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Шановні
Цьогорічні погодні умови стали для вас
справжнім викликом професійності та відданості хліборобській справі, тому кожна зернина нового врожаю є особливо цінною.
Цілеспрямована праця увінчалася перемогою – Київщина намолотила перший мільйон
тонн зерна.
Сподіваюся, що врожай лише примножиться, а темпи жнив
будуть
збережені.
Упевнений, що вам
вистачить сили і натхнення, аби достойно завершити свою
звитяжну справу.
Низький уклін вашій звитяжній працелюбності та наполегливості.
Бажаю міцного здоров’я, щастя й достатку,
нехай ваші ниви завжди щедро колосяться багатими врожаями.
Віктор Янукович,
Президент України.

хлібороби

Прийміть щирі вітання із славним
трудовим здобутком — намолотом
першого мільйона тонн ранніх зернових на жнивах 2011 року!
Вирощений та зібраний врожай
— це, насамперед, результат вашої
невтомної праці та хліборобського
досвіду, який плекається українцями, передається від батьків до дітей і сягає в глибину віків.
Цей здобуток також отримано
завдяки продуманій державній політиці, спрямованій на досягнення нового рівня аграрного
виробництва та соціального розвитку села.
Переконаний, що хлібороби Київщини й
надалі з честю нестимуть своє високе звання,
продовжуватимуть добру традицію дарувати
Україні вагомі врожаї зернових.
Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, достатку, нових трудових звершень на благо нашого
народу!
Анатолій ПРИСЯЖНЮК,
голова Київської обласної державної
адміністрації.

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у
сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг”.

•

Президент України Віктор Янукович повернув зі
своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою закони “Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель”
щодо нафти та нафтопродуктів”, “Про внесення змін
до Закону України “Про Державний бюджет України
на 2011 рік” щодо погашення заборгованості перед
Держбюджетом за субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям”. Крім того, Глава держави
ветував закони “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин
між кредиторами та споживачами фінансових послуг”, “Про внесення змін до Земельного кодексу
України щодо приведення у відповідність із Кодексом України про надра” та “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення
процедури надання земельних ділянок для потреб,
пов’язаних з користуванням надрами”.

•

Кабінет міністрів України визначив порядок використання коштів для мікрокредитування суб’єктів
малого підприємництва. Відповідна постанова,
розроблена Міністерством економічного розвитку
і торгівлі України, була затверджена на засіданні
уряду. Документом визначається механізм використання бюджетних коштів для здійснення мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва.
Кошти надаватимуться на виробництво, переробку
та збут виробленої ними продукції, придбання техніки, обладнання, новітніх технологій, будівництво і
реконструкцію виробничого приміщення та інфраструктурних об’єктів для розвитку сільського зеленого туризму.

•

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога
звернувся до керівника області Анатолія Присяжнюка
з пропозицією невідкладно розпочати заходи з проведення дозиметричної паспортизації.Подібні лиси
вже направлені головами тих областей, які найбільше постраждали після чорнобильської катастрофи.
Серед таких Вінницька, Волинська, Житомирська,
Івано-Франківська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Прийміть найсердечніші вітання з намолотом першого мільйона
тонн зерна від мене особисто та
всього депутатського корпусу Київської обласної ради!
Праця хлібороба в усі роки була
тяжкою. Особливі випробування випали на долю аграріїв у нинішньому році: погода випробовувала на
міцність кожне засіяне поле, кожен
колосок і зернину, які у нинішньому
році стали справді золотими.
Дякую вам за працю від світання і до темна на посівній і жнивах, адже від них залежить
продовольча безпека країни.
Тож нехай і у ваших родинах щоденно на
столі буде багатий коровай, кожна оселя повниться добром і щастям, радістю і достатком.
Здоров’я, миру і злагоди кожній хліборобській родині, вагомих намолотів кожному агрогосподарству, фермерам!
Олександр КАЧНИЙ,
голова Київської
обласної ради.

У РАЙДЕРЖАД МІ НІ с т рац і ї

ОФІЦІЙНО

•Президент Віктор Янукович підписав закони
України “Про Державний земельний кадастр” та

Київщини!

Голова
райдержадміністрації
Ярослав Добрянський провів засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення у районі 20-ї
річниці незалежності України, у ході
якого було визначено формат, дату
та час проведення основного районного заходу, а також було дане доручення окремим керівникам установ і
організацій району щодо проведення
роботи з благоустрою та забезпечення святкового оформлення населених пунктів району, широко використовуючи державну символіку.

* * *

Голова
райдержадміністрації
Ярослав Добрянський провів апаратну нараду з керівниками установ і
організацій району з розгляду питань
стану фізичного виховання дітей і молоді та розвитку дитячо-юнацького
спорту в районі, виконання доручень

голови облдержадміністрації та доручень голови райдержадміністрації. У ході наради був заслуханий звіт
Гавронщинського сільського голови
Олексія Коби щодо стану фінансовогосподарської діяльності, розгляду
звернень громадян, що надійшли
до сільської ради за І півріччя року
та виконання Закону України від
13.01.2011 № 2939 – VІ „Про доступ
до публічної інформації”.У ході наради голова райдержадміністрації дав
доручення щодо розробки проекту
Програми розвитку спорту в районі, підготовки аналізу ефективності роботи спортивних майданчиків
в населених пунктах району і стану
готовності Державних актів на право власності на земельні ділянки, де
знаходяться стадіони та спортивні майданчики, а також посилення
контролю за виконанням доручень

«Формулу-1»
у Вишгороді
виграв арабський
гонщик

В минулі вихідні у Вишгороді, в акваторії Київського моря, під
патронатом Президента України та за підтримки Київської облдержадміністрації пройшов четвертий етап чемпіонату світу з гонок
на моторних човнах класу «Формула-1» Гран-прі України. В процесі
підготовки до чемпіонату в інфраструктуру міста було залучено більше 100 мільйонів інвестицій. Впродовж трьох місяців були відремонтовані автотраси Київ-Вишгород та інженерні комунікації, набережна міста, розширена дамба Київського водосховища.
В п’ятницю учасники змагань – 16 гонщиків із США, Італії, Об’єднаних
Арабських Еміратів, Катара, Швеції, Португалії, Китаю та інших країн
освоювали трасу протяжністю 2,3 кілометра і змагалися в кваліфікаційному раунді.
Близько 50 тисяч глядачів з’їхалися до Вишгорода в суботу на
змагання Гран-прі України. Після параду учасників був даний старт.
На першому колі у одного із гонщиків відлетіла частина боліда. І він
змушений був зійти з дистанції. Разом з ним не фінішували ще два
спортсмени – їм довелося припинити гонку ще раніше. Заїзд човнів
тривав близько 40 хвилин. Боліди вагою 400 кілограмів розвивали
швидкість до 250 кілометрів на годину, менше ніж за 6 хвилин достор. 4.
сягаючи швидкості до 200 кілометрів.

'

голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації.

* * *

В райдержадміністрації пройшло
засідання робочої групи щодо підбору
персоналу для роботи в Макарівському
районному Центрі соціальної підтримки дітей та сімей „Промінь надії”, яку
провели начальник служби у справах
дітей Київської облдержадміністрації
С.Андріяш та заступник голови райдержадміністрації Олександр Гуменюк.
Були розглянуті документи, подані особами, які виявили бажання працювати
в Центрі.У засіданні також взяли участь
директор Київського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Н.Рудко, заступник начальника
служби у справах дітей Київської облдержадміністрації А.Шаповал, начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Тетяна Шумак та інші.

Почесні
громадяни
міста

Голова Київської обласної державної
адміністрації Анатолій Присяжнюк, перший заступник голови облдержадміністрації Ярослав Москаленко та голова
Вишгородської РДА Олександр Приходько отримали звання «Почесний громадянин міста Вишгород». Його присвоєно за
значний вклад у розбудову Вишгорода та
становлення його як міста європейського
зразка.
- Ніколи не ставив собі за ціль отримати
таке високе звання, але сьогодні усвідомлюю, що зусилля, які докладає Президент,
Уряд, обласна адміністрація знаходять
свою підтримку серед людей і ця нагорода - є оцінкою довіри громадян до влади,
- зазначив Анатолій Присяжнюк.
Водночас голова облдержадміністрації сказав, що премія, яка нараховується до цього звання (шість тисяч гривень)
буде передана ним та іншими номінантами на потреби Вишгородської районної
спеціалізованої загальноосвітньої школи
«Надія», де навчаються діти з психофізичними вадами.

”
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Підсумкова прес-конференція
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На шляху до створення ринку землі

Відбулася прес-конференція голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка за підсумками діяльності адміністрації за 7 місяців 2011 року.
- Сьогодні ми можемо з
впевненістю сказати, що у
порівнянні з минулим роком
в області відчутний значний
економічний ріст: Київщина
приваблює вигідних інвесторів і тепер уже в змозі забезпечити їх вимоги на відповідному партнерському рівні.
Велика увага приділяється
соціальним питанням: ми відновлюємо роботу медичних
та освітніх закладів, забезпечуємо якісні умови проживання незахищених верств
населення.
Господарською діяльністю
в області займаються 2126
сільськогосподарських підприємств. Посівна площа під
урожай 2011 року 1130,7 тис.
га.( +24,5 тис.га.). Обмолочено зернових та зернобобових
культур на площі 363 тис.га
(94,5%), намолочено 1017,4
тис. тонн зерна при врожайності 27,5 ц/га (у 2010 р. 25,6
ц/га). Очікуване валове виробництво – 1224 тис.тонн,
що на 140 тис.тонн більше
минулого року. Середня маса
кореня цукрового буряка по
області становить 290 грам,
що на 6 грам більше, ніж у
2010 році.
Станом на 27.07.2011
приміщення навчальних закладів підготовлено до нового навчального року на
85-90%. Педагогам області
нараховано і виплачено заробітну плату за червень у сумі
214957,6 тис. грн, (в тому
числі 120511,2 відпускні), що
складає 100% розрахункових
видатків.
За станом на 01.07.2011 в
Київській області громадянам
було надано допомоги 502,6
млн.грн. ,житлову субсидію
було нараховано на загальну
суму 42821,0 тис. грн., в тому

числі 1487,2 тис. грн. на придбання скрапленого газу та
твердого палива. За перше
півріччя 2011 року призначено житлових субсидій 20337
сім’ям.

риторії області надзвичайних
подій регіонального рівня, а
також резонансних надзвичайних подій.
Підписані договори з Національною
акціонерною

Протягом звітного періоду оздоровились 260 осіб,
з них ветеранів війни – 191 (
за рахунок Мінсоцполітики),
інваліди-спинальники – 53
чол. (інші санаторії), інваліди загального захворювання – 10 чоловік.Всього забезпечено оздоровчими та
відпочинковими послугами
– 88733 дитини, що складає
50,5 % від загальної кількості дітей шкільного віку, в
тому числі за кордоном відпочило 1339 дітей.В області
продовжується робота щодо
проведення профілактичних
медичних оглядів жителів
сільської місцевості. Станом
на 29.07.2011 профілактичними медичними оглядами
охоплено 347324 мешканців
сільської місцевості, в тому
числі 83 145 дітей.
В результаті проведеної
впродовж роботи вдалось не
допустити виникнення на те-

компанією „Нафтогаз України” на фінансування будівництва підвідних газопроводів
до 13 населених пунктів області довжиною 96,44 км на
загальну суму 28,61 млн.гривень.Побудовано
газопроводи загальною протяжністю
47,1 км та отримані сертифікати відповідності закінчених будівництвом підвідних
газопроводів довжиною, а
саме: с.Мала Березанка Згурівського району, с.Тарасівка
Володарського району, сіл
Людвинівка, Мала Вільшанка, Бикова Гребля, Черкас,
Сорокотяги Білоцерківського
району, с.Дулицьке Сквирського району, с.Кириївщина
Бориспільського
району,
с.Січ та с.Малоберезанське
Таращанського району. Область газифікована на 96 %,
до кінця року заплановано
газифікувати всі населені
пункти.

одним абзацом

•

Цьогоріч у ВНЗ України проведуть апробацію пілотного проекту - тест на здібності до
навчання. Про це повідомила директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева “До тесту на здібності до навчання планується залучити студентів 1-х та 2-х
курсів. Це пілотний проект, він проходитиме
в різних регіонах протягом вересня-жовтня.
У вищих навчальних закладах, звичайно, за
згодою ректорів”, - розповіла І.Зайцева. Нагадаємо, раніше стало відомо, що у 2013 році

буде також запущено пілотний проект із впровадження дворівневого тестування на ЗНО.

•

Міжнародна федерація футбольної історії
та статистики оприлюднила оновлений рейтинг 400 кращих клубів світу, який продовжує
очолювати переможець Ліги чемпіонів УЄФА
іспанська “Барселона” .Київське “Динамо”
втратило дві позиції і посідає 12-е місце. Донецький “Шахтар” піднявся на два рядки і тепер - 15-й.

графік

виїзних прийомів громадян керіництвом облдержадміністрації
щомісяця на друге півріччя 2011 року

Прізвище, ініціали
Присяжнюк А.Й.

серпень

листопад
Макарівський район
9.11

Подашевська Т.Л. Макарівський район
20.08
Спаський А.С.
Макарівський район
2.11

ГРАФІК

проведення “прямого” телефонного зв’язку
з населенням області
керівництвом облдержадміністрації
у другому півріччі 2011 року
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прізвище, ім’я, сер- вере- жов- листо- грудень
пад
пень сень тень
по батькові
21
16
19
17
Присяжнюк А.Й. 17
16
18
21
19
Москаленко Я.М. 19
19
21
17
15
Подашевська Т.Л. 15
28
23
26
17
Максименко В.М 17
15
17
20
18
18
Головін Є.А.
27
22
25
23
23
Чижмарь Ю.В.
23
25
28
26
26
Спаський А.С.

“Прямий” телефонний зв’язок проводиться у приймальні
громадян облдержадміністрації (каб. №36) з 10.00 до 12.00,
Т.Л.Подашевською, В.М.Максименком - з 14.00 до 16.00.
Контактні телефони: 286-84-11; 286-10-06.
Андрій СПАСЬКИЙ,
заступник голови - керівник апарату адміністрації.

ГРОМАДСЬКА РАДА
ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА НЕ МАЄ
СТАТИ “КИШЕНЬКОВОЮ”

Гарантуючи громадянам право на участь в управлінні державними справами, Кабінет Міністрів України 3 листопада 2010 року прийняв історичну, з
точки зору демократизації суспільства, Постанову № 996 “Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”. Встановлено абсолютно новий порядок формування громадських рад.
Якщо раніше вони призначалися впливу громадськості на владу. Тому
керівником відповідного владного ор- будь-яке протиправне втручання з
гану виконавчої влади із складу тих, боку влади в процес їх діяльності покого він, на свій розсуд вважав за по- вністю блокує громадські ініціативи і
трібне запросити, то відтепер введена позбавляє громадян їхніх конституабсолютно нова процедура виборнос- ційних прав. Порушує норми чинного
ті. Представники інститутів громадян- законодавства України”.
Створення “кишенькових” громадського суспільства на установчих зборах самі обирають склад громадської ських рад в Україні, за словами Олени
Єскіної, практикується достатньо ширади без втручання установи.
За результатами голосування, роко. Законодавчо визначений мехакерівник органу виконавчої влади нізм їх обрання постійно порушується.
зобов’язаний лише затвердити склад Сприяють цьому, на думку фахівця,
обраних представників, і громадську відсутність ефективного дієвого мехараду, яка здійснюватиме громадський нізму впливу громадськості на владу.
На жаль, і чиновники недооцінюють
контроль, вестиме спостереження за
діяльністю цього органу, вважати ле- усі переваги співпраці з громадськістю. Вони не розуміють, що внутрішня
гітимною.
У законі це прописано чітко й де- критика і позитивне реагування на
мократично. Проте, в реальному житті неї, врешті-решт, тільки підвищує діне все так безхмарно. Між владними єву спроможність державної устаноорганізаціями і обраними громад- ви. До того ж, краще мати внутрішню
ськими радами нерідко виникають критику, ніж потім - зовнішню.
Проблемою є й бажання деяких
непорозуміння. Не налаштований на
компроміс керівник і в нових умовах громадських діячів, які йдуть до гронамагається створити лояльну до мадських рад, задовольняти свої
собе громадську раду. На жаль, такі власні інтереси. Саме такі “представвипадки не поодинокі. Та чи виграє від ники народу” й погоджуються на роль
“кишенькових”.
цього суспільство?
“Наша Асоціація категорично проЯк повідомила член координаційної ради Асоціації громадських рад тестує проти протиправних дій ДержУкраїни Олена Єскіна, нещодавно до земагентства і вимагає затвердити
них звернулися громадські організа- обраний склад громадської ради на
ції, які увійшли до складу громадської підставі протоколу установчих зборів
ради при Державному агентстві зе- від 16 червня 2011 року. І закликає
мельних ресурсів. У своїй заяві вони забезпечити функціонування громадстверджують, що, не зважаючи на те, ських рад на принципах відкритості,
що установчі збори громадської ради гласності, прозорості, що дозволить
цього відомства 16 червня 2011 року їм повноцінно та ефективно виконувапройшли без будь-яких порушень, ти свої функції”, - наголосила Олена
голова агентства земельних ресурсів Єскіна.
Обраний головою громадської
відмовляється затвердити її склад і не
визнає протоколу установчих зборів. ради при Держземагентстві України,
За словами представниці координа- але не визнаний його керівником, гоційної ради, це є грубим порушенням лова профспілки працівників галузі
пункту 9 Типового положення, яке земельних відносин Дмитро Філіпчук
регулює діяльність громадських рад. зауважив, що “головною метою діВсупереч закону, замість затверджен- яльності обраної громадської ради
ня демократично обраного складу, вбачалася, реальна, а не на словах,
оголошено про створення ініціативної боротьба з корупцією у земельних
групи щодо проведення повторних відносинах, яка б перешкоджала здійсненню маніпуляцій із земельними діустановчих зборів.
На думку Олени Єскіної, головною лянками з боку посадовців”.
Дмитро Філіпчук категорично непричиною цього є небажання керівництва Держземагентства бачити згоден з рішенням Держземагентства
громадську раду у складі, в якому не- України не визнавати обрану громадську раду. “Ми маємо намір звернумає контрольованої більшості.
“Асоціація надзвичайно занепо- тися до суду, прокуратури, а також до
коєна такою ситуацією, - зазначила Президента і Прем’єр-міністра за підвона. - Сьогодні інститут громадських тримкою”, - зазначив він.
Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ.
рад є практично єдиним механізмом

