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::: ОФІЦІЙНО ::: ОФІЦІЙНО ::: ОФІЦІЙНО :::
Голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський провів нараду за участю заступника голови райдержадміністрації
Олександра Гуменюка, виконуючої обов’язки начальника відділу
освіти райдержадміністрації Валентини Савченко та начальника фінансового управління райдержадміністрації Світлани Дідківської щодо підготовки та проведення серпневої конференції
працівників освіти району з метою вивчення процесів надання
якості освіти навчальними закладами району та створення робочої групи з реалізації вимог чинного законодавства з оптимізації закладів освіти.

*****

Голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський провів апаратну нараду з керівниками установ і організацій району
щодо розгляду питань стану виплати заробітної плати, легалізації трудових відносин на економічно активних, неактивних
підприємствах та підприємствах банкрутах, стану фінансовобюджетних дисциплін в районі за І півріччя року та був заслуханий особистий звіт Кодрянського селищного голови Тетяни Гапоненко про звернення громадян, що надійшли до Кодрянської
селищної ради за І півріччя та виконання Закону України „Про
доступ до публічної інформації” від 13.01.2011 №2939 – VІ.

*****

Голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський та заслужений юрист України, відповідальний секретар громадської ради
при Київській облдержадміністрації, голова Правління міжнародної правозахисної громадської організації „Континент” Олександр
Боярчук провели прийом громадян. Були розглянуті питання землекористування в сільській місцевості (виготовлення Державних
актів на право власності на земельні ділянки, безкоштовної приватизації земельних ділянок та розпаювання, оформлення фермерського господарства „Вікторія”, накладки на земельні ділянки в межах населеного пункту), соціальні питання (перерахунку
пенсій дітям війни, ліквідаторам і постраждалим внаслідок аварії
на ЧАЕС, надання матеріальної допомоги, виплати аліментів), комунального господарства (пільгового проїзду, видачі талонів на
безкоштовний проїзд у громадському транспорті пільговим категоріям населення, відновлення рейсових маршрутів, ремонту дороги, ремонт даху в багатоквартирному будинку), житлового господарства (допомоги в ремонті будинку для багатодітної родини
та забезпечення житлом малолітньої дитини – сироти).

ВІДБУЛАСЯ ВОСЬМА СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ
VI СКЛИКАННЯ
27 липня відбулася восьма сесія районної ради шостого скликання під головуванням голови
районної ради Віктора Гудзя, в
якій взяли участь голова райдержадміністрації Ярослав
Добрянський, депутати
районної ради, сільські
та селищні голови, керівники підприємств, організацій, установ району.
З доповіддю «Про затвердження звіту щодо
виконання
Програми
соціально-економічного
та культурного розвитку
Макарівського
району
на 2001 рік за І півріччя 2011 року» виступив
перший заступник голови райдержадміністрації
Андрій Гріненко, «Про
затвердження звіту про
виконання районного бюджету за І півріччя 2011
року» та «Про внесення
змін до рішення сесії Макарівської районної ради
від 30.12.2010 р. №59-04-VI «Про
районний бюджет на 2011 рік» –
начальник фінансового управління райдержадміністрації Світлана
Дідківська, «Про стан готовності
господарського комплексу району
до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років» – начальник відділу житлово-комунального

господарства райдержадміністрації Оксана Підоріна. Також були
розглянуті питання щодо затвердження нової редакції районної
програми “Служби соціальної під-

земель, проведення нормативної
грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності і проведення
інвентаризації за рахунок коштів,

тримки сім’ї на 2007-2012 роки”,
“Програма розвитку цивільного
захисту Макарівського району на
2011-2013 роки”, розроблення
схеми планування території району, про внесення змін в регіональну програму освоєння земель для
сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, охорони

що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та ряд інших питань.
З розглянутих питань прийняті
відповідні рішення.
(Більш детальніше про роботу
сесії читайте у наступному номері).

Олександр КАЧНИЙ: «ЗЕМЕЛЬНА
РЕФОРМА ВРЯТУЄ СЕЛО»

Реформа аграрного сектору – один із пріоритетів економічних реформ, визначених у стратегії розвитку України на кілька наступних років. Про це неодноразово заявляв Президент України Віктор Янукович. І якщо раніше політика у цьому секторі економіки зводилася до декларування намірів і написання
програм, то нині програми починають працювати.
На думку багатьох національних і міжнародних експертів, сільське господарство – один із секторів,
де знаходиться величезний нерозкритий потенціал економічного зростання України. Формування повноцінного ринку сільськогосподарських земель - найважливіший елемент реформи аграрного сектору, необхідний для підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва і збереження
родючості земель. Саме про це сьогодні ми ведемо мову з головою Київської обласної ради Олександром Качним.
- Ми пережили «реформи», які розгромили сільське господарство нашої
держави, - сказав на початку розмови Олександр
Сталіноленович. - Але тепер нависла загроза втрати найродючіших у світі
українських чорноземів.
Ще не так давно думали, що от варто роздати
людям по 2 – 3 гектари
землі й вони стануть щасливими. Землю було роздано, а про механізми
захисту селянина ніхто не
подбав. Тепер пожинаємо
плоди нашого сільського «щастя». Роботи нема.
Ферми в руїнах. Клуби та
медпункти під замками.
Тепер чуємо – «ринок землі» все налагодить. А я б
сказав інакше: ринок землі поверне господаря у
село, якому однаково болітиме проблема на полі
і у школі. Бо ті, що прийшли вичавити з землі за

кілька років останні соки,
про соціальну сферу села
і чути не хочуть, а тому, на
моє переконання, форму співпраці агропідприємств і сільського лідера
треба закріпити законодавчо. І тоді не доведеться голові села бігати за
керівником господарства
по полях, аби випросити
банку фарби для ФАПу чи
дитсадка.
- Чи не тому за 20
років з карти України
вже зникло назавжди
200 сіл?
- Нікого не буду переконувати в тому, що село,
де не діє ферма, не гуде
в полі трактор приречене на вимирання. Відсутність роботи жене в
місто молодь, а жменька
пенсіонерів змушена доживати в забутому селі.
Зовсім недавно таким селам чіпляли ярлики « неперспективне». От тепер

і маємо вгрузлі по вікна
хати, перекошені хвіртки,
цвинтарі металобрухту на
колишньому
машиннотракторному парку… Додамо до цього ще й тіньовий ринок землі, що не
тільки
роками гальмує
інвестування у землю та
АПК загалом, але й призводить до подальшої

деградації селянства. На
“тіньовому” ринку селяни
позбавлені
можливості
впливати на технологічні
процеси, а відтак земля
деградує, знижується її
родючість. Та й здавати
в оренду паї часто доводиться за плату, яка значно менша за ринкову.
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ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
3 серпня 2011 року з 10:00
за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30
(райдержадміністрація, 2-й поверх)

проводить особистий прийом громадян

голова Київської обласної ради

КАЧНИЙ
Олександр Сталіноленович.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ
ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ
ПЛАТИ ЗМЕНШИЛАСЬ
ВДВІЧІ
Трудові відносини є однією із головних сфер в діяльності
суспільства і знаходяться на постійному контролі як у керівництва Київської обласної державної адміністрації, так і у
Територіальній державній інспекції праці у області.
Останнім часом зростала кількість порушень трудових
прав громадян. Збільшилося число незаконних звільнень
працівників, мають місце невчасна виплата заробітної плати
і надання працюючим вимушених неоплачуваних відпусток.
На багатьох підприємствах недержавної форми власності
трудові відносини не оформляються відповідно до законодавства. Працівники приймаються на роботу без укладення
трудового договору та оформлення трудової книжки. Крім
того, останнім часом ряд комерційних структур замість трудових договорів при прийнятті на роботу використовують
цивільно-правові договори (договори підряду), які регламентуються Цивільним кодексом України. Внаслідок цього
працівники позбавляються гарантій, передбачених законодавством про працю.
Є випадки укладення трудового договору, умови якого
погіршують становище працівників порівняно із законодавством про працю. Наприклад, заздалегідь передбачається
необмежене право власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу звільняти працівника за підставами, непередбаченими законодавством. Непоодинокі випадки встановлення кабальних умов: звільнення з
власного бажання за умови відпрацювання певного терміну
перед звільненням, продовження терміну попередження
при звільненні, матеріальні санкції при звільненні з ініціативи працівника, можливість вільного переведення і переміщення працівника без його згоди. Досить часто працівникам
недержавних підприємств нараховується явно занижена
заробітна плата для того, щоб «сховатися» від податків.
Усе більш звичною стає практика примушення працівників
під страхом звільнення до заміни безстрокових договорів
строковими або укладення контрактів при прийомі на роботу з порушенням правил.
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ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВИПЛАТИ
Олександр КАЧНИЙ: «ЗЕМЕЛЬНА
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
РЕФОРМА ВРЯТУЄ СЕЛО»
ЗМЕНШИЛАСЬ УДВІЧІ
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Закінчення. Початок на 1 стор.
- Сьогодні вже мало хто сумнівається в необхідності введення ринку
сільськогосподарських земель. Ви
теж у числі тих, хто підтримує його
введення?
- У коментарях багатьом центральним виданням я вже наголошував про
свою відкриту і зрозумілу позицію: ринок землі повинен запрацювати якомога швидше. Питання, пов’язане з дією
мораторію, не просте і надто заполітизоване. Не секрет, що думки різних політичних сил щодо нього розходяться – від
неприйняття самої ідеї купівлі-продажу
земель сільськогосподарського призначення, до кардинально протилежної –
негайної його відміни. Проте ухвалення
рішення повинно залежати не від планів
політичних сил, а від реальних потреб
української економіки та думки безпосередніх учасників сільськогосподарської
галузі.
Не складно помітити, що у нас так
і не відбулося очікуваного підвищення
ефективності сільськогосподарського
виробництва, не було досягнуто належного рівня продовольчої безпеки,
були втрачені зовнішні аграрні ринки
України. А якість життя селян, які одержали паї ще на початку 90-х, катастрофічно знизилася замість того, щоб
покращитися внаслідок ефективного
використання земель. Важливо зрозуміти, чому це відбулося. Причиною
стала відсутність ринку землі, коли
орендар не бачив сенсу в поліпшенні
якості земель або довгостроковому
підвищенні їхньої продуктивності.Тож
чи не настав час припинити котитися в
аграрну прірву?
Київщина - потенційно багатий регіон, і якщо відкриють легальний ринок
землі, то перспективи аграрного сектору зростуть у геометричній прогресії.
Ті, хто проти створення ринку землі це, все більше політики-теоретики, ну і,
звичайно, ті, у кого власної землі немає.
Важливо зробити правильну оцінку землі і визначити право оперувати ринком
землі, створити банк землі, який буде
визначати критерії для покупців і контролювати їх дотримання.
- Роками аграрний сектор потерпав від нестачі власних обігових
коштів, доступних кредитів. Можливо з січня наступного року вдасться
розрубати фінансовий зашморг у цій
сфері?
- Саме дія мораторію і перешкоджає
надходженню вкрай потрібних аграрно-

му сектору інвестицій. Внаслідок того,
що земля не може бути об’єктом застави, сільськогосподарські товаровиробники позбавлені доступу до довготермінових кредитних ресурсів.
Залучення інвестицій і кредитів в
аграрний сектор є найважливішим чинником розвитку галузі. Але повноцінне
фінансування неможливо забезпечити
без права власності на землю. Приватні
інвестори бояться вкладати гроші в те,
що їм не належить і продовжують розцінювати сільське господарство як галузь
із підвищеними ризиками для вкладення капіталу. Зі створенням прозорого
ринку землі вибудуються нові фінансові
можливості у аграріїв, які зможуть працювати з банками за новими схемами. І
тоді зрушиться з мертвої точки вирішення ще одного питання – залучення агроінвестицій. Іпотека землі, або власність
на землю стане базовим інструментом.
Вона принципово спростить процедури,
здешевить кредити і зробить юридично
захищеними ці інструменти. За оцінками фахівців, у 2-3 рази можна підняти
продуктивність села, якщо інвестувати
в землю.
Україна володіє надзвичайно потужним земельним потенціалом. За цим
показником вона належить до десяти
найбагатших країн світу і не має собі
рівних у Європі. Але рівень його користування поки що дуже низький.
Практика інших країн (країни Європейського Союзу, у тому числі Східної
Європи, США, Канада, Австралія, Нова
Зеландія), де існує повноцінний ринок
землі сільськогосподарського призначення, продемонструвала, що спроби
спекуляції землею були зупинені законодавчо.
- То що ж необхідно зробити, аби
не набити гулі нам?
- Для переходу до цивілізованих
ринкових відносин в аграрній сфері доцільно не встановлювати заборони, а
формувати земельне законодавство,
яке розширюватиме права та свободи
громадян і надасть їм можливість вільно
розпоряджатися своїм майном. Нічого
дивного у тому, що в світі, де ціна на продовольство постійно зростає, а ресурси
для його виробництва не збільшуються,
земля, як основа для сільгоспвиробництва, перетворюється на стратегічну
власність. Доки ж ми будемо дискутувати? Чи не пора гуртом аграрного воза
рятувати?

БЛАГОДІЙНІСТЬ

НОВІ ДВЕРІ ДЛЯ
СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

У Великокарашинській сільській школі стало набагато
затишніше – замість старих вхідних дверей, що вже давно
потребували заміни, тут встановили нові сучасні. Тепер і
заходити до школи
значно приємніше, і
взимку дітям та вчителям не доведеться
мерзнути та страждати від протягів.
Такий цінний подарунок школі зробив депутат Макарівської
районної
ради Семен Григорович Ханін. Заміна
дверей потребувала
витрат, яку сільська
громада не була в
змозі сплатити. Дізнавшись про існуючу проблему від
сільського голови,
Семен Григорович
не залишився байдужим і простягнув
школі руку допомоги. Депутат негайно виділив власні кошти на встановлення нових дверей.
Семен Григорович впевнений, що доброчинність починається з допомоги дітям. Вже неодноразово він допомагав
сільським закладам освіти, дитячим садкам, будинку для
дітей-сиріт. Подарунок Великокарашинській школі, в якій
навчається 98 учнів, – ще одна добра справа для макарівського мецената. Діти, вчителі та батьки села Великий
Карашин дуже вдячні своєму благодійнику.

Інтерв’ю вела
Вікторія ЛЯХОВЕЦЬ.

Закінчення. Початок
на 1 стор.
Та завдяки турботі голови Київської облдержадміністрації Анатолія Йосиповича Присяжнюка в області
значно поліпшився стан трудового законодавства, зокрема з виплатою заробітної плати. Заборгованість
із виплати заробітної плати
на підприємствах області у
порівнянні з початком року
зменшилася у два рази.
Велику увагу питанням
трудового законодавства
приділяє заступник голови
облдержадміністрації
Тетяна Леонідівна Подашевська. Завдяки її ініціативі
підготовлено та випущено
збірник нормативних документів «Трудові відносини в
Україні», який слугуватиме
в роботі керівникам підприємств, організацій та установ.
Відповідаючи на виклики сьогодення, цього року
державна інспекція праці
в Київській області в тісній
співпраці з органами прокуратури, обласної влади,
зокрема Головного управління праці та соціального
захисту населення, провели
1006 перевірок додержання
законодавства про працю
та
загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на підприємствах
комунальної, приватної та
колективної власності. За
результатами проведених
перевірок було складено та
передано до суду 838 протоколів за ст. 41 КУпАП.
За невиконання законних вимог державного
інспектора праці щодо усунення порушень законодавства про працю винесено
93 постанови за ст.188 - 6
КУпАП. Внесено 418 подань
для застосування дисциплінарних стягнень до посадових осіб підприємств,
що допустили порушення
законодавства про працю.
Матеріали 155 перевірок
передано до правоохоронних органів для вирішення

ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

питання щодо порушення
кримінальних справ згідно ст.172, 175 КК України,
з яких порушено 35 кримінальних справ.
У Макарівському районі, зокрема, проведено
36 перевірок додержання
законодавства про працю
та
загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, за результатами
яких було складено та передано до суду 29 протоколів про адміністративні
правопорушення за ст.41
КУпАП. За невиконання
законних вимог державного
інспектора
праці
щодо усунення порушень
законодавства про працю
у Макарівському районі
винесено 3 постанови за
ст.188 - 6 КУпАП. Внесено 15 подань для застосування дисциплінарних
стягнень до посадових
осіб підприємств, що допустили порушення законодавства про працю.
Матеріали 6 перевірок передано до правоохоронних органів для вирішення
питання щодо порушення
кримінальних справ згідно
ст.172, 175 КК України.
Окрім
контролюючих
функцій,
фахівці
Територіальної державної інспекції праці проводять
активну консультативну та
роз’яснювальну
роботу.
Так, протягом поточного
року на розгляд державних
інспекторів праці надійшло
325 звернень, заяв і скарг
громадян. Під час особистого прийому в державних
інспекторів праці побувало
1606 громадян, представників підприємств, організацій, установ, яким надано
роз’яснення та консультації з питань додержання
законодавства про працю
та загальнообов‘язкового
державного
соціального
страхування.
Працівники
інспекції взяли участь та
провели 875 семінарів, нарад та лекцій, пов’язаних
із запровадженням, роз’я-

сненням та пропагандою
трудового законодавства.
Аналізуючи стан додержання трудового законодавства в області
за результатами перевірок, можна виділити ряд
основних порушень, так
у фізичних осіб - підприємців характерними порушеннями є: неукладання
трудових договорів з найманими працівниками, в
приватних та колективних
підприємствах - несвоєчасна виплата розрахункових та відпускних коштів. А такі порушення, як
виплата заробітної плати
один раз на місяць, ненарахування та невиплата
індексації заробітної плати характерні для значної
частини суб’єктів, де проводились перевірки.
На друге півріччя 2011
року Територіальною державною інспекцією праці
у Київській області заплановано заходи для зменшення кількості порушень
трудового
законодавства, а саме: проведення
роз’яснювальної
роботи
шляхом проведення навчальних семінарів, опублікування інформації через
засоби масової інформації. Підприємства, які порушували трудове законодавство у першому півріччі
2011 року та не виконали
вимоги припису державного інспектора, будуть перевірятися першочергово.
Для вирішення питань,
що стосуються трудового
законодавства,
надання
консультацій ви можете
звернутися до Територіальної державної інспекції праці Київської області за
тел.206-74-82.
Валентин
ШАБОТИНСЬКИЙ,
начальник Територіальної
державної інспекції
праці – Головний
державний
інспектор праці
в Київській області.

НА ЩО МОЖУТЬ РОЗРАХОВУВАТИ

Як відомо, Верховна Рада ухвалила ініційований урядом Закон України
“Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної
системи”.
Про новації в системі пенсійного забезпечення України, а також про
те, як і наскільки змінилися правила в нарахуванні виплат людям, які
йтимуть на заслужений відпочинок, кореспондент УКРІНФОРМу розмовляла з директором Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України Миколою ШАМБІРОМ.
- Миколо Івановичу, то ж на що
можуть розраховувати українці, а
саме нинішні та майбутні пенсіонери, після того, як закон набере
чинності?
- Скажу відразу, передбачається,
що Закон України “Про заходи щодо
законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” після
його підписання Главою держави набере чинності з 1 вересня 2011 року.
Цей документ справді передбачає чимало новацій.
Серед них - встановлення максимального розміру пенсії на рівні 10
прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян. Станом на 1 вересня 2011 року це буде 7640 грн., а
з 1 жовтня 2011 року - 7840 грн.
Зазначу, що обмеження пенсії
максимальним розміром не поширюватиметься на раніше призначені
пенсії.
Окремо хочу зупинитись і на інших новаціях. Мінімальний страховий
стаж, необхідний для призначення
пенсії за віком, відтепер збільшено із
5 до 15 років.

