
”

1Макарівські вістіМакарівські вісті№ 22   8 червня      2018 р. ГАЗЕТА РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ,  РАЙОННОЇ  РАДИ  ТА  ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ

Газета виходить 

з 10 січня 1932 року 

Ціна договірна

п’ятниця,

8 червня

2018  року

№ 22 (11030)

Демографічна ситуація  макарівщини
НароджеННя

У травні 2018  р. народилося 24 дити-
ни, з них – 7 хлопчиків.

Перша дити-
на з’явилася в 13 
сім’ях, друга – у 9, 
третя – у 2.

Рідковживані 
імена дітей: Сте-
фанія, Давид, Ні-
коль.  

одружеННя 
та розлучеННя
Зареєстровано 7 шлю-

бів, з них 7– у райцентрі.

Наймолодшим нареченим виповни-
лося по 22 роки.

Розлучилося 16 подружніх пар, з них 
– 12 за рішенням суду.

СмертНіСть
Померло 90 громадян, з них – 45  чо-

ловіків.
У працездатному віці пішло з життя 17 

мешканців (до 60 років включно).
Найстаршому померлому виповни-

лося 96 років.
Наймолодшому померлому – 

6 років.
Ірина тАРАСЮК, 

начальник Макарівського районного 
відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного 
територіального управління 
юстиції у Київській області.

маЛенЬка книЖка – 
веЛичеЗниЙ внесок 

у Пам’ятЬ націЇ
6 червня у актовому залі Макарівського НВК «ЗОШ І ст. – районна гімназія» 

відбулася презентація книги «Олексій Потапенко. Обірваний політ…». Захід був 
організований Макарівською селищною радою, Макарівським районним Будин-
ком культури, Макарівським НВК «ЗОШ І ст. – районна гімназія» та кампанією 
«Пам’ять Нації».

Вже вкотре мешканців та гостей Мака-
рова збирають воєнні події на Сході нашої 
країни. Та, нажаль, вони сумні. Сумні тим, 
що там щодня гинуть люди. Серед заги-
блих і наші земляки – чиїсь чоловіки, бать-
ки, сини і доньки.

Вони йшли захищати рідну землю, нас 
з вами, оберігати спокій наших домівок.

Нам дуже не хотілося вірити у цю війну, 
яка руйнує не тільки будинки, школи мос-
ти і дороги, а й руйнує людські долі.

Та все ж життя продовжується і пише 
свою історію. Вона у хроніці, у фільмах та у 
книжках і в нашій пам’яті.

Зустріч у гімназії була даниною пам’яті, 
пам’яті про нашого земляка Олексія Пота-
пенка, який загинув 6 червня 2014 р., ви-
конуючи військовий обов’язок. 

Нещодавно за сприяння Макарівської 
селищної ради у видавництві Олега Філю-
ка вийшла у світ книга про полеглого на-
шого земляка.

Укладачі книги: Віталій Гедз, кандидат 
історичних наук, директор Макарівського 
районного історико-краєзнавчого музею, 
куратор музейного напрямку проекту 
«Пам’ять Нації» та Надія Ащенко, заслуже-
ний вчитель України, директор Макарів-
ського НВК «ЗОШ І ст. – районна гімназія».

Це – книга-спогад… Спогад про зви-
чайного хлопця з проникливим поглядом, 
з надзвичайно добрим відкритим серцем, 

який обрав собі таку мужню професію – 
військового,  професію захищати свою 
Батьківщину.

Читаючи книгу «Обірваний політ», зно-
ву й знову постає питання: хто ж навчив 
наших дітей справжньому патріотизму, 
так чесно любити свою країну, рідних і 
близьких, щоб, не задумуючись, віддати 
за них своє життя? Так вчинив і Олексій…

На заході присвяченому презентації 
книги виступили, Макарівський селищ-
ний голова Вадим Токар; Олег Філюк, 
видавець книги; Надія Ащенко,  укладач 
книги; Олександр Гуменюк, класний керів-
ник Олексія; Вадим Дришлюк, брат Павла 
Дришлюка, полеглого разом з Олексієм 
Потапенком; Андрій Скибун, однокласник 

і товариш Олексія; Павло 
Нетьосов, керівник Міжна-
родної організації дослідни-
ків фортифікації «Цитадель», 
керівник пошукової групи 
місії цивільно-військово-
го співробітництва «Еваку-
ація 200», один із творців 
пам’ятника полеглому екіпа-
жу у школі № 230 у Києві.