висловили підтримку Президентові
в боротьбі з корупцією
Представники української інтелігенції висловили підтримку
Президентові України в боротьбі з
корупційною системою. “Коли ми
бачимо реальні конкретні кроки з
подолання корупції, які Ви робите,
ми свідомо і впевнено підтримуємо Вас на цьому шляху”, - йдеться
у посланні представників української інтелігенції до Президента
Віктора Януковича.
“Кожен з нас, хто тут підписався, міг би навести реальні приклади
того, як звернення до Президента
давало однозначно позитивний
результат. Саме завдяки Вашому
втручанню вдалося зберегти Інститут українознавства. Саме Ви втрутилися в ситуацію, коли ми звернулися з тривогою про те, що масово
вирубуються реліктові ліси поблизу Львова... І подібних прикладів
можна було б навести чимало. Ви
завжди стоїте на позиціях захисту
загальнолюдських вартостей і держави”, - пишуть автори.
Представники інтелігенції, як
ніхто, розуміють, що це непроста
справа - переламати хребет корупційній системі, яка існувала в незалежній Україні завжди. Повсюдно
відчувається колосальний спротив
цієї системи. “Але це хоч складна,

однак вдячна справа, Вікторе Федоровичу. І чесні люди, а їх в Україні більшість, підтримають Вас. Ви
лише повинні чітко триматися вибраного курсу. І не зважати - свій
чи чужий: раз було зловживання,
завдано шкоди державі - повинен
відповідати.
Люди вже починають вірити в
те, що Ваше змагання за правову
державу матиме успіх”.
На думку авторів, корумпований чиновник уже почав боятися,
бо майже щодня когось із зловмисників арештовують, ловлять
на хабарях і притягують до відповідальності. Це правильний шлях. І
можливо потрібна ще більша жорсткість. “Ми в цьому на Вашому
боці, пане Президенте. І ми певні,
на Вашому боці більшість українців, які хочуть, щоб у країні був
порядок. Маєте рацію, демократія
- це не хаос і не безпорядок. Державна служба - це цивільна армія
на службі народу, в ній мусить бути
порядок. І Ви правильно робите,
що жорстко його наводите. Йдіть
відважно обраною Вами дорогою
- реформуйте Україну, не допустіть згортання реформ, ламайте
корупцію і ведіть державу до демократичного урядування. З Вами

- народ”,- йдеться у посланні.
Відкритий лист до Президента України підписали: Віталій
Коротич, поет, письменник, публіцист; Борис Патон, президент
Національної Академії наук України; Сергій Квіт, президент Національного університету “КиєвоМогилянська
Академія”;
Віра
Нанівська, директор Міжнародного центру перспективних досліджень, кандидат історичних наук;
Петро Кононенко, директор Інституту українознавства; Лесь Танюк,
Голова Спілки театральних діячів
України; Володимир Цибулько,
поет, перекладач, есеїст; Леонід
Губерський, ректор Київського
національного університету імені Тараса Шевченка; Олександр
Злотник, композитор; Віктор Гуцал, народний артист України, лауреат премії імені Тараса Шевченка; Олег Микитенко, письменник,
шеф-редактор журналу “Всесвіт”,
заслужений працівник культури;
Ганна Сазоненко, директор Українського Гуманітарного ліцею Національного університету імені
Тараса Шевченка та інші.
Укрінформ
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Людвинівка радо гостей зустрічала…
Вперше на Пророка Божого Іллю в
Людвинівці відзначили День села. Приурочила його сільська громада до 25-річчя

зведення тут житлового масиву для переселенців з чорнобильської
зони.
Ось як писала про ті
події 26 червня 1986 року
наша районка: «Ще кілька тижнів тому на околиці
Людвинівки стояла звичайна для сільської місцевості
тиша. А сьогодні куди не
кинь оком – панорама будівельного майданчика. Тут
широким фронтом ведеться спорудження житлових
будинків. Ростуть вони як
у тій казці, «не по днях, а
по годинах». А вже 2 серпня газета повідомляла: «З
усіх кінців району, області
мчать автомобілі, автобуси
у напрямку Людвинівки. Це
й зрозуміло, адже саме тут
тернопільські будівельники
одними із перших спорудили житло для евакуйованих

із Чорнобильського району… Вдячність
сяє на обличчях усіх учасників свята
«Новосілля», а особливо тих, кого спіткало лихо на атомній. Ще б пак.
Адже не минуло й трьох місяців
після того, як вони змушені були
залишити свої домівки, а тепер
поселяються у нові, прекрасні
світлиці». Атмосфера того дня чимось нагадувала нинішнє 2 серпня, хоча в минулому було більше
смутку і навіть сліз, ніж радості.
Адже лихо змусило переселенців
залишити край пращурів, віддавши його на поталу хижим звірам,
вітрам і негоді. Тут було все інше,
чуже.
І ось минуло 25 літ.
Знайшовши на цій землі захисток у біді, колишні
чорнобиляни
прижилися
на новому місці і полюбили
його, багато сімей породичалися з корінними жителями. Для їх дітей, внуків
людвинівський край став
уже рідним.
Тож і свято відтепер рідного села, відзначали радісно, зібравшись гуртом від
малого до старого. Хлібомсіллю привітала громаду
сільський голова Тетяна Суліма. Ветерани праці, активісти громадського життя села, всі,

хто вносить вагомий внесок
в
соціальнокультурний
розвиток населеного пункту, були нагороджені від
сільської ради
почесними
грамотами,
цінними подарунками. Добра, злагоди,
усіляких
гараздів зичили
людвинівцям
ня, начальник відділу культури та
туризму райдержадміністрації Ліна
Факторович, Соснівський голова
Олена Йовенко.
Особливо щиро
вітала громада Семена Ханіна, який
віднедавна щиро
опікується селом.
Він уже допоміг
місцевій владі в
благоустрої дитячого садка. На святі ж знову вручив
сільському голові
фінансову
допомогу на вирішення
не менш нагальних
проблем. До речі,
громада, поціновуючи піклування
про свій добробут, подарунками
привітала й шановних гостей.
Багатьох присутніх на святі
зачарувала виставка талановитих місцевих народних майстрів,
конкурс дитячого малюнка на асфальті.
Завершилося свято концертом учасників художньої самодіяльності Людвинівки, Фасової,
Соснівки та масовими гуляннями
на центральній площі села.
Анна ЛЕОНІДОВА.
На фото: фрагменти свята.

гості, вручали подарунки.
Серед них заступник голови районної ради Олег
Майстренко, депутати районної ради Семен Ханін і
настоятель храму Преподобної Серафими Сербської села Лишня ігумен
Філарет (Єгоров), Фасівський сільський голова
Іван Онищенко, представники з братньої Білорусі,
які наразі є учасниками
Міжнародного Київського
літнього богословського
інституту при соціальному
духовно-просвітницькому
центрі «Ковчег» с. Лиш-

соціологічне дослідження

Прихильників незалежності в Україні більше,
ніж її противників
Якби референдум щодо незалежності України відбувся
у квітні 2011 року, населення
переважною більшістю (47%)
проголосувало б за неї, а проти висловилося б 28% наших
співгромадян. Такі дані багаторічного проекту Інституту соціології НАН України “Моніторинг
соціальних змін” оприлюднила
на прес-конференції у середу
старший науковий співробітник Інституту, директор Фонду
“Демократичні ініціативи” імені
Ілька Кучерева Ірина Бекешкіна, повідомляє кореспондент
УКРІНФОРМу.

І.Бекешкіна додала, що, з
іншого боку, якщо порівняти ці
дані з отриманими напередодні
10-річного ювілею, кількість тих,
хто проголосував би за незалежність, за цей час зменшилася на
10%. Науковець звернула увагу
на те, що вони перейшли не до
стану її противників, число яких
за десять років залишилося стабільним на рівні 28%, а в розряд
тих, кому байдуже, незалежна
Україна чи ні. “Це, звичайно, привід замислитися”, - зауважила
І.Бекешкіна.
Вона навела ще один парадоксальний, на її думку, факт:

попри те, що 47% громадян
України проголосували б за її
незалежність, стільки ж, тобто
47%, шкодують за тим, що розпався Радянський Союз. “Правда, це не зовсім ті самі люди,
але за цим шкодує і значна частина з тих, хто проголосував би
за незалежність”, - зазначила
науковець.
І.Бекешкіна також повідомила: громадяни по-різному
сприймають зміни, що відбулися в житті людей за роки незалежності. Якщо у 1994 році 43%
населення вважали, що ці зміни
були необхідні, хоч і не такою ці-

ною, то зараз таку думку поділяють 25%. Майже третина наших
співгромадян (23%) сьогодні
переконані, що необхідності в
таких змінах не було взагалі, а
19% із задоволенням повернули
б те, що було у доперебудовний
період.
Водночас, зауважила І.Бекешкіна,
істотно
поліпшилося
суб’єктивне життєвідчуття людей порівняно з 1998 роком: тоді
більшість населення (60%) вважали, що “терпіти наше тяжке
становище вже неможливо”, а у
2011 році 53% наших співгромадян вважають, що “жити важко,

але можна терпіти”. Удвічі - з 4%
до 9% - збільшилася й кількість
тих, хто вважає, що “все непогано і можна жити”.
Проект “Моніторинг соціальних змін” був розпочатий Інститутом соціології НАН України у
1992-1994 роках. Щороку опитувалося в середньому 1800 осіб
за репрезентативною вибіркою,
що представляє доросле населення України (старше 18 років).
У квітні 2011 року було опитано
1200 осіб за репрезентативною
вибіркою.
Надія Юрченко.
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«Формулу-1» у Вишгороді
виграв арабський гонщик

Закінчення. Початок на 1 стор.
Трансляція змагань велася в 100 країнах світу, аудиторія, яка слідкувала за їх ходом сягала 300 мільйонів вболівальників. Для України проведення такої гонки світового
рівня є великою честю. Як зазначив голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк захоплюючі перегони, в яких брали участь найсильніші пілоти водомоторної
«Формули», не лише популяризують ці змагання, а й дають
можливість світовій спільноті краще пізнати нашу прекрас-

ну Україну й, зокрема, гостинну Київщину, яка славиться
своїми мальовничими краєвидами, багатою історією, потужним економічним потенціалом, а головне – працьовитими і щирими людьми. Член Олімпійського комітету, Президент Міжнародної федерації водно-моторного спорту
Рафаель Кьюлі відзначив високий рівень підготовки та організації цих змагань. Також він сказав, що буде рекомендувати проведення цих змагань в Україні наступні 5 років.
В рамках фінального заїзду пілоти подолали 50 кілометрів. Практично всю гонку на “хвості” у
Абу Дабі сиділа команда Катара і точно в
такому порядку розподілилися місця переможців. Першим став Ахмед Аль-Хамілі
із Об’єднаних Арабських Еміратів. Другим
– нинішній лідер загального заліку, гонщик
команди Катара – Джей Прайс.
Переможців нагородив голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк.
Чемпіонат «Формула-1» на воді завершився змаганнями за Кубок Президента
України . У змаганнях брали участь по два
боліди на вибування. Переможцем цих перегонів знову стала команада з Еміратів,
яка здобула перше місце й на “Формулі-1“.
Друге місце - команди Китаю, а третє - в
італійця Каралла, який виступав за Катар.
Чемпіонат закінчився святковим концертом.

”

Фоторепортаж

Анни

С У Х Е Н КО .
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Рука допомоги
для макарівських
спортсменів

Наші земляки

ТВОРЧА МАНЕРА
БОРИСА БО Й КА
Його графічна доробка відзначалася широким творчим діапазоном. Кожний новий твір глядачі сприймали
з великим інтересом, їх приваблювала нестандартність
творчого мислення, своєрідний образний світ його аркушів, незвична графічна мова, підкреслений динамізм
композиції, високий творчий потенціал, яскраве обдарування.
В уродженця с. Бишів (1950) Бориса Бойка
рано проявився талант
художника. Від двадцяти
років юнак вже працював
художнім редактором київських видавництв “Техніка”, “Будівельник”. На
першому курсі столичного
художнього інституту він
вже створював політичні
плакати у Політвидавництві
України, згодом – у творчій майстерні Київського
комбінату монументальнодекоративного мистецтва
Художнього фонду України
“Агітплакат”.
У творчій манері Бориса
Бойка простежувалися такі
важливі моменти, як продуманість композиції, вивіреність малюнка, пластична винахідливість, стрімкий
темперамент і глибокий
зв’язок з найкращими традиціями української графіки. У 1980 році наш земляк
став дипломованим графіком. П’ятирічне навчання у
майстерні відомого українського графіка і живописця, заслуженого діяча
мистецтв республіки, професора Тимофія Лящука
не минуло даремно. Оволодіння технікою допомогло йому сильніше висловлювати задум, утвердити
громадське значення теми,
свої переконання.
Наступні
шість
років
(1980-1986)
Борис
Михайлович
працював
художником-постановником телевізійних програм
у Держтелерадіокомітеті.
Копітка і напружена робота щодня, невичерпна
любов до своєї справи,

вміння вбирати і відбирати
все краще і потрібне в неосяжному морі інформації,
палка любов до книжок,
глибоке розуміння кіно і театру допомагали йому бути
непересічним художникомграфіком.
Зазначимо, що особливо цінував Борис Бойко
живе спілкування з людьми. З ним ніколи не було
нудно. Про все мав свою
особисту думку, з гумором
коментував ту чи іншу подію, з радістю і задоволенням ділився знаннями, враженнями від побаченого,
прочитаного. Тому і мав багато знайомих, справжніх
друзів.
У 1987 році графіка, члена Спілки художників України Б.М.Бойка запросили на
посаду старшого викладача Київського університету
технологій і дизайну. Герой
нашої розповіді володів
цінними якостями педагога – терпінням, тактом, а
головне, він виховував не
собі подібних, а розвивав
індивідуальність молодого
митця. Не нав’язував студентові своєї думки, а примушував його самого замислюватися над тим, що
відбувається, зробити свої
власні висновки.
Працюючи в галузі графічного дизайну, графіки,
технік акварелі, батику Борис Бойко від 1975 року
брав участь у республіканських і всесоюзних виставках. Старанно, прискіпливо
готував свої плакати, офорти на закордонні художні
виставки. Він пишався тим,
що з його творчістю були

читацький
марафон

Толстого ЦЕ
ПОРАДУВАЛО Б
У
французькому
місті
Анже протягом 46 годин підряд проходитиме прилюдне
читання “Війни і миру” Толстого.
На відкритій сцені двісті
французів - прихильників російського класика, змінюючи
один одного, прочитають усі
1700 сторінок роману. Наймолодшому з читців – дванадцять
років,
старшому
- за вісімдесят. Як повідомляє газета “Известия”, ця
безпрецедентна акція стане
головною подією щорічного
фестивалю “Захопленість”,
який проводиться в Анже в
тринадцяте.
Читання почнеться 9 вересня о 21:30 і завершиться
приблизно через дві доби.
Організатори взяли за основу
перший переклад роману на
французький, який був схвалений самим автором.
На відкриття фестивалю
приїде Колетт Толстая - президент французького Товариства друзів Льва Толстого
і, можливо, ще деякі його нащадки.
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знайомі відвідувачі салонів
на Кубі, в Монголії, Німеччині, Словаччині, Чехії, Фінляндії, Японії, Болгарії.
Мистецтвознавці, рецензенти давали високу
оцінку творчому доробку
митця, наголошували на
тому, що його почерк відзначався
динамічністю,
напругою, тонким психологізмом, майже філігранною деталізацією, за якою
відчувалася велика і копітка робота. І, безумовно, –
талант. Зокрема, це твори
“Місто
мертвих”,”Згадка
про море”, “Старе місто”,
плакати “Одягнемо наші
міста у зелене вбрання”,
“Друга спеціальна сесія
Генеральної Асамблеї ООН
з розброєння – травень
1982”, “За повне і загальне
розброєння”, “Уклін раба”,
“Жертва СНІДу” та інші,
створені у семидесятихдев’яностих роках минулого століття.
Відомий
український
графік Борис Михайлович
Бойко закінчив свій земний
шлях 23 квітня 2003 року
у Києві. Його робітня нагадувала пташине гніздо,
у ній кожен почував себе
затишно, а усі предмети –
книги, ескізи, фарби, рами,
полотна – мали своє місце.
Як професійний художникграфік, патріот свого народу усе своє свідоме життя
займався вивченням генези української орнаментики, цікавився закономірностями її розвитку.
До останніх днів свого
життя підтримував родинні
і ділові контакти із земляками, часто приїздив до
Бишева, надихався новими
ідеями, задумами, любив
спілкуватися з природою,
мав щирих приятелів і любителів
образотворчого
мистецтва.
Валентин Сандул.
с. Новосілки - м. Київ.