Надана можливість враховувати
для обчислення пенсії зарплату за
60 місяців до 2000 року за бажанням
особи.
Відбулося також:
підвищення мінімального страхового стажу, необхідного для призначення повного розміру мінімальної
пенсії за віком для нових пенсіонерів:
жінкам - з 20 до 30 років, чоловікам з 25 до 35 років;
зменшення необхідного страхового стажу для призначення пенсії
особам, які стали інвалідами, та диференційоване підвищення необхідного стажу до 10 (15) років залежно
від групи інвалідності;
збереження існуючого порядку
підвищення пенсії за понаднормовий страховий стаж - понад встановлений мінімальний розмір;
встановлення одноразової допомоги в розмірі 10 призначених пенсій
при виході на пенсію працівникам
бюджетної сфери (освіти, культури,
охорони здоров’я та соціального захисту).
- А які зміни запроваджуються

в порядку призначення та перерахунку пенсій?
- Для призначення пенсії враховуватиметься середня заробітна
плата по Україні за три календарні
роки, що передують року звернення
за призначенням пенсії, а для перерахунку пенсії - середня заробітна
плата, з якої призначено (перераховано) пенсію.
Працюючим пенсіонерам перерахунки пенсії у зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму
будуть здійснюватися тільки після
звільнення з роботи.
Пенсії за вислугу років перераховуватимуться з урахуванням відпрацьованого страхового стажу після
досягнення пенсійного віку. А особам,
які звільнені за скороченням штатів та
яким призначена пенсія за віком за 1,5
року до досягнення ними пенсійного
віку, виплата призначеної пенсії у разі
їх працевлаштування припиняється.
- Не менш дискусійне питання
щодо спеціальних пенсій. Воно
викликало у процесі громадського обговорення законопроекту чи
не найбільше претензій у простих
людей.
- Саме тому законодавець дослухався до цих побажань. Отже, щодо
спецпенсій, то тут справді є чимало
змін:
зменшується розмір пенсії з 90
до 80 відсотків заробітної плати державних службовців;
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ЗБІЛЬШЕННЯ ЗВЕРНЕНЬ СВІДЧИТЬ ПРО ВИСОКИЙ
РІВЕНЬ ДОВІРИ, ДІЄВІСТЬ ЗАХОДІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ
РІВНЯ СПОДІВАНЬ НА ЕФЕКТИВНУ ДОПОМОГУ
Протягом І півріччя цього року на адресу райдержадміністрації надійшло 973 звернення громадян, що на 593 більше, ніж за
відповідний період 2010 року. Це свідчить про високий рівень
довіри громадян до керівництва райдержадміністрації, дієвість
заходів, що вживаються за зверненнями, підвищення рівня сподівань на ефективну допомогу у вирішенні порушених питань

•

На особистому прийомі у голови адміністрації отримано 861
звернення (з них 715 звернень
– це заяви на виділення та приватизацію земельних ділянок),
що на 708 звернень більше. Поштою надійшло 112, що на 115
звернень менше в порівнянні з
відповідним періодом 2010 року.
Колективних звернень одержано
43, що на 16 менше. Враховуючи,
що під частиною з них було понад
20 підписів, усього за І півріччя
до райдержадміністрації звернулося 933 громадяни. Повторних
звернень одержано 21, що на
22 менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Райдержадміністрація постійно
здійснює моніторинг кількості та
якості повторних звернень, у ході
якого вивчаються причини їх виникнення. Причиною повторних
звернень є невдоволення заявників попередньою відповіддю,
яка надана їм згідно з чинним законодавством.
Переважна кількість заяв та
•
скарг надійшла безпосередньо
до райдержадміністрації – 904 (на
627 звернень більше в порівнянні зі
звітним періодом минулого року),
через вищестоящі органи та пресу – 69 звернень (на 36 звернень
менше). В них громадяни порушили питання: землекористування в
сільській місцевості, розпаювання
земель, виготовлення державних
актів на земельні ділянки, накладка на земельні ділянки, надання
матеріальної допомоги. Слід також
відзначити, що службою звернень
громадян
райдержадміністрації
опрацьовано 27 звернень, запитів, питань, з якими звернулися
мешканці району на Урядову гарячу лінію.

•

Найбільше звернень надійшло
від мешканців Макарова (селищний голова О.М.Іващенко) – 193
(1,42 % від загальної кількості
населення), Кодри (селищний

голова Т.В Гапоненко) – 69 (3,87%
від загальної кількості населення), сіл Грузьке (сільський голова
Л.Б.Каран) – 54 (4,9% від загальної кількості населення), Бишів
(сільський голова О.О.Мірошкін)
– 54 (1,52 % від загальної кількості
населення). З. Києва за 6 місяців
надійшло 287 звернень.
Зросла кількість звернень громадян до райдержадміністрації з
4 населених пунктів: Макарів, Кодра, Грузьке, Бишів. Водночас, з
3 населених пунктів району одержано менше заяв та скарг. Це стосується таких сіл, як Ясногородка,
Соснівка, Ніжиловичі.
За звітний період до райдержадміністрації
звернулися:
6 інвалідів Великої Вітчизняної
війни, 3 учасники бойових дій, 4
учасники війни, 2 одинокі матері,
3 багатодітні родини, 1 дитина війни, 1 інвалід війни, 7 ветеранів
праці, 35 осіб, які потерпіли від
чорнобильської катастрофи, 178
пенсіонерів, 2 Герої соціалістичної праці, 83 працівники бюджетної сфери, 4 державні службовці,
6 підприємців, 2 військовослужбовці.

•

Райдержадміністрація та органи місцевого самоврядування району постійно приділяють
увагу вирішенню обґрунтованих
заяв і скарг, у першу чергу найменш соціально захищених категорій громадян, використавши
для цього всі наявні матеріальні та фінансові можливості. За
звітний період з фонду премій і
допомог
райдержадміністрації
виділено матеріальну допомогу
54 громадянам району на суму
16400,00 грн.
За підсумками розгляду заяв та
•
скарг за І півріччя 2011 року питання аграрної політики та земельних
відносин залишаються найбільш
проблемними (порушувалися 848
разів). Зокрема, питання землекористування в сільській місцевості

порушувалося 59 разів, що на 47
звернень менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Актуальним є питання землекористування для мешканців Макарова,
Кодри, Бишева та Грузького.
На другому місці за кількістю
звернень є питання комунального і шляхового господарства. За
звітний період вони порушувалися 22 рази (в І півріччі 2011 року
– 33 рази). Також вагоме місце у
зверненнях громадян займають
питання соціального захисту населення, які порушувалися 19
разів. В основному це питання надання матеріальної допомоги, що
були вирішені позитивно. Щодо
питань транспорту та зв’язку, то
кількість звернень в порівнянні з
відповідним періодом 2010 року
збільшилася на 3 звернення і становить 10.
Питання стану роботи зі зверненнями громадян і організації їх прийому розглядаються
щоп’ятниці на апаратних нарадах,
які проводить керівник апарату
адміністрації, та щомісяця на розширених нарадах при голові райдержадміністрації за участю його
заступників, керівників підрозділів адміністрації, щокварталу дане
питання розглядається на засіданні колегії райдержадміністрації.
Протягом І півріччя громад•
ською приймальнею разом з юридичним відділом апарату райдержадміністрації надана юридична
допомога і консультація 629 громадянам, крім цього, громадською
приймальнею, що діє при управлінні юстиції, надано роз’яснень
830 громадянам.

•

Ефективною формою роботи зі
зверненнями є проведення виїзних прийомів громадян за місцем
проживання головою адміністрації
та його заступниками згідно з графіком, затвердженим головою адміністрації. За звітний період було
проведено 41 виїзний прийом
громадян, на яких своїм правом
звернутися до керівництва райдержадміністрації скористалися
110 громадян. Більшість питань,
порушених громадянами, вирішуються на місці, в телефонному режимі або по них даються відповід-

ні роз’яснення. Ті, що потребують
більш детального вивчення, ставляться на контроль і вирішуються у встановлені законодавством
терміни. Під час виїзних прийомів
громадяни порушували питання:
землекористування,
виділення
земельної ділянки, газифікації,
ремонту доріг, виготовлення Державних актів на право приватної
власності на землю.
Також важливим напрямком
роботи в райдержадміністрації
із зверненнями громадян є проведення прямого телефонного
зв’язку. Так, за І півріччя року було
проведено 6 ліній прямого телефонного зв’язку з населенням району, завдяки чому значна кількість
громадян змогла отримати безпосередньо від керівників відповіді на нагальні питання діяльності
органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, а також подати свої звернення і пропозиції
щодо прискорення розв’язання
соціально-економічних проблем
району.
Протягом 6 місяців, згідно із
затвердженим головою райдержадміністрації графіком, відбулося особисте звітування перед
головою райдержадміністрації 8
сільських голів району та начальника відділу освіти райдержадміністрації В.О.Гартфіля, начальника
управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації Г.І Невмержицького.
Райдержадміністрацією тісно
налагоджено співпрацю із засобами масової інформації з питань
висвітлення роботи із зверненнями громадян. Так, з метою забезпечення гласності та відкритості
роботи органів виконавчої влади
через районну газету “Макарівські
вісті” та місцеву телерадіокомпанію “АВІС” до відома населення
доводяться матеріали щодо організації особистого прийому громадян керівниками облдержадміністрації, райдержадміністрації,
проведення виїзних прийомів
громадян, зміни в законодавстві
України, матеріали нарад та колегій райдержадміністрації, розпорядження голови адміністрації.
Олена ФОКА,
керівник апарату адміністрації.

ПОНАД 18 МЛН
УКРАЇНЦІВ
КОРИСТУЮТЬСЯ
ДЕРЖПІЛЬГАМИ
Наразі понад 18 млн
громадян України користуються різного роду
пільгами, тобто кількість
таких громадян становить
більше третини всього
населення країни.
“Україну
небезпідставно називають “країною пільг”, адже понад
18 млн наших громадян
користуються пільгами,
яких у нас існує майже 600
видів”, - заявив керівник
Центру громадської адвокатури Леонід Тарасенко на прес-конференції.
За словами експерта,
нинішня система пільг є
доволі складною та заплутаною. Це непосильний тягар для економіки
України, оскільки понад
50 законодавчих актів
встановлюють пільги, а
близько третини держбюджету використовується
на фінансування пільг.
Зокрема,
Л.Тарасенко
уточнив, що, за різними
оцінками, вартість задекларованих пільг становить 19-29 млрд грн.
на рік. “Велика кількість
пільг для різних категорій
населення призводить до
того, що бюджет України неспроможний забезпечити пільгами всіх,
хто має на них право,
оскільки таке право має
близько третини населення України”, - пояснив
Л.Тарасенко.
Водночас,
керівник
Центру громадської адвокатури позитивно відзначив діяльність Міністерства соціальної політики
щодо реформування системи пільг та виконання
Стратегії упорядкування
системи надання пільг
окремим
категоріям
громадян до 2012 року.
“Зокрема,
проведено
інвентаризацію пільг та
розроблено кілька проектів законодавчих актів”, резюмував Л.Тарасенко.

УКРАЇНЦІ ВІД УХВАЛЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ?
обмежується заробіток для призначення пенсії народним депутатам, суддям, прокурорам, військовослужбовцям
сумою заробітної плати, на яку нараховується єдиний соціальний внесок, як для
інших категорій пенсіонерів;
призначення дострокових пенсій народним депутатам, у разі закінчення їх депутатських повноважень, не за два роки
до досягнення пенсійного віку, а за півтора, як термін, який застосовується для
інших категорій пенсіонерів;
поетапне (протягом 10 років) збільшення необхідного стажу роботи (з 20 до
25 років) на посадах прокурорів і слідчих
прокуратури для призначення їм пенсії за
вислугу років;
підвищення пенсійного віку для чоловіків, які працюють на державній службі,
- до 62 років, починаючи з 2013 року, поступово, за 5 років.
Є й новації щодо інших категорій пільговиків. Зокрема, при звільненні військовослужбовця зі служби за станом здоров’я
виплата одноразової допомоги (у розмірі
50 відсотків грошового забезпечення за
кожен рік служби) проводитиметься незалежно від тривалості служби, а іншим
- при наявності 10 років календарної вислуги.
А для льотчиків та підводників збережено порядок пільгового обчислення вислуги років та граничної вислуги на пенсію
в межах 20 років.
Що ж до науковців-інвалідів, то для них
відбулося зниження страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, з 30/35

до 15 років - як це передбачено для всіх
інших інвалідів.
Окрім того, відтепер передано до компетенції Пенсійного фонду і такі питання,
як призначення і виплата довічного грошового утримання суддям Конституційного
Суду, Верховного Суду і вищих спеціалізованих судів. Досі такі пенсії призначалися
цими судами самостійно.
- Закон нарешті конкретизував і запровадження ІІ рівня пенсійної системи. Коли ж воно відбудеться і кого стосуватиметься насамперед?
- Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування буде запроваджена з року, в
якому буде забезпечено бездефіцитність
бюджету Пенсійного фонду України. Учасниками цієї системи будуть особи, яким
на дату запровадження системи виповнилося не більше 35 років.
Розмір страхового внеску на дату
впровадження системи передбачається
встановити у розмірі 2 відсотків із подальшим його щорічним підвищенням
на один відсоток до досягнення 7 відсотків. Адміністрування страхових внесків
накопичувальної системи здійснюватиметься через Пенсійний фонд України.
Після двох років від часу запровадження
сплати страхових внесків до накопичувальної системи її учасники матимуть
право обирати недержавні пенсійні фонди, в яких накопичуватимуться їхні пенсійні кошти.
- Чи не найвизначальнішим у законі
є подовження пенсійного віку для жі-

нок. Як воно здійснюватиметься і в які
терміни?
- Що ж до підвищення пенсійного віку
для жінок до 60-річного віку, то воно здійснюватиметься поступово - аж до 2021
року. Правда, для деяких категорій наших
громадян ця норма розробниками закону
залишилася старою. Тобто, пенсійний вік
для жінок, які виховали п’ятеро і більше дітей або дітей-інвалідів, учасників бойових
дій, ліліпутів і карликів, інвалідів по зору І
групи, а також для жінок, які працювали в
шкідливих умовах, не підвищується.
- А щодо термінів, яка прогресивна
шкала тут запропонована?
- Скажімо, з 1 вересня 2011 року до 31
серпня 2012 року виходитимуть на пенсію
жінки, яким виповниться 55 з половиною
років, а з 1 вересня 2012 року до 31 серпня 2013 року - ті, яким виповниться 56 років і так далі.
- При цьому уряд обіцяв запровадити для жінок передпенсійного віку
своєрідні компенсатори. Це справді
відбулося?
- Безперечно, на період підвищення
віку пенсія жінок буде збільшуватися на
2,5 % за кожні півроку. За п’ять років розмір пенсії може зрости на 25 відсотків.
Окрім того, закон передбачає можливість жінкам за власним вибором виходити на відпочинок і відразу після досягнення ними 55 років. Правда, така норма
діятиме тимчасово - протягом перших 3-х
років. Є й інші застереження. Добровільний вихід на пенсію жінок при досягненні
55 років можливий за таких умов:

наявності не менш як 30 років страхового стажу;
звільнення з роботи (у випадку подальшого працевлаштування припиняти
виплату пенсії на час роботи);
зниження розміру пенсії на 0,5 % за кожний місяць більш раннього виходу на пенсію, з умовою відновлення повного розміру
пенсії після збігання такої ж кількості місяців
після досягнення пенсійного віку - на скільки раніше було призначено пенсію.
- Відомо, що пенсійна реформа заохочуватиме тих людей, які виявлять
бажання продовжувати свою трудову
діяльність. Наскільки вигідно буде цим
ентузіастам вдатися до такого кроку?
- При відстроченні виходу на пенсію відбудеться не лише збільшення розміру пенсії.
Завдяки новому закону значно спрощено і
механізм відстрочення виходу на пенсію.
При досягненні пенсійного віку від особи відтепер не вимагатиметься звернення до пенсійних органів про відстрочення
призначення пенсії. Людина, яка продовжуватиме працювати, може звернутися
за пенсією лише тоді, коли сама прийме
рішення про її призначення (незалежно
від звільнення).
При цьому розмір пенсії буде збільшено. Зокрема, при відстроченні виходу на
пенсію до 5 років розмір пенсії підвищуватиметься на 0,5 % за кожен місяць страхового стажу після досягнення пенсійного
віку, а понад 5 років - на 0,75 %.
- Дякую за інтерв’ю.
Наталія АНДРУСЕНКО
(УКРІНФОРМ).
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ТОВ «АГРО-ХОЛДИНГ МС»
ВИДАЛО ЗЕРНО ПАЙОВИКАМ

Наприкінці минулого року ТОВ «АгроХолдинг МС» розпочало укладати договори
оренди з власниками майнових земельних

Видавали зерно пшениці другого класу. Завдяки низькому ІДК, збіжжя можна молоти на
борошно й випікати здобу та хліб.
ТОВ «Агро-Холдинг
МС» попіклувалося й про
тих, хто не мав власного
транспорту, щоб за-

вести отримане зерно додому, вони власним
трактором безкоштовно доставляли його.
Товариство протягом двох тижнів розраховувалося з орендодавцями району. Ті, котрі з
об’єктивних причин не змогли отримати збіжжя, зможуть його отримати пізніше.
На знімках: видача зерна пайовикам.

паїв у Бишеві, Грузькому, Козичанці та Лишні.
Орендодавці відразу визначалися з часом та
формою розрахунку.
Настав час розраховуватися в натуральній
формі із пайовиками – видавати зерно пшениці. Тож у визначений день на ринку в Бишеві
було людно – прийшли орендодавці. Товариство завезло зерно із Бориспільського району,
де теж орендує земельні паї.

ОДНИМ
АБЗАЦОМ

•

Ухвалення закону про ринок землі дозволить залучити
реальні кошти в село. Про це
сказав Прем’єр-міністр України Микола Азаров на брифінгу в Полтавській області. “Для
нас надзвичайно важливо,
щоб ринок землі мав можливість, щоб реальні кошти
прийшли в село”, - наголосив М.Азаров. Водночас він
підкреслив, що уряд розробив механізми для підтримки великих і малих сільськогосподарств і вони отримали
додаткові стимули для розвитку. При цьому глава уряду
нагадав, що вже ухвалено Закон “Про земельний кадастр”,
який набуде чинності з 1 січня
2012 року.

•

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду буде ліквідований до 2013 року. Про це заявив Прем’єр-міністр України
Микола Азаров у Полтаві в
інтерв’ю телеканалу “Лтава”,
повідомляє
кореспондент
УКРІНФОРМу. “Ми розраховуємо на те, що дефіцит Пенсійного фонду буде ліквідовано протягом двох років, тобто
протягом двох років Пенсійний фонд вийде на бездефіцитну роботу”, - наголосив
М.Азаров.

няно з січнем-червнем 2010р.; вироблено 37489 ц молока (на 8,7%
більше), 166,0 млн.шт.яєць (в 1,7
раза більше).
На 1 липня 2011 року в сільськогосподарських підприємствах
(крім малих) поголів’я великої
рогатої худоби становило 4716
голів (на 1,6% менше порівняно з
1 липня 2010р.), у тому числі корів
–1964 голови (на 1,0% менше);
свиней – 765 голів (у 2,4 раза більше), овець - 535 голів (на 1,5%
більше), птиці – 1229,1 тис.голів (у
1,6 раза більше).
Порівняно з січнем-червнем
2010р. в сільськогосподарських
підприємствах (крім малих) обсяг вирощування худоби та птиці

Орендовані поля ТОВ
«Агро-Холдинг МС» в Бишеві засіяні кукурудзою.
Коли йшла в урочище «Вінницьке» збирати трави
– милувалася полями. Я
за спеціальністю агроном,
проте такі посіви зустрічаю вперше. Куди не кинь
оком – кукурудза висотою
до трьох метрів. Зробила
кілька знімків на пам’ять.
Йдучи додому, зустріла
трактористів, які працюють
у товаристві. Вони обробляли гербіцидом посіви.
Майже двадцять років
земля, яка належала колишньому колгоспу імені
Ілліча, не засівалась. Ниви
заростали бур’янами, а
«господарював» на них –
гіркий полин. Проте знайшовся господар – ТОВ
«Агро-Холдинг МС», який
«вдихнув» у ці землі «нове
життя» – обробив та засіяв.
Любов ЛЕГЧІЛОВА.
с. Бишів.