Також цього дня до гім-
назії завітали Володимир 
Потапенко, батько Олексія; 
Олена Попова, колишній 
вчитель біології школи № 
230 м. Київ; Володимир Жар-
ко, голова СПО ГО «Верти-
каль»; представниці об’єд- 

нання українок «Яворина». Київщина та 
учнівська молодь.

Презентація пройшла в затишній і до-
машній атмосфері, яку потім один з учас-
ників – Павло Нетьосов – у себе на сто-
рінці у facebook прокоментував: «Багато 
тепла і добрих слів, багато спогадів і ма-
ленька книжка зі спогадами про одного з 
дружного екіпажу АНа Олексія Потапенка. 
Маленька книжка – величезний внесок у 
Пам’ять Нації».

Людмила КОЛОС,
директор Макарівського  

районного Будинку культури.

Люди обурені, більшість із них вважає, 
що Макарівська селищна рада просто не 
береться вирішувати питання нестачі води, 
адже проблема існує не один рік. Щоліта, 
коли засуха, вода для багатьох – розкіш. Та 
чи справді у всьому винна влада? 

Вважаю, що головна причина нестачі 
води влітку, – використання її для поливу 
городів та присадибних ділянок.

Цього року в нашому регіоні утриму-
ється спекотна і суха погода. Обсяг  спо-
живання питної води у Макарові за тра-
вень 2018 року, у порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року, збільшився у 4,5 
раза. Однак, вода – ресурс вичерпний та 
й система водопостачання Макарова не 
розрахована на безперервну цілодобову 
експлуатацію.

Зупинюся коротко на особливостях 
системи питного водопостачання нашого 
селища. 

Послуги з централізованого водопос-
тачання на території Макарова надає КП 
«Макарів ВУЖКГ», яке у серпні 2015 року 
було передане до комунальної власності 
нашої громади. На дату передачі підпри-
ємство мало борги в сумі, що перевищу-
вала 4,5 млн грн, з них  580,0 тис. грн  – за-
боргованість по заробітній платі. 

Відсутність інвестицій та капітальних 
вкладень у підприємство з боку попере-
днього власника призвело до занепаду 
його технічного стану та незадовільного 
фінансового стану. Тож, власних коштів 
для модернізації системи водопостачання 
у Макарові підприємство не має. Усі ро-
боти, які наразі проводяться на об’єктах 
водопостачання селища, здійснюються за 
рахунок коштів селищного бюджету. 

На території селища Макарів КП «Ма-
карів ВУЖКГ» здійснює забір підземних 
вод 10-а  свердловинами,  що знаходять-
ся на його балансі. Глибина свердловин  
– від 41,9 до 68,4 метрів, продуктивність 
– від 6,5 до 16 м3/годину. 

Дев’ять із десяти свердловин збудо-
вані до 1999 року, десята – у 2008 році. 
Найстарішій свердловині 46 років, наймо-
лодшій – 10. Кожна свердловина має са-
нітарно-захисну зону площею 0,15–0,2 га. 

Для забезпечення безперебійної ро-
боти системи водопостачання у 2018 році 
за рахунок коштів селищного бюджету за-
плановано провести роботи з відновлення 
дебіту свердловин № 1 (вул. Піонерська) 
і № 4 (вул. Нова) та капітальний ремонт 
свердловини № 5 (вул. Димитрія Ростов-
ського).

 Додатково повідомляю, що роботи з 
капітального ремонту свердловини № 5 
(вул. Димитрія Ростовського) знаходяться 
на завершальному етапі. 

Загальна протяжність водопровідної 
мережі в Макарові становить 40,7 км. По-
казник зношеності складає 70 %. А, отже, 
вона є дуже застарілою. 

Тому, у 2017 році за рахунок коштів се-
лищного бюджету розпочато капітальний 
ремонт госпобутового водопроводу по 
вул. Піонерська в смт Макарів. У 2018 році 
ці роботи продовжено. 