Важко переоцінити значення спорту
для української молоді. Заняття спортом
служать запорукою здоров’я і активності, вберігають від шкідливих звичок, сти-

мулюють до нових звершень і перемог
не тільки у змаганнях, але в усіх інших
сферах життя. На жаль, багато спортивних юнацьких організацій в Україні, особливо у районах, знаходяться на межі
виживання. І добре, що в наш нелегкий
час знаходяться такі люди, як депутат
Семен Григорович Ханін, яким небайдужа доля юних українських спортсменів.
Депутат вже давно бере активну участь
у розвитку спортивного життя рідного
Макарівського району. За власний кошт
Семен Григорович надає фінансову підтримку кільком спортивним клубам, допомагає в організації змагань, особисто
нагороджує подарунками юних переможців.
Сфера благодійних ініціатив депу-

тата Ханіна не обмежується одним видом спорту. Він радо підтримує і дзюдо,
і бокс, і футбол. За активну участь у вирішенні проблем спортивного клубу боротьби «Прометей» на початку
року Семена Григоровича було
обрано президентом цієї організації. Почесна посада дала
змогу депутату ще оперативніше реагувати на потреби клубу,
брати безпосередню участь в
організації його життя.
Вдячні своєму благодійнику
і вихованці спортивного клубу
«Чемпіон». Семен Григорович
Ханін виділив кошти на організацію змагань з боксу, а також
відзначив подарунками молодих
талановитих спортсменів Олександра та Станіслава Скороходів, які стали переможцями на
чемпіонаті України з кікбоксингу,
та Петра Довніча, який став чемпіоном Київської області з боксу.
Депутат впевнений, що подібні
нагородження стимулюватимуть
юнаків до майбутніх перемог,
мотивуватимуть їх займатися
наполегливіше.
Семен Ханін не оминає своєю увагою й улюблений спорт
українців – футбол. Наразі депутат опікується проблемами
футбольного клубу «Макарів».
Така благодійна підтримка дуже
важлива для спортивних клубів,
матеріальна база яких часто
знаходиться у поганому стані, а
коштів на вирішення нагальних
проблем не вистачає.
Та не тільки юнацький спорт потребує
фінансової допомоги небайдужих. Ще
одна важлива проблема у цій сфері – фізична культура для інвалідів. Успіхи українських паралімпійців довели, що люди з
обмеженими фізичними можливостями
мають не менше жаги до перемоги, ніж
інші спортсмени. Проте їм необхідно
більше уваги, а організація їх спортивної
активності потребує додаткових коштів.
З розумінням поставившись до проблем
макарівських інвалідів, Семен Ханін вирішив простягнути руку допомоги місцевому спортклубу для людей з обмеженими
фізичними можливостями «Фенікс». Тепер паралімпійці матимуть змогу якнайповніше реалізувати свій спортивний потенціал.

«Дитинство у християнській традиції
та сучасній культурі»
Дев’ятий рік поспіль з благословення
Блаженнішого Володимира, Митрополита
Київського і всієї України діє міжнародний
Київський літній богословський інститут. У
2011 році він присвячений темі «Дитинство у

християнській традиції та сучасній культурі».
Організатори Інституту – «Центр св. Климента: спілкування та діалог культур», наукововидавниче об’єднання «Дух і літера», Центр
європейських гуманітарних досліджень НаУКМА (директор – Костянтин Сігов). Він проходить в соціальному духовно-просвітницькому
центрі «Ковчег» при парафії Преподобної Параскеви Сербської села Лишня (настоятель –
депутат Макарівської районної ради, голова
постійнодіючої комісії з благодійництва ігумен Філарет (Єгоров)).
Заняття звернені до всіх, хто прагне роз-

ширити свій богословський, філософський
та культурологічний світогляд. Слухачами є
переважно студенти, випускники та викладачі світських та духовних навчальних закладів
з України та інших країн. Окрему програму
розроблено для дітей,
тому вони навчаються
разом з дорослими за
окремою методою.
Цього року в ньому
беруть участь настоятель парафії Святителя Амвросія Медіоланського міста Мілан
(Італія),
протоієрей
Микола Макар, професор богослов’я Мюнстерського університету (Німеччина) Томас
Бремер, професор філософії Університету
Батлер (Індіанаполіс,
США) Пол Валієр, професор богослов’я Університету Сент-Пол
(Американська Православна Церква), диякон
Павел Гаврилюк, ректор Паризької семінарії
(Франція) священик Дідьє Берте, професор
літератури Свято-Тихоновського православного університету (Москва) Ірина БагратіонМухранелі, професор філософії Харківського
державного університету ім. М. Каразіна, викладач Об’єднаної богословської аспірантури (Москва) Олександр Філоненко, поет та
видавець (Мінськ, Біларусь) Дмитрій Строцев, соціальний працівник (Франція) Беатріс
де ла Вільйон та інші.
Нещодавно Преосвященніший Іларій,

Єпископ Макарівський, вікарний архієрей
Київської єпархії, керуючий Макарівським
вікаріатством, Голова Комітету з біоетики та
етичних питань при Священному Синоді УПЦ
відвідав заняття Інституту. Він взяв участь
у лекціях та круглому столі «Християнське
богослов’я та сучасна освіта» разом з науковцями та заступником голови райдержадміністрації з гуманітарних питань Олександром
Гуменюком та керуючим справами (секретар
виконавчого комітету Макарівської селищної
ради) Сергієм Вовкулою.
Засідання круглого столу очолив професор Києво-Могилянської Академії та Сорбонни Костянтин Сігов, до учасників приєднався
протоієрей, секретар Всеукраїнського православного педагогічного товариства Богдан Огульчанський. Макарівський архієрей
наголосив на необхідності подальшої тісної
співпраці світських і духовних навчальних закладів, підкреслив, що богослов’я не повинно бути відірваним від реалій життя, а головним критерієм, до якого повинні приводити
богословські роздуми, є християнська любов
до ближніх.
Під час жвавої дискусії Владика відповів
на численні запитання, відбувся обмін досвідом щодо викладання богословських дисциплін. З радістю керуючий Макарівським
вікаріатством поспілкувався з наймолодшими учасниками Інституту, а діти з вдячністю
подарували Його Преосвященству виготовлені власноруч паперові ангелочки з добрими, теплими побажаннями.
Прес-служба Макарівського
благочиння Української
Православної Церкви.

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

6
субота, 6 серпня
Ут-1

6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
6.55 Ера здоров`я.
7.30 Кориснi поради.
7.45 На олiмпiйський Лондон.
8.00 Шустер-Live.
12.30 Танцi з зiрками (Iталiя)..
14.25 Країна якостi.
14.50 Наша пiсня.
15.35 В гостях у Д. Гордона.
17.20 Зелений коридор.
17.30 Х/ф “Немає невiдомих
солдат”.
19.05 Майстер-клас.
19.25 Золотий гусак.
19.55,21.25 “Нашi в Кремлi”.
Концерт Софiї Ротару.
21.00 Пiдсумки дня.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.05 Ера здоров`я.
23.30 Питання з О. Березовською.
23.40 Концерт М. Поплавського
“Я - українець”.

0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 ТелеАкадемiя.
2.00 Д/ф “Стоп-мафiя”.
3.00 Х/ф “Немає невiдомих
солдат”.
4.35 Х/ф “Попелюшка”.

1+1

6.10 М/ф “Смурфи”.
7.05 “Справжнi лiкарi”.
8.05 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 Х/ф “Вендi Ву: королева
воїнiв”.
11.40 Бойовик “Командир
ескадрильї”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
13.55 “Голос країни”.
17.25 “Криве дзеркало”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Школа проживання”.
23.35 Бойовик “Вуличний
боєць”. (2 к.).
1.15 Бойовик “Шлях воїна”.
(2 к.).
2.45 Мелодрама “Гарем”. (3 к.).

* * *
Ут-1

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.05 Д/ф “Няньки дикої природи”.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
1.20 Пiдсумки тижня.
1.40 Х/ф “Не той”. (2 к.).
5.25 Околиця.

1+1

6.40 М/ф “Всесвiтнiй потоп”.
8.35 М/ф “Повернення блудного папуги”.
9.05 Лотерея “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Шiсть кадрiв”.
11.35 “Криве дзеркало”.
13.40 “Одружений за власним
бажанням”.
14.50 “Тиждень без жiнок”.
16.00 Х/ф “Школа проживання”.
19.30,0.00 “ТСН”.
20.00 “Голос країни”.
22.05 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 “Голос країни - результати голосування”.
23.00 “Свiтське життя”.

ПОНЕДІЛОК, 8 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.20 Т/с “Роксолана”. Фiльм 1.
“Настуня”.
10.15 Мiсяць без жiнок.
11.05 Перш за все, ми люди.
11.45 Шеф-кухар країни.
12.35 Право на захист.
12.55 Армiя.
13.10 Кордон держави.
13.30 Х/ф “Вони йшли на Схiд”.
16.15 Х/ф “Сто тисяч”.
17.50 Вiкно до Америки.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
19.10 Х/ф “Дачна подорож
сержанта Цибулi”.
20.25 Сiльрада.
20.40 На добранiч, дiти.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Футбольний код.
22.50 Погода.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15 Вертикаль влади.

0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Свiт спорту.
1.55 Т/с “Європейський конвой”
3.35 Х/ф “Золотий ключик”.
4.55 М/с “Сандокан”

1+1

6.25 Т/с “Тiльки кохання”.
7.20 Комедiя “Усмiхнись,
песику”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00 Т/с “Майстер i Маргарита”.
10.55 Х/ф “Вогнем i мечем”.
14.45,1.55 Мелодрама “Слiпе
кохання”.
17.55,4.45 Мелодрама “Прогулянка Парижем”.
19.30,23.55 “ТСН”.
20.10 Т/с “Доярка з
Хацапетiвки 3”.
21.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 “Зняти все”.
23.00 “Iлюзiя безпеки”.
0.10 Трилер “Самотнi серця”. (3 к.).

Iнтер

5.45 Х/ф “Рiдна кров”.
7.10 Х/ф “Мiй принц”.

вівторок, 9 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.30 Т/с “Роксолана”. Фiльм 1. “Настуня”.
10.25 Мiсяць без жiнок.
11.15,5.05 М/с “Сандокан”.
11.45 В гостях у Д. Гордона.
12.45 Хай щастить.
13.05 Темний силует.
13.20 Х/ф “Дачна подорож
сержанта Цибулi”.
14.50 Х/ф “Бiля небезпечної межi”.
16.30 Х/ф “Капiтан Пiлiгрима”.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
19.15 Х/ф “Холодне лiто 53-го”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Концерт Вiтаса “Безсонна нiч”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15,0,35 Вертикаль влади.
0.30 Пiдсумки.

інтер

5.30 Т/с “Смерть ВазiрМухтара”.
7.00 “Мiстечко 2011”.
7.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
7.35 М/с “Вiнкс”.
8.20 “Мiстечко 2011”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Жити - це модно”.
11.20 Т/с “На шляху до серця”.
17.05 “Юрмалiна 2010”.
19.05 “Гаряче крiсло”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 “Бенефiс”.
23.30 Х/ф “Апельсиновий сiк”.
1.30 Х/ф “Русичi”. (3 к.).
3.00 Д/ф “Смiливi люди”.
3.55 “Подробицi” - “Час”.
4.20 “Формула кохання”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00 Х/ф “Чортове колесо”.
8.40 Т/с “Останнiй кордон”.
11.50 Гола красуня.
13.00 Т/с “Дитина навпiл”.

15.00 Т/с “Злочин буде розкрито”.
18.00 Т/с “Дитина навпiл”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Дитина навпiл”.
21.15 Т/с “Вiйськова розвiдка”.
(2 к.).
1.45 Х/ф “Гра”. (3 к.).
3.40 Подiї.
4.00 Х/ф “Мiстер Щур”.
5.30 Срiбний апельсин.

ICTV

4.50 Погода.
4.55 Факти.
5.15 Погода.
5.20 Х/ф “Останнi днi планети
Земля”.
6.45 Козирне життя.
7.20 Х/ф “Шпигун, який любив
мене”.
9.55 Велика рiзниця.
10.45 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.10 Квартирне питання.
12.10 Х/ф “Зiткнення з безоднею”.
14.50 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом.
16.40 Провокатор.

17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.15 Х/ф “I цiлого свiту мало”.
23.00 Х/ф “Глибоке синє море”.
(2 к.).
1.05 Х/ф “Шпигун, який любив
мене”.
3.15 Х/ф “Зiткнення з безоднею”.

стб

5.20 М/ф “Ну, постривай!”
6.20 Х/ф “Руслан i Людмила”.
7.45 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
8.00 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.10 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
12.10 Х/ф “Вам i не снилося”.
14.05 Х/ф “Блеф”.
16.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 Х/ф “Спортлото-82”.
21.10 Х/ф “Iдеальна дружина”.
23.10 Х/ф “Нiщо не вiчно”.
2.50 “Мобiльна скринька”.
3.50 Нiчний ефiр.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

неділя, 7 серпня
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.30 Крок до зiрок.
7.00 Д/ф “Няньки дикої природи”.
7.20 Свiт православ`я.
7.40 Питання з
О.Березовською.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50,0.50 Кориснi поради.
9.05 Як це?
9.30 Золотий гусак.
9.55 Крок до зiрок. Євробачення.
10.35 Шеф-кухар країни.
11.30 Танцi з зiрками (Iталiя).
12.35 Концерт Вiтаса “Пiснi
моєї мами”.
13.55 Х/ф “Вони йшли на Схiд”.
16.35 “Нашi в Кремлi”. Концерт
Софiї Ротару.
18.55 Футбол. “Шахтар”
(Донецьк) - “Кривбас”
(Кривий Рiг).
21.00 Пiдсумки тижня.
21.15 Головний аргумент.
21.30 Фольк-music.

4.20 Бойовик “Дикий схiд”. (2 к.).
5.55 “Справжнi лiкарi”.
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0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Свiт спорту.
1.55 Т/с “Європейський конвой”.
3.25 Х/ф “Капiтан Пiлiгрима”.

“1+1”

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
7.00,13.15 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
8.35,20.10 Т/с “Доярка з
Хацапетiвки 3”.
9.30 “Iлюзiя безпеки”.
10.25 “Сiмейнi драми”.
11.20 “Не бреши менi”.
12.15,5.20 “Iлюзiя безпеки. Секрети окультизму”. “Чаклуни”.
14.35,4.35 Т/с “Детективне
агентство “Iван-да-Мар`я”.
15.30 “Шiсть кадрiв”.
15.50 “Мiняю жiнку 2”.
17.05 “Зняти все”.
17.40 “Сiмейнi драми”.
18.30 Т/с “Iсторiя зечки”.
19.30 “ТСН”.
21.00,1.40Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 “Зняти все”.
23.00 “Грошi”.

0.35 Бойовик “Командир
ескадрильї”.
2.15 “Одружений за власним
бажанням”.
3.15 “Тиждень без жiнок”.
4.25 М/ф “Всесвiтнiй потоп”.
5.50 “Ремонт +”.

інтер

5.00 Т/с “Смерть ВазiрМухтара”.
6.30 Х/ф “Русичi”.
8.05 М/с “Вiнкс”.
9.05 М/с “Маша i Ведмiдь”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 Х/ф “Там, де живе любов”.
11.50 Х/ф “Грiх”.
13.50 Х/ф “Замовлення”.
15.30 Х/ф “Дiвчинка”.
18.05,20.25 Т/с “Бiлий налив”.
20.00 “Подробицi”.
22.25 Х/ф “Пiдсадний”.
0.40 “Подробицi” - “Час”.
1.05 Х/ф “Сафо”.
2.35 Х/ф “Там, де живе любов”.
4.05 Знак якостi.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Х/ф “Петровка, 38”.
9.00 Ласкаво просимо.

9.00 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.00 Т/с “Навiгатор”.
12.00,4.10 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Спальний район”.
13.35 “Сiмейний суд”.
14.30 “Юрмалiна-2010”.
16.25 “Чекай на мене”.
18.05 Т/с “Бумеранг з минулого”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
21.25 Т/с “Знахар”. (2 к.).
23.30,3.25 Д/ф “Тридцять рокiв
самоти. Ян Арлазоров”.
0.25 Х/ф “Нормальне життя”. (2 к.).
2.10 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Д/ф “Дiти - герої”.
4.35 “Формула кохання”.

ТРК “Україна”

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.00,20.20 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Вiсяки 2”.
13.00 “Хай говорять. Капiтановi
дочки”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
0.00 “ТСН”.
0.15 Х/ф “Вiдкрите море”. (2 к.).
2.05 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.55 Трилер “Самотнi серця”. (3 к.).

Iнтер

5.35,14.55 Т/с “Каменська”.
7.20 Х/ф “Хочу дитину”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.15 Т/с “Навiгатор”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.00 “Сiмейний суд”.
17.00 Д/ф “Пристрастi за їжею”.
18.05 Т/с “Бумеранг з минулого”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
21.25 Т/с “Знахар”. (2 к.).
23.30,4.25 Д/ф “А. Вертинська.
Та, що бiжить по хвилях”.
0.25 Х/ф “Око за око”. (2 к.).
2.10 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.40 Д/ф “Мiй Гагарiн”.
3.30 Д/ф “Пристрастi за їжею”.
5.10 “Знак якостi”.

ТРК “Україна”

6.00 Срiбний апельсин.
6.40,17.00,19.00,3.40 Подiї.
7.00,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

10.00 Т/с “Останнiй кордон”.
11.00 Х/ф “Влiтку я вважаю за
краще...”
13.00,18.00 Т/с “Дитина навпiл”.
15.00 Т/с “Злочин буде розкрито”.
19.00,3.30 Подiї.
19.20 Т/с “Дитина навпiл”.
21.15 Щиросерде зiзнання.
22.20 Футбольний уiк-енд.
23.30 Т/с “Опергрупа”. (2 к.).
1.25 Х/ф “Вартовий”. (3 к.).
3.00 Щиросерде зiзнання.
3.50 Х/ф “Петровка, 38”.
5.20 Срiбний апельсин.