НАРОДНІ
ПРИКМЕТИ

РЕАЛІЗОВАНО СІЛЬСЬКОГОСППРОДУКЦІЇ
НА 56,7 ВІДСОТКА БІЛЬШЕ, НІЖ ТОРІК
За даними Головного управління статистики Київської області
станом на урожай 2011р. в районі
сільськогосподарські культури посіяно на площі 31247,5 га, з них в
сільськогосподарських
підприємствах – на 19687,2 га (63,0%
загальних площ), у господарствах населення – на 11560,3 га
(37,0%).
Більше половини зайнятих посівами площ (52,7%) відведено під
зернові та зернобобові культури –
16471,7 га.
У січні-червні 2011р. сільськогосподарськими підприємствами
(крім малих) реалізовано на забій 4344 ц худоби та птиці (у живій
вазі), що в 2,9 раза більше порів-

В КУКУРУДЗІ
МОЖНА Й
ЗАБЛУКАТИ

збільшився на 15,6%. Середньодобові прирости великої рогатої
худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зменшилися на 9,6%,
свиней збільшилися – у 1,8 раза
та відповідно становили 262 г та
149 г.
Загальний обсяг реалізованої
сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції за січень-червень 2011р.
порівняно з січнем-червнем минулого року збільшився на 56,7%,
у т.ч. продукції тваринництва – на
61,7%, продукції рослинництва –
на 27,7%.
Середні ціни продажу аграрної
продукції сільськогосподарськими
підприємствами за всіма напря-

мами реалізації за січень-червень
2011р. порівняно з відповідним
періодом 2010р. зросли найбільше на зернові та зернобобові
культури (на 130,3%), на картоплю (на 47,1%), на яйця знизились
на 10,0%.
На 1 липня 2011р. в сільськогосподарських
підприємствах
(крім малих) зберігалось 537 т
зерна (на 29 т більше проти 1 липня 2010р.), у т.ч. 20 т пшениці, 19 т
жита, 465 т кукурудзи.
За дорученням начальника
ГУС Наталія ГРИЩЕНКО,
заступник начальника відділу
статистики у районі.

1 серпня - Мокрини
Як на Мокрину дощ іде,
то буде дощова осінь.
Дивись осінь по Мокрині: Мокрина мокра - і осінь
мокра, сухо на Мокрину осінь буде суха.
2 серпня - Іллі
Якщо зранку хмарно, то
сівба повинна бути рання і
можна чекати доброго врожаю; якщо хмарно опівдні середня сівба, а якщо ввечері - сівба пізня і врожай
поганий.
Цілий день сонячно - на
недорід.
4 серпня - Марії Магдалини
Якщо на Магдалини
гроза - сіна буде багато.
Якщо великі сильні роси
- льон буде сірий й косий.

ВІД ІМЕНІ ГРОМАДИ ВІТАВ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА
В день пам’яті Рівноапостольної княгині
Ольги звершив Божественну Літургію в храмі Преподобної Параскеви Сербської села

Лишня Преосвященніший Іларій, Єпископ
Макарівський, вікарний архієрей Київської
Митрополії, керуючий Макарівським вікаріатством, голова Комітету з біоетики та етичних
питань при Священному Синоді УПЦ, відвідуючи Макарівське благочиння. При зустрічі
Преосвященнішого владику від імені громади
села привітав сільський голова А.А. Шевчук та
учні місцевої загальноосвітньої школи на чолі
з директором Н.А. Моргуненковою.
В проповіді за Божественною Літургією
Преосвященніший єпископ Іларій звернувся
до парафіян зі словом євангельської настанови, в якій закликав передусім жертовно служити Богові, Церкві та ближнім, а не принадам
світу цього, та передав благословення Предстоятеля Української Православної Церкви.

Звернувшись до численних батьків з дітьми,
нагадав про необхідність виховувати їх в дусі
заповідей Христових.
Його Преосвященство поособливому привітав тих, хто
вшановує Велику княгиню
Ольгу як свою небесну покровительку, вручивши іменинницям срібні образочки АнгелаОхоронця та роздавши всім
присутнім у благословення
ікони Ольги Богомудрої. Також Макарівський архієрей
звершив молебень
перед
початком
роботи
чергового
Міжнародного київського літнього богословського інституту,
що вже дев’ятий рік
поспіль, з благословення Блаженнішого
Митрополита Володимира, відбувається у соціальному духовнопросвітницькому центрі «Ковчег»
с. Лишня, що діє при парафії храму
Преподобної Параскеви Сербської
(настоятель - голова комісії з благодійництва Макарівського благочиння ігумен Філарет (Єгоров)). Співорганізаторами навчального літнього поселення є
науково-видавниче об’єднання «Дух і Літера»,
«Центр Святого Климента: спілкування та діалог культур», Центр європейських гуманітарних досліджень Національного університету
«Києво-Могилянська академія» (директор –
К.Б. Сігов). Його Преосвященство наголосив
на важливості вивчення богословських дисциплін.

Владика поспілкувався з представниками
громадськості Макарівщини, від яких дізнався
про взаємокорисну співпрацю духовенства
з органами самоврядування та культурноосвітніми закладами, підкреслив важливість
співпраці священства і влади на місцях.
Того ж дня відбувся концерт за участю сімейного православного ансамблю з Миронівки «Джерело» та місцевого хорового гурту «Сік
землі». Було виконано авторські та народні
піснеспіви. Спілкуючись з учасниками кон-

церту, владика схвально оцінив відродження
благочестивих традицій народної пісні.
Прес-служба Макарівського благочиння
Української Православної Церкви.
На світлинах: Преосвященнішого владику
зустрічає сільський голова А.А. Шевчук; Єпископ Макарівський Іларій та ігумен Філарет (Єгоров) разом із гуртом «Сік землі».
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ЩО ПОВИННІ РОБИТИ МИ,
ЩОБ БУТИ ЗДОРОВИМИ, ЩОБ БУЛИ
ЗДОРОВИМИ НАШІ ДІТИ І ВНУКИ,
АБО ЩО ТАКЕ МІКРОЕЛЕМЕНТОЗИ І ЯК З НИМИ БОРОТИСЯ?
Сьогодні вже точно доведена пряма залежність ракових
захворювань, гіпертоній, ожиріння, зобу, діабету, а також
психічних розладів, депресій з відсутністю або дефіцитом
в раціонах харчування необхідних мікроелементів і вітамінів. Ми починаємо відчувати їх брак лише тоді, коли маємо
симптоми конкретної хвороби, найчастіше невиліковної.
Це пов’язано з тим, що без них неможливі складні біохімічні
процеси, які відбуваються в клітинах організму.
По-перше, мікроелементи сприяють виробленню ферментів, що виконують роль
каталізаторів, прискорювачів
і пускачів хімічних процесів.
Відомо, що магній забезпечує вироблення біля 300
ферментних систем, цинк –
близько 200, селен-60. Недостатність одного з елементів
здатна зруйнувати всю ферментну систему, стати причиною безлічі захворювань.
По-друге,
мікроелементи
потрібні для вироблення всіх
гормонів. Гормони – це регулятори всіх обмінних процесів, які протікають у клітинах.
Саме вони роблять нас здоровими і хворими, енергійними і щасливими.
Щитовидна залоза – один
з найважливіших регуляторних органів ендокринної системи, яка продукує і виділяє в
кров свої гормони, що визначають швидкість і якість всіх
обмінних процесів. Розлади
в роботі щитовидної залози
ведуть до порушення обміну
речовин і викликають численні захворювання в будь-якому
віці життя людини, починаючи
з зачаття.
Для продукування необхідної кількості гормонів, щитовидній залозі необхідний цілий
ряд мікроелементів, у першу
чергу йод, а також селен, залізо, марганець, цинк. При
недостатньому надходженні в
організм цих мікроелементів,
чи навіть одного з них, фолікули залози починають працювати з перенапругою і збільшуються в розмірах.
Попередити захворювання щитовидної залози тільки
йодуванням солі неможливо.
Цей рецепт був безперечним
100 років тому. Коли ж наше
населення відчуває гострий
недолік цілого ряду інших
життєво важливих мікроелементів (селену, міді, заліза,
хрому і т.д.), то необхідні інші
рішення.
Для України проблема мікроелементозів і авітамінозів – це проблема виживання
нації! Причин цьому декілька і
виникли вони не сьогодні:
1. Природний недолік мінералів на землях, що віддалені від Світового океану. Це
проблема 80 % країн, України
– теж. Особливо це стосується території Полісся.
2. Виснаження земель за
сотні років їх експлуатації.
Обробка земель призвела до
того, що більш ніж на 50 %
скоротилась кількість мінералів у ґрунтах.
3. Позамежні дози техногенного забруднення сільськогосподарських земель (солі
важких металів, пестициди,
гербіциди тощо). Вони заміняють корисні елементи, отруюють організм та руйнують його.
4. Забруднення земель
радіонуклідами. Для України,
після аварії на ЧАЕС цей фактор більш значимий, ніж для
інших країн.
Продукти харчування, вирощені на цих землях, які ми
щоденно споживаємо, не
можуть забезпечити наш організм усіма компонентами,

необхідними для здоров’я.
За даними Інституту гігієни і
медичної екології АМН України в добовому раціоні переважної більшості населення
області вміст нікелю у 2,6
нижче норми, кобальту – у
3,4, селену у 2,9, міді – у 2,2,
марганцю – у 1,3, йоду – у 2,5,
хрому – у 15,6 раза. Навіть незначний дефіцит хрому сприяє підвищенню холестерину
в крові і знижує активність

інсуліну, викликає чоловічу і
жіночу безплідність, атеросклероз. Що можна говорити,
коли його менше норми в 15
разів і до нього приєднується
гострий дефіцит інших елементів? Чи варто дивуватися
такому рівню смертності і захворюваності наших співвітчизників!
Здоров’я людини починається з здорових батьків, задовго до зачаття дитини.
По-перше,
харчування
майбутніх батьків закладає
основу життєздатності їхнього спадкоємця. Не випадково,
у прагматичних японців існує
державна програма оздоровлення і підготовки майбутніх
батьків до майбутнього материнства і батьківства.
По-друге. Надзвичайна
важливість повноцінного харчування в період вагітності, ні
в кого не викликає сумнівів.
Недолік макро- і мікроелементів у цей період – це народження дитини з дефектами
розвитку.
По-третє. Від моменту
народження і до 3 років, крім
інтенсивного зростання мозку
дитини, формуються нейрональні зв’язки, що відповідають за інтелект, мислення та
у кінцевому рахунку, за успішність у майбутньому.
По-четверте. Підлітковий
період - особливий період у
становленні людського організму. І от чому:
- з 13 до 18 років відбувається кардинальна перебудова всього організму;
- у підлітковий період закладається фундамент здорового батьківства і материнства. Якщо батьки в цей період
виявлять байдужість і не уважність до потреб дитини, насамперед, у повноцінному харчуванні, то багатьох майбутніх

проблем дітонародження не
можна буде виправити ніколи.
Саме тому, щороку росте число родин, які не можуть ні зачати, ні родити дитини.
Ситуація в нашому районі
не краща, ніж в цілому по Україні: в 2008 році районним ендокринологом разом з співробітниками НДІ гігієни та медичної
екології ім. ак.О.М.Марзєєва
було обстежено 365 дітей у 5
школах. У результаті чого було
виявлено:
1. Від 10 до 30 % дітей
шкільного віку мають патологію щитовидної залози.
2. У більшої половини дітей (від 60 до 80 %) вміст
йоду в сечі менше норми, що
свідчить про недостатнє вживання ними морепродуктів і

характерно для зони легкого
і середнього ступеня йододефіциту.
3. В цих дітей, при проведенні коректурної проби (психологічний тест), виявлена
низька продуктивність уваги,
що свідчить про зниження розумової працездатності.
Сьогодні ми, нарешті, підійшли до розуміння того,
що здоровим бути дешевше,
аніж хворим. Тому все частіше звертаємо свою увагу на
продукти, які щоденно споживаємо.
Недаремно експерти ВОЗ
вважають, що здоров’я людини залежить на 50 % від харчування.
Настав час, коли кожний
з нас зобов’язаний поставити перед собою питання – що
далі? Що ми повинні зробити,
щоб у нас були здорові діти,
внуки? Відповідь на це запитання є! Робити те, що робить
увесь світ - доповнювати свій
щоденний раціон харчування
необхідними макро- і мікроелементами, вітамінами. Кращий варіант – це споживання
морепродуктів. Наприклад:
середньостатистичний японець з’їдає в рік більше 100
кг морепродуктів. А скільки
з’їдає українець? Для японців
- це елемент їхньої культури.
Для нас це сувора необхідність, без якої в нації не буде
майбутнього.
Що робити нам, українцям? Саме дивне в тім, що
Україна має свою унікальну
водорість цистозіру. Вона
добувається в Чорному морі.
Рослина унікальна за своїми
характеристиками. Вітчизняні вчені її досліджують більше
15 років. Із цистозіри вже 10
років виробляється препарат
“Барба-йод”, але вона продовжує відкривати свої таємни-

ці. З латині “цистозіра” перекладається як клітиноподібна.
Вже сама назва говорить про
себе. За своїм хімічним складом вона подібна здоровій
людській крові.
Завдяки особливій технології виробництва препарату
із цистозіри вдалося зберегти в природному вигляді всі її
біологічно активні речовини.
Створити таку композицію
штучно неможливо.
Проведені
лікувальнопрофілактичні заходи серед
школярів Рівненської, Чернігівської, Житомирської областей і Макарівського району шляхом корекції їхніх
раціонів харчування таблетками «Барба йоду» протягом
3-6 місяців, дозволили зменшити об’єм щитовидної залози у переважної частини дітей
з дифузним зобом, збільшити
виведення йоду з сечею, покращити розумову працездатність, вилікувати анемію,
підвищити імунітет.
Також вітчизняними вченими для профілактики захворювань, викликаних недостатністю йоду, розроблений
унікальний продукт “Йодісконцентрат”, який отримав
численні патенти та сертифікати у країнах Євросоюзу,
Азії, Африки і, навіть, у Канаді
та Австралії. Рекомендований
для щоденного вживання у
якості профілактичного засобу для людей будь-якого віку.
Безпечність та ефективність
доведена. Аналогів у світі не
існує! Особливість препарату
полягає в тому, що він може
використовуватися як у водному розчині для внутрішнього
застосування, так і зовнішньо
– у вигляді спреїв, кремів, а також ванн. „Йодіс-концентрат”
рекомендовано
використовувати в харчовій промисловості для збагачення йодом
води, хлібобулочних виробів,
м’ясних, молочних і кисломолочних продуктів. Крім цього,
розроблена технологія «БІОЙОДІС», яка передбачає застосування водних розчинів
для обробки насіння перед посівом або зрошування рослин
в період вегетації. Це суттєво
покращує якість сільськогосподарської продукції.
20 липня голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський та заслужений
юрист України, відповідальний
секретар громадської ради
при Київській облдержадміністрації, голова Правління
міжнародної правозахисної
громадської організації „Континент” Олександр Боярчук
провели засідання „круглого
столу” з питань профілактики
йодозалежних захворювань
в Київській області та Україні за участю представників
компаній «Йодіс-К» і «Екомедпродукт», зав. лабораторією
спеціальних харчових продуктів інституту гігієни і медичної
екології імені А.Н.Марзєєва
д.м.н. професора В.Н. Корзуна та спеціалістів нашої лікарні. Проаналізовано стан йододефіцитиних захворювань
серед дитячого населення
нашого району і запропоновані шляхи їх профілактики.
Петро СИДОРЕНКО,
головний лікар Макарівської центральної районної
лікарні.
Юрій ПИСАРЕНКО,
районний ендокринолог
Макарівської центральної
районної лікарні.
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АВТОДОРОГУ
КИЇВ-ЧОП ВІД БРОДІВ
ДО ЛЬВОВА
ЗАВДОВЖКИ 180,5 КМ
ВІДРЕМОНТОВАНО
Завдяки кредиту ЄБРР, наданому у 20062008 роках, відремонтовано дорогу від Бродів до Львова завдовжки 180,5 км. Відтак
здійснено ремонт автомобільної дороги Київ
– Чоп на ділянках, що збігаються із міжнародними транспортними коридорами № 5 (Трієст – Будапешт (Братислава) - Львів) на
ділянці м. Львів - м.
Стрий та № 3 (Берлін
– Вроцлав – Краків –
Львів - Київ) на ділянці м. Броди – м.Львів.
«Дорога Київ-Чоп
через Житомир буде
в дуже хорошому стані вже до футбольного чемпіонату Євро2012», - зазначив
Борис Колесніков. За
його словами, вже за 10 років Україна отримає близько шести сучасних автомобільних
доріг, тоді як, за оцінкою УЄФА, на їх будівництво необхідно 30 років.
Загальна вартість реалізованого проекту
становила 138 млн. євро: 100 млн. євро – кредит, 38 млн. євро – з Державного бюджету.

“ОЛІМПІЙСЬКИЙ” БУДЕ
ОДНИМ ІЗ КРАЩИХ
В цьому переконаний головний тренер
національної збірної України Олег Блохін.
“Сподіваюся, що матч зі збірною Німеччини
11 листопада проведемо на цій арені. Впевненості додають новини про встановлення
нових сегментів “Олімпійського”: ось читав,
що вже встановили два сучасних табло. Гадаю, що НСК “Олімпійський” буде одним із
найкращих стадіонів в Європі”, – наголосив
тренер “синьо-жовтих”.

ЧЕМПІОНАТ
ЗАБЕЗПЕЧИТЬ
ЗРОСТАННЯ ВВП
Про це повідомив перший заступник
міністра економічного розвитку та торгівлі
Вадим Копилов під час презентації державної програми економічного і соціального
розвитку України на наступний рік.
“2012 рік стане роком завершення підготовки до Євро-2012 і роком проведення чемпіонату в Україні. Це забезпечить зростання на
0,8% реального ВВП та складе 12% від загального приросту реального ВВП”, - наголосив
він.
За словами Вадима Копилова, в 2012
році буде забезпечено функціонування стадіонів загальною місткістю 192 439 місць.
Крім того, до проведення чемпіонату буде
реконструйовано 5 міжнародних аеропортів з пропускною спроможністю 147 700
пасажирів на день у піковий період. Крім
того, буде облаштовано 21 сучасний пункт
пропуску через державний кордон і введено в експлуатацію 367 об’єктів з розміщення туристів.

“HYUNDAI ROTEM”

ПРИБУДУТЬ РАНІШЕ
Про це стало відомо під час проведення
чергової зустрічі керівництва “Укрзалізниці”
та компанії “Hyundai Corporation”, що відбулася 15 липня 2011 року в Києві, повідомляє
прес-центр “Укрзалізниці”. Поїзди виробництва компанії “Hyundai Rotem” забезпечуватимуть швидкісне сполучення під час проведення Євро-2012.
Генеральний директор “Укрзалізниці” Володимир Козак повідомив, що українська делегація знаходиться в Кореї, та щоденно доповідає про стан реалізації проекту.
Корейська сторона вже надала графік відправки електропоїздів в Україну, список постачальників основних компонентів, графік
випробувань та навчання спеціалістів. Прийняте рішення й про постачання тренажера
для навчання локомотивних бригад на території України.
(УКРІНФОРМ)

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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п’ятниця, 29 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.30 Т/с “Сусiди”.
10.05 Мiсяць без жiнок.
10.45 М/с “Сандокан”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.10 Щоденник ДПКЄ-2011.
12.20 “Надвечiр`я”.
13.00 ЧС з водних видiв спорту.
Плавання.
15.30 Т/с “Вiчний поклик”.
18.05 Euronews.
18.20 Новини.
18.40 Магiстраль.
19.00,21.25 Шустер-Live.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
0.00,0.30 Пiдсумки.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.
1.45 Хiт-парад “Нацiональна
двадцятка”.
2.45 ЧС з водних видiв спорту.
Плавання.
4.55 Х/ф “Дiвчина поспiшає на
побачення”.

6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
7.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
8.45 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
9.40 Т/с “Майстер і Маргарита”.
10.40,17.35 “Сiмейнi драми”.
11.35 “Не бреши менi”.
12.35,5.25 “Iлюзiя безпеки. Оаза
золотих мумiй”.
13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.00,4.40 Т/с “Слiдчий Самоваров”.
15.50 “Вiд пацанки до панянки”.
17.00 “Зняти все”.
18.30 Т/с “Майстер і Маргарита”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Бойовик “Унiверсальний
солдат”. (2 к.).
22.00 Х/ф “Патруль часу”. (2 к.).
23.50 “Пекельна кухня - справжня iсторiя”.
1.05 Бойовик “Останнiй вихiд
Супермена”. (2 к.).
2.35 Х/ф “Закоханi жiнки”. (2 к.).

* * *
1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.

ІНТЕР

4.50 Т/с “Каменська”.
6.30,7.10,8.10 “Ранок з
Iнтером”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00
Новини.

УТ-1

22.45 Дядя Жора “Камедi концерт”.
23.05 Ера здоров`я.
23.30 Питання з О. Березовською.
23.40 Золота десятка М. Поплавського.
0.20 Д/ф “Няньки дикої природи”.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.00 Футбол. ЧС-2014. Жеребкування.
3.40 Артек: Змiнимо свiт на
краще.
5.20 “Надвечiр`я”.

