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Цікаво, що населені пункти 
України, засновані у XVIII–ХХ сто-
літтях, зазвичай, теж не мають 
чіткої дати заснування. Звісно, ма-
сив документів, що зберігається у 
архівах, з часом дозволить точно 
визначити для кожного з них час 
будівництва і заселення, але нині 
ми все ще змушені орієнтуватися 
здебільшого на дотичні джерела, 
зокрема, на картографію і краєз-
навчу літературу. Прикладом та-
кого аналітичного дослідження є 
наша стаття.

З ГЛИБИН ІСТОРІЇ:
Датування появи трьох 

хуторів – 
КалинівКи, павлинівКи 

і Мар’янівКи 
Царина літочислення – одна з найбільш «темних» сфер історичного пошуку, 

будь-які орієнтири тут здебільшого є лише приблизними. Перша згадка топоніму 
в документі може бути віддаленою від реальної дати заснування поселення на 
кілька десятиріч, зрештою, її може взагалі не виявитися. Часто відправні дати 
вводяться на основі легенд чи переказів і зрештою, шляхом багаторазових від-
значень, стають елементом суспільної свідомості.

Руслан ЛАЗЕБНИЙ: 
 «я вЗаГалі СтавлЮ пЕрЕД

СоБоЮ МаКСиМальні ЗаДаЧі»
ФК «Здвиж» у минулорічній першості Київської області важко було уявити без 

Руслана Лазебного. На думку вболівальників він у переважній більшості ігор був 
лідером на полі і вів за собою товаришів. Забивав Руслан рідко, але його голи 
були і красивими, і важливими. Як, наприклад, м’яч у ворота ФК «Богуслав» у Ма-
карові в 14-у турі першості. Проте, в  редакції газети «Макарівські вісті» все не 
було то часу, то причини поспілкуватися з Русланом. Але, коли в опитуванні Іго-
ря Казмірчука щодо кращого гравця чемпіонату Макарівського району з футболу 
переміг Руслан Лазебний, то ми відразу знайшли і час для розмови.

– Руслане, звідки Ви родом?
– Я родом з Наливайківки.
– У скільки років почали займа-

тися футболом?
– Граю у футбол з самого дитинства.
– Де робили перші футбольні 

кроки? Що це була за команда? 
Хто був першим тренером?

– Першою моєю командою була 
«Іскра» (с. Наливайківка). На той час 
президентом клубу був Мирослав 
Землін, а тренером Анатолій Гладкий.

– Скільки років Ви уже провели 
на футбольних полях? За які ко-
манди грали?

– З 15-ти років я був офіційно за-
явлений як гравець і до теперішньо-
го часу граю. Більшу частину я грав 
за «Іскру», але потім так сталося, 
що старше покоління швидко пере-
росло, багато хороших виконавців 
почали займатися дурницями, деякі 
взагалі байдуже ставились до фут-
болу! І наша сільська команда розпа-
лась. Пограв я за ФК «Макарів», ФК 
«Здвиж» (с. Маковище), ФК «Колос» 
(с. Мотижин). Цього року виступати-
му за «Альтіс» (с. Копилів).

– які нагороди Ви вигравали? 
які футбольні титули маєте?

– Маю всі нагороди, крім чемпіонської 
та суперкубка Макарівського району на 
велике поле.

– яка Ваша позиція найулюбленіша 
на полі?

– Найкомфортніше себе відчуваю пра-
вим півзахисником.

пЕрЕДплата ГаЗЕти  
«МаКарівСьКі віСті» на 2018 ріК! 

Шановні ЧитаЧі!
Редакція газети «Макарівські вісті» щиро вдячна жителям Макарівщини, які об-

рали нашу газету в якості інформаційного ресурсу. Дякуємо, що ви завжди з нами! 
Редакція цінує відгуки, пропозиції та критику, яка надходить від вас. Саме ви на-
дихаєте нас робити цікаві статті та інтерв’ю,  публікувати корисну інформацію. Ми 
прагнемо своєчасно і неупереджено подавати новини Макарівщини такими, якими 
вони є. Висвітлювати події: політичного, економічного, соціально-культурного та 
духовного життя району. 

ПередПлатна вартість на 2018 рік:
для населення (індекс – 61291): 

– на 1 місяць – 20,83 грн.
– на 3 місяці – 62,49 грн.
– на 6 місяців – 124,98 грн.

для підприємств (індекс – 86501):
– на 1 місяць – 26,25 грн.
– на 3 місяці – 78,75 грн.
– на 6 місяців – 157,50 грн.

Поштові Послуги:
– на 1 місяць – 2,00 грн. – на 3 місяці – 4,60 грн.

БуДьтЕ З наМи й наДалі!

– на 6 місяців – 5,60 грн.

я іЗ ваМи раЗоМ Шлях 
Свій повторив…

(Ессе: Володимир ДоВГич)
Дарма, що жив без слави я

Й загубиться моє ім’я, —
Але в серцях тих, кого вчив,
Кому життя все присвятив,

Я слід надовго залишив…
Життя Володимиру Андрійовичу було подароване у мальовничому селі Мо-

тижин 7 квітня 1927 року. Колись розрізнені хутори, а зараз – вулиці розлогого 
села, розділені ставками, зеленими луками, долинами та балками, мешканці з 
радянських часів й понині вперто називали по-народному. Так, в'їжджаючи від 
траси, потрапляєш на Довгу, від якої в обидва боки розходилися Згода та Надія. 
Від перехрестя можна було відразу потрапити «на село» – так звали центр, де 
містилися убогі крамнички і клуб. 

Або ж, звернувши до лікарні, – 
на Сухівщину. Жовтневу називали 
Слободою, Щорса – Шляхом. Чи то 
від прізвищ поселенців, чи, навпаки, 
географія складалася таким чином, 
що на Сухівщині жили Сухенки, на 
Гребениковій – Гребеники, на Без-
смертній – Безсмертні, на Довгій  – 
Довгичі.

Слід кілька слів сказати про ро-
дину вчителя. Адже, хоч існує пере-
конання, що діти не відповідають за 
вчинки батьків, проте інколи синам 
доводиться взяти на себе відпові-
дальність і відстоювати несправед-
ливо збезчещені імена своїх пред-
ків.

Андрій Петрович був високим 
на зріст, за що отримав прізвисько 
Стоян, бо вирізнявся з-поміж усіх, як 
житній колосок серед пшениці. По-
при незгоди, злидні й голод, Андрій 
Довгич любив співати. Улюбленими 
піснями його були «Ой, у лузі, черво-
на калина» та «Ще не вмерла Украї-
на», співав у церковному хорі.

У часи колективізації, розкурку-
лення та створення колгоспів він у 
1923 році заснував артіль «Єдність», 
яку в 1934 році було реорганізовано 
в колгосп «Перемога». 

А в 1937 хвиля репресій дістала 
і його. Достеменно ніхто не знає, 
за що, адже в ті лихі часи достатньо 
було анонімного доносу. Також не-
відома й подальша доля. За однією з від-
писок, ув’язнений помер від виразки, за 
іншої –  із сучасних джерел – страчений і 
похований у Биківні під Києвом.

 Забігаючи наперед, слід зауважити, 
що у хрущовську відлигу, Андрія Довгича 
посмертно реабілітували. Тож замість чо-
ловіка й батька згодом сім’я отримала по-
жовклий з часом папірець. ' стор.  4.

' стор.  8.

' стор.  5.
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яК КиївСьКа оБлаСть БорЕтьСя 
З нЕплатниКаМи аліМЕнтів

Платити аліменти, а значить дбати про добробут своїх неповнолітніх дітей, – очевидний 
обов’язок кожного з батьків, який не потребує жодних додаткових пояснень та обгрунтувань. 
Тому,  у тих випадках, коли в одного з батьків не спрацьовує елементарний батьківський інстинкт 
і совість, на захист маленьких українців має стати все суспільство, насамперед, в особі органів 
державної влади.

На превеликий жаль, кількість неплатників алі-
ментів у нашій країні є досить великою. Лише на 
Київщині протягом минулого року державними ви- 
конавцями було стягнуто 77,3 млн грн на 21 271 
дитину. Однак, навіть попри такі показники, десятки 
тисяч дітлахів області залишилися без належної ма- 
теріальної підтримки, в тому числі через недостат-
ньо жорсткі механізми відповідальності за умисне 
ухилення від сплати аліментів. 

Виходячи з цього, 6 лютого вступив у дію розро-
блений Міністерством юстиції закон про посилен-
ня відповідальності злісних неплатників аліментів, 
який передбачає низку жорстких інструментів впли-
ву на тих, хто свідомо ухиляється від матеріального 
піклування про рідних дітей. 

Зокрема, законом передбачено, що в разі, коли 
особа не платить аліменти більше 6 місяців, дер-
жавні виконавці зобов’язані винести постанову про 
обмеження її у праві користування транспортними 
засобами, у праві виїзду закордон, праві полюван-
ня та користування зброєю, а також примусити до 
виконання суспільно-корисних робіт, кошти від яких 
отримає дитина аліментника.

Для того, щоб закон не обмежився лише при-
писами на папері, Мін’юст розробив чіткі інструкції 
для територіальних підрозділів юстиції, а також пу-
тівник виконавчого провадження, який допоможе 
кожному громадянину реалізувати своє право на 
виконання судового рішення, і не лише у питанні 
аліментів. 

Для повноцінного виконання норм ухвалено-
го закону Головним територіальним управлінням 
юстиції у Київській області створено регіональний 
штаб з координації, моніторингу та контролю за 
станом виконання місцевими органами виконавчої 
служби області рішень про стягнення аліментів. 

До штабу, який було створено одним із перших 
в Україні, увійшло керівництво обласного управ-
ління юстиції та начальники всіх місцевих відділів 
державної виконавчої служби. Відтепер кожне про-
вадження по аліментах перебуватиме під жорстким 
і постійним контролем керівництва юстиції в регіоні. 

Крім того, Київська область стала першою (ра-
зом із Запорізькою), де почали роботу мобільні гру-
пи з ліквідації заборгованостей по виплаті аліментів. 
Такі групи провели роботу в Борисполі, Білій Церкві, 
Фастові, Броварах, Обухові, Василькові, Бородянці, 
а також у Києво-Святошинському та Білоцерків-
ському районах. Під час вказаних рейдів співробіт-
никами органів державної виконавчої служби було 
здійснено десятки описів майна злісних неплатни-
ків аліментів. 

Водночас, з метою забезпечення систематичної 
взаємодії регіонального штабу Головного терито-
ріального управління юстиції у Київській області з 
утвореними Міністерством юстиції України мобіль-
ними групами з ліквідації заборгованості по алімен-
тах, а також представниками органів Національної 
поліції України, Державної прикордонної служби 
України, соціального захисту, заплановано прове-
дення 27 лютого 2018 року «круглого столу» з пред-
ставниками вказаних вище органів. 

Під час заходу буде обговорено практичні аспек-
ти реалізації закону про посилення відповідальнос-
ті неплатників аліментів, аби кожен відповідальний 
державний орган міг оперативно виконати свою час-
тину обов’язків щодо примусового мотивування алі-
ментників матеріально піклуватися про своїх дітей. 

Про дієвість законодавчих нововведень крас-
номовно  свідчать цифри. Наприклад, у Ірпінському 
міському відділі виконавчої служби лише протягом 
одного дня боржниками по 5 аліментних прова-
дженнях сплачено 410 725 тис. грн. 

Загалом по Київській області станом на 21 лю-
того цього року державними виконавцями винесе-
но 5 313 постанов, згідно з якими така ж кількість 
осіб найближчим часом не зможе виїхати за кордон, 
користуватися транспортними засобами, полювати 
і використовувати зброю, отже, матиме додаткові 
стимули якнайшвидше сплатити аліменти. 

Насамкінець, хочу наголосити, що всіх названих 
обмежень і незручностей можна дуже легко уник-
нути. Для цього достатньо добровільно сплачувати 
аліменти своїм дітям! 

олексій ШЕВчЕнко, 
начальник Головного управління юстиції 

у київській області. 

КиївСьКа оБлаСть: 
СтатиСтиКа Горіння трави 

проДовж  СвятКових  
вихіДних вражає!

Однією з ознак настання весни завжди було і залишається 
горіння сухої трави. ДСНС зазначає, що основна і найчастіша 
причина цього  – людський фактор: кинутий недопалок, непо-
гашене багаття від шашликів, або просто дитячі пустощі.

Аварійно-рятувальний загін: рятувальники знешкодили 
гранату та артилерійський снаряд

При випалюванні трави за-
вдається  шкода екосистемі, 
гине флора і фауна, забруд-
нюється повітря. Випалювання 
призводить до збіднення рос-
линності, підвищення кислот-
ності і зменшення родючості 
ґрунту. Тварини, комахи і навіть 
птахи, які живуть в сухій траві 
або на поверхні землі, гинуть 
при трав'яній пожежі. Вогонь 
завдає непоправної шкоди при-
роді.

так, з 7 по 9 квітня на те-
риторії київської області ста-
лося 253 пожежі на  загальній 
площі 176 га. За цей період 
рятувальники залучались на 
гасіння  трави у майже в усіх  
районах області, а саме:

Баришівський – 7 пожеж  
(2,1 га);

Бориспільський  – 9 пожеж 
(6,7 га);

Бородянський –  8 пожеж 
(10 га);

Богуславський –  2 пожежі 
(0,11 га);

Білоцерківський –  9 пожеж 
(0,3 га);

Броварський – 13 пожеж 
(9,3 га);

Васильківський – 6 пожеж 
(5,5 га);

Володарський – 1 пожежа 
(0,02 га);

Вишгородський – 24 поже-
жі (21,5 га);

Згурівський – 2 пожежі (2 
га);

м. Ірпінь – 27 пожеж (18,7 
га);

Іванківський – 8 пожеж 
(14,5 га);

кагарлицький – 10  пожеж 
(0,3 га);

києво-Святошинський – 
46  пожеж (33 га);

Макарівський – 28 пожеж 
(20,8 га);

Миронівський – 7  пожеж 
(5,4 га);

обухівський – 26  пожеж 
(8,7 га);

поліський – 2 пожежі (2,4 
га);

переяслав-Хмельницький  
–2 пожежі (0,11 га);

Рокитнянський – 1пожежа 
(0,002 га);

Ставищанський – 1 пожежа 
(4,8 га);

Сквирський – 2 пожежі 
(0,43 га);

таращанський – 3 пожежі 
(1,1 га);

тетіївський – 4 пожежі (1,1 
га);

Фастівський – 3 пожежі (6 
га);

яготинський – 1 пожежа 
(0,3 га).

Співробітники ДСНС звер-
таються з переконливим про-
ханням до жителів області: не 
бути байдужими, піклуватися 
про навколишнє середовище, 
не кидати на узбіччя незагашені 
недопалки та сірники, стежити 
за розвагами дітей, дотримува-
тися самим і роз'яснювати дітям 
правила пожежної безпеки.

СвятКування ЗаКінЧилоСя траГЕДієЮ
Макарівська поліція затримала 26-річного киянина, який завдав два проникаючих поранення в 

область серця місцевому жителю. Від отриманих тілесних ушкоджень молодий хлопець помер у 
реанімаційному відділенні лікарні.

Поблизу села Чорногородка, що під Києвом, 
під час святкування Великодня між двома сусід-
німи компаніями, що відпочивали у лісі, виник 
конфлікт. Словесна перепалка перейшла в бій-
ку між двома хлопцями. В результаті один з них 
схопився за ніж. На жаль, врятувати 24-річного 
потерпілого лікарям не вдалося.

За даним фактом поліцейські відкрили кри-
мінальне провадження за ч.2 ст.121 Криміналь-
ного кодексу України (умисне тяжке тілесне 
ушкодження). Молодик затриманий в порядку 
ст. 208 КПК України та наразі перебуває в ізоля-
торі тимчасового тримання. Йому загрожує до 
десяти років позбавлення волі.

Головне управління національної поліції 
в київській області.

* * * 

СлужБа «101» 
інфорМує:

6 квітня на пункт зв'язку 
Аварійно-рятувального за-
гону спеціального призна-
чення м. Біла Церква на-
дійшло повідомлення про 
виявлені в Макарівському 
районі підозрілі предмети.

До місця виклику було 
направлено особовий склад 
піротехнічної групи Ава-
рійно-рятувального загону 
спеціального призначення 
ДСНС України.

На місці події піротехніки 
провели обстеження тери-
торії і виявили одну гранату 
Ф-1 та один артилерійський 
снаряд калібру 76 мм.

Дані вибухонебезпечні 
предмети було вилучено, 
транспортовано на спеці-
альний майданчик та зни-
щено.

Також була проведена 
роз'яснювальна робота 
з місцевим населенням 
щодо вибухонебезпечних 
знахідок.

 повЕрнуто ЗЕМлі ліСовоГо фонДу
Внаслідок вжитих дієвих заходів прокуратури Київської області у державну власність реально 

повернуто земельні ділянки лісового фонду площею понад 34 га вартістю майже 80 млн грн, які 
були незаконно передані у власність фізичним особам.

Завдяки вжитим заходам прокуратури Київської області судом задоволено позовні вимоги прокуратури 
в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України та Державного підприємства «Макарівське лісове 
господарство» щодо витребування з незаконного володіння фізичних осіб земельних ділянок лісогоспо-
дарського призначення загальною площею понад 34 га вартістю майже 80 млн грн.

Установлено, що у 2007 році розпорядженням Макарівської районної державної адміністрації передано 
у власність ряду громадян вказані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства.

Втім, з’ясовано, що зазначені землі накладаються на землі лісового фонду та перебувають у постійному 
користуванні ДП «Макарівське лісове господарство», а відведення їх у власність відбулося з перевищен-
ням повноважень, оскільки розпорядження вказаною категорією земель належить до компетенції Кабінету 
Міністрів України. Крім цього, райдержадміністрацією передано у власність спірну земельну ділянку для не 
лісогосподарських потреб без вилучення з держлісфонду та згоди землекористувача, а також без зміни її 
цільового призначення.

За результатами вжитих прокуратурою області заходів щодо виконання зазначених судових рішень ор-
ганами реєстраційної служби у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно скасовано державну 
реєстрацію права власності на зазначені земельні ділянки, внаслідок чого державі повернуто землі лісо-
вого фонду.

прес-служба прокуратури київської області.
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тижДЕнь
13 квітня 2014 р.

Урядом 

України 

оголошено 

початок 

Антитеро-

ристичної 

операції на 

сході Укра-

їни.

14 квітня 1768 р.

Розпочало-

ся повста-

ння гайда-

маків проти 

поляків 

(Коліївщина).

15 квітня 2002 р.

Введено в 
експлуатацію 
Свято-Михай-
лівську церкву 
Української 
православної 
церкви Київ-
ського патріар-
хату на 100–120 
прихожан в с 
Маковище. 

16 квітня 1934 р.