ICTV

5.30 Факти.
5.45 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.10 Квартирне питання.
6.55 Анекдоти по-українськи.
7.15 Т/с “Рюрiки”.
7.55 Х/ф “Корабель “Мiсячний
гонщик”.
10.40 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,18.55 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Х/ф “I цiлого свiту мало”.
16.30 Велика рiзниця.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
23.20 Х/ф “Орел дев`ятого
легiону”. (2 к.).
1.40 Х/ф “Психо”. (3 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55,2.30 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 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.05,16.35 Т/с “Ливарний”.
11.05,13.00 Т/с “Майор Вєтров”.
12.45 Факти. День.
13.30 Х/ф “Помри, але не
зараз”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,0.40 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Братани”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
довження”.
8.00,20.20 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Вiсяки 2”.
13.00 “Хай говорять. Рiдня мимоволi”.
14.00,23.20 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
1.00 Т/с “Звiр”, 7 с. (2 к.).
1.50 Х/ф “Орел дев`ятого легiону”. (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”.
6.35,9.00,12.55,19.10,1.40 Спорт.
6.40 Диво-люди.
7.15 12 найкращих шахраїв
України.
7.45 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.05,19.15,0.45 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.35 Т/с “Ливарний”.
12.15,13.00,22.45 Т/с “Пани
офiцери”.
12.45 Факти. День.
14.35,20.10 Т/с “Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.

17.30 Наша Russia.
18.45 Факти.
19.00 Х/ф “Помри, але не зараз”.
21.45 Х/ф “Корабель-примара”.
(2 к.).
23.40 Голi i смiшнi.
1.05 Х/ф “Корабель “Мiсячний
гонщик”.
3.15 Iнтерактив. Тижневик.
3.30 Х/ф “Останнi днi планети
Земля”.

СТБ

5.25 “Нашi улюбленi
мультфiльми”.
7.00 Х/ф “Руслан i Людмила”.
8.35 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
8.55 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Наукове середовище.
Гени проти нас”.
13.10 “Наукове середовище.
“Формула кохання”.
14.25 “Росiйськi сенсацiї.
Страшнi новорiчнi казки”.
15.20 “Зоряне життя. Тi, що
пiшли за 2010 рiк”.
17.05 “Моя правда. Йосип
Кобзон”.
22.45 Т/с “Пани офiцери”.
1.45 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
3.00 Т/с “Термiнатор: Хронiки
Сари Коннорс 2”.
3.45 Пiд прицiлом.
4.35 Т/с “Герої 3”.

СТБ

6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.40 “Чужi помилки. Любов
кiлера”.
8.50 “Чужi помилки. Остання
вiдпустка “нiмця”.
9.50 Х/ф “Спортлото-82”.
11.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Очна ставка. Свята
Матрона Московська”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “У пошуках iстини. Михайло Булгаков: Євангелiє для
Сталiна”.
18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 “Україна має талант! 2”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.25 “Очна ставка. Жертви
насильства”.
23.25 “У пошуках iстини. Таємне
життя Володимира Ленiна”.
0.25 “У пошуках iстини. Любов i
смерть Василя Чапаєва”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
1.50 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.35 Факти.
3.05 Т/с “Термiнатор: Хронiки
Сари Коннорс 2”.
3.50 Провокатор.
4.35 Т/с “Герої 3”.

СТБ

6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.50 Чужi помилки. “Нiж в спину”.
8.50 “Чужi помилки. Родове
прокляття”.
9.50 Х/ф “Iдеальна дружина”.
11.55 Х/ф “Дурна зiрка”.
13.55 “Очна ставка. Жертви
насильства”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “У пошуках iстини. Таємне
життя Володимира Ленiна”.
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.00 “Правила життя. Як
вилiкуватися вiд раку”.
22.25 “Очна ставка. Замiж за
iноземця”.
23.25 “У пошуках iстини. Iван
Грозний: тиран мимоволi”.
0.25 “У пошуках iстини. Роксолана: кривавий шлях до
трону”.

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

4.35 Т/с “Ранетки”.
6.15 Т/с “Журнал мод”.
7.15 Репортер.
7.30 Х/ф “Апартаменти Джо”.
9.00 М/с “Вiтаю в клубi Мiккi
Мауса”.
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.00 М/ф “Принц Єгипту”.
12.00 Х/ф “Любителi собак”.
14.05 Файна Юкрайна.
15.15 Даєш молодь.
16.20 Т/с “Татусевi дочки”.
17.20 Х/ф “Любов на
островi”.
19.10 Х/ф “Найманi вбивцi”.
(2 к.).
22.00 Золотий Грамофон.
0.30 Спортрепортер.
0.35 Х/ф “Румпельштiльцхен”.
(2 к.).
2.25 Т/с “Одна нiч любовi”.

4.00 Вiдчайдушнi домогосподарки клiп-шоу.

нтн

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
7.25 М/с “Черепашки нiндзя”.
9.20 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
11.30 “Речовий доказ”. У лiжку з
матусею.
12.00 Х/ф “Перехоплення”.
13.40 Х/ф “Фронт без
флангiв”.
17.00 Т/с “МУР є МУР 3”.
19.00 Т/с “Мертвий. Живий.
Небезпечний”.
23.30 Х/ф “Новий Франкенштейн”. (3 к.).
1.20 Х/ф “Операцiя “Смарагд”.
2.55 “Речовий доказ”.
3.55 “Правда життя”.
5.00 “Агенти впливу”.

* * *

18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.05 Х/ф “Дурна зiрка”.
23.10 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
0.10 “У пошуках iстини. Cексшпигунство: таємна зброя
КДБ”. “Вольф Мессiнг проклятий провидець”.
2.00 “У пошуках iстини.
Таємницi кремлiвських
смертей: отрути для
вождiв”.
2.45 “У пошуках iстини. Три
демони Врубеля”.
0.00 Нiчний ефiр.

16.00 Новий погляд.
17.00 Т/с “Воронiни”.
17.25 Х/ф “Марлi i я”.
20.00 Х/ф “Новий хлопець моєї
мами”. (2 к.).
21.55 Хочу на Фабрику!
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Нiхто не знає про
секс 2”. (2 к.).
2.00 Т/с “Одна нiч любовi”.
4.20 Загубленi. Клiп-шоу.

НТН

4.30 Т/с “Ранетки”.
6.05 Клiпси.
6.35 Т/с “Журнал мод”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Даєш молодь.
9.00 М/с “Вiтаю в клубi Мiккi
Мауса”.
9.35 М/с “Дональд Дак”.
10.00 М/ф “Мурашка Антц”.
11.30 Даєш молодь.
12.50 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.35 Аналiз кровi.
15.00 Info-шок.

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
7.20 Т/с “Мiс Марпл”.
9.25 Т/с “МУР є МУР 3”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Банда артистiв.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.25 Т/с “Мертвий. Живий.
Небезпечний”.
19.00 Х/ф “Мумiя: принц
Єгипту”.
21.30 Х/ф “Вiйна”. (2 к.).
23.45 Х/ф “Перевертень”. (3 к.).
1.50 Х/ф “Мумiя: принц Єгипту”.
3.55 “Речовий доказ”.
4.25 “Агенти впливу”.
5.30 “Правда життя”.

1.25 Т/с “Анатомiя Грей”.
2.15 Х/ф “Прощай, шпана замоскворецька...”
3.55 Нiчний ефiр.

0.40 Новий погляд.
1.30 Таємницi Господа.
2.55 Т/с “Одна нiч любовi”.
3.40 Руйнiвники мiфiв.

Новий канал

Новий канал

5.10 Т/с “Ранетки”.
6.00 Kids` Time.
6.05 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
6.20 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
7.00 Kids` Time.
7.05 Т/с “Веронiка Марс”.
8.05 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Марлi i я”.
11.55,19.30 Т/с “Щасливi
разом”.
12.55 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13.55,20.10 Т/с “Татусевi
дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.55,21.15 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10,0.25 Спортрепортер.
22.15 Новий погляд.
23.15 Очевидець шок.
0.35 Служба розшуку дiтей.
1.25 Т/с “Анатомiя Грей”.
2.15 Х/ф “Каблучка з Амстердама”.
3.40 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”.
7.50,19.00 Репортер.
8.05 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Ямакасi 2”.
11.20,19.30 Т/с “Щасливi
разом”.
12.20 Здрастуйте, я - ваша мама!
13.55,20.15 Т/с “Татусевi
дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.55,21.15 Т/с “Воронiни”.
19.10,0.25 Спортрепортер.
22.20 Х/ф “Блондинка в
шоколадi”. (2 к.).
0.35 Х/ф “Тимчасово вагiтна”. (2 к.).
2.00 Т/с “Одна нiч любовi”.
2.45 Руйнiвники мiфiв.

НТН

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.50 Х/ф “Перехоплення”.
7.50,12.00 Т/с “Детективи”.
8.20 “Правда життя”. Робiнгуди.
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”.
12.30 Т/с “Павутиння 2”.
13.30 Т/с “Жорстокий бiзнес”.
15.25 Х/ф “Тiнi зникають
опiвднi”.
16.45 Х/ф “Шалене золото”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,5.15 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Павутиння 2”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.25 Х/ф “Перевертень”. (3 к.).
2.30 “Свiдок”.
2.55 “Речовий доказ”.
3.50 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.40 “Черепашки-нiндзя”.

НТН

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.20 Х/ф “Шалене золото”.
7.55 Т/с “Детективи”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.15
“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: НьюЙорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “Павутиння 2”.
13.30 Т/с “Європейський
конвой”.
15.25 Х/ф “Тiнi зникають
опiвднi”.
16.50 Х/ф “Росiйське диво”.
18.30 “Речовий доказ”. Козакирозбiйники.
19.20 Т/с “Павутиння 2”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.25 Х/ф “Епiзод вiйни”. (2 к.).
2.15 “Свiдок”.
2.45 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.40 “Черепашки-нiндзя”.

№ 36

середа, 10 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.30 Т/с “Роксолана”. Фiльм 1.
“Настуня”.
10.20 Мiсяць без жiнок.
11.05,5.25 М/с “Сандокан”.
11.35 В гостях у Д. Гордона.
12.30 Крок до зiрок. Євробачення.
13.10 Х/ф “Холодне лiто 53-го”.
14.55 Х/ф “Їх знали тiльки в
обличчя”.
16.25 Х/ф “Лiсова пiсня”.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
19.10 Х/ф “Невiдома сторiнка з
життя розвiдника”.
20.45 На добранiч, дiти.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
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.
1.20 Пiдсумки дня.

1.45 Свiт спорту.
2.05 Х/ф “Їх знали тiльки в
обличчя”.
3.35 Х/ф “Лiсова пiсня”.

“1+1”

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
7.00,13.15 Т/с “Тисяча i одна
нiч”.
8.35,20.10 Т/с “Доярка з
Хацапетiвки 3”.
9.25 Т/с “Iсторiя зечки”.
10.25,17.40 “Сiмейнi драми”.
11.20 “Не бреши менi”.
12.15,5.05 “Iлюзiя безпеки.
Секрети окультизму”.
“Вченi”.
14.35,4.20 Т/с “Детективне
агентство “Iван-да-Мар`я”.
15.30 “Шiсть кадрiв”.
15.50 “Мiняю жiнку 2”.
17.05 “Зняти все”.
18.30 Т/с “Iсторiя зечки”.
19.30,0.00 “ТСН”.
21.00,1.55 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 “Зняти все”.
23.00 “Особиста справа”.
0.15 Трилер “Чужий проти чужого”. (2 к.).

четвер, 11 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.30 Т/с “Роксолана”. Фiльм 1.
“Настуня”.
10.20 Мiсяць без жiнок.
11.00 Здоров`я.
11.55 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.30 Х/ф “Невiдома сторiнка з
життя розвiдника”.
14.15,2.00 Х/ф “Нормандiя Неман”.
16.20,4.05 Х/ф “Нiчний
мотоциклiст”.
17.45 Без кордонiв.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
19.00 Дiловий свiт.
19.15 Х/ф “Фортеця на
колесах”.
20.40 На добранiч, дiти.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Концерт Вiтаса “Безсонна
нiч”.
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.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Свiт спорту.
5.25 М/с “Сандокан”

“1+1”

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
7.00,13.15 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
8.35,20.10 Т/с “Доярка з
Хацапетiвки 3”.
9.30,18.30 Т/с “Iсторiя зечки”.
10.30,17.40 “Сiмейнi драми”.
11.20 “Не бреши менi”.
12.20,5.10 “Таємниця Бермудського трикутника”.
14.45,4.25 Т/с “Детективне
агентство “Iван-да-Мар`я”.
15.40 “Мiняю жiнку 2”.
17.05 “Зняти все”.
19.30,23.55 “ТСН”.
21.00,1.40 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 “Зняти все”.
23.00 Т/с “Теорiя брехнi”.
0.10 Х/ф “Останнє плем`я”. (3 к.).
2.05 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

п’ятниця, 12 серпня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.40 Т/с “Роксолана”. Фiльм 1.
“Настуня”.
10.35,5.00 М/с “Сандокан”.
11.05 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00 Наша пiсня.
12.45 Дiловий свiт.
12.55 “Надвечiр`я”.
13.25 Околиця.
13.55 Х/ф “Фортеця на колесах”.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Спецпроект “Про що
кiно?”
18.05 Euronews.
18.20 Новини.
18.40 Магiстраль.
19.00,22.55 Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.25 Євро-2012. Стадiон
майбутнього.
0.00,0.30 Пiдсумки.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.

1.25 Пiдсумки дня.
1.45 Хiт-парад “Нацiональна
двадцятка”.
2.45 Т/с “Банкiршi”.
4.30 “Надвечiр`я”.

“1+1”

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
7.00,13.25 Т/с “Тисяча i одна
нiч”.
8.45 Т/с “Доярка з Хацапетiвки
3”.
9.40,18.30 Т/с “Iсторiя зечки”.
10.40,17.40 “Сiмейнi драми”.
11.30 “Не бреши менi”.
12.30,5.20 “Цивiлiзацiї Дольодовикового перiоду”.
14.50,4.35 Т/с “Детективне
агентство “Iван-да-Мар`я”.
15.45 “Мiняю жiнку 2”.
17.05 “Зняти все”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Бойовик “Тринадцять.
Змова”. (2 к.).
23.30 Х/ф “Пiраньї”. (3 к.).
1.00 Х/ф “Останнє плем`я”.
(3 к.).
2.25 Х/ф “Сатирикон Феллiнi”. (3 к.).

субота, 13 серпня
УТ-1

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

5 серпня 2011 р.

6.00 Ранкова молитва.
6.05,6.55,7.25 Погода.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
7.00 Ера здоров`я.
7.30 Кориснi поради.
7.45 На олiмпiйський Лондон.
8.00 Шустер-Live.
10.10 Т/с “Велика прогулянка”.
13.15 Танцi з зiрками (Iталiя).
15.10 Наша пiсня.
15.50 Феєрiя мандрiв.
16.25 В гостях у Д. Гордона.
17.20 Контрольна робота.
17.55 Зелений коридор.
18.05 Майстер-клас.
18.30 Золотий гусак.
19.00 Концерт Вiтаса “Безсонна
нiч”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Концерт Вiтаса “Пiснi моєї
мами”.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Погода.
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.
1.40 ТелеАкадемiя.
1.55 Т/с “Банкiршi”.
4.30 Околиця.
5.00 М/с “Сандокан”.

“1+1”

6.10 М/ф “Смурфи”.
7.05 “Справжнi лiкарi”.
8.05 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 Комедiя “Пiд суворим
наглядом”.
11.40 Комедiя “Весiлля не за
правилами”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
14.15 “Голос країни”.
17.25 “Криве дзеркало”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Футбол. Днiпро
(Днiпропетровськ) - Шахтар (Донецьк).

2.20 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
3.05 Х/ф “Вiдкрите море”. (2 к.).

Iнтер

5.50,14.55 Т/с “Каменська 2”.
7.30 Х/ф “Найщасливiшi”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.15 Т/с “Навiгатор”.
12.15,4.35 “Знак якостi”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.00 “Сiмейний суд”.
17.00 Д/ф “Хочу жити!”
18.05 Т/с “Бумеранг з минулого”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Футбол. Збiрна України Збiрна Швецiї.
22.55 Т/с “Знахар”.
0.50 Х/ф “Вбивця: Щоденник
вбивств”. (2 к.).
2.20 “Подробицi” - “Час”.
2.50 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.55 Д/ф “Усков i Краснопольський. Кiно на двох”.
3.50 Д/ф “Хочу жити!”
5.00 Формула кохання.

ТРК “Україна”

6.10 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
2.55 Трилер “Чужий проти чужого”. (2 к.).

Iнтер

5.50,14.55 Т/с “Каменська 2”.
7.30 Х/ф “Пiд знаком Дiви”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
11.15 Т/с “Навiгатор”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.00 “Сiмейний суд”.
17.00,3.55 Д/ф “Вiдлюдники.
Гра в пiжмурки”.
18.05 Т/с “Бумеранг з минулого”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
21.25 Т/с “Знахар”. (2 к.).
23.25,4.45 Д/ф “Алла на шиї”.
0.35 Х/ф “Нiч над Манхеттеном”.
(2 к.).
2.30 “Подробицi” - “Час”.
2.55 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
3.00 Д/ф “Борис Грачевський.
Безкiнечний Єралаш”.

ТРК “Україна”

6.10 Срiбний апельсин.
6.40, 17.00,19.00,3.30 Подiї.

Iнтер

5.50,14.55 Т/с “Каменська 2”.
7.30 Х/ф “Сумна чирвова дама”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.15 Т/с “Навiгатор”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.00 “Сiмейний суд”.
17.00,4.35 Д/ф “Щастя всупереч”.
18.05 Т/с “Бумеранг з минулого”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
22.25 “Великий концерт на
Iнтерi”.
1.30 Х/ф “Миротворець”. (2 к.).
3.25 “Подробицi” - “Час”.
3.50 Д/ф “Брами часу”.