1+1

6.10 М/ф “Смурфи”.
7.05 “Справжнi лiкарi”.
8.05 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 Бойовик “Король бiйцiв”.
11.45 Х/ф “У пошуках пригод”.
13.30 “Шiсть кадрiв”.
14.25 “Голос країни”.
17.30 “Криве дзеркало”.
19.30 “ТСН”.

неділя, 31 Липня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.30,8.15 Погода.
6.10 М/ф.
6.30 Крок до зiрок.
7.00 Д/ф “Няньки дикої природи”.
7.20 Свiт православ`я.
7.40 Питання з О. Березовською.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.00,11.10,12.10,14.50,18.05
Погода.
9.05 Х/ф “Смужка нескошених
диких квiтiв”.
10.25 Крок до зiрок. Євробачення.
11.15 Шеф-кухар країни.
12.15 Наша пiсня.
13.05 В гостях у Д. Гордона.
14.55 Формула-1. Гран-прi
Угорщини.
17.00,1.40 ЧС з водних видiв
спорту. Плавання.
18.10 Х/ф “Фронт за лiнiєю
фронту”.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.20 ДПКЄ-2011. Фiнал. Артек.

23.45 На олiмпiйський Лондон.
0.00 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Пiдсумки тижня.
3.10 ДПКЄ-2011. Фiнал. Артек.
5.30 Аншлаг.

1+1

6.20 Комедiя “Лукас”.
8.30 М/ф “Пригоди пiнгвiняти
Лоло”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Пекельна кухня - справжня iсторiя”.
12.35 “Шiсть кадрiв”.
13.30,4.30 “Одружений за
власним бажанням”.
14.40 “Тиждень без жiнок”.
15.50 Комедiя “Iронiя долi, або
З легкою парою!”
19.30 “ТСН”.
20.00 “Голос країни”.
22.05 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 “Голос країни - результати
голосування”.

Понеділок, 1 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.15 Т/с “Роксолана”. Фiльм 1.
“Настуня”.
10.20 Мiсяць без жiнок.
11.00 М/с “Сандокан”.
11.30 Шеф-кухар країни.
12.35 Право на захист.
12.55 Армiя.
13.05 Т/с “Вiчний поклик”.
14.20,1.55 Х/ф “Майор Вихор”.
15.35 Х/ф “Ми звинувачуємо”.
17.55 Вiкно до Америки.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
19.05 Х/ф “Безвiсти зниклий”.
20.25 Сiльрада.
20.40 На добранiч, дiти.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25,1.45 Свiт спорту.
21.40 Футбольний код.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.30 Пiдсумки.
0.50 Кориснi поради.

ТРК «УКРАЇНА»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Злочин буде розкрито”.
11.00 Т/с “Висяки 2”.
12.00 “Нова хвиля в Юрмалi2011”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.

19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
20.20 “Нова хвиля в Юрмалi2011”.
0.00 Т/с “Звiр”. (2 к.).
1.00 Х/ф “Людина-метелик”. (2 к.).
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.10 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.40,9.00,12.55,19.10,1.25 Спорт.
6.45 Диво-люди.
7.20 12 найкращих шахраїв
України.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Ливарний”.
12.05,13.00,22.30 Т/с “Зброя”.
12.45 Факти. День.
14.35 Т/с “Морськi дияволи”.
16.35 Т/с “Ливарний”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
0.35 Надзвичайнi новини.
1.35 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.20 Факти.
2.55 Х/ф “МакБрайд 6”. (2 к.).
4.15 Т/с “Герої 3”.

СТБ

6.00 “Бiзнес+”.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.45 “Чужi помилки. Наречена
в трунi”.
8.45 Х/ф “Джейн Ейр”.
13.25 “Моя правда. Мурат
Насиров”.
14.30 “Моя правда. Олег i
Михайло Єфремови. Жрець
i блазень”.
15.30 “Моя правда: Барi
Алiбасов: криве дзеркало”.
16.30 “Моя правда. Володимир
Пресняков”.
17.35 “Вiкна-Новини”.
17.45 “Моя правда. Джуна”.
18.45 “Моя правда. Наталя
Корольова”.
19.45 “Зоряне життя. Матерiодиначки”.
20.55 “Зоряне життя. Зорянi
трагедiї”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.25 “Зоряне життя. Зоряне
оголення”.
23.25 “Холостяк”.
1.50 “Холостяк. Як вийти замiж”.
3.00 “Вiкна-спорт”.
3.10 “Бiзнес+”.
3.15 Х/ф “Афоня”.
4.40 Нiчний ефiр.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

субота, 30 липня
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.15,7.40 Погода.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
6.55 Ера здоров`я.
7.30 Кориснi поради.
7.45 На олiмпiйський Лондон.
8.00 Шустер-Live.
12.35 Країна якостi.
13.10,14.50,16.20,17.50 Погода.
13.15,16.30 ЧС з водних видiв
спорту. Плавання.
14.25 Феєрiя мандрiв.
14.55 Формула-1. Гран-прi
Угорщини. Квалiфiкацiя.
17.55 Зелений коридор.
18.05 Майстер-клас.
18.30 Золотий гусак.
19.00 Творчий вечiр Петра Маги.
20.15 Пiдсумки дня.
20.45 Артек: Змiнимо свiт на
краще.
22.30,23.00 Погода.
22.35 Мегалот.
22.40 Суперлото, Трiйка, Кено.

9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.15 “Детективи”.
12.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.00 “Сiмейний суд”.
14.55 Т/с “Каменська”.
16.55 Д/ф “Старики-розбiйники”.
18.10 Т/с “Громови. Будинок
надiї”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
22.30 “Пiсенний вернiсаж Iллi
Резника”.
1.50 Х/ф “Пригоди Джо Бруднулi”.
3.15 “Подробицi” - “Час”.
3.40 Х/ф “Сни Акiри Куросави”.
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3.00 Д/ф “Транссексуальнiсть:
питання статi”.
3.40 Х/ф “Ми звинувачуємо”.

1+1

6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
7.05 “Криве дзеркало”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00 Т/с “Майстер i Маргарита”.
10.55 “Сiмейнi драми”.
11.45 “Не бреши менi”.
12.40 “Шiсть кадрiв”.
13.00 Бойовик “Патруль часу”.
14.45,3.55 Комедiя
“Стережiться, красунi”.
17.40 “Сiмейнi драми”.
18.30 Т/с “Майстер i Маргарита”.
19.30,22.55 “ТСН”.
20.10 Т/с “Доярка з
Хацапетiвки 3”.
21.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 “Зняти все”.
23.00,3.05 “Iлюзiя безпеки”.
0.10 Т/с “Iнтерни”. (2 категорiя).
0.35 Комедiя “Кохання - не казка”.
2.05 “Тиждень без жiнок”.

ІНТЕР

4.50 Х/ф “Класнi iгри”.
6.30 “З новим ранком”.

20.00 Комедiя “Iронiя долi, або
З легкою парою!”
23.45 Бойовик “Унiверсальний
солдат”. (2 к.).
1.40 Бойовик “Король бiйцiв”.
3.10 Х/ф “Закоханi жiнки”. (2 к.).
5.15 “Справжнi лiкарi”.

ІНТЕР

5.35 Т/с “Смерть ВазiрМухтара”.
7.00,8.25 “Городок”.
7.35 М/с “Маша i Ведмiдь”.
7.40 М/с “Вiнкс”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Жити - це модно”.
11.20 Т/с “На шляху до серця”.
17.05 “Юрмалина-2010”.
19.05 “Гаряче крiсло”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 “Бенефiс. В. Леонтьєв.
Книга долi”.
23.05 Вечiр професiйного
боксу. Заур Байсангуров Майк Мiранда.
1.05 Х/ф “Приватний курорт”.
(2 к.).
2.25 Д/ф “Микола Валуєв.
Красень i чудовисько”.
23.00 “Свiтське життя”.
0.00 “ТСН”.
0.40 “Tkachenko.ua”.
1.20 Х/ф “У пошуках пригод”.
2.55 Комедiя “Лукас”.
5.30 “Ремонт +”.

ІНТЕР

5.05 Т/с “Смерть Вазiр-Мухтара”.
6.35 Вечiр професiйного боксу.
Заур Байсангуров - Майк
Мiранда.
8.10 М/с “Маша i Ведмiдь”.
8.30 М/с “Вiнкс”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Недiля з “Кварталом”.
10.25 Х/ф “Екiпаж”.
13.25 Т/с “Захист”.
17.50 Х/ф “Класнi iгри”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Х/ф “Почуй моє серце”.
22.25 Х/ф “Моя мачуха iнопланетянка”.
0.45 “Подробицi” - “Час”.
1.10 Х/ф “В любовi i на вiйнi”.
(2 к.).
2.55 Х/ф “Агата”. (2 к.).

ТРК «УКРАЇНА»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.

9.00 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.55 “Навiгатор”.
11.55 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Спальний район”.
13.30 “Сiмейний суд”.
14.30 “Юрмалiна 2010”.
16.25 “Чекай на мене”.
18.05 Т/с “Бумеранг з минулого”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
21.25 Т/с “Єдиний чоловiк”.
23.25,2.50 Д/ф “Мiстична загибель зiрок”.
0.30 Х/ф “Зрушення”.
2.25 “Подробицi” - “Час”.
3.40 “Знак якостi”.
4.10 “Формула кохання”.

ТРК «УКРАЇНА»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Злочин буде розкрито”.
11.00 Т/с “Вiсяки 2”.
12.00 “Нова хвиля в Юрмалi2011”. Гала-концерт.
Закриття фестивалю.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.

3.20 “Подробицi” - “Час”.
3.45 Х/ф “Приватний курорт”.
(2 к.).

ТРК «УКРАЇНА»

6.00 Срiбний апельсин.
6.30 Подiї.
6.50 Х/ф “Кар`єра Дiми Горiна”.
8.50 Т/с “Останнiй кордон”.
12.00 Гола красуня.
13.00 “Нова хвиля в Юрмалi2011”.
17.00 Т/с “Злочин буде розкрито”.
18.00 Т/с “Дитина навпiл”.
19.00,3.40 Подiї.
19.20 Т/с “Дитина навпiл”.
20.20 “Нова хвиля в Юрмалi2011”.
0.00 Т/с “Бомж”.
1.45 Х/ф “Руда”.
3.10 Щиросерде зiзнання.
4.00 Х/ф “Кар`єра Дiми Горiна”.
5.35 Срiбний апельсин.

10.30 Велика рiзниця.
11.30 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.55 Квартирне питання.
12.50 Х/ф “Забiйний футбол”.
14.45 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.05 Х/ф “Троя”.
23.30 Т/с “Рюрiки”.
0.00 Х/ф “Живи i дай померти
iншим”.
2.20 Х/ф “В останню мить”.
3.45 Х/ф “Чорний грiм”. (2 к.).

СТБ

5.20 Факти.
5.55 Х/ф “Апокалiпсис: 10,5 балiв”.
7.15 Козирне життя.
7.50 Х/ф “Живи i дай померти
iншим”.

5.25 М/ф: “Ой-ой-ой”, “Пригоди Фунтика”.
6.20 Х/ф “В моїй смертi прошу
винити Клаву К.”
7.45 “Караоке на Майданi”.
8.45 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.

7.10 Х/ф “Смугастий рейс”.
9.00 Ласкаво просимо.
10.00 Т/с “Останнiй кордон”.
11.00 Х/ф “Руда”.
13.00 “Нова хвиля в Юрмалi2011”.
17.00 Т/с “Злочин буде розкрито”.
18.00,19.20 Т/с “Дитина навпiл”.
19.00 Подiї.
20.20 “Нова хвиля в Юрмалi2011”. Гала-концерт.
Закриття фестивалю.
0.00 Футбольний уїк-енд.
1.05 Х/ф “Червоний дракон”. (3 к.).
3.10 Щиросерде зiзнання.
3.40 Подiї.
4.00 Х/ф “Смугастий рейс”.
5.25 Срiбний апельсин.

10.35 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.25,18.55 Спорт.
12.30 Стоп-10.
13.25 Уральськi пельменi.
14.50 Х/ф “В останню мить”.
17.00 Велика рiзниця.
17.55 Наша Russia.
18.45 Факти.
19.00 Х/ф “Завтра не помре
нiколи”.
21.35 Х/ф “Небезпечна людина”.
(2 к.).
23.30 Голi i смiшнi.
0.55 Х/ф “Людина iз золотим
пiстолетом”.
3.00 Iнтерактив. Тижневик.
3.15 Х/ф “Субмарина Ханлi”. (2 к.).

5.05 Погода.
5.10 Факти.
5.20 Погода.
5.25 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
5.50 Квартирне питання.
6.30 Анекдоти по-українськи.
6.50 Наша Russia.
7.10 Т/с “Рюрiки”.
7.50 Х/ф “Людина iз золотим
пiстолетом”.

5.30 М/ф “Коник-Горбоконик”.
6.45 Х/ф “Садко”.
8.35 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Наукове середовище.
Зараза. Ворог усерединi
нас”.

17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
20.20 Т/с “Глухар”.
23.20 Х/ф “Рембо 4”. (2 к.).
1.15 Х/ф “Розбiрки в стилi кунгфу”. (2 к.).
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
3.50 Критична точка.
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

16.45 Т/с “Ливарний”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
1.45 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.25 Факти.
2.55 Т/с “Термiнатор: Хронiки
Сари Коннорс 2”.
3.40 Пiд прицiлом.
4.25 Т/с “Герої 3”.

ICTV

ICTV

ICTV

5.50 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.10 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.35,9.00,12.55,19.30,1.35
Спорт.
6.40 Диво-люди.
7.20 12 найкращих шахраїв
України.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.05,19.15,0.40 Надзвичайнi
новини.
10.05 Т/с “Ливарний”.
12.10 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Провокатор.
14.05 Х/ф “Завтра не помре
нiколи”.

СТБ

СТБ

6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.45 “Чужi помилки. Мiй батько
- манiяк!”
8.45 “Чужi помилки. Випробування для самотньої мами”.
9.45 Х/ф “Мужики!..”
11.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Очна ставка. ЛiкарiКати”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “У пошуках iстини.
Олена Блаватськ: у змовi з
духами”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 “Україна має талант! 2”.
22.25 “Очна ставка. Янгелочка
бiльше немає”.

Примітка: Цифрові позначки у програмах вказують на класифікацію:
2 к. (2 категорія) - передачу або фільм можна
дивитися дітям лише за присутності батьків;
3 к. (3 категорія) - можна дивитися особам,
яким виповнився 21 рік.

НОВИЙ КАНАЛ

4.55 Т/с “Ранетки”.
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.45,6.50 Kids` Time.
5.50 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
6.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.55 Т/с “Привiлеї багатих
дiвчаток”.
7.50,19.00 Репортер.
8.0,15.555 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Розбiрка в маленькому Токiо”.
11.05 Т/с “Щасливi разом”.
12.45 Здрастуйте, я - ваша мама!
13.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.10,0.30 Спортрепортер.
19.30 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.35 Хочу на Фабрику!
23.35 Зроби менi смiшно.

0.40 Х/ф “Нестерпна
жорстокiсть”.
2.15 Т/с “Одна нiч любовi”.

НТН

6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.05 М/с “Черепашки нiндзя”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.30,5.10
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30,19.20 Т/с “Павутиння”.
13.30 Т/с “Полювання на генiя”.
15.20 Х/ф “Ходiння по муках”.
17.25 Х/ф “Живiть у радостi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.25 Х/ф “У коханнi та на вiйнi”.
(2 к.).
2.30 “Свiдок”.
2.55 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

* * *

10.50 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.50 Х/ф “Афоня”.
13.50 Х/ф “Шалено закоханий”.
16.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.00 Х/ф “Мужики!..”
21.00 Х/ф “Тато напрокат”.
23.05 Х/ф “Джейн Ейр”.
3.10 “Мобiльна скринька”.
3.25 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ

4.35 Т/с “Ранетки”.
6.10 Т/с “Журнал мод”.
7.15 Репортер.
7.25 Х/ф “Розбiрка в маленькому Токiо”.
9.00 М/с “Спорт з Гуфi”.
9.35 М/с “Дональд Дак”.
10.00 М/ф “Справжнiй Гарфiлд”.
11.45 Х/ф “Ласкаво просимо,
або Стороннiм вхiд заборонено”.
13.40 Файна Юкрайна.
14.45 Зроби менi смiшно.
15.45 Т/с “Татусевi дочки”.
16.45 Х/ф “Нестерпна
жорстокiсть”.
13.10 “Наукове середовище.
Життя за їжу”.
14.20 “Росiйськi сенсацiї. Примадонна. Битва за щастя”.
15.25 “Зоряне життя. Куди
зникають зiрки”.
16.50 “Моя правда. Iрина Бiлик:
Коли любов стає отрутою”.
18.00 Паралельний світ.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.00 Х/ф “Прилетить раптом
чарiвник”.
23.05 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
0.05 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
4.05 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ

4.30 Т/с “Ранетки”.
6.05 Клiпси.
6.30 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Даєш молодь.
9.00 М/с “Спорт з Гуфi”.
9.35 М/с “Дональд Дак”.
10.00 М/с “Черепашки-нiндзя”.
11.50 Даєш молодь.
12.55 Шоуманiя.
13.45 Ексклюзив.
14.40 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.15 Новий погляд.
23.25 “У пошуках iстини. Особистi
таємницi Адольфа Гiтлера”.
0.25 “У пошуках iстини. Cексшпигунство: таємна зброя
КДБ”.
1.30 Т/с “Анатомiя Грей”.
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.25 Х/ф “Таємницi Саллi Локхарт. Рубiн в iмлi”. (2 к.).
4.00 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ

5.10 Т/с “Ранетки”.
5.55,7.00 Kids` Time.
6.00 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
6.20 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
7.05 Т/с “Веронiка Марс”.
8.05,15.55 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Сутiнки. Сага.
Молодик”.
12.05 Т/с “Щасливi разом”.
12.40 Здрастуйте, я - ваша мама!
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.55 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55,21.15 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10,0.30 Спортрепортер.
19.30 Т/с “Щасливi разом”.
20.10 Т/с “Татусевi дочки”.

18.50 Х/ф “Наречена, яка
втекла”. (2 к.).
21.05 Х/ф “Блондинка в законi”.
23.00 Х/ф “Франкенштейн Мерi
Шеллi”. (2 к.).
1.25 Спортрепортер.
1.30 Х/ф “Холостяцька вечiрка.
Остання спокуса”. (3 к.).
3.20 Т/с “Одна нiч любовi”.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
7.30 М/с “Черепашки нiндзя”.
9.20 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
11.30 “Речовий доказ”. Банда
“стонiг”.
12.00 Х/ф “На ясний вогонь”.
13.45 Х/ф “Через Гобi та Хiнган”.
17.00 Т/с “МУР є МУР 2”.
19.00 Х/ф “Крутi: смертельне шоу”.
21.15 Х/ф “Кармен”.
23.40 Х/ф “Джексон “Мотор”.
(2 к.).
1.35 Х/ф “Остання висадка”. (2 к.).
3.15 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.35 “Правда життя”.
17.15 Х/ф “Блондинка в законi”.
19.10 Х/ф “Сутiнки. Сага. Молодик”. (2 к.).
22.00 Хочу на Фабрику!
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Як малi дiти”. (2 к.).
2.35 Х/ф “Ворон”. (2 к.).
4.05 Т/с “Одна нiч любовi”.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
7.20 Т/с “Мiс Марпл”.
9.25 Т/с “МУР є МУР 2”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Кати в погонах.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.15 Х/ф “Крутi: смертельне
шоу”.
16.35 Х/ф “Кармен”.
19.00 Х/ф “Закусочна на
колесах”.
21.20 Х/ф “Вимушена помста”.
(2 к.).
23.15 Х/ф “Кривава хвиля”. (3 к.).
1.05 Х/ф “Закусочна на
колесах”.
2.55 “Речовий доказ”.
4.35 “Агенти впливу”.
5.30 “Правда життя”.
22.15 Новий погляд.
23.15 Очевидець шок.
0.40 Служба розшуку дiтей.
0.45 Новий погляд.
1.30 Х/ф “Буффало-66”. (2 к.).
3.15 Т/с “Одна нiч любовi”.