Також у 2018 році заплановано про-
вести капітальний ремонт госпобутового 
водопроводу по вул. Шляхетська в смт 
Макарів. 

Крім того, на сьогодні КП «Макарів 
ВУЖКГ» розпочато збір вихідних даних 
для розроблення проектної документа-
ції на будівництво таких об’єктів як: капі-
тальний ремонт мереж водопостачання 
по вул. Пушкіна та по вул. Толстого в смт 
Макарів.

Отож, підсумовуючи викладене вище, 
зазначу, що дефіцит питної води – пробле-
ма сьогодні не тільки Макарова, а й усієї 
країни. Глобальна зміна клімату призво-
дить до зменшення її кількості у підземних 
джерелах. Якщо на сьогодні глибина дію-
чих у селищі свердловин становить 50–70 
метрів, то у найближчі роки воду потрібно 
буде діставати з глибини 120–130 метрів. 
А це значні капіталовкладення, непосильні 
для місцевого бюджету. 

Однак, я переконаний, що при умові 
раціонального використання наявних вод-
них ресурсів усіма споживачами, пробле-
ми нестачі питної води можна уникнути.

 Всі ми маємо усвідомити, що вода є 
найважливішим стратегічним ресурсом, 
який потрібно берегти. У зв’язку з цим, 
Макарівська селищна рада та КП «Мака-
рів ВУЖКГ» вживатимуть дієвих та карди-
нальних заходів з метою поліпшення ста-
ну водопостачання для усього населення 
Макарова. 

Наразі, контролерами КП «Макарів 
ВУЖКГ» спільно з інспекторами ГФ «Мака-
рівська муніципальна інспекція» здійсню-
ється обхід вулиць селища для виявлення 
несанкціонованого забору води мешкан-
цями приватних домогосподарств та за-
стосування заходів впливу на порушників.

 Тож закликаю всіх споживачів селища 
економити питну воду, а власників, так 
званих «підпільних кранів», – узаконити їх 
та встановити прилади обліку. Потрібно 
пам’ятати, що коли в одних вода тече річ-
кою, інші потерпають від її нестачі.

Поруч із проблемою нестачі води має-
мо ще одну проблему – її якість.

Джерелом водопостачання у Макарові 
є підземні води. Забір води КП «Макарів 
ВУЖКГ» здійснює на підставі Дозволу на 
спеціальне водокористування № 273/6 
від 26.09.2016 року. Термін дії дозволу – 
до 26.09.2019 року.

У геоструктурному відношенні водоза-
бір підземних вод розташований у межах 
Дніпровсько-Донецького артезіанського 
басейну. Підприємство використовує во-
доносний горизонт у відкладах канівської 
і бучацької серії еоцену. Наше селище має 
не зовсім вдалий підземний горизонт у 
плані якості води. Артезіанські свердло-
вини центральної частини Макарова роз-
ташовані на плавунах та заболоченій міс-
цевості, тому і вода має неприємні запах 
та колір.

Доведення якості питної води до дер-
жавних санітарних норм і правил – одне 
з першочергових завдань як для Мака-
рівської селищної ради, так і КП «Макарів 
ВУЖКГ». Наразі, адміністрацією КП «Ма-
карів ВУЖКГ» спільно зі спеціалістами й 
депутатами селищної ради розробляєть-
ся Програма розвитку системи питного 
водопостачання.

Тому маю запевнити всіх споживачів, 
що Макарівська селищна рада спільно з 
КП «Макарів ВУЖКГ» робить усе можливе 
для забезпечення безперебійної роботи 
системи водопостачання. Однак, заміна 
мереж, будівництво нових свердловин, 
встановлення станцій очистки  – це кро-
пітка цілеспрямована праця упродовж 
кількох наступних років. Тож, шановні 
споживачі, сподіваюся на ваше розумін-
ня та вірю, що спільними зусиллями нам 
вдасться покращити роботу системи цен-
тралізованого водопостачання нашого 
селища. 

З повагою, Макарівський 
селищний голова Вадим тОКАР.

Шановні ЖитеЛі 
макарова!