ТРК “Україна”

6.10 Срiбний апельсин.
6.40,17.00,19.00,3.40 Подiї.
7.00,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.00 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Вiсяки 2”.
13.00 “Хай говорять. Скiльки
мотузочцi не витися”.
14.00 Т/с “Слiд”.
22.00 Бойовик “Зворотнiй
вiдлiк”.
1.25 Бойовик “Тринадцять.
Змова”. (2 к.).
4.20 “ТСН”.
4.50 “Справжнi лiкарi”.
5.35 Комедiя “Пiд суворим
наглядом”

Iнтер

5.40 Т/с “Смерть ВазiрМухтара”.
7.05 “Городок”.
7.40 М/с “Маша i Ведмiдь”.
7.45 М/с “Вiнкс”.
8.30 “Городок”.
9.05 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.45 “Жити - це модно”.
11.20 Д/ф “Андрiй Краско. Несхожий на артиста”.
12.30 Вечiр О. Пахмутової.
15.00 Т/с “Мiй ласкавий i нiжний
мент”.
19.05 “Гаряче крiсло”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 “Незвичайний концерт
“ментiв”.
22.55 Х/ф “За межею”. (2 к.).
1.15 Х/ф “Чорта з два”. (2 к.).
2.50 Д/ф “Сергiй Мартiнсон.
Космiчний лиходiй”.

8.00,20.20 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Вiсяки 2”.
13.00 “Хай говорять. Двi матерi
- два сини”.
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.).
1.50 Х/ф “Теорiя хаосу”. (2 к.).
3.15 Т/с “Безмовний свiдок”.
(2 к.).
4.40 “Хай говорять”.
5.25 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40,2.40 Факти.
5.55 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.25,9.00,12.55,19.10,1.45
Спорт.
6.30 Уральськi пельменi.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.05,19.15,0.55 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.35 Т/с “Ливарний”.
12.15,13.00,22.45 Т/с “Пани
офiцери”.
12.45 Факти. День.
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. Убити не
можна народити”.
14.00,23.20 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
1.00 Т/с “Звiр”. (2 к.).
1.50 Х/ф “Порок на експорт”. (3 к).
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.45 Факти.
6.00 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.30,9.00,12.55,19.10,1.50
Спорт.
6.35 Уральськi пельменi.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.05,19.15,1.00 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.40 Т/с “Ливарний”.
12.15,13.00,22.45 Т/с “Пани
офiцери”.
12.45 Факти. День.
14.35,20.10 Т/с “Братани”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
23.10 Х/ф “Смокiнг порязанськи”.
1.10 Х/ф “Типу крутi лягавi”. (2 к.).
3.10 Т/с “Безмовний свiдок”.
(2 к.).
4.40 “Хай говорять”.
5.25 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20,2.35 Факти.
5.35 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.00,7.35 Дiловi факти.
6.10,9.00,12.55,19.10,1.35
Спорт.
6.15 Уральськi пельменi.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.05,19.15,0.45 Надзвичайнi
новини.
10.05 Т/с “Ливарний”.
12.10,13.00 Т/с “Пани офiцери”.
12.45 Факти. День.
14.35,20.10 Т/с “Братани”.
16.35 Т/с “Ливарний”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.15 Х/ф “Теорiя змови”. (2 к.).
3.40 Д/ф “Андрiй Краско. Несхожий на артиста”.
4.35 “Подробицi” - “Час”.
5.00 “Формула кохання”.

ТРК “Україна”

6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.20 Х/ф “Смокiнг порязанськи”.
9.20 Т/с “Дитина навпiл”.
12.10 Гола красуня.
13.10 Т/с “Дитина навпiл”.
15.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
18.00 Т/с “Дитина навпiл”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Дитина навпiл”.
21.15 Т/с “Вiйськова розвiдка 2:
Пiвнiчний фронт”. (2 к.).
23.25 Т/с “Опергрупа”. (2 к.).
1.20 Х/ф “Поїзд на Юму”.
3.30 Подiї.
3.50 Т/с “Дорожнiй патруль”.

ICTV

5.00 Погода.
5.05 Факти.
5.30 Погода.
5.35 Х/ф “Останнi днi планети
Земля”.
7.00 Козирне життя.
7.35 Х/ф “Тiльки для твоїх
очей”.

14.30,20.10 Т/с “Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
1.55 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
3.10 Т/с “Термiнатор: Хронiки
Сари Коннорс 2”.
3.55 Пiд прицiлом.
4.45 Т/с “Герої 3”.

СТБ

6.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.05 “Чужi помилки. Закоханий
шумахер”.
9.05 “Чужi помилки. “Ворошиловський стрiлець”.
10.05,2.15 Х/ф “Подруга особливого призначення”.
12.55 “Правила життя. Як
вилiкуватися вiд раку”.
13.55 “Очна ставка. Замiж за
iноземця”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “У пошуках iстини. Iван
Грозний: тиран мимоволi”.
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 “Зоряне життя. Зорянi
весiлля”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Зiрка
по кровi”.
21.05 “Росiйськi сенсацiї. Хвора
слава”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
2.00 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.45 Факти.
3.15 Х/ф “Залишитися живими”.
(2 к.).
4.50 Т/с “Герої 3”.

СТБ

6.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.05 “Чужi помилки. Таємниця
проклятого дерева”.
9.05 “Чужi помилки. Остання
справа журналiстки”.
10.05,2.20 Х/ф “Подруга особливого призначення”.
12.55 “Правила життя. Як
вилiкуватися вiд раку”.
13.55 “Очна ставка. Зради”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “У пошуках iстини. Катерина Велика: Пристрасть
i влада”.
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.
18.05 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
18.50 “Моя правда. Сергiй
Лазарєв. Приречений приховувати”.
19.50 Х/ф “Оксамитовi ручки”.
22.25 “Очна ставка. Купити
дитину”.
1.50 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
3.05 Х/ф “Вибiр долi”. (2 к.).

СТБ

6.00,3.25 “Бiзнес+”.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.40 “Чужi помилки. Картина
кров`ю”.
8.40 Х/ф “Сiднi Шелдон. Якщо
наступить завтра”.
15.45 “Моя правда. Iрина
Печернiкова”.
16.45 “Моя правда. Анастасiя
Заворотнюк”.
17.45,22.00 “Вiкна-Новини”.
17.55 “Моя правда. Олена
Проклова”.
18.55 “Моя правда. Сергiй
Жигунов”.
20.00 “Зоряне життя. Самотнiсть
перших красунь”.
21.00 “Зоряне життя.
Самотнiсть перших
красунь 2”.
22.25 “Зоряне життя. Зоряний
епатаж”.
23.25 “Зоряне життя. Тi, що народилися в чужому тiлi”.
0.25 “Як вийти замiж з Анфiсою
Чеховою”.
2.05 “Холостяк”.
4.40 “Холостяк. Як вийти замiж”.
10.25 Велика рiзниця.
11.25 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.50 Квартирне питання.
12.45 Х/ф “Машина часу”.
14.50 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом.
16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.20 Х/ф “Казино “Ройаль”.
23.00 Х/ф “Дзеркала”. (2 к.).
1.50 Х/ф “Тiльки для твоїх
очей”.
3.50 Х/ф “Кандагар”. (2 к.).

СТБ

5.30 М/ф “Козаки”.
6.35 Х/ф “Мерi Поппiнс, до
побачення!”
7.50 “Караоке на Майданi”.
8.50 “Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.05 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.50 Х/ф “Солдат Iван
Бровкiн”.
13.50 Х/ф “Оксамитовi ручки”.

7
22.25 “Очна ставка. Зради”.
23.25 “У пошуках iстини. Катерина Велика: Пристрасть
i влада”.
0.25 “У пошуках iстини. Марiя
Тарновська: таємниця
Чорного янгола”.
1.25 Т/с “Анатомiя Грей”.
4.20 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”.
7.50,19.00 Репортер.
8.05 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Великi неприємностi”.
11.10,19.30 Т/с “Щасливi
разом”.
12.45 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13.55,20.20 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.55,21.20 Т/с “Воронiни”.
19.10,0.55 Спортрепортер.
22.25 Х/ф “Iствiкськi вiдьми”. (2 к.).
23.25 “У пошуках iстини.
Калiгула: хвороблива пристрасть iмператора”.
0.25 “У пошуках iстини. Три
любовi “батечка” Махно”.
1.25 Т/с “Анатомiя Грей”.
2.15 “Бiзнес+”.
4.25 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”.
7.50,19.00 Репортер.
8.05,16.00 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Легка поведiнка”.
11.20,19.30 Т/с “Щасливi
разом”.
12.55 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13.55,20.20 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.55,21.20 Т/с “Воронiни”.
19.10,0.20 Спортрепортер.
22.25 Х/ф “Знайомство iз спартанцями”. (2 к.).

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 “Веронiка Марс”.
7.50 Репортер.
8.05 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Щоденник
кар`єристки”.
11.15 Т/с “Грань 2”.
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.35 Хочу на Фабрику!
23.35 Зроби менi смiшно.
0.30 Спортрепортер.
0.40 Х/ф “Парковка №2”. (3 к.).
2.15 Руйнiвники мiфiв.

НТН

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.20 Х/ф “Демидови”.
7.50 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
16.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.00 Х/ф “Весна на Зарiчнiй
вулицi”.
21.05 Х/ф “Не родися красивим”.
23.35 Х/ф “Дванадцять
стiльцiв”.
2.35 Х/ф “Незнайомець в
дзеркалi”.
4.15 “Мобiльна скринька”.
4.30 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.15 Т/с “Ранетки”.
5.55 Т/с “Журнал мод”.
7.00 Репортер.
7.10 Х/ф “Звiльнiть Вiллi 2”.
9.00 М/с “Вiтаю в клубi Мiккi
Мауса”.
9.35 М/с “Дональд Дак”.
10.00 Х/ф “Справжнiй
Гарфiлд”.
11.40 Х/ф “Щоденник
кар`єристки”.
13.20 Файна Юкрайна.
14.05 Зроби менi смiшно.
15.05 Даєш молодь.
15.50 Т/с “Татусевi дочки”.
16.50 Х/ф “Пережити Рiздво”.
18.45 Х/ф “Як позбутися хлопця
за 10 днiв”.

1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Свiтляки в саду”.
2.50 Т/с “Одна нiч любовi”.
3.35 Руйнiвники мiфiв.

НТН

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.30 Х/ф “Росiйське диво”.
7.55 Т/с “Детективи”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.15,5.15
“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 Т/с “Павутиння 2”.
13.30 Т/с “Європейський
конвой”.
15.25 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
16.55 Х/ф “Демидови”.
18.30 “Правда життя”. Фанати:
зворотний бiк футболу.
19.20 Т/с “Павутиння 2”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Полiттерор”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.05 “Мобiльнi розваги”.
3.20 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.40 “Черепашки-нiндзя”.
0.30 Служба розшуку дiтей.
0.35 Х/ф “Вперед!” (3 к.).
2.15 Т/с “Одна нiч любовi”.
3.00 Руйнiвники мiфiв.

НТН

6.00 “Легенди бандитської
Одеси”.
6.30 Х/ф “Демидови”.
7.55 Т/с “Детективи”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.25,5.15
“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: НьюЙорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “Павутиння 2”.
13.30 Т/с “Небо у вогнi”.
15.30 Х/ф “Бабiй 2”.
16.55 Х/ф “Демидови”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Зрадник Батькiвщини.
19.20 Т/с “Павутиння 2”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Полiттерор”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.15 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.40 “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 2”.
13.25 Т/с “Небо у вогнi”.
15.25 Х/ф “Без права на помилку”.
17.10 Х/ф “Людина з бульвару
Капуцинiв”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Павутиння 2”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.25 Х/ф “Катаклiзм-2000”.
(2 к.).
2.20 “Свiдок”.
2.45 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.15 “Свiдок”.
5.40 “Черепашки-нiндзя”.
21.00 Х/ф “Блондинка в
законi”.
23.00 Х/ф “Воображарiум доктора Парнаса”. (2 к.).
1.35 Спортрепортер.
1.40 Х/ф “Краса поамериканськи”. (2 к.).
3.35 Руйнiвники мiфiв.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
7.25 М/с “Черепашки-нiндзя”.
9.20 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
11.30 Х/ф “Не клей дурня”.
13.30 Х/ф “Фронт за лiнiєю
фронту”.
17.00 Т/с “МУР є МУР 3”.
19.00 Х/ф “Сестри”.
20.45 Х/ф “Особистий номер”.
23.00 Х/ф “Скарби Да Вiнчi”.
(2 к.).
0.55 Х/ф “Найближчий родич”.
(2 к.).
2.45 “Речовий доказ”.
3.40 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.
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До відома платників податків

Строки подання податкової декларації та сплати
податку на прибуток
Щодо строків подання податкової
декларації з податку на прибуток підприємств, то вони залишаються незмінними: відповідно до пп. 49.18.2
п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу
декларація подається платником податку до органу ДПС за місцем реєстрації протягом 40 календарних днів,
наступних за останнім календарним
днем звітного (податкового) періоду. Звітним календарним періодом
для обчислення та сплати податку на
прибуток залишається календарний
квартал. У разі якщо останній день
строку подання декларації припадає
на вихідний або святковий день, то
останнім днем строку вважається
операційний (банківський) день, що
настає за цими днями.
Новацією у Податковому кодексі
є те, що відповідно до п. 46.2 ст.46
платники податку на прибуток подають разом з відповідною податковою
декларацією квартальну або річну
фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому
для подання податкової декларації.

Платники податку на прибуток малі підприємства подають разом з
річною податковою декларацією річну
фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. Категорії, за якими платники податку на прибуток належать до
малих, середніх або великих підприємств, наведено у п.7 ст. 63 Господарського кодексу. Так, відповідно до цих
норм малими (незалежно від форми
власності) визнаються підприємства,
в яких середньооблікова чисельність
працюючих за звітний (фінансовий)
рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції
(робіт, послуг) за цей період не перевищує 70 млн. грн.
Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік
перевищує 250 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції
(робіт, послуг) за рік перевищує 100
млн. грн. Усі інші підприємства визнаються середніми.

Сплата податку здійснюється у
строки, визначені п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу, тобто протягом
10 календарних днів, що настають за
останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової
декларації.
Позитивом Податкового кодексу є те, що, починаючи з 01.04.2011
року ставку податку на прибуток
зменшено із цієї дати, тобто за підсумками II кварталу, платники цього
податку при обчисленні застосовуватимуть ставку 23%.
При цьому згідно з п. 10 підрозділу 4 розділу XX “Перехідні
положення” Податкового кодексу
ставка податку на прибуток поступово знижуватиметься та становитиме: з 01.01.2012р. по 31.12.2012
р. включно - 21%; з 01.01.2013 р.
по 31.12.2013р. включно -19%; з
01.01.2014 р.-16%.
Ярослава Уніченко,
головний державний
податковий інспектор.

для відпочивальників

якщо ви зібралися на курорт
Цього літа на курортах України є
різні пропозиції – від найдешевших
до найдорожчих. Треба враховувати,
що навіть всередині однієї бази відпочинку є кілька рівнів пропозицій,
які залежать від дуже багатьох чинників (санвузол - у номері, в коридорі, на вулиці; кондиціонер, холодильМісто

Алушта (АРК)
Бердянськ
(Запорізька обл.)
Гурзуф (АРК)
С. Дениші
(Житомирська обл.)
Жобрин
(Рівненська обл.)
Затока (Одеська обл.)
Залізний порт
(Херсонська обл.)
Кирилівка
(Запорізька обл.)
Китайгород
(Дніпропетровська
обл.)
Коблево
(Миколаївська обл.)
Ладинка
(Чернігівська обл.)
Лебедин
(Сумська обл.)
Мигово
(Чернівецька обл.)
Моршин
(Львівська обл.)
Немирів
(Вінницька обл.)
Новомосковськ
(Дніпропетровська обл.)
Одеса
(Одеська обл.)
Очаків
(Миколаївська обл.)
Саки (АРК)
Сергіївка
(Одеська обл.)
Скадовськ
(Херсонська обл.)
Трускавець
(Львівська обл.)
Урзуф
(Донецька обл.)
Хмільник
(Вінницька обл.)

ник, ремонт, балкон, віддаленість
від моря, важкий підйом (на гору) і
багато інших). Ми пропонуємо приблизний, усереднений варіант моніторингу.
До уваги бралася середня вартість проживання 1 людини на 1
добу у кімнаті середнього рівня:

душ, санвузол, холодильник і вартість харчування 1 людини на 1 день,
враховуючи триразове харчування
у закладах, які пропонують комплексні послуги. Витрати на розваги
рахувалися залежно від того, що
пропонують на тому чи іншому курорті (станом на 28.07.2011).

Різновид
відпочинку

Середня
вартість
проживання
1 людини
на 1 добу

Харчування
1 людини
на 1 день

Середня
вартість
одноденного
відпочинку
на 1 людину

море
море

140-190 грн.
100-150грн.

80-100 грн
100-120 грн.

255 грн.
235 грн.

400 грн.
380-550 грн.

море

70-150 грн.

80-100 грн.

190 грн.

зелений
туризм
зелений
туризм

–

–

–

–

–

–

море
море

150-200 грн.
40-60 грн.

60-120 грн.
90-100 грн.

265 грн.
145 грн.

санаторій Пушкіно
715-890 грн.
санаторій "Дениші"
250-600 грн.
санаторій «Червона калина»
від 300 грн.
база «Луч» 200 грн.
160-200 грн.

море

100-150 грн.

120-160 грн.

265 грн.

350-500 грн.

зелений
туризм

50 грн.

85 грн.

135 грн.

море

65-220 грн.

90-140 грн.

255 грн.

санаторій
"Славутич"
347 грн.
від 240 грн.

зелений
туризм
зелений
туризм
гори

–

–

–

–

–

–

150 грн.

100 грн.

250 грн.

зелений
туризм
зелений
туризм
зелений
туризм
море

Одноденний
відпочинок у
пансіонаті

санаторій "Десна"
від 230 грн.
санаторій “Токарі”
від 220 грн.
база «Маєток
Майдан»
від 200 грн.
санаторій
від 260 грн.
санаторій "Немирів"
від 260 грн.
бази від 250 грн.