Радянський уряд заснував найви-

щу відзнаку – звання Героя Радян-

ського Союзу. Чотири мешканці 

Макарівщини були удостоєні 

цього звання

хто таКий «ДоБроволЕць»?  
Для кожного з нас у це поняття вкладено різний зміст. Для когось – це людина, котра 

жертвує собою заради блага інших, для інших – це супергерой, який рятує світ. А особисто 
для мене, у наш час, доброволець – це людина-взірець, яка, розуміючи серйозність ситуа-
ції, не злякалася, а взяла зброю й стала на захист своєї родини, всіх дітей і, звісно, України!

Нещодавно в Макарівському 
ЦТДЮ імені Д. Туптала, а саме – 5 квіт-
ня, відбулася  дуже цікава зустріч. 
Вихованців  творчого об’єднання 
«Дивосвіт», разом з його керівни-
ком Оксаною Мудренко,  знають не 
тільки у нашому районі, а  й за його 
межами і все завдяки їхній  волон-
терській роботі. 

Ось так, чотири роки тому, коли 
Оксана Іванівна розповідала про 
добровольців, діти дізнались про 
одного воїна з дуже цікавим позив-
ним – «Дєдушка Ау».  Їх так потіши-
ло  це мультяшне прізвисько, що 
вони вирішили намалювати цього  
героя та підписатись під малюнком, 
вказавши номери своїх телефонів. 

Діти навіть гадки не мали, як 
їхній малюнок підтримає воїна під час служби 
та лікування після поранення. І ось, коли важ-
кі випробування лишились позаду,  Олександр 
Вілінський, той самий «Дєдушка Ау», вирішив 

особисто зустрітись та по-
дякувати юним волонтерам 
за їхні добрі серця. Дівчата 
ж на згадку подарували ще 
один оберіг – ляльку-мо-
танку.

Свідками такої цікавої 
зустрічі стали вихованці 
дитячої телестудії «1+2» 
(керівник Тетяна Мельник). 
Вони  були  й ведучими і, 
як годиться юним корес-
пондентам, ставили дуже 
багато цікавих запитань. 
Саме завдяки їм ми  дізна-
лись, що пан Олександр  за 
мирного життя  був  актором,  художником-по-
становником, а потім АТО змусило  стати ще й 
військовим. 

До речі, він приїхав не з порожніми руками, 
а мав із собою цілу купу подарунків: історичні 
знахідки для Макарівського районного істори-
ко-краєзнавчого музею,  які тут же на зустрічі 
передав директору Віталію Гедзу. 

Також  на зустрічі була присутня Оксана  Ге-
расименко –  відома серед нас, макарівчан, як 
волонтер. Вона розповіла про свою співпрацю з 
Олександром і вручила йому пам’ятний знак від 
народу України – «Доброволець».

Приємним було те, що  святковий настрій  
створювали самі ж учасники.  Свою літератур-
ну майстерність продемонстрували юні поети 
– Іванна Приходько (Макарівський ліцей), Інна 
Михалева (Макарівська гімназія), Анна Баранов-
ська (Забуянська ЗОШ). Вони прочитали свої 

власні вірші  про мир.  
Музичний талант  представили  вихованці 

Макарівської дитячої школи мистецтв, пере-
можці багатьох  конкурсів та фестивалів. І яке ж 
свято без танців? Свій сучасний танець подару-

вали учениці Мака-
рівської гімназії Алі-
на Леоненко, Наташа 
Очеретяна, Марія 
Корівник.

На зустрічі також 
виступили доброво-
лець з Липівки Ігор 
Смик та  керівник 
гуртка «Юний волон-
тер» ЦТДЮ Валенти-
на Пастушенко. Вона 
передала вітальні 
малюнки від вихо-
ванців воїнам-до-
бровольцям.

Приємний сюрп-
риз чекав і на вихо-
ванців дитячої те-
лестудії «1+2». Так 
як мирна професія 
Олександра була 

пов’язана з роботою на кіностудії, то він пода-
рував юним тележурналістам  спеціальне полот-
нище (RIR), за допомогою якого можна створити 
віртуальне зображення для власних програм.

Завершила зустріч Наталія Кубай –  дирек-
тор Макарівського Центру творчості дітей та 
юнацтва імені Данила Туптала, яка подякувала 
за таку чудову зустріч і вручила обереги добро-
вольцям Олександру та Ігорю, виготовлені май-
стринею Галиною Грущанською.

Поважайте людей, що стали на захист вас та 
ваших родин! Приділяйте їм увагу і не забувай-
те: якби не вони, ми б не бачили ясного мирного 
неба над нашими домівками!

Інна МиХАЛЕВА,
 вихованка  Макарівської дитячої  теле-

студії «1+2», 
учениця  9-Б класу  Макарівського нВк 

«ЗоШ І ст.–районна гімназія».

30-ріЧний 
ЮвілЕй «БЕріЗКи»

День народження завжди свято!!! А коли це день народження за-
кладу, то й поготів…

30 березня 2018 
року Людвинівський 
ЗДО «Берізка» свят-
кував своє трид-
цятиріччя. Це було 
дійсно свято… Схви-
льовані діти та ко-
лектив…. Запрошені 
гості: спонсори й ко-
лишні працівники са-
дочка, жителі села…
Святково прибрані 
кімнати… Все було 
готове до свята…

Запашним ко-
роваєм зустрічали 
гостей члени колек-
тиву та вихованці 
закладу, підготува-
ли чудовий концерт. 
У цей день лунали 
гучні пісні та вико-
нувались запальні 
таночки. Пригадали 
історію будівництва 
й відкриття садочка.

 З вітальним словом звернулась 
до присутніх колишня завідувач Ра-
їса Кулага, яка багато років свого 
життя присвятила цьому закладу. 
Прийшли привітати свій садочок 
вже колишні вихованці закладу, нині 
школярики на чолі з директором 
Фасівської ЗОШ І–ІІ ст. Олексан-
дром Міщуком та подарували чудові 
вірші й пісні усім присутнім гостям… 

Своїм чарівним співом прийшли 
привітати члени вокального ан-
самблю «Джерело» с. Фасова (ке-
рівник Галина Ушатенко). 

Спільними зусиллями нинішніх 
працівників, і тих, хто же давно на 
заслуженому відпочинку, було орга-
нізовано фотовиставку «Без мину-
лого, немає майбутнього».

День народження – це свято, 
коли не лише отримують приві-
тання, а й подарунки… Зі своїми 
подарунками завітали на гостину 

спонсори та меценати, які завжди 
підставляють свої міцні плечі, коли 
заклад потребує підтримки. Це 
Юрій Загоруй – представник ТОВ 
«Агрофірма «Київська»», Наталія 
Мелашенко – приватний підпри-
ємець, депутат районної ради, Лідія 
Расюк  – приватний підприємець.

І, звичайно, як же могли обми-
нути садочок своєю увагою наші 
«мама» і «тато» – це голови сіл Люд-
винівка й Фасова (адже садочок від-
відують діти з обох сіл).

Хоч не всі запрошені гості мали 
змогу бути присутніми на святі, та в 
черговий раз хотілося б подякувати 
всім небайдужим, хто допомагає у 
такий скрутний час вижити. Так, дій-
сно вижити. Слова вдячності линуть 
голові Макарівської райдержадмі-
ністрації Тетяні Семеновій, голові 
Макарівської районної ради Олек-
сандру Гулаку, начальнику відділу 
освіти фізичної культури та спорту  
райдержадміністрації  Володимиру 
Тарнавському, методисту з довкіл-
ля Тетяні Стернюк, приватним під-
приємцям Анатолію Литвину, Юрію 
Кревському, Валерію Шпаченку, 
Миколі Нагорнюку, Олександру 
Вовченку, настоятелю Свято-Ми-

колаївського 
храму с. Фа-
сова отцю Ки-
рилу… І маємо 
надію,що у 
майбутньому 
наш садочок 
не виживати-
ме, а розви-
ватиметься і 
багатітиме на 
діток – з ра-
дістю прийма-
тиме нових і 
нових вихо-
ванців…

А яке ж 
свято без іме-
нинного торта 
та феєрвер-
ків?!… Все це 
було на святі!

З днем 
н а р о д ж е н н я 

тебе, «Берізка»! Міцній і буяй зелен-
ню, приймай у свої обійми нових ви-
хованців, радуй теплом і їх щирими 
посмішками!

тетяна ЛитВин,
директор Людвинівського 

ЗДо «Берізка».
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продовження. поч. на 1 стор.
Вже на початку 90-х років, йдучи на референдум щодо 

Незалежності нашої держави, дивлячись новини, погані й 
хороші, сумні й веселі, аналізуючи розумні й подекуди на-
ївні вчинки державних мужів молодої України, –  ми, його 
нащадки, завжди запитували себе: як би він поставився 
б до цього всього? І наша баба Оля, завжди казала: «Як 
жаль, що не побачив ваш дід Незалежності! Як би він по-
чував себе, слухаючи наш Гімн? Адже це улюблена пісня 
його неправдиво репресованого батька!». Тому, на мою 
думку, й слід повідати іншим про долю цієї унікальної лю-
дини, сподвижника і, водночас, простого, доброго, муж-
нього чоловіка.

…А поки ця історія чорною печаткою лягла на біогра-
фію його дітей. Так, Володимир, відмовився зректися 
батька, за що весь свій недовгий вік йому доводилося 
терпіти знущання й тиск репресивної машини. Ганеб-
но не прийнятий «у піонери» в 1941 році, він закінчив 7 
класів Мотижинської школи. Невдовзі прийшла німецька 
окупація, під час якої довелося перебувати у своєму селі 
та займатися сільським господарством.

У 1944 році  вступив до Київського театрального ін-
ституту імені І.К. Карпенка-Карого. Та за минулим страш-
ним голодомором 30-х років в Україну згодом прийшло 
нове подібне лихо. Тому, в 1947 році, Володимир мусив 
завершити навчання з банальної на той час причини – 
відсутності їжі. Два місяці працював у Самбірському дра-
матичному театрі.

Як і годиться кожному громадянинові СРСР, – з 1947 
по 1951 рік відслужив у армії. Рішення військової номен-
клатури щодо розподілення за профпридатністю, як і 
більшість тогочасних справ, не здивувало своєю недолу-
гістю: з діагнозом «плоскостопие» – до піхоти.

Після служби в армії Володимир Андрійович одружив-
ся. Дружина – Ольга Прокопівна – стала його вірною су-
путницею на все життя. 

Голові молодої сім’ї була потрібна робота, тож 15 
серпня 1951 року він у Макарівській середній школі екс-
терном склав екзамен на атестат зрілості  і влаштувався 
вчителем російської мови та літератури до семирічної 
школи в селі Борівка Макарівського району. Там у моло-
дого подружжя 23 квітня 1953 року  народилася дочка – 
Людмила Довгич (Ілюшенко). 

Але ще до на-
родження дочки 
Володимир всту-
пив до Київського 
державного педа-
гогічного інституту 
імені М. Горького 
на мовно-літера-
турний факультет 
(український відділ) 
заочно, навчання 
в якому закінчив у 
1957 році.

З 28 серпня 
1953 року сім’я 
переїжджає до 
рідного села, де 
молодий батько 
розпочав працюва-
ти в Мотижинській 
середній школі 

вчителем української 
мови та літератури.

Школа й викла-
дання стали його  
справою на все жит-
тя. Попри нездійснен-
ні надії на театральну 
освіту, попри тавро 
сина «ворога наро-
ду», – молодий вчи-
тель знайшов своє 
щастя в особистому 
житті й покликанні 
трудитися на педаго-
гічній ниві. 

Усе своє життя він 
викладався на повну, 
аби навчити, переда-

ти крихти знань, виховувати. Можна провести паралель 
із садівництвом, яким захоплювався Володимир Андрі-
йович. Як і сад, який він дбайливо й турботливо догля-
дав, щепив пагінці, зрощував нові дерева, обрізав сухі 
гілочки, змащував садовим варом, підв’язував кущі, – так 
охайно й з непідробним, майже батьківським ставлен-
ням, він старався наділити мудрістю і вмінням своїх учнів, 
привчати їх до добрих справ, давати результати, любити 
свою мову, рідний край.

 Садівництво також було частиною його життя, по-
всякденних справ та думок. Часто родичі згадували, що 
стрункі й високі зараз берези, за городом на канаві, дід 
пішки приніс молодими саджанцями з Ясногородського 
лісу. 

…Одного сонячного ранку, коли був ще в дошкільням, 
я виглянув у вікно й побачив діда в окулярах, сидячи на 
пеньку під вишнею. Столом йому слугував інший більший 
пень, на якому він перевіряв зошити своїх учнів, щось по-
значаючи в них червоною пастою.

– Це мій літній кабінет, – повідомив дід. 

Він завжди мріяв дожити часу, коли дбайливо зро-
щений ним сад стане таким розлогим, що буде темним, 
навіть у яскравий сонячний день. Певно, також він мріяв 
побачити своїх учнів дорослими людьми,  котрі розпові-
дають про свої досягнення, життєвий шлях, дітей.

Незважаючи на вкрай дефіцитну тогочасну поза-
шкільну літературу, йому по крихтах вдалося зібрати ве-
лику домашню бібліотеку. Щось можна було придбати в 
книжкових магазинах, щось – в букіністі, як, до прикладу, 
Українську радянську енциклопедію в 17 томах. Незважа-
ючи на відсутність комунікацій, таких як зараз, намагався 
відшукувати й впроваджувати інноваційні методи викла-
дання. 

Звичайно ж, в часи, коли не можна було роздивлятись 
фото в instagram, лишались такі методи як екскурсії, по-
ходи, подорожі, мандрівки.

А як ще зацікавити учнів? Чи ж не на прикладі відомих 
сучасників? Так, у класі практикувалось листування з ле-
гендарним Олесем Гончарем.  Цікаво, чи багато сучасних 
вчителів літератури залучають  своїх вихованців до спіл-
кування з письменниками, наприклад, з Ліною Костенко? 
За сучасних умов її сторінку у facebook можна віднайти за 
кілька секунд, набагато простіше, ніж у ті часи роздобути 
поштову адресу, хай і відомого, письменника.

Інколи такі пошуки  методів зацікавлення учнів при-
зводили й до комічних ситуацій. Вже по смерті чоловіка, 
його дружина – Ольга Прокопівна розповідала онукам, з 
яким ентузіазмом з тільки-що придбаним набором ко-
льорової крейди він поспішав до школи. Зараз це вже 
давно не дефіцит і використання її нині не є новатор-

ським методом. А тоді, –  як то ж буде добре для позна-
чення членів речення на дошці різними кольорами! І як то 
буде, коли енергійний вчитель, незважаючи на свою вро-
джену ваду – дальтонізм, – переплутає кольори, а діти – 
сміятимуться...

Окрім фахової роботи, Володимир Андрійович  за-
хоплювався багато чим.  Найперше – це була музика. 
Спеціальної музичної освіти він не мав, всьому навчався 
самотужки, купував «Самовчителі» та ноти й вперто йшов 
до своєї мети. Самостійно освоював гру на баяні. Бабуся 
Ольга розповідала:

– Одного разу Володя почав відкладати гроші. На що – 
не казав. Такий уже був його характер, тож  я і не допитува-
лася. Збирав упродовж декількох місяців. Аж ось – поїхав 
до Києва й придбав піаніно!

Вдома завжди лунали популярні того часу музичні 
твори, «Полонез» М. Огінського, народні пісні. Своє лю-
бов до музики він передав дочці. Заради музичної освіти 
Людмила  щодня ходила пішки до села Копилів навчатись 
у тодішньому філіалі Макарівської музичної школи. Так 
музика увійшла до її життя й  у майбутньому стала про-
фесією.

Справжній вчитель, окрім викладання та виховання, 
має наполегливо  працювати  над собою. Долаючи труд-
нощі, шукаючи щось нове, займаючись самоосвітою, – 
вчитель щодня здійснює те, на що він покликаний, –пе-
редавати здобуті знання молодому поколінню.

Тому, окрім фахових знань, дід також вчив дітей пре-
красному. Й досі залишається загадкою: як у ті бідні часи 
він, не маючи спеціальної освіти, зміг зібрати, забезпе-
чити інструментами й організувати у школі повноцінний 
оркестр народних інструментів? І ніхто тоді не запитував, 
навіщо це йому? Заради чого так викладатись? Просто 
людина, беручись за певну справу, виконувала свою ро-
боту старанно й відповідально.

Вже з розповідей інших людей, колишніх учнів, ма-
тері  я дізнавався про тверду волю і принциповість мого 
дідуся. Один з  редакторів «Макарівських вістей» – Пе-
тро Йосипович Сухенко розповідав, що у вчителя було 
прізвисько «Два». По-перше, «ДВА» – це ініціали, Довгич 
Володимир Андрійович. По-друге, якщо  він сказав, що 
ставить «два», то так і є: і в щоденнику, і в журналі. Про-
сити, плакати –  не допомагало.

я іЗ ваМи раЗоМ Шлях Свій повторив…

' стор.  10.
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З ГЛИБИН ІСТОРІЇ:

в іСторії
19 квітня 1968 р.17 квітня 1996 р.

Зареєстровано 

Макарівську районну 

громадську органі-

зацію Української 

благодійної спілки 

соціального захисту 

інвалідів Чорнобиля.

18 квітня 1982 р.
Помер 

повний 

кавалер 

ордена 

Слави 

Роман 

ЛАЗнюк, 

мешканець 

с. Мотижин.

У смт Макарів знято 

з реєстрації Свято-Ільїнську 

православну церкву.

Датування появи 
трьох хуторів – 

КалинівКи, павлинівКи 
і Мар’янівКи 

Закінчення. поч. на 1 стор.

Значно допомагають у визначенні 
початкового датування населених 

пунктів сучасної Київщини клірові відо-
мості церков, що зберігаються, зокрема, 
у фонді Київської духовної консисторії у 
Центральному державному історичному 
архіві України, м. Київ. 

Так, продовжуючи дослідження почат-
кового датування населених пунктів, за-
вдяки кліровим відомостям удалося вста-
новити час появи поселення при поштовій 
станції Фасова, побудованій 1846 року на 
шосе Київ  – Житомир. Уперше 3 двори, 
де мешкало 14 чоловіків і 7 жінок різного 
чину, при Фасівській поштовій станції за-
фіксовано в клірових відомостях Свято-
Іллінської церкви містечка Макарова 1862 
року. А з 1865 року цей хутір уже із назвою 
Калинівка належить до парафії церкви 
Різдва Христового с. Ситняків.

З’ясувалося, зокрема, що поселення 
німців-колоністів євангелістичного вірос-
повідання на землях с. Пашківки, пізніше 
назване Павлинівкою, фіксується з 1867 
року. Тоді в ньому вже було 8 дворів, де 
мешкали 70 осіб. У січні 1869 року пастор 
Київської лютеранської церкви А. Свенсон 
клопотав у директора училищ Київської 
губернії про дозвіл на відкриття у ново-
створеній німецькій колонії в Пашківці 
Київського повіту парафіяльної школи на 
власному утриманні колонії. Але дозволу 
так і не отримав.

