза» жінки,
Ситенко всіма признана соліств який «упрягликою. Пісні і жарти гуртують цей
ся». Планують у
співочий колектив, учасником
тут
якого є й А.М.Костюченко. Вже Фольклорний ансамбль “Журавочка”; у центрі баяніст Павло Туліка. перспективі
започаткувати зепункту, активної громадської ді- лений туризм.
яльності від мало до старого.
- Наталія з Олексієм Цибановим
«Ви обов’язково згадайте нашу спробували спускатися на плоту по ІрЄлизавету Павлівну, - говорить пеню, щоб переконатися, чи можливий
Н.М.Кубай.- Їй 97, а двір, моло- такий маршрут для туристів, – розповідим би повчитися, як хазяйнува- дає Галина Іванівна.
ти. Сонце тільки над горизонтом
- Далеко, правда, не запливли, - сміпіднамається, а бабуся уже біля ючись, згадує ту пригоду сам Олексій.
двору тротуар підмітає. У селі – Шести, виявилося, короткі зробили,
Очкуренко зовуть не інакше як тож до дна не доставали. Змушені були
Лізонька. Таку повагу треба за- відмовитися пропливти річкою до наміслужити».
ченої цілі. Але отримали величезне занашій бесіді Наталія Ми- доволення від прогулянки. Думаю, що
хайлівна
більше
прагнула розповісти не
стільки про сухі статистичні
цифри (хоча й вони про багато що свідчать, адже Новосілківська сільська рада
за сім місяців року виконала план по доходах до бюджету на 183%; народилося 10 немовлят, торік на 1
серпня – п’ятеро), скільки
про людей. Сьогодні у селі
ветеранська
організація
одна з найчисельніших, яка
займається
насущними
проблемами новосілківців,
дбає про людей похилого
Сучасні будівлі.
віку, одиноких непрацезВ.М.Тиховський демонструє свій урожай.

любителів подорожувати по воді зацікавила б наша пропозиція.
- А який чудовий
краєвид у нас,
- говорить Галина Іванівна. – Два роки
тому до нас заїхав турист із Швеції, який
подорожував велосипедом. Більше, ніж
на день, він ніде зупинки не робив. Прийняли його гостинно, ще й на сіні спати
вклали, як він нас дуже просив. Наступного дня питаємо, як відпочив? А він

В

В

Т

У

Є.П.Очкуренко у своєму дворі.
каже: «Ніч не спав». Ну, звичайно, почували себе не зручно: думка ж така, щось
не сподобалося гостеві. А з’ясувалося,
наш односелець неподалік грав на гармошці й співав йому цілу ніч. Шведу так
сподобалося, що він і не лягав спати, а
все слухав. Затримався він у нас на дві
доби.
е багато цікавих історій, про
свої задумки розповіли нам у
Новосілках. Та про щоб не говорили, в
усьому відчувалося, що ініціатива виходить від мешканців села, а реалізатором
у життя ідей є сільська рада. За багаторічну сумлінну працю в органах місцевого самоврядування, особистий вагомий внесок у соціально-економічний та
культурний розвиток Київської області
Н.М.Кубай відзначена Почесною грамотою облдержадміністрації, знаком
“Патріот Київщини-2007”. Нагороджена
вона медаллю “Патріот України-2008”,
а за заслуги з відродження духовності
в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви – орденом
Святої великомучениці Варвари. Та, як
на мене, то найбільш цікавим документом є реєстраційна грамота, яка засвідчує, що нащадок славного козацького
року Наталія, дочка Михайла перед Богом Всевишнім, перед українським народом, перед козацьким товариством…
є козачка. А це звання – визнання національної гордості за нашу українську
Жінку.
Світлана ТРИГУБ.
Фото Марини
ОПАР’ЄНКО.
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(Закінчення. Поч. на 1 стор.).
Пенсійне забезпечення
Протягом першого півріччя 2009 року
середній розмір пенсії зріс на 28,8 грн. і за
станом на 01.07.2009 становив 913,8 грн.,
що на 85 грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. До бюджету головного управління Пенсійного фонду України у
Київській області надійшло власних та прирівняних до них коштів у сумі 1,7 млрд. грн.,
що на 0,1% більше, ніж за відповідний період 2008 року. Виплата пенсій здійснюється
своєчасно.
Зайнятість населення
У першому півріччі 2009 року послугами
служби зайнятості Київщини скористалися
48,5 тис. осіб, торік - 40,9 тис. осіб. Чисельність незайнятих громадян, що перебували
на обліку за станом на 1 липня ц. р., становила 23,3 тис. осіб (на відповідну дату минулого року - 18 тис. осіб), з них протягом
першого півріччя 2009 року 19,9 тис. незайнятих громадян звернулося до служби зайнятості у пошуках роботи, що на 80 осіб,
або на 0,4% менше, ніж за аналогічний період 2008 року.
За станом на 1 липня 2009 року у базі
даних служби зайнятості налічувалося 3170
вакансій, що у 2,8 раза менше, ніж на 1 липня 2008 року. Одночасно число претендентів на одну вакансію з незайнятих громадян
збільшилося до 7 осіб (у січні-червні 2008
року - 2 особи).
Соціальний захист населення
Допомогу малозабезпеченим сім’ям,
сім’ям з дітьми, дітям-інвалідам, інвалідам
з дитинства та тимчасову допомогу дітям за
перше півріччя 2009 року нараховано 104,2
тис. осіб на суму 296,5 млн.грн., що на 45,8
тис. осіб та на 220,7 млн. грн. більше, ніж за
аналогічний період 2008 року. Всі види допомоги повністю профінансовані.
В області працює 59 соціальних інспекторів, які провели понад 4 тис. вибіркових
обстежень цільового використання допомоги при народженні дитини, виявили 7 випадків нецільового використання коштів.
За державною програмою “Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи”, отримали житло 48 сімей у м.Кагарлик з числа
постраждалих мешканців області.
Будівництво житла та об’єктів
соціально-культурної сфери
Внаслідок впливу світової фінансовоекономічної кризи найбільш постраждала
будівельна галузь економіки. Однак, незважаючи на це, введено в експлуатацію школу
на 100 учнівських місць у с.Турівка Згурівського району, котельню у будинку культури
м.Ржищів, водонапірну вежу з фільтром дегазації питної води у м.Яготин, газифіковано блочну котельню школи у с.Пристроми
Переяслав-Хмельницького району та шкільну міні-котельню у с.Тхорівка Сквирського
району. У сільській місцевості створено 9
медичних амбулаторій загальної практики
- сімейної медицини. За рахунок спонсорських коштів проведені капітальні ремонти фельдшерсько-акушерських пунктів у
с.Дерев’яна, Халеп’є та Мала Вільшанка
Обухівського району, Тарасівської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини Києво-Святошинського району.
Також проведені капітальні ремонти
ортопедо-травматологічного центру, неврологічного та офтальмологічного відділень комунального закладу Київської
обласної ради “Київська обласна клінічна
лікарня”, бальнеологічного відділення обласної лікарні відновлювального лікування
і лабораторії Вишгородської центральної

районної лікарні, інфекційного відділення
Васильківської ЦРЛ. Для створення відділення хронічного гемодіалізу в Білоцерківській міській лікарні №2 виконані необхідні
ремонтні роботи.
Введено в експлуатацію 22,5 км газових
мереж, що становить 24,5% від минулорічного показника.
Житлово-комунальне господарство
Підприємствами
житлово-комунального господарства, відповідно до укладених договорів, всім категоріям споживачів
надано житлово-комунальних послуг на
суму 524,1 млн.грн. (у першому півріччі
2008 року - на суму 404,4 млн.грн.), за які
сплачено 484,8 млн.грн. (391,4 млн.грн.),
що складає 92,5% (96,8 відсотка).
В області приділяється значна увага
розвитку нетрадиційної енергетики. Так,
спільно з компанією альтернативної енергії “ЄвроУкрВінд” розпочато проектування
будівництва вітроелектростанцій на території Бориспільського (Канівське водосховище) та Вишгородського (Київське
водосховище) районів сумарною потужністю 100 МВт. Вартість даного проекту 146 млн. євро.
Підписаний Договір про співробітництво між Бориспільським міськвиконкомом та ТОВ “Інженерно-технічний
комплекс “Автоматика”, згідно з яким на
місцевому водоканалі передбачається
впровадження технології використання
теплових насосів загальною потужністю
10-12 МВт з метою виробництва теплової
енергії та постачання її в магістральну тепломережу.
Славутицький міськвиконком подав на
погодження до Національного агентства
України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
проект “Перевод котла КВГМ-50 потужністю 50 Гкал/год на рідкий вид палива”. Завдяки реалізації вказаного проекту передбачається економія 15-18 тис.куб.м газу
протягом року. Вартість проекту складає 5
млн. грн. (з них 2,5 млн. грн. - кошти місцевого бюджету).
Дорожнє господарство
У першому півріччі 2009 року за рахунок
державного бюджету та власних коштів ДП
“Київський облдорупр” виконало обсяг робіт з будівництва, капітального і поточного
ремонту та утримання автомобільних доріг
на суму 246,8 млн. грн., у т. ч. з поточного
ремонту та експлуатаційного утримання об’єктів дорожнього господарства - на
суму 218,5 млн. грн. (88% загального обсягу робіт).
РЕАЛЬН ИЙ СЕ КТ О Р Е КО Н О МІКИ
Промисловість.
Фінансово-економічна криза негативно
вплинула на роботу промислового комплексу області. Відсутність кредитування
банківськими установами підприємств для
поповнення їх обігових коштів, значне коливанням цін на сировину та комплектуючі деталі, особливо імпортні, зменшення попиту
на промислову продукцію як на зовнішніх,
так і на внутрішньому ринках призвело до
збитковості виробництва багатьох видів
промислової продукції.
У результаті вжитих заходів поступово
збільшується кількість промислових підприємств, які подолали допущене з початку
2009 року скорочення випуску продукції. У
першому півріччі, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, приріст обсягів виробництва досягнули:
- ВАТ “Промінь” (Іванківський район),
яке одержало замовлення на виробництво

бортової апаратури для літаків АН-148;
- ВКФ “Укрпромпостач-95” (ПереяславХмельницький район), що за рахунок модернізації виробництва освоїло 2 нових
види продукції та розширило ринки їх збуту;
- ВАТ “Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів”, де впроваджено інвестиційний проект “Будівництво
другої черги забійного цеху” потужністю переробки 5 тонн м’ясної продукції на добу;
- ВАТ “Яготинський маслозавод” - за
рахунок здійснення реконструкції та технічного переоснащення основних виробничих
потужностей;
-ТОВ “Київ Град” (Бориспільський район) - завдяки налагодженню випуску 7
нових видів кондитерських виробів та освоєнню нових ринків збуту в Росії, Німеччині,
Ізраїлі.
Крім цього, виробництво продукції зросло у ВАТ “Віта” (Білоцерківський район), ТОВ
“Білоцерківський молочний комбінат”, ТОВ
“Кен-Пак (Україна)” (Вишгородський район), Вишгородській філії ВАТ “ Крафт Фудз
Україна”, ТОВ “Рокитнянська паперова
фабрика”, ВАТ “Ветропак Гостомельський
склозавод” (м.Ірпінь), ТОВ “Антонівський
м’ясокомбінат” (Білоцерківський район),
ТОВ “Пісківський завод скловиробів” (Бородянський район), ВАТ “Вімм-Білль-Данн
Україна” (Києво-Святошинський район),
ТОВ Фірма “КАГМА” (м.Кагарлик).
Підприємствами області у січні-червні
2009 року реалізовано промислової продукції у відпускних цінах підприємств на
суму 10,3 млрд.грн, (у відповідному періоді
2008 року - на суму 10,6 млрд. гривень).
Сільське господарство.
Обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств, у порівнянних цінах, склав, за розрахунками,
1603 млн. гривень. Виробництво продукції
у порівнянні з відповідним періодом 2008
року зменшилося на 4%, у тому числі у
сільськогосподарських підприємствах усіх
форм власності - на 4% та у господарствах
населення - на 4,1%. Однак, за обсягом виробництва Київщина посіла 2 місце серед
інших регіонів держави.
Позитивним результатом цілеспрямованої роботи в галузі тваринництва є збільшення продуктивності корів (по середньому
поголів’ю) у сільськогосподарських підприємствах області, яка склала 2585 кг (найкращий показник у державі), що на 303 кг
або на 13,3% більше, ніж у першому півріччі
2008 року. Найвищі показники середнього
надою на корову забезпечили сільськогосподарські підприємства Згурівського (4377
кг), Миронівського (3341 кг) та Білоцерківського (2954 кг) районів.
Станом на 1 липня 2009 року чисельність поголів’я птиці в усіх категоріях господарств становила 22,4 млн. голів, що на
5,5% (на 1164,8 тис. голів) більше, ніж було
на аналогічну дату торік.
Лідерами галузі птахівництва є ВАТ
“Птахофабрика Київська” Броварського району (1423 тис. голів), філія ЗАТ “Комплекс
Агромарс” Броварського району (430 тис.)
та ВАТ “Надія” Сквирського району (117
тис. голів).
Поголів’я свиней в усіх категоріях господарств збільшилося на 57 тис. голів або
на 13,9% і склало 466,5 тис. голів. Суттєвого його збільшення було досягнуто у Згурівському (на 5,8 %), Обухівському (на 42,8%)
та Богуславському (на 35,6%) районах.
З метою мінімізації наслідків впливу
фінансово-економічної кризи на продуктивність сільського господарства, в об-

