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СЬОГОДНІ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ
ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З цієї нагоди щиро вітаємо вас з професійним
святом.
На сучасному етапі зростає роль податкової
служби. Своєю працею ви сприяєте зміцненню фінансової дисципліни, поступовому наведенню порядку в розрахунках і платежах.
Від вашої енергії та наполегливості великою
мірою залежить наповнення державної казни, вирішення тих важливих соціально-економічих завдань, які стоять сьогодні перед нашою країною.
Віримо, що ваша сумлінна праця сприятиме
утвердженню партнерських відносин з платниками
податків, впровадженню сучасних ефективних методів господарювання, підвищенню добробуту наших громадян.
Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя й нових
професійних здобутків!

Ярослав
ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова
райдержадміністрації.

ВІДСВЯТКУВАЛИ МАСШТАБНО І ВЕСЕЛО
МИНУЛОЇ СУБОТИ МАКАРІВЩИНА
ЩИРО ПРИЙМАЛА МОЛОДЬ РАЙОНІВ ОБЛАСТІ

Відзначення Дня молоді,
Дня Конституції України, а
разом з цим Олімпійського дня бігу на Макарівщині
цього року відбувалося нетрадиційно, адже воно проходило у рамках обласного
значення. На свято прибули
голова облдержадміністрації
Анатолій Присяжнюк, голова
обласної ради Олександр
Качний, заступник міністра
України у справах сім’ї, молоді та спорту Анатолій Домашенко, представники влади області, делегації районів
Київщини.
СТОР. 2 - 3.

Григорій
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ,
заступник голови
районної ради.

'

Анатолій ПРИСЯЖНЮК: „МИ ВСЕ ЗРОБИМО ДЛЯ

ТОГО, ЩОБ ЛЮДИ У НОВУ ВЛАДУ ПОВІРИЛИ”

Про сто днів на посаді
голови обласної державної адміністрації Анатолій
Присяжнюк звітував перед
журналістами області не
заради традиційного приводу, а щоби на конкретних прикладах довести,
що розпочато системну,
масштабну, цілеспрямовану роботу у всіх напрямках
народногосподарського
комплексу пристоличної
області, що виконуються
ті завдання, які окреслені
в програмі Президента Віктора Януковича „Україна
– для людей!”.
Перш за все, відбулося
порозуміння з обласною
радою, з її депутатським
корпусом. І це дало змогу без зволікань прийняти
бюджет області, з якого фінансується понад двадцять
програм у галузях освіти,
молоді, охорони здоров’я,
спорту, науки... Закладено
кошти на підвищення заробітної плати вчителям, лікарям, працівникам закладів культури, на підтримку
пенсіонерів, багатодітних
сімей, обдаровану молодь
тощо. Хоча дається не так
легко, бо економічна криза. А щоб її здолати, треба
працювати і тоді буде позитивний результат. А він уже
й відчутний. Обсяги промислового
виробництва
в області збільшилися на
8,9 відсотка. Понад 8 тисяч
безробітних працевлаштовано на нові робочі місця.
Надходження власних коштів до бюджету Пенсійного фонду України в області
збільшилися на 12,4 відсотка, або на 170,8 млн. грн.
і становлять 1,5 млрд. гривень. Надходження до державного бюджету збільшилися на 39,7 відсотка, або
на 824,4 млн. грн. і становлять майже 2,9 млрд. грн.

Відроджується
сільськогосподарське виробництво. Майже на 18 тисяч
наростили поголів’я свиней і наразі їх кількість у
господарствах досягла 500
тисяч голів. Кількість корів
збільшилася на 1,5 тисячі
голів, і відрадно, що Київщина утримує першість у
державі по їхній продуктивності (середній надій
становить 2132 кг, що на
50 кг більше, ніж минулого
року). На 9,2 відсотка (68
тисяч гектарів) розширено
посіви ярини, цукрового
буряка, кукурудзи, сої...
І промисловість помалу виходить із кризи.
На 9 відсотків зросло виробництво
продукції.
Цьогоріч у планах реконструкція та технічне переоснащення за рахунок
запровадження енергозберігаючих технологій на
підприємствах
Переяслав-Хмельницького, Васильківського
районів.
Введуться в дію нові виробничі потужності з виготовлення обладнання для
харчової промисловості
на Бородянщині, світильників – у Славутичі. Незабаром
розпочнеться
випуск нової продукції, зокрема, меблів, консервів,
масло-молочної, металовиробів, електроприладів
на заводах Фастівського,
Яготинського, Бориспільського, Білоцерківського,
Обухівського,
Таращанського районів. Нарощує
темпи виробництва і переробна галузь. Молока
вироблено на 20 відсотків,
хлібобулочних продуктів
– 6 відсотків, кормів для
худоби – 11 відсотків більше у порівнянні з таким же
періодом 2009 року. Влада
потурбувалася і про селянина, який вирощує про-

дукцію на власному городі. Для закупівлі лишків її
у планах влади створення
сільськогосподарських
обслуговуючих та заготівельних кооперативів. Це
буде вигідно і державі, і
сільському трудівнику.
– Наша область приваблива для інвесторів,
– наголосив голова облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк. – Завдяки
залученню коштів іноземного капіталу нарощуватимемо наші виробниичі
потужності, дамо нові робочі місця людям. 2 вересня заплановано провести
Інвестиційний форум, в
якому візьмуть участь, як
вітчизняні, так і зарубіжні
бізнесмени, і ми маємо що
їм запропонувати.
Вже є деякі напрацювання. Між однією із
провідних фірм Німеччини підписали договір
про будівництво заводу з
вирбництва крохмалю. Тут
процюватиме 250 робітників.
Вироблятиметься
400 тисяч тонн продукції у
рік. Вартість цього проекту
становить 250 млн. євро.
Ще одним таким проектом в Іванківському районі
передбачається введення
у дію свинокомплексу на
2400 свиноматок і молочнотоварної ферми на 1200
корів. Для цього району, та
й сусідніх, це вкрай необхідно в плані наповнення
місцевих бюджетів.
Загалом, у нинішньому році намічено освоїти
майже 11 млрд. грн. інвестицій в основний капітал. На одного жителя
Київщини припадає 6,6
тисячі грн. Складними і неврегульованими залишаються земельні відносини.
І найбільше зловживань у
районах, котрі прилягають

до столиці. Хтось думав,
що привабливіша земля
саме у Криму, помилявся,
навпаки – поблизу Києва. І
найбільше правопорушень
виявлено торік у цьому
році, зокрема більше 500
неправомірних розпоряджень щодо роздачі землі.
Корупція на цьому тлі розцвіла. Нині триває інвентаризація землі, встановлюють орендну плату, бо
нині її вартість ще на рівні
90-х років. А в оренді зараз
перебуває 700 тисяч гектарів. До кінця року буде
завершено інвентаризація
землі і після встановлення
відповідної орендної плати
значні кошти надійдуть до
місцевих бюджетів, а вже
на місцях знайдуть їхнє
призначення, зокрема для
соціальної сфери.
Люди роками чекають
виготовлення державних
актів на земельні паї. Анатолій Йосипович втрутився
у цю ситуацію, і в ряді районів вручив селянам державні акти. Він поділився з
журналістами планами роботи на перспективу щодо
адміністративного центру
області.
–
Адміністративним
центром Київщини, – сказав Анатолій Йосипович,
– я бачу Білу Церкву. Нещодавно на сесії облради
була утворена відповідна комісія, яка має до 31
серпня вивчити питання
перенесення адмінцентру
області і надати пропозиції
уряду та депутатам.
Анатолій Присяжнюк
відповів на запитання, що
стосуються співпраці журналістів із владою, щодо
підтримки регіональних
засобів масової інформації.
Петро СУХЕНКО.

НОТАТКИ З НАРАДИ

З ТУРБОТОЮ ПРО ПРЕСУ

Цими днями Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
підписав Закон України “Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв,
книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок”.
Закон встановлює мораторій на виселення редакцій ЗМІ, друкарень, видавництв, книгарень та підприємств книгорозповсюдження з приміщень, якими вони
користуються для здійснення своєї діяльності.

'

СТОР. 4.

ГЛАС НАРОДУ

ОПОЗИЦІЯ ОТРИМАЛА
СЕРЙОЗНИЙ СИГНАЛ

Сто днів президентства Віктора Януковича дозволяють зробити висновок, що більшість українців (64,9
відсотка) оцінюють діяльність нового Глави держави
позитивно. Більше третини опитаних (34,2 відсотка)
заявили, що їхня думка про Віктора Януковича під час
його перебування на посаді Президента України покращилась, і лише 9,4 відсотка зазначили, що почали
ставитися до Глави держави гірше. Про це повідомив
Володимир ФЕСЕНКО, директор Інституту Горшеніна,
який проводив соціологічне дослідження.

'

СТОР. 4.

ОФІЦІЙНО

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН
30 червня голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський провів прийом громадян. В більшості питань,
з якими звернулися вони до нього, стосуються землекористування, виготовлення державних актів на прво
власності на земельні дялянки, надання земельних ділянок, а також житлового господарства, зокрема надання
житла інваліду, та комунального обслуговування.
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П

очатком
святкування став Олімпійський день бігу. Його
організатором виступили
Міжнародний олімпійський
комітет (МОК), Національний олімпійський комітет
України (НОК), Київське
обласне відділення НОК
України і проводять щорічно спільно з управлінням з
питань фізичної культури
та спорту Київської облдержадміністрації,
обласним центром «Спорт
для всіх» та організаціями
фізкультурно-спортивних
товариств Київщини.
На площі біля районного будинку культури, яку
розмалювали у спортивному стилі дітлахи під час
конкурсу на кращий малюнок, вишикувались відомі
олімпійці Київщини, провідні спортсмени, учасники
Олімпійських та Паралімпійських ігор, серед яких призерка Параліміпійських
ігор, наша землячка Тетяна
Рудківська, яка приїхала
зі своєю двійнею, заслужений тренер України, керівник спортивного клубу
інвалідів «Фенікс» Олександр Каурайнен. ..
Відкрив свято голова

обласної держадміністрації Анатолій Присяжнюк.
Він привітав його учасників і побажав перемог
у спортивних змаганнях.
Заступник міністра України
у справах сім’ї, молоді та
спорту Анатолій Домашенко зачитав вітальний лист
від президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки.
За доброю традицією
юні україночки вручили
коровай, який прийняв голова обласної ради Олександр Качний.
По завершенню урочистої частини жителі та
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ВІДСВЯТКУВАЛИ
господинь. Найсмачніше
приготували їх жіночки з
Ясногородки. Найбільше
подужав з’їсти вареників
(87 штук) наш земляк з Макарова Микола Голубенко
(на знімку праворуч, у центрі Ярослав Добрянський
та одна з учасників конкурсу макарівчанка Галина
Барнич).
убернатор з
представниками районів Київщини відвідали Макарівську картинну
галерею, що розміщена у районному
будинку культури.
Вони зустрілися з
Заслуженим художником України Анатолієм Марчуком,
який
подарував
Анатолію Присяжнюку свою картину.
Ознайомившись з
експозицією галереї, історією її виникнення, Анатолій
Йосипович залишив запис про своє
враження у книзі відгуків і
висловив подяку Анатолію
Петровичу за благочинний
дарунок району, а також
пообіцяв взяти під свій патронат щорічні пленери у
Козичанці та Макарівську
картинну галерею.
В ході свята А.Присяжнюк також спілкувався
з громадянами, цікавля-

– можливість відпочити в
м’якому кріслі чи сховатися від сонечка під кроною
верби на запашному сіні,
погойдатися на гойдалках, відчути задоволення
польоту. А щоб не сидіти
без діла – волонтери організовували ігри та квести. Великої популярності

сувеніри можна створити з
курячих, гусячих та страусиних яєць.
- Неможливо пройти
повз роботи дітей з обмеженими
можливостями,
- каже макарівчанка Ольга
Волосовська. - Їх вироби
– це справжній витвір мистецтва, який несе в собі не

набрала гра «твістер» та
«крокодил». За перемогу в
першій дарували повітряні
кульки.
Веселу та яскраву атмосферу відпочинку надавали мильні бульки, які
малеча з захопленням
намагалася піймати в долоньки. А для пляжників
розстелили килимки, тож

чись життям, проблемами,
які їх хвилюють. Запевнив,
що влада робитиме все залежне від неї, аби покращувався добробут жителів Київщини. Саме цьому
сприятимуть розроблені
державні програми, залучення інвестицій, створення нових робочих місць.
іж тим у парку, на
березі річки, всіх
чекав справжній подарунок

позагоряти на сонечку,
скупатися в річці та пограти в волейбол знайшлося
чимало охочих.
правжній куточок
української творчості розмістився на території колишнього панського маєтку. З’їхалися одні
з кращих майстрів Київщини, демонструючи свої
творіння. Смачний коровай
для губернатора Київської
області спекли господині з
Колонщини. Мати й
донечка з Білоцерківського району
привезли напрочуд
красиві вироби з
жита – капелюшки, корзинки, прикраси, янголятка.
Вироби з дерева,
бісеру, вишиванки,
ляльки - мотанки
приїхали до нас із
Боярки.
Іванківський район вразив ткацькими роботами майстрині,
яка залишила в
спадок по собі надзвичайні українські
костюми, рушники
та полотна. Місто
Васильків поділилося своїм вмінням
писанкарства, демонстуючи, які вишукані прикраси та

тільки красу, а й внутрішню
силу дитини, пальчиками
якої він створений.
Символічними елементами виставки були вишиваночки і віночки. Неабиякої краси стояли на столах
вироби з дерева. Звичайнісінька гілочка в руках митця набувала чудернацької
форми, невеличка колода
перетворювалася на тривимірну
картину.
Також
на огляд представили
чудові
гобелени,
причому майстриня
сиділа за старовинним ткацьким
станком і подушечками пальців
вправно ставила
нитку в потрібний
рядок. Майже в
кожній
палатці
талановиті майстри
провели
майстер-класи із
народних ремесел. На цьому ярмарку творчості
глядачі не лише
милувалися здобутками майстрів, а й могли придбати на пам’ять
прикраси й вироби.
Новинкою для Макарівщини виявився київський
клуб історичної реконструкції «Айна Бера». Його
учасники відтворили культуру та побут слов’ян Х-ХІ
століть. Дівчата – справжні майстрині, займаються
рукоділлям, забезпечуючи
клуб власноруч зшитими
костюмами. А хлопці від-
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гості Макарова спостерігали за фінальним бігом,
учасниками якого були
представники влади, засобів масової інформації,
спортсмени з обмеженими
фізичними можливостями
та всі бажаючі. Дистанції,
які осилювали бігуни, теж
були різні – і стометрівка,
і півкілометрова та кіло-

метрова смуги. Приємно
було вболівати за наймолодших учасників віком до
шести років, підтримкою
для яких стала мама, котра бігла поруч. Виявили
бажання позмагатися й
очільники Київщини. Вони
легко подолали кілометрову дистанцію. І хоч цей
захід мав лише показовий
характер, але переможців
було визначено у кожній
віковій групі, яким вручили символічні кубки та
медалі. В цілому ж кожен
для себе здобув перемогу,
адже став часточкою олімпійського руху. Можливо,
саме з такої короткої дис-

танції один з юних учасників через кілька років
виросте в олімпійця, а ми
пишатимемося його здобутками.
Подолавши бігові дистанції, жителі та гості селища направились на майдан
біля райдержадміністрації,
де на них чекав фестиваль
вареників, який організував районний будинок
культури.
- Ініціатором цього
фестивалю, - розповідає директор районного будинку культури
Людмила Обухівська,
- виступив голова облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк. Ми
із задоволенням прийняли цю пропозицію,
адже яке може бути
свято без українських
вареників, по-друге, у
кожному нашому селі
їх вміють приготувати так смачно, що не
можна від них відірватися.
Пригощати макарівчан та гостей смачними
вареничками
приїхали господині з
сусідніх міст та районів
області, а також сіл і
селищ нашого району. Поласувати улюбленою стравою міг кожен бажаючий,
обираючи з розмаїття начинок - з сиром, вишнею,
картоплею, капустою, маком, лівером зі шкварочками. Частували гостей
й іншими українськими
стравами та напоями, тож
голодним ніхто на святі не
залишився. А щоб розважити публіку, влаштували
конкурс на поїдання вареників – хто більше з’їсть.
Скуштував вареники і один
з членів журі конкурсу – голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський,
щоб мати уяву про витвори
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М А С Ш ТА Б Н О І В Е С Е Л О
точують у поєдинках свою
бойову майстерність, використовуючи мечі, соки-

озброївшись автоматом,
що стріляє фарбою замість
куль, цілили один в одного,

ри, булави та щити. Чимало
глядачів зібралось подивитися на видовищний бій
між учасниками. Влаштували поєдинки і для всіх
бажаючих, але, звичайно,
несправжньою
зброєю,
а м’якими палицями для
уникнення
травмування.
Ніхто не зміг встояти перед бажанням потримати
справжній меч у руках. Відчути силу удару та тяжкість
обладунків спробували і
юнаки, і дівчата. Комусь
вдалося досягти мети, а
декому навпаки, не щастило – удари гумовою палицею раз у раз цілили по
тілу. Спекотна погода давалася взнаки, до фізичної
втоми додавалося палюче
сонце. Важко навіть уявити, як колись доводилося
воїнам боротися з втомою,
вагою обладунків та спекою.
Також охочі стріляли з
лука, вдягали шолом, приміряли лицарські лати вагою біля двох кілограмів чи

імітуючи справжнє поле
бою. Глядачі бачили «поранених», слідкували за вмінням ховатися за різними
предметами, відчули атмосферу фронту. Декому
«пощастило» неабияк – фарба, що
летіла
врізнобіч,
залишала сліди і на
одязі спостерігачів. Серед бажаючих воювати були і
дорослі, і юні. Якщо
статечні чоловіки
бажали впасти в
дитинство та згадати, як колись
бігали по вулиці та
стріляли з іграшкових автоматів, то
молоде покоління,
навпаки, прагнуло
відчути смак бою,
наблизитись до воєнних часів хоча б
таким чином, щоб
надалі не повторити досвід прадідів.
А на додаток,
на танцювально-

фотографувались з широкоплечим воїном у кольчузі
на ім’я Златогор.
Для екстремалів організували воєнні баталії. У
закритій зоні, перевдягнуті в «штурмівку» вояки,

му полі, в парку, зі сцени
вітали всіх відпочиваючих кращі хореографічні,
фольклорні та естрадні колективи області.
а стадіоні теж розгорнулося
цікаве
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дійство. Дівчата влаштували чергу поблизу намету – виявилося їх робили
ще кращими, ніж
вони є. Слабка
половина людства
робила
тимчасовий татуаж – мабуть
готувалися
до
боротьби,
як
колишні
амазонки - хотіли
вразити своєю
красою юнаків.
Над
головами
учасників пролітали літаки –
це пронизували
повітряний простір авіамоделі
клубів та гуртків
Київщини.
Помірятися силою та продемонструвати величину своїх
біцепсів приїхали богатирі з Обухова, ПереяславХмельницького та Броварів.
Щоб обрати найкращих,