Раніше з досліджень Лаврентія По-
хилевича було відомо таке: «При 

Пашківці відведено в користування коло-
ністів німців 63 десятини за оплату згідно 
з контрактом. А 10 прусаків ще у 1870 році 
купили у власність 160 десятин. Німецька 
колонія названа Павлинівкою. Кількість 
німців, які там мешкають, не відома».

У результаті архівних пошуків 
з’ясувалося, що купча 1870 року між влас-
никами Пашківки і колоністами все-таки 
існувала і мала такий зміст: «Року 1870 
листопада 12 дня жінка штабс-капітана 
Луїза-Марія Федорова фон-Енден, уро-
джена Кудрявська, донька генерал-ма-
йора Марія-Луїза-Констанція Федоро-
ва-Кудрявська і попечителька їхня вдова 
генерал-майора Павлина Іванова Кудряв-
ська продали колоністам, уродженцям 
Царства Польського Павлинської колонії 

Андрію Книллеру, Готфріду Вегнеру, Мат-
вію Лею, Конраду Мацеу, Андрію Фрейлі-
ху, Готфріду Фрейліху, Анні Фрейліх, Люд-
вігу Фрейліху, Андрію Гартке, Мартину 
Лею і Йосипу Фрейліху у вічну і спадкову 
їхню власність із загального населеного 
нашого нерухомого маєтку Київської гу-
бернії і повіту села Пашківки, успадкова-
ного нами після смерті генерал-майора 
Федора Омелянового Кудрявського і за 
рішенням Київського повітового суду, що 
відбувся 30 березня 1870 року, окрему 
ділянку землі, в якій як на окремо скла-
деному київським повітовим землеміром 
Чабавським плані показано лісу чорного 
149 дес. 1326 саж., сіножаті лісової 51 
дес. 1710 саж., під болотами 19 дес. 754 
саж., під шляхами 2 дес. 23 саж., а всього 
взагалі землі, що перебуває в єдиній не 
чрезполосній власності і в одній межі 223 
десятини 1290 саж. А межує ця ділянка 
зі сходу з лісами с. Пашківка, з півночі – 
з межами с. Фасової, з заходу – з лісом 
поміщиці Харлінської і з півдня з ґрунтом 
с. Грузької. А взяли продавці з покупців 
за вищезгадану ділянку землі 4000 рублів 
сріблом усі сповна». А 1875 року колоніс-
ти німці просилися, не дивлячись на те, 
що жили на пашківському ґрунті, до гро-
мади с. Грузької.

1867 роком датується перша письмо-
ва згадка в клірових відомостях Троїцької 
церкви села Великий Карашин щодо ще 
одного поселення: «У хуторі Мар’янівка 
купців другої гільдії 2 ¼ двори, 9 чоловіків, 
10 жінок». Але з інших джерел було відо-
мо, що цю землю ще в 1863 році купила 
вдова купця другої гільдії з Мотовилівки 
Мар’яна Мегедь. На власних ділянках тоді 
оселилися Васильківські міщани  – чотири 
брати Мегеді: Максим, Прокіп, Михайло і 
Лука Демидови Мегеді.

Досліджуючи книги відомостей 
щодо укладених купчих і виданих 

даних, нам пощастило простежити іс-
торію ділянки землі, на якій після 1863 
року виник хутір Мар’янівка. Отже, ліс, 
що належав до містечка Бишева, маєтку 
поміщика Харлінського, і при публічному 
продажу цього маєтку залишився непро-
даним, за клопотанням кредиторів був 
описаний і призначений на продаж з пу-
блічних торгів.

Тож ліс із землею, що належали помі-
щику Францу Харлінському, були вистав-
лені на продаж «у присутствії»  Київського 
губернського управління на задоволення 
його боргів. Але охочих їх купити не ви-
явилося. Після цього від кредиторів вима-
гався відгук, чи не бажає хтось залишити 
цей ліс собі. На це погодилася кредиторка 
Амалія Харлінська. Вона клопотала про 
видачу їй даної на цю ділянку в оціночній 
вартості 3000 рублів сріблом.

18 квітня 1860 року поміщиця Амалія 
Людвігова Харлінська продала відставно-
му генерал-майору Петру Іванову Богушу 
ліс із землею в кількості 500 моргів (морг 
поля – міра землі, що дорівнювала 0,56 
га) або 274 десятини 900 квадратних саж-
нів, що знаходилися при містечку Бишеві 
Київського повіту і губернії в суміжності з 

поселеннями Пашківкою, Грузькою, Ка-
рашином і Фасовою і дісталися їй згідно з 
рішенням Київського повітового суду, що 
відбувся 22 листопада 1857 року, і згідно 
з даною, виданою з Київської палати ци-
вільного суду 8 лютого 1860 року. 

За цей ліс із землею Харлінська 
отримала від Богуша 3700 

рублів сріблом усі одразу. Відстав-
ний генерал-майор П.І. Богуш з 1857 
року володів селом Мотовилівська 
Слобідка. Тож цілком логічно, що він 
знайшов покупців для вищеозначе-
них лісу і землі в Київському повіті 
саме в мотовилівських землях.

Подаємо запис про купівлю № 63 
з «Перелікової відомості щодо укла-
дених купчих і виданих даних, а також 
стягнених з них митах у 1863 році» в 
перекладі українською мовою по-
вністю.

«Купча писана на папері за 10 ру-
блів сріблом.

Року 1863-го, в 12-й день червня 
я, відставний генерал-майор Петро 
Іванов Богуш, продав Васильків-
ським третьої гільдії купецьким си-
нам Луці, Максиму, Михайлу і Про-
копу Демидовим Мегедевим ліс із 
землею в кількості п’ятсот моргів, що 
складає 274 десятини 920 кв. саже-
нів, що знаходиться в Київській гу-
бернії і повіті при містечку Бишеві в 
суміжності з землями, що належать 
до поселень Пашківка, Грузька, Ка-
рашин і Фасова, який я отримав від 
поміщиці Амалії Людвігової Харлін-
ської за купчою 17 квітня 1860 року 
в Київській палаті цивільного суду 
укладеній. А взяв я, продавець Бо-
гуш, з покупців Мегедевих за той ліс 
із землею чотири тисячі рублів сріблом та-
ким порядком – три тисячі п’ятсот рублів 
отримав готівкою, а інші п’ятсот рублів 
сріблом зобов’язані Мегедеві сплатити 
мені, Богушу, 20 липня цього 1863 року. 
Перед цим цей ліс із землею нікому іншо-
му не проданий, не закладений, не відпи-
саний і ні в яких кріпосних не укріплений 
під позовом, з миром і під забороною не 
перебуває. Про неутайку ціни маєтку, ст. 
396 – т. V Статуту про пом. нам відомо.

До цієї купчої про те, що ліс із землею, 
що в ній значиться, проданий мною Ва-
сильківськім 3-ї гільдії купецьким синам 
Луці, Максиму, Михайлу і Прокопу Деми-
довим Мегедевим за чотири тисячі рублів 
сріблом і гроші, як значиться в самій куп-
чій отримав, відставний генерал-майор 
Петро Іванів Богуш руку приклав.

До цієї купчої свідком був депутат дво-
рянського зібрання Цеслав Нарцисів Ка-
менський.

До цієї купчої свідком був і руку при-
клав колезький секретар Василь Георгіїв 
син Козловський.

До цієї купчої свідком був і руку при-
клав дворянин Альбін Іванів син Червін-
ський.

Цю купчу писав переписувач справ, 
що приносяться, Теофіл Іванів Ку-

ницький.

Заборон немає. У Київській палаті ци-
вільного суду у справах, що приносять-
ся, писана і оригіналом у книгу записана. 
Здійснив наглядач Дідковський з цієї куп-
чої мита: актова – 3 рублі, на публікацію 
– 3 рублі 3 копійки та кріпостські 160 ру-
блів. Усього 166 рублів 3 копійки прийняв 
скарбник В. Келгос.

До цього запису того ж числа руку при-
клав і оригінальну купчу отримав генерал-
майор Петро Іванів Богуш.

До цього запису того ж числа руку 
приклали і підписали Васильків-

ські третьої гільдії купецькі сини Лука, 
Максим, Михайло і Прокоп Демидові Ме-
гедеві, а за них неосвічених на особисте 
прохання розписався дворянин Маврикій 
Вікентіїв Ящев». 

Таким чином можна говорити про те, 
що власники хутора Мар’янівки почали 
освоювати придбані землі вже після 20 
липня 1863 року. Зазначимо тільки, що 
згідно із законом від 9 лютого 1865 року 
була скасована 3-я купецька гільдія. Тому 
купці 3-ї гільдії Мегеді (в 1863 році) 1867-
го уже належать до 2-ї гільдії. А місцеві лі-
тописи – клірові відомості наступних років 
допомагають дізнатися більше про про-
цес будівництва і власників хутора. 

Так, 1868 року зазначається, що 
Мар’янівка – власність Васильківської купчи-
хи Марії Мегедевої. 1870 року власники до-
будували третє господарство, в Мар’янівці 
мешкало вже 12 чоловіків і 13 жінок. 1874 
року Мегеді вперше записані не купцями, а 
міщанами. Схоже, у них уже не було коштів 
на викуп нового купецького свідоцтва.

Будівництво четвертого двору в 
Мар’янівці було розпочате 1872-

го, а завершене 1876 року. Тоді вперше 
поселення назване Мар’їним хутором: «У 
Мар’їному хуторі міщан 4 двори: 16 чо-
ловіків, 16 жінок. Усього 32 особи. Хутір 
Мар’янівка належить міщанам Мегедям». 

Дві назви паралельно вживалися до 
1880 року, а в 1883-у поселення міщан-
власників Мегедів мало вже 5 дворів та 
населення 42 особи.

Євген БУкЕт.



6 Макарівські вістіМакарівські вісті

”

№ 14   13  квітня    2018 р.

примітка: Цифрові позначки у програмах 
вказують на класифікацію:
(1к.) 1 категорія – без обмеження.
(2к.) 2 категорія  («12+» або «16+») – передачу 

або фільм можна дивитися дітям лише  у присутності 
батьків;

(3к.) 3 категорія  («18+»)  – можна дивитися 
особам, яким виповнилося 18 років.

•
•

•

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

понеділок, 16 квітня 

вівторок, 17 квітня

середа, 18 квітня

неділя, 15 квітня

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.50 

Новини
9.30 Х/ф 

"АПОКАЛIПСИС: ОД-
КРОВЕННЯ IОАННА 
БОГОСЛОВА"

11.10, 15.15, 17.10 телепродаж
11.30 Д/с "Двоколiснi 

хронiки"
12.10 Перший на селi
12.35, 23.40, 3.05 Погода
12.50, 1.10 Чс з хокею серед 

юнiорiв. Австрiя - 
Україна

15.30 Фольк-music
16.40, 3.10 Д/с "спадок на 

кiнчиках пальцiв"
17.25 Д/с "спiльноти 

тварин"
17.55 Д/с "Африка. Небез-

печна реальнiсть"
19.55 Д/с "Iмперiя"
21.35 Програма з Майклом 

Щуром
22.15, 4.05 Д/с "Весняний 

фестиваль"
23.10 Д/с "Жива природа"
0.20 Гордiсть свiту

3.40 такашотам
5.00 Концертна програма 

"Вiдкривай Україну"
КАНАЛ "1+1"

6.00 М/ф "Маша i ведмiдь"
6.10 тсН
7.05 Українськi сенсацiї
8.00 снiданок. Вихiдний
9.00 Лото-Забава
9.40 Повернiть менi красу 3
10.50, 11.50, 12.55 свiт 

навиворiт 2: Iндiя
13.50 т/с "Прислуга". (12+)
17.40 Х/ф "СЛУЖБО-

ВИЙ РОМАН. НАШI 
ЧАСИ". (12+)

19.30, 5.00 тсН-тиждень
21.00 Голос країни 8
0.10 Iгри приколiв
1.05 Х/ф "МАРТА, МАРСI 

МЕЙ, МАРЛЕН". (12+)
IНТЕР

5.40 М/ф
6.30 Х/ф "ПОЖИВЕМО-

ПОБАЧИМО"
8.00 Вдалий проект
9.00 Готуємо разом
10.00 орел i решка. Мор-

ський сезон
11.00 орел i решка. Переза-

вантаження. Америка

12.10 Х/ф "НЕ ВИПУС-
КАЙ З УВАГИ"

14.00 Х/ф "ВЕСЕЛИЙ ВЕ-
ЛИКДЕНЬ". (16+)

16.00 Х/ф "ТАК НЕ БУВАЄ"
18.00 Крутiше за всiх
20.00 Подробицi
20.30 т/с "схiднi солодощi". 

(12+)
22.30 Х/ф "РОЗЛУЧЕННЯ 

ПО-ФРАНЦУЗЬКИ". 
(16+)

0.10 Х/ф "МИТНИЦЯ ДАЄ 
ДОБРО". (16+)

2.10 "Подробицi" - "Час"
НОВИЙ КАНАЛ

3.15, 2.40 Зона ночi
6.00 стендап-шоу
6.55, 9.15 Kids` Time
7.00 М/с "Лунi тюнз шоу"
9.20 Х/ф "ДОМАШНIЙ 

АРЕШТ"
11.30 М/ф "Бременськi 

розбiйники. 
Вiдчайдушна гастроль"

13.00 М/ф "Красуня i чудо-
висько"

15.00 М/ф "Як приручити 
дракона"

16.45 Х/ф "СТОРОЖОВА 
ЗАСТАВА"

19.00 Х/ф "СТРАШИЛКИ". 
(16+)

21.00 Х/ф "ПРИНЦ 
ПЕРСIЇ". (16+)

23.10 Х/ф "ПIРАНЬЇ 3DD". 
(18+)

0.50 Х/ф "ПIРАНЬЇ". (18+)
СТБ

5.55 "Хата на тата". (12+)
7.40 "Як вийти замiж". (12+)
8.55 Все буде смачно!
10.00 т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
10.55 Караоке на Майданi
12.00 "Вечiр з Наталею 

Гарiповою. Дмитро 
Коляденко". (12+)

13.05 "Експеременти". (16+)
15.05 Х/ф "ОПЕРАЦIЯ "И" та 

iншi пригоди Шурика"
17.00, 23.30 "Я соромлюсь 

свого тiла 5". (16+)
19.00 "Битва екстрасенсiв 

18". (16+)
21.20 "один за всiх". (16+)
22.35 "слiдство ведуть 

екстрасенси". (16+)
23.50 "Я соромлюсь свого 

тiла 5". (18+)
ICTV

4.50 Факти
5.20 Iнсайдер
7.05 т/с "Код Костянтина". (16+)
8.55 т/с "Вiддiл 44". (16+)
11.40, 13.00 "На трьох". (16+)
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф "МУМIЯ". (16+)
16.15 Х/ф "МУМIЯ ПО-

ВЕРТАЄТЬСЯ". (16+)

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин з о. соколовою

20.30 Х/ф "ЦАР 
СКОРПIОНIВ". (16+)

22.15 Х/ф "МУМIЯ: ГРОБ-
НИЦЯ IМПЕРАТОРА 
ДРАКОНIВ". (16+)

0.20 т/с "Морська полiцiя. 
Новий орлеан". (16+)

3.30 Провокатор
КАНАЛ "2+2"

6.00, 23.20 "Змiшанi 
єдиноборства. UFC". 
FOX 29: Дастiн Порьє 
vs Джастiн Гетжи. 
трансляцiя зi сША

7.00 Бушидо
9.00 "102. Полiцiя"
10.50 Помста природи
11.45 т/с "Безсмертний". (16+)
13.20 Х/ф "ЛЮДИНА ПРЕ-

ЗИДЕНТА". (16+)
15.10 Х/ф "ЛЮДИНА ПРЕ-

ЗИДЕНТА 2". (16+)
16.55 Х/ф "ПЕТЛЯ ЧАСУ". 

(16+)
19.20 27 тур ЧУ з футболу. 

"Зоря" - "Ворскла"
21.25 ПроФутбол
1.45 Нове Шалене вiдео по-

українськи
2.35 облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.50 сьогоднi
7.45, 3.40 Зоряний шлях

8.50 Х/ф "СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЇ КРАСУНI"

10.45 т/с "Дитина на 
мiльйон". (12+)

14.40 Х/ф "ТРОЄ В 
ЛАБIРИНТI". (12+)

17.00 т/с "Дружина з того 
свiту"

19.00, 2.50 Подiї тижня з 
олегом Панютою

20.00 Головна тема
21.00 т/с "Дружина з того 

свiту". (16+)
23.00 т/с "Матуся моя"
1.40 телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 тЕт Мультиранок
9.45 Х/ф "КРАСУНЯ Й 

ЧУДОВИСЬКО"
11.30 Х/ф "СЕЛЮКИ З 

БЕВЕРЛI ХIЛЛЗ"
13.00, 23.00 Панянка-се-

лянка
15.00, 0.00 100 в 1

21.00 танька i Володька
1.00 теорiя зради
2.00 БарДак
2.30 Х/ф "ВИШНЕВI НОЧI"

НТН
5.25 Х/ф "ВЕЛИКЕ ЗО-

ЛОТО МIСТЕРА 
ГРIНВУДА"

6.40 т/с "Банкiршi"
10.40 Х/ф "ПОСТРIЛ У 

СПИНУ"
12.20 Х/ф "В ОСТАННЮ 

ЧЕРГУ"
14.00 Х/ф "КОМАНДОС". 

(16+)
16.50 Х/ф "22 КУЛI: БЕЗ-

СМЕРТНИЙ". (16+)
19.00 Х/ф "РАЗ НА РАЗ НЕ 

ВИПАДАЄ"
20.25 Х/ф "ЖIНОЧА 

РОБОТА З РИЗИКОМ 
ДЛЯ ЖИТТЯ"

22.50 Х/ф "БОМЖИХА"
0.40 Х/ф "НIНДЗЯ 2". (18+)
2.25 речовий доказ

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 15.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.30 Клiпи учасникiв Євро-
бачення-2018

9.40 Д/с "спiльноти тварин"
10.35, 13.35, 16.40 телепродаж
10.50, 14.20, 15.10, 23.45, 

2.00, 3.40 Погода
11.00, 23.50 Д/с "Незвичайнi 

культури"
12.00, 2.05 Д/с "смаки культур"
13.10, 14.30 радiоДень
13.55 Перша шпальта
15.20, 3.45 Лайфхак укра-

їнською
15.30 М/с "Гон"
17.00, 1.10 розсекречена 

iсторiя
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
19.00 #@)?$0 з Майклом 

Щуром
19.40 До справи

20.15 Вiйна i мир
21.30, 3.25 Новини. спорт
21.50 т/с "окупованi"
23.30 спецрепортаж "об-

личчя вiйни"
4.00 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
5.00 Д/с "орегонський путiвник"

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

снiданок з "1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.00 тсН
9.30 Чотири весiлля
10.55, 12.20 одруження 

наослiп
12.40, 14.00, 15.15 Мiняю жiнку
17.10 т/с "Мама". (12+)
20.30 секретнi матерiали
21.00 т/с "Прислуга". (12+)
22.00 Грошi
23.15, 0.25 Голос країни 8
4.20 Українськi сенсацiї

IНТЕР
6.05 М/ф
6.15, 22.30 "слiдство вели..." 