ласті вживаються заходи, спрямовані на
впровадження прогресивних технологій
у сільськогосподарських підприємствах,
які дозволяють істотно здешевити процес
агропромислового виробництва. Так, ВАТ
“Терезине” (Білоцерківський район) та ТОВ
“Українська молочна компанія” (Згурівський
район) побудували біогазову установку для
виробництва дешевої електроенергії.
Інвестиційна діяльність
З метою збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій у першому півріччі
2009 року в області проведено 9 зустрічейпереговорів з дипломатичним корпусом
іноземних держав і налагоджено ефективну
співпрацю з інвесторами відповідно до затвердженого порядку опрацювання інвестиційних пропозицій.
Для висвітлення позитивного інвестиційного іміджу області на державному та
міжнародному рівнях, делегації від Київської області брали участь у виставках
інвестиційних пропозицій регіонів України
та міжнародних форумах і презентаціях.
Так, 26 червня 2009 року у Міністерстві
економіки України відбулися переговори
з представниками китайської державної
компанії СІТІС щодо можливості залучення
інвестицій у реалізацію крупних проектів з
будівництва транспортної інфраструктури
Київщини, проектів у сфері енергетики
та проектів у рамках підготовки в Україні ЄВРО-2012. Представники робочої
групи оргкомітету з питань підготовки та
проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи з футболу 2012 року
Київської області брали участь у форумі
з інвестиційних питань за участю представників Міністерства торгівлі Таїланду.
Налагоджено співпрацю з представництвом у Росії Тайсько-Російського бізнесконсорціуму. У даний час проводиться
робота з організації візиту таїландських
інвесторів до Київської області.
Найбільш активно така робота велася
у Згурівському районі, де обсяги іноземних інвестицій, за попередніми даними, у
порівняні з початком цього року, зросли у
3 рази. ТОВ “Українська молочна компанія”, яке є одним з найбільших інвесторів
району, проводить реконструкцію та будівництво молочно-тваринницького комплексу. Протягом першого кварталу 2009
року на підприємстві додатково створено
102 робочих місця. Триває комплектація
ферми високопродуктивними племінними тваринами з Німеччини, Угорщини та
Нідерландів.
У ТОВ “Прушиньскі”, що активно впроваджує інноваційні проекти, встановлено
лінії з виробництва стінових касет та нові
лінії з виробництва профільованих листів і
металочерепиці.
В умовах негативної дії світової фінансової кризи у першому півріччі 2009 року
найбільш привабливими для іноземних
інвесторів були галузі, орієнтовані на внутрішній попит, за якими можливе заміщення імпорту. В основному - це сектор харчової та переробної промисловості, продукція
якої зорієнтована не лише на український
ринок, а й на країни Східної Європи. Зокрема, у звітному періоді за рахунок іноземних
інвестицій ТОВ “Ольвіта” введено в експлуатацію комплекс з переробки та зберігання
овочів, ягід та фруктів з холодильним устаткуванням (с.Щасливе Бориспільського району).
Крім цього, інвестори активно вкладають кошти в підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості, сільське господарство, оптову та роздрібну торгівлю.

ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

ЩО МОЖЕМО ЗАПРОПОНУВАТИ ПОТЕНЦІЙНИМ ІНВЕСТОРАМ?
Пригадайте, як ще зовсім недавно в країні жваво обговорювалися переваги входження до СОТ і плюси майбутньої євроінтеграції. Одним із суттєвих позитивних моментів називалося створення в державі сприятливого
клімату для залучення іноземного капіталу в розбудову української економіки. Бо користь очевидна - це і нові робочі місця, і поліпшення кваліфікації
робочої сили, і створення інфраструктури міст та сіл.
У світовому рейтингу з залучення прямих інвестицій Україна
знаходиться в другій половині
сотні, після таких країн, як Молдова, Нігерія, В’єтнам.
Голова Комітету Верховної
Ради з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк, погоджуючись з думкою, що в державі
дійсно немає чітко визначених
правил залучення інвесторів,
все ж таки навів цікаві цифри, які
свідчать про те, що інвестиційний клімат у нас все ще лишається привабливим. За 15 років незалежності до 2004 року в країну
прийшло трохи більше 9 млрд.

доларів прямих іноземних інвестицій. А, починаючи з 2005 року,
ця цифра сягнула 37 - 40 млрд.
доларів. І питання, на його думку,
полягає лише в тому, скільки прямих іноземних інвестицій українська економіка здатна освоїти?
Важливий аспект у залученні
прямих іноземних інвестицій, вважає Борис Тарасюк, - це робота про створення позитивного
іміджу держави за кордоном. Але
у нинішньому році на таку програму виділено лише 40 тисяч
гривень (це ледь-ледь 5 тисяч
доларів). Для порівняння, у 2006
році на ці цілі виділялося 12 міль-

йонів гривень, - зазначив Борис
Тарасюк. Ось цікаве порівняння:
тільки компанія Газпром виділяє
на аналогічну роботу щорічно
140 - 150 мільйонів доларів.
Сергій Хоперський - перший
заступник директора Українського центру сприяння іноземному інвестуванню InvestUkraine
розповів цікаву річ. Виявляється,
що головним нашим інвестором
є Республіка Кіпр - більше 21
відсотка прямих інвестицій. На
другому місці - Сполучене Королівство з його чотирнадцятьма офшорними зонами. Але на
реальних інвесторів - Німеччину,
США, Францію та Росію припадає не більше 2-х відсотків.
Отже, якщо бути відвертими, ми
інвестуємо в українську економіку переважно свої ж кошти.
З багатьма проблемами стикаються потенційні інвестори в
регіонах України.

- Сьогодні ми програємо
практично всім, - з сумом констатувала Ольга Комісарчук,
менеджер проектів агенції «ІнвестІнРівне». - Програємо Росії,
яка може практично всі місцеві
питання вирішити на рівні області - навіть питання податкових пільг. Програємо Словаччині, яка без проблем вирішує
земельні питання. А у нас, щоб
привабити інвестора, створити для нього умови, в місцевої
влади практично немає ніяких
повноважень.
- Вкладник, звичайно, прагне заробляти, - вважає Денис
Кудін, голова правління компанії
«DipІomat Servise», - і він може
зацікавитися тим, що тут дешевша робоча сила, дешевші ресурси або більш зручне місце розташування (близькість до місця
сировини), або цікавий ринок
для збуту його товарів.

Іншим мотивом може бути необхідність диверсифікувати свої
капіталовкладення. І тут повинна
бути стабільна влада, готова захищати право власності. Проте, українська судова система
сьогодні, в принципі, не здатна
без якихось корумпованих схем
захистити законне право власності. Тож ніякий серйозний інвестор не захоче ризикувати, бо
ставки надто високі. До того ж в
Україні має бути більш стабільна
економіка без стрімких коливань
валютного курсу. Та й, загалом,
економічний напрям розвитку
держави має бути зрозумілим і
прогнозованим.
От і виходить, що Україна
поки що не так вже й багато може
запропонувати потенційним прямим інвесторам у порівнянні зі
своїми сусідами.
Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ.
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АНОНС
ПОНЕДІЛОК

Режисер: Б. Квашнев.
У ролях: О. Пєсков, В. Гостюхiн,
А. Унiговська.

ICTV. 14.10 “Ворошиловський стрiлець”. (Росiя, 1999р.)
Драма. Покидьки згвалтували
безневинну скромну дiвчину. Завдяки зв`язкам у “верхах”, вони
залишаються безкарними. Дiд постраждалої, ветеран-фронтовик,
не сподiваючись на справедливiсть
влади, вирiшує сам узятися за
зброю.
Режисер: С. Говорухiн.
У ролях: М. Ульянов, А. Синякiна,
О. Пороховщиков.
НТН. 19.25 “Америкен бой”.
(Україна, 1992р.)
Бойовик. Микола став громадянином США пiсля афганського полону. Приїхавши в Союз, вiн
дiзнається, що його друг Сергiй
убитий за замовленням мiсцевого
угруповання. Наступного дня бандити вбивають i дружину Сергiя. Герою залишається тiльки мстити.

ВІВТОРОК

1+1. 23.05 “Смертельний спадок”. (США - Канада, 2006р.)
Мiстичний трилер. У Кейт
Нолан є все, про що тiльки можна мрiяти: дбайливий молодий
чоловiк, мила дочка i успiшна
кар`єра. Пiсля смертi батька
їй дiстається величезний спадок: вiкторiанський маєток i 11
мiльйонiв доларiв...
Режисер: Ф. Менн.
У ролях: Е. Колфiлд, Д. Орт,
М.Федiр, Т. Вотерхауз.

* * *

НТН. 19.25 “Офiцер убивчого
вiддiлу”. (США, 2005р.)
Трилер/Детектив.
Кетрiн
Шонессi i Герi Хiлл - легенди
“убивчого вiддiлу” полiцiї ЛосАнжелеса. У лавинi злочинностi

Понеділок, 24 серпня
УТ-1

6.01 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Весна”.
7.35 “Корпорацiя Сiмба”.
7.50 Анiмац. фiльм “Лис
Микита”.
8.20 Я, українець.
9.00 Молитва за Україну.
9.50 Урочистостi та вiйськовий
парад з нагоди 18-ї рiчницi
Незалежностi України.
11.05 М/ф “Енеїда”.
12.20 Д/ф “Радянська iсторiя”.
14.00 Олiмпiйський лiтопис
незалежної України. Фiльм
8. “Пекiн - 2006”.
15.10 Д/ф “Обличчя волi”.
15.55 Х/ф “Бiлий птах з чорною
вiдмiтиною”.
17.45 Фестиваль мистецтв
України. Творчi колективи
дiаспори.
20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.30 Святковий концерт з
Майдану Незалежностi.
22.55 Трiйка, Кено.

23.00 Я, українець.
23.40 Анiмац. фiльм “Лис
Микита”.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20,5.50 Служба розшуку
дiтей.
1.25 Фестиваль мистецтв
України. Творчi колективи
дiаспори.
3.25 Д/ф “Українцi на Колимi.
Магадан”.
4.10 Д/ф “Українцi на Колимi.
Пам`ять”.
4.55 Д/ф “Українцi на Колимi.
Траса”.

1+1

6.05 М/ф.
6.50 Комедiя “Мiльйон на
Рiздво”.
9.05 “Фестиваль “Нова хвиля” Юрмала”.
11.30, 13.45 Т/с “От любви до
кохання”.
16.00 Т/с “От любви до
кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “От любви до кохання”.

Вівторок, 25 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.10,7.00,8.00 Новини.
6.20 Аграрна країна.
6.40,8.20 Православний календар.
7.15 Ера бiзнесу.
7.35 Будiвельний майданчик.
8.35 Pivot Point.
8.45 “Корпорацiя Сiмба”.
9.00,18.55 Анонс передач.
9.05,12.00,15.15,19.30,21.20
Дiловий свiт.
9.30 Ранок з Першим.
10.30 Т/с “Родинне свято”.
11.25 Життя триває...
12.15,14.50,20.50 Ситуацiя.
12.30,18.25 Український вимiр.
13.00 Здоров`я.
13.35 Автоакадемiя.
14.30 Вихiднi по-українськи.
15.00,21.00 Новини.
15.55 М/с “Клiффорд”.
16.55 Iндиго.
17.25 М/с “Маттiмео. Iсторiя
Редволла”.
17.55 Вiкно до Америки.
19.00 Точка зору.
19.55 Д/ф “Вiйна Мирослава
Симчича”.
22.00 ПроРегбi.
22.20 Право на захист.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.

23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20,3.15 Служба розшуку дiтей.
1.25,3.25,5.50 Ситуацiя.
1.35 Т/с “Царiвна”.

1+1

6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.00 “ТСН”.
9.20, 10.30 Т/с “От любви до
кохання”.
12.00 “Шiсть кадрiв”.
12.10 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.
15.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00 “ТСН”.
17.10 Т/с “Широка рiка”.
18.15 “Караоке на майданi”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Таке життя”.
21.20 Т/с “Пелагiя i бiлий
бульдог”.
22.30 “ТСН”.

Середа, 26 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.10, 7.00, 8.00 Новини.
6.20 Аграрна країна.
6.40, 8.20 Православний
календар.
7.15 Ера бiзнесу.
8.35 Pivot Point.
8.45 “Корпорацiя Сiмба”.
9.00,17.25 Анонс передач.
9.05,12.00,15.15, 19.30, 21.20
Дiловий свiт.
9.30 Ранок з Першим.
10.30 Т/с “Родинне свято”.
11.25 Життя триває...
12.15,14.50,20.50 Ситуацiя.
12.30,16.55 Український вимiр.
13.00 “Попередження”.
14.10 Наша пiсня.
15.00, 21.00 Новини.
15.55 Iндиго.
16.25 М/с “Маттiмео. Iсторiя
Редволла”.
17.30 ФУТБОЛ. ЧЄ. Жiнки.
Збiрна України - збiрна
Данiї.
19.55 Д/ф “Аркани Франка”.
22.00 Вiдкрита зона.
22.30 Служба розшуку дiтей.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.

0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20,3.15 Служба розшуку дiтей.
1.25,3.25,5.50 Ситуацiя.
1.35 Т/с “Царiвна”.
2.45 Вiдкрита зона.
3.35 Ранок з Першим.
4.30 Т/с “Родинне свято”.
5.25 Життя триває...

1+1

6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.00 “ТСН”.
9.20 Т/с “Таке життя”.
10.25 Т/с “Атлантида”.
11.50 М/ф.
12.10 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.
15.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00 “ТСН”.
17.10 Т/с “Широка рiка”.
18.15 Т/с “Пелагiя i бiлий
бульдог”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Таке життя”.
21.20 Т/с “Пелагiя i бiлий
бульдог”.

вони самi виловлюють ворогiв
суспiльства, але тепер у них
з`явився загадковий помiчник “чистильник”, що винищує дiлкiв
наркобiзнесу. Йдучи по кривавих слiдах кiлера, детективи виявляють, що в цiй скандальнiй
справi
питань
бiльше,
нiж
вiдповiдей.
Режисер: К. Мiллер.
У ролях: Ш. Фенн, К. Ван Дьєн,
Л. Дрейк, Т. Шекелфорд, Р. Глiсон.

ЧЕТВЕР

СТБ.8.15“Гараж”.“Мосфiльм”,
1979 р.)
Комедiя. Дiя фiльму розвивається протягом однiєї ночi в
науково-дослiдному iнститутi, де
зiбралися члени гаражного кооперативу, щоб скоротити список
пайовикiв.
Режисер: Е. Рязанов.
У ролях: Л. Ахеджакова,
I.Саввiна, В. Гафт.