70 грн.

60 грн.

130 грн.

50 грн.

70 грн.

120 грн.

20-100 грн.

100 грн.

160 грн.

100-160 грн.

90-120 грн.

235 грн.

море

60-120 грн.

75-100 грн.

180 грн.

море

80-160 грн.

90-120 грн.

230 грн.

море

150 грн.

90 грн.

240 грн.

море

40-50 грн.

100 грн.

145 грн.

санаторій
“Лермонтовський”
360 грн.
база „Перлина” 230
грн.
санаторій «ПолтаваКрим» - 350-400 грн.
база „Заря”
150 грн.
від 150 – 180 грн.

гори

100 грн.

80 грн.

180 грн.

близько 300 грн.

море

50-70 грн.

90 грн.

150 грн.

зелений
туризм

100-200 грн.

75-100 грн.

240 грн.

пансионат «Радуга»
170 грн.
санаторій «МЦРЗ»
від 300 грн.

Усереднена сума
витрат на розваги

Вартість проїзду
від
обл. центру

50-100 грн.
50-100 грн.
аквапарк – 240 грн.
20 – 100 грн.

7 грн. тролейбус
75 грн. автобус

20-60 грн.
Екскурсії
човни – 5 грн.
екскурсії 40-60 грн.
40-80 грн.
30-70грн
40-80 грн.
аквапарк – 240 грн.
50-100 грн.
зелений туризм

24,87 грн. автобус
6 грн. автобус
8 грн. автобус

25 грн. автобус
27,40 грн.
(автобус, маршрутка)
70 грн. автобус
25 грн. автобус

50-100 грн.
аквапарк – 240 грн.
30-50 грн.

10 грн. автобус

30-50 грн.

20 грн. автобус

80-250 грн. гірські
велосипеди,
прогулянки верхи
95 грн.тільки
екскурсії
50-100 грн. екскурсії

30 грн. автобус

12 грн. автобус
22 грн. автобус
12 грн. автобус

40-100 грн.
гідроцикли, човни…
40-100 грн. платні
пляжі

6-7 грн. автобус

аквапарк - 140 грн.

22-25 грн. автобус

аквапарк – 200 грн.

12 грн. автобус

30-40 грн.

40 грн. автобус

від 20 грн.

25–35 грн. (автобуси
або маршрутки).
24 грн. автобус

150 грн. – екскурсії,
басейн
20-70 грн.
30-70 грн. –
екскурсії

–

63,50 грн.
маршрутка
15-18 грн. поїзд,
маршрутка

За даними моніторингу цін в обласних центрах, проведеного власними
кореспондентами УКРІНФОРМу.

запитували відповідаємо
Мій 15-річний син хоче заробити на велосипед. Я не проти. Але чи може він влаштуватися на роботу, враховуючи його вік?
Така можливість є, але закон вимагає дотримання
ряду умов. Діти до 16 років можуть працевлаштуватися
лише з відома одного з батьків або особи, яка їх заміняє,
та органу опіки і піклування. Оформлення на тимчасову
роботу може здійснюватися як за трудовим договором,
так і за договором підряду. Молодих людей повинні приймати на роботу виключно після обов’язкового медичного огляду. У районних поліклініках таку довідку видадуть
безкоштовно.
Якщо підліткові при прийомі на роботу знадобиться медична книжка і доведеться заплатити за щеплення
та аналізи, то витрати йому зобов’язаний відшкодувати
роботодавець. При прийомі на роботу неповнолітніх забороняється встановлювати випробувальний термін, а
звільнити їх можна лише при ліквідації фірми. В інших випадках зробити це можна з відома двох інстанцій - державної інспекції праці та комісії у справах неповнолітніх.
Роботодавець не має права направляти підлітків у
службові відрядження, примушувати працювати понад
норму, в нічний час, у вихідні і святкові дні, за винятком
деяких, обумовлених законодавством професій. Крім
того, для школяра встановлюється окрема, неповна тривалість трудового дня: дітям до 16 можна працювати не
більше 24 годин на тиждень і п’яти годин на день. А 1617-річним - не більше 36 годин на тиждень і семи годин
на день. Якщо робота поєднана з навчанням, то робочий
день скорочується удвічі.
Дітям заборонено працювати: у шкідливих і небезпечних умовах праці; за кермом; на підземних роботах і звалищах; у нічних клубах; заборонено продавати сигарети
та алкоголь.
У моїй квартирі лічильники води не встановлені, і я сплачую ту суму, яка вписана у
квитанції за квартиру і комунальні послуги.
Мої сусіди по будинку платять по лічильнику
значно менше. Чи справедливо це?
Мешканці квартир, у яких не встановлено лічильники
води, оплачують цю послугу з нормативів споживання. У
суму, що виставляється, закладають не лише прибуток,
а й можливі втрати при аваріях. У квартирах з установленими лічильниками води плата за користування нараховується за фактом споживання і, як правило, виявляється значно меншою.
Абсолютно очевидно, що встановлювати квартирні
лічильники споживачам вигідно. Їх вартість і установка
окупаються впродовж 6-12 місяців залежно від вартості
комплекту приладу. Зате потім не доведеться платити за
воду вдвічі більше.
Для встановлення лічильників води необхідно звернутися до головного інженера ЖЕКу, де вам пояснять
порядок їх установки, допоможуть оформити необхідні
документи і пояснять, як правильно знімати показання.
Але майте на увазі, встановлювати прилади самостійно
категорично заборонено. Інакше потім у вас можуть виникнути серйозні проблеми. Лічильники мають бути узаконені відповідним договором і опломбовані.
Я усиновив двох дітей. Яка відпустка мені
тепер встановлена? Чув, що раніше вона становила 56 днів, але нещодавно парламент
ухвалив новий закон
Дійсно, Верховна Рада ухвалила закон, який дає більше днів усиновлювачам двох і більше дітей. Якщо раніше
відпустка становила 56 календарних днів, то тепер - 70,
без урахування святкових та неробочих днів. Реально ж, з
урахуванням усіх вихідних, виходить близько трьох місяців. Цією пільгою може скористатися, як мати, так і батько усиновлених дітей.
Однак є одна умова: усиновлені діти повинні бути виключно із числа сиріт та дітей, позбавлених батьківської
опіки. Чоловіку, що усиновив дітей дружини, додаткову
відпустку не встановлено.
У мене дитина від цивільного шлюбу. Після того, як ми розійшлися, колишня дружина заборонила мені з нею бачитися. Чи може
вона позбавити мене батьківських прав? Як
довести, що я батько дитини?
Оскільки ваша дитина народилася поза шлюбом, з
юридичної точки зору, ви не є батьком дитини, поки ваше
батьківство не доведено.
Для того, щоб довести те, що ви - батько вашої дитини, у вас є два шляхи. Перший - піти разом з вашою
колишньою цивільною дружиною у РАКС і подати спільну заяву про добровільне визнання батьківства. Другий
- довести це через суд. Таку можливість зафіксовано в ст.
128 Сімейного кодексу України. Для цього вам необхідно
подати позов у суд за місцем проживання дитини.
Підставою для визнання батьківства можуть бути
будь-які відомості, які підтверджують це. Наприклад, документи, усні заяви, докази турботи про матір дитини, а
також різні експертизи, та ДНК.
Якщо ви доведете своє батьківство, вам необхідно
звернутися у відділ органу опіки та піклування (за місцем
проживання дитини) із заявою про те, що мати дитини перешкоджає вашому спілкуванню з нею, хоч ви маєте на це
законне право. Орган опіки та піклування винесе рішення,
в якому буде встановлено час (день тижня, години, тощо)
для вашого спілкування з дитиною. Але якщо його мати
продовжуватиме перешкоджати цьому, вам доведеться
звернутися до суду (ст. 159 Сімейного кодексу).
Підготував Андрій ОНИЩУК,
юрист.
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“ТИХЕ ПОЛЮВАННЯ” З ГУЧНИМИ НАСЛІДКАМИ
Вживання грибів в Україні - давня національна традиція, хоча питання про їстівність
різних їх видів до цих пір викликає суперечки. Найбільш цінними у нас вважають рижики, білі, грузді, опеньки, підосиновики, маслюки, лисички та шампіньйони. Відомо,
що приготування з них страв, окрім своєї практичної сторони, приносить грибникові
не менше позитивних емоцій, ніж сам процес збирання, адже він дозволяє пригадати
і знов пережити щасливі хвилини, пов’язані із лісовою прогулянкою й “тихим полюванням”. Проте, на жаль, не рідко воно призводить до гучних наслідків. Так і цього літа з
різних куточків України надходять тривожні повідомлення на кшталт: “З початку липня
на Харківщині отруїлися грибами 11 людей”, “у Полтавській області зафіксовано отруєння грибами”, “На Кіровоградщині отруїлася грибами ціла сім’я “ ...
Отже, саме на часі нагадати всім про те, якими можуть бути наслідки отруєння грибами і що робити у першу чергу, якщо це сталося. За роз’ясненнями, до речі, вже не
перший раз, ми звертаємося до знаного фахівця-токсиколога, професора, доктора
медичних наук Ігоря ШЛАПАКА.
- Отруєння грибами належить до біологічних отруєнь. Гриби, як відомо, є важко
перетравлюваним продуктом харчування.
Не рекомендується їсти гриби вагітним і
жінкам, які годують, вони заборонені також дітям до 8 років (незалежно від способу й часу приготування).
На території нашої країни
щорік реєструються багаточисельні випадки гострих
отруєнь грибами, пік яких
припадає на кінець літа.
Вони перебігають набагато
важче за інші харчові отруєння. Слід пам’ятати ще й
таке: діти й люди похилого
віку переносять такі отруєння найважче.
Основна причина грибних отруєнь - це невміння
розпізнавати їстівні та отруйні гриби, неправильне приготування страв з них, а також можливі мутації
їстівних грибів.
- А які отруйні гриби зустрічаються в
наших лісах?
- Їх видів порівняно мало, а смертельно отруйна - лише бліда поганка, а також
близькі до неї - зелена, весняна і смердюча
поганки, які часто плутають із зеленою сироїжкою і шампіньйонами. Ознаки отруєння
блідою поганкою з’являються лише через
8-12 годин після її вживання. Це - сильні
болі в животі, частий пронос при безперервній блювоті, сильна спрага і головні
болі. Температура знижується до 36-35о,
пульс стає слабким, кінцівки - холодними.
Свідомість у більшості випадків у хворого

зберігається.
Ознаки отруєння мухоморами - червоним, пантерним, смердючим і сатанинським грибом, помилковими опеньками, а
також деякими грибами з роду клитоцибе,
проявляються через 1,5-2 години після їх
вживання. Це - біль у животі, нудота, блювота, сильне
слюновиділення,
підвищена пітливість. Потім починається запаморочення,
з’являються марення і галюцинації, людина втрачає
здатність управляти своїми
діями і впадає в стан, що
граничить часом з божевіллям. Смерть настає рідко.
- А чи можна отруїтися
їстівними грибами?
- Можна. У старих грибах разом з корисними речовинами часто є продукти
розкладання білків, що згубно впливають
на організм людини. Тому придатними для
їжі є лише порівняно молоді гриби. Крім
того, причиною отруєння можуть бути неправильно заготовлені або зіпсовані сушені і консервовані гриби. Ні в якому разі
не можна маринувати або солити гриби в
оцинкованому посуді - це може призвести
до отруєння. Умовно їстівні гриби - грузді,
вовнянки, валуї, горкушки, рядовки, толкачики, скрипиці, які містять смолоподібні
речовини, можуть викликати гострий гастроентерит - запалення шлунка і тонкого
кишковика. Умовно їстівні гриби без спеціальної обробки (тривалого вимочування
із багаторазовою зміною води, а потім за-

солки з 6-тижневою витримкою) не можна
вживати у жодному разі.
- Які існують правила збирання дикорослих грибів?
- Збирайте у лісі лише ті гриби, про які
ви точно знаєте, що вони їстівні. Не збирайте гриби вздовж автомобільних трас та залізничних колій, вони накопичують отруйні
речовини, що робить їх непридатними для
споживання. Ніколи не споживайте перезрілі,
червиві, осклизлі гриби або їх частини. Ніколи не збирайте гриби, які у низу ніжки мають
бульбоподібне потовщення, оточене оболонкою (як у блідої поганки і червоного мухомора). Вовнянки, грузді та інші гриби, що містять
молочний сік, перед засолом обов’язково
відварюйте або замочуйте, аби видалити
гіркі речовини, дратівливі для шлунка. Їстівні
опеньки необхідно відрізняти від отруйних:
несправжній опеньок менший за їстівний,
тонший і не має плівки. На капелюшку відсутні
лусочки. Пластинка на нижній поверхні капелюшка зеленувато-сірого кольору. На ніжці у
несправжнього опенька не має манжетів.
- Які саме захворювання можуть викликати гриби?
- Перш за все, - ботулізм. Захворювання
виявляється через 12-72 години після вживання грибів у їжу. З’являються: головний
біль, сухість у роті, нудота, блювота, пронос,
порушення зору (предмети двояться, стають розпливчастими), ковтання утруднене,
виникають судоми.
- Якою має бути перша допомога при
отруєнні?
- При всякому, навіть легкому, отруєнні
грибами слід негайно звернутися до лікаря
або відправити постраждалого до лікарні. До
приходу лікаря хворому необхідно промити
шлунок, обов’язково покласти у ліжко, до ніг
і живота прикласти грілки. Потрібно давати
пити маленькими ковтками холодну підсолену воду (одна чайна ложка солі на стакан
води) - це дещо послабить нудоту і блювоту.
Крім того, можна давати міцний чай, чорну
каву, молоко, кефір. Людині, яка отруїлася
грибами, у жодному разі не можна вживати алкогольні напої, оскільки спирт сприяє
швидкому всмоктуванню в організм грибних
отрут. Залишки грибів, які призвели до отруєння, слід передати лікареві для дослідження, що полегшить подальше лікування.
Розмовляв
Ярослав ШЛАПАК.

ця хвороба існує стільки,
скільки живуть люди
на нашій планеті

Для нас нове тисячоліття ознаменувалося епідемією туберкульозу. Ця хвороба сьогодні є серйозною загрозою для
людства. Її не ліквідовано в жодній країні світу, бо послаблення боротьби з нею у багатьох країнах було передчасним
та призвело до виходу ситуації з-під контролю. Незважаючи
на протитуберкульозні заходи, які проводяться в Україні, епідемічна ситуація з туберкульозу залишається складною.
Показники захворювання
на туберкульоз в 2010 р. в районі погіршилися в порівнянні
з обласними і становили 95,2
на 100 тис. населення при обласному 57,6. За перше півріччя нинішнього року захворюваність дещо знизилася і
становить 60,1 на 100 тис. нас.,
але в той же час вона залишається високою і перевищує річний показник області за 2010
р. Дещо зменшилась захворюваність деструктивними формами туберкульозу з 24,8 на
100 тис. нас. Покращився і показник профоглядів і становить
247, 8 на 1000 дорослого населення в порівнянні з аналогічним періодом 2010 р. – 182,6,
та річному 392,6. Покращився
показник виявлення хворих
при профоглядах – 62,5%, за 6
місяців 2010 р. – 42,8%, річний
2010 р. – 45,7%. Але збільшення питомої ваги деструктивних
форм серед вперше виявлених хворих з 35,7% в 2010 р.
до 37,5% в 2011 р., свідчить
про ще недостатню роботу по
ранньому виявленню туберкульозу, особливо серед груп
ризику. З цією метою в районі
буде працювати пересувний
флюорограф.
На жаль, виявлено один
випадок захворювання у дитини. Показник дитячої захворюваності становить 14,0 на 100
тис. дитячого населення, що

вище обласного за минулий
рік.
Важливим методом ранньої
діагностики туберкульозу у дітей, раннього виявлення інфікованості серед них є туберкулінодіагностика. Для річної
потреби туберкуліну необхідно
виділити з місцевого бюджету
46 тис. грн. У зв’язку з відсутністю таких коштів туберкулін
не було придбано і туберкулінодіагностика в 2010 р. виконана
на 7,8% від плану, а за перше
півріччя 2011 р. проводилась
тільки туберкуліном виділеним
КЗКОР КОПТД (60 доз) для дітей щеплених вакциною «Данія» в кількості 27 чоловік.
Медикаментозними
препаратами для амбулаторного
лікування хворих на туберкульоз ЦРЛ забезпечена, але виникають труднощі у лікуванні
пацієнтів, які порушують режим прийому ліків, схильних до
пияцтва, несвоєчасному відвідуванні лікувального закладу
для отримання медикаментів,
що призводить до переходу
в хронічне протікання хвороби, інвалідизації хворого, виникнення резистентних форм
туберкульозу, що спричиняє
більш дороговартісне лікування та подальше розповсюдження інфекції і росту захворюваності.
В Макарівській ЦРЛ функціонує кабінет прийому меди-

каментів для контрольованого амбулаторного лікування
хворих на туберкульоз, але він
обслуговує тільки жителів Макарівської дільниці. За шість
місяців 2011 року соціальну
підтримку отримало 3 хворих
на суму 1000 грн.
На території району проводиться широка інформаційна кампанія, соціальнопрофілактична робота щодо
запобігання розповсюдженню
соціально-небезпечних хвороб.
До цієї роботи, крім ЦРЛ, залучені такі організації, як відділ у
справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ освіти, РВ
ГУМВС, неурядові громадські
організації, волонтери центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, свій внесок роблять і органи місцевого самоврядування. Але на жаль, цього
виявляється недостатньо.
Шановні макарівчани, для
запобігання туберкульозу необхідно дотримуватись здорового
способу життя, не зловживати
алкоголем, курінням, дотримуватись правил праці та відпочинку, санітарно-гігієнічних
умов. У приміщенні має бути
свіже чисте повітря, їжа повинна бути збалансована. Варто
також уникати стресових, конфліктних ситуацій. Дотримуйтесь порад лікарів і звертайтесь
завчасно до них, при виникненні симптомів захворювання.
Бережіть своє здоров’я, адже
це запорука щасливого й благополучного життя!
Руслана Ткачук,
провідний спеціаліст районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді.