з Л. Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

7.10, 8.10, 9.15 ранок з Iнтером
10.10 Х/ф "ФОРМУЛА 

КОХАННЯ"
12.25 Х/ф "ЖИВIТЬ У 

РАДОСТI"
14.00 Х/ф "ТАК НЕ БУВАЄ"
16.00 Чекай на мене
18.00, 19.00, 4.10 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
20.40 т/с "Заради любовi я 

все зможу!"
0.20 т/с "сБУ. спецоперацiя"
2.15, 5.25 "Подробицi" - "Час"
2.55 орел i решка. Шопiнг
4.55 Top Shop

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 1.55 Зона ночi
4.55 Абзац
6.45, 8.05 Kids` Time
6.50 М/с "Лунi тюнз шоу"
8.10 т/с "Бiблiотекарi"
12.40 Х/ф "ЗАТУРА"
14.40 Х/ф "СТРАШИЛКИ". 

(16+)
16.40 Х/ф "ПРИНЦ 

ПЕРСIЇ". (16+)
19.00 ревiзор. Магазини
21.00 таємний агент

22.10 таємний агент. Пост-шоу
0.00 Х/ф "ПIРАНIЇ 3DD". (18+)
1.35 Небачене Євробачення
1.50 служба розшуку дiтей

СТБ
6.55 Все буде добре!
8.45 "свiтами за скарбами". 

(12+)
11.15 Х/ф "НЕ ПIДГАНЯЙ 

КОХАННЯ"
13.30 "Битва екстрасенсiв 

18". (16+)
15.55 "Все буде добре!" (12+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
19.55, 22.40 "слiдство ведуть 

екстрасенси". (16+)
23.40 "один за всiх". (16+)
2.55 Найкраще на тБ

ICTV
5.05 т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.50, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм
6.35 Факти тижня. 100 хви-

лин з о. соколовою
8.45 Факти. ранок
9.15 спорт
9.20 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. стогнiєм
10.10 Антизомбi

11.05 секретний фронт. 
Дайджест

12.05, 13.20, 0.40 Х/ф 
"ВДРУГЕ НЕ ПОСА-
ДЯТЬ". (16+)

12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Х/ф "МУМIЯ: ГРОБ-

НИЦЯ IМПЕРАТОРА 
ДРАКОНIВ". (16+)

17.05 Х/ф "ЦАР 
СКОРПIОНIВ". (16+)

18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Бiльше нiж правда
21.25 т/с "Пес 3". (16+)
22.30 свобода слова
2.20 Небачене Євробачення
2.35 Х/ф "ПОЇЗД ПОЗА 

РОЗКЛАДОМ"
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00, 2.40 Нове Шалене 

вiдео по-українськи
10.25 т/с "Команда". (16+)
14.10 Х/ф "РОБОКОП"
16.00 Х/ф "РОБОКОП 2"
18.15 спецкор
18.50 ДжеДАI
19.25, 20.20 т/с "опер за 

викликом 2". (16+)
21.20, 22.55 т/с "Кiстки 10". 

(16+)

0.40 Х/ф "БIЖИ НЕ ОЗИ-
РАЮЧИСЬ". (18+)

3.30 облом.UA
КАНАЛ "УКРАЇНА"

6.30, 7.10, 8.15 ранок з 
Україною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.00 сьогоднi

9.30, 2.50 Зоряний шлях
10.30 Мiсiя: краса
11.30, 3.10 реальна мiстика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливостi 5. (12+)
16.00 Iсторiя одного зло-

чину 2. (16+)
18.00 т/с "Перстень з 

рубiном". (12+)
19.45 Говорить Україна
21.00 т/с "спадкоємиця 

мимоволi"
23.30 Х/ф "ЗАЛIЗНИЙ 

КУЛАК". (16+)
1.30 телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 тЕт Мультиранок
9.30 М/ф "Джастiн i лицарi 

доблестi"
11.00 т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00, 18.00, 23.00, 2.30 

Панянка-селянка

13.00 Казки У Кiно
14.00 одного разу в одесi
15.00, 3.20 Вiталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 танька i Володька
19.00, 21.00 одного разу пiд 

Полтавою
20.00, 0.00 100 в 1
1.00 теорiя зради
2.00 БарДак
5.40 Кориснi пiдказки

НТН
5.25 т/с "тиша"
6.35 Х/ф "ВСЕ МОЖЛИВО"
8.30 свiдок. Агенти
9.00 Х/ф "КАЗКА ПРО 

ЖIНКУ ТА ЧОЛОВIКА"
10.40 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.20 свiдок
12.50, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
14.40 Життя на межi
19.30, 0.45 т/с "Альпiйський 

патруль". (16+)
22.15, 23.45 т/с "Анна-

детективъ". (12+)
2.50 Випадковий свiдок
3.00 речовий доказ
4.00 Правда життя. Професiї

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 15.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 22.20, 3.05 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.30, 23.40 Клiпи учасникiв 
Євробачення-2018

9.40 Д/с "спiльноти тварин"
10.35, 13.35, 16.40 телепродаж
10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 

19.35, 3.30 Погода
11.00, 23.50 Д/с "Незвичайнi 

культури"
11.25 Гордiсть свiту
12.00 Д/с "смаки культур"
13.10, 14.30 радiоДень
13.55 складна розмова
15.20, 3.45 Лайфхак укра-

їнською
15.30 М/с "Гон"
17.00 свiтло
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година

19.00 Перший на селi
19.25 Д/с "Шукачi чудес"
19.50, 1.10 Чс з хокею серед 

юнiорiв-2018. Угорщи-
на - Україна

22.45 Д/с "таємницi люд-
ського мозку"

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

снiданок з "1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.20 тсН
9.30 Чотири весiлля
11.00, 12.20 одруження 

наослiп
12.45, 14.05, 15.25 Мiняю 

жiнку
17.10 т/с "Мама". (12+)
20.30, 5.00 секретнi 

матерiали
21.00 т/с "Прислуга". (12+)
22.00 Повернiть менi красу 3
23.20, 0.25 Х/ф "СЛУЖБО-

ВИЙ РОМАН. НАШI 
ЧАСИ". (12+)

1.20 Х/ф "МАРТА, МАРСI 
МЕЙ, МАРЛЕН". (12+)

IНТЕР
6.05 М/ф
6.20, 22.30 "слiдство вели..." 

з Л. Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 ранок з Iнтером
10.15, 12.25, 20.40 т/с "Зара-

ди любовi я все зможу!"
12.50 т/с "схiднi солодощi". 

(12+)
14.50, 15.45, 16.45 речдок
18.00, 19.00, 4.05 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
0.20 т/с "сБУ. спецоперацiя"
2.10, 5.20 "Подробицi" - "Час"
2.50, 3.30 орел i решка. Шопiнг

НОВИЙ КАНАЛ
5.40 М/с "Лунтiк i його друзi"
6.25, 7.45 Kids` Time
6.30 М/с "Лунi тюнз шоу"
7.50 т/с "Шлях чарiвника"
9.40 т/с "Друзi"
12.30 т/с "статус вiдносин - 

все складно". (12+)

17.00, 19.00 Гастарбайтери
21.00 Аферисти в мережах. 

(16+)
22.10 Вiд пацанки до па-

нянки. (16+)
СТБ

6.15 "Все буде добре!" (12+)
7.50 "Все буде смачно!" (12+)
10.00 "МастерШеф 7". (12+)
13.20 "Хата на тата". (12+)
15.55 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
19.55, 20.55 "слiдство ведуть 

екстрасенси". (16+)
22.45 "Давай поговоримо 

про секс". (16+)
0.40 "один за всiх". (16+)

ICTV
4.35 Факти
4.55 т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.40, 20.20 Громадянська 

оборона
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.20, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм

10.10 Бiльше нiж правда
11.00, 17.35, 21.25 т/с "Пес 

3". (16+)
12.00, 13.20 т/с "У полi 

зору". (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.20 "На трьох". (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
22.25 т/с "Копи на роботi". (16+)
23.30 Х/ф "ПОВIТРЯ". (18+)
1.10 т/с "Морська полiцiя. 

Новий орлеан". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00, 3.20 облом.UA
9.35, 18.15 спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАI
10.55, 17.15 Загублений свiт
12.55, 2.05 Нове Шалене 

вiдео по-українськи
14.30 "102. Полiцiя"
15.20 Х/ф "РОБОКОП 3"
19.25, 20.20 т/с "опер за 

викликом 2". (16+)
21.20, 22.55 т/с "Кiстки 10". 

(16+)
0.40 Х/ф "9 МIСЯЦIВ СУВО-

РОГО РЕЖИМУ". (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 сьогоднi
9.30, 2.50 Зоряний шлях
10.30 Мiсiя: краса
11.30, 3.10 реальна мiстика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливостi 5. (12+)
16.00 Iсторiя одного зло-

чину 2. (16+)
18.00 т/с "Перстень з 

рубiном". (12+)
19.45 Говорить Україна
21.00 т/с "спадкоємиця 

мимоволi"
23.30 т/с "CSI. Мiсце зло-

чину". (16+)
1.30 телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 тЕт Мультиранок
9.30 Х/ф "ЗОЛОТА ГУСКА"
11.00 т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00, 18.00, 23.00, 2.30 

Панянка-селянка
13.00 Казки У Кiно
14.00 одного разу в одесi

15.00, 3.20 Вiталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 танька i Володька
19.00, 21.00 одного разу пiд 

Полтавою
20.00, 0.00 100 в 1
1.00 теорiя зради
2.00 БарДак
5.40 Кориснi пiдказки

НТН
4.55 т/с "тиша"
6.05 Х/ф "ЖIНОЧА РОБО-

ТА З РИЗИКОМ ДЛЯ 
ЖИТТЯ"

8.30 ранковий "свiдок"
9.00 Х/ф "ТРЕМБIТА"
10.40 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.30 свiдок
12.50, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
14.40 Життя на межi
19.30, 0.45 т/с "Альпiйський 

патруль". (16+)
22.15, 23.45 т/с "Анна-

детективъ". (12+)
3.00 Випадковий свiдок
3.15 речовий доказ
4.15 Правда життя. Професiї

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 15.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 22.20, 3.05 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.30, 23.40 Клiпи учасникiв 
Євробачення-2018

9.40 Д/с "спiльноти тварин"
10.35, 13.35, 16.40 теле-

продаж
10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 

19.35, 3.30 Погода
11.00 Гордiсть свiту
12.00 Д/с "смаки культур"
13.10 радiоДень
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.20, 3.40 Лайфхак укра-

їнською
15.30 М/с "Гон"
17.00 Вiйна i мир
17.45 такашотам
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
19.00 Перша шпальта

19.25 Д/с "Шукачi чудес"
19.50, 1.10 Чс з хокею серед 

юнiорiв-2018. Iталiя - 
Україна

22.45 Д/с "таємницi люд-
ського мозку"

23.50 Д/с "Незвичайнi 
культури"

4.00 Д/с "Мистецький пульс 
Америки"

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

снiданок з "1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.20 тсН
9.30 Чотири весiлля
10.50, 12.20 одруження 

наослiп
12.40, 14.00, 15.20 Мiняю 

жiнку
17.10 т/с "Мама". (12+)
20.30 секретнi матерiали
21.00 т/с "Прислуга". (12+)
22.00 одруження наослiп 4
23.30, 0.25 Х/ф "ВИННI 

ЗIРКИ". (16+)
2.20 Грошi

IНТЕР
6.00 М/ф
6.20, 22.30 "слiдство вели..." 

з Л. Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 ранок з Iнтером
10.15, 12.25, 20.40 т/с "Зара-

ди любовi я все зможу!"
12.50 т/с "схiднi солодощi". 

(12+)
14.50, 15.45, 16.45 речдок
18.00, 19.00, 4.05 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
0.20 т/с "сБУ. спецоперацiя"
2.10, 5.20 "Подробицi" - "Час"
2.50 орел i решка. Шопiнг
4.50 Top Shop

НОВИЙ КАНАЛ
5.40 М/с "Лунтiк i його друзi"
6.25, 7.40 Kids` Time
6.30 М/с "Лунi тюнз шоу"
7.45 т/с "Шлях чарiвника"
9.35 т/с "Друзi"
12.00 т/с "статус вiдносин - 

все складно". (12+)
16.50, 19.00 Вiд пацанки до 

панянки. (16+)

21.00 Аферисти в мережах. 
(16+)

22.00 суперiнтуїцiя
1.55 служба розшуку дiтей

СТБ
6.55, 15.55 Все буде добре!
8.15 "МастерШеф 7". (12+)
11.50 "Хата на тата". (12+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
20.00, 22.40 "МастерШеф. 

Кулiнарний випус-
кний". (12+)

0.10 "один за всiх". (16+)
ICTV

4.30 Факти
4.50 т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.40, 10.10 Громадянська 

оборона
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.20, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм
11.00, 17.35, 21.25 т/с "Пес 

3". (16+)
12.05, 13.20 т/с "У полi 

зору". (16+)
12.45, 15.45 Факти. День

15.10, 16.20 "На трьох". 
(16+)

18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 секретний фронт
22.25 т/с "Копи на роботi". 

(16+)
23.30 Х/ф "МIЙ ХЛОПЕЦЬ 

- КIЛЕР". (18+)
1.05 Х/ф "ПОВIТРЯ". (18+)
2.35 т/с "Морська полiцiя. 

Новий орлеан". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00, 2.10 Нове Шалене 

вiдео по-українськи
9.35, 18.15 спецкор
10.15 ДжеДАI
10.55, 17.15 Загублений свiт
12.55 Помста природи
14.15 "102. Полiцiя"
15.05 Х/ф "ПЕТЛЯ ЧАСУ". 

(16+)
18.55 Кубок України з 

футболу. Пiвфiнал. 
"Днiпро-1" - "Динамо"

21.00, 22.50 т/с "Кiстки 10". 
(16+)

0.35 Х/ф "БОЙОВИЙ 
ГIПНОЗ ПРОТИ КIЗ". 
(16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 сьогоднi
9.30, 2.50 Зоряний шлях
10.30 Мiсiя: краса
11.30, 3.10 реальна мiстика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливостi 5. (12+)
16.00 Iсторiя одного зло-

чину 2. (16+)
18.00 т/с "Перстень з 

рубiном". (12+)
19.45 Говорить Україна
21.00 т/с "спадкоємиця 

мимоволi"
23.30 т/с "CSI. Мiсце зло-

чину". (16+)
1.30 телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 тЕт Мультиранок
9.30 Х/ф "КРАСУНЯ Й 

ЧУДОВИСЬКО"
11.00 т/с "Усi жiнки - 

вiдьми"
12.00, 18.00, 23.00, 2.30 

Панянка-селянка

13.00 Казки У Кiно
14.00 одного разу в одесi
15.00, 3.20 Вiталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 танька i Во-

лодька
19.00, 21.00 одного разу пiд 

Полтавою
20.00, 0.00 100 в 1
1.00 теорiя зради
2.00 БарДак
5.40 Кориснi пiдказки

НТН
5.45 т/с "тиша"
6.55 Х/ф "ЗОЛОТА БАБА"
8.30 ранковий "свiдок"
9.00 Х/ф "ОДРУЖЕННЯ 

БАЛЬЗАМIНОВА"
10.40 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.25 свiдок
12.50, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
14.40 Життя на межi
19.30, 0.45 т/с "Альпiйський 

патруль". (16+)
22.15, 23.45 т/с "Анна-

детективъ". (12+)
2.55 Випадковий свiдок
3.00 речовий доказ
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п’ятниця, 20 квітня

субота, 21 квітня

четвер, 19 квітня

неділя, 22 квітня

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 15.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.30, 23.40 Клiпи учасникiв 

Євробачення-2018
9.40 Д/с "спiльноти тварин"
10.35, 13.35, 16.40 телепродаж
10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 

2.00, 3.40 Погода
11.00 Гордiсть свiту
12.00 смачнi iсторiї
13.10, 14.30 радiоДень
13.55 До справи
15.20, 3.50 Лайфхак укра-

їнською
15.30 М/с "Гон"
17.00, 19.00 #ВУкраїнi
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
19.25 Д/с "Пригоди остiна 

стiвенса"
20.25 схеми. Корупцiя в деталях
21.30, 3.25 Новини. спорт
21.50 Д/ф "93: Бiй за Україну"

22.50 Д/с "таємницi люд-
ського мозку"

23.50 Д/с "Незвичайнi 
культури"

1.10 Вiйна i мир
1.50 такашотам
2.05 Д/с "смаки культур"
4.00 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
5.00 Д/с "орегонський 

путiвник"
КАНАЛ "1+1"

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 
снiданок з "1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.40, 5.20 тсН

9.30 Чотири весiлля
10.50, 12.20 одруження 

наослiп
12.45, 14.05, 15.25 Мiняю жiнку
17.10 т/с "Мама". (12+)
20.30, 4.50 секретнi 

матерiали
21.00 т/с "Прислуга". (12+)
22.00 Мiняю жiнку 13
23.00 Право на владу
0.45 Х/ф "НА ГРЕБЕНI". (16+)

IНТЕР
6.00 М/ф
6.20, 22.35 "слiдство вели..." 

з Л. Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 ранок з Iнтером
10.15, 12.25, 20.40 т/с "Зара-

ди любовi я все зможу!"
12.50 т/с "схiднi солодощi". 

(12+)
14.50, 15.45, 16.45 речдок
18.00, 19.00, 4.10 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
0.20 т/с "сБУ. спецоперацiя"
2.20, 5.25 "Подробицi" - "Час"
3.00 орел i решка. Шопiнг
4.55 Top Shop

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.15 Зона ночi
3.55 Абзац
5.50 М/с "Лунтiк i його друзi"
6.30, 7.50 Kids` Time
6.35 М/с "Лунi тюнз шоу"
7.55 т/с "Шлях чарiвника"
9.45 т/с "Друзi"
12.35 т/с "Дiагноз: Майже 

не закоханi". (12+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)

21.00 Аферисти в мережах. 
(16+)

22.15 Вар`яти
2.10 служба розшуку дiтей

СТБ
6.35, 15.55 Все буде добре!
7.55 Все буде смачно!
9.00 "МастерШеф 7". (12+)
11.50 "Хата на тата". (12+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
20.00, 22.40 "Я соромлюсь 

свого тiла 5". (16+)
23.00 "Я соромлюсь свого 

тiла 5". (18+)
0.00 "один за всiх". (16+)

ICTV
4.35 Факти
4.55 т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.40 Громадянська оборона
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.20, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм
10.10 секретний фронт
11.05, 17.45, 21.25 т/с "Пес 

3". (16+)
12.05, 13.20 т/с "У полi 

зору". (16+)

12.45, 15.45 Факти. День
15.15, 16.20 "На трьох". (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
22.25 т/с "Копи на роботi". 

(16+)
23.30 Х/ф "МIСТО 

ГРIХIВ". (18+)
1.40 Х/ф "МIЙ ХЛОПЕЦЬ - 

КIЛЕР". (18+)
3.05 т/с "Морська полiцiя. 