П’ЯТНИЦЯ

СТБ.18.10“Найпривабливiшаi
найсимпатичнiша”. (“Мосфiльм”,
1985р.)
Комедiя. Надя Клюєва за допомогою своєї ефектної подруги
i на науковiй основi намагається пiдкорити серце товариша по
службi, улюбленця багатьох жiнок.
Пiсля кумедних i сумних пригод
Надя знаходить своє щастя.
Режисер: Г. Бежанов.
У ролях: I. Муравйова, М. Кокшенов, Л. Куравльов.

СУБОТА

Новий канал. 20.15 “Вогонь i
лiд”. (США - Румунiя, 2008р.)
Фентезi/Драма. Карпiя - чудове
королiвство в свiтi драконiв, лицарiв i
магiї. Нею управляє король Августин
i королева Ременi. На їх спокiйну колись країну обрушується Вогненний
Дракон. Вiн сiє панiку i смерть скрiзь,
де з`являється. Єдина можливiсть

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
21.00 “Чорноморськi iгри
2009”.
23.00 Трилер “Вiдок”.
0.45 Х/ф “Украдене щастя”.
4.35 Трилер “Вiдок”.

IНТЕР

5.50 “Перепустка в Європу з
Самантою Браун”.
6.10 Х/ф “Кубанськi козаки”.
8.10 Х/ф “Богдан-Зиновiй
Хмельницький”.
9.00 Спецвипуск. Новини.
9.10 Х/ф “Богдан-Зиновiй
Хмельницький”.
11.00 Ювiлейний концерт
С.Ротару.
12.00 Спецвипуск. Новини.
12.10 Ювiлейний концерт
С.Ротару.
14.00 Спецвипуск. Новини.
14.10 Ювiлейний концерт
С.Ротару.
14.50 “Вечiрнiй квартал”.
17.05 Новини.
17.20 “Чекай мене”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Аннушка”.
23.05 Х/ф “Смертельний спадок”.
1.10 “Документ”.
2.10 “ТСН”.
2.35 Т/с “Циганське серце”.
3.20 Х/ф “Смертельний спадок”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Європу з
Самантою Браун”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смешарики”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Цукерки
“Стрiла”.
13.00 Т/с “Невiдкладна допомога
2”.
14.00 Т/с “Небо i земля”.
15.00 Т/с “Семидесятники”.
16.00 Т/с “Каменська 4”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Аннушка”.
23.40 Д/ф “Останнiй гетьман”.

22.30 “ТСН”.
23.05 Трилер “Розплата”.
1.15 “Документ”.
2.15 “ТСН”.
2.40 Т/с “Циганське серце”.
3.25 Трилер “Розплата”.
5.05 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
5.50 М/ф.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Європу з
Самантою Браун”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смешарики”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Курячi
варено-копченi стегенця.
13.10 Т/с “Невiдкладна допомога 2”.
14.00 Т/с “Небо i земля”.
15.00 Т/с “Семидесятники”.
16.00 Т/с “Каменська 4”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.

23.40 “Мiс Всесвiт - 2009”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Т/с “Майстри жахiв 2”.
3.00 “Катата потата”.
3.40 “Знак якостi”.
4.20 “Ключовий момент”.
5.00 Т/с “Майстри жахiв 2”.

ICTV

6.00 Факти.
6.20 Т/с “Троє зверху”.
7.10 Т/с “Леся+Рома”.
7.50 Х/ф “Вiдпустка в Європi”.
9.55 Х/ф “Iндиго”.
12.00 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
13.00 Д/ф “Прапороносцi”.
13.40 Iнший футбол.
14.10 Х/ф “Ворошиловський
стрiлець”.
16.40 Т/с “Зворотнiй вiдлiк”.
17.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф “День Незалежностi”.
22.00 Х/ф “Другий в командi”.
0.00 Х/ф “Команда Америка:
Свiтова полiцiя”.
2.00 Т/с “Герої”.
4.10 Д/с “Мiстика”.
4.55 Т/с “Мене звуть Ерл 3”.
0.40 “Тварини-генiї”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба розшуку
дiтей.
2.30 Т/с “Майстри жахiв 2”.
3.30 “Знак якостi”.
4.20 “Судовi справи”.

ICTV

6.00 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Т/с “Троє зверху”.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Зворотнiй вiдлiк”.
10.05 Т/с “Захист Красiна”.
11.10 Т/с “Леся+Рома”.
12.35 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “День Незалежностi”.
16.40 Т/с “Зворотнiй вiдлiк”.
17.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
21.05 Т/с “Мент в законi”.
22.10 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
23.20 Надзвичайнi новини.
0.05 Т/с “Блейд”.
1.05 Факти. Пiдсумок дня.
1.30 Х/ф “Гадюки”.

21.30 Т/с “Аннушка”.
23.40 “Незаспiвана пiсня
А.Герман”.
0.40 “Тварини-генiї”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба розшуку дiтей.
2.30 Т/с “Майстри жахiв 2”.
3.40 “Знак якостi”.
4.20 “Судовi справи”.
5.00 Т/с “Майстри жахiв 2”.

ICTV

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.15 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Т/с “Троє зверху”.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
8.40 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Зворотнiй вiдлiк”.
10.05 Т/с “Захист Красiна”.
11.05 Т/с “Леся+Рома”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
14.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
15.05 Т/с “Мент в законi”.
16.30 Т/с “Зворотнiй вiдлiк”.
17.30 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.

СТБ

5.00 “Телешанс”.
6.30 Д/ф “Страта перед
об`єктивом”.
7.00 Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.00 Х/ф “Якщо ти мене чуєш”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Моя правда. Тiматi”.
12.00 “Фантастичнi iсторiї.
Шосте вiдчуття”.
12.55 “Слiдство вели. Повiтрянi
пiрати”.
13.55 Д/ф “Остання страта”.
14.30 Д/ф “Фея для лиходiя”.
15.00 Т/с “Кулагiн i партнери”.
16.00 “Моя правда. Дарина
Донцова - життя як
детектив”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 У пошуках iстини. “Секретний код українського
прапора”.
20.10 Мюзiкл “Вечори на хуторi
поблизу Диканьки”.
22.10 Т/с “Доктор Хаус”.
23.10 “Моя правда. Володимир
Висоцький”.
3.00 Факти.
3.30 Т/с “Герої”.
4.55 Д/с “Мiстика”.

СТБ

6.20 Д/ф “Цiна вiдмови”.
6.50 “Вiкна - Новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна - Новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 Х/ф “Чоловiк для життя, або
На шлюб не претендую”.
11.05 “Росiйськi сенсацiї. Лiки
останньої надiї”.
12.00 “Фантастичнi iсторiї.
Таємницi снiгової людини”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 Д/ф “Страта перед
об`єктивом”.
14.45 Д/ф “Адреналiновий роман”.
15.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
16.00 “Моя правда. Володимир
Висоцький”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна - Новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Правила життя. Як легко
схуднути”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї. Хворий
спорт”.
21.30 Т//с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна - Новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Iрина
Печернiкова”.
0.45 Х/ф “Мiчман Панiн”.

19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
21.00 Т/с “Мент в законi”.
22.10 Т/с “Агент нацiональної
безпеки”.
23.20 Надзвичайнi новини.
0.05 Т/с “Блейд”.
1.05 Факти. Пiдсумок дня.
1.30 Х/ф “Закрите коло”.
2.55 Факти.
3.30 Т/с “Герої”.
4.55 Д/с “Мiстика”.
5.40 Т/с “Мене звуть Ерл 3”.

СТБ

4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Чорний день”.
6.50 “Вiкна - Новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала
вбивство”.
8.00 “Вiкна - Новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.30 Х/ф “Закоханий за власним
бажанням”.
10.50 “Правила життя. Як легко
схуднути”.
11.50 “Паралельний свiт”.
12.40 “Слiдство вели. Брати по
кровi”.
13.40 Д/ф “Цiна вiдмови”.
14.05 Д/ф “Анютина правда”.
14.50 Т/с “Кулагiн i партнери”.
16.00 “Моя правда. Iрина
Печернiкова”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна - Новини”.

врятуватися - звiльнити iншого дракона, Крижаного...
Режисер: Пiтоф.
У ролях: Е. Еккер, Т. Уїсдом,
Дж. Рiс-Девiс, А. Вослоу.

НЕДIЛЯ

ІСТV. 14.55 “Розшукуються
в Малiбу”. (США, 2003р.)
Комедiя. Все, чим хоче займатися Бред - або Бi-ред - роз`їжджати
зi своїми дружками по Малiбу i поводитися, як найкрутiший чорний
реппер в окрузi. Але всi навколо
знають, що хлопчина, який вiдважно
читає реп, родом з респектабельного кварталу Малiбу. I батько
Бреда, Бiл Глакман, кандидат в губернатори, серйозно боїться, що
захоплення Бi-реда “чорною” культурою може рознести в пух i прах
його передвиборну кампанiю...
Режисер: Дж. Уайтселл.
У ролях: Дж. Кенедi, Т. Дiггз, Е.
Андерсон, Р. Хол, Б. Андервуд,

* * *

НОВИЙ КАНАЛ

4.50 Х/ф “Льодовиковий удар”.
5.05 Золоте намисто України.
Глухов.
5.15 Зона ночi.
6.20 Х/ф “Нестерпна
жорстокiсть”.
7.50 Х/ф “Крокодил Дандi 2”.
10.05 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс
проти Цезаря”.
12.20 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс.
Мiсiя “Клеопатра”.
14.40 Х/ф “Астерiкс на
Олiмпiйських iграх”.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Кадети”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Загубленi 5”.
0.15 Репортер.
0.30 Спортрепортер.
0.40 Служба розшуку дiтей.
0.45 Х/ф “Два днi у Парижi”.
2.45 Х/ф “Одна любов на
мiльйон”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с “Петя Велiколепний”.
5.25 Зона ночi.
6.05 Т/с “Солдати 13”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс проти
Цезаря”.
11.05 Т/с “Кадети”.
12.15 Т/с “Солдати 13”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.05 М/с “Земля до початку
часiв”.
14.35 Teen Time.
14.40 Т/с “Крок за кроком”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Ранетки”.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадети”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.15 Т/с “Загубленi 5”.
0.15 Репортер.
0.40 Х/ф “Росiйський спецназ”.
2.25 Х/ф “Подалi вiд Рангуна”.
3.55 Студiя Зона ночi. Культура.
4.00 Райськi сади гетьмана
Сагайдачного.
4.20 Драй Храму останнi сторiнки.

18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Зоряне життя. Зоряна
“лiмiта”.
20.10 “Слiдство вели. Прапор
Адольфа Гiтлера”.
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна - Новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. В головнiй
ролi - Сергiй Iванов”.
0.45 Х/ф “Акселератка”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с “Петя Велiколепний”.
5.25 Зона ночi.
6.05 Т/с “Солдати 13”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Росiйський спецназ”.
10.55 Т/с “Кадети”.
12.15 Т/с “Солдати 13”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.05 М/с “Полiцейська
академiя”.
14.35 Teen Time.
14.40 Т/с “Крок за кроком”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Ранетки”.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадети”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.

4.25 Студiя Зона ночi.
Культура.
4.45 Козацькi могили.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Кевiн з пiвночi”.
9.10 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.10 Т/с “Закон i порядок”.
11.10 Т/с “Бандитський Петербург 2”.
13.15 Х/ф “Баал - бог шторму”.
15.15 Х/ф “Батальйони просять
вогню”.
16.40 Х/ф “Фанат”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Америкен бой”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Експеримент
“Скорпiон”.
2.15 “Свiдок”.
2.40 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
4.45 Студiя Зона ночi. Культура.
4.50 Пiднiмися на гори київськi.
5.10 Виховуючи на прекрасному.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Батальйони просять
вогню”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.10 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Правда життя”. Схуднути
до смертi.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.35 Х/ф “Фанат”.
15.20 Х/ф “Батальйони просять
вогню”.
16.50 Х/ф “Один шанс iз тисячi”.
18.25 “Речовий доказ”. Портрет
злочинця.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Офiцер убивчого
вiддiлу”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Офiцер убивчого
вiддiлу”.
2.10 “Свiдок”.
2.40 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Загубленi 5”.
0.15 Репортер.
0.40 Служба розшуку дiтей.
0.45 Х/ф “Ноттiнг-Хiлл”.
3.00 Х/ф “Воно того коштує”.
4.30 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Батальйони просять
вогню”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.30 Х/ф “Один шанс iз тисячi”.
15.10 Х/ф “Батальйони просять
вогню”.
16.35 Х/ф “У смузi прибою”.
18.25 “Правда життя”. Полювання на педофiлiв.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Кiборг 3”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Кiборг 3”.
2.10, 5.10 “Свiдок”.
2.40 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

8
чеТвер, 27 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
8.45 “Корпорацiя Сiмба”.
9.00,18.55 Анонс передач.
9.05, 12.00, 15.15, 19.30, 21.20
Дiловий свiт.
9.30 Ранок з Першим.
10.30 Т/с “Родинне свято”.
11.25 Життя триває...
12.15, 14.50, 18.15, 20.50 Ситуацiя.
12.30,18.25 Український вимiр.
13.00 Фольк-music.
14.20 Хай щастить.
15.00,21.00 Новини.
15.55 М/с “Клiффорд”.
16.25 Iндиго.
16.55 М/с “Маттiмео. Iсторiя
Редволла”.
17.25 Концертна програма “Свiт
моєї любовi”.
19.00 Точка зору.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
22.00 Громадська варта.
22.20 Далi буде...
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20,3.15 Служба розшуку дiтей.
1.25,3.25,5.50 Ситуацiя.
1.35 Громадська варта.

1.50 Муз. ua.
2.15 Далi буде...
2.45 “Околиця”.
3.35 Ранок з Першим.
4.30 Т/с “Родинне свято”.
5.25 Життя триває...

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.00 “ТСН”.
9.20 Т/с “Таке життя”.
10.25 Т/с “Атлантида”.
11.50 М/ф.
12.10 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.
15.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00 “ТСН”.
17.10 Т/с “Широка рiка”.
18.15 Т/с “Пелагiя i бiлий
бульдог”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Таке життя”.
21.20 Т/с “Пелагiя i бiлий
бульдог”.