було проведено кілька
конкурсів:
штовхання
колоди, метання шини,
«прогулянка фермера»
та штовхання автомобіля. Важкоатлети, взявши автомобільну шину в
руки, добряче з нею розкрутившись, запускали
її у далечінь. Здивовані
трибуни затамовували
подих, коли важкоатлет
спокійнісінько штовхав
біленький автомобіль.
Та замало виявилося
цього учасникам. Легко
справившись з вагою,
попросили в наступний
раз зробити конкурси важчими. Лідерами
змагань стали: 1 місце
– Максим Гонкович (м. Бровари), 2-е – Євгеній Яковлів та 3 місце – Олександр
Сушко (м.Обухів).
Досить цікавим був матч
за участю команд Київської
обласної держадміністрації та ветеранів київського
«Динамо», які не вперше
дарували нам свою гру. Голова облдержадміністрації
Анатолій Присяжнюк взяв
активну участь у футбольних баталіях і забив блискавичного м’яча у ворота
динамівців. Вболіваючи за
іменитих спортсменів, любителі футболу раз у раз
спрямовували погляд то в
одні ворота, то в інші. Шкіряний м’яч відстрибував
від ніг футболістів, котився
по полю і врешті-решт потрапляв у сітку суперників.
Трибуни сканували: «Гол!
Гол! Гол!». Задоволений
грою губернатор зазначив,

що подібні заходи сприяють подальшому розвитку молодіжної політики в
області, створюють необхідні умови для підтримки
фізичної культури і спорту.
Подякував молодому поколінню за підтримку влади у реалізації молодіжної
політики на Київщині, за
активну участь у розвитку
країни. А також підкреслив,
що область має розумну,
освічену і цілеспрямовану
молодь, яку по праву можна назвати активним та
успішним будівничим світлого майбутнього рідного
краю.
Подякували присутнім
гостям та учасникам свята голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський та колишній голова
Макарівської райдержадміністрації
Володимир
Горбик, який відгукнувся
на запрошення й не тільки
приїхав на святкування, а й
взяв активну участь у спортивних
змаганнях.
Вони наголосили на
важливості
занять
спортом, висловили
надію, що молодь
гідно нестиме естафету старшого покоління.
- Нинішній день,
- поділився своїм враженням гість
свята
Володимир
Горбик, - для всіх
нас запам’ятається
надовго. Особисто я
як колишній керівник
райдержадміністрації приємно вражений продовженням
хороших традицій,
вболіванням нинішнього керівництва за
честь і достоїнство
району, який на високому рівні прийняв
сьогодні делегації з
усієї Київщини. Від
усього серця бажаю
Макарівщині подальшого
економічного, культурного, соціального, спортивного розвитку.
На великій, яскраво
оформленій сцені кращих
представників підростаючого покоління нагородили почесними грамотами,
подяками та молодіжними
преміями голови Київської
облдержадміністрації.
Святкове дійство завершилося виступом популярного гурту «Друга
ріка», у якого багато прихильників і серед макарівчан. Його лідер - Валерій
Харчишин, користуючись
нагодою перебування в

районі, подякував зі сцени медичним працівникам
центральної районної лікарні, до якої свого часу
потрапив у результаті аварії. Тоді наші медики, рятуючи співака, подарували
йому друге життя і за це він
їм щиро вдячний. Глядачі
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не лише гучно аплодували,
а й підспівували своїм улюбленцям.
Фінальним
акордом
свята стали молодіжна
дискотека та святковий
феєрверк, який осяяв різноманітними
кольорами
вечірнє небо.

Фоторепортаж Ірини ЛЕВЧЕНКО, Оксани ІГНАТЮК,
Марини ІЛЬЧЕНКО.
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ОПОЗИЦІЯ ОТРИМАЛА
СЕРЙОЗНИЙ СИГНАЛ

Закінчення. Початок на 1 стор.
Показники підтримки виявилися достатньо високими. Щодо самих пересічних громадян, їх, у першу чергу, турбують
економічні і соціальні питання, безпосередньо пов’язані з їхнім повсякденним
життям.
А от зовнішня політика, відносини з
Росією, Європейським Союзом, як це не
дивно, турбують не більше чверті громадян України. Навіть таке важливе політичне питання, як захист свободи слова, за
актуальністю далеко не на першому місці.
У чому ж причина настільки стрімкого
падіння інтересу до політики і цього демократичного завоювання, якими так пишалася попередня влада? Аналітики вважають, що справа, швидше за все, у втомі від
п’ятирічної нестабільності і бездіяльності
цієї самої влади, яка привела до того, що
в значної частини громадян з’явився попит на так звану “сильну руку”. Після анархії такий “феномен” зазвичай найбільш
закономірний. І тому надії деяких гарячих
політиків на те, що ні сьогодні - завтра велика частина суспільства “грудьми встане
на захист демократії”, підстав не мають.
Але в цьому є й певна небезпека, вважає Володимир Фесенко, тому що кращі
демократичні досягнення необхідно зберегти. До того ж, владі не слід забувати,
що “медовий місяць” рано чи пізно закінчиться і треба готуватися до суворих побутових іспитів.
Дослідження також виявило, що вперше за п’ять років Юлія Тимошенко втратила другу сходинку рейтингу популярності.
Якби президентські вибори відбувалися
сьогодні, більшість голосів українців (46,9
відсотка) отримав би Віктор Янукович, на
другому місці був би Сергій Тігіпко (14,1
відсотка), а Юлія Володимирівна набрала
би лише 9,7 відсотка, а рейтинг колишнього президента України Віктора Ющенка склав би лише 0,3 відсотка.
Критичні настрої в оцінці діяльності
нової влади, за словами Володимира Фесенка, притаманні 25-30 відсоткам населення - отже, це і є потенційною сферою
впливу опозиції.
І ще одна цікава тенденція. Кількісний
рівень підтримки діячів опозиції сьогодні
нижчий за критику нової влади. Це свідчить про кризи у відносинах між опозицією та суспільством і має бути для опозиції
серйозним сигналом.
Головна з причин зростання популярності Президента Віктора Януковича, на

думку політолога, - програма його діяльності. “Думаю, що нова влада ретельно
вивчає громадську думку і ставлення населення до розвитку суспільства. Саме
тому акцент зроблено не на політичних
питаннях, а на соціально-економічній проблематиці”, - вражає політолог.
Володимир Фесенко зазначає, що
за останні роки Віктор Янукович багато в чому змінився. Колишнє ставлення
до нього значної частини суспільства як
до консерватора сьогодні не відповідає
дійсності. Для команди Президента, як
відомо, питання відповідальності, виконання своїх обіцянок достатньо важливе.
Це - позитивна тенденція для суспільства
і добрий сигнал для зарубіжних партнерів
України.
У цьому зв’язку цікаво пригадати,
що попередня влада також намагалася
проводити реформи, але не спромоглася навіть сформулювати їх системний
план. У цьому сенсі Янукович пішов далі
Ющенка. Він представив зрозумілий план
соціально-економічної модернізації України і деяких прогресивних реформ системи влади.
”В найближчому майбутньому консолідація влади навколо Президента буде
продовжуватись. Де-факто, в країні вже
президентсько-парламентська
система, але де-юре, вона ще залишається
парламентсько-президентською. Подолати це формальне протиріччя в інтересах
Президента. І я не виключаю, що це може
бути зроблено і шляхом референдуму”, вважає Володимир Фесенко.
Говорячи про проблеми, які можуть виникнути на шляху проведення реформ, він
виділив три основні.
По-перше, це коли проводять їх в
життя не ті люди, які їх розробляють. Подруге, недостатня політична підтримка
реформ у парламенті. По-третє, відсутність соціальної бази підтримки реформ.
Міжнародний досвід свідчить, що будь-які
реформи на перших етапах завжди мають
негативні соціальні наслідки. Тим паче, що
серед них можуть бути і непопулярні.
На думку Володимира Фесенка, найближчим часом найбільш радикальні реформи, пов’язані з ризиковими соціальними наслідками, проводити не будуть.
Їх відкладуть на період після парламентських виборів.
Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ.
(УКРІНФОРМ).
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З ТУРБОТОЮ ПРО ПРЕСУ

Закінчення. Початок
на 1 стор.
У Київській обласній
раді з ініціативи її керівництва відбулася розширена нарада за участю голів
районних рад і редакторів
регіональної преси, заснованої органами місцевого
самоврядування, районними державними адміністраціями та редакційними колективами.
Як не прикро, скаржились більшість керівників
районних ЗМІ, але на сьогодні поліграфічна база,
на якій друкуються газети
в області, потребує кардинального
оновлення.
Існує нагальна потреба в
створенні кущових центрів
для тиражування місцевої
преси. Така ж ситуації і з
розповсюдженням – необхідна альтернативна мережа, аби знизити витрати
редакцій газет.
- Проблеми, з якими
сьогодні стикаються редакції наших районних газет, є спільними для всіх
нас, - узагальнив ситуацію
в місцевій пресі області
голова ради керівників засобів масової інформаціі
Київщини, редактор Іванківської районної газети
Павло Смовж, - і мають вирішуватися з допомогою

влади різних рівнів.
Виходом із важкої фінансової ситуації редакцій
могла б стати додаткова
підтримка районних засобів масової інформації
співзасновниками,
оскільки в даний час більшість міськрайонних газет
не можуть працювати за
принципом самоокупності. Зокрема, посприяло б
стабілізації
редакційних
кошторисів укладення газетами угод з органами
місцевого самоврядування та органами державної
влади на висвітлення їхньої
роботи в районній пресі.
Підбиваючи підсумки
наради, голова Київської
обласної ради Олександр
Качний окреслив основні
проблемні питання, які існують на сьогодні в сфері
місцевих друкованих засобів масової інформації. Це,
зокрема, такі як відсутність
власних друкарень, що
призводить до збільшення
собівартості газет, фізичний знос основних засобів
районних ЗМІ, відсутність
єдиних підходів до комерційної діяльності, а також
чіткої стратегії розвитку
друкованих ЗМІ.
З метою здешевлення
собівартості газет на нараді було запропонова-

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
На теренах України кооперативні організації почали створюватися в середині
60-х років ХІХ сторіччя. Першим кооперативом вважається Харківське товариство
споживачів, організоване в
жовтні 1866 року за ініціативи професорів Харківського
університету. В сільській місцевості перше споживче товариство було створене в селі
Бакумівка на Київщині у 1886
році. Згодом кооперативні
ідеї захопили широкі верстви
населення.

НОВИЙ ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС
СТАНЕ ЗНАКОВОЮ ПОДІЄЮ
Державна податкова інспекція почала працювати з
другого півріччя 1990 року і перший Закон «Про державну
податкову службу в Українській РСР», прийнятий 4 грудня
цього ж року, визначив статус, функції та правові основи
діяльності податкових органів. Першим робочим днем був
понеділок 2 липня. Відтоді згідно Указу Президента України у цей день відзначається професійне свято працівників
податкової служби. Напередодні з цієї нагоди наш кореспондент зустрілася з в. о. начальника ДПІ у Макарівському
районі Іриною Багінською.
- Створення стабільної
податкової системи, яка б у
своїй основі мала чітку організацію порядку стабільної сплати податків, зборів
та інших обов’язкових платежів, було актуальним з
перших днів незалежності
України. За традицією, з
нагоди свята прийнято звітувати про досягнення. Які
результати роботи вашого
колективу з початку нинішнього року?
- Державною податковою
інспекцією у Макарівському
районі, - розповідає керівник, - за п’ять місяців нинішнього року до Зведеного
бюджету України мобілізовано 36688,9 тис. грн., що на
3496,4 тис. грн. більше, ніж
за відповідний період торік.
До місцевих бюджетів надійшло 22392,1 тис. грн., що на
1195,9 тис. грн. більше, ніж

за січень-травень 2009 року,
до Державного бюджету
України - 14297,8 тис. грн.,
що на 2300,5 тис. грн. більше, ніж за січень-травень у
минулому році.
Якщо брати до уваги виконання надходжень з основних податків, за січеньтравень доходи з фізичних
осіб становлять 103% (додатково одержано 416,7 тис.
грн.); податок на прибуток –
148,8% (додатково одержано
1406,2 тис. грн.); акцизний
збір виконано на 111,8% (додатково одержано 409,5 тис.
грн.).
- Що є ключовим напрямом діяльності всіх підрозділів інспекції?
- Забезпечення умов добровільного виконання платниками податків, вимог податкового
законодавства,
повного та своєчасного над-

ходження податків до бюджетів усіх рівнів.
- Серед платників податків можна назвати кращих?
- Найбільші платники податків у районі, які забезпечили за січень-травень 70,4%,
є: ДП «Червонослобідський
спиртозавод», ТОВ «Слобода
і Ко», «Аеротехніка МЛТ», «Газова будівельна компанія»,
«Промет», «Євро Медіа Холдінг», ДП ВАТ «Київхліб «Макарівський хлібозавод».
- Кількість працівників
у ДПІ є пропорціональною
чисельності
населення.
Скільки у вашому колективі трудиться людей?
- 40, з яких 37 - фахівці з
достатнім професійним досвідом та знань. Вони не
тільки забезпечують повне та
своєчасне надходження коштів до бюджетів усіх рівнів,
а й прагнуть у платниках податків бачити своїх партнерів
по роботі, надаючи їм допомогу в орієнтації податкових
законів та нормативних актів,
правильному оформленні податкової звітності тощо.
- Нещодавно Верховна
Рада схвалила у першому
читанні проект Податкового кодексу, розроблений

Кабінетом Міністрів. Документ відразу ж опинився
у центрі уваги всього суспільства. Маєте ж і ви вже
якусь думку про нього?
- Податковий кодекс
конче потрібен. Адже нині
кожен платник податку для
того, щоб зрозуміти правила оподаткування, має вивчити 56 законів та нормативних актів. У Податковому
кодексу всі норми зведено
до єдиного цілого. Не можна
не звернути увагу на поступове зниження ставки податку на прибуток. Є багато
інших аспектів, які відразу
ж знаходять схвалення як у
податківців, так і в платників податків. Найголовніше
ж, що у проекті нинішнього
Податкового кодексу все
сконцентровано на соціальний захист громадян, стійке економічне зростання,
системне відновлення суспільних відносин, підтримку
базових галузей економіки,
стабільність фінансової та
податкової систем. Нинішній Податковий кодекс стане знаковою подією у житті
та подальшому розвитку
України.
Інтерв’ю Світлани ТРИГУБ.

но організувати в області
централізовані
центри
друку місцевої преси, значно розширити базу їхньої
рекламної діяльності, а за
рахунок бюджетів різних
рівнів здійснити оновлення матеріально-технічної
бази редакцій.
Дієвими кроками, що
сприятимуть
суттєвому
поліпшенню роботи районних газет, учасники наради
також визначили: повернення всіх журналістських
колективів на єдиний податок, приведення редакційних статутів до вимог
чинного законодавства, а
також проведення чергової зустрічі для аналізу виконання намічених заходів.
- Такого щирого діалогу з представниками влади
журналісти місцевих засобів інформації Київщини
очікували вже давно, - зазначила голова постійної
комісії обласної ради з
питань свободи слова та
зв’язків з громадськістю
Ніна Карповець. – Нинішня
влада охоче відгукнулася
на проблеми районних газет, аби ті могли оперативно спілкуватися з людьми,
перейматися нагальними
проблемами та сприяти
їхньому вирішенню.
Анатолій ДУПЛЯК.

ОРІЄНТАЦІЯ НА
ЛЮДИНУ. ПІДТРИМКА
І РОЗВИТОК
У першу суботу липня у всьому світі відзначається Міжнародний день кооперації. Це свято започатковане за рішенням Виконавчого комітету
Міжнародного кооперативного альянсу (МКА) ще у
квітні 1922 року. Починаючи з 1995 року, Міжнародний день кооперації проводиться під егідою Організації Об’єднаних Націй.
Міжнародний кооперативний альянс, який
об’єднує понад 900 млн. членів, 240 кооперативних
організацій з 97 країн світу, вибрав, за схваленням
Організації Об’єднаних Націй, девіз щорічного Міжнародного дня кооперації: “Орієнтація на людину.
Підтримка і розвиток”.
Нині в Україні споживча кооперація є найбільш
структуризованою. Це майже 22 тис. підприємств
торгівлі і громадського харчування, 563 міських і
сільських ринків на 312 тис. торгових місць, 114
оптових баз загальною площею 559 тис. кв. метрів, 2,6 тис. заготівельних пунктів, 900 виробничих підприємств і цехів. У системі діють навчальні
заклади, зокрема Львівська комерційна академія,
Полтавський університет споживчої кооперації України, 22 коледжі (технікуми), котрі, переважно з числа сільської молоді, готують фахівців
вищої та вищої базової освіти. Функціонує мережа лікувально-оздоровчих закладів та готельного господарства. Працюють банк “Укоопспілка”, страхова компанія “Укоопгарант”. Видається
тижневик “Вісті Центральної спілки споживчих
товариств України” та його “Діловий випуск”, а
для широкого загалу читачів виходять газети “Порадниця” і “Веселі вісті”. Зазначений потенціал
використовується не лише для задоволення потреб пайовиків споживчої кооперації. Він працює
на всіх селян та більшість жителів селищ і районних центрів. Таким чином, споживча кооперація,
по суті, виконує важливе державне замовлення
на обслуговування великого загалу переважно
сільського населення.
Вся діяльність споживчої кооперації має чітку
соціальну спрямованість. Незаперечним фактом
цього є поступове відродження сфери побутових
послуг на селі, яка за часів кризи вітчизняної економіки була повністю зруйнована. Нині в системі діє
понад 4 тис. об’єктів побутового обслуговування,
в яких сільські жителі мають можливість полагодити одяг, взуття і побутові прилади, зробити зачіску,
сфотографуватися, скористатися послугами пунктів
хімчистки, прокату товарів, організації дозвілля та
відпочинку. До надання послуг населенню залучені
також кооперативні об’єкти торгівлі, громадського
харчування, виробництва, заготівель, ринків, автотранспорту, ремонтно-будівельних організацій, заклади освіти та інші.
В умовах глобалізаційних процесів, завдання
організацій і підприємств споживчої кооперації найефективніше реалізувати потенційні можливості для економічного розвитку системи, соціального
захисту і підтримки членів споживчих товариств.