Забезпечення населення Макарова питною водою у літній період – одне з 
найактуальніших і водночас складних завдань. Найбільше цього року потерпа-
ють від нестачі води мешканці багатоповерхівок по вулицях Ватутіна, Ярослава 
Мудрого, Садова, Димитрія Ростовського, Проектна, Стуса Василя. 
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Наша розмова про те, чому американський посол 
приходить поклонитися нашим Героям, а мер Києва – ні. 
Чому іноземці несуть полеглим воїнам квіти, а комунальні 
служби столиці – сміттєві баки. Чому ізраїльські генерали 
готові вкладати величезні гроші в пам’ять, а українці не 
звертають на неї уваги. Про це і про те, навіщо 7 червня 
мами загиблих прийдуть під КМДА, ми говоримо з керів-
ником міжнародної асоціації дослідників фортифікації 
«Цитадель», керівником пошукової групи «Евакуація-200» 
при Національному військово-історичному музеї України, 
людиною, яка знаходить останки Героїв двох воєн і по-
вертає їх додому – з Павлом Нетьосовим.

– Минулої неділі в Києві, під Стіною пам’яті за-
гиблих захисників України в російсько-українській 
війні, міські комунальні служби встановили сміттєві 
баки і біотуалети. це викликало справедливе обу-
рення матерів і дружин загиблих, людей небайду-
жих, які вже через годину після того, що сталося, по-
чали збиратися на Михайлівській площі. Серед них 
були і Ви. як все відбувалося?

– 3 червня я прочитав у соцмережі пост Євгенії Подо-
бної, журналістки 5 каналу. Вона однією з перших зверну-
ла увагу на сміттєві баки, що стоять перед Стіною народ-
ної пам’яті, і написала про це в facebook. Женя проїхала 
всю війну, вона розуміє і бачить все не просто очима, 
вона відчуває біль серцем.

 Описана нею ситуація не просто обурила, мене аж 
підкинуло від прочитаного. Щось подібне вже відбувало-
ся раніше, вже нам обіцяли, що таке не повториться. Але 
ці сміттєві баки постійно тут спливають!

Але ще більше мене вразило інше. Натовп людей у ви-
хідний день в центрі столиці. На Михайлівській площі від-
кривають черговий «Пробіг під каштанами». Мер Кличко 
метається по площі. Нацгвардія метушиться. Офіційні 
особи виступають. При цьому ніхто ні слова, ні півслова 
не обмовився про Стіну пам’яті, біля якої все відбуваєть-
ся, та ще й баки з туалетами під неї стягнули... 

Люди по-різному ставляться до того, що відбувається 
у країні. Хтось, потрапивши на Михайлівську площу, йде 
спочатку поклонитися Героям, потім – у храм, а потім вже 
йде веселитися. Хтось ні. Ніхто ж нікого не змушує ходити 
з понурим виглядом!

Моє глибоке переконання, що хлопці гинули в тому 
числі і за те, щоб наші діти посміхалися. І за те, щоб бажа-
ючі мали можливість «бігти під каштанами». Так виконай-
те і ви свій обов’язок – ставтеся до полеглих з повагою!

…Я подзвонив священику – отцю Сергію, який живе 
при монастирі і піклується про Стіну, попросив підійти 
подивитися, чи дійсно таке можливе? Він передзвонив 
і каже: «Стоять сміттєві баки». Через 15 хвилин я був на 
місці. Під’їхали ще двоє хлопців. І ми вчотирьох взяли й 
відкотили баки під сцену, поставлену КМДА. Тому що так 
не повинно бути! 

Потихеньку почали з’їжджатися люди. Народу було 
небагато. Але батьки і активісти їхали з Гостомеля, з Ірпе-
ня, з Бортничів. Батько загиблого героя – майора Андрія 
Шанського – в чому був стрибнув у машину і поїхав з Чер-
нігова на Київ...

– Ви дзвонили в мерію? намагалися щось 
з'ясувати?

– Звичайно. Там ніхто трубку не брав. Це на наступний 
день вже перший заступник Кличка – Микола Поворозник 
вибачився перед рідними загиблих і пообіцяв, що пока-
рають тих, хто додумався поставити баки близько фото-
графій Героїв.