Новий орлеан". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00, 12.20, 3.20 облом.UA
9.35, 18.15 спецкор
10.20, 17.15 Загублений свiт
14.45 "102. Полiцiя"
15.35 Х/ф "БОЙОВИЙ ГIПНОЗ 

ПРОТИ КIЗ". (16+)
18.50 ДжеДАI
19.25 "опер за викликом 

2". (16+)
20.20 т/с "опер за викли-

ком 2". (16+)
21.20, 22.55 т/с "Кiстки 10". 

(16+)
0.40 Х/ф "ДЕНЬ МУМIЇ". (18+)
2.05 Нове Шалене вiдео по-

українськи

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.20 сьогоднi
9.30 Зоряний шлях
10.30 Мiсiя: краса
11.30, 3.10 реальна мiстика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливостi 5. (12+)
16.00 Iсторiя одного зло-

чину 2. (16+)
18.00 т/с "Перстень з 

рубiном". (12+)
19.45 Говорить Україна
21.00 т/с "спадкоємиця 

мимоволi"
23.20 Контролер
0.00 т/с "CSI. Мiсце зло-

чину". (16+)
1.50 телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 тЕт Мультиранок
9.45 Х/ф "СТОПТАНI 

ТУФЕЛЬКИ"
11.00 т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00, 18.00, 23.00, 2.30 

Панянка-селянка
13.00 Казки У Кiно

14.00 одного разу в одесi
15.00, 3.20 Вiталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 танька i Володька
19.00, 21.00 одного разу пiд 

Полтавою
20.00, 0.00 100 в 1
1.00 теорiя зради
2.00 БарДак
5.40 Кориснi пiдказки

НТН
5.30 т/с "тиша"
6.50 Х/ф "ДЕКIЛЬКА ЛЮ-

БОВНИХ IСТОРIЙ". 
(16+)

8.30 ранковий "свiдок"
9.05 Х/ф "БАЖАЮ 

ЗДОРОВ`Я!"
10.40 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.25 свiдок
12.50, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
14.40 Життя на межi
19.30, 0.45 т/с "Альпiйський 

патруль". (16+)
22.15, 23.45 т/с "Анна-

детективъ". (12+)
2.55 Випадковий свiдок
3.00 речовий доказ

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 15.30 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 22.20, 3.05 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.30 Клiпи учасникiв Євро-
бачення-2018

9.40 Д/с "спiльноти тварин"
10.35, 13.35, 16.25 теле-

продаж
10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 

16.40, 19.35, 3.30 Погода
11.00 Гордiсть свiту
12.00 смачнi iсторiї
13.10, 14.30 радiоДень
13.55 схеми. Корупцiя в 

деталях
15.20, 3.40 Лайфхак укра-

їнською
16.50 Фольк-music
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
19.00 Культурна афiша здо-

рової людини
19.25 Д/с "Шукачi чудес"

19.50, 1.10 Чс з хокею серед 
юнiорiв-2018. Україна - 
румунiя

22.50 Концерт 
симфонiчного оркестру 
K&K Philharmoniker. 
Kendlinger dirigent 
Straub

4.00 Д/с "Мистецький пульс 
Америки"

5.00 Д/с "орегонський 
путiвник"

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

снiданок з "1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 тсН
9.30 Чотири весiлля
10.55, 12.20 одруження 

наослiп
13.05, 14.35, 15.45 Мiняю 

жiнку
17.10 т/с "Мама". (12+)
20.15 Лiга смiху
22.20 Iгри приколiв
23.20, 0.15, 5.05 розсмiши 

комiка

1.10 Вечiрнiй Київ
IНТЕР

6.05 М/ф
6.20 "слiдство вели..." з Л. 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 ранок з Iнтером
10.15, 12.25 т/с "Заради 

любовi я все зможу!"
12.50 т/с "схiднi солодощi". 

(12+)
14.50, 15.45, 16.45, 2.15 речдок
18.00, 4.20 стосується 

кожного
20.00 Подробицi тижня
22.00 т/с "Молодий тато". (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
5.35 М/с "Лунтiк i його друзi"
6.20, 8.00 Kids` Time
6.25 М/с "Лунi тюнз шоу"
8.05 т/с "Шлях чарiвника"
10.00 т/с "Друзi"
12.35 т/с "Дiагноз: Майже 

не закоханi". (12+)
17.00, 19.00 суперiнтуїцiя
21.00 Аферисти в мережах. 

(16+)
22.00 Хто зверху? (16+)
2.15 служба розшуку дiтей

СТБ
6.40 Моя правда. орнелла 

Мутi. Приборкання 
норовливої

8.30 Х/ф "ЗНАК ДОЛI"
10.40 Х/ф "ЗАКОХАНI 

ЖIНКИ". (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
20.00, 23.05 "Холостяк 8". (12+)
22.40 Небачене Євробачен-

ня 2018
0.05 "Як вийти замiж". (12+)

ICTV
4.30, 1.30 Факти
4.50 т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.40 Громадянська оборона
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм
10.05 Iнсайдер
11.00, 17.45 т/с "Пес 3". (16+)
11.55, 13.20 т/с "У полi 

зору". (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.20 "На трьох". (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi

21.25 Дизель-шоу. (12+)
23.50 Х/ф "НIНДЗЯ-

ВБИВЦЯ". (18+)
1.50 Х/ф "МIСТО ГРIХIВ". 

(18+)
3.45 т/с "Морська полiцiя. 

Новий орлеан". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00, 12.55 Вiдеобiмба
9.35, 18.15 спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАI
10.55, 17.15 Загублений свiт
15.00 "102. Полiцiя"
15.50 Х/ф "СIМ ХВИЛИН". 

(16+)
19.25 Х/ф "ТАЄМНИЙ 

ПЛАН". (16+)
21.10 Х/ф "МИРОТВО-

РЕЦЬ". (16+)
23.00 Змiшанi єдинобор-

ства. UFC on Fox 14
1.20 Нове Шалене вiдео по-

українськи
3.25 облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.15 сьогоднi

9.30, 5.40 Зоряний шлях
11.20, 4.00 реальна мiстика
13.20 т/с "Дружина з того 

свiту"
15.30 т/с "Дружина з того 

свiту". (16+)
18.00 т/с "Перстень з 

рубiном". (12+)
19.45 Говорить Україна
21.00 т/с "Вибираючи долю"
23.20 По слiдах
0.00 т/с "Вибираючи долю". (12+)
2.00 телемагазин
2.30 т/с "CSI. Мiсце зло-

чину". (16+)
ТЕТ

6.00 Байдикiвка
6.30 тЕт Мультиранок
9.30 Х/ф "СНIГОВА КО-

РОЛЕВА"
11.00 т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00, 18.00, 2.45 Панянка-

селянка
13.00 Казки У Кiно
14.00 одного разу в одесi
15.00, 3.35 Вiталька
16.00 Країна У
17.00 танька i Володька
19.00 одного разу пiд 

Полтавою

20.00, 0.45 100 в 1
21.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧ-

НА ЧЕТВIРКА"
23.00 Х/ф "ФАНТАС-

ТИЧНА ЧЕТВIРКА 
2. ВТОРГНЕННЯ 
СРIБНОГО СЕРФЕ-
РА". (16+)

1.45 теорiя зради
5.40 Кориснi пiдказки

НТН
5.20 т/с "тиша"
6.35 Х/ф "ВИКРАДЕНИЙ 

ПОЇЗД"
8.30 ранковий "свiдок"
9.00 Х/ф "ЧУЖI ТУТ НЕ 

ХОДЯТЬ"
10.40 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.25 свiдок
12.50, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
14.40 Життя на межi
19.30, 0.45 т/с "Альпiйський 

патруль". (16+)
22.15, 23.45 т/с "Анна-

детективъ". (12+)
2.55 Випадковий свiдок
3.15 Легенди бандитської 

одеси

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15 

Новини
9.30, 19.50, 3.50, 5.20 Погода
9.35 М/с "Гон"
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.30 Лайфхак
10.45, 13.40, 15.25 телепродаж
11.00 Д/с "Незвiданi шляхи"
12.00 Х/ф "КЛАРА I 

ФРАНЦИСК"
14.00, 4.00 Концерт 

симфонiчного оркестру 
K&K Philharmoniker. 
Kendlinger dirigent 
Straub

15.40 Д/с "Африка. Небез-
печна реальнiсть"

16.35 Д/с "спiльноти тварин"
17.05 т/с "Iспанська легенда"
20.00 розсекречена iсторiя
21.35 Як дивитися кiно
22.00 Х/ф "Я, ДЕНIЕЛ 

БЛЕЙК"

23.45 Д/с "Незвичайнi 
культури"

0.40 Культурна афiша здо-
рової людини

1.10 XVI Мiжнародний 
турнiр зi спортивної 
гiмнастики "Ukraine 
International cup 2018"

5.30 Д/с "орегонський 
путiвник"

КАНАЛ "1+1"
6.00, 19.30 тсН
6.45 Грошi
8.00 снiданок. Вихiдний
10.00, 23.10 свiтське життя
11.05 Голос країни 8
14.05 Лiга смiху
16.30, 21.15 Вечiрнiй квартал
18.30 розсмiши комiка. Дiти
20.15 Українськi сенсацiї
0.10, 3.55 Вечiрнiй Київ
5.35 розсмiши комiка

IНТЕР
5.35 Брати Меладзе. Всупереч
6.15 Україна вражає
6.50 М/ф
7.30 Чекай на мене

9.00 Х/ф "ЗА СIРНИКАМИ"
11.00 Х/ф "СIМ СТАРИХ I 

ОДНА ДIВЧИНА"
12.30 Х/ф "НЕВИПРАВ-

НИЙ БРЕХУН"
14.00 Х/ф "ТАНГО ЛЮБОВI"
16.00, 20.30 т/с "схiднi 

солодощi". (12+)
20.00, 3.00 Подробицi
22.30 т/с "Молодий тато". (16+)
1.45, 5.30 "Подробицi" - "Час"
2.15 Клара Лучко. три 

зустрiчi
3.30 Х/ф "ЛIСОВА ПIСНЯ"
5.00 Top Shop

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.35 Зона ночi
5.05, 7.55 Kids` Time
5.10 М/с "Лунтiк i його друзi"
6.20 М/с "Лунi тюнз шоу"
8.00 ревiзор. Магазини
10.00 таємний агент
11.15 таємний агент. Пост-шоу
13.00 т/с "Бiблiотекарi"
17.30 М/ф "Мадагаскар"
19.00 Х/ф "ПIСЛЯ ЗАХО-

ДУ". (16+)
21.00 Х/ф "МАСКА". (16+)
23.00 Х/ф "ДУЖЕ СТРАШ-

НЕ КIНО 2". (18+)

0.25 Х/ф "БИТВА РОКУ". 
(16+)

СТБ
6.00 Караоке на Майданi
7.00, 19.00 "Хата на тата". (12+)
9.00 Все буде смачно!
10.10 "МастерШеф. 

Кулiнарний випус-
кний". (12+)

13.50 "Холостяк 8". (12+)
16.55 Х/ф "ДIАМАНТОВА 

РУКА"
21.30 "Вечiр з Наталею 

Гарiповою. оля По-
лякова". (12+)

22.55 "свiтами за скарба-
ми". (12+)

1.20 "Давай поговоримо 
про секс". (16+)

ICTV
5.55 Факти
6.15 Бiльше нiж правда
8.00 Я зняв!
9.45 Дизель-шоу. (12+)
10.55, 11.50 особливостi 

нацiональної роботи
12.45 Факти. День
13.00 т/с "Копи на роботi". (16+)
16.45 Х/ф "ТЕРМIНАТОР". 

(16+)

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. стогнiєм
20.05 Х/ф "ТЕРМIНАТОР 2: 

СУДНИЙ ДЕНЬ". (16+)
22.50 Х/ф "НIНДЗЯ-

ВБИВЦЯ". (18+)
0.35 т/с "Морська полiцiя. 

Новий орлеан". (16+)
2.40 Провокатор

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Цiлком таємно
11.00 "102. Полiцiя"
12.50 т/с "Безсмертний". (16+)
14.30 т/с "опер за викли-

ком 2". (16+)
17.15 Х/ф "КIКБОКСЕР". 

(16+)
19.05 Х/ф "КIКБОКСЕР 

2: ДОРОГА НАЗАД". 
(16+)

20.50 Х/ф "КIКБОКСЕР 
3: МИСТЕЦТВО 
ВIЙНИ". (16+)

22.40 т/с "Зустрiчна смуга". 
(16+)

0.30 Нове Шалене вiдео по-
українськи

3.25 облом.UA

5.00 "Змiшанi єдиноборства. 
UFC Atlantic City". Едсон 
Барбоза vs Кевiн Лi. Пря-
ма трансляцiя зi сША

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00, 15.00, 19.00, 2.00 

сьогоднi
7.15, 5.40 Зоряний шлях
9.50, 15.20 т/с "спадкоєми-

ця мимоволi"
17.20 т/с "Наступить свiтанок"
19.40 т/с "Наступить 

свiтанок". (12+)
22.00 т/с "точка кипiння"
1.30 телемагазин
2.40 реальна мiстика
4.15 т/с "CSI. Мiсце зло-

чину". (16+)
ТЕТ

6.00 Байдикiвка
6.30 тЕт Мультиранок
10.15 М/ф "Барбi. Магiя 

дельфiнiв"
11.15 М/ф "Король сафарi"
13.00, 22.45, 2.15 Панянка-

селянка
15.00 Казки У Кiно
18.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧ-

НА ЧЕТВIРКА"
20.00, 23.45 100 в 1

21.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧНА 
ЧЕТВIРКА 2. ВТОР-
ГНЕННЯ СРIБНОГО 
СЕРФЕРА". (16+)

0.45 теорiя зради
1.45 БарДак

НТН
4.45 т/с "тиша"
5.15 Правда життя. Професiї
5.35 Х/ф "СУТО АНГЛIЙСЬКЕ 

ВБИВСТВО"
8.40 Х/ф "ДОРОГА В 

ПЕКЛО"
12.00 свiдок. Агенти
12.35, 3.35 речовий доказ
15.10 тренер
15.45 Бокс. Найкращi бої 

братiв Кличкiв
17.10 Крутi 90-тi
18.05 Переломнi 80-тi
19.00, 2.20 свiдок
19.30 Х/ф "П`ЯТЬ ХВИ-

ЛИН СТРАХУ"
21.15 Х/ф "ГАНМЕН". (16+)
23.30 Х/ф "БРАТСТВО 

ВОВКА 2: ПОВЕРНЕН-
НЯ ПЕРЕВЕРТНЯ"

1.25 таємницi 
кримiнального свiту

3.00 Випадковий свiдок

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15 

Новини
9.30 Х/ф "КЛАРА I ФРАН-

ЦИСК"
11.10, 14.05, 16.00 теле-

продаж
11.30, 3.30 Погода
11.40 Д/с "Двоколiснi 

хронiки"
12.10 Перший на селi
12.40 Д/с "Незвичайнi 

культури"
14.20 Фольк-music
15.30, 3.35 Д/с "спадок на 

кiнчиках пальцiв"
16.15 Д/с "Щоденники 

комах"
16.35 Д/с "спiльноти 

тварин"
17.05 т/с "Iспанська ле-

генда"
19.50 Д/с "Iмперiя"
21.35 #@)?$0 з Майклом 

Щуром
22.15, 4.05 Д/с "Весняний 

фестиваль"
23.10 Д/с "Шукачi чудес"

23.40 Клiпи учасникiв 
Євробачення-2018

23.55 Д/с "Жива природа"
0.40 Гордiсть свiту
1.10 Вiйна i мир
1.50 свiтло
2.45 Д/ф "Уламки спогадiв"
5.00 Д/с "орегонський 

путiвник"
КАНАЛ "1+1"

6.10 тсН
7.05 Українськi сенсацiї
8.00 снiданок. Вихiдний
9.00 Лото-Забава
9.40 М/ф "Маша i ведмiдь"
10.10 Повернiть менi 

красу 3
11.30, 12.55 свiт навиворiт 

8
14.00 т/с "Прислуга". (12+)
17.50 Х/ф "КОХАННЯ У 

ВЕЛИКОМУ МIСТI 
3". (16+)

19.30, 5.00 тсН-тиждень
21.00 Голос країни 8
0.10 Iгри приколiв
1.05 Х/ф "ЕКСТРАСЕНС". 

(16+)
IНТЕР

6.00 М/ф

6.40 Х/ф "НЕВИПРАВ-
НИЙ БРЕХУН"

8.00 Вдалий проект
9.00 Готуємо разом
10.00 орел i решка. Мор-

ський сезон
11.00 орел i решка. Переза-

вантаження. Америка
12.00 орел i решка. Переза-

вантаження
12.50 Х/ф "ЛЮДИНА-ОР-

КЕСТР"
14.30 Х/ф "ПОПЕЛЮШ-

КА-80"
18.00 Крутiше за всiх
20.00 Подробицi
20.30 т/с "схiднi солодощi". 

(12+)
22.30 т/с "Молодий тато". 

(16+)
2.05 "Подробицi" - "Час"

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.05 Зона ночi
5.30 стендап-шоу
6.25, 7.40 Kids` Time
6.30 М/с "Лунi тюнз шоу"
7.45 Х/ф "БУМЕРАНГ"
10.00 М/ф "Мадагаскар"
11.45 Х/ф "ПIСЛЯ ЗАХО-

ДУ". (16+)
13.45 Х/ф "ЕЙС ВЕНТУРА: 

ДЕТЕКТИВ ПО РОЗ-
ШУКУ ДОМАШНIХ 
ТВАРИН". (16+)

15.15 Х/ф "ЕЙС ВЕНТУРА: 
ПОКЛИК ПРИРОДИ". 
(16+)

17.00 Х/ф "МАСКА". (16+)
19.00 Х/ф "СИН МАСКИ"
21.00 Х/ф "ПIКСЕЛI". (12+)
23.00 Х/ф "ДУЖЕ СТРАШ-

НЕ КIНО 3". (18+)
0.25 Х/ф "ДУЖЕ СТРАШ-

НЕ КIНО 2". (18+)
СТБ

5.30 "Хата на тата". (12+)
7.35 "Як вийти замiж". (12+)
8.50 Все буде смачно!
9.55 Караоке на Майданi
10.55 т/с "Коли ми вдома"
11.50 т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
13.45 "Вечiр з Наталею 

Гарiповою. оля По-
лякова". (12+)

15.00 Х/ф "ДIАМАНТОВА 
РУКА"

17.00, 23.30 "Я соромлюсь 
свого тiла 5". (16+)

19.00 "Битва екстрасенсiв 
18". (16+)

21.20 "один за всiх". (16+)
22.35 "слiдство ведуть 

екстрасенси". (16+)
23.50 "Я соромлюсь свого 

тiла 5". (18+)
ICTV

4.50 скарб нацiї

5.00 Еврика!
5.05 Факти
5.35 Iнсайдер
7.15 т/с "Код Костянтина". 