НТН

6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.00 М/с “Черепашки нiндзя”.
8.20 “Правда життя”. Руйнiвники
родинних стереотипiв.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: НьюЙорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30,19.20 Т/с “Павутиння”.
13.25 Т/с “Жорстокий бiзнес”.
15.20 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
16.55 Х/ф “Звiробiй”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.05,5.10
“Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.25 Х/ф “Кривава хвиля”. (3 к.).
2.30 “Речовий доказ”.
3.20 “Агенти впливу”.
4.15 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
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6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Т/с “Роксолана”. Фiльм 1.
“Настуня”.
10.25 Мiсяць без жiнок.
11.10 М/с “Сандокан”.
11.40 В гостях у Д. Гордона.
12.35 Хай щастить.
12.55 Темний силует.
13.05 Х/ф “Безвiсти зниклий”.
14.30,1.55 Х/ф “Майор Вихор”.
15.50 Х/ф “Важко бути Богом”.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
19.15 Х/ф “Ракети не повиннi
злетiти!”
20.40 На добранiч, дiти.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25,1.45 Свiт спорту.
21.40 Слов`янський базар.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
3.05 Д/ф “Високе мистецтво.
Енгр-портретист”.
3.35 Х/ф “Важко бути Богом”.

1+1

6.00 “Служба розшуку дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
7.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
8.35,20.10 Т/с “Доярка з
Хацапетiвки 3”.
9.30 Т/с “Майстер i Маргарита”.
10.25,17.35 “Сiмейнi драми”.
11.20 “Не бреши менi”.
12.20 “Iлюзiя безпеки. Легенди
про оживлення мертвих”.
13.20 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
14.50 Т/с “Слiдчий Самоваров”.
15.45 “Вiд пацанки до панянки”.
17.00,22.30 “Зняти все”.
18.30 Т/с “Майстер i Маргарита”.
19.30,0.00 “ТСН”.
21.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
23.00 “Грошi”.
0.15 Комедiя “Уроки зваблення”.
(3 к.).
1.55 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
2.20 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
3.10 Комедiя “Кохання - не
казка”.
4.30 Т/с “Слiдчий Самоваров”.
5.15 “Iлюзiя безпеки. Легенди
про оживлення мертвих”.

середа, 3 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Т/с “Роксолана”. Фiльм 1.
“Настуня”.
10.30 Мiсяць без жiнок.
11.30 В гостях у Д. Гордона.
12.30 Країна якостi.
12.55 Х/ф “Ракети не повиннi
злетiти!”
14.30,1.55 Х/ф “Майор Вихор”.
15.55 Х/ф “Бумбараш”.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
19.25 Х/ф “Чекайте на зв`язкового”.
20.40 На добранiч, дiти.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25,0.10,1.45 Свiт спорту.
21.40 Досвiд.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
3.10 Д/ф “Високе мистецтво.
Еротика Енгра”.
3.35 Х/ф “Бумбараш”.

1+1

6.00 “Служба розшуку дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
7.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
8.45 Т/с “Доярка з Хацапетiвки
3”.
9.40 Т/с “Майстер i Маргарита”.
10.35,17.40 “Сiмейнi драми”.
11.30 “Не бреши менi”.
12.30 “Iлюзiя безпеки. Легенди
про оживлення мертвих”.
13.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
14.55 Т/с “Слiдчий Самоваров”.
15.50 “Вiд пацанки до панянки”.
17.05,22.30 “Зняти все”.
18.30 Т/с “Майстер i Маргарита”.
19.30,0.00 “ТСН”.
20.10 Т/с “Доярка з Хацапетiвки
3”.
21.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
23.00 “Особиста справа”.
0.15 Комедiя “Випадковий
чоловiк”. (2 к.).
1.45 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
2.10 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.55 Комедiя “Уроки зваблення”.
(3 к.).
4.25 Т/с “Слiдчий Самоваров”.

четвер, 4 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Т/с “Роксолана”. Фiльм 1.
“Настуня”.
10.20 Мiсяць без жiнок.
10.50 М/с “Сандокан”.
11.20 Здоров`я.
12.15 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
12.50 Крок до зiрок. Євробачення.
13.30 Х/ф “Чекайте на
зв`язкового”.
14.45,2.00 Х/ф “Безсмертний
гарнiзон”.
16.25 Х/ф “Циганка Аза”.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
18.55 Дiловий свiт.
19.25 Х/ф “Далеко вiд Батькiвщини”.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25,1.45 Свiт спорту.
21.40 Слов`янський базар.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.

0.50 Кориснi поради.
3.40 Д/ф “Лусiан Фройд”.
4.10 Х/ф “Циганка Аза”.

1+1

6.00 “Служба розшуку дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
7.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
8.35,20.10 Т/с “Доярка з
Хацапетiвки 3”.
9.30 Т/с “Майстер i Маргарита”.
10.30 “Шiсть кадрiв”.
10.50,17.35 “Сiмейнi драми”.
11.40 “Не бреши менi”.
12.40,5.10 “Iлюзiя безпеки.
Легенди про оживлення
мертвих”.
13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.00,4.25 Т/с “Слiдчий Самоваров”.
15.55 “Вiд пацанки до панянки”.
17.00,22.30 “Зняти все”.
18.30 Т/с “Майстер i Маргарита”.
19.30,23.55 “ТСН”.
21.00,1.50 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
23.00 Т/с “Теорiя брехнi”.
0.10 Комедiя “Ласий шматочок”.
(2 к.).
2.15 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

п’ятниця, 5 серпня
УТ-1

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

29 липня 2011 р.

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Т/с “Роксолана”. Фiльм 1.
“Настуня”.
10.35 М/с “Сандокан”.
11.05 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00 Наша пiсня.
12.40 “Надвечiр`я”.
13.10 Околиця.
13.35 Х/ф “Далеко вiд
Батькiвщини”.
15.15 Х/ф “Як упiзнати своїх
святих”.
18.05 Euronews.
18.20 Новини.
18.40 Магiстраль.
19.00,21.25 Шустер-Live.
21.00,1.25 Пiдсумки дня.
0.00,0.30 Пiдсумки.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.
1.45 Хiт-парад “Нацiональна
двадцятка”.
2.50 Х/ф “Дiти капiтана Гранта”.
4.20 Х/ф “За щучим велiнням”.
5.20 “Надвечiр`я”.

1+1

6.00 “Служба розшуку дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
7.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
8.35 Т/с “Доярка з
Хацапетiвки 3”.
9.30 Т/с “Майстер i Маргарита”.
10.30 “Шiсть кадрiв”.
10.50,17.40 “Сiмейнi драми”.
11.45 “Не бреши менi”.
12.45,5.25 “Iлюзiя безпеки.
Легенди про оживлення
мертвих”.
13.45 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05 Т/с “Слiдчий Самоваров”.
15.55 “Шiсть кадрiв”.
17.05 “Зняти все”.
18.30 Т/с “Майстер i Маргарита”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Бойовик “Вуличний
боєць”. (2 к.).
21.50 Бойовик “Шлях воїна”.
(2 к.).
23.40 Бойовик “Дикий схiд”.
(2 к.).

ІНТЕР

4.50 Т/с “Каменська”.
6.30 “З новим ранком”.
9.00 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.00 “Навiгатор”.
12.05,4.25 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Спальний район”.
13.55 “Сiмейний суд”.
14.55 Т/с “Каменська”.
17.00 Д/ф “Фрунзiк Мкртчян.
Iсторiя самоти”.
18.05 Т/с “Бумеранг з минулого”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
21.25 Т/с “Єдиний чоловiк”.
23.25 Д/ф “Янголи - хранителi”.
0.30 Х/ф “Мальтiйський хрест”.
2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.40 Служба Розшуку дiтей.
2.45 Д/ф “Фрунзiк Мкртчян.
Iсторiя самоти”.
3.30 Д/ф “Янголи - хранителi”.

ТРК «УКРАЇНА»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.00,20.20 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Вiсяки 2”.
13.00 “Хай говорять. Трагедiя
на Волзi”.
5.10 “Iлюзiя безпеки. Легенди
про оживлення мертвих”.

ІНТЕР

4.50 Т/с “Каменська”.
6.30 “З новим ранком”.
9.00 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.00 “Навiгатор”.
12.05 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Спальний район”.
13.50 “Сiмейний суд”.
14.50 Т/с “Каменська”.
17.00,3.10 Д/ф “Леонiд
Бронєвой. Пiд ковпаком у
Мюллера”.
18.05 Т/с “Бумеранг з минулого”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
21.25 Т/с “Єдиний чоловiк”.
23.25,4.00 Д/ф “Територiя
непiзнаного. За межею
можливого”.
0.30 Х/ф “Танець горностая”. (2 к.).
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.05 Служба Розшуку дiтей.

ТРК «УКРАЇНА»

6.10 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
3.05 Комедiя “Випадковий
чоловiк”. (2 к.).

ІНТЕР

4.50 Т/с “Каменська”.
6.30 “З новим ранком”.
9.00 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.00 “Навiгатор”.
12.05 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Спальний район”.
13.50 “Сiмейний суд”.
14.50 Т/с “Каменська”.
17.00,2.55 Д/ф “Олена Майорова. Остання весна”.
18.05 Т/с “Бумеранг з минулого”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
21.25 Т/с “Єдиний чоловiк”.
23.25,3.45 Д/ф “Мессiнг. Ванга.
Кейсi. Провiсники”.
0.25 Х/ф “Вiдьма”.
2.25 “Подробицi” - “Час”.
2.50 Служба Розшуку дiтей.
4.30 “Знак якостi”.

ТРК «УКРАЇНА»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
1.25 Комедiя “Ласий шматочок”. (2 к.).
2.55 Мелодрама “Гарем”. (3 к.).
4.40 Т/с “Слiдчий Самоваров”.

ІНТЕР

4.55 Т/с “Каменська”.
6.30 “З новим ранком”.
9.00 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
11.00 “Навiгатор”.
12.05 “Знак якостi”.
12.50 Т/с “Спальний район”.
13.55 “Сiмейний суд”.
14.55 Т/с “Каменська”.
17.05 Д/ф “Анатолiй Папанов.
Нескiнчена вiйна”.
18.05 Т/с “Бумеранг з минулого”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
22.30 “Леонiд Кучма - 70 рокiв.
Полiт нормальний”.
1.45 Х/ф “Залiзь на мiсяць”.
3.10 “Подробицi” - “Час”.
3.35 Х/ф “Торпедоносцi”.

ТРК «УКРАЇНА»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.

14.00,23.20 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.40 Подiї.
17.15,4.00 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
1.00 Т/с “Звiр”. (2 к.).
1.45 Х/ф “Рембо 4”. (2 к.).
3.10 Т/с “Безмовний свiдок”.
(2 к.).
4.40 “Хай говорять”.
5.25 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.55 Факти.
6.10 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.35,9.00,12.55,19.10,1.35
Спорт.
6.40 Диво-люди.
7.15 12 найкращих шахраїв
України.
7.40 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.05,19.15,0.40 Надзвичайнi
новини.
10.05 Т/с “Ливарний”.
12.05,13.00 Т/с “Останнiй
бронепоїзд”.
12.45 Факти. День.
14.35 Т/с “Морськi дияволи”.
16.40 Т/с “Ливарний”.
18.45 Факти. Вечiр.
8.00,20.20 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Вiсяки 2”.
13.00 “Хай говорять. Господиня
Сина”.
14.00,23.20 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
1.00 Т/с “Звiр”. (2 к.).
1.45 Х/ф “Мертва тиша”. (3 к.).
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”.
(2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.10 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.35,9.00,12.55,19.10,1.30 Спорт.
6.40 Диво-люди.
7.15 12 найкращих шахраїв
України.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.05,19.15,0.35 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.40 Т/с “Ливарний”.
12.10,13.00,22.45 Т/с “Останнiй
бронепоїзд”.
8.00,20.20 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Вiсяки 2”.
13.00 “Хай говорять. Iсторiя
кримської красунi”.
14.00,23.20 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
1.00 Т/с “Звiр”. (2 к.).
1.45 Х/ф “Тюремний вчитель”.
(2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

6.00 Факти.
6.15 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.40,9.00,12.55,19.10,1.40
Спорт.
6.45 Диво-люди.
7.15 12 найкращих шахраїв
України.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.05,19.15,0.50 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.40 Т/с “Ливарний”.
12.10,13.00 Т/с “Останнiй
бронепоїзд”.
8.00,20.20 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Вiсяки 2”.
13.00 “Хай говорять. Наїзд”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
23.20 Х/ф “Чортове колесо”.
1.10 Х/ф “Щось новеньке”.
(2 к.).
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”.
(2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi
дурощi”.

ICTV

5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.10 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.35,9.00,12.55,19.10,1.25
Спорт.
6.40 Диво-люди.
7.15 12 найкращих шахраїв
України.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.05,19.15,0.30 Надзвичайнi
новини.

20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
1.45 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.25 Факти.
2.55 Т/с “Термiнатор: Хронiки
Сари Коннорс 2”.
3.40 Провокатор.
4.25 Т/с “Герої 3”.

СТБ

6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.50 “Чужi помилки. Про що
мовчало село”.
8.50 “Чужi помилки. Грiхи матерiв”.
9.50 Х/ф “Тато напрокат”.
11.55 Х/ф “Прилетить раптом
чарiвник”.
13.55 “Очна ставка. Янгелочка
бiльше немає”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “У пошуках iстини.
Особистi таємницi Адольфа
Гiтлера”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.55 “Правила життя.
Нетрадицiйна медицина”.
20.55 “Правила життя. Краса
вимагає жертв”.
22.25 “Очна ставка. Хто нас
учить?”
12.45 Факти. День.
14.35 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Братани”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
1.40 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.20 Факти.
2.50 Т/с “Термiнатор: Хронiки
Сари Коннорс 2”.
3.35 Пiд прицiлом.
4.20 Т/с “Герої 3”.

СТБ

5.55 Д/ф “Театр Карабаса”.
6.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.05 “Чужi помилки. Хрещений
батько”.
9.05 “Чужi помилки. Янгол
знiмає крила”.
10.05 Х/ф “Мiф про iдеального
чоловiка”.
12.55 “Правила життя.
Нетрадицiйна медицина”.
13.55 “Очна ставка. Хто нас учить?”
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “У пошуках iстини. Окультний Гiтлер”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.15 “Зоряне життя. Тi, що
пiшли за 2010 рiк”.
12.45 Факти. День.
14.40,20.10 Т/с “Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Майор Вєтров”.
1.50 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.35 Факти.
3.05 Х/ф “Пiд пiдозрою”. (2 к.).
4.35 Т/с “Герої 3”.

СТБ

5.55 Д/ф “Цiна вiдмови”.
6.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.05 “Чужi помилки. Вибухова
хвиля”.
9.05 “Чужi помилки. Безмовний
свiдок”.
10.05 Х/ф “Мiф про iдеального
чоловiка”.
12.55 “Правила життя. Краса
вимагає жертви”.
13.55 Очна ставка. Ставка
бiльша, нiж життя.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “У пошуках iстини.
Подвiйне життя Йосипа
Сталiна”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
18.55 “Моя правда. Йосип
Кобзон!”
10.05,16.45 Т/с “Ливарний”.
12.10,13.00 Т/с “Майор
Вєтров”.
12.45 Факти. День.
14.40 Т/с “Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Братани”.
22.30 Т/с “Майор Вєтров”.
1.35 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.15 Факти.
2.45 Х/ф “Пiд прикриттям”.
(2 к.).
4.20 Т/с “Герої 3”.

СТБ

6.10 Д/ф “Чорний день”.
6.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.35 “Чужi помилки. Полювання
на блондинку”.
9.35 Х/ф “Повернення в
Едем”.
15.40 “Моя правда. Iгор
Сорiн”.
16.40 “Моя правда. Щаслива
зiрка Юрiя Нiколаєва”.
17.40 “Вiкна-новини”.
17.50 “Моя правда. Бешкетник
Баширов”.
18.50 “Моя правда. Маша
Малиновська”.
19.50 “Зоряне життя. Зорянi
розлучення”.
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23.25 “У пошуках iстини. Окультний Гiтлер”.
0.25 “У пошуках iстини. Вольф
Мессiнг - проклятий провидець”.
1.30 Т/с “Анатомiя Грей”.
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.25 Х/ф “Таємницi Салi Локхарт. Тiнь “Полярної зiрки”.
(2 к.).
0.00 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Т/с “Ранетки”.
5.45,6.50 Kids` Time.
5.50 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
6.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.55 Т/с “Веронiка Марс”.
7.50 Репортер.
8.05,15.55 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Маленький Манхеттен”.
11.15,19.30 Т/с “Щасливi разом”.
12.15 Здрастуйте, я - ваша мама!
13.45,16.50 Т/с “Татусевi
дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
17.55,21.15 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10,0.40 Спортрепортер.
20.15 Т/с “Татусевi дочки”.
21.00 “Росiйськi сенсацiї.
Страшнi новорiчнi казки”.
22.25 “Очна ставка. Ставка
бiльша, нiж життя”.
23.25 “У пошуках iстини. Подвiйне
життя Йосипа Сталiна”.
0.25 “У пошуках iстини. Таємницi
кремлiвських смертей:
отрути для вождiв”.
1.30 Т/с “Анатомiя Грей”.
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.25 Х/ф “Мiф про iдеального
чоловiка”.
4.30 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Т/с “Ранетки”.
5.40,6.45 Kids` Time.
5.45 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
6.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.50 Т/с “Веронiка Марс”.
7.50,19.00 Репортер.
8.05,15.55 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Танго i Кеш”.
11.25 Т/с “Щасливi разом”.
12.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
13.50,16.55,20.20 Т/с “Татусевi
дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
17.55,21.20 Т/с “Воронiни”.
19.55 Х/ф “Блеф”.
22.25 “Очна ставка. Свята
Матрона Московська”.
23.25 “У пошуках iстини. Михайло Булгаков: Євангелiє для
Сталiна”.
0.25 “У пошуках iстини. Три
демони Врубеля”.
1.30 Т/с “Анатомiя Грей”.
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.25 Х/ф “Мiф про iдеального
чоловiка”.
4.35 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Т/с “Ранетки”.
5.40,6.50 Kids` Time.
5.45 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
6.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.55 Т/с “Веронiка Марс”.
7.50,19.00 Репортер.
8.05,15.55 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Майкл”.
11.25 Т/с “Щасливi разом”.
12.55 Здрастуйте, я - ваша мама!
13.50,16.55,19.50 Т/с “Татусевi
дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
17.55,20.55 Т/с “Воронiни”.
19.10,0.40 Спортрепортер.
21.00 “Зоряне життя. Зоряна
лiмiта”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Зоряне життя. Зiрки пiд
скальпелем”.
23.25 “Як вийти замiж з Анфiсою
Чеховою”.
1.15 “Холостяк”.
3.30 “Холостяк. Як вийти
замiж”.
4.20 “Вiкна-спорт”.
4.30 Х/ф “Вам i не снилося”.

НОВИЙ КАНАЛ

4.55 Т/с “Ранетки”.
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.45,6.45 Kids` Time.
5.50 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
6.10 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
6.50 Т/с “Веронiка Марс”.
7.50,19.00 Репортер.
8.05,15.55 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Апартаменти Джо”.
11.05 Т/с “Щасливi разом”.
12.45 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13.45,16.50 Т/с “Татусевi
дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.

22.20 Х/ф “Танго i Кеш”.
0.50 Х/ф “Дiвчина з календаря”.
(2 к.).
2.20 Т/с “Одна нiч любовi”.

НТН

6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.05 М/с “Черепашки нiндзя”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “Павутиння”.
13.25 Т/с “Жорстокий бiзнес”.
15.25 Х/ф “Тiнi зникають
опiвднi”.
16.55 Х/ф “Звiробiй”.
18.30 “Речовий доказ”. У лiжку з
матусею.
19.00,21.30,0.00,2.20,5.10
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Павутиння”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.25 Х/ф “Перезмiнка”.
2.45 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
19.10,0.40 Спортрепортер.
19.30 Т/с “Щасливi разом”.
22.25 Х/ф “Арлетт”.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Х/ф “Мiсто янголiв”. (2 к.).
2.45 Т/с “Одна нiч любовi”.

НТН

6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.05 М/с “Черепашки нiндзя”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “Павутиння”.
13.25 Т/с “Жорстокий бiзнес”.
15.25 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
16.50 Х/ф “Циклон” почнеться
вночi”.
18.30 “Правда життя”. Убивцi
в законi.
19.00,21.30,0.00,2.25,5.10
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Павутиння 2”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Полiттерор”.
2.45 “Речовий доказ”.
3.15 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
19.30 Т/с “Щасливi разом”.
22.00 Золотий Грамофон.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Х/ф “Серце Клари”.
2.40 Т/с “Одна нiч любовi”.