А в неділю була тиша. Баки-то ми відкотили, а туале-
ти у мене було жорстке бажання спалити. Мами загиблих 
хотіли вже самі ці туалети відтягнути. Але потім виріши-
ли просто написати на них акрилом: «Стіна пам’яті від 
КМДА». 

Тут вже прибігли й організатори пробігу з наїздами: 
ви нам псуєте майно, хочете його спалити, можете про 
це сказати нам на диктофон… Так, кажу, давайте, запи-
суйте. Тільки спочатку скажіть: хто ви і як таке допустили? 

Вони відразу зажурилися: давайте домовлятися. Про 
що? Забирайте свої туалети і чим швидше, тим краще. 
Ми для цього сюди і приїхали! Прибрали туалети тільки о 
п’ятій годині вечора.

– У підсумку Ви вирішили записати звернення?
– Ми якраз повинні були зустрічатися з Юрієм Буту-

совим з приводу збору грошей на інформаційний термі-
нал. Є така штука, пальчиком натискаєш і завантажується 
електронна Книга пам’яті, де зібрані всі дані по загиблих 
у російсько-українській війні на сьогоднішній день. Ми 
хотіли один термінал встановити поблизу Стіни пам'яті 
та ще один ֪– в Михайлівському соборі. Благословення 
владики Агапіта, настоятеля Михайлівського монастиря, 
отримали. 

У підсумку я подзвонив Юрі: тут капець, приїжджай. 
Він приїхав і записав усіх мам. Завдяки його відео, подія 

набула резонансу. На наступний день вже почалося: а 
давайте не будемо піднімати скандал, а давайте сядемо 
за стіл переговорів. Я вважаю, що на п'ятий рік війни вже 
якось дивно звучить... не піднімати скандал.

– які Ваші подальші дії?
– Є певний перелік вимог, з яким ми маємо намір ви-

йти 7 червня об 11.00 під КМДА. Ми хочемо, щоб під Сті-
ною народної пам’яті не паркувалися машини, щоб це 
була виключно пішохідна зона. Тим більше, знаки забо-
роняють парковку тут. 

Ми хочемо, щоб на Михайлівській площі не прово-
дили розважальних заходів. У Києві достатньо площ, де 
можна це робити. Чому необхідно веселитися під пор-
третами загиблих?

Також необхідно встановити нормальне освітлення 
і камери спостереження, тому що першу версію Стіни 
пам’яті бандити розбили молотком. Відновлена стіна – 
металева.

До речі, благодійники, які створили Стіну, пожертву-
вали на її виготовлення понад 10 тис. доларів. Ми навіть 
прізвищ їх не знаємо, тому що вони не мали наміру піа-
ритися на загиблих. Ніде немає згадок про те, на чиї по-
жертвування Стіна встановлена. 

Працювали над проектом і волонтери. Співробітниці 
Національного військово-історичного музею всю інфор-
мацію по загиблих систематизували і зробили макет 
пам’ятника. Незнайомі дівчата купили клумби. Інші по-
садили на них квіти. Ченці, волонтери, мами поливають 
квіти і прибирають поблизу Стіни пам’яті. 

На сьогоднішній день у Стіни немає державного ста-
тусу. Це просто вулична сторона монастирської стіни. 
Так не має бути. За Стіною повинні доглядати комунальні 
служби міста. Все повинно бути по-європейськи.

7 червня ми – батьки і ентузіасти – для цього і йде-
мо під КМДА. Поговорити з мером, тому що є питання до 
нього. Тому що він перебував тут у неділю і навіть не до-
думався провести Хвилину Мовчання!

– А хоч хтось із офіційних осіб додумався це зро-
бити за роки існування Стіни?

– Про Стіну знає вся Україна. Є Стіна пам’яті в Криво-
му Розі, є Стіна пам’яті в Дніпрі, є Стіна пам’яті в Черні-
гові, на Менщині є своя Алея слави...  Але в Києві зібрані 
Герої з усієї країни, загиблі в російсько-українській війні. 
Ніхто з офіційних осіб про це не згадує. Вони ж були тут, 
на Михайлівській площі, і не раз. 