Станіслав БАБЕНКО,
голова Центральної спілки
споживчих товариств України.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ФЕСТИВАЛЮ
«ЧЕРВОНА КАЛИНА»

Чоловічий гурт «Козацькі джерела», створений при районній громадській організації «Культура і дозвілля» у 2009 році, напередодні Дня
незалежності України і вже 24 серпня
дав свій перший концерт у с. Пашківка. Задум про такий
співочий колектив ми
з Олександром Сніжком виношували довго
і все ж ризикнули втілити у життя. Сьогодні
в ньому нараховується тринадцять чоловік.
Це – Олександр, який є
музичним керівником і
грає на баяні, Тарас
Дем’янчук (скрипка,
вокал), Олексій Соломенко (кобза, бас
вокал), солісти гурту,
вокалісти
Валентин
Шаменко (кобза), Андрій Невгадовський,
Петро
Широкоступ,
Леонід Півньов, Петро
Манько (вокал), Олександр Третяк (вокал,
бандура,
ведучий),
Іван Міщенко (вокал),
Володимир
Нечай
(бубни, тамбурини),
Микола Сперхач (барабан).
Отримавши освячення на творчу
діяльність у храмі Святої Параскеви
Сербської, за неповний рік гурт дав
уже багато концертів для жителів району. А саме: ми брали участь у святкуванні храмових свят та Дня села
Гавронщини, Бишева, Фасової, Макар - Буди. Виступили зі своєю програмою у селах: Новосілки, Ясногородка, Колонщина, Гавронщина,
Весела Слобода, Червона Слобода,

Ситняки, Маковище, Лишня, Королівка, Борівка, Юрів, Рожів, Липівка,
Андріївка, Пашківка, Небилиця, селищі Кодра а також з трьома концертами перед мешканцями Макарова. В
нашому доробку - народні стрілецькі

пісні, авторські твори учасників гурту, думи, такі як «Ой, кряче, кряче»,
акапельні твори «Зелений дубочок»,
«Ой, там, за лісочком» та інші. Програма досить таки різножанрова. Це
- лірика, патріотика, веселі твори, гумор, троїста музика.
Нещодавно чоловічий гурт «Козацькі джерела» взяв участь у всеукраїнському фестивалі «Червона калина», який проходив у місті Алушта,
де став лауреатом цього престижно-

го конкурсу. До речі, на ньому наші
солісти-вокалісти Невгадовський і
Широкоступ виступили з авторськими піснями. Перший отримав третю
премію лауреата, а Петро – другу,
який заворожив усіх учасників фестивалю піснею «Соколята».
Чудова атмосфера фестивалю сприяла новим знайомствам та зв’язкам.
Наш гурт отримав
запрошення
на
Українське
телебачення в програму «Фольк Мюзік» з
ведучою
Оксаною
Пекун та на пісенні
фестивалі у містах
Іллічівськ, Тернопіль.
У нас зав’язалася
творча робота з народним
хоровим
колективом
«Дарничанка» м. Київ, з
чоловічим
гуртом
«Козацькі шляхи» м.
Дніпропетровськ.
Отримали
ми
запрошення й від
голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка, який високо оцінив наш виступ
на святі Дня молоді в Макарові, на
участь у фестивалі імені Чубинського, який відбудеться 9 липня.
Анатолій ДЕМ’ЯНЧУК,
керівник районної
громадської організації
«Культура і дозвілля»,
учасник і керівник
гурту «Козацькі джерела».

ЙОГО НАЗИВАЛИ СВІТЛОЮ РАНКОВОЮ ЗОРЕЮ
7 липня - Православна церква святкує різдво Предтечі і Хрестителя Іоанна. Після Діви Марії найшанованіший святий - Пророк Іоанн був сином
священика Захарії (з роду Аарона) і праведної Єлизавети (з роду царя
Давида). Жили вони поблизу Хеврона (в Нагірній країні), на південь від
Єрусалима. По материнській лінії Іоанн доводився родичем Ісусу Христу,
народившись усього на шість місяців раніше за нього.
Іоанн виріс у дикій пустелі, готуючи себе постом і молитвою до
великого служіння. І залишався пустельником доти, доки Господь не закликав його в тридцятирічному віці
до проповіді єврейському народу.
Підкоряючись цьому покликанню, пророк Іоанн з’явився на берег
Йордану. Перед святом очищення
до річки прийшло багато народу для
релігійних обмивань. Тоді і звернувся
до них Іоанн, проповідуючи покаяння
і хрещення на прощення гріхів. Суть
його проповіді полягала в тому, що
перш, ніж отримати зовнішнє обмивання, люди повинні морально очиститися, і, таким чином, приготувати
себе до прийняття Євангелія. Це
ще не було благодатним таїнством
християнського хрещення. А лише
духовним приготуванням до прийняття майбутнього хрещення водою
і Святим Духом.
Коли очікування Месії досягло
найвищої міри, до Іоанна на Йор-

дан прийшов хреститися сам Ісус
Христос. Хрещення Спасителя супроводжувалося чудовим явленням
- сходженням Святого Духа у вигляді
голуба і голосом Бога Батька з неба:
“Сей есть Син Мой возлюбленный...”
Отримавши одкровення про Ісуса
Христа, пророк Іоанн сказав народові: “Ось агнець Божий, який бере на
себе гріхи світу”. Почувши це, двоє
з учнів Іоанна приєдналися до Ісуса
Христа. Це були апостоли Іоанн (Богослов) і Андрій (Первозванний).
Хрещенням Спасителя пророк
Іоанн нібито закріпив своє пророче
служіння. Він безбоязно і суворо викривав вади як простих людей, так і
сильних миру сього. За що незабаром і постраждав.
Цар Ірод Антипа наказав посадити пророка Іоанна в темницю. За те,
що той насмілився викривати його у
зраді власній дружині - доньці аравійського царя Арефи, і незаконному
співжитті з Іродіадою, яка була одру-

жена з рідним братом Ірода, Філіпом.
У день свого народження Ірод
влаштував бенкет, на який з’їхалося
чимало знатних гостей. Соломія,
донька нечестивої Іродіади, своїм
нескромним танцем під час бенкету
до того догодила Іроду і гостям, які
були поруч з ним, що цар присягнувся їй дати все, чого вона попросить.
Навіть половину свого царства.
Танцівниця, навчена матір’ю, попросила принести їй негайно на таці
голову Іоанна Хрестителя. Ірода,
який поважав Іоанна як пророка, засмутило таке прохання, але він посоромився порушити дану клятву і послав вартового в темницю. Той відсік
Іоанну голову і віддав Соломії, а вона
віднесла її своїй матері.
Поглумившись над відсіченою
головою святого пророка, Іродіада
кинула її у брудне місце. Учні Іоанна
Хрестителя підібрали його тіло і поховали у Самарянському місті Севастії.
За свій злочин Ірод отримав відплату. У 38 році після Різдва Христова його війська були розбиті Арефою,
який помстився йому за ганьбу своєї
доньки, покинутої заради Іродіади. А
наступного року римський імператор
Калігула заслав Ірода в ув’язнення.
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ЧАС, ТРАДИЦІЇ, КРАЇНИ

КИТАЙ НАКОПИЧУЄ
ЗОЛОТО ПРО ЗАПАС
Загальний об’єм золотих запасів Китаю виріс на 454
тонни і за станом на кінець 2009 року складав 1054 тонни.
За цим показником він посів п’яте місце в світовому рейтингу. Перші чотири місця займають США (8133,5 тонни,
частка дорогоцінного металу в загальному об’ємі золотовалютних запасів країни становить 76%), Німеччина,
Італія і Франція (в середньому по 40%).
Раніше на ринку виникали версії, що Китай збирається придбавати золото МВФ з метою поліпшення структури валютних резервів, пише Китайський міжнародний
інтернет-центр. Але ці версії не підтвердилися. У листопаді минулого року Індія купила 200 тонн золота і стала
найбільшим покупцем золота МВФ. З того моменту почався новий раунд зростання цін на золото.
Центральні банки багатьох європейських країн і США
помітно знизили обсяг продажу золота і збільшують об’єм
його закупівель для диверсифікації ризиків. На фоні наслідків фінансової кризи і слабкого долара США багато
які країни, що розвиваються, почали переводити валютні
резерви в активи в золоті.
За статистикою Всесвітньої золотої ради, в кінці 2009
року загальний об’єм золотих запасів, у тому числі міжнародних організацій, таких як МВФ, досяг 30,1 тисячі
тонн, що на 17,2% менше в порівнянні з показником 1976
року, коли було укладено Ямайську угоду, яка проголосила спеціальні права запозичення базою нової валютної
системи, що закріпила демонетизацію золота і узаконила режим плаваючих валютних курсів. Минулого року
Міжнародний валютний фонд реалізував на ринку більше
за 400 тонн золота.

У ФІНАНСОВІЙ КРИЗІ В
ЄВРОПІ ЗВИНУВАЧУЮТЬ
НІМЕЧЧИНУ І ФРАНЦІЮ
Глава Європейського центрального банку Жан-Клод
Тріше вважає, що джерела фінансової кризи виникли ще
кілька років тому, і Німеччина з Францією винні в цьому не
в останню чергу, передає агентство “Фінмаркет”.
За словами глави ЄЦБ, джерела нинішньої гострої
кризи у сфері державних фінансів виникли 6 років тому,
коли Німеччина і Франція порушили положення пакту
стабільності.
На думку Тріше, уряди в Берліні та Парижі протягом
кількох місяців і навіть років діяли надто безвідповідально. “Німецькій громадськості треба було б так бурхливо
реагувати на порушення європейського пакту стабільності не зараз, а ще 2004 року”, - сказав він.

НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ

ДЕШЕВУ МЕДИЧНУ
“КАЧКУ” ОЦІНИЛИ В РОСІЇ
А придумала її одеська журналістка Ганна Керпель. За
словами колеги, рік тому її мати зламала шийку стегна і
стала лежачою хворою. Тоді і з’ясувалося, що у продажу
немає зручних в обігу “качок” для такої категорії хворих.
Необхідний пристрій Ганна зібрала сама із звичайної
кухонної лійки і шланга. За порадою лікарки, Г.Керпель
запатентувала свій винахід. Фахівці оцінили виробництво
приладу як дуже перспективне не лише для приватних
осіб, але і для медустанов. Тим паче, що собівартість одного виробу обійшлася б всього 2 гривні.
Але виявилось, що в Україні такі вироби відносяться
не до санітарно-гігієнічного, а до виробів медичного призначення. Тобто, на їх виробництво необхідно отримати
дозвіл у Міністерстві охорони здоров’я. Оформлення відповідних документів фахівці оцінили приблизно в 10 тисяч доларів, до того ж витратити на це довелося б від 3 до
6 місяців. Профільні виробники з цієї ж причини відмовилися приймати дану розробку у виробництво.
Оскільки таку “качку” легко виготовити в домашніх
умовах, Ганна Керпель продемонструвала тим, хто зібрався, як це зробити. Інформація швидко розповсюдилася і викликала інтерес у фахівців сусідньої країни.
Зараз “качка” патентується в Росії. Виявляється, що там
налагодити її виробництво набагато простіше.
(УКРІНФОРМ).

ЧОРНИЙ, БІЛИЙ, ГАРЯЧИЙ...
7 Л И П Н Я – З А ГА Л Ь Н О Є В Р О П Е Й С Ь К И Й Д Е Н Ь Ш О К О Л А Д У

247 тисяч тонн виробів, у тому числі шоколаду, випустили за
січень-травень нинішнього року підприємства кондитерської галузі України. Це на 11% менше, ніж за той же період торік. Таку
статистику наводить асоціація «Укркондитер». Загалом вітчизняний ринок шоколаду становить щороку в середньому близько
60000 тонн.
Історія цього продукту почалася
десь у 600 році до н. е. на берегах
Мексиканської затоки. На думку дослідників, саме в цей час стародавні
майя і ацтеки стали культивувати
какао-дерево і готувати з його плодів напій чоколатль, який додає сил
та енергії. На смак він дуже відрізнявся від звичного гарячого шоколаду, оскільки складався з розмолотих какао-бобів, пекучого перцю чілі
та меду, тому був дуже гірким. Напій

вважали їжею богів, унаслідок чого
плоди какао-дерева стали використовувати як гроші - за сотню бобів
можна було купити раба.
У Старому Світі про шоколад
дізналися лише через 2000 років.
Спочатку Колумб отримав у дар
від індійців какао-боби, а через
декілька років інший іспанський
конкістадор, Ернан Кортес, підніс
їх в дар королю Карлу V. У супровідному листі мовилося, що одна

чашка шоколадного напою допомагає боротися із втомою і додає
сил. Але іспанцям він, гіркий і незвичний на смак, не сподобався.
Тому кухарі вирішили вдосконалити
творіння ацтеків: замінили чилі на
корицю і мускатний горіх, замість
меду щедро додали цукру і подали
шоколад гарячим. Пізніше шоколад
став настільки популярним, що був
обов’язковим ранковим напоєм іспанських аристократів.
Для справжніх гурме не існує
іншого шоколаду, окрім чорного. У
ньому міститься від 30 % до 75 %
какао-бобів. При виборі продукту
перевагу варто віддавати маркам
з високим відсотком вмісту плодів
какао-дерева. Особливо важливо

враховувати це, якщо ви купуєте
його для теплової обробки або з
іншою кулінарною метою. У молочному шоколаді менше какао-бобів
і більше цукру, ніж в чорному. Молочний шоколад більше підходить
для прикраси тортів і тістечок. Еталонний смак повинен бути вершковим, але не занадто солодким.
Білий – шоколадом можна назвати
з великою натяжкою. Переважно
він складається з какао-олії, сухого
молока і цукру.
Як встановлено сучасною наукою, у шоколаді є елементи, сприяючі відпочинку і психологічному
відновленню. Темні сорти шоколаду стимулюють викид ендорфінов
- гормонів щастя, які впливають на

центр задоволення, покращують
настрій і підтримують тонус організму. Є також гіпотеза, згідно якої
шоколад володіє «протираковим»
ефектом і здатний уповільнювати
процеси старіння. Але в чому учені
одностайні, так це в запереченні здатності шоколаду знижувати
масу тіла! Адже добре відомо, що
шоколад багатий живильними речовинами, у тому числі жирами, а
значить і калоріями. Шоколад має
бути делікатесом, ласощами, задоволенням, проте він не має поїдатися кожен день зранку до вечора.
А ось 11 липня відзначається
Всесвітній день шоколаду щорічно.
Саме французи в 1995 році започаткували його.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОНЕДIЛОК, 5 ЛИПНЯ
УТ-1.
10.35
“Заячий
заповiдник”. (к/ст iм. О. Довженка, 1973р.)
Керiвники заячого заповiдника втратили всiх своїх зайцiв.
Розплата неминуча, але тут
у заповiднику починає бити
фонтан
мiнеральної
води.
З`являється перспектива швидкого i легкого збагачення...
Режисер: Н. Рашеєв.
У ролях: О. Калягiн, Л. Дуров,
I. Соколова, Є. Лебедєв, Н. Боровкова.
ВIВТОРОК, 6 ЛИПНЯ
1+1. 21.30 “Вулкан”. (США,
1997р.)
Фiльм-катастрофа. У районi
Лос-Анджелеса починається ви-

* * *

::: АНОНС ::: АНОНС ::: АНОНС :::
верження вулкана. I як завжди,
стихiї, що розбушувалася, протистоять звичайнi люди...
Режисер: М. Джексон.
У ролях: Т. Лi Джоунс, Е. Хеш,
Р. Хоффманн, Д. Чiдл, Ж. Кiм.

СЕРЕДА, 7 ЛИПНЯ
НТН. 15.25 “Заручник”.
(“Таджикфiльм”, 1983р.)
Пригоди. Кiнець 20-х рокiв.
У гiрськi райони Таджикiстану
вiдправляється караван з цiнним
вантажем. Басмачi, слiдуючи за
караваном, вичiкують зручного моменту для нападу. Проте в загонi
як заручник знаходиться ватажок
банди i басмачi знають про це.
Режисер: Ю. Юсупов.
У ролях: К. Бутаєв, Б. Акрамов, М. Махмедов.

УТ-1

21.30 Африканськi пристрастi.
1.20 Трiйка, Кено.
1.25 Пiдсумки дня.
1.35 Дiловий свiт.
1.45 Культурно-мистецький
арсенал. Класiк-прем`єр.
3.30 I.М.Е.N. Адальберт Ерделi.
4.10 Х/ф “Заячий заповiдник”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф: “Завтра буде завтра”,
“38 папуг”, “Подарунок для
найслабшого”.
7.35,8.05,9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Криве дзеркало”.
12.10 Т/с “Сищик Самоваров”.
14.05 Т/с “Слово жiнцi”.
15.05 Т/с “Маргоша 2”.
16.05 “Анатомiя слави”.
17.10,19.30,1.25 “ТСН”.
17.20 Комедiя “Холостяк”.
19.25 “Погода”.
20.05 Т/с “Свати”.

вівторок, 6 ЛИПня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Д/ф “Велика втеча”.
10.00 Д/ф “Рядовий вiйни”.
10.30 Х/ф “Весела хронiка небезпечної подорожi”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Д/ф “Вiч-на-вiч з Жюльєт
Бiнош”.
13.35,2.55 Т/с “Варiант “Омега”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.40 Ревiзор.
16.05 Кращi моменти Кубка
Свiту 2010.
16.35 Х/ф “Вечiр на Iвана Купала”.
18.25 Дiловий свiт.
19.00 Кращi моменти Кубка
Свiту 2010.
19.45 Африканськi пристрастi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Пiвфiнал.
23.30 Африканськi пристрастi.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.30 Парламентський день.

1.45 Пiдсумки дня.
1.55 Дiловий свiт.
2.00 Погода.
2.05 Д/ф “Вiч-на-вiч з Жюльєт
Бiнош”.
4.05 Х/ф “Записки кирпатого
мефiстофеля”.
5.20 Коло Олiмпiади.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф: “Троє з “Простоквашина”, “Зима в
Простоквашинi”.
7.35,8.05,9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.40,1.25 Мелодрама
“Дiвчинка моя”.
12.35 Т/с “Таке життя”.
13.40 Т/с “Слово жiнцi”.
14.35 Т/с “Маргоша 2”.
15.40 Т/с “Свати”.
17.10,19.30,0.55 “ТСН”.
17.20 Т/с “Закон i порядок 2. Вiддiл
оперативних розслiдувань”.
18.25 Т/с “Ведмежий кут”.

середа, 7 ЛИПня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05,21.20 Кубок свiту FIFA2010. Пiвфiнал.
11.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
12.00,15.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.35 Крок до зiрок.
13.35,2.50 Т/с “Варiант
“Омега”.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.40 Кращi моменти Кубка
Свiту 2010.
16.15 Х/ф “Янгол-охоронець”.
18.00 Новини.
18.25 Дiловий свiт.
19.00 Кращi моменти Кубка
Свiту 2010.
19.45 Африканськi пристрастi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Дiловий свiт.
23.30 Африканськi пристрастi.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Прес-анонс.
1.40 Парламентський день.
1.55 Пiдсумки дня.
2.05 Дiловий свiт.

ЧЕТВЕР, 8 ЛИПНЯ
СТБ. 9.00 “Подаруй менi
мiсячне свiтло”. (Росiя, 2001р.)
Комедiя. Популярного телеведучого - успiшного чоловiка зрiлого
вiку - дружина застає з коханкою.
В розпал сiмейних “розбирань” у
квартирi з`являється адмiрал з букетом квiтiв, услiд за ним - випадковий попутник дружини...
Режисер: В. Абдрашитов.
У ролях: Н. Андрейченко, М.
Єрьоменко-мол., В. Гостюхiн.

П`ЯТНИЦЯ, 9 ЛИПНЯ
ICTV.
20.25 “Таксi 2”.
(Францiя, 2000р.)
Комедiя. Найкращi сили полiцiї Марселя на чолi з iнспектором
Жiбером зайнятi у важливiй
операцiї - до Францiї приїжджає

Мiнiстр внутрiшнiх справ Японiї,
щоб укласти контракт на постачання спецiального устаткування
для боротьби з терористами...
Режисер: Ж. Кравчик.
У ролях: С. Насерi, Ф.
Дiфенталь, Е. Шоберг, Б. Фарсi.

