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організацій і якими на день набрання чинності цією постано$
вою не сплачено митний збір за їх перебування під митним кон$
тролем, без справляння зазначеного збору.

Прем’єрBміністр України
          Ю. ТИМОШЕНКО

Зразок  № 2

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про порядок введення в дію Закону України
«Про внесення доповнення до статті 5
Декрету Кабінету Міністрів України

«Про податок на додану вартість»

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Ввести в дію Закон   України  «Про   внесення   доповнен$

ня до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про поря$
док на додану вартість» з дня опублікування.

2. Кабінету   Міністрів   України   затвердити   еквіваленти
обміну пально$мастильних матеріалів та сільськогосподарської
продукції.

3. Контроль за виконанням пункту 2 цієї Постанови покла$
сти на постійні комісії Верховної Ради України з питань агро$
промислового комплексу, земельних ресурсів та соціального роз$
витку села, з питань фінансів і банківської діяльності.

       Голова  Верховної  Ради  України
    А. ЯЦЕНЮК

м. Київ
10 липня 2008 року
№ 302/96$ВР

ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПОСТАНОВА.

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ПОСТАНОВА
Постанови видають державні органи; текст постанови скла$

дається з двох частин: констатуючої й розпорядчої, визначаєть$
ся виконавець і строки виконання.

Зразок № 1

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про заходи щодо впорядкування митного оформлення вантажів

ПОСТАНОВА
від 07 серпня 2008 р. № 927

З метою впорядкування митного оформлення вантажів Ка$
бінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Державному митному комітетові здійснити митне оформ$
лення товарів, які ввезені на митну територію України до 15 чер$
вня 2008 р. для власних виробничих потреб підприємств та

РОЗДІЛ11
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А тепер? Ну просто сором, –
Мов мара повзеш із двору!»
Чорний Кіт стоїть, сміється,
Білий — гордо зізнається:

«Був я й буду біловусим,
Хоч працюю сажотрусом —
Ось уже десяток днів
Чищу сажу з димарів.

Попрацюю — а вже потім
Вмию лапки по роботі,
Знову стану чепурненьким,
Біловусим і чистеньким.
Ти ж бо, ледарю патлатий,
Не зумієш білим стати!»

(Г. Коваль)

НАГОЛОС!
Абbде, абbколи, абbкуди, абb$но, абb$то;
абbхто, абbкогj, абbкомe, абbким,
абb до кjго, абb з ким, абb на кjму;
абbщо, абbчогj, абbчому, абbчим, абb на чому; абbяк.

ЗАВДАННЯ 139.
Перекладіть українською мовою.

место жительства —
местная власть —
местное самоуправление —
местное управление —
местный бюджет —
местный совет —

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЗАВДАННЯ 136.
Розіграйте діалоги, використовуючи стійкі народні порівняння.

Заліг як собака в грубі; злий як собака; змерз як собака; го$
лий як собака; бігає як собака за возом; боїться як собака мух;
виляє як собака в човні; добрий як собака; дивиться як собака на
висівки; живуть як кіт з собакою; задумався як собака в човні.

ЗАВДАННЯ 137.
Перекладіть українською мовою. З українськими відповід$

никами складіть речення.

Текущий план, в соответствии с планом, выполнять план,
план поставок, годовой план, встречный план, пересматривать
планы.

ЗАВДАННЯ 138.
Прочитайте антонімічні відношення між словами. Наведіть і  за$

пишіть свої приклади.

Білий        Чорний
Який  колір крейди, моло$

ка, снігу; у переносному зна$
ченні: позитивний.

Який має колір вугілля,
сажі, найтемніший; у перенос$
ному значенні: негативний.

КІТBСАЖОТРУС
Чорний Кіт зустрівся з білим,
Погукав йому щосили:
«Не впізнав тебе! Привіт!
Де ти вимазав живіт?

Був ти, брате, чепурненьким.
Біловусим та гарненьким.
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КАЗFFFFFТИ — ГОВОРBBBBBТИ
Казfffffти, кажe, кfжеш. 1. Усно висловлювати думки, почут$

тя тощо; розповідати що$небудь. — Гарний коник! — казав дід.—
Що ж ти з ним зробиш (Мирний); Які саме слова казала їм Анто1
ніна, толком не чути було (Гончар); — Не можу швидко заснути,
так мені казки кажуть (Кв.$Осн.); — Нема в нас такої хати. Була,
кажуть, Джерина хата, а тепер вона Чабаненкова (Н.$Лев.).

2. Наказувати комусь робити що$небудь. І каже [Швачка]
сідлати Коня свого вороного (Шевч.).

У словосп.: бодай не казати, не вам кажучи, нічого й казати,
що й казати, що не кажи.

Пох.: сказfffffти, скfffffзаний.
Говорbbbbbти, $орю, $jриш. 1. Мати здатність висловлювати

думки, почуття; володіти мовою. Іде [Олеся] на панщину, мусить
їх кидать, а дітки — одно не говорить, друге не ходить (Вовчок);
— А як я поїду за границю — там же всі говорять або по1французь1
ки, або по1німецьки (Л. Укр.).