п’ятниця, 28 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05, 12.00, 15.15, 19.30, 21.20
Дiловий свiт.
9.30 Ранок з Першим.
10.30 Т/с “Родинне свято”.
11.25 Життя триває...
12.15,14.50,18.15 Ситуацiя.
12.30,18.25 Український вимiр.
13.00 “Знайдемо вихiд”.
14.20 “Надвечiр`я”.
15.00,21.00 Новини.
15.55 Пазли.
16.30 Концертна програма “Ми дiти твої, Україно!”
17.35 Другий фестиваль молодих
дизайнерiв.
19.00 Точка зору.
19.55 Д/ф “Iван Франко”.
22.00 Автоакадемiя.
22.35 Служба розшуку дiтей.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20,3.15 Служба розшуку дiтей.
1.25,3.25,5.50 Ситуацiя.
1.35 Концерт Заза.
2.20 Право на захист.
2.45 “Надвечiр`я”.
3.35 Ранок з Першим.

4.30 Т/с “Родинне свято”.
5.25 Життя триває...

1+1

6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Чiп та Дейл поспiшають
на допомогу”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.00 “ТСН”.
9.20 Т/с “Таке життя”.
10.25 Т/с “Атлантида”.
11.50 М/ф.
12.10 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.
13.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.05 Т/с “Район Мелроуз”.
15.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.00 “ТСН”.
17.10 Т/с “Широка рiка”.
18.15 Т/с “Пелагiя i бiлий
бульдог”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Таке життя”.
21.20 Т/с “Пелагiя i бiлий
бульдог”.
22.30 “Наша Russia”.
23.05 Трилер “Дикiсть”.
1.05 Трилер “Вони”.

субота, 29 серпня
УТ-1

6.01 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi “Церква
на скелi”.
6.30 “Корпорацiя Сiмба”.
6.45 Анiмац. фiльм “Лис
Микита”.
7.10 Кращi клiпи М. Поплавського.
8.10 Свiт православ`я.
8.30 Крок до зiрок.
9.00 Анонс передач.
9.10 Доки батьки сплять.
9.45 М/ф “Золота антилопа”.
10.20 Хто в домi хазяїн?
10.45 Експерти дозвiлля.
11.15 Вихiднi по-українськи.
11.40 Темний силует.
12.25 Наша пiсня.
13.05 М/с “Клiффорд”.
13.35 М/с “Маттiмео. Iсторiя
Редволла”.
15.25 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга.
“Закарпаття” (Ужгород) “Арсенал” (Київ).
17.30 Футбол. ЧЄ. Жiнки.
Збiрна Фiнляндiї - збiрна
України.

19.40 Книга. ua.
20.20 Кiно.ua.
21.00 Новини.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 На гостину до I. Поповича.
23.45 DW. Новини Європи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Автоакадемiя.
1.45 Концерт Зазi.
2.30,4.05,5.50 Служба розшуку
дiтей.
2.40 Концерт Лари Фабiан.
4.15 Олiмпiйський лiтопис незалежної України. Фiльм 8.
“Пекiн - 2006”.
5.20 Експерти дозвiлля.

1+1

6.05 “Хранителi iсторiї”.
6.55 “Без табу”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.

неділя, 30 серпня
УТ-1

6.01 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi “Мила
серцю Лiвадiя”.
6.45 “Корпорацiя Сiмба”.
7.00 Анiмац. фiльм “Лис
Микита”.
7.30 На гостину до I. Поповича.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.10 Доки батьки сплять.
9.15 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
9.50 Крок до зiрок.
10.20 Служба розшуку дiтей.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз. ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Т. Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
12.35 Здоров`я.
13.25 “Околиця”.
13.55 Аудiєнцiя.
14.25 Благовiсник.
15.00 Класика open air.
15.55 Футбол. Чемпiонат Укра-

їни. Прем`єр-лiга. “Таврiя”
(Сiмферополь) - “Ворскла”
(Полтава). 18.00 Дiловий
свiт. Тиждень.
18.40 Фестиваль мистецтв
України. АР Крим.
21.00 Новини.
21.30 Наш футбол.
22.25 “Культурний фронт”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20, 5.50 Служба розшуку
дiтей.
1.30 Фестиваль мистецтв
України. АР Крим.
3.35 Концерт Мiшеля Сарду.
4.55 “Культурний фронт”.

1+1

6.30 Анiмац. фiльм
“Мандрiвний замок”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
10.40 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.

22.30 “ТСН”.
23.05 Трилер “Вони”.
0.50 “Документ”.
1.50 “ТСН”.
2.15 Т/с “Циганське серце”.
3.05 “Смеханiчнi пригоди Штепселя та Тарапуньки”.
5.20 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Європу з
Самантою Браун”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смешарики”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Шкiльнi щоденники.
13.00 “Невiдкладна допомога 2”.
14.00 Т/с “Небо i земля”.
15.00 Т/с “Семидесятники”.
16.00 Т/с “Каменська 4”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
20.00 “Подробицi”.
2.20 Х/ф “Ведмiдь”.
3.05 Т/с “Циганське серце”.
3.50 Трилер “Дикiсть”.
5.20 Т/с “Дiвчата Гiлмор”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в Європу з
Самантою Браун 2”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смешарики”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Марш Турецького”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Вино бiле
сухе Совiньон.
13.00 “Невiдкладна допомога 2”.
14.00 Т/с “Небо i земля”.
15.00 Т/с “Семидесятники”.
16.00 Т/с “Каменська 4”.
17.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.00 Новини.
18.20 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї
Ганни”.

10.40 М/с “Чiп та Дейл
поспiшають на допомогу”.
11.05 Анiмац. фiльм
“Мандрiвний замок”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
14.50 Х/ф “Потяг до Юми”.
17.15 Комедiя “Квартирантка”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Криве дзеркало”.
22.15 “Наша Russia”.
22.45 “Концерт Майкла Джексона”.
1.20 Х/ф “Потяг до Юми”.
3.15 Концерт “Вiдкривалки”.
4.30 Д/ф “Мiй Шевченко”.

ІНТЕР

6.40 “Перепустка в прекраснi
вихiднi з Самантою
Браун”.
7.20 Х/ф “Сьома подорож
Синдбада”.
9.10 “У Городку”.
9.40 “Мiстечко”.
10.20 “Картата потата”.
11.00 Т/с “Чоловiча робота”.
14.50 Х/ф “Рятувальники.
Критична маса”.
16.50 “Позаочi”. С. Нiконенко.
18.00 Т/с “Каменська 5”.
20.00 “Подробицi”.
11.05 “Караоке на майданi”.
12.10 “Смiшнiше за кроликiв”.
13.05 “Криве дзеркало”.
15.20 Комедiя “Розлучення та
семеро дiтей”.
17.30 Х/ф “Ще один шанс”.
19.30 “ТСН”.
20.20 Х/ф “Ще один шанс”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.20 Комедiя “Горiлка-лимон”.
1.20 “Концерт Майкла Джексона”.
3.25 Х/ф “Том Сойєр”.
4.45 Х/ф “Багата наречена”.

ІНТЕР

6.10 “Перепустка в прекраснi
вихiднi з Самантою
Браун”.
6.50 Х/ф “Танцi вулиць”.
8.50 “Квадратний метр”.
9.40 М/с “Смешарики”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 Х/ф “Осiннiй детектив”.
12.20 Х/ф “Доживемо до
понедiлка”.
14.40 Концерт В. Леонтьєва.
16.50 “Формула кохання”. В.
Леонтьєв.
17.50 Х/ф “Важливiше, нiж
кохання...”

20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Аннушка”.
23.40 “Куля для комдива. Таємниця загибелi Щорса”.
0.40 “Тварини-генiї”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.30 Т/с “Майстри жахiв 2”.
3.30 “Знак якостi”.
4.20 “Судовi справи”.
5.00 Т/с “Майстри жахiв 2”.

ICTV

6.00 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Т/с “Троє зверху”.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Зворотнiй вiдлiк”.
10.05 Т/с “Захист Красiна”.
11.05 Т/с “Леся+Рома”.
12.30 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
14.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
15.05 Т/с “Мент в законi”.
16.30 Т/с “Зворотнiй вiдлiк”.
17.30 “Агент нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
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19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
21.00 Т/с “Мент в законi”.
22.05 “Агент нацiональної безпеки”.
23.15 Надзвичайнi новини.
0.05 Т/с “Блейд”.
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.30 Х/ф “Внизу”.
2.50 Факти.
3.20 Т/с “Герої”.
4.45 Д/с “Мiстика”.
5.30 Т/с “Мене звуть Ерл 3”.

СТБ

4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Анютина правда”.
6.50 “Вiкна - Новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 Т/с “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна - Новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 Х/ф “Гараж”.
11.00 “Зоряне життя. Зоряна
“лiмiта”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
12.45 “Слiдство вели. Прапор
Адольфа Гiтлера”.
13.45 Д/ф “Чорний день”.
14.10 Д/ф “Паралельнi долi”.
15.00 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
16.00 “Моя правда. В головнiй
ролi - Сергiй Iванов”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна - Новини”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Вечiрнiй квартал”.
23.30 Х/ф “Роккi 5”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Т/с “Майстри жахiв 2”.
3.10 “Знак якостi”.
3.50 “Судовi справи”.
4.40 Т/с “Майстри жахiв 2”.

20.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
21.00 Максимум в Українi.
21.40 Ти не повiриш!
22.35 Голi i смiшнi.
23.35 Факти. Пiдсумок дня.
0.00 Автопарк.
0.50 Х/ф “Товариство вбивць”.
2.55 Х/ф “Вторгнення динозавра”.

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.15 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Т/с “Троє зверху”.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Про-Ziкаве. ua.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Зворотнiй вiдлiк”.
10.05 Т/с “Захист Красiна”.
11.10 Т/с “Леся+Рома”.
12.35 Каламбур.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Термiнатор. Хронiки
Сари Коннор”.
14.10 “Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
15.15 Т/с “Мент в законi”.
16.20 Х/ф “Хижаки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.

4.50 “Телешанс”.
6.20 Д/ф “Паралельнi долi”.
6.50 “Вiкна - Новини”.
6.55 “Бiзнес +”.
7.00 “Вона написала вбивство”.
8.00 “Вiкна - Новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 Х/ф “А якщо це кохання?”
11.00 Х/ф “Гардемарини, вперед!”
17.20 “ВусоЛапоХвiст”.
18.00 “Вiкна - Новини”.
18.10 Х/ф “Найпривабливiша i
найсипатичнiша”.
20.00 “Концерт М. Задорнова “Не
забувається таке нiколи”.
22.00 “Вiкна - Новини”.
22.25 Х/ф “Весьєгонська вовчиха”.
1.05 Х/ф “Великий атракцiон”.

20.30 “Мiсце зустрiчi”.
22.40 Х/ф “Ерiн Брокович”.
1.20 Х/ф “Сьома подорож
Синдбада”.
2.50 “Подробицi” - “Час”.
3.20 Х/ф “Ерiн Брокович”.
5.30 М/с “Супермен”.

2.55 Х/ф “Апокалiпсо”.
4.25 Х/ф “Звичайна справа”.

ICTV

ICTV

6.10 Факти.
6.30 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
7.05 Максимум в Українi.
7.50 Добрi новини.
7.55 Х/ф “Хижаки”.
9.55 Анекдоти по-українськи.
10.15 Т/с “Леся+Рома”.
11.30 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
14.10 12 найкращих шахраїв
України.
14.55 Х/ф “Зграя акул”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Х/ф “Володар кiлець:
братерство кiльця”.
22.55 Наша Russia.
23.35 Прожекторперiсхiлтон.
0.05 Голi i смiшнi.
0.45 Х/ф “Молодий Ганнiбал”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Дорога, що веде до
щастя”.
22.50 Х/ф “Жанна Д`Арк”.
2.00 “Подробицi тижня”.
2.50 “Картата потата”.
3.20 Х/ф “Жанна Д`Арк”.
5.40 М/с “Супермен”.

ICTV

6.25 Факти.
6.45 Т/с “Альф”.
7.15 Х/ф “Мiст в Терабiтiю”.
9.15 Квартирне питання.
10.25 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
12.45 Факти. Свiт.
13.00 Наша Russia.
13.40 Прожекторперiсхiлтон.
14.25 Анекдоти по-українськи.
14.55 Х/ф “Розшукуються в
Малiбу”.
16.55 Х/ф “Проблемна дитина”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Х/ф “Проблемна дитина 2”.
21.00 Х/ф “Сволоти”.
23.05 Х/ф “Фантоми”.
1.25 Iнтерактив. Тижневик.
1.40 Х/ф “Сплячi”.
4.00 Х/ф “Беззастережна
любов”.

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Т/с “Петя Велiколепний”.
5.20 Дике поле.
5.30 Студiя Зона ночi. Культура.
5.35 Казимир Велiкий, або
Мальовiч селянський.

СТБ

4.30 “Телешанс”.
6.00 “Коли хiрурги залишають
iнструменти всерединi”.
6.50 М/ф.
7.30 “Еники-Беники”.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф: “Чортеня з пухнастим хвостом”, “Крокодил
Гена i Чебурашка”.
13.00 “Концерт М. Задорнова
“Не забувається таке
нiколи”.
14.50 Х/ф “Рiдна дитина”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
19.00 Х/ф “Найпривабливiша i
найсимпатичнiша”.
20.50 “Найпривабливiша
i найсимпатичнiша”.
Невiдома версiя.
21.50 “Моя правда. Маша
Малиновська”.
22.50 “Зоряне життя. Зоряна
“лiмiта”.
23.50 “Нез`ясовно, але факт”.