СУБОТА, 10 ЛИПНЯ
ІНТЕР. 22.35 “Ментiвськi
вiйни. Епiлог”. (Росiя, 2009р.)
Кримiнальний. Вiдразу два
дуже впливовi в мiстi бiзнесмени
колишнiй
голова
Союзу
ветеранiв Афганiстану Юрiй
Шубiн i колишнiй керiвник нафтової компанiї Петро Набоков
- претендують на пост спiкера
петербурзької мiської думи.
У найдраматичнiший момент
компанiї одного з кандидатiв -

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

понеділок, 5 липня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Точка зору.
9.45 Д/ф “Таємницi острова на
Днiпрi”.
10.35 Х/ф “Заячий заповiдник”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30,5.20 “Сiльська правда” з
Т.Метерчук.
13.05 Вiкно до Америки.
13.35,2.20 Т/с “Варiант “Омега”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.40 I.М.Е.N. Адальберт Ерделi.
16.25 Х/ф “Весела хронiка небезпечної подорожi”.
18.00 Новини.
18.25 Дiловий свiт.
19.00 Кращi моменти Кубка
Свiту 2010.
19.40 Х/ф “Вечiр на Iвана
Купала”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Дiловий свiт.
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2.20 Культурно-мистецький
арсенал. Класiк-прем`єр.
4.10 Х/ф “Янгол-охоронець”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Малюк i Карлсон”.
7.35,8.05,9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00,1.15 Комедiя “Божевiльна
нянька”.
12.20 Т/с “Таке життя”.
13.25 Т/с “Слово жiнцi”.
14.25 Т/с “Маргоша 2”.
15.30 Т/с “Свати”.
17.10,19.30,0.45 “ТСН”.
17.20 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
18.25 Т/с “Ведмежий кут”.
19.25 “Погода”.
20.05 Т/с “Свати”.
21.20 Трилер “Створiння”.
23.35 Д/ф “Грип. Епiдемiя
чуток”.
1.10 “Проспорт”.
2.55 “Документ”.
3.55 Трилер “Створiння”.
5.35 Т/с “Хто в домi господар?”

21.30,3.15 Х/ф “Останнiй день”.
1.45 Х/ф “Скажи хоч щось”.

ІНТЕР

4.55 Футбол. “Iнтер Суперкубок
України”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.10,3.20 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 2”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.50 “Чекай на мене”.
17.20,2.55 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Двi долi. Нове життя”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00,1.40 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Бумеранг з минулого”.
23.30 “Нiжний потрошить”
Урмас Отт”.
0.45 “Найзагадковiшi мiсця
свiту. Мiсто вiдьом Салем.
Примарна столиця Англiї”.
19.25 “Погода”.
20.05 Т/с “Свати”.
21.30,4.00 Бойовик “Вулкан”.
23.45 Д/ф “Розплата за любов”.
1.20 “Проспорт”.
3.00 “Документ”.
5.40 Т/с “Хто в домi господар?”

ІНТЕР

6.10 “Нiжний потрошить” Урмас
Отт”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00,12.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 2”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Двi долi. Нове життя”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Бумеранг з минулого”.
23.30 “Фантастичнi iсторiї. Блискавки. Прокляття небес”.

ІНТЕР

6.05 “Фантастичнi iсторiї. Блискавки. Прокляття небес”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 2”.
14.00 Т/с “Меч”.
15.10,3.55 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Двi долi. Нове життя”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Бумеранг з минулого”.
23.30 “Надзвичайнi iсторiї. Полювання на олiгархiв”.
0.45,5.15 “Популярна наука.
Акули атакують”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.20,4.35 Т/с “Монк”.
3.00 Т/с “Сусiди”.
3.25 “Знак якостi”.

2.10,4.20 Т/с “Монк”.
5.00 “Найзагадковiшi мiсця
свiту. Мiсто вiдьом Салем.
Примарна столиця Англiї”.

ICTV

А.Куликовим.
1.15 Надзвичайнi новини.
2.00 Х/ф “Вибiр Грейсi”.
3.45 Факти.

СТБ

5.25 Служба розшуку дiтей.
5.35 Країна повинна знати!
6.00 Факти тижня з О. Соколовою.
6.55,8.00 Дiловi факти.
7.00,8.35 300 сек/год.
7.10,9.00 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Дiловi факти: Грошi.
9.35 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Слiпий”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.40 Т/с “Бандитський Петербург”.
14.45 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.40 Х/ф “В iм`я помсти”.
17.35 Т/с “Слiпий”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
20.00 Т/с “Лiтiйний 2”.
21.55 Comedy Club.
23.00,4.15 Свобода слова з

6.00,0.45 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.20 Х/ф “Втiкачi”.
11.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. Любити зiрку”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55,22.20 Т/с “Адвокат”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “У пошуках iстини.
Примарнi скарби гетьмана
Полуботка”.
20.10 “Слiдство вели. Трюкачi”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.50 Х/ф “Чорний квадрат”.
2.55 Т/с “Медiум”.

0.45 “Ударна хвиля”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Служба Розшуку дiтей.
2.15,4.30 Т/с “Монк”.
2.55 Т/с “Сусiди”.
3.20 “Знак якостi”.
3.50 “Судовi справи”.
5.10 “Ударна хвиля”.

21.30 Футбол. Кубок свiту FIFA2010: Пiвфiнал.
23.15 3-й тайм.
0.25 Факти. Пiдсумок дня.
0.45 Т/с “Згiдно iз законом”.
1.35 Спорт.
1.45 Х/ф “Вогонь у вiдповiдь”.
3.10 Факти.
4.20 Т/с “Крутi перцi”.
5.35 Т/с “Солдати”.

ICTV

6.10 Погода.
6.15 Факти.
6.55,8.00 Дiловi факти.
7.00,8.35 300 сек/год.
7.10 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
9.35 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Слiпий”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Т/с “Бандитський Петербург”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Лiтiйний 2”.
17.35 Т/с “Слiпий”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,3.45 Надзвичайнi новини
з К.Стогнiєм.
20.05 Т/с “Лiтiйний 2”.

ICTV

6.25 Служба розшуку дiтей.
6.35 Факти.
6.55,8.00 Дiловi факти.
7.00,8.35 300 сек/год.
7.10,9.00 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
9.35 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Слiпий”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.30 Т/с “Бандитський Петербург”.
14.30 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.30 Провокатор.
16.35 Т/с “Лiтiйний 2”.
17.35 Т/с “Слiпий”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25,3.50 Надзвичайнi новини
з К.Стогнiєм.
20.00 Т/с “Лiтiйний 2”.
21.30 Футбол. Кубок свiту FIFA2010. Пiвфiнал.
23.15 3-й тайм.
0.25 Факти. Пiдсумок дня.
0.45 Т/с “Згiдно iз законом”.
1.35 Спорт.
1.45 Х/ф “Вогонь у вiдповiдь”.
3.15 Факти.
4.25 Т/с “Крутi перцi”.
5.40 Т/с “Солдати”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Т/с “Колишня”.
5.45 Т/с “Стан свiдомостi”.
6.25 Т/с “Курсанти”.

СТБ

6.10,0.50 “Бiзнес +”.
6.15 Д/ф.
6.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.45 Х/ф “Бiлий паровоз”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Моя правда. Дарина Донцова - життя як детектив”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00,18.10,22.20 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
19.10 “Правила життя. Обдурити за 60 секунд”.
20.10 “Слiдство вели. Кунгурський монстр”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.55 Х/ф “До мене, Мухтаре!”
2.20 Т/с “Медiум”.

СТБ

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Тяжiння”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв. ДiтиЯсновидицi”.
13.55 “Моя правда. Леонiд
Биков. Прибулець”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Зоряне життя. Актори
однiєї ролi”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Мiсце
пiд зiрками”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес +”.
0.50 Х/ф “Ти iнодi згадуй”.
2.25 Т/с “Медiум”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Т/с “Колишня”.
5.45 Т/с “Стан свiдомостi”.
6.25 Т/с “Курсанти”.
7.30 Погода.
7.35 “Пiдйом”.
8.30 Погода.
8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.

Шубiна - починає переслiдувати
таємничий шантажист...
Режисер: Є. Абросимов.
У ролях: А. Устюгов, А. Узденський, А. Лiсицiн, А. Зав`ялов, Д.
Биковський.

НЕДІЛЯ, 11 ЛИПНЯ.
НОВИЙ КАНАЛ. 16.05 “Моє
перше весiлля”. (Канада Великобританiя, 2004р.)
Комедiя. Завтра весiлля, а
Ванесса продовжує роздягати
поглядом всiх чоловiкiв, що проходять повз. Допомогти їй може
тiльки хороший священик. Головне - спробувати не знiмати з нього рясу. Хоча б до кiнця сповiдi...
Режисер: Л. Фiро.
У ролях: Р.Л. Кук, К. Дугтi, П.
Хопкiнс, В. Махафi, К. Карвер.

* * *

7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
12.00 “Все для вас”.
12.15,23.25 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.25,15.50 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.50 Т/с “Кайл XY 2”.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55,21.20 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
0.40 Спортрепортер.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Т/с “4400”.
1.40 Т/с “Кадети”.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 Драй Хмара: останнi сторiнки.
2.55 Густиня.
3.25,4.10 Студiя Зона ночi.
3.30 Невiдома Україна.
3.50 Дiйовi особи.
4.15 Невiдома Україна.

4.40 Студiя Зона ночi. Культура.
4.45 Джерела Батькiвщини.
4.55 Зона ночi.

НОВИЙ КАНАЛ

4.20 Студiя Зона ночi. Культура.
4.25 Запорiзька Сiч. Витоки.
4.35 Зоряна година козацтва.
4.50 Козацтво: руїна.
4.55 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
7.00 Х/ф “Виконавець вироку”.
8.40 “Правда життя”. Близнюки:
роздвоєння особистостi.
9.15,21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.10,22.50 Т/с “Закон i порядок”.
11.10 Т/с “Виклик 2”.
13.10 “Вчинок”.
13.40 “Легенди бандитського
Києва”. Трупи й малолiтки.
16.25 Х/ф “Справи Лоховського.
Голосувати “За!”
17.05 Х/ф “Приморський бульвар”.
18.35 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.50,2.55 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Псевдонiм “Албанець”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
1.20 Х/ф “Комодо”.
3.20 “Мобiльнi розваги”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.05 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.

5.00 Т/с “Колишня”.
5.40 Т/с “Стан свiдомостi”.
6.25 Т/с “Курсанти”.
7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
12.00 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.25,15.45 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.50 Т/с “Кайл XY 2”.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55,21.20 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
22.25 Т/с “Батьковi дочки”.
23.25 Iнтуїцiя.
0.40 Спортрепортер.
0.50 Т/с “4400”.
1.35 Т/с “Кадети”.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 Подорож у втрачене минуле.
2.55 Країна людей.
3.20 Студiя Зона ночi.
3.25 Невiдома Україна.

6.00 “Iсторiя України”.
7.10 Х/ф “Приморський бульвар”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.20,19.20 Т/с “Псевдонiм
“Албанець”.
15.30 Х/ф “Виконавець вироку”.
17.10 Х/ф “Приморський
бульвар”.
18.35 “Речовий доказ”. Родинний трилер.
19.00,21.30,0.50,3.20 “Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
1.20 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.

10.55 Т/с “Щасливi разом”.
12.00 “Все для вас”.
12.20 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.50 Т/с “Кайл XY 2”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.15 Погода.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiни”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Iнтуїцiя.
0.35 Спортрепортер.
0.40 Погода.
0.45 Служба розшуку дiтей.
0.50 Т/с “4400”.
1.35 Т/с “Кадети”.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 Пасажири з минулого
столiття.
3.40 Студiя Зона ночi.
3.45 Невiдома Україна.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.
4.45 Любов небесна.
4.50 Зона ночi.

6.00 “Iсторiя України”.
7.10 Х/ф “Приморський
бульвар”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.20 Т/с “Псевдонiм “Албанець”.
15.25 Х/ф “Заручник”.
17.10 Х/ф “Бережiть жiнок.
18.35 “Правда життя”. Тюрма:
школа життя?
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
21.30 “Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
0.50 “Свiдок”.
1.20 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.25 “Свiдок”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

НТН

НТН

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 26 2 липня 2010 р.
четвер, 8 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Пiвфiнал.
11.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.35 Наша пiсня.
13.35,2.40 Т/с “Варiант “Омега”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.40,18.55 Кращi моменти
Кубка Свiту 2010.
16.15 Х/ф “Татарський триптих”.
18.00 Новини.
18.25 Магiстраль.
19.25 Х/ф “Мiй нiжно коханий
детектив”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.30 Африканськi пристрастi.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.30 Парламентський день.
1.45 Пiдсумки дня.
1.55 Дiловий свiт.
2.10 Культурно-мистецький
арсенал. Класiкпрем`єр.
3.55 Х/ф “Мiй нiжно коханий
детектив”.

5.20 Д/ф “Пiд скальпелем життя”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Карлсон повернувся”.
7.35,8.05,9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.45,1.15 Комедiя “Американська дочка”.
12.45 Т/с “Таке життя”.
13.50 Т/с “Слово жiнцi”.
14.50 Т/с “Маргоша 2”.
15.50 Т/с “Свати”.
17.10 “ТСН”.
17.20 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
18.25 Т/с “Ведмежий кут”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.05 Т/с “Свати”.
21.15 Трилер “Знаки”.
23.35 Д/ф “Самотнiй мiльйонер
бажає познайомитись”.
0.40 “ТСН”.
1.05 “Проспорт”.
2.55 “Документ”.
3.55 Т/с “Маргоша 2”.

п’ятниця, 9 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Д/ф “Приватний лист
свiтовi”.
10.10 Х/ф “Татарський триптих”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Погода.
12.30 Д/ф “Актриса i танцiвник”.
13.00 “Надвечiр`я” з Т. Щербатюк.
13.35 Т/с “Варiант “Омега”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.50 Х/ф “Гордiсть та упередження”.
17.55 Футбол. Чемпiонат України. Iллiчiвець (Марiуполь)
- Металург (Донецьк).
18.45 У перервi: Новини.
20.00 Д/ф “Президент. Початок
шляху”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.30 Африканськi пристрастi.
1.20 Трiйка, Кено.
1.25 Прес-анонс.
1.30 Парламентський день.
1.45 Пiдсумки дня.
1.55 Дiловий свiт.
2.05 Д/ф “Актриса i танцiвник”.

2.30 Т/с “Варiант “Омега”.
3.40 Телевистава “Двi сiм`ї”.
5.25 “Надвечiр`я” з Т.Щербатюк.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Кiт i Ко. Жив собi
пес”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 Мелодрама “Тайговий
роман”.
13.00 Т/с “Таке життя”.
14.00 Т/с “Слово жiнцi”.
14.55 Т/с “Маргоша 2”.
15.55 Т/с “Свати”.
17.15 “ТСН”.
17.25 Т/с “Закон i порядок
2. Вiддiл оперативних
розслiдувань”.
18.25 Т/с “Ведмежий кут”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.05 Бойовик “Вiкiнги”.
22.20 Трилер “Приманки”.
0.20 Трилер “Перед загибеллю”.

субота, 10 липня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Свiт православ`я.
6.35 Крок до зiрок.
7.20 Оперативний об`єктив.
7.40 Акваторiя бiзнесу.
8.20 Олiмпiада: вiд малого до
великого.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Х/ф “Гордiсть та упередження”.
10.55 Кiльця часу.
11.30 Коло Олiмпiади.
12.15 Парламент.
13.10 Д/ф “Президент. Початок
шляху”.
14.15 В гостях у Д. Гордона.
15.25 Наша пiсня.
16.25 Футбол. Чемпiонат України. Таврiя (Сiмферополь)
- Металiст (Харкiв).
18.50 Дiловий свiт. Тиждень.
19.45 Африканськi пристрастi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Кубок свiту FIFA-2010.
Матч за 3-є мiсце.

23.30 Африканськi пристрастi.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Пiдсумки дня.
1.50 Погода.
1.55 Х/ф “Замiжня жiнка”.
3.25 Телевистава “Сiльськi
бувальщини”.
5.30 Коло Олiмпiади.

1+1

6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.50 “Справжнi лiкарi”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 М/ф: “Василиса чудова”,
“Дюймовочка”.
11.30 “Телемiст “Україна Росiя”.
12.30 Комедiя “Пiдкорювачi часу”.
14.25 Т/с “Сищик Самоваров”.
16.20 “Анатомiя слави”.
17.30 Футбол. Днiпро
(Днiпропетровськ) - Карпати (Львiв).

неділя, 11 липня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.25 М/ф.
6.45 Софiя.
7.00 DW. Новини Європи.
7.30 Ера здоров`я.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Акваторiя бiзнесу.
9.05,14.15 Кубок свiту FIFA2010. Пiвфiнал.
11.05 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
12.05 Благовiсник.
13.00 В гостях у Д. Гордона.
16.35 Кращi моменти Кубка
Свiту 2010.
17.15 Кубок свiту FIFA-2010.
Матч за 3-є мiсце.
19.45 Африканськi пристрастi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.17 Кубок свiту FIFA-2010.
Фiнал.
23.30 Африканськi пристрастi.

1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Пiдсумки дня.
1.35 Телевистава “Мартiн
Боруля”.
3.50 Телевистава “Дума про
братiв Неазовських”.
4.50 Д/ф “Орфей з Мар`янiвки”.
5.25 Благовiсник.

1+1

6.35 М/ф “Горбоконик”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 “Смакуємо”.
11.15 М/ф “Їжачок у iмлi”.
11.25 Комедiя “Крутий тато”.
13.20 Бойовик “Закрите
царство”.
15.30 Комедiя “Чоловiк для
життя, або На шлюб не
претендую”.
17.40 Мелодрама “Життя на
двох”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 “Криве дзеркало”.

4.45 Т/с “Хто в домi господар?”

ІНТЕР

6.05 “Надзвичайнi iсторiї. Полювання на олiгархiв”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 2”.
14.00 Т/с “Меч”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Двi долi. Нове
життя”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Х/ф “Бажання”.
23.45 “Фантастичнi iсторiї.
Формула щастя. Магiя для
всiх”.
1.00 “Людське тiло: межi
можливого”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.05 “Документ”.
3.05 Т/с “Маргоша 2”.
3.55 Мелодрама “Тайговий
роман”.

ІНТЕР

6.05 “Фантастичнi iсторiї.
Формула щастя. Магiя для
всiх”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 2”.
14.00 Т/с “Меч”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Двi долi. Нове життя”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
0.00 “Фантастичнi iсторiї.
Прибульцi. Неоголошений
вiзит”.
1.05 “Подробицi” - “Час”.
1.40 Т/с “Монк”.
19.30 “ТСН”.
20.05 Комедiя “Чоловiк для
життя, або На шлюб не
претендую”.
22.15 Мелодрама “Життя на
двох”.
0.05 Х/ф “Присяжна”.
2.15 Трилер “Перед загибеллю”.
3.45 Д/ф “Мiй Шевченко”.
5.45 “Справжнi лiкарi”.

ІНТЕР

5.50 М/ф.
6.45 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
9.00 “Формула кохання”.
10.00 “Городок”.
11.05 “Позаочi”.
12.10 Д/ф “Сергiй Мартiнсон.
Комiчний лиходiй”.
13.20 Х/ф “Циган”.
17.30 “Великий концерт на
Iнтерi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Фестиваль гумору “Юрмала 2009”.
22.35 Х/ф “Ментiвськi вiйни. Епiлог”.
0.45 “Подробицi” - “Час”.
1.30,5.20 Т/с “Монк”.
21.50 “Свiтське життя”.
22.50 Бойовик “Вiкiнги”.
1.05 Комедiя “Крутий тато”.
2.35 Трилер “Присяжна”.
4.30 Трилер “Приманки”.

ІНТЕР

6.00 М/ф.
6.45 Х/ф “Знайти Форрестера”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”.
11.40 “Городок”.
12.20 Х/ф “Доброволець”.
16.25 “Пороблено в Українi”.
17.50 Х/ф “Танець горностая”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Х/ф “Танець горностая”.
23.00 Х/ф “Красунька”.
1.00 “Подробицi тижня”.
1.50 Т/с “Монк”.
2.35 “Позаочi”.
3.20 Х/ф “У лiжку з вбивцею”.
4.50 Т/с “Монк”.