(16+)
9.05 т/с "Вiддiл 44". (16+)
11.50, 13.00 "На трьох". (16+)
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф "ТЕРМIНАТОР". 

(16+)
15.55 Х/ф "ТЕРМIНАТОР 

2: СУДНИЙ ДЕНЬ". 
(16+)

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин з о. соколовою

20.30 Х/ф "ТЕРМIНАТОР 
3: ПОВСТАННЯ МА-
ШИН". (16+)

22.35 Х/ф "ЛIЧЕНI СЕ-
КУНДИ". (16+)

0.20 т/с "Морська полiцiя. 
Новий орлеан". (16+)

2.25 Провокатор
КАНАЛ "2+2"

6.00 "Змiшанi єдинобор-
ства. UFC Atlantic City". 
Едсон Барбоза vs Кевiн 
Лi. Пряма трансляцiя 
зi сША

8.00 Бушидо
10.00 Вiн, вона та телевiзор
12.05 т/с "Безсмертний"
13.50 28 тур ЧУ з футболу. 

"Зоря" - "Марiуполь"

16.00 Х/ф "ТАЄМНИЙ 
ПЛАН". (16+)

17.50 Х/ф "МИРОТВО-
РЕЦЬ". (16+)

19.40 Х/ф "ТОЙ, 
ЩО БIЖИТЬ 
ЛАБIРИНТОМ". 

 (16+)
21.45 ПроФутбол
23.20 "Змiшанi єдинобор-

ства. UFC Atlantic City". 
Едсон Барбоза vs Кевiн 
Лi. трансляцiя зi сША

1.45 Нове Шалене вiдео по-
українськи

3.25 облом.UA
КАНАЛ "УКРАЇНА"

6.50 сьогоднi
7.45, 3.40 Зоряний шлях
9.00 т/с "Наступить 

свiтанок". (12+)
12.50 т/с "Вибираючи 

долю". (12+)
17.00 т/с "Iнша я"
19.00, 2.40 Подiї тижня з 

олегом Панютою
20.00 Головна тема
21.00 т/с "Iнша я". (12+)
23.00 т/с "точка кипiння"
1.30 телемагазин
2.00 т/с "точка кипiння". 

(16+)
4.00 Iсторiя одного злочину 

2. (16+)

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 тЕт Мультиранок
10.15 М/ф "Король сафарi"
11.30 Х/ф "ЗОРЯНI ТА-

ЛЯРИ"
13.00, 23.30 Панянка-се-

лянка
15.00, 0.30 100 в 1
21.00 Х/ф "ВИННI ЗIРКИ". 

(16+)
1.30 теорiя зради
2.30 Х/ф "ГЕТЬ СОРОМ!"
4.00 Вiталька
5.40 Кориснi пiдказки

НТН
6.25 Х/ф "ДЕ ВИ, 

ЛИЦАРI?"
7.40 т/с "Нероби"
11.20 Х/ф "КУХАРКА"
12.40 Х/ф "ТРИДЦЯТЬ 

ТРИ"
14.00 Х/ф "ГУРУ"
16.50 Х/ф "ГАНМЕН". 

(16+)
19.00 Х/ф "МIМIНО"
20.50 Х/ф "ЗАЙЧИК"
22.30 Х/ф "ВIЙ". (16+)
1.00 Х/ф "БРАТСТВО 

ВОВКА 2: ПОВЕР-
НЕННЯ ПЕРЕВЕРТ-
НЯ"

2.40 речовий доказ
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хоКЕйна БронЗа
Продовжимо нашу розповідь про участь наших хокеїстів у турнірі, який при-

ймала льодова арена «Світанок» (с. Ковалівка).

Нагадаємо, у складі ХК «Білгород» (с. Білогородка) грали хокеїсти з Макарова: Ан-
дрій Гльоза, Олександр Іващенко, Євген Кулачинський, Юрій Легенький, В'ячеслав Ло-
гінов, Василь Онищук, Андрій Очеретюк та Олег Хіміч.

Минулий наш репортаж виходив у день останньої гри «Білгорода» у своїй групі. Як 
ми повідомляли, щоб продовжувати участь в турнірі, команді потрібно було лише пере-
магати. І перемога була здобута над командою «Айсмен» з рахунком 8:7. Щоправда, 
наші земляки у цій грі участі не брали. 

Таким чином, ХК «Білгород» вийшов до 1/2 фіналу і там їхнім суперником був ХК 
«Ковалівські Кабани» (с. Ковалівка). Обидва півфінальні матчі закінчилися не в нашу ко-
ристь, з рахунком 2:4 та 3:4. Зазначимо, що друга зустріч проходила в дуже напруженій 
атмосфері, багато вилучень і навіть бійка за участі хокеїстів обох команд. 

Андрій Очеретюк брав участь у другій півфінальній грі. «Відзначився» лише двома 
хвилина штрафу.

На жаль, «Білгород» після поразки брав участь лише у грі за третє місце із вже відо-
мим їм ХК «Айсмен» (м. Біла Церква).

По регламенту матчі фінальної частини граються до двох перемог. Першу зустріч 
наші хокеїсти програли з рахунком 5:3, а от другий і третій матчі виграли – 4:7 та 1:3, 
відповідно.

У першій грі брав участь Андрій Очеретюк, який відзначився трьома гольовими пе-
редачами. А в останній переможній грі – Юрій Легенький і на його рахунку одна заки-
нута шайба.

Вітаємо наших хлопців із «бронзовими» медалями Кубка «Льодової арени «Світа-
нок».

Інф. «М.в.».

ЧЕрГові пЕрЕМоГи на 
БоКСЕрСьКоМу ринЗі

У м. Біла Церква з 30 березня по 1 квітня проходив Всеукраїнський турнір з 

боксу, присвячений пам’яті гетьмана Івана Мазепи.

У змаган-

нях, які відбу-

валися у спор-

тивному клубі 

«Каменяр», 

взяли участь 

представни-

ки шести об-

ластей Украї-

ни. Серед 118 

спортсменів 

були і пред-

ставники Мака-

рівщини. 

Це боксери  

спортивного 

клубу «Юніор». 

Результати 

наших земля-

ків:

Михайло 

тимошенко – 

ІІІ місце (у своїй 

ваговій катего-

рії);

Артем 

Здольник – ІІ 

місце (у ваговій 

категорії до 69 

кг);

В’ячеслав Мудрак – І місце (у ваговій категорії до 35,5 кг).

Вітаємо призерів та бажаємо подальших успіхів у спортивній кар’єрі. Також вислов-

люємо слова подяки тренеру Ігорю Худенку за підготовку боксерів.

Макарівська селищна рада.

Закінчення. Поч. на 1 стор.
– чи рахуєте Ви свої голи? який з 

них найкурйозніший, який найкрасиві-
ший, а який найважливіший?

– Ні, я не рахую свої голи. Забиваю я не 
так і багато. Більше граю на команду. Най-
красивіший гол навіть не пригадаю. А от 
найважливіші голи я забивав за «Здвиж» 
у фіналі кубка Макарівського району у во-
рота Мотижинського «Колоса» – ми тоді 
перемогли з рахунком 2:1. Я відзначався 
двічі. І в чемпіонаті в заключному турі нам 
необхідна була тільки перемога, щоб за-
воювати срібні нагороди. При рахунку 4:4 
я забив на 92-й хвилині вкрай важливий 
гол тому ж «Колосу».

– А який свій матч Ви вважаєте най-
кращим, а який – найгіршим?

– Матч з ФК «Атрибут» у півфіналі кубка 
я провів найкраще, мені вдалось і забити, 
і віддати гольову передачу... Найгірший – 
з цим же суперником, лише в чемпіонаті. 
Ми програли їм 4:0 у Копилові.

– Ви один з небагатьох,  хто на собі 
відчув силу районного і обласного 
чемпіонатів. Де грати було складніше?

– Звісно, облас ий чемпіонат значно 
переважає районний, як за підбором ви-
конавців, так і якістю футбольний полів.

– на Вашу думку, рівень чемпіонату 
району падає чи стає вищим? чим Ви 
це поясните?

– Я вважаю, що рівень чемпіонату 
трішки знизився лише тому, що бракує 
команд. Багато клубів просто зникло і не 
тому, що немає фінансів, а тому, що немає 
кому грати, молодь абсолютно думає про 
інші речі...

У нашому районі багато таланови-
тих гравців, які грають не лише у нашому 
чемпіонаті, а й по різних сусідніх районах. 
Також виступають у чемпіонаті Києва! Гра-
ють у вищій лізі області. Цього року на об-
ласній арені наш район представлятиме 
аж чотири команди! Мені здається, що ми, 
навпаки, прогресуємо в розвитку.

– як я зрозумів, згідно  з правилами 
київської обласної федерації футболу 
в цьому сезоні Ви гратимете за коман-
ду з копилова як на обласному, так і 
районному рівні. як думаєте, Вашій 
команді по силі претендувати на висо-
кі місця в обох турнірах?

– Ні, ці правила не підтримали офіцій-
но. Тож дозволяється грати за різні клуби. 
Я взагалі ставлю перед собою максималь-
ні задачі. Що ж стосується командних за-
вдань, як зрозумів я, в обласному чемпіо-
наті потрапити у четвірку у своїй підгрупі, 
що до району, то ще нічого не наголошу-
вали...

– Вас обрали кращим футболістом 
чемпіонату району з футзалу. наскіль-
ки значиме для Вас це визнання?

– Я вдячний всім, хто мене підтримав. 
Звісно, це визнання надасть мені впевне-
ності у подальших змаганнях.

– чи очікували Ви подібного ре-
зультату щодо кращого футболіста 
чемпіонату?

– Ні, не очікував. Більше зосередже-
ний був на кінцевому результаті нашої 

команди в чемпіонаті. Дуже 
хотів завоювати трофей.

– яка трійка кращих 
футболістів, на Вашу дум-
ку?

– Це запитання стосується 
лише футзалу чи взагалі?

– Давайте дві: футзал і 
взагалі.

– Якщо братии до уваги  
футзал, то Сергій Горбецький, 
Ярослав Третяк і Святослав 
Чуб. Якщо великий футбол, 
– то Юрій Боримський, Олек-
сандр Сухенко та Валентин 
Прокопчук.

– У цей зимовий період, крім чем-
піонату району, Ви ще брали участь у 
турнірі «В дев’ятку». Розкажіть, як по-
трапили до складу Фк «одеса» та Ваші 
враження від турніру.

– Запросив нас Євгеній Черналівський 
для того, щоб не втратити форму під час 
зимового періоду. Адже в команді грали 
гравці, які були заявлені за «Здвиж» і яких 
дозаявили на цей сезон. Турнір цей дуже 
цікавий, він проводиться в усіх великих 
містах країни! Беруть у ньому участь дуже 
велика кількість різноманітних команд.

– кращий бом-
бардир турніру «В 
дев’ятку»  – це Ваша 
персональна заслуга 
чи гра всієї команди?

– Чесно кажучи, я на 
це мало звертав увагу, 

мене цікавив більше кінцевий результат 
нашої команди! Так вийшло, що за декіль-
ка турів до закінчення чемпіонату, я був у 
гонці за бомбардирство, тож партнери 
біля воріт суперника грали на мене біль-
ше, а в останньому турі мені навіть дали 
більше часу перебувати на полі і це мало 
свій результат.

– кращий гравець чемпіонату Ма-
карівського району з футзалу, кращий 
бомбардир турніру «В дев’ятку»: чи не 
свідчать ці два титули про те, що Вам 
краще грати на маленькому полі, ніж 
на великому?

– Моє ставлення абсолютно однакове, 
як до гри на великому полі, так і до футза-
лу. Можливо дається взнаки той факт, що 
я 4 роки займався міні-футболом в коле-
джі з досвідченим тренером.

– які Ваші захоплення, крім футбо-
лу?

– Люблю кататись на лижах, граю у 
настільний теніс, пляжний волейбол, але 
цьому я приділяю менше уваги. Футбол у 
мене на першому місці.

– Ваші побажання нашим читачам.
– Хочу побажати, щоб команди, за які 

вони вболівають чи надають певну пере-
вагу, досягали найвищих позицій. А вболі-
вальники ознайомлювались з результата-
ми не лише в пресі а й самі приходили на 
ігри і підтримували футболістів.

– Дякую за спілкування!
– Я вам теж вдячний!

Бесіду вів Віталій ГЕДЗ.

Руслан ЛАЗЕБНИЙ: 
 «я вЗаГалі СтавлЮ пЕрЕД

СоБоЮ МаКСиМальні ЗаДаЧі»
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Поради сімейного лікаря:

нЕ ЗаБирай у СЕБЕ життя!
«Твоє життя, а також всієї планети

залежить від твоєї сигарети».
Лікар ВАРеНІКЛІН.

Куріння  – одна з головних причин захворюваності й передчасної смерті в світі.  На-
приклад, 12 % смертності в осіб у віці більше 30 років пов’язані із тютюнопалінням, а  
для біля 5 мільйонів осіб  – це головна причина смерті. Уже давно доведено, що курін-
ня збільшує ризики розвитку захворювань дихальних шляхів, раку шийки матки, під-
шлункової залози, нирок, шлунка ,  а також розвитку катаракти очей, лейкозів, хвороб 
зубів. Отже, про шкідливість куріння відомо всім: і тим, що курять, і тим, що не курять. 

Але, можливо, не 
всім відомо, що в тютю-
новому диму є велика 
кількість токсичних ре-
човин, які діють на всі 
органи людського ор-
ганізму. Серед них  – ні-
котин та угарний газ. Ні-
котин викликає спазми 
дуже важливих органів 
– серця, головного моз-
ку, нирок. Угарний газ 
легко вступає в сполуку 
з гемоглобіном, що пе-
реносить кисень в орга-
нізмі, утворюється спо-
лука, яка не бере участі 
в процесах тканинного 
дихання. Тут уже не важ-
ко уявити, що загрожує 
курцю – це спазм судин 
серця та кисневий голод серцевого м’яза і 
ризик утворення тромбів, а в результаті – ін-
фаркти та інсульти.

Часто на запитання: «Чому ви курите?», 
– більшість відповідає, що це заспокоює не-
рви, а дехто говорить, що понижується апе-
тит і худне.

А чи це дійсно так? Вірно лише те, що кур-
ці спочатку відчувають прилив сил, ніби спа-
дає втома, покращується настрій… Але такий 
стан триває не довго і, щоб його підтримати, 
людина змушена курити знову й знову. По-
тяг перетворюється у звичку, потім – у при-
страсть, яка згодом стає дуже сильною, ви-
кликаючи потребу курити вдома, на роботі, 
після сну, при збудженні і при втомі.  Людина 
вже не може жити без цигарок. 

Дія тютюну прихована, тому наслідки 
з’являються не відразу: нікотин зовсім непо-
мітно впливає на роботу різних органів та ви-
кликає необоротні зміни в організмі – хроніч-
ний бронхіт, емфізему легень, стенокардію, 
інфаркт міокарду, виразкову хворобу шлунка, 
а саме найтяжче – рак легенів та інших орга-
нів.

Тютюновий дим містить 1200 компонен-
тів, найбільш шкідливі з них: нікотин, окис 
вуглецю, аміак, сполуки миш’яку, синильна 
кислота, усі вони разом утворюють клейку 
суміш – тютюновий дьоготь, саме в ньому ба-
гато шкідливих речовин.

Токсичність тютюну визначається вмістом 
у ньому нікотину, смертельна доза якого для 
людини – 120 мг і далеко не всі знають, що 
людина протягом року викурює 6–7 тисяч ци-
гарок, тобто 5 кг тютюну або 30 г нікотину. 

Чому ж  курці, споживаючи таку кількість 
отрути, не відразу помирають?  Тому, що ні-
котин надходить в організм у невеликих до-
зах, через певні проміжки часу, протягом яких 
частина отрути знешкоджується, виводиться 
з організму. Крім того, у курців виробляється 
витривалість до певної кількості нікотину.

У тих, хто запалив цигарку вперше, може 
настати гостре отруєння й навіть параліч ди-
хального центру і смерть. На серцево-судин-
ну систему особливо шкідливо діють нікотин 
та окис вуглецю, під їх впливом у стінках су-
дин утворюються крововиливи, відклада-
ється холестерин, що прискорює розвиток 
атеросклерозу. У курців судини стають не 
еластичними, а ламкими вже до 50 років, тоді 
в тих, які не курять – після 70 років. Звуження 
судин веде до розвитку гіпертонічної хворо-
би, причому, вона виникає у молодому віці і 
протікає більш тяжко й агресивно.

Із 100 хворих на туберкульоз – 95 курці. 
Куріння шкідливо впливає на зір, слух, нюх  та 
смак. Але найбільш небезпечним, до чого веде 
куріння, є розвиток ракових захворювань, адже 
у тютюновому дьогті міститься 100 смол і раді-
оактивних елементів – бензепірен, полоній-200 
й інші. Рак найчастіше розвивається у тих ор-
ганах, де нагромаджуються шкідливі канце-
рогенні речовини – гортань, голосові зв’язки, 
легені, стравохід, а також у тих органах, які ви-
водять шкідливі рештки – нирки, сечовий міхур.

Рак легень серед чоловіків стоїть на І місці 
і онкологи всього світу називають куріння го-
ловною його причиною. 

Чи довго живуть курці? Статистика свід-
чить, що показник смертності серед них у 
віці 45–55 років набагато вищий, порівняно з 
тими, хто не курить.

Ми абсолютно впевнені, що зменшення 
числа курців різко скоротить захворюваність 
на туберкульоз, стенокардію, інфаркт міо-
карду, гіпертонічну хворобу. 

Уже відомо, що після першого інфаркту 
міокарду кидає курити половина хворих, а 
після другого – майже всі… 

Отже, ваше здоров’я – тільки у ваших ру-
ках! Не думайте, що здоров’я вам подарова-
не один раз і назавжди, безкоштовно і нічого 
для його збереження робити не потрібно!

Людмила ткАч,
сімейний лікар.

нЕМатоДа – ЗаГроЗа 
урожаЮ Картоплі!

Нині наше життя неможливо уявити без картоплі — рослини родини 
пасльонових, яку ботаніки називають латиною Solanum tuberosum. Це 
винятково важливий продукт харчування. Недарма її називають другим 
хлібом. Цінність картоплі визначається високими смаковими якостями та 
сприятливим для здоров'я людини хімічним складом. Тому, щоб отримати  
якнайбільший урожай цієї цінної культури, потрібно забезпечити їй надій-
ний захист.

Площа посадки картоплі по ра-
йону на присадибних ділянках ста-
новить 5500 га, а в господарствах 
– до 600 га.

Врожай картоплі великою мірою 
залежить від якості бульб. Відомо, 
що тільки від здорового, неураже-
ного хворобами і невиродженого 
садивного матеріалу, можна одер-
жати високий врожай картоплі. При 
використанні бульб низької якості 
навіть при високому рівні агротех-
ніки і сприятливих метеорологічних 
умовах високий врожай одержати 
неможливо.

Спеціалісти-картоплярі садив-
ному матеріалу картоплі приділя-
ють особливу велику увагу, вико-
ристовуючи для садіння картоплю 
лише з високими насінними якостями.