СТБ

5.45 “Сучасна медицина.
Чудеса i сенсацiї”.
6.35 М/ф: “Алiса в Країнi
Чудес”, “Алiса в
Задзеркаллi”.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
11.10 Х/ф “Весьєгонська
вовчиха”.
13.20 У пошуках iстини. “Секретний код українського
прапора”.
14.20 “Слiдство вели. Гауляйтер Ленiнграда”.
15.25 Д/ф “Покiрний кат”.
16.00 “Правила життя. Синдром самовбивцi”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Шукаю наречену без
приданого”.
22.10 Х/ф “Найщасливiшi”.
0.10 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
1.10 Х/ф “Вокзал для двох”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.20 Х/ф “Звуки регги”.

18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Моя правда. Маша Малиновська”.
20.10 “Слiдство вели. Брати по
кровi”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна - Новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Моя правда. Тiна
Канделакi”.
0.45 Х/ф “Квiти вiд переможцiв”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с “Петя Велiколепний”.
5.25 Зона ночi.
6.05 Т/с “Солдати 13”.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Ноттiнг-Хiлл”.
11.35 Т/с “Кадети”.
12.50 Т/с “Друзi”.
13.30 Репортер.
13.35 Мультсеріали
14.35 Teen Time.
14.40 Т/с “Крок за кроком”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Ранетки”.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадети”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.

23.20 Т/с “Загубленi 5”.
0.15 Репортер.
0.40 Служба розшуку дiтей.
0.45 Х/ф “Наживка”.
2.55 Х/ф “Битва Дракона”.
4.25 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Батальйони просять
вогню”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.40 Х/ф “У смузi прибою”.
15.30 Х/ф “Батальйони просять
вогню”.
17.00 Х/ф “Свiдоцтво про
бiднiсть”.
18.25 “Легенди бандитської Одеси”. Портсигар Будьонного.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Помста”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00, 2.20, 5.10 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Помста”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

6.00 Служба розшуку дiтей.
6.05 Т/с “Солдати 13”.
6.10 Зона ночi.
6.50 “Пiдйом”.
6.55 Т/с “Друзi”.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Хапайте цих дiтей”.
11.00 Т/с “Кадети”.
12.15 Т/с “Солдати 13”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
14.05 М/с “Полiцейська академiя”.
14.35 Teen Time.
14.40 Т/с “Крок за кроком”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Ранетки”.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Кадети”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Камедi-клаб Росiя.
0.25 Репортер.
0.55 Х/ф “Жах на вулицi В`язiв 4”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Моя М. Заньковецкая.
3.05 Вчитель, перед iм`ям твоїм.
3.25 Золоте намисто України.
Новгород-Сиверськiй.
3.30 Студiя Зона ночi.

3.35 Невiдома Україна.
4.30 Студiя Зона ночi.
4.35 Джерела Батькiвщини.
4.50 Братiя i дружина.
5.05 У литовський час.

0.50 Х/ф “Перемикаючи
канали”.
2.40 “Мобiльна скринька”.
2.55 Х/ф “Сiм старих i одна
дiвчина”.

1.45 Х/ф “Троянська вiйна”.
3.00 Студiя Зона ночi. Культура.
3.05 I буде новий день.
3.50 Студiя Зона ночi.
3.55 Невiдома Україна.
4.50 Студiя Зона ночi.
4.55 Запорiзька Сiч. Вiтоки.
5.10 Козацкий флот.
5.25 Зоряна година козачества.
5.35 Студiя Зона ночi. Культура.

НОВИЙ КАНАЛ

5.45 Х/ф “Бiтлджюс”.
5.50 Золоте намисто України.
Козелец.
6.00 Золоте намисто України.
Кременец.
6.10 Хотiн.
6.20 Зона ночi.
7.15 Репортер.
7.35 Х/ф “Перемагаючи
Лондон”.
9.35 Будинок закритий на
ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.10 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.10 “Файна Юкрайна”.
14.40 Хто проти блондинок?
15.45 “Моя прекрасна няня”.
16.30 Х/ф “Хапайте цих дiтей”.
18.25 Х/ф “Кiшки проти собак”.
20.15 Х/ф “Вогонь i лiд”.
22.15 Хто проти блондинок?
23.20 Х/ф “Нiхто не знає про
секс”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.30 Руйнiвники мiфiв4.
9.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
10.05 Клiпси.
10.30 Х/ф “Вогонь i лiд”.
12.55 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.10 Аналiз кровi.
14.50 Зорянi драми.
15.45 Info-шок.
16.45 Iнтуїцiя.
17.45 Т/с “Моя прекрасна
няня”.
18.10 Х/ф “Свiдок на весiллi”.
20.10 Х/ф “Мiй кращий коханець”.
22.30 “Файна Юкрайна”.
23.00 Камедi-клаб Росiя.
0.05 Х/ф “Красуня i чудовисько”.
2.00 Студiя Зона ночi. Культура.
2.05 Репресованная культура.
Незнищуване суспiльство
№1.
2.45 Кубло.
3.00 Студiя Зона ночi.
3.05 Невiдома Україна.
4.00 Студiя Зона ночi.
4.05 Козаччина: руїна.
4.15 Там на горi сiкти йде.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос
вiруючого”.
7.00 Х/ф “Батальйони просять
вогню”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.35 Х/ф “Свiдоцтво про
бiднiсть”.
15.00 Х/ф “Калина червона”.
17.10 Т/с “Осiннiй детектив”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Одного разу порушивши закон”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Вбивця ворон”.
2.30, 5.10 “Свiдок”.
2.55 “Речовий доказ”.
3.55 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Блага звiстка з Рiком
Реннером”.
7.00 Т/с “Осiннiй детектив”.
9.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.00 Х/ф “Чотиринога зiрка”.
12.10 Х/ф “Загублений рай”.
13.45 Художній фільм “Калина
червона”.
16.00 “Вайп Аут”.
17.00 Т/с “Кобра”.
18.40 Х/ф “Листи з Iводзiми”.
21.50 Х/ф “Бет-21”.
0.10 Х/ф “Схованки душi”.
1.50 “Речовий доказ”.
3.40 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.
4.30 Закаляя юнацтво.
4.45 Студiя Зона ночi. Культура.
4.50 Ступенi до неба.
5.10 Зона ночi.

НТН

6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.00 Т/с “Кобра”.
8.40 М/ф “Оггi та кукарачi”.
11.00 “Вайп Аут”.
12.00 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.50 “Речовий доказ”. Портрет
злочинця.
15.25 “Легенди бандитської
Одеси”. Портсигар
Будьонного.
16.00 Т/с “Бандитський Петербург 3”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Напад акул на
весняних канiкулах”.
20.40 Х/ф “Воскрешаючи
мерцiв”.
23.30 Х/ф “Загроза вторгнення”.
1.25 Х/ф “Схованки душi”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.
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Я К З БЕ РІ ГАТИ Я БЛУ К А
ТА ГРУ Ш І

ДЕСЯТЬ ГОЛОВНИХ ПОРАД

ЩОБ СТАТИ ЩАСЛИВІШИМ

В умовах економічних негараздів, що впливають на якість життя, їх
сформулював англійський психолог
Річард Уайзман з університету Хартфордшира (Велика Британія). Вони
допоможуть ефективно впоратися із
емоційним стресом і стати щасливішим у житті. Про це повідомляє сайт
“Освітній портал”.

Згідно з рекомендаціями англійського
професора, перший і найпростіший спосіб
поліпшити настрій і позбутися гнітючого
відчуття тривоги або апатії - це зустрітися
зі старим другом, якого ви давно не бачили і з яким тривалий час не спілкувалися.
Наступні дві прості поради для швидкого зняття стресу: переглянути смішний
фільм або телепрограму, або займатися
фізичними вправами по півгодини тричі
на тиждень. Остання рекомендація дасть
змогу зменшити вироблення гормонів
стресу, а при регулярних заняттях допоможе краще контролювати свої емоції.
Порада номер чотири - скоротити перегляд телепередач наполовину, оскільки
тривалий і регулярний перегляд телевізора не відволікає від психологічних проблем, а лише нагнітає емоційний стан.
П’ята порада - замість ходіння по
крамницях купити квиток на концерт, у
кіно, незвичайну виставку або відвідати

ресторан з екзотичною кухнею. Це дасть
змогу набути нового досвіду і набратися
нових вражень.
Шоста порада полягає у відкритті нових можливостей для особистого
розвитку, самовдосконалення і тимчасової зайнятості, відволікаючої від пасивного самоїдства вдома: професор
Уайзман переконує спробувати знайти
нове хобі, нове заняття, що вимагає
соціальної активності та відповідальності, чи оволодіти раніше незнайомими навичками.
Ще професор радить робити 20хвилинні прогулянки у сонячну погоду - цього часу вистачає, щоб організм
отримав не лише достатню кількість корисного ультрафіолету, але й виробив
гормон серотонін, що поліпшує настрій.
Музика - потужний засіб для перемоги
над негативними емоціями, переконаний
Уайзман. На його думку, розслаблену або
навпаки ритмічну музику треба слухати по
десять хвилин щодня.
Ще один дієвий спосіб релаксації і
можливості позитивного настрою - спілкування із домашніми тваринами.
Нарешті, для справжнього емоційного
спокою треба припинити дивитися, слухати і читати політичні новини - ця остання
порада особливо актуальна під час фінансової кризи, вважає професор.

ЦЕ ДОСТУПНЕ КОЖНОМУ

СХУДНУТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ОЦТУ

Розчином звичайного оцту підгодовували мишей фахівці з японського Центрального дослідницького інституту. І результати виявилися більш, ніж позитивними.
Експериментатори встановили, що гризуни, які сидять на багатій на жири дієті, набирали меншу вагу, якщо
їм давали ще й оцет, поширений не менше ніж приправи
майже у кожному домі для заправляння салатів і виготовлення різних соусів. Томоо Кондо і його колеги встановили, що невеликі кількості кислоти CH3COOH (головної
складової оцту) можуть впливати на кров’яний тиск, рівень цукру у крові і накопичення жирів.
Вчені вирішили перевірити вплив оцту на мишей. У
результаті ті з них, які вживали оцет, важили на 10 відсотків менше (незалежно від дози). Виявивши цей факт,
вчені вирішили з’ясувати, що відбувається при цьому на
генетичному рівні.
Виявилося, що оцтова кислота запускає роботу певних генів. У результаті організм починає виробляти білки,
які розщеплюють жири, що надходять до організму. Через це гризуни товстішають менше.
Звичайно, дане відкриття не означає, що треба почати поглинати оцет пляшками. Все добре у міру, і не варто
забувати, що великі кількості цієї рідини, як і концентрована оцтова кислота, можуть дуже негативно позначитися на роботі системи травлення.

Насамперед плоди потрібно знімати руками.
Але у жодному випадку не
обтрушуйте їх з дерева,
оскільки биті не зберігаються. Знімати їх потрібно
в суху прохолодну погоду, разом з плодоніжкою
і обережно опускати в
корзини-столбушки, обшиті усередині мішковиною,
або плодозбиральні сумки
з дном, що відкривається.
Потім плоди сортують. Для
тривалого зберігання непридатні плоди, пошкоджені плодожеркою, довгоносиком, щитівкою.
На дно ящика вистилають стружку шаром 1—2
см, усередині укладають
папір у вигляді конверта
так, щоб вільними кінцями
можна було укрити яблука
зверху, та між рядами роблять прошарок із паперу.
Різні сорти фруктів вимагають різної упаковки.
При відборі, сортуванні
та упаковці необхідно сте-

ні кільцями, і 3 морквини,
терті на грубій терці. Потушені овочі виложіть у кастрюльку, зверху виложіть
жарені рибні кульки. Залийте водою с двома ложками томатної пасти. Вода
повинна покрити кульки.
Тушіть на маленькому вогні
хвилин 15.

ЯБЛУЧНИЙ БІСКВІТ
„ГІСТЬ НА ПОРОЗІ”
6 яєць, 6 яблук середнього розміру, бажано кислих, 1 стакан цукру, 1 стакан борошна, 10 г меленої
кориці, 1 ч. л. розпушувача
для тіста, 1 ст. л. маргарину або вершкового масла
для змащування форми,

ШКОЛА ДЛЯ БАТЬКІВ

ПРО ЩО НЕ МОЖНА ГОВОРИТИ ПРИ ДІТЯХ

Ні в якому разі недопустимі навіть найневинніші суперечки щодо
їх виховання. Якщо в цьому питанні
між батьками існують розбіжності, то
їх обговорення потрібно винести за
межі квартири, або дочекатися моменту, коли дитини не буде вдома.
“Він ще маленький і нічого не розуміє”, - думають батьки і дозволяють
собі при дітях не найкращі висловлювання на адресу сусідів, родичів, знайомих або вчителів. Якоюсь мірою
вони мають рацію - дитина може не
зрозуміти значення розмови. Але всі
дорослі вирази і думки про оточення
запам’ятовує дуже добре. А потім,
ніби магнітофонний запис, видає їх з
точністю до кожного слова, і навіть з
такою самою інтонацією.
“Як твої справи в музичній школі?”,- запитала десятирічну онуч-

жити за тим, щоб восковий наліт на яблуках
не був пошкоджений.
Сортування та упаковка виконуються в тіні, не
залишаючи довго плоди на сонці. Потім їх без
зволікання переносять
у підвал, де температура
значно нижча, ніж в саду.
Чим швидше закладають
плоди в пристосоване сховище, тим довше та краще
вони зберігаються. Для
зберігання яблук необхідно
підтримувати температуру,
близьку до нуля, для груш
— від нуля до 1 градуса тепла. При такій температурі
яблука та груші найменше
вражаються мікроорганізмами, краще зберігають
смак, аромат, вигляд. На
початку зберігання щодня
протягом декількох годин
бажано провітрювати приміщення. Температура при
цьому повинна бути не
нижче 0°.
Після того, як у приміщенні встановлюється
необхідна температура,
провітрюють рідше —
один раз в 1—1,5 місяця.
Врахуйте: при збільшенні температури на 1—2
градуси різко міняється

* * *

ФРИКАДЕЛЬКИ
З РИБНИХ КОНСЕРВІВ
1 банка “Сардин у маслі” добре розім’яти, додати 2 ст. л. (без верху) манної крупи, 2 яйця, 0,5 ч. л.
соди (гашеної оцтом), сіль,
перець.
Зробити маленькі кульки, смажити на олії.
Окремо потушити в
невеликій кількості олії 2
великі цибулини, наріза-