ICTV

5.25 Погода.
5.30 Факти.

2.20 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.25 Т/с “Монк”.
3.05 Т/с “Сусiди”.
3.35 “Знак якостi”.
4.30 “Судовi справи”.
5.10 Т/с “Монк”.

ICTV

6.25 Погода.
6.30 Факти.
6.55 Дiловi факти.
7.00 300 сек/год.
7.10 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Дiловi факти.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
9.30 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Слiпий”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.30 Т/с “Бандитський Петербург”.
14.30 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.30 Провокатор.
16.35 Т/с “Лiтiйний 2”.
17.35 Т/с “Слiпий”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
2.25 Т/с “Сусiди”.
2.50 “Знак якостi”.
3.20 “Судовi справи”.
4.00 Т/с “Монк”.
4.40 “Фантастичнi iсторiї.
Прибульцi. Неоголошений
вiзит”.

ICTV

6.20 Служба розшуку дiтей.
6.30 Факти.
6.55 Дiловi факти.
7.00 300 сек/год.
7.10 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Дiловi факти.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
9.35 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Слiпий”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20 Т/с “Бандитський Петербург”. Фiнал.
15.25 Т/с “Лiтiйний 2”.
17.35 Т/с “Слiпий”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Добрi новини з Є.Фроляк.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
2.20 Х/ф “У лiжку з вбивцею”.
3.45 “Формула кохання”.
4.35 “Позаочi”.

ICTV

5.45 Погода.
5.50 Факти.
6.15 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
6.55 Добрi новини з Є.Фроляк.
7.00 Козирне життя.
7.25 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
8.00 Х/ф “Iдеальне пограбування”.
10.00 “Смак”.
10.55 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.55 Квартирне питання.
12.55 Наша Russia.
13.20 Х/ф “Таксi 2”.
15.15 Ти не повiриш!
16.05 Провокатор.
17.05 Пiд прицiлом.
18.05 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Спорт.
19.05 Наша Russia.
20.00 Велика рiзниця.
5.45 Погода.
5.50 Х/ф “Вiдпустка в Європi”.
7.25 “Смак”.
7.55 Кубок свiту FIFA-2010.
Щоденник.
8.30 Анекдоти по-українськи.
8.55 Прожекторперiсхiлтон.
9.40 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.40 Епоха футболу.
13.40 Спорт.
13.45 Провокатор.
14.45 Х/ф “Погана компанiя”.
17.00 Наша Russia.
17.35 Велика рiзниця.
18.45 Факти тижня з
О.Соколовою.
19.40 Максимум в Українi.
20.25 Країна повинна знати!
21.00 Спорт.
21.30 Футбол. Кубок свiту FIFA2010. Фiнал.
23.15 3-й тайм.
0.15 Х/ф “Хронiки мутантiв”.
2.20 Iнтерактив. Тижневик.
2.35 Х/ф “Двоє з Техасу”.

19.55 Т/с “Лiтiйний 2”.
22.00 Comedy Club.
23.00 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Т/с “Згiдно iз законом”.
1.15 Спорт.
1.25 Х/ф “Вбивця iз Зеленої
рiчки”.
3.00 Факти.
3.30 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
4.00 Т/с “Крутi перцi”.
5.25 Т/с “Солдати”.

СТБ

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Подаруй менi мiсячне
свiтло”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв. ДiтиЯсновидицi”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. Мiсце
пiд зiрками”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Моя правда. Олег i
Михайло Єфремови. Жрець
i скоморох”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї.
Останнiй сеанс”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
19.55 Наша Russia.
20.25 Х/ф “Таксi 2”.
22.10 Comedy Club.
23.20 Голi i смiшнi.
0.25 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
0.55 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
1.25 Спорт.
1.35 Х/ф “Вбивця iз Зеленої
рiчки”.
3.05 Факти.
3.35 Х/ф “Iдеальне пограбування”.

СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Я не повернуся”.
17.55 “Вiкна-новини”.
18.05 Х/ф “Я не повернуся”.
20.00 “Україна має талант! Найкраще”.
21.00 “ВусоЛапоХвiст”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 “Україна має талант! Найкраще”.
23.20 “ВусоЛапоХвiст”.
0.35 Х/ф “Чи не послати нам...
гiнця?”
2.20 “Вiкна-спорт”.
2.30 “Бiзнес +”.
2.35 Х/ф “Здiйснення бажань”.
4.10 Т/с “Медiум”. (2 категорiя).
21.30 Футбол. Кубок свiту FIFA2010. За 3-є мiсце.
23.15 3-й тайм.
0.15 Прожекторперiсхiлтон.
1.00 Х/ф “Казанова”.
2.55 Х/ф “Неприємностi на
колесах”.

СТБ

4.55 М/ф: “Пригоди Буратiно”,
“Крокодил Гена i Чебурашка”.
7.10 Х/ф “Зигзаг удачi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.55 М/ф: “Повернення блудного папуги”, “Жив собi
пес”, “Подорож мурашки”,
“Бобик в гостях у Барбоса”,
“Бременськi музиканти”.
14.00 Х/ф “Татусi”.
15.55 “Україна має талант! Найкраще”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
19.00 Х/ф “Карнавальна нiч”.
20.45 “Карнавальна нiч”
Невiдома версiя”.
21.45 “Моя правда. Олег i
Михайло Єфремови. Жрець
i скоморох”.

СТБ

5.15 М/ф: “Казка про царя Салтана”, “Дванадцять мiсяцiв”.
7.00 Х/ф “Чи не послати нам...
гiнця?”
9.10 “Їмо вдома”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “ВусоЛапоХвiст”.
13.55 “У пошуках iстини.
Примарнi скарби гетьмана
Полуботка”.
14.55 “Слiдство вели. Материнський iнстинкт”.
15.55 “Правила життя. Обдурити за 60 секунд”.
16.55 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.05 Х/ф “Лiсовик”.
22.40 Х/ф “Лiсовик 2”.
1.05 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
2.00 Х/ф “Кожен вечiр об
одинадцятiй”.
3.15 Т/с “Медiум”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.00 Х/ф “Молодий Шерлок
Холмс”.
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22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес +”.
0.50 Х/ф “Рiдня”.
2.25 Т/с “Медiум”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Т/с “Колишня”.
5.45 Т/с “Стан свiдомостi”.
6.25 Т/с “Курсанти”.
7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
12.00 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.50 Т/с “Кайл XY 2”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiни”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Iнтуїцiя.
0.35 Спортрепортер.
0.45 Служба розшуку дiтей.
0.50 Т/с “4400”.
1.35 Т/с “Кадети”.

НОВИЙ КАНАЛ

4.55 Т/с “Колишня”.
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.45 Т/с “Стан свiдомостi”.
6.25 Т/с “Курсанти”.
7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”. Телемагазин.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
14.45 Т/с “Кайл XY 2”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.35 Т/с “Воронiни”.
22.35 Iнтуїцiя.
23.45 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Перстень дракона”.
1.35 Т/с “Кадети”.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 Втрачений рай.
3.15 Студiя Зона ночi. Культура.
3.20 Третя влада.
22.45 “Зоряне життя. Актори
однiєї ролi”.
23.45 “Паралельний свiт”.
0.45 Х/ф “Чорна кiшка, бiлий кiт”.
3.00 “Мобiльна скринька”.
3.15 Т/с “Медiум”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.40 Х/ф “Зевс i Роксана”.
7.10 Х/ф “Перстень дракона”.
9.00 М/с “Дональд Дак”.
9.40 М/с “Новi пригоди ВiннiПуха”.
10.00 Зорянi драми.
10.55 Iнтуїцiя.
12.05 Info-шок.
13.10 Файна Юкрайна.
13.55 Даєш молодь.
14.35 Т/с “Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...”
17.55 М/ф “Бi Мувi. Медова
змова”.
19.45 Х/ф “Полiцейська
академiя 2”.
21.35 Х/ф “Найкращий фiльм”.
23.50 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Щоденники нянi”.
1.45 Т/с “Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.20 М/с “Новi пригоди ВiннiПуха”.
9.40 Даєш молодь.
10.35 М/ф “Бi Мувi. Медова
змова”.
12.25 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.05 Info-шок.
16.05 Х/ф “Моє перше весiлля”.
18.00 Х/ф “Випадковий
шпигун”.
20.00 Х/ф “Кучерява Сью”.
22.00 Файна Юкрайна.
22.40 Спортрепортер.
22.45 Х/ф “Червона планета”.
0.55 Х/ф “Розумницi”.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 Де ти, Україно?
3.15 Студiя Зона ночi. Культура.
3.20 Українцi. Надiя.
4.10 Студiя Зона ночi. Культура.
4.15 Георгiй Нарбут. Живi
картини.

2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 На незнайомому вокзалi.
3.40 Студiя Зона ночi.
3.45 Невiдома Україна.
4.30 Студiя Зона ночi. Культура.
4.35 I буде новий день №1.
4.50 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
7.10 Х/ф “Бережiть жiнок”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15,19.20 Т/с “Псевдонiм
“Албанець” 2”.
15.15 Х/ф “Сьома куля”.
17.15 Х/ф “Бережiть жiнок”.
18.35 “Вчинок”.
19.00 “Свiдок”.
21.30 “Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
0.50 “Свiдок”.
1.20 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.20 “Свiдок”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.
4.35 “Агенти впливу”.
5.10 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.
4.05 Термiнал.
4.20 Студiя Зона ночi. Культура.
4.25 Школа спектралiзма.
4.45 Українська художня школа.
4.50 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
7.10 Х/ф “Бережiть жiнок”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 Т/с “Псевдонiм “Албанець” 2”.
15.10 Х/ф “Очiкування полковника Шалигiна”.
17.00 Т/с “Термiново в номер”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “Найщасливiшi”.
21.30 “Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.55 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”.
0.50 “Свiдок”.
1.20 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.15 “Свiдок”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.05 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
3.25 Студiя Зона ночi. Культура.
3.30 Kairos.
4.25 I свiй шлях широкий.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.
4.45 Українцi. Надiя.
4.50 Студiя Зона ночi.
4.55 Слово i зiлля.
5.00 Зона ночi.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 “Iсторiя України”.
7.50 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.50 “Вайп Аут”.
9.50 Т/с “Термiново в номер”.
12.00 “Бокс”. О. Устинов - П.
Вiдоца.
13.40 Д/ф “ВБРСВ: безжальне
правосуддя”.
14.40 Х/ф “Найщасливiшi”.
16.40 Т/с “Каменська”.
19.00 Х/ф “ДМБ 4”.
20.30 Х/ф “Убити президента”.
22.30 Х/ф “Новачок”.
1.00 Х/ф “Її алiбi”.
2.45 “Речовий доказ”.
3.35 “Агенти впливу”.
4.35 “Правда життя”.
4.35 Вiчний хрест.
5.05 Зона ночi.

НТН

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.50 “Iсторiя України”.
7.35 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.35 Х/ф “ДМБ 4”.
10.10 Т/с “Каменська”.
12.25 “Легенди бандитського Києва”. ДПУ проти
дефензиви.
13.00 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
15.20 “Речовий доказ”. Родинний трилер.
16.00 Т/с “Виклик 2”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Жовтий карлик”.
20.45 Х/ф “Розплата 2”.
23.00 Х/ф “Бладрейн”.
1.00 Х/ф “Без попередження”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.25 “Агенти впливу”.
4.20 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
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АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ ВИЗНАВ
МОБІЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ МОНОПОЛІСТАМИ
НА РИНКУ «ІНТЕРКОНЕКТУ»
Антимонопольний комітет України залишив без
змін своє рішення визнати вісім операторів мобільного зв’язку такими, що займають монопольне становище на ринку завершення телефонних
з’єднань. Остаточне рішення у цій справі прийняте
одноголосно на засіданні Комітету цими днями.
Так,
монополістами зв’язку, про що на засіданз часткою 100 відсотків у ні повідомила член НКРЗ
межах власної мережі мо- Людмила
Артюшенко:
більного зв’язку визнано: «Якщо Комітет прийняв ріЗАТ «Український мобільний шення щодо визнання опезв’язок», ЗАТ «Київстар Дж. раторів мобільного зв’язку
Ес. Ем.», ТОВ «Астеліт», ЗАТ такими, що займають моно«Українські радіосистеми», польне становище на ринку
ТОВ «Голден Телеком», ТОВ завершення
телефонних
«Інтернаціональні телеко- з’єднань, то ми, безумовно,
мунікації», ЗАТ «Телесисте- будемо виконувати його».
ми України» та ВАТ «УкртеПредставники компаній
леком».
висловили різні позиції з
Крім того, ВАТ «Укртеле- цього приводу. Однак відком» визнано монополістом значили, що рішення Коміна ринку завершення теле- тету дасть чіткий імпульс
фонних з’єднань на власній для врегулювання комплекмережі фіксованого зв’язку.
сної проблеми взаємного
Рішення Комітету під- доступу до мереж.
тримує Національна комі«Рішення
Антимоносія з питань регулювання польного комітету є резуль-

татом глибинного вивчення європейського досвіду,
зокрема Франції, Польщі,
Угорщини, з експертами
яких детально обговорювалися існуючі підходи. Проте
ми вважаємо, що треба нарешті розмежувати повноваження між регулятором та
конкурентним відомством,
закріпити за НКРЗ право визначати ринкове становище
операторів з метою подальшого регулювання та функцію аналізу ринків – для забезпечення їх ефективності.
На жаль, таку практику ще
не затверджено в Україні на
законодавчому рівні, хоча
Комітет і пропонував відповідні зміни до законодавства про телекомунікації»,
– зауважив Голова Комітету
Олексій Костусєв.
Він також сказав, що
прийняте рішення не повинне призвести до підвищення тарифів на послуги

ЯКЩО ВПЕВНЕНІ У СВОЇЙ
ПРАВОТІ - ВІДСТОЮЙТЕ ЇЇ
“Рухаючись на автомобілі з належною за правилами на даній ділянці швидкістю 40 км, після перетину залізничного переїзду я ледь
не провалився у глибоку і широку яму, що утворилася на смузі попутного руху. Зупинитися, не потрапивши в яму, я не встигав - праворуч знаходився високий бордюр. Тож вимушений був об`їхати перешкоду зустрічною смугою руху, на якій, до речі, не було жодного
транспортного засобу. Але інспектор ДАІ, який стояв за двадцять
метрів далі за ямою, зупинив мене та кваліфікував мої дії як злісне порушення правил дорожнього руху. Як мені діяти, якщо я з висновками інспектора категорично не погоджуюсь?” - просить дати
роз’яснення наш читач.
У пункті 1.5 Правил дорожнього руху закладено імперативний принцип, згідно з яким дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та
інших осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров’ю громадян і т. д.
Відповідно до статті 16 Закону та пункту 2.14 Правил передбачено право учасника дорожнього руху відступати від Правил дорожнього руху в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтву громадян. У даному
випадку значне пошкодження ділянки дороги (яма) може відповідати
такій кваліфікуючій ознаці - умови непередбачуваної дії. Доводити це
потрібно або посадовій особі ДАІ, що є керівником відповідного інспектора (який оформлював вашу подію), або, що більш ефективне, у суді
під час розгляду адміністративної справи за протоколом інспектора ДАІ
щодо цього випадку.
Певні підстави, що свідчать про правомірність вашої поведінки на
дорозі, є. Адже, не було дорожнього знака, який би попередив вас про
перешкоду нормальному транспортному руху на відповідній ділянці не
було організовано й відповідного об’їзного шляху. Інспектор, у свою
чергу, чинив непрофесійно і зупинив вас не на ділянці дороги, що передувала ямі, а вже за ямою, тобто, не з метою попередити про небезпеку
подальшого руху, а щоб “зловити”, як “порушника” з метою стягнути
грошовий штраф.
Перешкоду руху висотою на рівні дорожньої смуги (яма в дорожній ділянці) об’єктивно можна побачити лише знаходячись вже на досить близькій відстані від неї. Таким чином, ви побачили яму вже перед
своїм авто. Об’їхати її можливо було лише по зустрічній смузі дороги.
Пересвідчившись, що не створюєте аварійної ситуації, ви здійснили
об’їзд ями, що заважала вашому руху по попутній смузі, тимчасово, у
межах маневру об’їзду, але відразу після проїзду ділянки із ямою негайно повернулися на свою смугу.
Для того, щоб суд чи орган ДАІ (у разі скарги) міг прийняти законне
рішення щодо правомірності ваших дій, слід довести, що дорожня обстановка в описаному випадку дозволяла вам бачити зустрічну смугу
на достатньо далеку відстань, ви чітко і однозначно бачили, що вона
вільна від інших транспортних засобів. На вашу користь свідчитиме і
той факт, що якби ви не об’їхали перешкоду, то, по-перше, завдали б,
як мінімум, матеріальних збитків, пошкодивши свій транспортний засіб. По-друге, могли травмуватись самі. По-третє, створили б ймовірну
небезпеку пошкодження автомобіля та/або травмування їх водіїв та пасажирів, що їхали позаду. Крім того, необхідно буде довести, що гальмівний шлях об’єктивно не міг дозволити зупинитись на краю ями, а
екстрене гальмування також могло бути небезпечним. За такого складу
фактів та вашого поводження на дорозі у зазначених непередбачуваних обставинах випливатиме, що в умовах непередбачуваної перешкоди руху, ви діяли адекватно ситуації і обрали вірний варіант маневру.
Не слід забувати і про наочні факти нехлюйства, порушення службових обов’язків та халатної бездіяльності з боку дорожніх служб, які не
тільки не ліквідували яму, але навіть не облаштували попереджувальним
дорожнім знаком. Інспектор ДАІ, який стояв поруч ями і займався, як то
кажуть у народі, “ловлею на живця”, також не вчинив належні дії щодо попередження про яму відповідними сигнальними засобами чи з допомогою регулювального жезлу. Це дає підстави заявляти позовну заяву до
суду про відшкодування матеріальних та моральних збитків, викликаних
недодержанням відповідальними дорожніми службами та органами ДАІ
вимог Правил у частині невиконання зобов’язань із забезпечення безперешкодного та безпечного для руху стану доріг, спрямувати скаргу в
органи прокуратури щодо розслідування протиправної діяльності (бездіяльності) відповідних посадових осіб та інспектора ДАІ.
Олексій ВЕРЕМЕЙ.

мобільного зв’язку, якими
користуються споживачі.
Як відомо, досі оператори самостійно домовлялися
між собою за розмір ставок
«Інтерконекту», що призводило до суперечок та взаємних звинувачень.
У травні 2009 року Комітет прийняв рішення визнати зазначених операторів монополістами у межах
власних мереж на ринку
завершення
телефонних
з’єднань. У червні того ж
року Комітет розпочав процедуру перегляду рішення у
зв’язку з клопотаннями ЗАТ
«Київстар Дж. Ес. Ем.» та
ЗАТ «Український мобільний
зв’язок». За результатами
проведеного дослідження
Комітет не знайшов достатніх підстав для скасування
цього рішення.