Для садіння треба відбирати чи-
стосортну картоплю районованих 
сортів, зібрану з найбільш урожайних 
насінних ділянок. Ще під час збиран-
ня і період завантаженням у сховища 
картоплю сортують за розміром і ви-
браковують усі неповноцінні буль-
би. Бульби, уражені мокрою й сухою 
гниллю, ризоктонією, чорною ніжкою, 
фітофторою, паршею, нематодою та 
дуже пошкоджені шкідниками для са-
діння непридатні.

В останні роки на присадибних 
ділянках району спостерігається по-
ганий ріст і розвиток рослин родини 
пасльонових, а саме незадовільне 
утворення врожаю бульб картоплі. Од-
нією з причин цього є ураженість кар-
топлі нематодою.

 Глободероз (ураження карто-
плі нематодою) викликається зо-
лотистою  нематодою, яка є регу-
льованим шкідливим організмом. На 
території України зареєстрована тіль-
ки золотиста картопляна нематода 
– Globoderarostochiensis. В даний час 
паразит широко поширений в осно-
вному на присадибних ділянках, де 
протягом багатьох років картопля ви-
рощується беззмінно. 

Зимує нематода у ґрунті, навесні 
народжуються личинки, які проника-
ють у коріння сходів картоплі, а пізніше  
– і в молоді бульби. Крім картоплі, не-
матода пошкоджує помідори, а також 
харчується на бур'янах з родини пас-
льонових. 

Уражені рослини мають менше 
стебел, які стають довгими і тонкими, 
відстають у рості, нижнє листя у них 
жовтіє і в'яне. Бульби майже не утво-
рюються. Коріння рослин дуже розга-
лужується, воно відрізняється корич-
невим забарвленням, на ньому видно 
цисти у вигляді золотисто-коричневих 
кульок діаметром 0,5–0,8 мм – до 1 
мм. Картопля, вирощена на ділянках, 
заражених золотистою картопляною 
нематодою, може використовуватися 
тільки на продовольчі цілі.

Після сходів картоплі затримується 
ріст, який проявляється вогнищами. 
Хворі рослини утворюють нечисельні 
слабкі стебла, які передчасно жов-
тіють. Хлороз починається з нижніх 
листків і поступово охоплює весь кущ. 

При сильному ураженні розвива-
ється маса додаткових корінців («бо-
родатість»). Бульб утворюється мало, 
вони дрібні, а іноді і зовсім відсутні. На 
коренях таких рослин навіть неозбро-
єним оком можна помітити безліч ма-
леньких, розміром з макове зернятко, 
цист (самок) нематоди, спочатку біло-
го, згодом золотисто-коричневого та 
бурого кольору.

Шкодочинність. За умов вологого 
помірного клімату картопляна немато-
да особливо значної шкоди завдає на 
присадибних ділянках і на полях із ско-
роченою спеціалізованою сівозміною, 
де картопля вирощується без змінно, 
або повертається на попереднє місце 
на другий-третій рік. 

Ступінь збитковості визначають кіль-
кістю життєздатних личинок в 100 см3  
ґрунту. Втрати врожаю можуть скласти 
30–80 %. Крім прямих втрат, є і втра-

ти, які викликані забороною або об-
меженням перевезення продукції із 
зон зараження, оскільки картопляна 
цистоутворююча нематода є об’єктом 
зовнішнього і внутрішнього карантину.

Способи поширення. Розпо-
всюджується картопляна нематода, 
в основному, в стадії цист, які прили-
пають до предметів, що стикаються із 
зараженим ґрунтом і переносяться на 
різні відстані. Зазвичай, цисти переда-
ються із садивним матеріалом, пере-
дусім  – з бульбами картоплі, а також з 
ґрунтом, що є на бульбах, коренепло-
дах, кореневищах, цибулинах та інших 
підземних частинах рослин, сільгос-
пінвентарем, ногами людей і тварин, 
транспортними засобами, дощовими 
водами й вітром.

Виявлення та ідентифікація. По-
тенціальна небезпека захворювання, 
викликаного золотистою картопляною 
нематодою (глободерозу),  в тім, що 
виявити його на початку зараження 
ділянки майже не можливо. Зовнішні 
ознаки глободерозу чітко проявляють-
ся лише при вирощуванні на зараже-
ному полі  протягом декількох років 
рослин-господарів. Тому, крім візуаль-
ного огляду посадок картоплі в період 
вегетації, обстеження проводять шля-
хом відбору та аналізу ґрунтових проб 
(зразків). Ґрунтові проби можна від-
бирати в будь-який час, коли ґрунт не 
замерз, з глибини 5–10 см.

карантинні заходи та засоби бо-
ротьби. 

Забороняється ввезення зараже-
ного садивного матеріалу і ґрунту з ре-
гіонів розповсюдження захворювання.

Карантинний огляд, лабораторна 
експертиза.

Для виявлення захворювання – об-
стеження посадок у період вегетації.

Впровадження особливого каран-
тинного режиму на виявлених вогни-
щах. Обов’язкове знищення уражених 
посадок зі спалюванням рослин та де-
зінфекцією інвентаря і ґрунту.

Вивезення продукції рослинного 
походження із зараженої зони при до-
триманні встановлених карантинних 
вимог.

Хімічні обробки ґрунту з викорис-
танням нематицидів для знезаражен-
ня.

Агротехнічні методи, які  вико-
ристовують у сівозміні культур, що не 
уражуються (бобові, зернові, технічні 
культури, багаторічні трави), заміну 
сортів картоплі на нематодостійкі, вне-
сення добрив, знищення бур’янів, про-
сторова ізоляція насінницьких посадок 
від виробничих.

У випадку виявлення ознак золо-
тистої картопляної нематоди, необхід-
но негайно повідомити місцеві органи 
влади та Управління фітосанітарної 
безпеки Головного управління Дер-
жпродспоживслужби в Київській об-
ласті за адресою:  м. Київ, вул. Сапер-
но-Слобідська, 8, тел. (044) 495-88-60, 
факс (044) 495-88-64

Алла ЛЕВчЕнко, 
провідний спеціаліст – державний 
фітосанітарний  інспектор відділу 

фітосанітарних заходів на кордоні 
Головного управління Держпрод-

споживслужби в київській області. 

лЕГКа атлЕтиКа:  ГотуЮтьСя 
До фіналу

5 квітня в  м. Бровари відбувся чемпіо-
нат Київської області та ІІ-й етап спартакіа-
ди «Повір у себе», в якому взяли участь  юні 
спортсмени з ураженнями опорно-рухового 
апарату, вадами слуху, зору і РФР. Змаган-
ня проводились серед дітей до 15-и років 
з метою відбору їх на фінал спартакіади 
«Повір у себе», який відбудеться у травні в 
м. Миколаїв.

У  числі учасників у Броварах були й  ті, хто 
входить до Макарівського спортивного клубу ін-
валідів «Фенікс». Вони показали гарні результа-
ти у змаганнях і  вибороли право  бути в команді, 
яка їхатиме на змагання в Миколаїв:

Дар’я Борисова – І місце у забігу на 100 м; 
ІІ місце у забігу на 200 м; І місце в стрибках у до-
вжину.

Ліза труська    – І місце у забігу на 60м і 200 
м.

Наразі спортсменки разом зі своїм тренером 
Тетяною Рудківською старанно готуються до фі-
налу. Побажаємо їм нових спортивних перемог!

Інф. «М.в.».
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Закінчення. поч. на 1, 4 стор.

Коли ж учні закінчували школу і вступали до вишів, – на-
віть і тоді педагог переймався їхніми долями. Рано-вранці, 
поспішав до зупинки, звідки відходив рейсовий автобус 
до Києва, і допомагав випускникам копійчиною у скрутні 
часи.

Ще одним, майже нікому не відомим захопленням, 
була поезія. Це  обережні спроби, про які, певно, ніхто і 
не здогадувався. Можливо, то було заняття, пов’язане 
зі страшною хворобою, що підкосила його життя? Через 
необачно кинуте слово одного лікаря, довелося дізнати-

ся про діагноз – рак легень. Тому, не важко було прикину-
ти, скільки для життя лишилось часу? 

На зміну прогулянкам серед пшениці у літні теплі ве-
чори прийшли довгі години у ліжку, приймання ліків. На 
зміну шкільним класам прийшли лікарняні палати й опе-
раційні. Після одної такої операції медсестра розповіда-
ла бабусі, як після усіх маніпуляцій, але ще перебуваючи 
під наркозом, Володимир Андрійович чудово декламував 
«На майдані, коло церкви» Павла Тичини, – від початку і 
до кінця, голосно, виразно і з пристрастю.

Але свої вірші він писав тихо. У пожовклих від часу 
сторінках із зошитів, впереміж з якимось чернетками, 
було знайдено кілька невеличких віршів. Одні з них  при-
свячені коханню всього його життя – дружині Ользі. Інші 
були, також і вірші, присвячені учням.

виПускникам 68 року
Ой, школярки та школярики ви мої, –
Щебетливі мої ластівки й солов’ї!
Скільки знав я з вами радощів та біди –

Розлетілись, не 
порадившись, хто 
куди…

А тепер, хоч 
дзвони довгий час, 
– Не збереш в один 
клас усіх вас.

Де ви заблука-
ли?

Ви ж мої літа – 
молоді літа.

Понесли ви мою 
молодість по свя-
тах.

А тепер уже в 
мене осінь золота,

То до вас лиши-
лися ті ж злетові по-
чуття!

У коханні вашім
Є і мій порив!
Я із вами разом
Шлях свій по-

вторив…
Останні вірші 

були наповнені по-
шуками змісту та-
кого короткого й 
несправедливо обі-
рваного життя.

кров’ю серця
Жили ми чесно, щиро, дружно,
Здавалось, щастя не скінчиться –
Розлуки ж час підкравсь підступно:
Комусь же треба поступитись.

Я примиривсь: мій шлях до неба,
Та тобі тяжчий хрест нести,
Вина моя одна – хвороба,
І смерть моя страшна. Прости!

Як муки збавитись в тобі?
Останній раз скажу, свята –
Усе життя тебе любив.
Одну тебе, усе життя!
Дарма, що жив без слави я

Й загубиться моє ім’я, –
Але в серцях тих, кого вчив,
Кому життя все присвятив,
Я слід надовго залишив.

… Останні рядки цього вірша Володимир Андрійович 
заповідав викарбувати на могильному пам’ятнику, куди 
й досі, в поминальні дні, або й іншим часом, приходять 
його учні віддати шану. Це не та шана, про яку кричать. Це 
не та слава, якою хизуються і вихваляються. Це не ті здо-
бутки, про які пишуть в книжках, часописах чи мемуарах, 
виставляють на показ. Це звичайна, тиха подяка просто-
му й скромному вчителеві.

олександр ІЛюШЕнко.

я іЗ ваМи раЗоМ Шлях Свій повторив…

Поминання родичів на Проводи – давньоукраїнський 
звичай, що отримав своє місце і в християнському ка-

лендарі. Його не змогли викорінити заборони впродовж до-
вгих десятиліть за радянської влади. Радуниця, Радониця не 
раз згадується у давньоруських літописах: «На другой неделе 
во вторникь на заутріе по Радонице».

(Радуниця, Радовниця) збереглася з часів Русі. На тери-
торії України вона поширена на півночі Чернігівщини і на Сум-
щині. Назва Хомина (Томина) неділя походить від дня свято-
го Хоми, який святкують у наступну після Великодня неділю. 
В інших регіонах назви відображають суто функціональний 
зміст – поминання, проводи померлих родичів.

Весняне поминання родичів існувало ще до прийняття 
християнства. Пережитки світоглядних характеристик по-
мерлих як таких, що продовжують жити потойбічним життям, 
збереглися і в пізніші часи. Тому щорічні поминання родичів у 
період весняного пробудження природи, за народними уяв-
леннями, мали прилучити «батьків» і «дідів» до колообігу жит-
тя – смерть – життя. 

Спочатку суворі ревнителі православ’я засуджували 
Проводи, вважаючи їх обрядами, що несуть у собі 

рештки язичництва, і закликали викорінювати цей звичай. 
Але згодом Проводи стали органічною частиною церковних 
поминань: заупокійні служби відбувалися не лише у церкві, а 
й на цвинтарі, навіть біля кожної могили, освячувалися хліб і 
коливо як частина поминальної трапези. 

У свідомості поминальників спільна з душами покійних 
трапеза мала додавати живим упевненості в продовженні 
людського роду, а мертвим дарувала вічний спокій. Промов-
ляли нехитрі приказки: «їм лежать – земельку держать, а нам 
ходить – земельку будить»; «Нам нехай здоровиться, а їм ле-
генько лежиться». 

У ці дні немовби дозволялася зустріч двох протилежних 
світів – «цього» і «того». Знавець стародавніх обрядів І. Снєгі-
рьов писав наприкінці XVIII століття про Київ: «На гору Скавицю 
(Щекавицю) збиралися для поминання родичів найпочесніші 
києвоподільські городяни. Панахидні літургії відправлялися 
священиками над кожною могилою; потім кожна родина сі-
дала навкруги своїх покійників і поминала їх тими стравами і 
напоями, що їх із собою приносила. А тим часом школярі на-
співували їм духовні пісні (псалми), часом скрипалі награвали 
сумні мелодії. Під час того частування були й найубогіші».

Спеціально для поминання пекли паски (або лишали 
величеньку з Великодня), книші, калачі, пироги, фар-

бували крашанки, варили коливо (таке, як на поминальні дні 
посту) тощо.

Коливо, канун, сита – страва, з якої в Україні завжди 
розпочинають поминальну трапезу і в день похорону, і на 
«дев’ятини», і на «сороковини», і на поминальну річницю не 
лише в сільському, а й у міському середовищі. 

Готують коливо на Проводи і на осінні поминання – Дми-
трові, Кузьмо-Дем’янові та Михайлові. Його не тільки спо-
живають удома при застіллі, а й беруть із собою до церкви 
на відправу (відспівування й панахиду) і на кладовище, щоб 
роздавати проводжаючим і старцям. Найпоширеніша назва 
страви в Україні – коливо, на Правобережжі й частково на Пів-
дні – канун, а в деяких районах Полісся – сита.

Найчастіше коливо готують, як кутю – з недроблених 
обтовчених пшеничних або ячних круп. Кашу викладають у 
мисочку, поливають ситою з меду або цукрового сиропу, а 
зверху прикрашають хрестиком із родзинок чи цукерок-кара-
мельок.

Коливо має давню історію. У середньовічних джерелах 
неодноразово зустрічаються згадки про заправлену 

медом кашу, як про заупокійну страву. У перші роки христи-
янізації церква боролася проти неї, але, як виявилося, без-

успішно: «Неции освещають приносимые к церкви плодо-
носия, рекше кроупы или коутья за мертвые, повелеваем 
от сего времени таковому не быти». Описуючи поминки, які 
справляв Еней по Анхізові, Іван Котляревський (ще у XVIII сто-
літті) писав:

Зробити поминки я хочу,
Поставити обід старцям…
І коливо з куті зробили,
Сити із меду наситили…

У деяких північних районах України кутю заміняють пше-
ничним хлібом (бубликами, калачами, пряниками): їх 

дрібно кришать у миску і поливають медовою ситою.
До XIX століття ситу готували не з розведеного водою 

меду, а із стільників, їх укладали в дерев’яну діжечку, запо-
внюючи її на третину, і заливали крутим окропом. Віск із стіль-
ників розтоплювався і спливав, а мед розчинявся. Для під-
вищення температури води у діжку кидали розпечене в печі 
каміння (один із найархаїчніших способів кип’ятіння води). 
Коли вода вистигала, вощину збирали, і сита ставала гото-
вою до вживання. 

Ситу і як ритуальний, і як повсякденний напій широ-
ко споживали у часи Русі. Можна припустити, що вона була 
останньою стравою-напоєм у трапезі, звідки й виник вислів 
«наїстися досита», «насититись». У давньоруському літописі 
зустрічаємо запис, датований 986 роком: «Ядяхомъ мяса, 
лукъ и хлебы до сыти». На Поліссі існують також села, де 
основою колива є не кутя або хліб, а саме сита, в яку кладуть 
лише кілька шматочків булки.

Там же, на Поліссі, зокрема у Ємільчинському районі Жи-
томирської області, готують унікальне коливо – з медовим 
квасом, а не з простою ситою.

Ферментований медовий напій «мед», «медуха», по-
пулярний у часи Київської Русі та пізніші два-три століття, 
наприкінці XIX століття вже майже не зустрічався у повсяк-
денному побуті українців. Але він дійшов до наших днів у чи-
сельних фольклорних зразках. 

Відомо, що у давньоруські часи мед, як ритуальний 
напій, широко використовували  у поминальних тра-

пезах. Княгиня Ольга, влаштовуючи тризну за чоловіком, 
звеліла древлянам «пристроити… меды многи». Описуючи 
поминки по князеві Федору Святославовичу, літописець з 
гіркотою засвідчує: «Сватба пристроєна, меды изварени…».

На Лівобережному Поліссі зустрічається також оригіналь-
не коливо, що не має аналогів у інших регіонах України, – хліб із 
ситою та яблуком. Яблуко (і яблуня) в українській обрядовості 
символізує продовження роду, утвердження життя, плідності.

У міському середовищі певний час користувалося по-
пулярністю коливо з рису, але в останні роки пшенична (або 
ячна) кутя повернула собі чільне місце в поминальній трапезі.

Функція колива як ритуального атрибуту поминального 
застілля полягає, вірогідно, в тому, що воно служить 

ніби посередником-зв’язківцем між світом живих і світом 
мертвих. Пригощання коливом і роздача пирогів-гостинців 
наприкінці поминок є своєрідною жертвою на користь покій-
ного.

 Те, що ритуально спожите у світі живих «за помин душі», 
має повернутися померлому на «тому» світі. Недарма за 
честь визнавали нагодувати бідних, старців, юродивих, а осо-
бливим везінням вважали, якщо на поминки нагодився про-
чанин або просто перехожий (чужий). Це підсилювало зна-
чення ритуальної їжі.

Громадські поминки відбувалися у два способи: збирали-
ся й обідали всією громадою на вільній території кладовища 
чи біля сільської церкви або стелили скатертини між могила-
ми і поминали своїх покійних групами.

Найдавніший обряд поминання на Проводи був схожий 
на давньоруську тризну. Під великими казанами розпалю-
вали багаття і варили куліш чи капусняк із знесених продук-
тів, кашу, локшину, горох із вуджениною, тушкували печеню 
із свинини. До того ж приносили харчі, приготовлені вдома: 
хліб, налисники з різноманітною начинкою, млинці (які на по-
минках називали «Божими онучами» чи «тужиками»), варени-
ки, пироги, книші, голубці, смажену рибу та ін. Обідали або 
за столами, поставленими заздалегідь, або на розстелених 
на траві скатертинах. Пускали «колію» з чаркою горілки так, 
щоб кожному поминальнику дістався хоч один ковточок «за 
Царство Небесне». Молилися, згадували померлих добрим 
словом.