ку
бабуся,
- “Все добре,
але училка із
сольфеджіо
до мене чіпляється. Напевно,
грошей
хоче, щоб ми
її репетитором узяли”.
Ні в якому
разі не обговорюйте при
дітях їх вчителів. Є межі, які
переходити
не варто. Ні
за яких обставин. Подумайте самі, як дитина буде вчитися, коли
чує вдома, що вчителька - “хабарниця”, “психопатка”, “тупа” або що в неї
давно вже “старечий маразм”. Якщо
дитина не поважатиме свого вчителя, на ефективності навчання можна
поставити хрест. У жодному разі не
можна займати позицію: “Ти в мене
найкращий, це вчителька погана”.
Доволі неоднозначною є тема
обговорення при дітях інших членів
сім’ї, друзів, сусідів, колег по роботі. Найнебезпечніший варіант - якщо
сім’я “товаришує проти когось”, або
взагалі “проти всіх”. Дитина постійно чує, що всі навколо погані, і тільки “ми” хороші. Очевидно, що вона
зіткнеться з певними труднощами у
спілкуванні з друзями, вчителями, та
й з усім навколишнім світом.
Двоє друзів-першокласників сва-
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ряться у дворі: “Я не хочу з тобою
гратися. Ти зламав мою машинку. Ти
такий же невдаха, як і твій батько!”
Батьки, які чують таку репліку сина,
густо червоніють і намагаються відвести дитину в інший бік, щоб провести “виховну” роботу. А дитина не розуміє, що вона такого сказала - адже
вона просто повторила те, що не раз
чула від них. Сором, який відчувають
батьки в таких ситуаціях - далеко не
найстрашніше. Набагато гірше, що у
свідомості дитини з’являється чітке
уявлення про те, що правду говорити не можна, оскільки за неї буде покарання. Не дивно, якщо дитина за
таких обставин стане обманювати і
лицемірити. І як не сумно визнавати
цей факт, але цьому його навчили
власні батьки...
Ще одна “болюча” тема, яку не потрібно обговорювати при дитині, - політична. Ми звикли лаяти нашу владу,
дуже довго це було ознакою “хорошого тону”. Дуже складно прищеплювати
дітям повагу до влади, якщо і з екранів телевізорів вони чують на адресу
людей, у чиїх руках знаходиться доля
країни, далеко не найприємніші висловлювання. Звичайно, в дітях неможливо виховати ідеали, в які ми самі
не віримо, але і показувати зворотний
бік медалі не варто. Найоптимальніший вихід - привчати своїх дітей у
старшому віці не приймати все почуте на віру, а вміти аналізувати інформацію і зіставляти озвучену будь-ким
точку зору з реальним життям.
Вероніка РЕНІНА.

СМАЧНОГО

якість продукції. Якщо
температура знизиться на
1—2 градуси, деякі сорти
підмерзають.
Останнім часом все
ширше застосовується новий спосіб зберігання яблук
в так званому ізольованому
газовому середовищі — в
плівковій упаковці. Вона
дозволяє подовжити терміни зберігання плодів, зменшити в 1,5 — 2 рази втрати
від різних захворювань і
більш повно зберегти товарні якості продукту. Для
упаковки 25—30 кілограм
яблук зручніше користуватися
поліетиленовими
мішками-вкладками розміром 1100х1100 міліметрів.
У ящику спочатку розташовують паперову прокладку,
а потім вже поліетиленовий
мішок-вкладку, який заповнюється плодами. Заповнивши ящик, необхідно
відкритий верхній кінець
мішка-вкладки щільно притиснути до яблук, щоб максимально видалити повітря
і потім вже горловину мішка
ретельно закрутити ізоляційною стрічкою. Під час
зберігання необхідний постійний контроль за якістю
фруктів.

* * *

борошно для обсипання
форми .
Охолодженні яйця розбийте в посуд для збивання. Всипте весь цукор і збивайте суміш, доки її маса
не збільшиться приблизно
вдвічі. Додайте борошно.
Розмішуйте, доки в масі
не з’являться бульбашки
повітря. Покладіть у тісто
розпушувач і ретельно все
перемішайте.
Форму для кексів діаметром приблизно 22 см
змастіть маргарином або
вершковим маслом і обсипте мукою.
Трохи менше половини
тіста налийте у форму.
Почищені яблука на-

кришіть на тісто прямо у
форму.
Щедро посипте яблука
корицею.
Додайте у форму тісто,
що залишилося, поставте
бісквіт в не дуже сильно
розігріту духовку і випікайте при температурі 180°С
протягом 45 хвилин.
Перевіряйте готовність
бісквіта дерев’яною скіпочкою. Проткніть бісквіт в центрі. Якщо скіпочка виходить
сухою, бісквіт готовий.
Витягніть форму з духовки, дайте постояти хвилин
5, накрийте її блюдом для
сервування і переверніть
блюдо разом з формою.
Зніміть форму з бісквіта.

АКТУАЛЬНО

ЯКЩО ВИНО, ТО ТІЛЬКИ
ЧЕРВОНЕ І СУХЕ!

Шотландські медики встановили, що ресвератрол,
що міститься у сухому червоному вині, працює як чудовий терапевтичний препарат при блокуванні запальних
реакцій, попередженні виразкових утворень і деяких інших небезпечних змін у внутрішніх органах людини.
Вчені повідомили, що ресвератрол являє собою природний фітоалексин, який виділяється деякими рослинами як захисна реакція проти паразитів, таких як бактерії
або гриби. Раніше ресвератрол був синтезований штучно
і продається як біологічно активна добавка, основною сировиною для якої є рослина Горець японський.
Під час експериментів на мишах і пацюках були виявлені протиракові, протизапальні, що понижують цукор у
крові, та інші позитивні ефекти. Проте, більшість цих результатів поки що не була підтверджена на людях.
Дослідження, проведене в Центрі біомедичних досліджень міста Глазго, довело, що винний ресвератрол - це
не лише ефективний засіб при короткочасному застосуванні для боротьби з паразитичними інфекціями, але у
разі довготривалого використання він виступає як ключовий елемент для побудови біологічного захисту проти
виникнення апендициту, перитоніту, сепсису та інших захворювань, стверджують експерти.

ВИШУКАНИЙ ДЕКОР
Орхідеї квітнуть протягом 3-4 місяців. У довгастому м’ясистому листі міститься великий запас живильних речовин, який витрачається на утворення
довгого зігнутого пагона.
У країнах західної Європи дуже
модні граціозні квітучі орхідеї фіксувати на опорах спеціальними кліпсами,
наприклад, у вигляді бабочки. Завдяки
опорі пагін не ламається під тягарем
суцвіття. Підбирайте декор і опори в
тон до квіток орхідеї.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ДО УВАГИ БАТЬКІВ!

Проводиться набір учнів району до природничоматематичного ліцею на базі Макарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1.
Документи приймаються до 25 серпня 2009
року.
Довідки за телефонами: 5-12-33; 5-15-48.

БУДУЄМО САМІ!

(будівництво госп.способом власними силами)

БУДИНКИ, КОТЕДЖІ, ГАРАЖІ, ЛАЗНІ
ФУНКЦІЇ ГЕНПІДРЯДНИКА, ПІДБІР
ПРОЕКТІВ, КОНСУЛЬТАЦІЇ З БУДІВНИЦТВА
ТА РЕМОНТУ, СКЛАДАННЯ КОШТОРИСІВ,
ПІДБІР МАТЕРІАЛІВ, ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТА
ВИКОНАВЦІВ, ДИЗАЙН ПРОЕКТУВАННЯ.

ТЕЛЕФОНИ: 8-050-334-99-19;
8-093-188-26-52.
Будь-які види будівельних робіт, штукатурка, криниці під ключ. Тел. 8-096-563-80-30.

Р Е М О Н Т П РА Л Ь Н И Х
МАШИН-АВТОМАТІВ.
ТЕЛЕФОН 8-067-501-95-77.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №024014, виданий 12 лютого
2008 року управлінням земельних ресурсів у Макарівському районі на підставі рішення договору купівлі-продажу
від 17 грудня 2007 року №93-12-V по Чорногородській
сільській раді та зареєстрований в Книзі записів за
№010833000024 на ім’я ФЕДОРУСОВА Миколи Івановича, вважати недійсним.
ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право власності на нерухоме
майно серії САА №065878 на домоволодіння , яке знаходиться в селі Северинівка по вулиці Жданова, 1, видане
на підставі розпорядження органу приватизації за №49
від 06.07.2005 року і зареєстровано в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно 28.09.2005 року
на ім’я СМЕТАНИ Михайла Петровича та СМЕТАНИ
Леокадії Йосипівни, вважати недійсним.

ІЗ ЗОЛОТИМ ВЕСІЛЛЯМ!

Шановні Петре Григоровичу
та Ольго Омельківно ЗАХАРЧЕНКИ
із Ніжилович.
Щиро вітаю Вас із золотим весіллям.
Бажаю щастя, міцного здоров’я на многії і благії літа.
З повагою Василь НЕСТЕРЕНКО.

З ОДРУЖЕННЯМ!

Із найщасливішим днем у спільному житті - весільним редакція газети “Макарівські вісті” вітає

Вероніку та Олексія.

Життя прожити - не поле перейти,
А вам цим полем ще йти та йти...
Бажаємо щастя, радощів немало.
Так і живіть, щоб люди поважали.
Як вишитий рушник хай квітне
ваша доля
Добром, достатком,
радістю, здоров’ям.
Хай вам цвіте барвінок і калина,
Хай зігріва кохання лебедине,
Хай буде в серці все життя весна,
Хай вас єднає доленька ясна.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Для ЗАТ «Рууккі Україна», розташоване в с. Копилів, підготовлено пакет документів для розгляду
в Державному управлінні охорони навколишнього
природного середовища в Київській області на
отримання дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
ЗАТ «Рууккі Україна» спеціалізується на холодній
обробці листового металу.
Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин
- 0,593 т/рік. Масова концентрація забруднюючих речовин в газопиловому потоці не перевищує норматив
гранично-допустимих викидів відповідно до чинного
законодавства.
Зауваження громадських організацій і окремих громадян з даного питання надсилати до Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт.
Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протягом місяця з дня опублікування оголошення.

ВІДОМЧИЙ КОНТРОЛЬ - ІНСТРУМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ
ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Державний
внутрішній
фінансовий контроль є важливим інструментом державного управління, що дає змогу
досягти виконання зазначених завдань та зменшити кількість проблемних питань,
пов’язаних з діяльністю органів державного і комунального сектора, тому Кабінет Міністрів України постановою від
22.05.2002 №685 „Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю” доручив керівникам міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади забезпечити
створення і функціонування
самостійних
контрольноревізійних підрозділів.
У
Київській
області
контрольно-ревізійні підроз-

діли функціонують у дев’яти
територіальних органах центральних органів виконавчої
влади, Київській обласній
раді та в Управлінні освіти і
науки Київської облдержадміністрації. В Управлінні ветеринарної медицини в Київській області та Головному
управлінні праці та соціального захисту населення Київської облдержадміністрації
виконання функцій внутрішнього фінансового контролю
покладено на окремих працівників у зв’язку з відсутністю або незначною кількістю
підпорядкованих
суб’єктів
господарювання.
Контрольно-ревізійне
управління в Київській області здійснює координацію
та методичне забезпечення
контрольно-ревізійної
ро-

боти в територіальних (урядових) органах міністерств,
інших центральних органах
виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування. Адже, налагодження
дієвої співпраці всіх державних контролюючих органів
при здійсненні контрольноревізійних заходів є одним із
шляхів підвищення ефективності державного фінансового контролю в цілому.
Найбільш поширеним видом співпраці є погодження
піврічних планів роботи, що
дозволяє уникнути дублювання при проведенні контрольних заходів на одних і тих
же запланованих суб’єктах
господарювання, які підлягають контролю, проводити
одночасно в терміни, визначені КРУ в Київській області;

методичне
забезпечення
територіальних органів центральних органів виконавчої
влади та місцевих органів
влади
Для набуття практичного
досвіду та підвищення професійного рівня працівників,
які здійснюють внутрішній
фінансовий контроль, у КРУ в
Київській області проводяться практичні заняття.
КРУ в Київській області
проводить також перевірки
стану контрольно-ревізійної
роботи та аналіз щоквартальної звітності підрозділів
внутрішнього
фінансового
контролю
територіальних
органів центральних органів
виконавчої влади.
О.МИСЮК,
заступник начальника
КРУ в Київській області.

КУРИШ У НЕ ВСТАНОВЛЕНОМУ МІСЦІ – ПЛАТИ ШТРАФ
Відповідно до Закону України „Про
заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і
їх шкідливого впливу на здоров’я населення” ( із змінами внесеними Законом України від 11.06.2009 № 1512-УІ)
встановлені обмеження щодо продажу та вживання тютюнових виробів.
А саме: відповідно до статті 175-1
Кодексу України про адмінправопорушення органам місцевого самоврядування необхідно прийняти рішення
та визначити місця, заборонені для
куріння тютюнових виробів, у додаток
тих, що прямо заборонені Законом.
За куріння у заборонених місцях
працівникам міліції надано право
складати протоколи про адміністративні правопорушення, а в разі порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської
(селищної) ради - уповноваженими
особами. За порушення передбачено
попередження або штраф у розмірі
від 3-х до 10-ти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Повторне порушення протягом року тягне
штраф у розмірі від 10-ти до 20-ти
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
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У статті 13 про обмеження щодо
реалізації (продажу) та вживання тютюнових виробів даного Закону зазначено, що їх продаж особам, які не
досягли 18 років забороняється, а
також не можна продавати сигарети
і цигарки в упаковках, що містять їх
менше ніж 20 штук, чи поштучно.
Забороняється куріння тютюнових
виробів у громадських місцях, у тому
числі: у закладах охорони здоров’я,
навчальних закладах незалежно від
форми власності і підпорядкування; у
спортивних спорудах; у закладах, підприємствах та організаціях культури; у
залах чекання пасажирів на залізничних, авто- й аеровокзалах; у вагонах
поїздів, автобусах, таксі, включаючи
маршрутні таксі, тролейбусах, трамваях, метрополітені; на територіях дитячих майданчиків.
В інших місцях та на робочих місцях куріння тютюнових виробів дозволяється лише у спеціально відведених для цього місцях. Власник або
уповноважені ним особи чи орендарі
зобов’язані відвести місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією
чи іншими засобами для видалення
тютюнового диму, а також розмістити

наочну інформацію про розташування
таких місць та про шкоду, якої завдає
здоров’ю людини куріння тютюнових
виробів, чи інші способи їх вживання.
На підприємствах (організаціях)
громадського харчування для осіб,
які не курять, відводиться не менше
ніж половина площі цих громадських
місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.
У готелях та інших місцях тимчасового розміщення громадян для осіб,
які не курять, відводиться не менше
ніж 50 відсотків номерів цих готелів
або місць розміщення.
З вищезгаданими нормативними
актами можна ознайомитися у відділі
економіки райдержадміністрації.
Одночасно інформуємо, що 20
липня 2009 року набув чинності наказ
Мінекономіки та Держпідприємництва від 30.06.2009 № 638/109 «Про
затвердження Порядку розрахунку цін
на послуги та оренду торгових приміщень (площ) ті їх обслуговування на
ринках з продажу продовольчих та
непродовольчих товарів».
Відділ економіки
райдержадміністрації.