ЗАПИТУВАЛИ ВІДПОВІДАЄМО
ЧИ МАЮ ПРАВО Я, ІНВАЛІД ТРЕТЬОЇ ГРУПИ, ЯКИЙ ПЕРЕБУВАЄ НА ПЕНСІЇ, РОЗРАХОВУВАТИ НА БЕЗКОШТОВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЛІКАМИ?
У деяких випадках ви
можете розраховувати
на таку пільгу під час амбулаторного лікування,
якщо розмір вашої пенсії мінімальний. Проте
існує ряд обмежень,
передбачених
Постановою Кабміну №1303
від 17 серпня 1998 року.
Нею обме-жується список ліків, що видаються
безкоштовно (всього у
списку 784 лікарських
препарати). А також встановлюється перелік захворювань, на лікування яких видаються ці ліки: діабет,
ревматизм, онкологічні і гематологічні захворювання,
туберкульоз, бронхіальна астма, інфаркт міокарда
(тільки у перші 6 місяців) тощо. Крім того, безкоштовні ліки видаються не в усіх аптеках, а тільки у визначених держадміністрацією. Адресу такої аптеки вам має
надати лікар, який виписує рецепт.
Андрій ОНІЩУК.

ІНФОРМУЄ ДПІ

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Одним з регістрів податкового обліку з ПДВ є реєстр отриманих та виданих податкових
накладних, форму та порядок
заповнення якого затверджено
наказом № 244 від 30.06.2005р.
„Про внесення змін до наказу
Державної податкової адміністрації України” від 30.05.97р.
№165 (зареєстровано в Мінюсті України 18.07.2005р. за
№769/11049, зі змінами та доповненнями, за текстом – Порядок №244). Реєстр є формою
для запису (реєстрації) отриманих та виданих податкових
накладних, в якому підчистки і
необумовлені виправлення тексту та цифрових даних не допускаються.
У розділі першому реєстру
відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних
показників (додаток 2 до податкової накладної), вантажні митні
декларації, а також інші потрібні документи (згідно з пп. 7.2-6
п.7.2 ст. 7 Закону України №
168/97 - ВР від 03.04.97р. „Про
податок на додану вартість” (зі
змінами та доповненнями). Такими іншими подібними документами є:

належним чином оформлений
товарний чек, інший платіжний
чи розрахунковий документ, який
підтверджує прийняття платежу
постачальником від отримувача
товарів (послуг), з визначенням
загальної суми такого платежу,
суми ПДВ та податкового номера постачальника - при поставці
товарів (послуг) за готівку чи з
розрахунками картками платіжних систем, банківськими або
персональними чеками в межах граничної суми, встановленої
Нацбанком України для готівкових розрахунків;
транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який
виставляється платнику податку
за послуги зв’язку, інші послуги,
вартість яких визначається за
показниками приладів обліку, що
містять загальну суму платежу,
суму ПДВ та податковий номер
продавця, за винятком тих, у яких
форма встановлена міжнародними стандартами;
касові чеки, що містять
суму поставлених товарів (послуг), загальну суму нарахованого податку (з визначенням
фіскального номера постачальника). При цьому з метою такого
нарахування загальна сума по-

ставлених товарів (послуг) не
може перевищувати 200 грн. на
день (без урахування ПДВ);
товарні чеки або інші розрахункові документи, що засвідчують факт сплати податку внаслідок придбання товарів (послуг),
копії яких додаються до заяви зі
скаргою на постачальника цих
товарів (послуг), що додається отримувачем товарів (послуг) до податкової декларації
за звітний податковий період,
- у разі відмови з боку постачальника цих товарів (послуг)
надати податкову накладну або
у разі порушення ним порядку її
заповнення.
Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної)
є документом, який дає право
(підставу) покупцю вносити зміни до раніше включених в обсяг
податкового кредиту, одержаного на підставі податкових накладних, будь-яких витрат на сплату
податку.
Ярослава УНІЧЕНКО,
головний державний
податковий інспектор ДПІ
в Макарівському районі.
(За матеріалами ДПА України).

ЗВЕРНЕННЯ ДО ГРОМАДЯН МАКАРІВЩИНИ

З початку року в Київській
області на воді вже загинуло 25
людей, з них 5 дітей. Ця сумна статистика вкотре підтверджує незаперечний факт: щоб
не трапилось біди, навіть той,
хто вміє добре плавати, повинен бути обережним, уважним,
дисциплінованим і суворо дотримуватись правил поведінки
на воді.

Варто пам’ятати, що основними правилами поведінки
на воді є: відпочинок на воді повинен бути тільки у спеціально
відведених місцевими органами
виконавчої влади та обладнаних
для цього місцях; безпечніше відпочивати на воді у світлу частину
доби; купатися дозволяється в
спокійну безвітряну погоду при
швидкості вітру до 10 м/сек, температурі води не нижче +18о С,
повітря - не нижче +24о С; після
прийняття їжі купатися можна не
раніше, ніж через 1,5-2 години;
заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися
до зміни температури повітря та
води; у воді варто знаходитись не
більше 15 хвилин; після купання
не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити у
тіні; не рекомендується купатися
поодинці біля крутих, стрімчастих
і зарослих густою рослинністю
берегів; перед тим, як стрибати у
воду, переконайтесь у безпеці дна
і достатній глибині водоймища.
Правилами поведінки на
воді категорично забороняється: купатися в місцях, які не
визначені місцевими органами

виконавчої влади та не обладнані
для купання людей; залазити на
попереджувальні знаки, буї, бакени; стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, непризначених
для цього; пірнати з містків, дамб,
причалів, дерев, високих берегів;
використовувати для плавання
такі небезпечні засоби, як дошки,
колоди, камери від автомобільних шин, надувні матраци та інше
знаряддя, непередбачене для
плавання; підпливати близько до
плавзасобів, які йдуть неподалік
від місця купання; допускати у
воді грубі ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг; купатися
в нетверезому стані; далеко запливати, допускаючи переохолодження тіла, що нерідко стає
головною причиною трагічних
випадків; залишати біля водойми
дітей без нагляду. Їх поведінка у
воді - непередбачувана.
ПАМ’ЯТАЙТЕ!
Знання та виконання правил
поведінки на воді - запорука безпеки вашого життя та ваших дітей.
Дотримуйтесь їх і ви отримаєте задоволення від відпочинку на воді!
Головне управління МНС у
Київській області.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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У ТЕМУ

ЧИМ НАЙКРАЩЕ
ВТАМУВАТИ СПРАГУ
На думку лікарівдієтологів, кращим напоєм у спекотний літній
день є звичайний чай з
льодом.

Як показують дослідження, в чорному чаї
містяться
флавоніди,
які володіють властивостями антиоксиданту
і допомагають зберегти
молодість і захистити від серцево-судинних захворювань. Чай допоможе повернути хороше самопочуття
навіть у жахливу жару.
У чаї з лимоном містяться поліфеноли, які приводять тиск у норму. Чай має судиннорозширювальний
ефект. Крім того, недавні експерименти вчених довели, що чай також здатний знижувати рівень шкідливого
холестерину.

ОРГАНІЗМ ЦИБУЛЯ
ОМОЛОДЖУЄ

Японські та французькі фахівці з’ясували, що цибуля виступає не лише в ролі профілактичного засобу від
інфекційних захворювань, але й омолоджує організм.
Крім того, цей продукт сприяє розвитку інтелектуальних здібностей.
Група вчених провела дослідження, під час якого виявила, що
цибуля очищає клітини головного
мозку. Активні сірчані з’єднання,
які входять до його складу, потрапляючи у кров, позитивно впливають на багато важливих зон, унаслідок чого мозок омолоджується.
Зокрема, покращується пам’ять, а
також відбувається позитивний вплив на емоції.
Крім того, французькі вчені в результаті проведених
експериментів з’ясували, що вживання цибулі та часнику
знижує ризик розвитку захворювання на рак молочної залози.

•

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

ВЕЛИКІ НЕПРИЄМНОСТІ
ВІД МІКРОСКОПІЧНИХ КЛІЩІВ

Моя подруга тільки що повернулася з Чорного моря. Загоріла, весела, задоволена. Проте дуже почервоніла шкіра на щоках і носі сигналізувала, що з нею не все гаразд. Запідозривши недобре, я порадила
звернутися до лікаря. Після проведення лабораторних аналізів лікар
поставив діагноз - демодекоз. Звідки він узявся і що слід приймати,
щоб позбавитися від цього? Про це розповідає дерматолог вищої категорії Олена СКРИПНИК.
- Це неприємне захворювання
викликається мікроскопічним кліщем
вугрової желізниці. Від 70 до 100 відсотків населення є його носіями, навіть не здогадуючись про це. Кліщ
спокійнісінько мешкає на шкірі, харчуючись злущеними клітинами. При
цьому його наявність - норма, а не
патологія. У звичайних умовах мікроорганізм себе не проявляє - імунна
система підтримує його кількість на
допустимому рівні. Коли порушується робота ендокринної і травної систем, після важкого стресу рівновага
ламається. Спровокувати розмноження кліщів можуть алкоголь, гострі приправи, надмірне захоплення
лазнею, загаром, тривалим сидінням
перед комп’ютером.
- У яких місцях кліщ найбільше
полюбляє мешкати?
- Найчастіше кліщ виявляється у
ділянці носогубної складки, щік, носа,
підборіддя, досить рідко - у ділянці шиї
і дуже рідко - на спині та грудях.
Клінічні вияви демодекозу різні.

Існують шкірні та очні вияви захворювання.
Жінки страждають від цього захворювання вдвічі частіше, ніж чоловіки. І не просто жінки, а, як правило, красуні з білою ніжною шкірою.
Спровокувати хворобу може навіть
застосування цілком доброякісної
дорогої косметики з гормональними або іншими біологічними добавками.
- Які методи лікування демодекозу є в арсеналі у дерматологів
нині?
- Найефективнішим засобом є
трихопол, його приймають протягом 4-6 тижнів. Також використовується орнідазол циклами від 8 до 10
днів. Відзначається не лише протипаразитарна дія цих препаратів, а
й бактериостатична, яка підвищує
опір організму загалом. Можливе
застосування препаратів сірки, ангіопротекторів, антисеротонінових
і антигістамінних засобів, хлорохіну, ферментів шлунково-кишкового

тракту, імуномодуляторів, біологічно
активних речовин.
Крім приймання внутрішніх препаратів, рекомендується і зовнішня
терапія, що включає судинозвужувальні засоби. Застосовують також
антигістамінні засоби, стероїди і
нестероїдні протизапальні засоби.
Для терапії навколоокової ділянки
застосовуються
спиртово-ефірні
суміші, а також 3-5-процентний трихополовий крем, сульфапіридазин
натрію тощо.
- Чи існує ефективна профілактика демодекозу?
- Вона полягає у дотриманні загальногігієнічних правил у побуті та
громадських місцях. Правильному та
адекватному догляді за шкірою, повноцінному харчуванні, дотриманні
режиму відпочинку. Шкіру обличчя
необхідно оберігати від сонячних
променів. Сонцезахисний крем улітку обов’язковий, і фактор захисту
SPF має бути не меншим як 30. Не
варто використовувати для обличчя
косметику, що містить спирт і всілякі подразники. Також треба уникати
попадання на обличчя спреїв для
волосся. Ну, і головне: навіть при незначних змінах шкірних покривів обличчя потрібно звертатися за допомогою до фахівця.

ЧОРНИЦЯ ВАРЕНА У ВЛАСНОМУ СОКУ

Очищені від домішок ягоди вимити в декількох водах і добре відцідити через друшляг. Поставити в духовку в емальованій посуді і нагріти. Через 20-30 хв ягоди
стануть утопати в соці. Киплячі ягоди швидко розлити в
банки або бутилки, наповнюючи їх до верху, герметично
закупорити і перевернути вверх дном. Ягоди стають дуже
смачними, якщо їх варити разом зі шматочками груш та
яблук (300 г на 1 кг чорниці).

ПРИПРАВА З ЧОРНИЦІ

Потрібно: 1 кг чорниці, 500 г агрусу, 600 г цукру.
Підготовані ягоди чорниці опустити на 2-3 хв. у киплячу воду і перекласти в каструлю. Підігріти на слабкому вогні під кришкою, поки ягоди не покриються соком.
Після цього всю масу (разом з агрусом) перетерти через
сито. В отримане пюре добавити цукор, добре перемішати і поставити в холодне місце на декілька годин. Потім
чорничну масу поставити на вогонь, довести до кипіння і
варити 20-25 хвилин. Розкласти по банках в горячому вигляді і зразу закупорити.

ПОРАДИ ГОСПОДАРЯМ

МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ
ВЕЛИКОГО РЕМОНТУ

•

Мабуть, найнеприємніше в ремонті – це змивати водоемульсивну фарбу із стелі і віддирати старі шпалери.
Щоб полегшити собі роботу, наклейте на стелю старі газети. Клей підсохне, і ви отдерете газети разом з шаром
фарби. А до шпалер можна прикласти мокру ганчірку і
пропрасувати її гарячою праскою – і вони стрічками зніматимуться із стіни.

•
•
•

Не клейте шпалери, поки не очистите стіни від потьоків білення або фарби. Інакше в цьому місці шпалери погано «лягатимуть» на стіну.
Щоб шпалерний шов не був помітний, починайте клеїти шпалери від вікна.
Обклеювання стін плівкою – майже ювелірна робота.
Щоб плівка лягала рівно, без міхурів і перекосів, використовуйте для цього дерев’яну планку з наклеєним на неї
поролоном. Наклеюючи плівку, пригладжуйте її поролоном. Повторюючи нерівності стіни, він щільно і рівно притисне до неї шпалери. А щоб усунути міхури на звичних
шпалерах, пропрасуйте їх злегка нагрітою праскою після
того, як вони підсохнуть.

•

Велика проблема для «малярів»-дилетантів – як пофарбувати, щоб не були видні сліди кисті. Для цього при
фарбуванні стелі останній шар фарби повинен наноситися обов’язково після напряму до вікна, а передостанній
– упоперек. На стіні ж останній шар фарби слід наносити
зверху вниз.

•

Коли фарбуєш стелю або верхню частину стіни, цівки
фарби неминуче стікають по руці. Щоб цього не відбувалося, змайструйте з жерсті, картону або будь-якого іншого водостойкого матеріалу ковпачок. Насадіть його на
ручку кисті так, щоб він збирав капаючу фарбу, і закріпите
мастикою або пластиліном.

•

Щоб вікно не вийшло в цятку після того, як ви пофарбуєте раму, наперед підготуйте картонний прямокутник.
Приклавши картон до скла, ви зможете пофарбувати
раму, не боячись забруднити його випадковими мазаннями.

•

Великі поверхні краще фарбувати валом. Зробіть декілька мазків навхрест і починайте розтирати їх. Фарбу
наносите тонким шаром кілька разів. Два-три тонкі шари
набагато міцніше за один товстий. Але перш ніж користуватися валом, кути стін, стики з вікнами, дверима і стелею та інші вузькі місця фарбуйте кистю.

•

Алебастр, який необхідний для шпаклівки, звичайно,
дуже міцно пристає до стінок посуду, в якому його замішують. Щоб потім цю місткість не довелося викидати,
перш ніж розводити там цю суміш, вкладіть у неї поліетиленовий пакет.

•

Не турбуйтеся, якщо після ремонту ви знайшли в стіні
дірки з-під цвяхів, які вам абсолютно не потрібні. Колинебудь вони вам стануть в нагоді. А поки закладете в них
звичні канцелярські кнопки. За допомогою магніта їх завжди можна буде відшукати, замість того щоб свердлити
нові отвори.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

ГОТУЄМО РАЗОМ

Плоди чорницi звичайної мiстять вуглеводи (глюкозу, сахарозу, фруктозу, пектини), органiчнi кислоти (лимонну, молочну, яблучну, янтарну, щавелеву),
вiтамiни (А, В, С, РР), флавоноїди (гiперин, кверцетин,
астрагалiн), антоціани (дельфiнiдин, мальвiдин, iдаїн,
мiртилiн), феноли, мiнеральнi речовини макро- та мікроелементи (залiзо, марганець, селен, кобальт, мідь,
золото, срібло, цинк), а також містять багато дубильних речовин, рутину.
До складу ягід чорниці входять цукри (до 6 %), лимонна, яблучна, молочна, янтарна, щавлева, хінна
кислоти (1-1,2%), глюкозид гліконін і барвник міртилін,
дубильні й пектинові речовини, мінеральні солі, вітаміни А, С, В1, В2, РР.

Валентина СОТНИКОВА.
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У НАСІННІ ВИЯВИЛИ КАДМІЙ

Соняшник можна назвати «квіткою здоров’я». Лузаючи насіння, ми заспокоюємо нерви й отримуємо
повний комплекс необхідних організму вітамінів і мікроелементів. Щоправда, останніми роками через
екологічні проблеми якість «зерен здоров’я» помітно
погіршилась. Нещодавно експерти центру незалежних споживчих експертиз «Тест» виявили в них канцерогенну речовину бензапірен і важкий метал кадмій.
Насіння
соняшнику
містить 24 відсотки білка
з повним набором амінокислот, близько 30 мг на
100 г вітаміну Е (токоферолу). Є тут і розчинні в
оліях вітаміни, такі як А і
О, а також вітаміни групи
В (В1 В2, В3, В6). Останні
запобігають появі вугрів
на обличчі у підлітків. Ендокринолги стверджують,
що вітамін В6 може бути
профілактичним засобом
проти зайвої ваги та цукрового діабету. Багатий
соняшник і на макро- та
мікроелементи, особливо кальцій, залізо, цинк і
калій. У ньому багато вітаміну Е, який позитивно впливає на потенцію
чоловіків. Соняшникове
насіння багате також на
цинк, завдяки якому во-

лосся стає здоровим і
блискучим.
В Україні наявність кадмію в насінні соняшнику не
нормується. Тож з точки
зору закону
виробники
мають повне право труїти
покупців і далі. Показники
безпеки харчових продуктів у нас регламентує МБТ
5061-89. Цей документ
обмежує вміст кадмію в
зернових, зернобобових
культурах і горіхах – не
більш як 0,1 мг/кг. Для
близького до насіння продукту – халви норма стосовно кадмію прописана
в ДСТУ 4188:2003 - теж не
більш як 0,1 мг/кг. Цікаво,
що в наших сусідів росіян у Санітарних правилах
і нормах є чіткі вимоги з
кадмію для насіння олійних культур, у тому числі й

соняшнику – не більш як 1
мкг/кг. В Європі встановлено норму забруднення
кадмієм для злаків – максимум 0,1 мг/кг. Експерти
центру «Тест» за норму
під час дослідження взяли
показник «не більш як 0,1
мг/кг». Найменше кадмію виявилося в насінні
«Ріrаtе» (0,23 мг/кг), «От
Хомки» (0,25), «Сонячний
млин» (0,28) і «Лускунчиксмакунчик» (0,29). Найбільше — в «Моgуі чорні» (0,63 мг/кг), в «Моgуі
білі смугасті» і в пакетику
«Сонця» (по 0,47 мг/кг в
обидвох), а також у продукції ТОВ «Захід» — 0,46
мг/кг. Інші марки містили
кадмію від 0,31 до 0,42
мг/кг. Зауважимо, що незалежно від наведених
цифр абсолютно всі 13

протестованих
зразків
експерти зарахували до
продукції, що «небезпечна для здоров’я».
Уживаючи насіння з
такою «начинкою», ми ризикуємо отримати масу
болячок. Кадмій накопичується в організмі, вражаючи передусім нирки
та нервову систему і потім – кісткову тканину.
Ця речовина порушує мінералізацію кісток і блокує синтез вітаміну Д. В
організм людини кадмій
надходить переважно з
їжею.
У насіння соняшнику
цей важкий метал потрапляє із грунту, а до нього –
переважно з фосфатів, які
аграрії активно використовують для підвищення
врожайності.
Постачає
навколишнє середовище
цією отрутою і промисловість. Крім того, кадмій
міститься у твердих побутових відходах, мінеральних та органічних добривах, входить до складу
протигрибкових отрутохімікатів.
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ПОГОДА В ДОМІ

У ЛИПНІ ЖАРКО, А РОЗЛУЧАТИСЯ З НИМ ЖАЛКО

... А з липового цвіту, вважай, півліта немає. Липень - маківка літа.
А ще жнива, гаряча пора. Як січень
вважався переломом зими, так липень - переломом літа.
У цьому місяці закінчувалися запаси старого року, які поступово, починаючи з весни, сходили нанівець.
Нерідко перед збиранням жита селянська сім’я сиділа вже впроголодь,
в очікуванні нового врожаю. І якщо
він не виправдовував надій - сім’ю
чекало горе-гірке. Як не намагався
господар заробити на стороні, на які
тільки хитрощі не йшов, а сім’ї найчастіше доводилося тугіше затягувати пояси, тому що “не сокира годує
мужика, а липнева робота”.
Жнива зазвичай обставлялися
особливими обрядами. Женці брали
з собою в поле хліб і сіль. Зв’язавши
перший сніп, прикрашали його квітами і стрічками. А після роботи приносили в будинок і ставили у почесний “червоний” кут. З першого обмолоту
- борошна нового врожаю було прийнято випікати хліб. Вийняті з печі

рум’яні та запашні короваї господиня окропляла колодязьною водою і
накривала чистим рушником, “щоб
дійшли”. Потім клала їх на середину
святкового столу, розрізала і пригощала всіх присутніх.
Днем перелому літа і повороту
на осінь вважалося 20-е липня - Іллін
день. Хоча дні ще стоять спекотні,
ночі стають довшими і прохолоднішими. За деякими ознаками в другій
половині липня можна було передбачити врожай зернових на наступний
рік. З 30 липня в деяких місцях, особливо тих, що північніше, починали
сівбу озимих. У цей час вирішувалася
доля всього господарського року.
Народні прислів’я
У липні сонце йде на зиму, а літо
на спеку.
Прийшов липень до хати - нема
коли спочивати.
Хто в липні жари боїться, той
взимку немає чим погрітись.
Липневий піт взимку гріє.
Липень збирає, а зима поїдає.