НТН

6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.05 М/с “Черепашки нiндзя”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30,19.20 Т/с “Павутиння 2”.
13.25 Т/с “Жорстокий бiзнес”.
15.25 Х/ф “Тiнi зникають
опiвднi”.
16.55 Х/ф “Добре сидимо!”
18.30 “Легенди карного розшуку”. Банда артистiв.
19.00,21.30,0.00,2.25,5.10
“Свiдок”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Полiттерор”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.15 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
17.55,21.35 Т/с “Воронiни”.
19.10,0.40 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
22.00 Золотий Грамофон.
0.50 Х/ф “Домiно”. (2 к.).
2.50 Т/с “Одна нiч любовi”.

НТН

6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.05 М/с “Черепашки нiндзя”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: НьюЙорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30,19.20 Т/с “Павутиння 2”.
13.25 Т/с “Жорстокий бiзнес”.
15.25 Х/ф “Ходiння по муках”.
17.25 Х/ф “Стрiли Робiн Гуда”.
19.00,21.30,0.00,2.20,5.10
“Свiдок”.
0.25 Х/ф “Мої друзi американцi”.
(2 к.).
2.45 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОРАДИ ВОДІЮ

ПРАВДА ПРО ПОДВІЙНИЙ ШТРАФ ДАІ
ДАНА СТАТТЯ ТА СИТУАЦІЇ Є АКТУАЛЬНИМИ З 08.03.2011 РОКУ, КОЛИ НАБРАЛА ЧИННОСТІ НОВА РЕДАКЦІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ»
Багато ми чули про подвійний розмір штрафу, багато написано про нього і в мережі, і в інших
засобах масової інформації. Інспектори ДАІ при оформленні постанови про адміністративне правопорушення попереджають та лякають нас, що у разі несплати штрафу у 15-денний строк він автоматично буде помножений на два. Що ж насправді передбачено чинним законодавством України і
чи дійсно ми зобов’язані сплачувати подвійний розмір у разі несвоєчасної сплати штрафу. А яка ж
функція ДАІ щодо стягнення подвійного розміру штрафу? Надалі ми розглянемо дані питання досить
детально та надамо детальну інструкцію ваших дій при вимозі подвійного розміру штрафу з боку
органів Державної виконавчої служби та працівників Державтоінспекції.

Н

а бланках постанов про
адміністративне правопорушення, за якими працівники ДАІ притягують порушниківводіїв
до
адміністративної
відповідальності, вписаний пункт
2 резолютивної частини такого змісту: «На підставі частини
другої статті 308 КУпАП у разі
несплати штрафу протягом 15
днів з метою примусового виконання цієї постанови органами
державної виконавчої служби
стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу ______
гривень». Бланк постанови в
справі про адміністративне правопорушення встановлений Інструкцією з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС
матеріалів про адміністративні
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху, затверджена Наказом МВС
України 26.02.2009 р. № 77 (додаток 2 до даної Інструкції).
Зазвичай в бланках постанов
про адмінправопорушення положення частини 2 статті 308
КУпАП
перекручено, оскільки
насправді дана норма звучить
так: «У порядку примусового
виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення
з правопорушника стягується
подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті
цього Кодексу». Частина 1 цієї
ж статті 308 передбачає, що у
разі несплати правопорушником
штрафу у строк, установлений
частиною першою статті 307 КУпАП (15 днів з дня вручення постанови про накладення штрафу), постанова про накладення
штрафу надсилається для примусового виконання до відділу
державної виконавчої служби за
місцем проживання порушника,
роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.
Тобто як вбачається з даних
норм примусове виконання постанови про накладення штрафу
здійснюється виключно органами державної виконавчої служби. Діяльність органів державної
виконавчої служби регулюється
виключно Законом України «Про
виконавче провадження», нова
редакція якого набула чинності
08.03.2011 року.
У випадку стягнення штрафу
за адміністративне правопорушення можуть застосовуватись
лише заходи, встановлені пунктами 1 та 2 статті 32 вказаного
закону: 1) звернення стягнення
на кошти та інше майно (майнові права) боржника, у тому числі
якщо вони перебувають в інших
осіб; 2) звернення стягнення на
заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника. Тому примусовим виконанням постанови про накладення
штрафу може вважатись виконання, яке проведено у порядку,
визначеному главою 4 «Загальний порядок звернення стягнення на майно боржника» та
главою 6 «Звернення стягнення
на заробітну, пенсію, стипендію
та інші доходи боржника» Закону України «Про виконавче провадження». Зокрема, статтею 52
коментованого закону встановлено: «Звернення стягнення на
майно боржника полягає в його
арешті, вилученні та примусовій
реалізації». Статтею 69 закону

передбачено, що «підприємства,
установи, організації, фізичні
особи, фізичні особи-підприємці
здійснюють відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії
та інших доходів боржника і перераховують кошти стягувачу...».
Отже, у разі, якщо ви самостійно оплатили штраф в установі
банку за порушення Правил дорожнього руху, то, зрозуміло, що
ніякого примусового виконання
органи державної виконавчої

служби не проводили. Тобто, ні
державна виконавча служба, ні
відділ ДАІ не матимуть належних
доказів проведення примусового виконання постанови. Ви ж
маєте доказ добровільної сплати штрафу – квитанцію про сплату штрафу.
такому випадку ви спитаєте, а як же бути зі строком в 15 днів. Відповідь очевидна
– пропущення 15-денного строку
не тягне за собою автоматичного
подвоєння штрафу.
Так, частиною 1 статті 307 КУпАП встановлено: «Штраф має
бути сплачений порушником не
пізніш як через п’ятнадцять днів
з дня вручення йому постанови
про накладення штрафу, а в разі
оскарження або опротестування такої постанови - не пізніше
як через п’ятнадцять днів з дня
повідомлення про залишення
скарги або протесту без задоволення». Стаття 308 КУпАП передбачає: «У разі несплати правопорушником штрафу у строк,
установлений частиною першою
статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу
надсилається для примусового
виконання до відділу державної
виконавчої служби за місцем
проживання порушника, роботи
або за місцезнаходженням його
майна в порядку, встановленому законом». Тобто, неоплата
вами штрафу в 15-денний строк
з моменту отримання постанови про накладення штрафу є
лише підставою для передання
даної постанови до органу ДВС
і все. Однак факт пред’явлення
постанови до органу ДВС ще не
свідчить, що вона буде виконана
саме в примусовому порядку.
Статтею 2 закону «Про виконавче провадження» встановлено, що примусове виконання рішень покладається на державну
виконавчу службу, яка входить
до системи органів Міністерства юстиції України; примусове
виконання рішень здійснюють
державні виконавці, визначені
Законом України “Про державну
виконавчу службу”.
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З аналізу вищевикладених
норм КУпАП та ЗУ «Про виконавче провадження» випливають
такі висновки:
1) примусове виконання постанови може здійснюватись
лише органами державної виконавчої служби, і відповідно
лише даний орган має право
стягувати саме подвійний розмір штрафу;
2) для наявності факту примусового виконання постанови ор-

гани державної виконавчої служби повинні мати: а) акт арешту та
опису вашого майна, відповідні
докази реалізації цього майна та
докази зарахування коштів від
такої реалізації вашого майна в
рахунок штрафу за адмінправопорушення, б) докази стягнення грошових коштів із заробітної плати
чи іншого доходу;
3) працівники органів ДАІ
не мають права вимагати оплати подвійного розміру штрафу,
оскільки законом їм не надано
повноважень органів державної
виконавчої служби;
4) подвійний розмір штрафу
може бути стягнений з вас лише
разом із основною сумою штрафу в примусовому порядку державною виконавчою службою;
5) у разі оплати штрафу
самостійно (шляхом оплати через установу банку) незалежно
від простроченого 15-денного
чи 7-денного строку для добровільної оплати згідно статті
308 КУпАП, навіть органи державної виконавчої служби позбавляються права вимагати
подвійної оплати, оскільки примусового виконання останні не
проводили і відповідно вже не
проведуть, оскільки штраф сплачений; тим більш такого права
не мають працівники ДАІ. (прим.
7-денний строк для добровільного виконання надає державний
виконавець).
Аналогію можна провести із
випадком стягнення виконавчого збору відповідно до статтей
45, 46 Закону України «Про виконавче провадження» в редакції, що існувала до 08.03.2011 р.
Так, статтею 46 вказаного закону
передбачено, що у разі невиконання рішення у строк, установлений для добровільного його
виконання, з боржника постановою державного виконавця, яка
затверджується
начальником
відповідного органу державної
виконавчої служби, якому він
безпосередньо
підпорядкований, стягується виконавчий збір у
розмірі 10 відсотків від фактично
стягненої суми. І Пленум Верхо-

вного Суду України у своїй постанові № 14 від 26.12.2003 року
«Про практику розгляду судами
скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб
державної виконавчої служби та
звернень учасників виконавчого
провадження» в пункті 20 наголосив на тому, що відповідно до
статей 45, 46 Закону України «Про
виконавче провадження» витрати
виконавчого провадження та виконавчий збір стягуються за постановою державного виконавця з боржника, якщо останній
не виконав рішення добровільно
в установлений для цього строк і
воно було виконане примусово.
Випадок щодо стягнення подвоєного розміру штрафу аналогічний ситуації щодо стягнення виконавчого збору, оскільки
обов’язковою умовою стягнення у
обох випадках являється факт примусового виконання виконавчого
документа (рішення, постанови) і
Верховний суд України висловив
свою думку з цього приводу.
Статтею 27 чинного на даний
час закону «Про виконавче провадження» встановлено: у разі
ненадання боржником у строки,
встановлені частиною другою
статті 25 Закону для самостійного виконання рішення (до 7 днів),
документального підтвердження
повного виконання рішення державний виконавець на наступний
день після закінчення відповідних строків розпочинає примусове виконання рішення.
І статтею 28 даного закону вказує: у разі невиконання
боржником рішення майнового
характеру в строк, встановлений
частиною другою статті 25 цього
Закону для самостійного його
виконання, постановою державного виконавця з боржника стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків суми, що підлягає
стягненню.
Як бачимо, законодавець
дещо змінив дану норму, якщо
раніше це було 10 відсотків від
фактично стягненої суми, то зараз це 10 відсотків від суми, що
підлягає стягненню, тобто від
розміру боргу, встановленого у
виконавчому документі. Хоча так
і не зрозуміло, навіщо це було
зроблено, оскільки ч. 3 статті
27 закону «Про виконавче провадження» фактично повернула
дану ситуацію до старої схеми.
Даною нормою передбачено, що у разі отримання документального
підтвердження
про повне виконання рішення
боржником до початку його примусового виконання державний
виконавець закінчує виконавче
провадження в порядку, встановленому цим Законом. Виконавчий збір та витрати, пов’язані
з організацією та проведенням
виконавчих дій, у такому разі з
боржника не стягуються. Можливо виконавець буде наполягати,
що початок примусового виконання має місце після закінчення 7-денного строку для добровільного виконання або ж коли,
наприклад, винесена постанова
про звернення стягнення на заробітну плату. Однак, хоча поняттю «примусове виконання» не
дано визначення законом, однак
із тієї ж постанови Пленуму Верховного Суду України № 14 від
26.12.2003 року можна зробити
висновок, що під даним поняттям
розуміється саме початок фактичного стягнення боргу, тобто
початок відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії тощо,
або ж факт накладення арешту
на майно.
ому сподіваюсь всім стало
зрозуміло, що для того,
щоб з вас не мали права стягнути подвійний розмір штрафу
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(як і виконавчий збір) не слід допустити примусового виконання
(щоб не арештували майно, не
стягували із заробітної плати). У
разі якщо таке буде допущено,
державний виконавець матиме
вже законне право стягнути разом із первісною сумою, ще одну
таку саму суму коштів.
Отже, як бачимо, вимога
сплати подвійного розміру штрафу працівниками ДВС або ДАІ являється плодом хворої фантазії
деяких керівників та працівників
даних державних органів.
Якщо постанова про накладення штрафу не була жодним
чином скасована, суд відмовив
вам або ж ви взагалі не звертались до суду, то оплатіть штраф в
установі банку та зберігайте квитанцію до наступного техогляду.
Квитанцію буде доказом вашого
добровільного виконання постанови.
оча тут слід врахувати
ще один нюанс. Приписи
статті 303 КУпАП встановлюють,
що не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо
її не було звернуто до виконання
протягом трьох місяців з дня винесення. Тобто ви маєте право не
оплачувати штраф, якщо орган
ДАІ не пред’явив постанову про
накладення штрафу до орагну
ДВС протягом 3-х місяців. Таке
можливо, якщо ДВС не надсилала вам постанови про відкриття
виконавчого провадження. Однак в такому випадку ви маєте
перестрахуватись:
приблизно
через 4-5 місяців після складення постанови зверніться до відділу Державної виконавчої служби
за місцем проживання з заявою,
в якій попросіть надати інформацію про наявність чи відсутність
виконавчого провадження за постановою про адміністративне
правопорушення (вказати серію,
номер, дату складення постанови, вказати що ви виступаєте
боржником). Заява в довільній
формі.
осить часто працівники
ДАІ при техогляді та при
реєстрації (перереєстрації) авто
вимагають від водія сплати подвійного розміру штрафу. Однак
органи внутрішніх справ взагалі
не мають жодного відношення
до виконавчого провадження і
тому не мають права вимагати
від вас сплати подвійного розміру. В разі наявності неоплаченого штрафу відповідно до п.
12 Порядку проведення державного технічного огляду колісних
транспортних засобів, затвердженого Постановою КМУ від
9 липня 2008 року № 606, працівник Державтоінспекції має
право не видати талон про проходження техогляду. Тобто в такому випадку, щоб отримати техталон, вам все ж таки доведеться
сплатити штраф, але одинарний,
не подвійний. І заплатити ви
зобов’язані лише в тому випадку,
якщо із відповіді державної виконавчої служби на вашу заяву буде
зрозуміло, що постанова про адмінпорушення була направлена і
знаходиться на виконанні у відділі ДВС. Якщо ДВС повідомить,
що постанова про накладення
штрафу не пред’являлась до виконання, то при вимозі інспектора ДАІ сплатити штраф, сміливо
йому заявляйте, що дана постанова відповідно до статті 303
КУпАП не підлягає виконанню,
тому він не має права вимагати
сплати штрафу та не має права перешкоджати проходженню
техогляду, реєстрації (перереєстрації) авто; відповідний доказ
ви маєте – відповідь ДВС.
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ЧАС АБРИКОСА

ПОГОДА У ДОМІ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ НА ГОРОДІ
Тим, у кого є дача, не потрібний абонемент у фітнес-центр, у них і так
щоденний агрофітнес. Проте, працюючи на своїх сотках, важливо пам’ятати
про обережність, щоб не спровокувати загострення старих хвороб.
Але якщо, не дай Боже, загострився радикуліт або сталося затискання
нерва, зняти гострий біль можна за
допомогою анальгетиків і спазмолітиків. Завжди тримайте під рукою сучасні протизапальні препарати. Як тільки
відчуєте біль, відразу ж починайте
вживати ліки - приблизно 10 днів по
одній пігулці тричі на день. Проте

пам’ятайте, що препарати цієї групи
дратують слизову оболонку шлунку і
кишковика та протипоказані при виразці й гастритах. Їх можна приймати
тільки після їжі. Поставте на хворе місце гірчичник, обмотайтеся вовняною
хусткою.
Навіть при здоровому хребті піднімайте не більше 10 кг, а при хворій
спині - не більше двох. Отже, за повне відро з водою хапатися не варто.
В період загострення відкладіть убік і
лопату. Копати - це важке фізичне навантаження, але якщо зробити це абсолютно необхідно, майте під рукою
маленьку лопатку, на кшталт саперної,
і орудуйте нею потроху.
Ще одна причина, чому на дачі часто страждає хребет, - сон на м’яких,
продавлених диванах і ліжках, враховуючи, що туди звозять зазвичай старі речі. А проблемній спині необхідне
напівжорстке ліжко. Це попередить
загострення радикуліту. Але оскільки
біль у спині можуть викликати міозити й інші захворювання, наприклад,
нирок, якщо він не проходить, краще
звернутися до лікаря.
Коли на вулиці дуже спекотно, а
у вас є схильність до артеріальної гіпертонії, то два ці чинники можуть
призвести до головного болю, запа-

морочення, шуму в голові, нудоти, загострення захворювання. До того ж,
коли доводиться полоти або розпушувати землю, ви вимушені довго перебувати у положенні головою вниз. Від
цього може статися приплив крові, і
тиск різко підвищиться. Тому краще
негайно зупинитися та відмовитися
від дачних подвигів і рекордів.
Стежте також, щоб об’єм
рідини (разом із супом), що
випивається за день, не перевищував 2 л. А при важкій
гіпертонії рекомендується дотримуватися ще суворішого
питного режиму - до 1,5 л. У
спекотну погоду, та ще коли
людина потіє під час активної роботи, дотримуватися
таких обмежень важко. Але
все-таки можливо, наприклад, якщо завжди пити тільки тепле - холодна рідина у
спеку лише “розпалює” спрагу. Якщо буде зовсім несила,
можна посмоктати часточку
лимона або прополоскати рот
прохолодною водою.
Якщо з’явився біль або неприємні
відчуття у лівій половині грудей - стискання, поколювання, що віддають у
ліву руку або лопатку, можливий серцевий напад або загострення стенокардії. Треба негайно припинити
роботу; прилягти в прохолодному напівтемному приміщенні, розстебнути
застібки, вільно дихати. Прийняти пігулки, які, зазвичай, прописують для
серця. А також обмежити активність на
дачній ділянці вранішніми та вечірніми
годинами, коли спадає спека. Працювати не більше півгодини, залежно від
стану, і не забувати вживати ліки.
Напад вегетосудинної дистонії
проявляється серцебиттям, різким
головним болем, нудотою, страхом
смерті. Насправді, захворювання це
не важке, але суб’єктивні відчуття
дуже неприємні. Симптоми зазвичай
розпочинаються після того, як людина
дуже понервувала й не розрахувала
фізичне навантаження.
Прийміть заспокійливі препарати
рослинного походження - настоянку
пустирника, півонії, глоду, валеріани.
Вживайте їх також щодня, по 20-30
крапель перед сном.
Лев МАНВЕЛОВ,
кандидат медичних наук.
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А чи знаєте ви, що саме абрикос названо найкориснішим
фруктом серед кісточкових культур. Учені з’ясували, що він
навіть захищає від деяких видів раку. До складу абрикоса входять срібло, залізо, мінеральні солі, інсулін та вітаміни А, групи В та С, а також лимонна, саліцилова, винна та яблучна кислоти. Властивості захисту організму від раку легенів, шлунка,
стравоходу та сечового міхура абрикоси мають завдяки високому вмісту в них каротину. У садових абрикосах міститься до
28 процентів цукру, а у сушених - до 85 відсотків.
Усі змалечку знають:
абрикоси надзвичайно корисні й тим, хто страждає
на серцево-судинні захворювання. Додамо - особливо
при серцевій недостатності
та аритміях. Виявляється,
все через високий вміст у
плодах калію. Та й гіпертонікам взагалі у сезон дозрівання абрикосів слід їсти їх
якомога більше - завдяки
великому вмісту магнію вони
швидко й надовго знімають
підвищений
артеріальний
тиск.
При шлункових захворюваннях слід готувати відвар з абрикосів, він слугує
пом’якшувальним засобом
при запаленні слизових оболонок шлунково-кишкового
тракту.
Абрикосовий сік містить
багато солей кальцію та заліза, тому він дуже корисний
маленьким дітям і вагітним
жінкам. Лише 150 грамів цього соку задовольняють добову потребу людини у каротині. До речі, сік засвоюється
організмом легше, ніж самі
плоди. Він нормалізує кислотність шлунка й ефективно
діє при коліті, особливо якщо
хвороба
супроводжується
метеоризмом і дисбактеріозом.