З нагоди славної дати – ювілейного 80-річчя від
Дня народження шлемо найтепліші та найсердечніше
поздоровлення таким ветеранам нашого району:
ЧАРКІНІЙ Антоніні Михайлівні,
САШЕВИЧ Лідії Олександрівні з Макарова,
ТАРЧУК Ганні Силифонівні з Копилова,
КРИВЕНКУ Миколі Михайловичу з Мотижина,
ПАЗЮК Марії Йосипівні з Маковища,
СЛЮСАРЕНКУ Борису Федоровичу
з Ясногородки
та КИРИК Антоніні Прохорівні
з Великого Карашина.
Шановні ветерани! Президія районної організації
ветеранів України щиро бажає Вам міцного
здоров’я, снаги та сили, злагоди й миру, сімейного благополуччя та достатку, радості,
добра, тепла і любові від рідних людей!
Хай буде до хліба і хліб на столі,
затишшя у хаті і мир на землі!

*****

Дорогу, рідну маму і добру, лагідну бабусю
САШЕВИЧ Лідію Олександрівну
від щирого серця поздоровляємо з ювілеєм –
80-річчям!
Бажаємо міцного здоров’я, життєвого
благополуччя, щастя, радості, добра.
Спасибі Вам, мамо, за безмежне добро, за щедре тепло, за ласку і турботу
про нас.
Люблячі Вас дочка і син з родинами, внуки.

*****

Профспілковий комітет та адміністрація ДЗ
«Макарівська райСЕС» МОЗ вітають з 80-річчям від
Дня народження колишню співробітницю
САШЕВИЧ Лідію Олександрівну.
Бажаємо Вам, шановна ювілярко, щоб життя у Вас
було світлим, серце – добрим і привітним, здоров’я, ніби
той граніт, на цілу добру сотню літ.
Хай буде скрізь усе в порядку,
І щоб жили Ви у достатку.
Щоб рідні Вас не забували
І щоб всі люди шанували!

*****

Сердечно, від усієї душі вітаємо найдорожчу нам
людину з 70-річчям від Дня народження
ПАНЮХНА Віктора Якимовича.
Наш милий тато, добрий чоловік,
Дідусь рідненький, найдорожчий в світі!
Хай довгим буде 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.
Дружина, діти, онуки.

*****

Сердечно, від усієї душі в цей літній святковий день
вітаємо найдорожчу нам людину з ювілейною датою 60-річчям від дня народження
ОВЧАРЕНКА Віктора Тимофійовича.
Тобі вже, рідний, шістдесят.
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім’янина
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле тобі благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі.
Достатку, добра, довголіття.
У кожній справі хай завжди щастить.
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
В любові, щасті й радості прожить!
Тож ніжно-ніжно тебе обіймаємо,
Ми найщасливіші в світі, що такого
батька і дідуся маємо.
З любов’ю дружина, син, дочка,
зять та внучка Каріна.

*****

Поздоровляємо усім теплом наших сердець із
50-річчям від Дня народження
СІЛЬВАНЮКА Анатолія Сергійовича.
50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота!
Хай до ста, а може, ще і далі
Ідуть, не озираючись, літа.
Виднокіл хай не встеляють хмари,
Хай клюють на вудку карасі.
Ми за тебе, рідний ювіляре,
Дякуємо Богові усі.
Зичимо тобі здоров’я, радісної долі
У нашому сімейному колі.
Дружина, дочка, сім’я Варіних.
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ПРЯМА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ:
«СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ»

25 серпня 2009 року з 10-00 години до 12-00
години Управлінням державної служби Головного
управління державної служби України в Київській
області спільно з Київською обласною державною
адміністрацією, Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Державною податковою адміністрацією у Київській області
та Головним управлінням Міністерства внутрішних
справ у Київській області буде проводитись пряма
телефонна лінія «Суспільство проти корупції».
Відповіді на запитання можна отримати за телефоном: 8(044)286-84-11.

В І К Н А

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
АЛЮМІНІЄВІ

ФАСАДИ. СЕКЦІЙНІ ВОРОТА. РОЛЕТИ. ЖАЛЮЗІ. БАЛКОНИ.
Від 859 грн.
TROСAL

1300
1200

Від 820 грн.
WDS

ЗАМІРИ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ЗНИЖКИ.
F AV O R I T

8-095-575-99-64, 8-097-507-10-01

ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 8-097-487-54-43.
КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ,
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.
Тел.: 8-098-921-12-31, 8-067173-92-92, 8-097-742-20-80.

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади
головного бухгалтера.

Професійні та кваліфікаційні вимоги до претендентів:
- вища освіта відповідно професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем;
- стаж роботи за фахом не менше 5-років, знання
комп’ютера.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії заяву про участь
у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з відповідними додатками, копії документів про освіту та паспорта, відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів сім’ї за 2008 рік.
Особи, документи яких відповідають встановленим вимогам, складають іспит.
Заяви приймаються протягом місяця з дня
опублікування оголошення за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, селищна рада

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 5-14-64.

ТОВ «МАКАРІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
ОГОЛОШУЄ НАБІР
ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПРОФЕСІЯМИ:

Слюсар-оператор – з/п 1500 грн. – 2500 грн.;
Птахівник-оператор – з/п 1400 грн.–2000 грн.;
Вантажник – з/п 1500 грн. – 2000 грн.;
Слюсар-сантехнік – з/п 1000 грн. – 1500 грн.

За довідками звертатись за адресою: смт Макарів; вул. Першотравнева, 68.

ТЕЛЕФОНИ: 6-06-98; 6-06-97.

ІНОЗЕМНА КОМПАНІЯ

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

НА СТО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ
ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
(МЕХАНІКІВ, СЛЮСАРІВ, УЧНІВ).
ТЕЛ.: 8-0670216-26-89, 8-050-330-43-88.
ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ!

СПД Марченко Л.Ю. пропонує широкий асортимент товарів для учнів, вчителів: сумки, рюкзаки, пенали, ручки, лінійки, пластилін, фломастери, фарби, папки, зошити, альбоми, посібники для вчителів та батьків
і багато іншого. Є можливість замовлень за каталогом.
Чекаємо на вас у будні з 8.00 до 20.00, у суботу з 8.00 до 17.00 за адресою: смт Макарів, вул.
Фрунзе, 29 (приміщення міні-маркету «Здвиж»).

ВИГОТОВЛЯЄМО: металеві конструкції будьякої складності (огорожі, ворота, перила, поручні, козирки, оградки, грати віконні). Швидко та
якісно. Доставка. Макарів, вул. Пушкіна, 3.
Тел.: 5-25-75, 8-066-978-42-40, 8-098-876-05-90.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
УВАГА!

Київське обласне територіальне відділення
Антимонопольного комітету України відкрило
щоденну пряму телефонну «гарячу» лінію для
звернення громадян щодо діяльності провайдерів програмної послуги, що надається з використанням багатоканальної кабельної мережі.
Телефон — 286-80-06 (з 9.00 до 17.00 з понеділка по п’ятницю).
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ
«ALUPLAST», «TROCAL» (М. ЖИТОМИР) —
ЗАВОДСЬКЕ ВИГОТОВЛЕННЯ, ПРОФЕСІЙНИЙ
МОНТАЖ; ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ, ПЛАСТИКОВІ
ВІДКОСИ (ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ), САЙДИНГ.
ТЕЛЕФОН 8-097-208-90-83.

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади
спеціаліста 1 категорії (юриста)

Професійні та кваліфікаційні вимоги до претендентів:
- вища освіта відповідно професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем;
- стаж роботи за фахом не менше 5-ти років, знання комп’ютера.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії заяву про участь
у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з відповідними додатками, копії документів про освіту та паспорта, відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів сім’ї за 2008 рік.
Особи, документи яких відповідають встановленим вимогам, складають іспит.
Заяви приймаються протягом місяця з дня
опублікування оголошення за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, селищна рада.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 5-14-64.

Приватній організації у Макарові

П О Т Р І Б Н І П РА Ц І В Н И К И .

ВИМОГИ: знання української мови,
основи комп’ютера.
ТЕЛЕФОН: 8-067-658-08-00.

ПП “Філоненко“ м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

ТЕЛ.: 8-067-412-26-61; 8-067-538-19-86; 8-0412-44-97-01.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
Молода сім’я ТЕРМІНОВО НАЙМЕ БУДИНОК з усіма зручностями в гарному
стані (від 3-х кімнат)
або 3-кімнатну квартиру на довгий термін.
Чистоту й оплату гарантуємо. Цікавлять
такі населені пункти:
Макарів, Липівка, Маковище, Гавронщина.
Тел. 8-050-334-99-19.
ПРОДАЮ поросят в’єтнамської породи. Тел.
8-093-978-63-70.

ПРОДАЮ хорошого,
спокійного коня, 9
років. Гавронщина,
вул. Шевченка, 21.
Тел. 4-17-72.
ПРОДАЮ кобилу (сива
в “яблуках”), віком
8 років у с. Фасова,
вул. Леніна, 58. Тел.
8-096-35-14-465.
ПРОДАЮ МТЗ–80 (косарка, причіп, 2 ПТС–4,
можливо плуг). Телефон 8-066-313-88-49.

ПРОДАЮ коня, вік 8 років. Телефон – 8-067266-01-58. Анатолій.

ПРОДАЮ сарай з можливістю перебудови
на гараж (у районі цегельного заводу). Тел.
8-050-194-03-48.

ПРОДАЮ автомобіль
ВАЗ–21043, 2004 року
випуску, знятий з обліку, смт Макарів. Тел.
8-063-356-25-64.

ПРОДАЮ дві високопродуктивні корови
за 2-им і 5-им телям
та дві телиці (3 і 5 місяців). Тел.: 2-34-24;
8-050-113-99-67.

ПРОДАЮ автомобіль
ВАЗ–2121
«Нива»,
1987 р. в., у хорошому
стані. Пробіг - 75 тис.
км. Тел. 8-063-183-9655, 8-066-515-35-99.

ПРОДАЮ гараж в Макарові (район цегельного заводу). В гаражі є хороший погріб,
оглядова яма. Тел.
8-095-747-80-16.

ПРОХАННЯ власника земельної ділянки за адресою с. Маковище, вул. Молодіжна, 11 терміново
звернутися до Маковищанської сільської ради
або за тел. 8-050-334-99-19 стосовно проведення газопроводу по вашій земельній ділянці.
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МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади
спеціаліста 1 категорії
(з питань благоустрою)

Професійні та кваліфікаційні вимоги до претендентів:
- вища освіта відповідно професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем;
- стаж роботи за фахом не менше 5-ти років, знання комп’ютера.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії заяву про участь
у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з відповідними додатками, копії документів про освіту та паспорта, відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів сім’ї за 2008 рік.
Особи, документи яких відповідають встановленим вимогам, складають іспит.
Заяви приймаються протягом місяця з дня
опублікування оголошення за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, селищна рада.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 5-14-64.

АВТОЦЕНТРУ “СКАНІЯ”
в с. Калинівка Макарівського району

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

головний інженер
(головний енергетик)
з досвідом роботи.

Резюме надсилати за факсом (044) 490-77-71.

МАКАРІВСЬКИЙ РВ ГУ МНС УКРАЇНИ
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантної посади інспектора
з наглядово-профілактичної діяльності.

Вимоги до конкурсантів: вища або середня технічна освіта, вік до 30-ти років, посвідчення водія.
За довідками звертатись: смт Макарів, вул.
Б.Хмельницького, 13.

ТЕЛЕФОНИ: 5-13-77, 5-21-60.