У липні день одбуває, а спека
прибуває.
У липні літо маківкою повито.
Липень не тільки полудень літу, а
й року.
У липні надворі пусто, зате на
полі густо.
Чого липень і серпень недоварять, - того і вересень недосмажить.
На жаб є березень, на курчат - липень.
... та прикмети
Жаркий липень, то грудень буде
морозний.
У липні рослина зріє, а після нього в’яне.
Літо сухе, жарке - зима малосніжна, морозна.
Опеньки з’явились - літо скінчилось.
Павук щосили плете павутиння на суху погоду.
Прийде літо - все розмаїте, прийде зима - нічого нема.
Туман вранці стелиться по воді день буде сонячний.

НАЙСПЕКОТНІШИЙ МІСЯЦЬ ДОДАСТЬ РОБОТИ

Найспекотніший місяць літа - липень - може бути щедрим на зливи і
грози, але вони лише на деякий час
утихомирюють спеку. Волога швидко випаровується - і до атмосферної
засухи приєднується грунтова. Тому
поливання - невід’ємна частина роботи в липні.
Вони мають бути рясними, але
не частими. Краще овочі поливати
під корінь або в борозенки, крім капусти й огірків, що віддають перевагу
дощуванню, оскільки воно зволожує
і приземний шар повітря. А ось на
грядках з томатами, часником і ріпчастою цибулею з середини липня
поливання краще скоротити, щоб
прискорити дозрівання. Проте під
томатами пересушувати землю не
варто, це спровокує тріщини на плодах після дощу або чергового поливання.
Найкращий спосіб зберегти вологу - розпушування. Глинисті і суглинисті грунти розпушувати після
кожного поливання і дощу, а піщані і
супіщані - коли прополюєте бур’яни.
Але й на грядках з огірками часте
розпушування особливого ефекту
(як і на грядках з цибулею і часни-

ком) не дає, тому що пошкоджуються дрібні корінці огіркових ліан,
які обплітають грунт і біля самої поверхні. Найкраще огірки мульчувати, тобто підсипати розпушувальні
матеріали: торф, тирсу, перегній,
скошену траву. Після цього на корінні утворюються нові всмоктуючі корінці, і рослина отримує додаткове
живлення.
Підвищити врожай картоплі допоможе повторне підгортання. Те саме
зробіть і з пізньостиглими сортами
капусти. А от цибулю, навпаки, потрібно розгорнути. Якщо вона сильно заглиблена, то наприкінці місяця
відгребіть від неї землю. Але коли цибулина остаточно сформується - не
розпушуйте її більше, не поливайте і
не підживлюйте.
Оскільки під час частого поливання вимиваються поживні речовини,
то через кожні десять днів підживлюйте огірки, кабачки і гарбузи комплексними мінеральними добривами
(35-40 г на 10 л води), чергуючи з органічними (настоєм коров’яку).
А для томатів потрібні спеціальні
томатні комплексні добрива. Якщо
рослини мають темно-зелений ко-

лір і дуже розрослися - виключіть
азотне підживлення і залиште тільки фосфорно-калійне. До речі, мінеральні добрива можна замінити деревним попелом (1 склянка
на 10 л води). А щоб плоди краще
зав’язалися, томати варто обприскувати 0,1-відсотковим розчином борної кислоти.
Не забувайте в томатів періодично видаляти бокові пагони, залишаючи пеньочки (не більш як 1 см).
До низькорослих сортів з північної
сторони поставте кілочки і до них
підв’яжіть рослини. Обірвіть знизу
все листя до першого сформованого
квіткового кетяга і злегка підгорніть.
Якщо дуже швидко ростуть кабачки, то відщипуйте верхівку головного
стебла. Якщо в них дуже багато листя - виріжте по 1-2 листки, щоб бджолам було легше дістатися до квіток.
А от довгоплетисті сорти гарбуза відщипувати не можна. У холодну і вологу погоду можна додатково вручну
запилити огірки, гарбузи, кабачки і
патісони.
Якщо зараз обірвати в картоплі
квітки і ягоди, це допоможе збільшити врожай на 15%.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ТОВ „Ігвест-Регіон” (Україна
03038, м. Київ, вул. М.Грінченка,
4) інвестує будівництво комплексу дорожнього сервісу з АЗС
та АГЗП в межах Небилицької
сільської ради Макарівського району Київської області.
Мета і необхідність реалізації
робочого проекту „Будівництво
та обслуговування комплексу дорожнього сервісу з АЗС та АГЗП
в межах Небилицької с/р Макарівського району Київської області” пов’язані з покращенням
умов забезпечення населення і
підприємств якісним паливом,
створення додаткових робочих
місць, надходження в держбюджет.
Робочий проект розроблений
у відповідності з діючими нормами, правилами, інструкціями,
державними стандартами, у тому
числі з нормами і правилами для
приміщень з вибухонебезпечними зонами та пожежонебезпечними зонами, безпечна експлуатація, яких забезпечується при
дотриманні передбачених проектом заходів.
При проектуванні АЗС застосована сучасна технологічна схема заправлення автотранспорту
з використанням надійного сучасного обладнання, забезпеченого системою автоматичного
обліку, контролю та сигналізації.
Обладнання,
рекомендоване
проектом, відноситься до найбільш екологічно безпечного
в даний час на європейському
ринку та пройшло державні ви-

пробування і допущено до застосування на Україні.
На даній автозаправній станції передбачається відпускати такі
види палива: нафтопродукти світлі (бензини А-80; А-92; А-95; А-95
преміум; дизельне паливо), зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ)
пропан-бутан.
Стічні води від будинку АЗС, в
кількості 1,476 м3/добу, скидаються
в проектуючі локальні очисні споруди типу „Віotal” з подальшим їх
відведенням після очистки в проектуючий резервуар очищеної води
об’ємом 13 м3. Очищена вода використовується для поливу території
і доріг або вивозиться автоцистернами.
Мережа дощової каналізації з
місць локальних забруднень забезпечує самоплинне відведення дощових і талих вод з мість зливу та
роздачі паливо-мастильних матеріалів для очистки на проектуючий
сепаратор нафтопродуктів „Рurflo”
модель DHLF 103E SWOBK 3/15,
продуктивністю 15 л/сек., сертифікованого в Україні. Для збору очищеної води передбачено резервуар
об’ємом 13м3.
Безпосереднього та прямого
впливу на водні об’єкти, скиду стічних вод не передбачається.
Водопостачання будинку АЗС
запроектоване від проектуючої водозабірної свердловини.
Побутові та виробничі відходи
будуть передаватися на утилізацію,
згідно з укладеним договором з відповідними ліцензійними підприємствами.

Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря:
Види
Величина
Клас
відходів
т/рік
небезпеки
Пропан
0,700473
0
Бутан
0,528427
4
Оксид вуглецю 0,01008
4
Оксид азоту
0,014448
3
Діоксид сірки 0,001512
4
Сажа
0,001008
3
Формальдегід 0,0002016
2
Бенз(а)пірен 0,00000001848 1
Метан
0,171
0
Аміак
0,0083
4
Вуглекислий газ 0,24
4
Сірководень
0,00036031
2
Бензол
0,0005512
2
Ксилол
0,0005261
3
Толуол
0,0003257
3
Вуглеводні
граничні (С12-С19) 0,1320201 4
Разом:
1,809233028
Оцінка розрахункового рівня забруднення атмосферного повітря,
проведена згідно з Державними санітарними правилами охорони атмосферного повітря, свідчить, що рівень
забруднення - допустимий, а ступінь
його небезпечності - безпечний.
У режимі нормальної технологічної експлуатації об’єкта вплив на навколишнє природне середовище не
перевищує ГДК і негативних екологічних наслідків діяльності не виникне.
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.
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НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР
Вважають, що назва місяця походить від періоду цвітіння дрібнолистої липи, що в основному збігається з початком місяця. Західноукраїнська назва місяця “косень”,
“сінокіс”.
2 липня - Мефодія. Якщо на Мефодія йде дощ, то він
може йти з перервами сорок днів.
6 липня - Горпини Купальної. Цей день вважається одним із кращих для заготівлі лікарських трав.
7 липня - Івана Купала. Давнє язичеське свято краси,
молодості й самоочищення. У цей день годилося купатися. Велика роса на Купала - буде врожай огірків та горіхів.
Купальна ніч зоряна - вродять гриби. Дощовий день - на
неврожай.
10 липня - Самсона. Його ще називали сіногрій. Якщо
йтиме дощ, то негодитиме сім тижнів - аж до бабиного
літа.
12 липня - Петра і Павла. Починались жнива. Як на
Петра спека, то на Різдво - мороз.
18 липня - Кирила і Афанасія. Якщо місяць яскравий,
то на щедрий врожай.
26 липня - Гавриїла Архангела. Якщо сильна злива з
грозою, то на дощову осінь.

БОРЕМОСЯ ІЗ ШКІДНИКАМИ

На жаль, зупинитися на всіх хворобах і шкідниках сільськогосподарських рослин можливості немає.
Однак про найбільш поширених сказати необхідно. Наприклад, про фітофтороз. Він вражає картоплю (насамперед, ранню), а також томати та інші культури сімейства пасльонових. На листі й стеблах рослин з’являються коричневі
плями, які поступово охоплюють всю поверхню листа. Характерні ознаки - блідо-зелена зона навколо плями, а на нижній
його стороні - ніжний білий пліснявоподібний наліт. Боротьбу
із захворюванням потрібно вести на всіх посадках при перших ознаках його появи. Крім бордоської суміші, зараз у продажу є багато інших засобів.
Червоно-фіолетовий відтінок на листі моркви свідчить
про те, що вона пошкоджена морквяною мухою. Рослини при
цьому повільніше ніж треба ростуть, потім жовтіють і засихають. При пошкодженні моркви тлею листя і верхівки рослин
скручуються і деформуються. Те саме спостерігається і при
ушкодженні молодих пагонів моркви морквяною листоблошкою. Личинки цього шкідника присмоктуються до молодих
листочків моркви, що з’являються, і сидять нерухомо, тому їх
важко помітити. Особливо страждають посіви моркви, розташовані поблизу соснового лісу.
Якщо ви не користуєтеся пучковою продукцією, можна
застосувати наступні хімічні препарати: актеллік (10 мл), суміцидин (3 мл) за 30 днів до збору або арриво (5 мл), деціс (3
мл), цимбуш (5 мл), шерпа (5 мл) на 10 л води за 20 днів.
Якщо качани у капусти рихлі й дрібні, вона уражена килою. Захворювання зазвичай розвивається на важких і кислих грунтах. Кила вражає коріння капустяних культур. На них
утворюються нарости й здуття різної форми і величини, які
згодом темніють і загнивають. Хворі рослини потрібно видалити з поля і знищити. У грунт восени при перекопуванні вносять вапно-пушонку (1 кг на м2) або пічну золу (2 кг). Протягом
4-5 років представників сімейства капустяних на цьому місці
саджати не можна.
Якщо ви помітили, що у буряка в’яле листя жовтуватозеленого кольору, терміново вживайте заходів. Це може бути
бурякова нематода. Рослини треба вирвати з грядки і знищити. Саджати на цьому місці буряк можна не раніше ніж через
3-4 роки. Останнім часом буряк часто потерпає від несправжньої мучнистої роси (пероноспорозу). У початковій стадії виявити захворювання можна на молодому листі. Зараження
починається від основи листка і поширюється до вершини.
Уражене листя блідне, потовщується, скручується, утворюючи кучеряву розетку. На нижній його стороні з’являється
сірувато-фіолетовий наліт. Втрати врожаю можуть становити
50%. Хвору рослину треба знищити, а решту обробити 1%
бордоською рідиною або іншими дозволеними препаратами.
До речі, пероноспороз - також одна з найнебезпечніших
хвороб цибулі і часнику. Особливо лютує ця хвороба в роки
з помірною температурою і підвищеною вологістю. Спочатку
на листі і квіткових стрілках з’являються блідо-зелені розпливчасті овальні плями, потім вони покриваються сіруватофіолетовим нальотом, на якому поселяються напівпаразитичні гриби, які утворюють чорну плісняву. Вся рослина стає
брудною, ніби запорошена землею. Хвороба передається
вітром і краплинами дощу. Лусочки заражених цибулин (там
міцелій гриба зимує) відрізняються м’ясистістю і нерівною
поверхнею.
Щоб попередити поширення хвороби, треба часто оглядати посіви і видаляти хворі рослини. При перших ознаках
хвороби обробити 1% бордоською рідиною або хлорокисом
міді. Для кращого прилипання препарату в нього можна додати 50-100 г знежиреного молока - на 10 л розчину. Можна
застосувати й інші хімічні препарати. Використовувати оброблену цибулю на зелене перо не можна.

Валентина СОТНИКОВА.

ІНФОРМУЄ ДАІ
Департамент Державної автомобільної інспекції докладає максимум зусиль для гарантування рівних прав
усіх учасників дорожнього руху, а також недопущення використання окремими водіями різноманітних документів
(карток, перепусток, візитівок керівників державних органів та органів виконавчої влади), які всупереч вимогам
законодавства містять прохання щодо сприяння у безперешкодному пересуванні автомобільним транспортом
територією України.
Звертаємо увагу, що на даний час не існує жодного
офіційного документа, який дає право водієві уникнути
відповідальності за порушення Правил дорожнього руху.
А тому особи, які намагаються вплинути на інспекторів
ДАІ за допомогою так званих «спецперепусток» і «ксів»,
будуть притягатися до відповідальності на загальних
підставах.

№ 26 2 липня 2010 р.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
ІЗ СВЯТОМ ВАС, КООПЕРАТОРИ!

Від щирого серця та усієї душі поздоровляємо із 85-річчям від Дня народження дорогу іменинницю
МІЛЕВСЬКУ Олену Павлівну із Забуяння.
85 - нескорених, 85 - значних!
Жити і боротися, шукати і знайти,
Це не кожен може все пройти!
Щиро вітаємо, здоров’я бажаємо,
Довго ще жити, ніколи не хворіти,
Радуватись життю і творити!
З повагою сім’ї Пилипенків, Тимошенків,
Славінської і Шульц.

*****

Президія районної організації ветеранів
України щиросердно поздоровляє із славною датою - 80-річчям від Дня народження
БАРЧУК Марію Олексіївну з Колонщини,
ТИШКЕВИЧ Любов Семенівну з Копилова та
ПАРХОМЕНКО Ольгу Павлівну
з Чорногородки
і від душі бажає:
Жити ще довго, щасливо,
Хвороби проходять хай мимо,
Хай діти й онуки приносять Вам радість,
Дорогу до хати забуде хай старість,
Хай сонце Вам сили й здоров’я дає,
Зозуля сто років нехай накує!

*****
чудовими днями відзначатиме

Цими
свою
ювілейну дату - 80-річчя від Дня народження
найдорожча в світі Людина - рідна, люба матуся
та бабуся
БАРЧУК Марія Олексіївна з Колонщини.
Тож з такої прекрасної нагоди усім теплом наших
сердець вітаємо її і адресуємо найкращі побажання:
Люба, матусе, й бабусенько мила,
Велике спасибі, що Ти нас зростила,
Щоб Ти не старіла, рідненька, з роками,
Хай весни до Тебе летять з журавлями.
Спасибі, матусе, за руки робочі,
За довгі нелегкі й недоспані ночі.
Тож зичим Тобі ще чимало прожити,
Щоб нас на сторіччя змогла запросити!
Щоб завжди здоров’я у Тебе було,
Уклін Тобі, рідна, за ласку й тепло!
Дочка Валя, внуки
та правнучок Єгорчик.

ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ

Шановні пайовики, працівники та ветерани споживчої кооперації Макарівського району!
Якнайщиріше та найсердечніше поздоровляємо всіх вас з Міжнародним
днем кооперації. Від душі бажаємо
всім міцного здоров’я та родинного тепла. Щастя, радості і благополуччя вам
і вашим сім’ям, миру, злагоди і достатку в кожному домі, енергії, невтомності
і наснаги. Нехай завжди вдаються вам
всі добрі починання, здійснюються задуми, а любов до рідної справи хай і
надалі допомагає у всьому!
З повагою Макарівська районна
спілка споживчих товариств.

*****

Макарівське сільське споживче
товариство адресує найщиріші та
найтепліші привітання з нагоди Міжнародного дня споживчої кооперації
всім працівникам, ветеранам та їх
сім’ям.
Сердечно зичимо вам, шановні кооператори, міцного здоров’я, достатку та
благополуччя в родинах.
Нехай ці літні сонячні дні зігрівають
ваші душі, щастям та радістю огортають їх, дарують мир, злагоду, добро, тепло та любов.
Невичерпних вам сил, наснаги, мужності та
оптимізму!

ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

різноробочих, зварювальника та
водія категорії “Е” на КамАЗ
з причепом та маніпулятором.
МАКАРІВ, ВУЛ. ІЛЛІЧА, 90.
ТЕЛЕФОНИ: 050-384-20-78; 066-734-45-90.
НАДАЄМО ВСІ ВИДИ БУДПОСЛУГ.
ТЕЛЕФОНИ: 097-836-74-80; 066-358-54-90.

ПЛИТИ. БЛОКИ. ЦЕГЛА.

Вивантаження краном - маніпулятором до 20 тонн.