При виразках і прихованих набряках абрикоси - відмінний сечогінний засіб. Плоди містять велику кількість
калію - в 11 разів більше, ніж
натрію. У цих випадках приймати рекомендується абрикосовий сік по 70-80 грамів
6-7 разів на день у проміжках між їдою. Замість свіжого
соку можна використовувати
настій з кураги: заливають
100 грамів подрібненої кураги літром окропу і настоюють
протягом 6 годин у теплому
місці.
Абрикоси містять велику
кількість заліза, тому вони
корисні й при недокрів’ї. 100
грамів плодів справляють на
процес кровотворення такий
же вплив, як 250 грамів свіжої
печінки, котра, як відомо, є
обов’язковим компонентом
раціону при цьому захворюванні.
Плоди абрикоса багаті
ще й фосфором і магнієм, які
вкрай необхідні організму для
активної роботи мозку.
А як не згадати, що абрикоси обов’язково присутні й у
спеціальній дієті спортсменів.
Щоб швидше бігати, вище
стрибати, точніше бити по
воротах. Саме кальцій, якого
так багато в абрикосах, гарантує нормальну нервово-

м’язову збудливість, а отже
й видатні спортивні результати.
Одне слово, абрикоси це смачно, приємно й дуже
корисно. І зараз саме їх час,
тож не забувайте побалувати себе духмяними, ніжними
плодами і зробити запаси на
зиму.
Варення з абрикоса дуже
ароматне і смачне. Часто
його плоди перед сушкою
обварюють окропом, усуваючи у такий спосіб гіркуватий присмак, додаючи
ніжності майбутній куразі.
Як
загальнозміцнюючий,
поживний засіб, курага та
урюк (по 100-150 грамів на
добу) дуже корисні для вагітних жінок, дітей і літніх
людей. Ядра кісточок добре діють як заспокійливий
засіб при кашлі, трахеїті,
бронхіті, ларингіті. Для приготування лікувальної суміші слід розколоти 20 грамів абрикосових кісточок,
очистити ядра від шкірки,
висушити і розтерти на порошок. Приймають 3-4 рази
на день по 1 чайній ложці із
молоком або чаєм.
Може виникнути питання,
а чи всім корисні абрикоси?
Тож попереджаємо - людям
із гастритом та виразковою
хворобою, захворюванням
печінки й недостатній функції щитовидної залози рекомендовано бути обережними
зі вживанням абрикосів, як і
людям із цукровим діабетом.
А решті слід пам’ятати: не
варто вживати за один прийом більше 20 грамів ядер
кісточок абрикосів.

“ПЛАКАТИ ВІД ЩАСТЯ”
НАСПРАВДІ НЕМОЖЛИВО
Більшість психологів вважають, що насправді ми не плачемо від щастя це усе міф. Такого явища, як “сльози щастя”, не існує. Насправді ми плачемо
через те, що зникли неприємні почуття. Чоловіки і жінки можуть пригнічувати
бажання плакати. Емоційно переживаючи при перегляді сентиментального
фільму, ми можемо стримувати сльози до самої його кульмінації.
Але ми плачемо “від щастя” не лише при перегляді фільмів. Ми звільняємо емоції у вигляді сліз, коли зустрічаємо близьких людей після довгої розлуки, коли кохана людина видужує після складної операції, коли хтось залишається цілий після автокатастрофи і в інших критичних ситуаціях. Причини
для емоційного полегшення можна придумувати нескінченно. І сльози у нас
ніколи не закінчаться.

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

“ДИТЯЧІ ХВОРОБИ” ЗНОВУ ВИКЛИКАЮТЬ ТРИВОГУ
На Львівщині - спалах краснухи. Від початку року лікарі зафіксували вже понад дві з половиною сотні випадків. Серед хворих
- переважно молодь та працездатне населення. Особливо небезпечні ці хвороби для вагітних жінок. За словами епідеміолога, серед хворих на краснуху, - семеро вагітних жінок. Одна з них
уже народила здорову дитину. Небезпека виникнення синдрому
вродженої краснухи оминула малюка, оскільки матір захворіла в
останні терміни вагітності. Два випадки закінчилися викиднями,
решта майбутніх матерів - під наглядом лікарів. Як стверджують
медики, востаннє спалах кору та краснухи був зафіксований п’ять
років тому. Чим небезпечні ці хвороби? Про це ми попросили розповісти доктора медичних наук Лію Олексіївну ТРІШКОВУ, професора кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені академіка О.О.Богомольця.
- Що слід знати про кір та
краснуху?
- Найперше, не варто впадати у паніку в разі появи у дитини симптомів названих вами
хвороб. Щодо дітей, то сьогодні, коли більшість з них імунізована, ці захворювання значно
менше поширені, ніж 30-40 років тому. До речі, при своєчасно
вжитих заходах лікування вони
не становлять жодної загрози
життю та здоров’ю малечі. Більше того, якщо дитина підхопить
одну з них, то в неї виробиться
імунітет до цієї хвороби на все
життя. Оскільки кір та краснуха
спричиняються вірусами, то від
них немає специфічних ліків, однак більшість дітей швидко і без
наслідків одужує. Дитину, що за-

хворіла на інфекційну хворобу,
у більшості випадків слід ізолювати, а також варто повідомити
батьків дітей, з якими вона недавно спілкувалася. І найголовніше застереження: якщо у дитини гарячка, спричинена одним
з інфекційних захворювань, не
давайте їй аспірину, щоб знизити
температуру, оскільки це може
призвести до дуже серйозної
хвороби - синдрому Рея.
- Отже, переходимо до
конкретики. Червона висипка
або краснуха. Що це таке?
- Симптоми з’являються лише
через 2-3 тижні після зараження. У
перший-другий день появи симптомів, зазвичай, спостерігається
нежить, трохи болить горло, збільшуються лімфатичні вузли за ву-

хами, на шиї з боків і ззаду. На 2-й
або 3-й день спочатку з’являється
висипка пласких, рожевих прищів
на обличчі. Потім вони поширюються вниз по тілу, трохи підвищується температура. На 4-5-й день
захворювання починає зникати
висипка, суттєво поліпшується загальний стан хворого. На 6-й день
- дитина й геть одужує. А за 9-10
днів після появи перших симптомів вона вже не становить загрози
передачі інфекції іншим.
- Що слід робити, коли виявлені ознаки краснухи у малюка?
- Міряйте дитині температуру
принаймні двічі на день і, якщо
необхідно, давайте сироп парацетамолу, щоб знизити її. Переконайтесь, що дитина вживає достатньо рідини, особливо якщо
температура суттєво підвищена.
Негайно викличте швидку допомогу, якщо з’явиться будь-яка з
ознак невідкладного реагування.
Якомога швидше проконсультуйтеся з лікарем, якщо підозрюєте,
що у дитини краснуха, однак не
везіть її до лікарні, бо там можуть
бути вагітні жінки.
- А що має зробити лікар?
- Він лише підтвердить, що
це червона висипка, адже специфічних ліків від цієї недуги не
існує.

- Ви зауважили, що госпіталізація хворої на краснуху дитини - захід не обов’язковий,
бо, мовляв, у лікарні можуть
бути вагітні жінки. У чому тут
проблема?
- Якщо дитина заразлива, то
її слід тримати подалі від вагітних
жінок. Хоча червона висипка не
є важкою хворобою, однак якщо
вагітна жінка заразиться нею, це
може спричинити виникнення
вад розвитку майбутнього немовляти.
- А кір також не дуже важка
хвороба, чи не так?
- Кір - це дуже заразлива недуга, яка спричиняє висипку, гарячку й кашель, інколи провокує
серйозні ускладнення.
- Як мають діяти дорослі у
разі підозри на кір у дитини?
- Знову таки, треба міряти дитині температуру і давати побільше пиття. Малечі може бути посправжньому зле, їй захочеться
бути у ліжку. Тож якщо у дитини
запалені очі, протріть їх ваткою,
змоченою у прохолодній воді.
Затемніть кімнату, дитині стане
комфортніше. Звісно запросіть
до неї педіатра.
- Чув, що, крім кіру та краснухи, існує ще й корьова краснуха. Чи це є так насправді?
- Вірус корьової краснухи

ідентичний до збудника червоної
висипки. Хвороба супроводжується високою температурою
протягом трьох днів і висипкою
рожевих плямок. Найчастіше буває у дворічних дітей. Симптоми
з’являються через 5-15 днів після
інфікування. Впродовж перших 4
днів у дитини тримається висока
температура. Інколи виникають
симптоми застуди, розвивається
кашель. Утім вже на 4-8 день від
початку захворювання температура тіла нормалізується, висипка блідне і самопочуття дитини
стабілізується.
- Як діяти батькам?
- Слід звернутися до лікаря.
Якщо температура у дитини понад
39 градусів, варто спробувати її
знизити, щоб дитина почувалася
ліпше. Тож сміливо застосовуйте парацетамол. Давайте дитині
побільше рідини, переконайтеся, що вона п’є достатньо. Десь
1,5-2 літра на добу, залежно від
віку хворого малюка.
Якщо температура не падає,
а загальний стан дитини викликає занепокоєння, то негайно
викликайте швидку допомогу.
Кваліфікована медична допомога, коли йдеться про дітей, не
буває надмірною.
Ярослав ШЛАПАК.
УКРІНФОРМ.
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ЛІТЕРАТУРНИЙ КУТОЧОК

*****

СПАСЕНИЕ

Всередині бурі, всередині грози, дощі.
Всередині сонце. Всередині вітер вищить.
Всередині грає, всередині смерч не стихає.
Всередині все є!
Всередині все є!
Кохання немає.

Своей судьбой тебе обязан
Отец Великий, Царь Святой.
Ты подарил мне много счастья,
Не пожалел ты ничего.
Ты дал мне жизнь
И жизнь с избытком,
Чтоб не имел нужды ни в чем.
И мог служить тебе родному
Не принужденно, но с любовью.
С твоей любовью, Боже Мой,
Твоя любовь большая сила,

*****

Мої думки матеріалізовані,
У часі й просторі літають,
Митцем у віршах заримовані,
До мене знову повертають.

*****

Я тебе для себе сотворила,
І сама собі радію – мій!..
Бо привласнила твої вітрила,
В закутках блукаю твоїх мрій.
Але ж так тебе ніхто не знає!
Ти для мене – навіть не поет.
Ти – людина, яку я кохаю.
Яка знає мій душевний лет.
Як ти розумієш мене, друже,
Як розрадить можеш в дні сумні.
Я, мій любий, вдячна тобі дуже,
Бо ти свої крила дав мені!..

Руслан ЗУБАР.

*****

с. Ситняки.

Не припиняю я тебе чекати
Учора і сьогодні, повсякчас.
Очима перехожих все питати:
Чи не стрічав його хоч хтось із вас?
Мовчать вони, німі в своїх турботах
І безтурботні в радощах своїх.
Я ж заглядаю в цих очей пустоти.
Чому тебе немає серед них?

ЧЕРВЕНЬ
Як пахнуть спілі полуниці
В червневі і погожі дні.
Дощ із небесної криниці
Вмиває луки запашні.
Джмелі у квіти заглядають,
П’ють літа теплого нектар.
У травах коники стрибають,
На струнах сонячних октав.
Неначе пензликом малює,
Художник вправно й залюбки.
Пейзажі літа розфарбовує
У кольори, на всі смаки.

*****
Доспівалися, досміялися
І, нарешті, весни дочекалися.
Та чомусь те тепло вже немиле,
Недоречно якесь запізніле.
А мені б льодяної дороги,

Щоб сміятися аж до знемоги,
Щоб угрузнути в сніг по коліна,
Щоб аж очі від блиску боліли...
Страху-холоду, люті-зими
Ну, коли дочекаємось ми?

Птахи зігріті і веселі
Заводять свій пташиний хор.
А на людській стоїть оселі
Лелек справжнісінькій дозор.
Господар червень хазяйнує
І щедро роздає дари.
В червоне ягоди фарбує,
Щоб до осінньої пори
Усі плоди земні дозріли,
Ввібравши сонячне тепло.
Усіх нас щедро пригостили,
Віддавши все своє добро.
Марія ВЕРХОВЕЦЬ,
член Конгресу літераторів України.

Юлія ЛИСЕНКО.
с. Андріївка.

Меня ты любишь, знаю я.
Ради меня отдал ты сына
В мир зависти, лукавства, зла.
Твой сын Святой, твоя кровинка,
Терпел большие муки он,
И пролил кровь свою святую
За то, чтоб был мой сын спасен.
Тебя я буду славить, Боже,
За тот поступок, за ту боль,
За то спасенье, что принес ты,
Отдам тебе свою любовь.

смт Макарів.

ЩИРОСЕРДНІ
ПОЗДОРОВЛЕННЯ
Щиро поздоровляємо із славним ювілеєм — 80річчям від Дня народження
МАРВІНСЬКОГО Йосипа Тимофійовича та
МАЗЕПУ Івана Григоровича з Макарова,
ПЕТРУШЕНКО Анастасію Павлівну з Королівки.
Багато слів хороших хочеться сказати, міцного
здоров’я побажати Вам, шановні ювіляри. Зичимо
щастя, родинного тепла, щоб кожна година лиш радість несла. Хай рідні любов і ласку дарують, за щедре серце всі люди шанують.
Хай над Вами буде мирне небо
І не лишають сили на путі.
Проживіть Ви стільки, скільки треба,
Молодо крокуючи в житті!
Президія районної організації
ветеранів України.

*****
Колектив Макарівського НВК „ЗОШ І ступеня
— районна гімназія” щиро поздоровляє з
ювілеєм від Дня народження заступника директора з господарчої частини
МИХАЙЛЕНКО Жанну Сергіївну.
Зичимо Вам міцного здоров’я, щастя,
злагоди, завзяття, достатку та щедрої долі.
Нехай кожен день несе Вам добро, тепло, людську
щирість, радість та сімейне благополуччя. Хліба на
столі, миру на землі та усіх земних благ Вам!

*****
1 серпня святкує своє 30-річчя від Дня народження
ВОЛИНЧУК В’ячеслав Володимирович.
З такої прекрасної нагоди щиро вітаємо нашого
ювіляра і від душі йому бажаємо:
Хай Тобі це щедре літо радість принесе,
Що в житті Ти побажаєш, хай здійсниться все.
Щоб здоров’я — повну чашу і добра у дім,
Не було б журби й печалі у житті твоїм.
Хай біда Тебе минає, горе хай обходить,
Тільки злагода й любов у твій дім приходять.
Хай Тобі сонце сміється,
Хай Тобі все удається,
Хай Тобі доля дарує
Все найкраще в житті!
Сестра з сім’єю.

Наші найтепліші та найсердечніші привітання з
нагоди вісімнадцятиліття від Дня народження адресуємо дорогій донечці
та сестричці
ОЛІЙНИК Анні Юріївні.
В житті Твоєму лиш пригоди,
Настав вже час для нагороди.
Наповни радістю життя,
І йди вперед до майбуття...
Хай ціль Твоя буде
чітка!
Пора про казочку забути,
Мети своєї досягнути...
Та сильно так не напрягайся,
Відпочивай і посміхайся,
Й тоді прийдуть в Твоє життя
КОХАННЯ, ЩАСТЯ і КРАСА!
Рідні.

*****
Колектив ФОП “Курач“ адресує найтепліші
та найщиріші поздоровлення з нагоди ювілейного
Дня народження
СНІГИРЮ Володимиру Миколайовичу
з Мотижина.
В цей день бажаємо Вам багато щасливих літ
у радості та достатку. Хай і в подальшому доля
дарує Вам нові надії, хай щедротами земними
буде повна чаша Вашого життя. Щоб при доброму здоров’ї відзначив ще не
один ювілей.
45! Хіба ж це вік!
Треба три таких прожить!
Тож бажаєм днів щасливих,
Вдалих, золотих.
Щоб родило щастя рясно,
Все в житті було прекрасно,
Щоб усе моглось і вмілось,
Квітувало і рясніло,
В домі ріднім щоб було І повага, і тепло.
Міцного здоров’я Вам
і довголіття,
Настрою гарного на ціле
століття!

ЗА ПІДТРИМКИ МЕЦЕНАТІВ

ХАЙ ПОЩАСТИТЬ Й ІНШИМ

До Республіки Куба Міжнародний
Чорнобильський Фонд разом із Київським сигарним клубом відправили чергову групу українських дітей,
постраждалих унаслідок чорнобильської катастрофи, для лікування в кубинських медичних закладах.
Як зазначив голова Міжнародного Чорнобильського Фонду Олександр Божко, українсько-кубинська
програма лікування українських дітей
реалізується з 1990 року, завдяки їй

більше 24000 дітей отримали необхідне лікування в кращих кубинських
медичних закладах.
Всі 10 дітей, направлених на Кубу,
- із соціально незахищених сімей та
потребують тривалого лікування захворювань, які, на жаль, не лікуються
в умовах України. Це захворювання
поширеного вітіліго, алапеції, псоріазу, атопічного дерматиту та інших.
Ця подія стала можливою завдяки підтримки та фінансування тран-

спортних витрат для цієї групи меценатами Київського сигарного клубу.
На Кубі утримання та лікування наших дітей проводиться за рахунок кубинської державної програми “Діти Чорнобилю” і за 21 рік її існування склали
близько 350 мільйонів доларів США.
До кінця поточного року планується направити разом з Міністерством охорони здоров’я на лікування
до Республіки Куба ще 400 українських дітей.

ІЗ ЗОЛОТИМ ВЕСІЛЛЯМ!
Милі, ніжні, лагідні, добрі наші батьки
Микола Володимирович та
Галина Антонівна ЛУЦЕНКИ
30 липня святкують свій золотий ювілей — 50річчя подружнього життя. Вся родина вітає їх від
щирого серця.
У день ювілею хай щастя Вам сяє,
Що зайвим ніколи в житті не буває.
Здоров’я постійно із Вами хай
дружить,
Бувайте щоденно веселі та дужі.
В родинному колі завзяттям багаті,
Хай серце ніколи від горя не плаче,
А поруч крокують любов і удача!
Спасибі, Вам, рідні, за те, що
дали нам життя, постійно підтримуєте життєвою мудрістю.
Хай спільний шлях Ваш довго ще цвіте.
З повагою діти та онуки.

РЕ ДАКЦ ІЯ З АПРОШУЄ
НА РОБОТУ
КОРЕКТОРА (спеціальна освіта
- не обов’язкова, головна умова знання української мови)

ТА ОПЕРАТОРА
КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ.

Телеф о н и - 5 -1 3 -4 4 , 5 -1 4 -9 8 .

ДО УВАГИ
ТВОРЧИХ ЛЮДЕЙ!
Редакція газети „Макарівські вісті”
запрошує до співпраці творчих людей (зі знанням комп’ютера).
Ті, котрих матеріали будуть опубліковані на сторінках газети, будуть
працевлаштовані в редакції.
Телефон для довідок - 5-13-44.
Роботи надсилати за адресою: смт
Макарів, вул. Пушкіна, 3, або на електронну адресу: makariv_visti@mail.ru

ТОВ «ТЕПЛИЙ ДІМ»

ВИКОНУЄ: проектування, монтаж
нових та заміну старих газових котлів, всю необхідну документацію
для реєстрації в газовому управлінні; замовлення і доставку
г а з о в и х к о тл і в у с і х м о д и ф і к а ці й .
Тел.: 045-77-41-453; 050-330-24-09 , 050440-22-38. Запитати Миненка Петра Івановича.
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ПОСМІХНІТЬСЯ

- А я подарував своїй дружині на ювілей
намисто з перлів! Вона така щаслива!
- Подарував би що-небудь більш практичне. Наприклад, автомобіль.
- Де ти бачив підроблений автомобіль?

***

Усі ДАІшники питають:
Ти пив?
І хоть би один спитав:
Ти їв?

***

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
ДПІ у Макарівському районі реалізовує безхазяйне майно, а
саме клей ПВА в асортименті.
ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЕ
№954733, виданий 15 січня 2008 року Управлінням земельних ресурсів у Макарівському
районі за №010833000007 згідно розпорядження Макарівської райдержадміністрації
від 21 листопада 2007 року №4755 по Наливайківській сільській раді на ім’я ГОЛОВІНОЇ
Елли Миколаївни, вважати недійсним.

ДО УВАГИ АВТОВЛАСНИКІВ!
АВТОСТРАХУВАННЯ.
ОФОРМЛЕННЯ ПОЛІСУ
ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
ЗНИЖКА ДО 50% ЗА УМОВ ПРОХОДЖЕННЯ
ПЕРЕВІРКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.

ТОВ “ТАЙФУН ТРАК ПАРТНЕР”.
НАША АДРЕСА: СЕЛО КОПИЛІВ.