ПОДЯКА

Ми висловлюємо слова щирої подяки і пошани істинно святій людині, настоятелю Свято-Іллінського
храму смт Макарів Андрію Ярошу за його допомогу
і підтримку, розраду і співчуття в нашому горі, непоправній утраті – 14.08.2009 року померла наша мама
Пилипей Марія Костянтинівна. Доземно вклоняємось
усім прихожанам храму, які розділили з нами тяжку
втрату. Спасибі за підтримку всім сусідам, близьким,
рідним, хто був з нами в ці тяжкі скорботні дні.
Нехай над вами завжди буде Божа благодать, а в
серцях пам’ять про нашу маму.
Миру, добра і злагоди всім вам.
З пошаною чоловік, дочки, зяті, онуки.
Правління та колектив Макарівськрго сільського
споживчого товариства глибоко сумують з приводу
передчасної смерті голови правління Рожівського
споживчого товариства
ЛИСЕНКА Леоніда Павловича
і висловлюють щирі співчуття сім’ї покійного.
Макарівська районна спілка споживчих товариств
глибоко сумує з приводу передчасної смерті голови
правління Рожівського споживчого товариства
ЛИСЕНКА Леоніда Павловича
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Колектив споживчого товариства «Громхарч» висловлює щирі співчуття Лисенко Поліні Степанівні з приводу тяжкої втрати - передчасної смерті її чоловіка
ЛИСЕНКА Леоніда Павловича.
Колектив та профком ДП ВАТ “Київхліб” Макарівський
хлібозавод” висловлюють щирі співчуття технологу Лисенко Поліні Степанівні з приводу передчасної смерті її
чоловіка
ЛИСЕНКА Леоніда Павловича.
Адміністрація, профспілковий комітет та весь колектив Макарівського райВУЖКГ висловлюють глибоке
співчуття директору ПП ”СОЛДЕМ” Демченку Миколі Івановичу з приводу тяжкого непоправного горя
- смерті батька.
Колектив Ситняківської ЗОШ глибоко сумує з приводу
передчасної смерті колишньої працівниці школи
РУБАНЧУК Ольги Петрівни
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної.
Колектив та профком ДП ВАТ “Київхліб” Макарівський
хлібозавод” глибоко сумують з приводу смерті колишнього працівника
ПИЛИПЕЙ Марії Костянтинівни
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійної.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські

ГОРОСКОП

24-30 СЕРПНЯ

Не зменшуйте темп.
У першiй половинi тижня
вам чудово буде вдаватися
самопрезентацiя. Тому - знайомтеся, спiлкуйтеся, домовляйтеся. В особистому життi найбiльш
веселковi перспективи. Використовуйте цей час для змiцнення
взаємовiдносин з коханою людиною. З четверга починається продуктивний перiод i тепер краще
зосередитися на кар`єрних планах.
Активний вiдпочинок i поїздки плануйте на суботу, а в недiлю краще
побути вдома.
Сприятливi днi: 25, 28; несприятливi: 29.

Перша половина тижня
подарує вам багато яскравих вражень. Поєднуйте
виконання
професiйних
обов`язкiв iз задоволеннями, заводьте новi знайомства, знаходьтеся у гущавинi подiй. Намагайтеся
виглядати так, щоб вам оберталися
услiд. Зробiть цi останнi лiтнi днi такими, що запам`ятаються. З другої
половини тижня з`являться першi
сигнали про назрiваючi змiни. Ви
можете почати роботу вiдразу над
декiлькома справами, якщо це
обiцяє вам прибуток.
Сприятливi
днi:
24,
25;
несприятливi: 27.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)

СКОРПIОН (24.10-22.11)

ОВЕН (21.03-20.04)

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)

Ви входите в смугу важливих змiн. У вашому життi
може з`явитися людина, з
якою вас об`єднають спiльнi
iнтереси. До четверга збирайте
необхiдну iнформацiю, якщо плануєте почати щось нове. З другої
половини тижня є всi шанси досягнути цiлей, якi перед собою поставите. У справах придiляйте увагу
дрiбницям, не iгноруйте можливостi
реклами. Вихiднi присвятiть своїм
захопленням,
займайтеся
рукодiллям, приймайте гостей.
Сприятливi днi: 26; несприятливi:
24.

Ваша завидна витримка
може дати збiй. З`явиться
багато додаткової роботи,
а на винагороду поки розраховувати не доводиться. Але,
якщо повнiстю зосередитеся над
важливим для вас проектом, то
можете впоратися з конкуренцiєю.
Енергiї буде достатньо, а з четверга
вiдчуєте, що лiтнi iнтереси поступаються мiсцем амбiтним планам. З
п`ятницi i до кiнця тижня прагнiть
уникати ситуацiй ризику, можливi
пошкодження.
Сприятливi днi: 28; несприятливi:
24.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)

Вiдповiдний час зайнятися ремонтом у будинку. У
першiй половинi тижня можна робити покупки, вести
переговори i проводити пiдготовку
до запланованих заходiв. Цей час
сприятливий i для поїздок, зустрiчей
з друзями. З четверга берiть розгiн
у справах, починається вдалий
перiод для тих, хто готовий добре
попрацювати. Щоб все встигати,
розподiляйте роботу за ступенем
важливостi. В особистих стосунках
складнi ситуацiї можуть вирiшитися
самi собою.
Сприятливi днi: 25, 28; несприятливих немає.

Ви можете вiдчути бажання
негайно
абикуди
вiдправитися. Але якщо доведеться залишатися на одному мiсцi, концентруйтеся на такiй
дiяльностi, яка вiдкриває новi, ще
невипробуванi можливостi. Ваш
невгамовний оптимiзм буде заразливий для оточуючих. Але можливi
проблеми з начальством, якщо
ваше творче натхнення вийде за
якiсь встановленi рамки. У вихiднi
не навантажуйте себе роботою i
надмiрним спiлкуванням.
Сприятливi
днi:
27,
29;
несприятливi: 26.

РАК (22.06-22.07)

Не здавайтеся, якщо перед вами стоять глобальнi
цiлi. Конкуренти можуть
вести приховану боротьбу, i ви вже потребуєте невеликого вiдпочинку. Спробуйте видiлити
головний напрям, проявiть свої
органiзаторськi здiбностi i сплануйте роботу так, щоб ваш проект мiг
якийсь час попрацювати без вашої
пильної уваги. З другої половини
тижня можуть з`явитися новi люди
в оточеннi i новi плани. Починайте
формувати свою команду.
Сприятливi днi: 30; несприятливi:
27.

Середовище
додасть
сил, якщо плануєте переглянути деякi теми в своєму
життi. Ви зможете проявити характер i вiдкрито заявити про
свої iнтереси. Займiть прагматичну
позицiю i ведiть боротьбу за своє
благополуччя. Утримайтеся вiд поїздок у четвер i не плануйте на цей
день зустрiчi, якщо iнтуїцiя шле вам
тривожнi сигнали. Стежте за станом здоров`я у п`ятницю i недiлю,
почастiше знаходьте можливiсть
розслабитися i вiдпочити.
Сприятливi
днi:
28,
29;
несприятливi: 25.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Підбийте пiдсумки i поставте крапку там, де ви
отримали той результат, на
який розраховували. Якщо
результат не той, вам варто спробувати себе в iншiй справi. Цей
тиждень може стати поворотним в
темi, яка вас найбiльше цiкавить. Не
уникайте вирiшення проблем, дiйте
смiливiше. Серйознi покупки плануйте на першу половину тижня, а
з четверга стримайте витрати i подумайте, чи всi варiанти поповнення домашнього бюджету справно
функцiонують.
Сприятливi днi: 27; несприятливi:
29.

ДIВА (24.08-23.09)

Пiсля середи починається
“золотий” перiод для Дiв. Але
до цього потрiбно розрахуватися з боргами, привести
до ладу справи i свiй будинок. I тодi
з чистим сумлiнням зайнятися тим,
на що у вас є серйозний розрахунок. У четвер можуть загостритися
вiдносини з партнерами. Дотримуйтеся тактики компромiсiв. Вам, як
нiколи, потрiбнi пiдтримка i мiцний
тил. У вихiднi забезпечте собi достатню кiлькiсть сну, правильне харчування i комфортне спiлкування.
Сприятливi днi: 26, 28; несприятливих немає.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)

Цей тиждень може стати пiком вашого навантаження, але не вичавлюйте з
себе останнi сили. Якщо ви
залишите без уваги деякi проблеми, їх можуть вирiшити партнери.
У першiй половинi тижня зможете
домогтися позитивних результатiв
у переговорах з впливовими обличчями. З четверга комфортнiше
себе вiдчуватимете, займаючись
iнтелектуальною дiяльнiстю. Коло
спiлкування краще обмежити. У
вихiднi влаштуйте собi повноцiнний
релакс.
Сприятливi
днi:
28,
30;
несприятливi: 25.

РИБИ (20.02-20.03)

Зараз головне - утримати позицiї. Можуть виникнути проблеми фiнансового
характеру. Доведеться займатися питаннями, якi ранiше
iгнорували, i тут вам краще покладатися на власну iнтуїцiю,
а не на поради оточуючих.
Ринковi операцiї та iншi грошовi
перемiщення можуть обернутися
збитками. Поки вiдкладiть i великi
покупки. У вихiднi спробуйте розслабитися, знайти заспокоєння у
заняттях улюбленими справами i
захопленнями.
Сприятливi
днi:
27,
30;
несприятливi: 24.
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ПРО БРАТІВ НАШИХ МЕНШИХ

НАЙРОЗУМНІШОЮ ПОРОДОЮ
СОБАК ВИЗНАНІ БОРДЕР-КОЛЛІ

Вони здатні розуміти 250 слів і жестів, рахувати до п’яти, а також
здійснювати прості математичні дії. Це встановила група вчених з
Університету
Британської
Колумбії канадського міста
Ванкувер, повідомляє ІТАРТАСС.
Як заявив керівник досліджень професор Стенлі Корін, за своїм розумовим рівнем собаки не поступаються
2-річній дитині. “Люди просто
не представляють, наскільки
високий інтелектуальний рівень у тварин”, - підкреслив
він.
Наукова група підготувала рейтинг порід собак залежно від їх інтелектуальних
здібностей. Найрозумнішою
визнана бордер-коллі. На
другу позицію вийшов пудель, а першу трійку замикає
німецька вівчарка.

ТАЛАНТ НЕ СХОВАЄШ

МУЗИКАНТОМ МОЖЕ
СТАТИ КОЖНИЙ? СЛОНИХА НАВЧИЛАСЯ ГРАТИ НА ГАРМОШЦІ
Африканська слониха з британського парку дикої природи
West Midland Safari Park самостійно навчилася грати на губній
гармошці, повідомляє Lenta.Ru.
За словами доглядачів, 17річна слониха на прізвисько Файв
підібрала випадково залишену
кимось на території парку гармошку, схопила її хоботом і почала сурмити. Оточуючі подумали,
що тварині скоро набридне ця
розвага, однак Файв продовжувала носити із собою гармошку
протягом кількох тижнів.
Згодом звуки, які видає з
губної гармошки слониха, стали більш мелодійними. Раніше
Файв уже набула популярності,
як слониха, яка утримує в хоботі
пензель і малює картинки.

У С ТА В К А Х . . . Н Е Т І Л Ь К И Р И Б А
Незвичайне завдання отримали правоохоронці з баварського містечка Прессат: їм доручено
вислідити і упіймати... крокодила.
Тривогу було піднято після заяви
двох 15-річних школярок, які повідомили, що бачили на березі невеликого ставка рептилію довжиною більш як метр. За їх словами,
крокодил лежав у кущах біля води
зовсім неподалік пляжу, а при наближенні людей пірнув у ставок.
Ймовірність того, що дівчатка
прийняли за крокодила звичай-

ного бобра експерти після бесіди
зі школярками виключили.
За рішенням влади, доступ
відпочивальників до ставка був
закритий, на розшук крокодила було направлено 55 поліцейських, пожежників і співробітників
Німецького товариства порятунку
на водах, повідомляє ІТАР-ТАСС.
З Нюрнберга прибув експерт
з рептилій, який має вивчити, чи
здатний крокодил забезпечити
себе їжею і вижити в цих умовах,
і яку небезпеку він являтиме для

людей. Поки пошуки крокодила
успіхом не увінчалися.
Факт появи алігатора у ставку
баварської глибинки у фахівців
здивування не викликає: любов
німців до екзотичних тварин не
знає меж. Практично щодня в
міжнародних аеропортах митники вилучають з багажу пасажирів
яйця крокодилів і навіть живих
рептилій. А ті, хто заводять крокодилів, нерідко потай викидають їх
у лісі, коли вони перестають вміщуватися в тераріумі.

ПОСМІХНІТЬСЯ

На заправку з величезним гуркотом заїжджає
навчальна машина. Вискакує блондинка і каже:
- Повний бак, будь ласка!
- Ну ви хоча б двигун заглушіть, а то гудить як
трактор!
- Та це не двигун, це інструктор!

* * *

Шеф своєму підлеглому:
- Іванов, Ви звільнені!
Іванов:
- Звільнений?!! Дивно, мені здавалося, що рабів продають...

* * *

В магазині іграшок покупець питає про Барбі
для дочки.
Продавець:
- Ось Барбі в басейні - 110 грн. Барбі в школі 110 грн. Розлучена Барбі - 275 грн.
- Не зрозумів! А чому остання така дорога?
- Тому що в комплекті “Розлучена Барбі” входять
будинок Кена, автомобіль Кена та вертоліт Кена...

* * *

Солдат пише лист додому своїй дружині:
- Мені треба трохи грошей на сигарети і так
далі. Я думаю, 3000 рублів мені вистачило б на цей
місяць.
Дружина пише йому у відповідь:
- Тут 300 рублів на сигарети. А “і так далі” чекає
тебе удома безкоштовно.

* * *

Так не хочеться нічого робити... Поспати б краще...
- Як я Вас розумію!
- Не розумієте...
- Чудово розумію!
- Ви ж навіть не позіхаєте!
- Я позіхав зранку. Але потім отримав юлів від
начальства, сиджу тепер, бадьоро вкалую.

* * *

- До одруження ти мене засипав дарунками.
Чому ж ти перестав робити це після нашого весілля?
- А ти коли-небудь чула, щоб рибак насаджував наживку на гачок після того, як риба вже спіймана?

* * *

У однієї жінки було 10 дітей, і всі вони були хлопчиками. І звали всіх Володями.
- Скажіть, - запитали її, - а як ви розрізняєте їх?
- По батькові, - відповіла гордо жінка.

* * *

Хлопчик пише твір про свого батька:
«Мій тато - найсильніший і найхоробріший! Він
може перепливти найширшу річку, перемогти в сутичці з будь-яким хижаком, битися з будь-якими
бандитами! Мій тато може все! Але найчастіше
йому доводиться мити посуд, прати білизну і виносити сміття».

СУДОКУ

Заповніть всі клітинки так, щоб в кожному рядку, в кожній колонці і у кожному блоці клітинок, виділеними жирними лініями, були всі числа від 1 до 9. При цьому кожне з цих чисел може бути присутнім у
кожному рядку, в кожній колонці і в кожному блоці тільки один раз.
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