ТЕЛЕФОН -067-301-95-45.

ПОТРІБНІ працівники в хлібобулочний
цех: токарі та формувальники,
а також охоронники.
ТЕЛЕФОНИ: 5-27-85; 5-14-90.

ПІСОК. ЩЕБІНЬ. ВІДСІВ...
перевезення КамАЗом з причепом.
ТЕЛЕФОН - 097-230-51-78.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ дитячі багатофункціональні ходунки
німецької фірми “Geoby”. Макарів. Телефони:
067-716-54-15, 063-684-76-51.

Завітайте до ювелірного магазину “Лунный свет“ у Макарові по вул. Фрунзе, 31-Б (будинок побуту, 2-й поверх).

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ПОМІРНІ ЦІНИ.
ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

з 5-ти камерних профілів TROKAL та КВЕ.
Німеччина (без свинцю). НАЙНИЖЧІ ЦІНИ.
ТЕЛ.: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН
ПІД КЛЮЧ. НЕДОРОГО.

ТЕЛ.: 066-149-40-85, 067-364-53-47

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА,
ДВЕРІ “КВЕ”, “ТROCAL”.

Заводське виготовлення, професійний монтаж.
Жалюзі, ролети, пластикові відкоси (зовнішні,
внутрішні). Макарів, торговий центр “Статус”.

ТЕЛЕФОН - 097-208-90-83.

ПРОДАЮ хату із земельною ділянкою 0,32 га та
земельну ділянку під забудову 0,57 га у Почепині, а також причіп до легкового автомобіля.
Телефони: 5-18-48; 097-509-30-74.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ,
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.

ПРОДАЮ коня. Село Гавронщина. Телефон: 050167-90-65.

Телефони: 098-921-12-31,
067-173-92-92, 097-742-20-80.

ПРОДАЮ: автомобіль «Москвич-2141» з причепом і запасним двигуном; електроциркулярку;
металеві бочки різної ємності. Телефони: 067604-22-61; 5-17-28.
ПРОДАЮ корову тільну 1 місяць. Село Людвинівка, вулиця Дружби, 13. Телефон - 066-19740-52.

ОЩАДБАНК
ЗНОВУ

КРЕДИТУЄ!

СЕЛИЩЕ МАКАРІВ, ВУЛ, САДОВА, 1.
ТЕЛ.: 5-14-45, 6-00-82.
(Ліцензія НБУ №148 від 16.01.2003 року.)

ДО ВІДОМА КЕРІВНИКІВ
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙ РАЙОНУ!

На території Київської області розташовані 6 установ виконання покарань. На підприємствах цих установ виробляється великий
перелік продукції – будівельні матеріали (піноблоки, тротуарна плитка, огорожа, ворота),
електрообладнання, контейнери; працюють
станції технічного обслуговування, пилорами,
кузні за ціною нижчою, ніж на підприємствах
області.
Бажаючих заключити договори з даними
установами на виготовлення конкретної продукції та виконання зазначених робіт просимо
звертатись за телефоном: (04578) 5-13-08.
Відділ економіки райдержадміністрації.

ПРЕДСТАВНИЦТВО БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
„НАДІЯ І ЖИТЛО ДЛЯ ДІТЕЙ” В УКРАЇНІ

НАЙМЕ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
(площею 150 м кв.)

у Макарові або ближніх селах. Можливий
варіант 4-кімнатної квартири. На довгостроковий період. Оплату щомісячно гарантуємо. Розглянемо всі пропозиції.

ТЕЛ.: 067-765-85-96 ФЕДІР.
044 – 483-29-79; tedh@gala.net

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

Представництво благодійної організації “Надія і житло для дітей” в Україні спільно з Службою у справах дітей Макарівської районної державної адміністрації проводить набір персоналу
(соціальні працівники, вихователі) для роботи
в Центрі соціальної підтримки дітей та сімей
„Промінь надії”.
При відборі персоналу перевага буде надаватись
особам, що мають середню-спеціальну або вищу освіту, володіють навичками толерантного спілкування,
мають бажання і вміння працювати з дітьми, можуть
бути позитивним прикладом для інших, дотримуються
в своєму житті високих моральних принципів.
Кандидати, які пройдуть відбір, обов’язково проходять навчання.
За детальною інформацією звертатися за тел.
050-931-04-40.

МЕТАЛЕВІ ГАРАЖІ. ЛІТНІ ДУШІ. ТЕЛ. 096-660-96-30.

ЗОЛОТО. СРІБЛО.

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

ДП «МАКАРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

11

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-924-34-34;
067-407-21-28; 0412- 44- 97- 01.

П О З И К А

Н А :

нерухомість, земельні ділянки, авто
та с/г техніку. 063-434-34-44, 096-647-82-07.
ГІНЕКОЛОГІЯ. ВАКУУМРЕГУЛЯЦІЯ
м. Київ. Тел. (044) 463-86-37.
ліцензія МОЗУ №АБ 292158 від 30.09.05

ЗНИЖКИ 20%

ВІКНА, ДВЕРІ, БАЛКОНИ

з високоякісного 6-ти камерного німецького профілю.
Макарів, вул. Фрунзе, 20. Телефони: 6-07-60,
050-447-87-08, 036-851-65-91, дом. 5-22-82.

ДП “МАКАРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”

продає автомобіль ГАЗ-33021, 1997 року
випуску, об’єм двигуна - 2445 куб. см.
Фургон малотоннажний, бензин/газ.
ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 5-27-85; 5-14-90.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЖ №409230, виданий 1 квітня 2008 року Управлінням
земельних ресурсів у Макарівському районі на підставі розпорядження райдержадміністрації від 11 березня 2008 року №1152 на ім’я ГОЛОВКА Сергія В’ячеславовича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво №544 на право особистої власності на житло,
яке знаходиться в селі Северинівка по вулиці Леніна, 3, кв. 8, видане
згідно наказу від 24 лютого 1994 року №2 Представника Президента
України в Макарівському районі А.В.Матвєєва на ім’я ЛЕВИЦЬКОЇ
Ганни Петрівни, вважати недійсним.

Учні сьомого класу однієї з середніх
шкіл у Каліфорнії, досліджуючи знімки з
Марса, виявили таємничий тунель на його
поверхні. Як повідомляє Space.com, він
схожий на інші подібні заглиблення, знайдені на Марсі у 2007 році під час досліджень вченого Геологічної служби США
Глена Кушинга.
Кушинг припускає, що причиною утворення кратерів є вулканічна активність на
червоній планеті. Потоки лави залишають
після себе тунелі, над якими утворюється затверділа “кришка”. Потім ця “стеля” обрушується.
“Ця діра, що утворилася, безумовно,
нова”, - зізнався Кушинг школярам. За його
оцінками, ширина ями становить приблизно
190 на 160 метрів, а глибина - щонайменше
115 метрів.

На
сайті
YouTube
з’явився новий відеохіт,
що став рекордсменом із
заходження користувачів.
Молода мама з Бразилії розмістила на відеосервісі 3-хвилинний ролик
своєї дитини, яка неповторно танцює самбу. На
ранок цей відеокліп уже
переглянули понад мільйон осіб.
За повідомленням The
Daily Mail, юний танцюрист,
який, певно, став наймолодшим виконавцем самби, в одних підгузниках виконує на обідньому столі танець, точно копіюючи рухи таких зірок, як Елвіс Преслі та
Джон Траволта.

КАРАПУЗ У ПІДГУЗНИКАХ
АМЕРИКАНСЬКІ
ПРОФЕСІЙНО ТАНЦЮЄ
ШКОЛЯРІ ВИЯВИЛИ
САМБУ
ДІРУ В МАРСІ

ПОСМІХНІТЬСЯ
Молодий хлопець біжить за
дівчиною ...
- Дівчино, дівчино!
Ну вона природно обертається, запитує:
- У чому справа?
- Дівчино, це не ви в автобусі парасольку забули?
Дівчина схвильовано:
- Ой, так, я забула!
- Ну тоді біжіть за автобусом, він ще не далеко поїхав.

* * *

- Вчора довго намагався пояснити бабусі, що працюю програмістом ...
- ????
- Коротше, зійшлися на
тому, що чиню телевізори та
розважаю мишей ...

* * *

Чоловік грає в комп’ютер
Дружина каже чоловікові:
- Милий, дай пограти.

Чоловік відповідає:
- Мила, я ж не прошу в
тебе ганчірку, коли ти підлогу
миєш!

* * *

Чоловік, який потрапив у
катастрофу, через кілька днів
приходить до тями і запитує
дружину, що сидить біля його
ліжка:
- Що, я вже в раю?
- Ні, дорогий, я ж тут.

СКАНВОРД

Велика ріка Заплічний
речовий
у Європі
мішок

'
Наріст на
рослинах
унаслідок
ушкоджень

'
Одиниця ви' Англійський
гвардієць міру маси

Невеликий
ліричний
вірш

Скотарська
ферма (США)

'

Новини на
“1+1“
Червона
квітка

Монета
Лаосу
Змія родини
удавів

Герой
громад.
війни в
Україні
Мати-земля
у інгушів,
чеченців
(міф.)

'
'

'

Суццільна
темрява

'

Покрівельний матеріал
Відросток
від стовбура
дерева

'

'
'
'

(Китай)
Кінцівка

'

'

Глибока річкова долина
з вузьким
дном

'

Витвір
уявлення

Предмет Стара назва
літери “А“
огляду,
носять під
час роботи Столітник

Чернець

Вітання
гарматними
залпами

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. За точність викладених фактів відповідальність несе автор, за достовірність інформації в оголошеннях рекламодавець. Листування з читачами - на сторінках газети. Редакція не рецензує матеріалів і рукописів не повертає.
P - на правах реклами
Свідоцтво про реєстрацію №203,
«Макарівські вісті»
серії КІ від 24.03.1997 року.
- громадсько-політична газета.
Індекс видання 61291. День виходу газети - п’ятниця.
Засновники - Макарівські районна державна адміністрація,
Газету набрано і зверстано в редакції газети
«Макарівські вісті».
районна рада, трудовий колектив редакції.
Віддруковано у друкарні «Інтерекспресдрук»
Адреси: 08000, смт.Макарів Київської обл.,
03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 3
вул. Фрунзе, 30, вул. Пушкіна, 3.
Тираж:
, зам.
.

Цариця
богів

Частина
туші свині
Житло на
півночі

'
Сварка,
' ворожнеча
Те ж саме,
що Іван

'
Чудовий
укр. поет
(“Балади
зимових
ночей“)

'

Редактор
Петро СУХЕНКО.
Адреса редакції: 08000, смт. Макарів Київської обл.,
вул. Пушкіна, 3.
Телефони: (код 04578) редактора - 5-13-44;
відділу суспільно-політичного життя, бухгалтерії - 5-14-98,
листів та масової роботи - 5-15-30,
з питань реклами та оголошень - 5-14-98 (факс).
E-mail: makariv_visti@mail.ru

'

'

'

РИБИ (20.02-20.03).
Якщо плануєте почати
щось нове, то вам варто поквапитися. Важливi переговори теж не вiдкладайте на наступний
тиждень. Зараз хороша можливiсть
сформувати групу пiдтримки й обговорити плани на найближчий час.
Вашi позицiї змiцняться, якщо те, що
вiдбувається, зможете оцiнити не з погляду проблем, а як новi можливостi,
що вiдкриваються. В особистому життi
чудовi перспективи для змiцнення
стосункiв, що вже склалися. Але навiть
безневинний флiрт може викликати
ревнощi партнера.
Сприятливi днi: 10; несприятливi: 7.

НАЙ-НАЙ

'

ДIВА (24.08-23.09)
У
вас
з`являється
можливiсть узяти реванш
за всi втраченi можливостi,
вiдстрочення i обмеження останнiх тижнiв. Розширюйте коло
спiлкування. Реалiзувати найбiльш
важливу частину своїх планiв на
цей тиждень краще всього у четвер. Операцiї i домовленостi бажано закрiплювати формально. У
вiдносинах з близькими людьми, як
нiколи, важлива згуртованiсть. Зараз добре об`єднуватися навколо
якихось спiльних проектiв.
Сприятливi днi: 8, 10; несприятливi: немає.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Цей тиждень може стати
випробуванням для ваших
почуттiв. Буде багато розмов
i зiзнань. Але якщо у вас з партнером є спiльнi справи або iнтереси,
то стосункам може судитися саме
зараз перейти на новий рiвень. У середу не пiддайтеся на провокацiї на
роботi, а вдома будьте поблажливi
до своїх близьких. Ви можете
вiдчувати, що справ у вас стає все
бiльше. Тому органiзуйте собi у
вихiднi повноцiнний вiдпочинок.
Сприятливi днi: 9; несприятливi: 6.

ЮНІ ДОСЛІДНИКИ КОСМОСУ

'

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вас
може
охопити
неспокiй - чи вистачить сил
або коштiв для реалiзацiї тих
планiв, якi у вас виникли. Поки особливо не поспiшайте, але й не втрачайте можливостi, якi самi йдуть в
руки. В середу не розслабляйтеся.
З четверга ви вже вiдновите контроль над важливими аспектами свого
життя. Але запасайтеся терпiнням
i спокiйно вiдносьтеся до тимчасових перевантажень. Вихiднi цiлком
присвятiть вiдпочинку i розвагам,
оскiльки з понедiлка ви знову активно займетеся справами.
Сприятливi днi: 11; несприятливi: 8.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Якась важлива для вас
тема йде до своєї кульмiнацiї.
Цей тиждень прояснить вашi
можливостi i зобов`язання, якi потрібно на себе взяти, а вже самi
подiї краще планувати на наступний тиждень. Не дайте емоцiям
узяти верх над вами в середу, якщо
вiдчуєте, що на вас чинять активний
тиск. У четвер знайдете додатковi
аргументи i прихильникiв, щоб наполягти на своєму, якщо в цьому
буде необхiднiсть. Намагайтеся,
щоб близька людина не вiдчувала
весь цей час вашу вiдчуженiсть.
Сприятливi днi: 10; несприятливi: 5.

За планами організаторів, найближчими днями на головних вулицях, площах і в парках Нью-Йорка буде встановлено 60 інструментів. До кожного приставлять наглядача, який уранці відкриватиме
кришку, стиратиме пил і стежитиме за тим, щоб з інструментом добре поводилися.
Грати дозволяється всім бажаючим і все, що подобається, - від
Баха і Beatles до невигадливих дитячих мелодій. Вітається також
спів як самого виконавця, так і його слухачів.
“Дивно, що фортепіано, яке з’явилося посеред міського хаосу,
може змусити зупинитися сотні поспішаючих людей, щоб просто
послухати музику”, - сказала жителька Вашингтона Дана Мозі, яка
приїхала сюди на кілька днів.
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РАК (22.06-22.07)
Зараз ви готовi взяти на
себе новi обов`язки. I якщо
на роботi все йде задовiльно,
то при бажаннi ви можете використовувати цей тиждень для домашнiх
справ. Спiльний вплив Венери i
Меркурiя бiльше схиляє до прикраси
житлового простору, естетичних занять, вiдвiдин салонiв i магазинiв. З
другої половини тижня випробуванням можуть пiддатися вашi почуття.
Не уникайте вiдвертої розмови з
близькою людиною у четвер. Все, що
вiдбувається зараз, знакове i одержить розвиток найближчим часом.
Сприятливi днi: 11; несприятливi: 5.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Налаштуйтеся добре попрацювати. Це сприятливий
час для того, щоб почати
якийсь довготривалий проект. Якщо
у понедiлок вам вдасться уникнути
додаткового i не особливо бажаного
навантаження, то спокiйно займайтеся пошуком необхiдної iнформацiї
i ведiть переговори. Зараз вам будуть потрiбнi вагомi аргументи, щоб
схилити начальство або партнерiв
до своєї точки зору. Безпосередньо приступити до нової справи
краще з наступного тижня. А поки
вiдпочивайте i розважайтеся.
Сприятливi днi: 7; несприятливi: 9.

На вулицях Нью-Йорка з’явилися десятки піаніно, зіграти
на яких може будь-який бажаючий. Таким чином жителі міста підтримали акцію, яка з 2008 року користується великим
успіхом у Лондоні, Сіднеї та інших мегаполісах. Вона покликана популяризувати мистецтво і музику.
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БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Зараз час поглиблювати зв`язки. Проявляйте
емоцiйнiсть, обговорюйте з
близькою людиною плани на майбутнє. Кульмiнацiя важливої теми
можлива у четвер. Вiдверта розмова стане точкою вiдлiку для початку
взаємодiї вже за новими правилами. Все, що вiдбувається зараз, має
серйознi перспективи, i краще не
вiдкладати вирiшення важливих питань. До кiнця тижня з`являться новi
орiєнтири i в дiловiй сферi.
Сприятливi днi: 5, 9; несприятливi: 11.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Незважаючи на те, що ви
готовi наполегливо рухатися
до намiчених цiлей, поки не
все вдасться взяти пiд контроль.
Iз стартом нових проектiв доведеться почекати, якщо вiдчуваєте,
що партнери ще не “дозрiли”, щоб
пiдтримати вашi iнiцiативи. Можливо, цьому тижню не вистачатиме романтики. Але якщо останнiм
часом ви стали придiляти менше
уваги коханiй людинi, то тепер є
можливiсть повернути почуттям колишню глибину. Знайдiть привiд для
побачення у четвер, якщо шукаєте
шлях до примирення.
Сприятливi днi: 10; несприятливi: 11.

ПІАНІНО ВИСТАВИЛИ ПРОСТО НЕБА
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ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Зараз в центрi уваги
опиняться домашнi справи
й особистi стосунки. Цiлком
можливо, що теми виникнуть достатньо серйознi. У понедiлок не обмежуйте себе в можливостях - щось
може приємно здивувати i порадувати. Надавайте пiдтримку i допомогу
тому з членiв сiм`ї, у кого з`являться
новi перспективи. Побути в ролi
психотерапевта i вислухати сповiдi
друзiв або колег вам доведеться
за цей час не раз. Ближче до кiнця
тижня спробуйте зайняти активнiшу
позицiю, повертайтеся до планiв, якi
ви на деякий час залишили.
Сприятливi днi: 6; несприятливi: 10.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Головне - тримати в
рiвновазi емоцiї. Тодi ви зможете спокiйно наполягати на
своїй точцi зору i зробити все так,
як вважаєте за потрiбне. Зростає
роль друзiв у вашому життi. Цiлком
iмовiрно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спiльною справою. Це час для планування, обговорення перспектив i пошуку
необхiдної iнформацiї. Користуйтеся можливiстю вiдпочити, придiлити
бiльше часу здоров`ю i своєму
зовнiшньому вигляду. Розберiться з
безладом в будинку - незабаром на
це у вас не залишиться часу.
Сприятливi днi: 9, 11; несприятливi: 6.

ПО-АМЕРИКАНСЬКИ ДЕМОКРАТИЧНО
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ОВЕН (21.03-20.04)
Цей тиждень вiдкриває
перед вами багато нових
можливостей. Головне - зробити правильний вибiр. Працюйте
на перспективу, ведiть переговори з потенцiйними партнерами. У
четвер можна оформляти операцiї,
вирiшувати фiнансовi питання. В особистому життi зараз ви схильнi керуватися почуттям обов`язку, i це може
послужити стимулом для важливих
вирiшень. Виконуйте зобов`язання,
обiцянки - це хороший час для укладання мiцних союзiв, оформлення
стосункiв, старту в новому напрямi.
Сприятливi днi: 10, 11; несприятливi: немає.
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