9
ЗАГОТОВляємо
НА ЗИМУ
У моїй сім’ї дуже люблять піцу.
Підкажіть, будь ласка, як зробити
запас соусу для неї? Готувати його
щоразу дуже загайно. Добре мати в
холодильнику вже готовий.
Пропонуємо рецепт соусу Маринара, що є одним із базових соусів італійської кухні. Він смачний, як сам по
собі, так і з спагетті, і в піці. Соус мож-

на зберігати у холодильнику в щільно
закритому посуді або заморозити.
Інгредієнти:
Олія оливкова - 3 ч. л., помідори
(у власному соку, 1 банка або свіжі
без шкірки) - 900 г, часник (мілконарізанний) - 2 зубки, базилік (подрібнити) - 2 ст. ложки, цибуля ріпчаста
- 1 шт., морква - 1 шт., орегано (сушений) - 2 ч. л., лавровий лист - 1-2
шт., сіль, перець - за смаком.
З томатів зняти шкірку (консервовані очистити, а свіжі потримати
перед цим хвилину в окропі). Дрібно нарізати цибулю, часник, томати,
моркву натерти на дрібній тертці. Базилік дрібно нарізати.
Розігріти олію у великій сковороді або каструлі з товстим дном на середньому вогні. Обсмажити цибулю
до прозорості, додати часник, моркву і трохи просмажити до м’якості.
Покласти базилік, орегано, нарізані
томати і увесь сік з банки. Скуштувати на сіль. Тушкувати на маленькому
вогні хвилин 40, постійно помішуючи, лавровий лист вийняти. Розлити
в баночки і поставити в холодильник
або заморозити.

Господині на замітку

КУХНЯ - ОБЛИЧЧЯ ДОМУ
Враховуючи, що у невеликих квартирах вона традиційно грає роль
вітальні для близьких людей, жінки стараються, аби тут завжди було затишно, чисто і красиво. Особливо потребують догляду кухонні меблі,
оскільки постійні випаровування, жир, що розлітається зі сковороди,
витікаюче молоко або суп швидко надають їй неохайного вигляду. Тому
ми і поговоримо про те, як правильно доглядати за кухонними меблями. Багато в чому це залежить від матеріалу, з якого вони зроблені.

•

Пластикові або пофарбовані емалевою фарбою покриття кухонних
меблів можна вимити розчином будь-якого прального порошку, додавши на літр води столову ложку миючого засобу. Пляму від кулькової ручки, що з‘явилася на пластиковій поверхні кухонного столу або клейонці,
можна легко відтерти голівкою сірника, трохи змоченою водою, а потім
промити це місце теплою мильною водою.
Дерев’яні нефарбовані столи можна вимити гарячою водою з милом, а потім ополоснути чистою водою і насухо витерти. Для видалення
жирних плям також використовують слабкий мильний розчин (у жодному разі не можна використовувати з цією метою ефір, ацетон, бензин та
інші розчинники. Сильно забруднені поверхні нефарбованих столів вискоблюють лезом кухонного ножа у напрямку шарів деревини. Але робити це потрібно акуратно, аби на стільниці не з’явилися поглиблення і
подряпини. Взагалі, під час догляду за дерев’яними меблями не допускається використання порошків, соди і паст, які спеціально для цього не
призначені. Не можна використовувати миючі засоби, що мають у складі абразивні матеріали і агресивні кислотно-лужні рідини. Для очищення
дерев’яних меблів не підходять губки або тканини, просочені хімічними
речовинами. Для чищення таких меблів застосовують спеціальні розчини, що містять захисний віск, а після обробки дерев’яних поверхонь,
їх насухо витирають. Дерев’яні фасади кухонних шаф періодично слід
покривати спеціальними розчинами для меблів із захисним воском.
Не рекомендується часте використання політури, оскільки в результаті
втрачається характер текстури дерева. Тому меблеву політуру слід застосовувати лише після тривалої перерви для ретельного чищення або
для того, щоб освіжити дерево.
Під час догляду за металевими поверхнями не слід використовувати
засоби, що мають абразивні властивості, а також губки з покриттям з
металевого волокноподібного або стружкового матеріалу.
Звичайні забруднення з поверхонь з неіржавіючої сталі видаляють
з використанням води і рідкого миючого засобу. Після цього поверхню
потрібно ополоснути теплою водою і протерти сухою тканиною. Для
сильних забруднень використовують спеціалізований засіб по догляду
за неіржавіючою сталлю.
Якщо фарбовані кухонні меблі втратили свій вигляд, їх можна відновити, скориставшись білою або кольоровою емалевою фарбою. Для
цього потрібно заздалегідь покрити поверхні меблів масляною фарбою
і добре просушити. Аби емаль лягла рівним тонким шаром і утворила
дзеркальну поверхню, її потрібно добре розмішати і трохи підігріти на
водяній бані до 40-50°С і після цього покрити нею меблі.

•

•
•
•

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

10
літературний
куточок
Як добре встати ранньою порою,
Коли на квіти випаде роса.
Милуюся безмежною красою,
Щаслива, що живу в цім світі я.
Люблю я слухать пісню солов’їну,
І як веселка воду п’є з ріки.
Люблю, коли збирається родина:
Щасливі діти й радісні батьки.
Хай процвітає й сіється добро,
Воно в житті нам може пригодитись,
І щастя в світі треба щоб було,
Потрібно щирим бути й цим гордитись.

*****
Серед села маленька хата
В промінні сонячнім сія.
На ґанку порається мати,
В манежі грається дитя.
А біля двору іще двоє:
Чорняве й світле. У піску
Будують хатки, сіють поле,
Сади висаджують з бузку.
Взяла маленького на руки
Із двору вийшла до дівчат:
“Які хатки у вас красиві!
Ну що, йдемо татка зустрічать?”
І всі зібралися й побігли:
Хто в торбу перший зазирне...
Й пообіймає й поцілує
І всіх до себе пригорне.
Зібралась за столом родина
Хай не багата, а щаслива,
Ці спогади так гріють душу
Я берегти їх завжди мушу...

*****
Люблю вечірній час... І ніч,
Коли в імлі сіяють зорі,
Коли удвох з тобою, Доле
В думках я можу говорить.
Люблю я мріять під зірками,
Дивитись в небо і летіть
У снах над рясними садами,
Летіть і бачить весь мій світ.
Зі сходом сонця сни дивитись
Про те, як грають промінці,
Про те, що можна вітер бачить,
Й тримати небо у руці.
Хай все це сни - живу я ними,
І мріями, й думками, й тим,
Що не втрачаючи надії,
В майбутнє треба сміло йти.
с. Мар’янівка

Галина ОНІЩУК.

до 20-ї річниці Незалежності України

покаже Перший Національний
“Кіноспадщина України на
Першому Національному” спільний проект Мінкультури,
кіностудії ім. О.Довженка та
телеканалу - стартує 1 серпня.
Проект демонструватиметься
в ході святкування 20-ї річниці
Незалежності, яке пройде під
патронатом Президента. Про
це повідомив міністр культури Михайло Кулиняк на пресконференції у Києві.
За його словами, впродовж серпня-вересня транс-

люватимуться стрічки кращих
режисерів - Володимира Довганя, Карена Геворкяна, Євгена Шерстобитова, Григорія
Кохана, Миколи Рашеєва, Миколи Засєєва-Руденка, Віктора Іванова, Михайла Іллєнка,
Миколи Мащенка.
“Молоде покоління більшість із цих фільмів взагалі
не бачило. А це стрічки, відомі на весь світ, що здобували
міжнародні премії на найпрестижніших
кінофестивалях.

Тож Перший Національний із
задоволенням підтримує цей
проект”, - сказав генеральний
директор Першого Національного телеканалу Єгор Бенкендорф.
Єгор Бенкендорф зазначив, що фільми демонструватимуться у вечірньому показі,
з нічним повтором. Перед показом стрічки у студії представлятимуть відомі режисери, актори, кінокритики, діячі
культури.

У Києві відкриється виставка квітів

З нагоди 20-ї річниці незалежності України на території
Печерського
ландшафтного
парку з 20 серпня до 4 вересня
буде проведено 56-ту міську ви-

ставку квітів. Тема цьогорічної
виставки - “Процвітання тобі,
Україно, моя рідна, моя єдина”.
Районними комунальними підприємствами з утримання зе-

лених насаджень розроблено
ескізи 10 квіткових композицій,
які традиційно будуть влаштовані на схилах Печерського
ландшафтного парку.

“Незалежна Україна - історія в обличчях”

Пересувну експозицію “Незалежна Україна - історія в обличчях”, присвячену 20-річчю
незалежності України, яка
включає близько 60 робіт заслуженого журналіста України,
фотокореспондента
УКРІНФОРМу Володимира Репіка,
планують впродовж цього року

показати у столицях 19-ти країн Європи.
Експозиція складається з
фоторепортретів українських
політиків, діячів науки, культури
і мистецтва, спортсменів тощо.
Представлені також авторські
етнографічні твори, пейзажі,
фотороботи, які відображають

реальне життя. Є тут і фотографії, зроблені після аварії на
Чорнобильській АЕС.
Фотовиставка вдало поєднує історії відомих особистостей і звичайних людей в єдине
обличчя українського народу.
Укрінформ.

Вступна
кампанія
вийшла
на фінішну
пряму
Цього року лідером
за кількістю поданих
заяв абітурієнтів є Національний університет
«Львівська політехніка»,
на його рахунку понад
26 тисяч заяв.
Друге місце - Львівський
національний
університет імені Івана Франка (24 тисячі).
Бронзовий призер - Національний авіаційний
університет (майже 24
тис).
Далі - Національний
технічний
університет
України «Київська політехніка» та Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
(23,3 та 22,6 тисячі відповідно).

На додержання прав і свобод громадянина

Указом Президента України від 9 грудня
2010 року №1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»
утворено центральні органи виконавчої влади - Державну виконавчу службу України та
Державну реєстраційну службу України.
Державна виконавча служба України є
центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, входить до
системи органів виконавчої влади і на неї
покладено функції з реалізації державної
політики у сфері організації примусового
виконання рішень суддів та інших органів
(посадових осіб).
Відповідно до п.З Положення про Державну виконавчу службу України вона:
1) організовує у межах своїх повноважень виконання Конституції та законів
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, додержання прав і
свобод людини та громадянина, здійснює
контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує здійснення державними
виконавцями заходів примусового виконання рішень, передбачених законами;
3) забезпечує доступ державних виконавців до баз даних і реєстрів, у тому числі
електронних, що містять інформацію про
боржників, їхнє майно та кошти;

4) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;
5) організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов’язаних
із діяльністю ДВС України, структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту
України, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України;
6) організовує освітньо-роз’яснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються
виконання її завдань;
Відповідно до Положення про Державну реєстраційну службу України затвердженого Указом Президента України від
06.04.2011 року № 401 вона є центральним
органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра юстиції
України.
Укрдержреєстр є головним органом
у системі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної
політики у сферах державної реєстрації
актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців, реєстрації
(легалізації) об’єднань громадян, інших
громадських формувань, статутів фондів
загальнообов’язкового державного соці-

щиросердні
поздоровлення
Президія районної організації ветеранів України щиросердно поздоровляє із славним ювілеєм –
80-річчям від Дня народження
БУШКА Олексія Федоровича з Мостища,
ОСІНСЬКУ Єфросинію Дмитрівну з Вільного,
ТКАЧЕНКО Олександру Григорівну з Андріївки
та ПЕТРЕНКА Володимира Леонтійовича
з Гавронщини.
Шановні іменинники!
Нехай кожен день дарує Вам радість, повнить здоров’ям, щоб у домі завжди панували добробут, мир і злагода, а на серці – тепло та душевний спокій. Щоб Ви не знали смутку та
тривоги і була довгою життєва дорога! Нехай Вас люблять і поважають рідні.

*****
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Найдорожчу в світі людину – рідну, любу матусю
та бабусю
МАРЧЕНКО Галину Миколаївну з Наливайківки
Усім теплом наших сердець вітаємо із славним
ювілеєм – 70-річчям від Дня народження.
Нехай ці літні дні, шановна імениннице, осяють
Вас теплом і радістю, принесуть любов, мир та
злагоду.
Ми любим Тебе і щиро бажаєм,
Найкращі вітання в цей день посилаєм,
Низенько вклоняємось і просимо долю,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі.
Спасибі Тобі, що живеш Ти на світі,
За добре серце, за очі привітні,
За руки Твої золоті і невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Дочки, син, зяті, невістка, внуки.

Колектив Ясногородської сільської ради та
депутатський корпус щиросердно вітає з ювілейною датою – 60-річчям від Дня народження головного бухгалтера, депутата сільської ради
ПАВЛІНОВУ Віру Іванівну.
Зичимо Вам доброго здоров’я та життєвого
благополуччя. Нехай кожне літо Вам дарує вік щасливий, щоб не згасали доброта, здоров’я, радощі
і сила. Щоб кожен день, що йде
новий, хай тільки щастя Вам приносить.
Хай тепло випромінює серце,
В домі місця не буде журбі,
Радість хай загляда у віконце –
Щиро зичимо Вам ми усі!

*****

Найщиріші та найтепліші привітання адресують колектив Ясногородської сільської ради та
депутатський корпус з нагоди славного ювілею
– 45-річчя від Дня народження депутату сільської
ради
СЕМЕНОВУ Олександру Михайловичу.
Від щирого серця поздоровляємо і зичимо міцного
здоров’я, святкового настрою та благополуччя.
Хай все буде успішно й надійно,
І у всьому щастить неодмінно.
Хай дорога стелиться шовкова,
А життя буде мов калини цвіт,
Хай козацьку вдачу
і міцне здоров’я
Вам дарує доля на сто довгих літ.

ального страхування, якщо їх реєстрація
передбачена законами, статуту територіальної громади міста Києва, друкованих
засобів масової інформації та інформаційних агентств, як суб’єктів інформаційної діяльності.
Основними завданнями Укрдержреєстру відповідно до п. З Положення про Державну реєстраційну службу
України є:
1)
реалізація державної політики у сферах державної реєстрації актів
цивільного стану, державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців, реєстрації
(легалізації) об’єднань громадян, інших
громадських формувань, статутів фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація
передбачена законами, статуту територіальної громади міста Києва, друкованих
засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;
2)
внесення на розгляд Міністра юстиції України пропозицій щодо формування
державної політики у зазначених сферах.
Роман Чинакало,
головний спеціаліст Макарівського
районного управління юстиції.

Сонячні, сердечні та найщиріші привітання адресують колектив Ясногородської сільської ради та депутатський корпус з нагоди прекрасного свята – 30річчя від Дня народження депутату сільської ради
КОНОНЕНКО Таїсії Василівні.
Зичимо Вам міцного здоров’я, всіляких гараздів,
завзяття та щедрої долі. Нехай кожен день
несе Вам добро, тепло, людську щирість,
радість та сімейне благополуччя.
Квітами радості доле стелися,
Красною вродою, щастям всміхнися,
Здоров’я даруй, як у полі роси,
Життєву стежину добром притруси,
Сонцем надій освіти променистим,
Хай щастя буде світлим і чистим!

Автомагазин “ЕлітАвто”

Автозапчастини до іномарок в наявності та під
замовлення. Оригінальні та аналогові, смт. Макарів,
вул. Б.Хмельницького, 7-а (навпроти будинку
культури). Тел. 097-988-18-10, 093-580-87-03,
095-462-68-79, 063-242-73-88, 093-467-28-88.

м е та л о п л ас т и к о в і
вікна та двері

броньовані та міжкімнатні двері.
Заміри та доставка - безкоштовні.

наші ціни - кращі знижки.

Тел.:

097-428-72-44.

металопластикові вікна — від виробника
„Екопласт”, „Rehau”. протимоскітні
сітки. Штори, жалюзі.
Якість — відмінна, ціни—помірні.

Телефон — 050-441-35-75. Макарів, вул. Гагаріна,11.
Магазин „ІНТЕР’ЄР”.
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ГАЗ — ВОДА — ОПАЛЕННЯ
Монтаж та демонтаж систем опалення.
Заміна котлів та агрегатів водопроводу.
Каналізація. Зварювальні роботи.
Тел.: 097-214-09-97; 5-26-97. Микола.
запрошуємо на турнір
6 серпня (субота) 2011 року о 10:00
на пляжі “Маска”, с.Фасівочка будуть проведені змагання з пляжного волейболу на
першість району.
Заявки на участь у турнірі приймаються за телефоном 066-368-50-55
(Анатолій).
Турнір проводить громадська організація
«Рідне місто».
Запрошуємо на постійну роботу:

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

Телефон - 050-352-96-68.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
камінь, щебінь, відсів.
Телефон 097-487-54-43.
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.

Загублене свідоцтво про
право на спадщину за заповітом, видане 14 січня
1995 року Державною
районною нотаріальною
конторою за №126 згідно
рішення виконкому Небелицької сільської ради від
18 квітня 1992 року за №5
на ім’я ГУЛАКА Віктора
Петровича, ГУЛАК Олени Петрівни та КОВАЛЕНКО Зінаїди Петрівни, вважати недійсним.

До уваги громадян!
ДПІ у Макарівському районі реалізує безхазяйне майно, а саме клей ПВА в асортименті.

виробничому підприємству
потрібні маляр та менеджер із
збуту. Деталі за тел. 067-402-67-82.

ТОВ «Теплий Дім»

Металопластикові вікна, двері.

виконує: проектування, монтаж
нових та заміну старих газових котлів, всю необхідну документацію
для реєстрації в газовому управлінні; замовлення і доставку
г азо в их ко тл і в у сі х мо дифі кац і й .