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:
(067) 445-51-85; (045) 783-03-01.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
працівники ресторанного бізнесу:

ПРОДАЮ СТАРУ ХАТУ із земельною ділянкою
(0.65 га) під забудову в селі Наливайківка по
вулиці Шевченка. Ціна — за домовленістю.
Телефон — 066-574-84-97.
ПРОДАЮ СТАРУ ХАТУ із земельною ділянкою
(0,53 га) біля Карашина в Мар’янівці по вулиці Тельмана, 6. Телефони: 097-856-54-11;
097-226-34-55.
ПРОДАЮ ОДНО-, ДВО-, ТРИКІМНАТНІ КВАРТИРИ в центрі Макарова. Телефон — 050721-03-34.
ПРОДАЮ КОРОВУ та БИЧКА 3 місяці. Селище
Макарів. Телефон — 5-19-47.
ПРОДАЮ КОБИЛУ віком три роки (об’їжджена,
оборана), село Плахтянка. Телефони: 3-4263; 095-013-80-11.
ПРОДАЮ НОВІ АВТОМОБІЛІ: „КІА”, „ВАЗ”,
„ЗАЗ”, „ЧЕРІ”, „ШЕВРОЛЕ”, „ОПЕЛЬ”. Телефон — 095-006-00-96.
КУПЛЮ МЕТАЛ ТА АВТО (б/у) на розбирання.
Телефони: 067-744-12-56; 050-825-50-05.
ПРОДАЮ АВТОМОБІЛЬ “Шевроле Круз“ 1,6;
2011 р.; вибір кольору, кондиціонер, arrdab,
центральний замок. Розстрочка - від 1614
грн./міс. Телефони: 095-016-06-69; 044360-37-53; 096-977-26-68.
ЗДАЮ 1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ в Макарові по вулиці Проектна, 4. Телефон - 067406-64-90.

адміністратори, офіціанти, бармени,
посудомийниці —прибиральниці.

ТЕЛЕФОН — 067-978-21-21.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, з метою одержання зауважень та пропозицій
від фізичних та юридичних осіб, в районній газеті „Макарівські вісті” або на сайті Юрівської сільської ради www.Yurovsel.org.ua буде оприлюднено проекти рішень
регуляторних актів: «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2012 рік», згідно листа Державної
податкової інспекції у Макарівському районі Київської
області від 03.06.2011 р. № 840/10/15-0-15; «Про розроблення генерального плану Юрівської сільської ради
Макарівського району Київської області, сіл Юрів, Копіївка, Завалівка».
З текстами проектів рішень та аналізом їх регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у приміщенні Юрівської сільської ради, також на
сайті Юрівської сільської ради - www.Yurovsel.org.ua
Зауваження та пропозиції в письмовій формі
приймаються за телефоном (04578)-9-01-07 протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта за адресою: с. Юрів, вул. Леніна,
№27, Юрівська сільська рада.

ПРОХАННЯ ДОПОМОГТИ
Багатодітна сім’я з Макарова (мама СОЛОВЕЙ Тетяна Василівна) звертається за допомогою до всіх небайдужих до чужої біди
людей для матеріальної підтримки на лікування хворої дитини Соловей Анастасії Сергіївни, 2006 року народження, з діагнозом:
стан після видалення плексуспапіломи заднього
відділу лівого бокового шлуночка. Порушення
функції мискових органів. Двобічна атрофія зорових нервів. Гідроцефалія. Дитина знаходиться на
лікуванні в Київській обласній онкологічній лікарні
на хіміотерапії.
Наше велике прохання допомогти коштами. Їх
можна переслати на рахунок №4627081764895939
(Макарівське відділення ПриватБанку).
Щиро вдячні всім чуйним і добрим людям за
допомогу!
ЗАВО Д З ВИРО БНИЦ ТВА ТА ПРО Д АЖУ
Є ВРО РУ БЕРО ЙД У

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
М Е Н Е Д Ж Е РА З П Р О Д А Ж У.
Робота в селі Бишів, наявність авто. Пн-Пт - з 9.00 до 18.00.
ЗП: ставка + % від продажу + моб. зв’язок + амортизація.

Тел.: 067-322-39-79, Вікторія; 044-537-37-30.

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
ПОТРІБНІ МАЛЯР ТА МЕНЕДЖЕР ІЗ
ЗБУТУ. ДЕТАЛІ ЗА ТЕЛ. 067-402-67-82.
ЧИСТИМО, КОПАЄМО КРИНИЦІ.
Те л е ф о н — 0 9 6 - 5 6 3 - 8 0 - 3 0 .

ТЕЛЕФОНИ: 063-237-21-12; 096-413-36-78.

ПП “Філоненко” м. Житомир

Т О В „ А Г Р О Ф І Р М А „ К И Ї В С Ь К А”

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ВОДІЇВ ТА ТРАКТОРИСТІВ.
Оплата праці — відрядна. Робота в с.Карашин.

ТЕЛЕФОНИ: 050-384-14-84; 4-16-35.

КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ.
ТЕЛЕФОН 097-487-54-43.
ПРОДАЮ КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК!
ПОМІРНА ЦІНА! БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!
ТЕЛЕФОНИ: 093-493-97-20; 096-618-03-88.

ПІНОПЛАСТ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ,
ПІДЛОГИ ТА ДАХУ - ВІД ВИРОБНИКА
в Макарові по вул. Дорожна, 27-А.

ТЕЛ.: 067-536-49-55; 050-356-79-12.

НАЙБІЛЬШИЙ ВИБІР!!!

МОТОБЛОКIВ ТА НАВIСНОГО ОБЛАДНАННЯ,
ОПТОМ ТА В РОЗДРIБ Сервіс. Гарантія. Доставка
м. Київ, вул. Садова, 58 (р-н Жуляни-2)

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

КІЛЬЦЯ РЕМОНТНІ, КОЛОДЯЗНІ,
КАНАЛІЗАЦІЙНІ ДІАМЕТРОМ 0.6-1.5 М.
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ВІКНА. ДВЕРІ. КВЕ. ТRОСАL (М. ЖИТОМИР)
БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. Заводське виготовлення, професійний монтаж. Жалюзі, ролети, пластикові відкоси
(К Р Е Д И Т ). ТЕЛЕФОН - 097-208-90-83.

П О З И К А

Н А :

нерухомість, земельні ділянки, авто
та с/г техніку. 063-434-34-44, 096-647-82-07.
ПРОПОНУЄМО ПОСЛУГИ
ПРИБИРАННЯ ЖИЛИХ БУДИНКІВ.
ТЕЛЕФОНИ: 097-676-07-26; 098-453-34-07.
ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:

двірників, водіїв,
прибиральниць, кухарів,
офіціантів та барменів.
Село Березівка, ресторан “Фільварок”.

ТЕЛЕФОН - 050-352-96-68.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.

ТЕЛ.: 067-412-26-61; 067-924-34-34; 0412-44-97-01.

ПП “Фурман” м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ.

БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.

ТЕЛ.: 067-337-18-77; 063-397-10-87.

ЗАКУПОВУЄМО
ДОРОГО БРУХТ

чорних та кольорових
металів, а також лом
акумуляторів, свинцю,
титану.
Запрошуємо до співпраці
ПОСТАЧАЛЬНИКІВ.

Тел.: (093) 595-24-99,
(093) 495-12-20.
Ліц. серія АВ №470094
видана МПП від 30.04.2010.
Ліц. серія АВ №470093
видана МПП від 30.04.2010.

ЗАПРОШУЄМО
НА ПОСТІЙНУ
РОБОТУ
ІНІЦІАТИВНИХ
ТА ЕНЕРГІЙНИХ
ДИСТРИБ’ЮТЕРІВ.
Телефони: 097-34257-95; 066-684-34-91.
ПРОДАЮ
ДВІ
КОЗИ.
Село Людвинівка, вул.
Механізаторів,54. Телефон — 066-977-06-55.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

31 липня минає сорок скорботних днів, як трагічно пішла із життя дорога для нас людина — рідненький синочок та брат
СИЛЕНКО Сергій Анатолійович.
Дуже рано ти пішов на вічний спочинок, осиротивши нас на все життя. Тільки спогади живі та живі картинки твого надзвичайно короткого життя спливають
у нашій пам’яті... Нехай свята земля, що прийняла
тебе, буде тобі пухом, нехай завжди буде спокійно
твоїй добрій душі. Світлий твій образ назавжди збережеться у серцях тих, хто тебе любив і знав.
Висловлюємо щиру від усієї душі вдячність усім
рідним, близьким, друзям, сусідам, кумам та співробітникам СБУ, працівникам товариства „АТП „СТРІЛА”, а також усім добрим, чуйним та небайдужим
до чужого горя людям, які не лишили нас наодинці
з тяжким непоправним горем, підтримали морально
та допомогли матеріально і прийшли провести нашу
рідну кровиночку в останню путь.
Спасибі вам, люди! Нехай ніколи горе не стукає в
двері ваших осель.
У глибокій скорботі сім’я СИЛЕНКІВ.

Президія районної організації ветеранів України
гдибоко сумує з приводу смерті голови первинної організації ветеранів села Небелиця
ВАРЕНИКА Миколи Михайловича
і висловлює щире співчуття рідним та близьким покійного.
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ОВЕН. Можливi рiзкi змiни в настрої, емоцiйнi зриви або хвороба. Овни можуть опинитися в сторонi вiд важливих сiмейних
заходiв. У другiй половинi тижня вiрогiднi легка депресiя, переживання внаслiдок неможливостi визначитися в особистому життi.
Можливi нез`ясованi вчинки, упертiсть, що змiнюються повним
пiдпорядкуванням людям i обставинам.
Сприятливi днi: 1; несприятливi: 6.
ТIЛЕЦЬ. Тиждень обiцяє бути важким. Запланованi зустрiчi,
переговори або поїздки пройдуть невдало. Завдяки заступництву Меркурiя фiнансове становище Тiльцiв може дещо покращитися. Тиждень пiдходить для полiпшення стосунків у сiм`ї.
Сприятливi днi: 2; несприятливi: 3.
БЛИЗНЮКИ. Ймовiрне вiдчуття майбутньої втрати, розриву
взаємозв`язку мiж минулим i майбутнiм. У такому станi багато
Близнюкiв впадуть у депресiю, вiдчують безпораднiсть, значно знизиться їх iмунiтет. Лише духовно розвиненi Близнюки будуть
здатнi подолати негативнi тенденцiї цього тижня. Вiрогiднi проблеми,
пов`язанi з близькою людиною або родичами. Можливо, що вiд випадкових людей залежатиме, розлучитеся ви назавжди або продовжите стосунки.
Сприятливi днi: 4; несприятливi: 7.
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СЕРПНЕВА НІЧ

Втомлена повсякденними переживаннями і турботами, душа конче потребує долучення до чогось
величного, прекрасного, справжнього і вічного. Це надає можливість піднятись над буденністю, відновити сили та душевну рівновагу, осмислити життя, виокремити справжні цінності від оманливих.
У світі, що нас оточує, одним з найвеличніших і найпрекрасніших видовищ природи, доступних
для споглядання всім, є зоряне небо. Кожна зірка на ньому, навіть найтьмяніша, є далеким сонцем,
схожим на наше, і лише велетенські відстані до зір роблять їх часто ледве помітними на небесному
склепінні.
Найчарівніша і найтаємничіша деталь зоряного
неба – широка срібляста туманна смуга без чітких
меж, що перетинає все небо – Чумацький Шлях.
Таку назву дали йому наші далекі пращури ще за
часів чумакування – промислу, який відігравав дуже
важливу роль у житті тогочасних людей. Чумацький

РАК. Можливо, що проблеми минулих рокiв, про якi Раки вже
стали забувати, випливуть назовнi i стануть причиною змiн в
їх життi. “Тiнi минулого” не дадуть багатьом привести до ладу
свiй душевний стан. Раки повиннi приготуватися почути несподiвану
приємну новину. Вони можуть вiдчути, що життєвих сил i особистої
енергетики цiлком достатньо для вирiшення виниклих проблем. У багатьох представникiв цього знаку дiйсно великий потенцiал сил. Духовно розвинених Ракiв пiдтримають вищi сили.
Сприятливi днi: 7; несприятливi: 2.
ЛЕВ. Напружений тиждень, який пройде пiд знаком спокуси, невiрностi, обману. Багатьом буде важко дiяти згiдно зi
своїми переконаннями. Податливiсть на поганi вчинки може
вiдвести з правильного шляху, зiпсувати будь-яку почату справу або
стосунки, що склалися. Тиждень сприятливий для будiвництва, ремонту. Ймовiрно, вам запропонують нову посаду або у вас з`явиться
можливiсть додаткового заробiтку. Принесуть користь лiкувальнi i
косметичнi процедури.
Сприятливi днi: 2; несприятливi: 6.
ДIВА. Напружений тиждень, пов`язаний з духовним очищенням, прозрiнням. Прекрасний тиждень для нетрадицiйних
методiв лiкування. Тиждень сприяє дiловiй активностi, плануванню, вiдкриттям в науцi, творчим знахiдкам. Ймовiрно, мають
вiдбутися витрати, але вкладенi грошi окупляться сторицею.
Сприятливi днi: 7; несприятливi: 1.
ТЕРЕЗИ. Можливі розщеплення свiдомостi, духовне падiння.
Ймовiрне пiдпорядкування Терезiв волi i свiдомостi аморальних людей, здатних на самi низькi вчинки. Небажання нести
вiдповiдальнiсть за скоєне може поставити вас пiд важкi удари долi. У
другiй половинi тижня несподiвана звiстка примусить вас переглянути плани на майбутнiй тиждень.
Сприятливi днi: 1; несприятливi: 3.
СКОРПIОН. Тиждень вiдмiчений емоцiйним сплеском,
активiзацiєю творчих устремлiнь, спокусами плотi. Можливо,
що Скорпiонам прийдуть в голову неприборканi фантазiї. Вони
ризикують пiддатися iлюзiям, якi можуть залишити неприємний слiд
в їх пам`ятi. Тиждень сприятливий для покупок, перевлаштування побуту, ремонту. Скорпiони можуть розкрити свої творчi здiбностi навiть
в найзвичайнiших заняттях. Можливо, їм вдасться домогтися успiху в
тому, про що вони таємно завжди мрiяли i що може зробити їх, як їм
здається, по-справжньому щасливими.
Сприятливi днi: 2, 4; несприятливi: 6.
СТРIЛЕЦЬ. У Стрiльцiв-чоловiкiв вiрогiдна завищена
самооцiнка. Вiдповiдний час для рекламних кампанiй. Не виключено виникнення нового роману або вiдновлення старих
стосункiв. Сприятливий тиждень для укладення шлюбу, зачаття,
колективних заходiв, участi в спортивних змаганнях. Прекрасний
тиждень для любовi i романтичних пригод. Оточуючi високо оцiнять
потенцiал Стрiльцiв, i багато хто пiде за ними.
Сприятливi днi: 3; несприятливi: 7.
КОЗЕРIГ. Можливо, що круговорот подiй цiлком поглине
Козерогiв-бiзнесменiв. Вони будуть всiм потрiбнi. Можливе
непорозумiння з близькими, пов`язане з матерiальними питаннями. Ймовірні зниження енергетичного потенцiалу, втрати. Зростуть
недовiрливiсть i образливiсть Козерогiв. Будь-яка дрiбниця може вивести їх з себе. Буде безлiч вибухонебезпечних ситуацiй.
Сприятливi днi: 1; несприятливi: 2.
ВОДОЛIЙ. Тиждень завершення всiх поточних справ i
пiдбиття пiдсумкiв. Вiрогiднi подiї, якi нагадають Водолiям про
минуле i пiдкажуть їм напрям дiяльностi в майбутньому. Друзi i
близькi можуть пiдтримати. Зiрки застерiгають Водолiїв вiд випадкових знайомств: чужак може зробити негативний вплив на їх особисте
життя.
Сприятливi днi: 6; несприятливi: 1.
РИБИ. Попереду Риб чекають фiнансовi проблеми. У другiй
половинi тижня можливi ускладнення у стасунках з дiтьми.
Тиждень сприятливий для органiзацiйних заходiв. Можна
вирiшувати насущнi питання, що стосуються кадрiв, устаткування,
розширення територiї. Можлива переоцiнка цiнностей, яка пройде
пiд знаком любовних розчарувань.
Сприятливi днi: 2; несприятливi: 5.

Шлях вказував чумакам шлях з Криму до Києва, до
рідних домівок: пізніми серпневими вечорами ця
«небесна дорога» простягалась від південної частини обрію до північної, будучи неначе відображенням на небозводі дороги земної.
Тепер відомо, що Чумацький Шлях, який стародавні греки назвали Молочним Шляхом, є проекцією
на небесну сферу грандіозної сплющеної дископодібної зоряної системи – Галактики, в середині якої
ми й перебуваємо. Найкращий час для його спостережень – серпневі ночі, ще теплі,
але вже достатньо темні та довгі. На
жаль, яскравість Чумацького Шляху
відносно невелика, тому він постає
у всій своїй неперевершеній красі
лише на цілковито темному небі за
відсутності вуличного та місячного
світла. Тоді легко побачити, що смуга Чумацького Шляху має неоднакові ширину та яскравість і складну
будову. Справжню його природу
відкрив італійський вчений Галілео
Галілей, першим спрямувавши на
нього телескоп близько чотирьохсот років тому. Тепер кожний охочий
може повторити відкриття Галілея
навіть за допомогою звичайного бінокля і переконатись, що загадкове
сяйво Чумацького Шляху створене світлом міріад зірок слабкого блиску.
Ділянка Чумацького Шляху, що знаходиться
серпневими ночами прямо над головою і дещо на
південь від найвищої точки небесної сфери, у наш
час називається сузір`ям Лебедя. Збереглась і його
прадавня українська назва – Хрест: його утворюють
з`єднані уявними лініями найяскравіші зорі цієї частини неба, причому у вершині хреста знаходиться
найпомітніша з них. Як стало відомо не так давно,

саме у напрямку цього сузір`я стрімко летить наша
Сонячна система у своєму неспинному русі навколо центра Галактики.
Читачі, мабуть, чули про невидиме на наших широтах сузір`я Південного Хреста - символ південного неба, зображення якого присутнє на державних
прапорах багатьох країн, розташованих
у Південній півкулі нашої планети. Але не
всім відомо, що небесний Хрест, до того
ж, набагато більший за розмірами, знаходиться і на нашому, північному небі!
У сузір`ї Лебедя розпочинається велика темна смуга, що ділить Чумацький
Шлях на дві частини. До південного обрію він опускається двома неоднакової
ширини та яскравості рукавами. Цей
поділ не є реальним: насправді темна
смуга являє собою скупчення величезних пилових хмар, що затримують світло
безлічі розташованих за ними зірок.
Дивлячись на південь, неважко зауважити найяскравішу на нашому небі зоряну хмару у східному рукаві Чумацького
Шляху, яку називають його «перлиною» і
яку окремими ночами з особливо прозорим небом цілком можна сплутати зі справжньою
хмаринкою. Не випадково ця ділянка має назву
сузір`я Щита. А ще південніше, ближче до обрію,
знаходиться закритий від нас численними потужними пиловими хмарами центр нашої Галактики. У
його напрямку Чумацький Шлях особливо широкий.
При спостереженнях бездонного зоряного неба
приходить розуміння грандіозності світобудови,
що нас оточує, хвилююче душу майже фізичне відчуття нескінченності простору і часу, найвеличніше

духовне і естетичне насолодження. 175 років тому
російський поет Федір Тютчев написав неперевершені рядки:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык!
Володимир БЕЗУГЛИЙ,
аматор астрономії.
м. Київ.

ПОСМІХНІТЬСЯ

Н АС О Л О Д Ж У Є М О С Я Л І Т О М

Одні відпочивають улітку, інші
- там, де літо.

*****

Жара змусила жінок одягатися так, що еротичні журнали вже
майже ніхто не купляє.

*****

Народна прикмета: чим гірше виглядає курортник, який повернувся додому, тим краще він
відпочив..

*****

Чоловік дивиться футбол.
Коментатор говорить:
- Жарко, температура висока
і небезпечна для здоров’я.
Чоловік кричить дружині:
- Подивись, а яка у нас температура…

Дружина глянула а за вікно на
термометр.
- Нормальна - 36 і 6.

*****

Якщо вас дістала спека і у вас
немає кондиціонера, то покладіть холодильник горизонтально
і він перетвориться в затишне,
прохолодне спальне місце…

*****

Написи на скелі біля моря:
“Був тут з дружиною. Чудово!”
“Був тут без дружини. Набагато краще!”

*****
Сімейна пара сидить на бе-

резі озера. Заходить сонце,
пташки співають, лебеді пла-
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вають, квіточки пахнуть. Красота... Чоловік від почуттів,
що несподівано переповнили
його, каже:
- Люба, а давай розлучимося!

*****

Відтоді, як я познайомився
з вами, - говорить чоловік своїй
курортній знайомій, - я не можу
ні їсти, ні пити, ні курити...
- Ви так покохали мене?
- Ні, просто на все це не залишається грошей.

*****
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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