Розмовляти з ким$небудь. А поки що мої думи, Моє люте
горе, Сіятиму,— нехай ростуть Та з вітром говорять   (Шевч.);
Ми вдвох ішли й не говорили (Рильський).

У значенні  «казати»  вживається рідше.   [Городничий:]   Го1
вори толком: Що там таке? (Мирний); [Кассандра:] Кассандра
все неправду говорила (Л. Укр.); — Господь з тобою, дитино. Що
ти говориш, донечко? (Тют.).

ЗАВДАННЯ 141.
Напишіть 10 речень зі словом казати і 10 речень зі словом

говорити.

УСТАЛЕНІ ВИРАЗИ
Как назло — як на зло;
как нарочно — як на те;
как насчет? — як щодо?  як відносно?
долг платежом красен — за позику віддяка;
возвращаясь к этому вопросу — повертаючись до цього

             питання;

ЛІТЕРАТУРНЕ СЛОВОВЖИВАННЯ

ВИНЯТКJJJJJВИЙ — ВBBBBBКЛЮЧНИЙ
Виняткjjjjjвий. Який становить виняток із загальних правил;

особливий, надзвичайний. Вж. зі сл.: випадок, закон, організа1
тор, результат, розум, талант, урожай, успіх, вага, вимогливість,
винахідливість, вправність, гідність, гостинність, диплома1
тичність, зустріч, людина, можливість, оперативність, осо1
бистість, особливість, пам’ять, причина, роль, сила, ситуація,
скупість, слабість, стійкість, точність, увага, чесність, значен1
ня, явище, здібності, обставини, права, умови. Пох.: виняткjjjjjвість,
виняткjjjjjво (дуже, надзвичайно, особливо, не так, як усі: винят1
ково важкі умови, винятково сміливий задум).

Вbbbbbключний. Який поширюється тільки на когось, щось; єди$
ний. Вж. зі сл.: власність, місце, право, становище, обставини.
Пох.: вbbbbbключність, вbbbbbключно (лише, тільки).

ВBBBBBНЯТОК, $тку. Відхилення від звичайного, загального
правила. Те, що було винятком для Гордого, мусить стати зако1
ном для всіх! (Руденко) (неправильно: Ці два випадки були виклю1
ченням). У словосп.: без вbbbbbнятку — не виключаючи нікого, нічо$
го. Всіх треба повипускати без винятку (Тулуб) (неправильно:
без вbbbbbключення); за вbbbbbнятком — крім когось, чогось. Всі, за ви1
нятком Бойчука, здивовано дивилися на свого шкіпера (Трубл.)
(неправильно: за вbbbbbключенням). Пох.: виняткjjjjjвий, виняткjjjjjвість,
виняткjjjjjво (неправильно: вbbbbbключна роль, вbbbbbключно посeeeeeшливе
лsssssто).

ЗАВДАННЯ 140.
Прочитайте уважно синонімічний ряд. З кожним синонімом

складіть та запишіть речення.

Виняткjвий, виїмкjвий; безпрецедентний, надзвичайний,
феноменальний... .
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Жовту фарбу одержували з черемхового листя, а також з
листків берези, осики, чорної смородини. Усе залежало від того,
який був потрібний відтінок.

Вишневий колір давала кора верби або берези з додаванням
попелу. Соковиту коричневу фарбу одержували, виварюючи ду$
бову або вільхову кору, яку збирали навесні. Квіти волошок да$
рували людям блакитний, м’ята й вероніка — зелений, чорниці
— червоний колір.

Неодмінна умова виготовлення: використовували не свіжі
квіти чи трави, а висушені.

Важкою, довгою й копіткою роботою було виготовлення
чорнила. Зате зберігалося все написане дуже довго. Літописи,
книги тисячолітньої давності й сьогодні читаються. Для нього
брали дубову кору, довго настоювали її, квасили, потім варили,
доливали соки ягід і рослин, ще й вишневу смолу, на додачу ки$
дали у розчин залізячки. Через місяць$другий чорнило готове.

Пишіть собі на радість, людям — на користь.
     (М. Слабошпицький)

ЗАВДАННЯ 143.
Виразно прочитайте. Як ви розумієте прочитане? Доберіть

синоніми до слова колір і запишіть їх. Чи всі дібрані вами сино$
німи є загальновживаними словами?

*         *       *
Встановлено, що колір активно впливає на людину, тому

треба бути обачливим у його виборі при ремонті квартири. Є ко$
льори теплі і холодні. До теплих належать: жовтий, оранжевий,
червоний, червоно$оранжевий, червоно$фіолетовий. До холод$
них — фіолетовий, блакитно$фіолетовий, блакитний, синій, бла$
китно$зелений, зелений, жовтувато$зелений. Використовуйте
спокійні горизонтальні лінії, не дуже яскраві кольори. Якщо
кімната північна, стіни повинні бути теплих тонів, південна —
трохи темніших.

Червоний колір начебто зігріває, але надто збуджує.