Тел.: 067-337-18-77; 063-397-10-87.

ТОВ „ АГРОФІРМА „ К ИЇВС Ь К А”

ПП “Фурман” м. Житомир

броньовані двері.

П РОДАЮ В АЗ 2 1 0 6 ,
синій, 1995 р.в., у гарному стані.

Тел.: 097-987-14-45, 096-701-14-30.
Ч И С Т И МО , КО П А Є МО К Р И Н И Ц І .
Те л е ф о н — 0 9 6 - 5 6 3 - 8 0 - 3 0 .

ВІКНА. ДВЕРІ. КВЕ. ТRОСАL (м. Житомир)
БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. Заводське виготовлення, професійний монтаж. Жалюзі, ролети, пластикові відкоси
(к редит ). Телефон - 097-208-90-83.

П ОЗИКА

НА :

нерухомість, земельні ділянки, авто
та с/г техніку. 063-434-34-44, 096-647-82-07.
кільця ремонтні, колодязні,
каналізаційні діаметром 0.6-1.5 м.
Телефон — 067-978-21-21.

ПеРЕВЕЗЕННЯ З КИєВА 20 ТОНН
Кран-маніпулятор.Плити, блоки, цегла, кільця.

телефон - 067-301-95-45.

Приватні
оголошення
НАЙМУ житло в Макарові для сім’ї. Порядок
та вчасну сплату гарантуємо. Телефон –
067-304-80-29.
ПРОДАЮ ГАРАЖ по вулиці Калініна, 30/31,
в Макарові (біля цегельного заводу), новий,
розміром 6*10 м, 2-поверховий. Підведено
елекроенергію. Тел.: 099-00-240-33, 063815-79-11. Валерій.
ПРОДАЮ ХАТУ в Макарові по вулиці Червоноармійська, 15. Ціна договірна.
тел.: 066-132-72-24. Петро.
ПРОДАЮ ГАРАЖ біля цегельного заводу в
Макарові.Тел.: 067-195-95-20.
ПРОДАЮ 2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ в Макарові
по вулиці Ватутіна. Ціна 42000 у.е.
тел.: 050-721-03-34.
ПРОДАЮ новий автомобіль “Шевроле
Авео” 2011 р. Знижка на авто до 15%.
Можлива оплата частинами - від 972 грн./
міс. Тел.: 095-016-06-69, 044-360-37-53,
096-977-26-68.
ПРОДАЮ БУДИНОК в центрі Макарова.
Телефон — 096-814-66-59.

Тел.: 045-77-41-453; 050-330-24-09 , 050440-22-38. Запитати Миненка Петра Івановича.

запрошує на роботу

водіїв та трактористів.
Оплата праці — відрядна. Робота в с.Карашин.

Телефони: 050-384-14-84; 4-16-35.
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.

ясногородська сільська рада
оголошує конкурс

на виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів від населення
та підприємств села Ясногородка.

Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: село Ясногородка, вулиця Київська, 47, сільська рада.

ТЕЛЕФОН - 2-32-42.
КОРОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рішення
Про встановлення місцевих зборів на 2012 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статі 10, пунктів 12.3,
12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 розділу XIX “Прикінцеві положення” Податкового кодексу України сільська рада вирішила:
1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за провадження деяких
видів підприємницької діяльності і туристичний збір згідно з додатком до даного рішення.
2. До отримання в податковому органі торгових патентів, у
тому числі пільгових і короткотермінових, сплата збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється за
ставками, встановленими у додатку 1 даного рішення.
3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність рішення: № 31 від
13.05.2011 року.
5. Копію даного рішення надіслати до державної податкової інспекції у Макарівському районі.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на планово бюджетну комісію.
Сільський голова
О.А.Подвисоцька.
С. Королівка.
25.07.2011 року
№48-07-6
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
Макарівського району Київської області
Рішення
Про встановлення місцевих податків на 2012 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3,
12.4 та 12.5 статті 12, статей 265, розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, з метою уникнення втрат місцевих
бюджетів та зміцнення матеріальної фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічному розвитку
села, враховуючи пропозиції та рекомендації державної податкової
інспекції у Макарівському районі, cільська рада вирішила:
1. Встановити місцеві податки по сільській раді на 2012 рік - податок
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно додатку №1.
2. Ввести в дію дане рішення з 01.01.2012 року.
3. Копію даного рішення надіслати до державної податкової інспекції у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань соціально-економічного розвитку села,бюджету та
фінансів.
Сільський голова
В.М.Панова.
с.Червона Слобода
29 липня 2011 року
№ 44-07-VІ
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ТОВ «Агро-Холдинг МС» юридична адреса якого: 08321,
Київська обл., Бориспільський р-н., с. Чубинське, вул. Погребняка, 1, в межах орендної земельної ділянки площею
5,5 га в с. Бишів, що знаходиться в адміністративних межах Бишівської сільської ради Макарівського р-ну, Київської
обл., відповідно рішення Бишівської сільської ради №74 від
27.07.2011 планує впровадити роботи по будівництву елеватора ТОВ «Агро-Холдинг МС», з метою задоволення попиту на ринку заготівлі та переробки сільгосппродукції. ТОВ
«Агро-Холдинг МС» замовило проектну документацію.
Проектно-вишукувальну документацію розробляє ТОВ
«РМ2В».
В районі розташування об’єкту зникаючих та рідких рослин, шляхів міграції тварин та птахів не виявлено, об’єктів
природно-заповідного фонду і територій перспективних до
заповідання немає.
Захист земель від забруднення передбачено влаштуванням збору та очистки дощових вод.
Для обслуговування об’єкту передбачається застосування сучасної прогресивної технології, використання технологічного обладнання ведучих європейських виробників,
сертифікованого в Україні.
У процесі експлуатації об’єкта в атмосферне повітря
будуть виділятися шкідливі речовини, концентрацї яких в
приземному шарі атмосфери будуть нижче ГДК населених
місць, наднормативне забруднення землі, пригнічення флори і фауни не спостерігатиметься.
Будуть прийняті рішення по поводженню з відходами виробництва.
Територія буде спланована, облаштовано тверде покриття.
ТОВ «Агро-Холдинг МС» в особі директора Карасика
Ю.М. запрошує громадські об’єднання та пересічних громадян до обговорення проектованої діяльності. Обговорення
відбудуться 26.08.11 об 10.00 в приміщенні Бишівської сільської ради.
Свої зауваження та пропозиції просимо надсилати
на адресу Бишівської сільської ради: с. Бишів, вул. Київська, 48.
3 матеріалами проекту можна ознайомитись за
адресою ТОВ «Агро-Холдинг МС».
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
Макарівського району Київської області
Рішення
Про встановлення місцевих зборів на 2012 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статі 10, пунктів 12.3, 12.4
і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 розділу XIX “Прикінцеві
положення” Податкового кодексу України сільська рада вирішила:
1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за провадження деяких
видів підприємницької діяльності і туристичний збір згідно з додатком до даного рішення.
2. До отримання в податковому органі торгових патентів, у тому
числі пільгових і короткотермінових, сплата збору за провадження
деяких видів підприємницької діяльності здійснюється за ставками,
встановленими у додатку 1 даного рішення.
3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність рішення: від 29.04.2011
року №29 «Про встановлення місцевих зборів» та від 19.07.2011 року
№40 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 29.04.2011
року № 29-05-VІ «Про встановлення місцевих зборів».
5. Копію даного рішення надіслати до державної податкової інспекції у Макарівському районі.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету
та фінансів.
Сільський голова
В.М.Панова.
с.Червона Слобода
29 липня 2011 року
№ 43-07-VІ

ВЕЛИКОКАРАШИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
повідомляє про прийняття рішення “Про встановлення
місцевих податків на 2012 рік”.
Додаткова інформація на сайті Макарівської районної
ради rada-makariv.org або в приміщенні сільської ради за
адресою: с. Великий Карашин, вул. Перемоги, 1-А.
Т елефон - 3 - 9 2 - 4 2 .
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
Макарівського району Київської області
Рішення
Про внесення змін до рішення сільської ради від 29.04.2011
року №29-05-УІ «Про встановлення місцевих зборів»
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та
12.5 статті 12, статей 266, 267, 268, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві
положення» Податкового кодексу України, з метою уникнення втрат
місцевих бюджетів та зміцнення матеріальної, фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічному
розвитку села, враховуючи пропозиції та рекомендації державної податкової інспекції у Макарівському районі, сільська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення сільської ради від 29.04.2011 року
№ 29-05-УІ «Про встановлення місцевих зборів». Зміни викласти в
наступній редакції:
«3.1. За провадження торговельної діяльності з розрахунку на
календарний місяць (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням
пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах)
та діяльності з надання платних послуг з розрахунку на календарний
місяць в слідуючих розмірах:
- для впровадження роздрібної торгівлі на території села Червона Слобода – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня
поточного року;
- для впровадження виїзної торгівлі на території села Червона
Слобода – 0,08 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року;
- для провадження діяльності з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України на території села Червона Слобода – 0,01 розміру мінімальної заробітної
плати на 1 січня поточного року.
2. Визнати такими, що втратили чинність пункт 3.1 та пункт 3.2
статті 3 «Ставки збору» рішення від 29.04.2011р. №29-05-УІ сільської
ради «Про встановлення місцевих зборів».
3. Копію даного рішення надіслати до державної податкової інспекції у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань соціально-економічного розвитку села ,бюджету та
фінансів .
Сільський голова
В.М.Панова.
с.Червона Слобода
29 липня 2011 року
№ 40-07-VІ

Колектив ДП ПАТ “Київхліб “Макарівський хлібозавод” глибоко сумує з приводу передчасної смерті колишнього працівника
СЕМЕНЕНКО Тамари Опанасівни.
та висловлює щирі співчуття родичам та близьким з
приводу тяжкої втрати.

”
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські
8 - 14 серпня

ОВЕН
(21.03-20.04).
Вiрогiднi
дискусiї,
суперечки,
вiдстоювання своїх iнтересiв, захист честi близької людини. Можливо, державним службовцям запропонують новi умови роботи на
другу половину року. У цей перiод в Овнiв з`явиться реальна можливiсть
збiльшити свiй матерiальний достаток.
Сприятливi днi: 11, 12; несприятливi: 14.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Збiльшена чарiвнiсть i серйозне ставлення до всiх проблем можуть дозволити Тiльцям подолати всi перешкоди на шляху до успiху. Свiжі ідеї дозволять знайти новi джерела заробiтку. Цей тиждень сприятливий для змiни форми дiяльностi,
творчостi i початку нових справ. Творчi i дiловi контакти в недалекому
майбутньому принесуть багато користi. Посиляться iнтуїцiя i дар передбачення. Вiрогiднi вiщi сни.
Сприятливi днi: 13; несприятливi: 9.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Тиждень обiцяє бути важким.
Близнюки, можливо, одержать несподiвану звiстку, або виникне проблема, пов`язана з невиконаними зобов`язаннями або
обiцянками. Сприятливий тиждень, що вiдкриває новi перспективи,
зручний для коректування намiчених планiв. Не вiдмовляйтеся вiд участi
друзiв, впливових осiб, покровителiв. Їх допомога буде до речi. У другiй
половинi тижня вiрогiднi сварки з близькими людьми.
Сприятливi днi: 9; несприятливi: 12.
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НАРОДНИЙ К АЛЕНДАР

5 серпня - день Почаївської ікони Божої Матері. Ще його називали “бессонніки” через жнива.
6 серпня - день пам’яті мучеників
благовірних князів Бориса і Гліба. У цей
день зазвичай збирали березові віники
і заготовлювали на зиму ягоди черемхи.
Починався період найбільшого збирання
грибів.
7 серпня - день Успіння праведної
Анни, матері Пресвятої Богородиці. За
народними прикметами, якщо вранці йде
дощ - зима буде сніжною.
11 серпня - день пам’яті мученика
Калинника. У цей день дивилися погоду
на осінь, якщо стиглий овес вдруге зазеленіє - осінь буде непогожою.

Неймовірно, але факт

ВОНИ НЕ ЗНАЛИ ПРО ІСНУВАННЯ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Наукова експедиція, яка вивчала віддалені
куточки Перу, виявила індійців з раніше невідомого племені. Як виявилося, аборигени ніколи
до цього не мали контактів з цивілізованим світом, але зустріли прибульців дружелюбно. Вчені
подарували їм декілька інструментів і домашнього начиння. Індіанці у свою чергу обдарували їх
списами та стрілами.
Влада Перу приховує місцезнаходження племені, щоб уберегти його жителів від надмірно цікавих туристів і зберегти його самобутність.

РАК (22.06-22.07). Тиждень сприятливий для планування
дiяльностi i оцiнки власного становища. Природжена рухливiсть,
жвавий i проникливий розум, якостi цiкавого спiвбесiдника можуть
зробити Ракiв центром уваги. Сприятливi зустрiчi з дiловими людьми в
невимушенiй обстановцi. Пасивний тиждень, вiдмiчений недовiрливiстю
Ракiв до всього i до всiх. Вiрогiдна змiна їх тактики. Багато хто буде здатний вести таємну, закулiсну гру. Не варто розширювати сферу дiяльностi,
ухвалювати важливi рiшення. Не все виходитиме.
Сприятливi днi: 9, 13; несприятливi: 11.
ЛЕВ (23.07-23.08). Можливi несподiванi повороти долi.
Матерiальнi втрати, ревнощi, зради можуть породити комплекси i
вiдчуття незахищеностi. Грошi на цьому тижнi можуть стати причиною зради. Далекi вiд досконалостi Леви легко знайдуть неприємностi на
свою голову. Серйознi перешкоди в роботi, пiдступи недоброзичливцiв
або власнi помилки утруднять просування до мети. У любовних стосунках намiчається пiдйом, проте несподiвана звiстка примусить на якийсь
час забути про пригоди i радощi. Остерiгайтеся травми через безпечність i необережність.
Сприятливi днi: 10; несприятливi: 14.
ДIВА (24.08-23.09). Тиждень – досягнення мети, вiдстоювання
принципiв, трансформацiї статевої енергiї. Сприятливi дiловi контакти, звернення в громадськi органiзацiї i державнi установи.
Посилюються дар переконання i iнтуїцiя, аура, пiдвищуються життєвий
потенцiал i сексуальнiсть. Багатьох Дiв-чоловiкiв чекає удача, якщо тiльки
вони не намагатимуться перевернути свiт. Дiв-жiнок зайва активнiсть
може привести до втрати контролю над собою.
Сприятливi днi: 11; несприятливi: 9.

сканворд

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Стрiльцям-жiнкам доведеться забути про свою царствену гординю i неприступнiсть. Обставини можуть скластися так, що вони на якийсь час пiдкоряться чужiй волi.
Стрiльцi будуть категоричнi у висловах, рiшучi в дiях. Iснує вiрогiднiсть
того, що оточуючi протестуватимуть проти жорсткої позицiї Стрiльцiв.
Тiльки найближчi люди зрозумiють причини поведiнки Стрiльцiв.
Сприятливi днi: 14; несприятливi: 9.

Дворян.
титул
Нагорода

РИБИ (20.02-20.03). На вас чекає тиждень, сприятливий
для подорожей. Вiн може бути присвячений розкриттю творчого
потенцiалу, любовi. Попереду у вас довгоочiкувана зустрiч з людиною, що розумiє вас i роздiляє вашi iнтереси. Кiнець тижня припускає
самоту, конфлiктнiсть, сварки. Можливi непорозумiння, хоча видимих
причин для них немає. Фiнансове становище дещо погiршиться.
Сприятливi днi: 8, 13; несприятливi: 11.
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КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Тиждень припускає захист iнтересiв
через самостiйність, вiдповiдальність. Козероги можуть бути войовничо настроєнi проти людей, що намагаються втручатися в їх
життя. Можливо, що цей тиждень буде наповнений подiями, одна частина яких буде пов`язана з активною дiяльнiстю Козерогiв, а iнша - з
дiяльнiстю найближчого їх оточення.
Сприятливi днi: 8, 10; несприятливi: 14.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Тиждень змiн i перетворень.
Ентузiазм i натхнення Водолiїв сприятимуть розкриттю їх
здiбностей i творчому осяянню. Вiрогiднi надмiрне збудження i
коливання настрою. Тиждень зваблювання, обману, розгулу темних
пристрастей. Б`ють через край емоцiї, розриваючи Водолiїв на частини. Цей тиждень може зiпсувати навiть перевiренi часом стосунки.
Iснує вiрогiднiсть втрат, пожежi, конфлiкту з людьми.
Сприятливi днi: 10, 14; несприятливi: 13.

Технічна
рослина
Спокій

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Можливі подорожi, мiсiонерство, наставництво. На суспiльному теренi вiрогiднi удача i популярнiсть.
Якщо не допустите легковажностi, зволiкання i неуважностi, то
встигнете скористатися сприятливими умовами цього тижня. Можливі втрати. Не виключений спалах ревнощiв або сварка через гроші мiж
партнерами по шлюбу. Вiрогiдна втрата друзiв або далеких родичiв.
Сприятливi днi: 8, 9; несприятливi: 12.
СКОРПIОН (24.10-22.11). Тиждень сприятливий для любовi.
Багатьом Скорпiонам вдасться реалiзувати себе у ролi миротворця, виявити повною мiрою свої цiннi якостi: спiвчуття, вiдданiсть,
безкорисливе служiння ближнiм. У другiй половинi тижня можлива
реалiзацiя сокровенних бажань. Тиждень пов`язаний з ослабленням
аури i життєвих сил. Висока вiрогiднiсть забудькуватостi i неуважностi,
що може призвести до неприємностей. Любовнi стосунки створять багатьом представникам цього знаку ряд проблем i поставлять перед складним вибором. Вiрогiднi серйознi проблеми iз здоров`ям.
Сприятливi днi: 10; несприятливi: 8.
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