Окрім колива з медом у вигляді білої булки чи куті, кожна 
господиня обов’язково готувала для «своїх» покійних стра-
ви, які ті особливо любили за життя. Крашанку, частину цих 
страв, трохи колива, а часом навіть горілку залишали на мо-
гилці, горілкою ж кропили землю. 

Давали багате подаяния крашанками, хлібом та іншими 
наїдками, обмінювалися їстівним між родинами, досита году-
вали старців. У обведенні крашанками могил, принесенні на 
могилу для душ їхніх улюблених страв, спільному поминаль-
ному обіді можна вбачати пережитки жертвоприношення, 
кормління предків. 

На Поліссі, за звичаєм, за останнім столом обов’язково 
пригощали діток, які збігалися з усього села і терпля-

че чекали на трапезу. Згадки про ці традиції зустрічаються в 
«Енеїді» Івана Котляревського:

Пocтaвити обід старцям…
Хазяїнів своїх ззивали, 
Старців по улицям шукали…
Еней хотів обід справляти
І тут старців наготувати, 
Щоб Біг душі в свій рай одпер… 

Годилося частувати всіх за столом вином чи горілкою. 
Якщо стіл бував завеликий, то «колію» пускали двома 

чарками. При цьому чарку лише піднімали, не цокались, бо на 
поминках це було суворо заборонено. Вважали, що голосні 
звуки можуть злякати душі покійних, які, за народними уяв-
леннями, були присутні на обіді. Не співали, говорили тихо і 
статечно. Тостів не проголошували, примовляли тільки: «Тато, 
мамо (діду, бабо), їжте, пийте, спочивайте і нас дожидайте!»; 
«їжте, пийте, споживайте і нас, грішних, споминайте!»; «Вам – 
Царства Божого діждати, а нам – до Вас не поспішати!»; «Хай 
земля буде пухом!»; «Вам – спокійно лежать і земельку дер-
жать, а нам – в добрій долі панувать!»; «Вип’ємо за Царство 
Небесне наших (Галини, Федора…)!».

Неодмінною стравою на Проводи були млинці (налис-
ники, оладки).

Джерело: mamajeva-sloboda.ua

провіДна нЕДіля – 
За нароДниМ 

КалЕнДарЕМ тижДЕнь 
піСля вЕлиКоДня. 

яК віДЗнаЧали та що їли
Проводи – Гробки, Дарна неділя, Могилки, Опрово-

ди, Провідна неділя, Радониця, Радовниця, Радуниця, 
Родичі, Томина неділя, Хомина неділя – традиційні гро-
мадські поминки, що припадають на першу після Вели-
кодня неділю і наступні за нею кілька днів.
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щиро вітаємо!

: : :  р е к л а м а  т а  о г о л о ш е н н я  : : :

Д о С т а в л Ю :  Ч о р н о З Е М ,   Д о Ш К и ,
п і С о К ,  щ Е Б і н ь ,  Г н і й ,  Г р у н т ,  Б р у С , 

Д у Б о в і  С т о в п Ч и К и . 
т е л . :  0 9 7 - 2 3 0 - 5 1 - 7 8 ;  0 9 9 - 2 4 0 - 4 3 - 3 9 .

пРоДАю АВтоМоБІЛьнІ МАСЛА
як фасовані, так і на розлив; акумулятори, 

автохімію, автоаксесуари. 
Широкий асортимент, 

як у наявності, так і під замовлення. 
нАЙниЖчІ цІни В РАЙонІ. 

Атомагазин TIR с. Калинівка, заправка PATRON
телефон 097-961-01-85 (олександр).

Шлемо сердечні вітання з нагоди 
80-річчя з Дня народження:

Ганні Едуардівні МАнтик з Гавронщини;
ользі Семенівні котяШ з Грузького;
Миколі Михайловичу кУЛикУ з Мотижина;
Євгенії Іванівні СиДоРЕнко з Лишні (осиково);
ользі олексіївні  очкУРЕнко з новосілок;
Анастасії Романівні ЖУкоВІЙ з нових опачич;
Галині Михайлівні РиМАРЕнко з копилова;
Сергію климовичу АнДРІЙкУ з чорногородки;
ніні Хомовні киРиЛЕнко,
ніні Іванівні СЕЛІВонЕнко та 
петру Марковичу коВАЛю з Макарова.

Шановні іменинники!
Від душі бажаємо вам щасливих років 

життя у радості та в достатку. Хай благо-
получчям  та щедротами земними буде 
наповнена чаша вашого життя. Хай оми-
нають вас печалі і негоди, міцного вам 
здоров’я на сто літ, гарного настрою і 
щастя!

З повагою, Президія Макарівської 
районної організації ветеранів України.

куПлю корів, коней, молодняк. 
тел.: 067-410-54-71; 093-001-29-69.

закуповуємо у населення дорого

врХ, молодняк та коней. 
телефон 067-173-92-92.

к у п л ю  к о р і в , 
б и ч к і в  та  к о н е й .
тел. 098-40-28-886.

ЮвЕлірний МаГаЗин 
«Золото. СріБло»

(побуткоМбінат, 2 поверх)
пропонує великий вибір золотих, 
позолочених та срібних виробів.

Можливий оБМІн золота на нові 
ювелірні вироби з доплатою за роботу. 
лаСКаво проСиМо!* * * * *

РЕМонт холодильників, пральних 
машин. телефон 096-550-85-85.
РЕМонт холодильників, пральних 
машин. телефон 096-550-85-85.

житомирські вікна «теПлаПласт»
МеТАЛОПЛАСТиКОВІ ВІКНА ТА ДВеРІ, 

БАЛКОНи, ЛОДЖІї, БРОНьОВАНІ ДВеРІ.  
тЕЛ.: 067-847-88-80; 063-953-02-63.

: : :   р е к л а м а  та  о г о л о ш е н н я   : : :

на вироБництво 
ДЕрЕвинних Гранул 

в смт Макарів потрібні 
грануляторники; 

    різноробочі (оператори виробництва).

всі деталі  за тел. 067-231-39-58.

•
•

•

;

;

;

.

Проведення громадських слухань
На виконання розпорядження голови Київської об-

ласної державної адміністрації від 7.06.2017 №312 
«Про внесення зміни до розпорядження голови Київ-
ської обласної державної адміністрації від 24 травня 
2017 року № 281», а саме – «Плану невідкладних за-
ходів щодо забезпечення правопорядку, охорони прав, 
свобод і законних інтересів громадян» керівництвом 
Макарівської районної державної адміністрації спільно 
з керівниками Макарівського відділення поліції Ірпін-
ського відділу поліції ГУ НП в Київській області протя-
гом квітня буде проведено громадські слухання в таких 
населених пунктах району:

– с. Ситняки – 24.04.2018 об 11.00 (приміщен-
ня сільської ради)

– с. Небелиця – 24.04.2018 о 12.00 (приміщен-
ня сільської ради)

– с. Борівка – 24.04.2018 о 13.30 (приміщення 
сільської ради)

– с. Юрів – 26.04.2018 об 11.00 (приміщення 
сільської ради)

– с. Червона Слобода – 26.04.2018 о 12.30 
(приміщення сільської ради)

– с. Рожів – 26.04.2018 о 13.30 (приміщення 
сільської ради)

До участі в громадських слуханнях запрошуються 
жителі сіл, в яких проходитимуть слухання, дільничні 
офіцери Макарівського відділення поліції Ірпінського 
відділу поліції ГУ НП в Київській області. 

пропозиції громадськості щодо проблемних 
питань до порядку денного в письмовій формі 
надсилати до сектора взаємодії з правоохорон-
ними органами, оборонної та мобілізаційної ро-
боти, запобігання та боротьби з корупцією апа-
рату райдержадміністрації за адресою: київська 
обл., смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 
30, (каб. №13).

2 травня (з 9.00 до 15.00)
куПуємо натуральне

Адреса: смт Макарів, 
вул. Б.Хмельницького, 9 (тц «Ста-
тус»), 2 поверх, 25 каб. – перукарня 
«каприз». тел. 098-406-21-38.

ціна 

від 

2000 

до

ЗапроШуєМо на КонцЕрт!
Макарівський районний Будинок культури запрошує 

26 квітня 2018 року о 18.00 на концерт:

Вартість квитків: 180, 200, 220, 250 грн. 
квитки продаються в Макарівському РБк. 

телефон для довідок та бронювання 067-774-94-52. 
Живий звук.

У цей прекрасний весняний день ми хочемо вплести 
у квітучий вінок поздоровлень свої сердечні 

слова поваги і шани нашій турботливій і добрій 
мамі, бабусі та прабабусі –

ніні Хомовні киРиЛЕнко з Макарова
з нагоди ювілейної дати – 80-річчя від Дня народження.

Дорога наша імениннице! 
Ваш ювілей – то мудрості пора. 
Хай буде вдосталь і в житті, і в домі: 
щастя, радості, миру і добра.
Хай цвіте, не в’яне із роками доля,
Хай Вам аж 100 років птаха накує!
Від землі  Вам – сили,
Від води – здоров’я
І тепла від сонця хай Господь дає!

З любов’ю і повагою: син Олександр із сім’єю 
та дочка Тетяна із сім’єю.

* * * * *
Сьогодні, 13 квітня, ювілейну дату з Дня народжен-

ня святкує техпрацівниця Макарівського НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ст. – природничо-математичний ліцей»

Світлана олександрівна РиБАЛьчЕнко.
колектив щиро вітає зі святом і зичить:
Багато здоров’я та везіння, міцнючого терпіння,

Любові та поваги, 
Таланту та наснаги,
Легкої Вам роботи,
Родинної турботи,
Доріг гладеньких самих,
Відносин бездоганних,
Друзів відмінних
Та буднів позитивних!

пЕКарня «хліБний МайСтЕр»
 (с. Плахтянка)

       ПроПонує роботу:
 пекаря;   помічника пекаря;
              змішувальника;
помічника змішувальника.

ТеЛ.: 063-342-63-62; 063-234-77-44. 

•
•

•
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Завжди знайдеться ескімос, 
котрий дасть вказівку жителям 

тропіків, як їм 
поводитись під час спеки. 

Олесь ГОНЧАР.
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оВЕн (21.03 – 20.04). 
До п’ятницi спробуйте 
привести до ладу спра-
ви, свiй будинок i робоче 
мiсце. Цей час вiдкриває 
для вас новий цикл подiй, 
пов’язаних з роботою 

та iншими вашими обов’язками. Не 
створюйте самi собi проблем, а з 
неминучими труднощами зараз вам 
допоможуть впоратися партнери. 
Навантаженням i вiдповiдальнiстю 
поки краще подiлитися, оскiльки попе-
реду у вас час великих звершень, i 
потрiбно берегти сили.
Сприятливi днi: 18, 20; несприятливi: 22.

тIЛЕць (21.04–21.05). 
Любов стане прекрасним 
стимулом i для iнших якiсних 
полiпшень у вашому життi. 
Зараз ви схильнi творчо 
пiдходити до вирiшення 
всiх питань   та отримувати 
користь навiть зi складних 

ситуацiй. Успiх i везiння завжди поряд, 
якщо ви вiдкритi для змiн. Доведеться 
ухвалити рiшення, результати якого 
стануть очевидними через два мiсяцi.
Сприятливi днi: 19; несприятливi: 21.

БЛиЗнюки (22.05–21.06). 
Максимальну увагу – дiтям. 
Це важливий перiод для 
того, щоб дiйти визначе-
ностi в якомусь важливому 
питаннi, що стосується 

ваших стосункiв або безпосередньо 
їхнiх iнтересiв. Ви можете i себе 
вiдчути дитиною. Особливо, якщо у 
вас виникнуть почуття образи або 
ревнощiв. Не дійте поспiшно до недiлi, 
щоб не наробити помилок. У недiлю 
до вас уже повернеться впевненiсть i 
ясне розумiння ситуацiї.
Сприятливi днi: 20, 21; несприятливi: 16.

РАк (22.06–22.07). 
Приведiть до ладу свiй 
будинок i позбавтеся 
непотрiбних речей. Тиж-
день сприятливий також 
для очисних оздоровчих 
заходiв, дiєт. Розташу- 

вання планет примусить вас дiйти 
визначеностi  стосовно своїх найб-
лижчих перспектив. Це може бути 
нова iнформацiя, лист, телефонний 
дзвiнок або зустрiч. Найближчi мiсяцi 
будуть виключно насичені справами 
й емоцiями, тому, не забувайте про 
вiдпочинок i розслаблення.
Сприятливi днi: 18, 20; несприятливi: 22.

ЛЕВ (23.07–23.08). 
Складнi ситуацiї мину-
лого тижня тепер будуть 
розв’язанi. Залиша- 
йтеся на своєму мiсцi, 
спокiйно виконуйте 
нагальнi обов’язки. Да- 

леко не все зараз залежить вiд 
вас, але  наскільки можна – робiть 
правильний вибiр, якщо така необхiд-
нiсть виникне. Операцiї з власним 
сумлiнням можуть коштувати вам 
дорого.  В особистому життi не пропу-
скайте незначних сигналiв про те, 
що партнер зачекався вашої уваги. 
Проявляйте щедрiсть i турботу.
Сприятливi днi: 21; несприятливi: 20.

ДIВА (24.08–23.09). Ще 
один ключовий тиждень 
у роцi. Сприятливий час 
для повного розкриття 
потенцiалу, який ви ще 
не ризикнули розкрити. 
Не пропустiть цей час, 

iнакше потiм знову все може повер-
нутися на своє мiсце. До п’ятницi 
приведiть до ладу всi справи, 
розрахуйтеся з боргами, позбавтеся 
вiд непотребу в будинку. Цього тижня 
не поспiшайте починати нiчого нового, 
але вже  у недiлю починається сприя-
тливий перiод i можна набирати 
швидкiсть.
Сприятливi днi: 19, 20; несприятливi: 17.

тЕРЕЗи (24.09–23.10). 
Ще трохи  – i стримуючi моме-
нти залишаться позаду,  
ви почнете набирати оберти. 
Цей тиждень присвятiть наве- 
денню ладу в тих аспектах 
свого життя, якi цього потре- 
бують. У понедiлок будуть 

кориснi зустрiчi, де ви зможете 
обговорити з партнерами спiльнi 
плани, скоординувати дiяльнiсть. 
Але новi справи починайте не ранiше 
недiлi. У цей час ви вже вiдчуєте 
приплив нових сил i ентузiазму. Проте 
перед цим варто добре вiдпочити.
Сприятливi днi: 20; несприятливi: 16.

СкоРпIон (24.10–22.11). 
Ви можете зiткнутися з усвi- 
домленням того, що впусти-
ли якiсь можливостi, прог- 
рали якийсь етап конку-
рентної боротьби. Але ваш 
час прийде незабаром. I 
поки не варто особливо 

напружуватися  – планети не кращим 
чином впливають на ваш знак. 
Розслабтеся, придiлiть увагу особи-
стим iнтересам, попрацюйте зi 
своїм iмiджем. Особливо для цього 
пiдходять вихiднi днi, коли ви вiдносно 
заспокоїтеся i вiдчуєте, що знову 
починаєте контролювати ситуацiю.
Сприятливi днi: 19, 21; несприятливi: 20.

СтРIЛЕць (23.11–21.12). 
У вас з’явиться можливiсть 
для витка професiйної актив-
ностi. Але не поспiшайте 
– є вiрогiднiсть необачних 
рiшень. Можна вести перего-
вори, укладати угоди, але 

придiляйте належну увагу деталям 
i радьтеся з тими, кому довiряєте. 
В особистому життi теж поки краще 
залишити все, як є, i не квапити подiї. 
Пiсля суботи добре почати новий 
цикл оздоровчих вправ i стежити за 
споживаними калорiями.
Сприятливi днi: 18, 21; несприятливi: 22.

коЗЕРIГ (22.12–20.01). 
Вiдкривається можливiсть 
для втiлення якихось ваших 
iдеальних уявлень. Для цього 
ви можете почати новий цикл 
навчання або вирущити в 
поїздку. Розширюйте канали 

для притоку нової iнформацiї, готуйте 
матерiали для того, чим займетеся 
вже наступного тижня. У вихiднi можна 
робити покупки,  оформляти свій  житло- 
вий простір у нових тенденцiях. Для 
вiдпочинку в цi днi добре пiдбирайте 
компанiю.
Сприятливi днi: 17, 19; несприятливi: 21.

ВоДоЛIЙ (21.01–19.02).
Ви можете вiдчувати тиск 
конкуренцiї i обмеженiсть 
у можливостях просунути 
якiсь зi своїх нових iдей. 

З наступного тижня тенденцiї по-
мiтно змiняться в кращу сторону. 
А поки потрiбно зосередитися на 
нагальних справах i проявити високу 
працездатнiсть, щоб не залишити 
«хвостiв» i боргiв. У вихiднi ви вже 
вiдчуєте, що до вас повертається 
везiння, iнтерес i любов оточуючих. 
Проведiть цей час з тими, хто вам 
дорогий.
Сприятливi днi: 20, 21; несприятливi: 18.

РиБи (20.02–20.03). 
Тепер є хороша можливiсть 
обговорити проблеми i 
залишити їх у минулому. 
Спiвпрацю доведеться 
будувати за новими прави-
лами, але поки не поспiша-

йте укладати угоди або союзи. Це 
буде краще зробити наступного 
мiсяця. Спостерiгайте за тим, що 
вiдбувається, будуйте плани, бiльше 
часу придiляйте здоров’ю i особистим 
захопленням. У вихiднi можна робити 
покупки.
Сприятливi днi: 19, 20; несприятливi: 22.

Я не в тому вiцi, щоб 
несвiдомо робити дур-
ниці. Я в тому вiцi, коли їх 
роблять усвiдомлено та iз 
задоволенням.

Коли у людини немає сво-
го життя, її цікавить чуже.

Пояснювальна в полiцiї:
«Знаходячись пiд впливом 
психотропних iстот...»
– Правильно писати  – 
«ре чо вин».
– Маю на увазі  дружину i 
тещу?!

Як тільки мами вирішили, 
що нарешті можуть відпо-
чити, – вони стають бабу-
сями.

Гардероб для жінки – це… 
ліки. А на здоров’ї еконо-
мити не можна!

– Петре, друже, я найщас-
ливіша людина у світі!
– Ти що, закохався?
– Ні…виспався!

А ви знаєте? Жінка з чор-
ним поясом по карате – це 
міцна сім’я, виховані діти, 
ввічлива свекруха,  любля-
чий  і вірний чоловік!

– Чого немає у твоїй су-
мочці, кохана?
– Чого-чого?! Місця в ній 
немає!

Сиджу в Інтернеті… Чую 
пахощі від смаженої кар-
топлі… А я ж її варити по-
ставила!

– Люба, у нас є що пожер-
ти?
– Їж все, що знайдеш у  хо-
лодильнику.
– Ах, ти ж, господиня 
моя!.. Сама лiд приготу-
вала?

– Любий, знаєш, скiльки 
б ми могли всього купити, 
якби ти кинув пити?
– Знаю... Менi нiчого, а 
тобi – шубу...

* * * 
* * * 