друг с другом — один з одним;
без возражений! — без заперечень!
за здорово живешь — ні з сього ні з того; з доброго дива;

               ні сіло ні впало;
бедняжка! — бідолага!  сердешний!
вернемся к теме нашего розговора —повернемося до теми

               нашої розмови;
 больше того — більше того;
бабьи сказки — сон рябої кобили;
как ни странно — як не дивно;
как обычно считают — як звичайно вважають;
как  пить дать! — як пити дати!
как поживаєте? — як живете?  як ся маєте?
более того, что еще важно отметить — більше того, що ще

    важливо відзначити;
большинство «за» — більшість «за»;
виноват — даруйте;
в каком смысле? — у якому розумінні?
возражение отклоняется — заперечення відхиляється;
будьте осторожны! — будьте обережні!
счастливого пути! — щасливої дороги!
в самом деле — насправді; в дійсності.

ЦІКАВА СТОРІНКА

ЗАВДАННЯ 142.
Уважно прочитайте й перекажіть. Дайте заголовок. Доберіть

синоніми до виділених слів.

Сьогодні   практично   усі   фарби   штучні,   хімічного   поход$
ження. А колись люди усе необхідне для одержання яскравих
різноколірних  тканин, фарб для ікон, розписів храмів та хат,
забарвлення ниток для вишивання сорочок, рушників брали у
природи. Шукали і знаходили все необхідне в лісі, в полі.
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Так, червоний колір активізує життєдіяльність, сприяє ут$
воренню еритроцитів, нормалізує понижений тиск, підвищує
імунітет. Оранжевий — посилює діяльність залоз внутрішньої
секреції, зміцнює легеневу тканину.

Жовтий — зміцнює нервову систему, сприяє виділенню
шлункового соку, поліпшує травлення. Зелений підвищує іму$
нітет організму, заспокоює психіку, нормалізує серцебиття.

Блакитний колір енергійних і сміливих людей заспокоює,
нормалізує тиск, а тихих, смиренних лякає, навіть нервує. Синій
— підвищує життєві сили організму, заспокоює нервову систе$
му. Сірий колір викликає апатію.

Учені довели також наявність певних лікувальних властивос$
тей окремих напівкоштовних і коштовних камінців. Так, корали
затягують рани, аметисти допомагають при нервовому збудженні,
аквамарин ефективний при морській хворобі, лазурит діє як снот$
ворне, перли й ізумруд лікують меланхолію. Бірюза корисна при
головних болях, рубін допомагає при захворюванні серця.

ЗАВДАННЯ  145.
Підготуйте усний виступ на тему «Мій улюблений колір».

*        *       *
Вступ до ораторської промови є те саме, що для тіла людсь$

кого голова. Вступ є найпомітнішою і найвідчутнішою части$
ною: його слухають з більшою уважністю, він привертає або
відволікає увагу слухачів.

Г. Гайар

*        *       *
Добре говорити — значить просто добре думати вголос!

Е. Ренан

*        *       *
Не можна бути красномовним оратором без пристрасного

прагнення добра й свободи.
Е. Ренан

Оранжевий — сонячний, свіжий. Він надає доброго на$
строю, заспокоює нервову систему.

Коричневий поєднують з іншими. Він може бути добрим
фоном для світлих меблів.

Зелений вносить свіжість. Але не варто фарбувати стіни чи
клеїти шпалери зеленого кольору, якщо в кімнаті широкі вікна і
вони виходять в сад.

Блакитний колір – для південних кімнат. Він ніби розши$
рює їх. Та не слід використовувати  блакитні і сині тони в кімна$
тах, звернених на схід і захід. Під впливом сонячних променів
вони швидко вицвітуть.

Фіолетовий колір  створює гнітючий настрій, почуття без$
виході.

Чорний у поєднанні з іншими тонами змінює свій харак$
тер. Так, наприклад, червоний надає йому теплоти, білий ще
більше підкреслює холодність.

Білий колір — ідеальний, то колір мрії. В ньому поєднані і
зблиск світла,  і холод криги. Білий колір може подобатись людині
будь$якого характеру.

Сірий — улюблений колір вразливих  і недовірливих натур.
Вони довго думають перед тим, як прийняти рішення. Цей ней$
тральний колір вибирають люди тихі та скромні.

Жовтий колір символізує спокій, невимушеність у спілку$
ванні з людьми, інтелігентність. Любителі  жовтого кольору –
товариські, цікаві, сміливі, легко пристосовуються до обставин,
дістають насолоду від можливості подобатись іншим.

ЗАВДАННЯ 144.
За поданим початком напишіть твірBроздум дискусійного хаB

рактеру.

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ І КАМІНЬ
Важливе місце в цьому питанні відіграє психотерапія кольо$

ру, котрий життєво впливає не тільки на психіку людини, а  й
на весь організм.
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товариські, цікаві, сміливі, легко пристосовуються до обставин,
дістають насолоду від можливості подобатись іншим.

ЗАВДАННЯ 144.
За поданим початком напишіть твірBроздум дискусійного хаB

рактеру.

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ І КАМІНЬ
Важливе місце в цьому питанні відіграє психотерапія кольо$

ру, котрий життєво впливає не тільки на психіку людини, а  й
на весь організм.