Про яку єдність народу і яку перемогу можна говори-
ти, якщо Президент жодного разу не підійшов сюди? До 
чого можна закликати, якщо ти не зробив якихось еле-
ментарних речей? Це сором і ганьба! Існує протокол, в 
який ця Стіна ніяк не вписується. А ми хочемо, щоб це 
було прописано, щоб зобов’язали чиновників сюди при-
ходити і дивитися на фотографії наших захисників. 

Мера тут не було, Президента тут не було, головних 
воєначальників не було, глави Шевченківського району 
теж не було. Нікого тут не було!

– Фотографії полеглих за Україну закінчуються на 
початку 2016 року. Чи буде продовження Стіни?

– Зараз ведемо переговори з людьми, які зможуть 
безкоштовно зробити макет і надрукувати ще чотири па-
нелі пам’ятних фотографій. Стіна буде продовжуватися 
вниз по Трьохсвятительській вулиці. Вже і місця практич-
но немає. Переформатували макет – фотографії стали 
менше. Доведеться думати над тим, щоб ставити QR-
коди замість прізвищ і по скану отримувати інформацію 
про Героїв. 

Пам’ятник ще буде видозмінюватися і доповнюва-
тися – війна ще не закінчена. У США, звичайно, Стіна 
пам'яті виглядає дуже красиво. Мармур. Скло. Дорого і 
гідно. У нас, зрозуміло, трохи не те. Але це єдине місце 
в країні, куди можуть приїхати люди з усієї України, щоб 
поклонитися хлопцям.

– Ви займаєтеся не лише проблемою Стіни 
пам'яті. на сьогоднішній 
день, судячи з Вашої сто-
рінки у facebook і публі-
кацій у ЗМІ, йде активна 
боротьба за ДОт № 485 – 
пам’ятник Другої світової 
війни, який входить в ан-
самбль дотів Київського 
укріпрайону?

– Це – пам'ятник військо-
вої історії. Охоронний номер 
йому не присвоїли виключ-
но тому, що ДОТ вважав-
ся зруйнованим. З 2010 р. 
наша громадська організа-
ція збирала всю інформацію 
про Київський укріпрайон, 
наносила на карту ДОТи, 
зверталася до Мінкульту і  
пам'ятникам привласнюва-
ли номери. 10–15 споруд в 
рік ми були в змозі охопити.

У дота № 485 не було 
охоронного статусу і в Го-
ренці Київської області 
влада вирішила, що мож-
на продати землю разом з 

об’єктом культурної спадщини у приватні руки. Поки ми 
займаємося війною, поки ми всіх ховаємо, ці тварюки по-
тихеньку беруть і освоюють нашу землю разом з нашою 
пам’яттю!

Ділянка з дотом була передана якомусь підприємцю 
Владиславу Сатовському. Ми попросили, щоб 2–3 метри 
залишили навколо пам’ятника, щоб люди могли приїха-
ти на велосипеді, на машині, пішки прийти і подивитися 
ДОТ. Подібні місця в усьому світі занесені до туристичних 
маршрутів. 

Наші ДОТи цікаві ще й тим, що вони унікальні. У нас 
немає однакових споруд. У кожного своя інженерна осо-
бливість, що представляє в цілому унікальний ансамбль 
фортифікаційних споруд. До нас приїжджають туристи з 
Чехії, Бельгії, Фінляндії, Франції та кажуть: клас, у нас в 
країні такого немає! Тут вони можуть на все подивитися в 
первозданному вигляді, помацати руками. Відчуття, ніби 
ти досліджуєш щось першим і до тебе тут нікого не було…

У підсумку домовилися з Сатовським про збереження 
ДОТа. Потім знову почалися спроби знищити його. При-
гнали гідромолоти і почали руйнувати пам’ятник. Допо-
могли ветерани з Гостомеля та Ірпеня – зібралися і від-
стояли ДОТ. 

Що робить Сатовський? Нарощує паркан навколо ді-
лянки до 15 метрів – у висоту 3-поверхового будинку і 
приганяє 100 чоловік «тітушок» з Білої Церкви... Все як 
у великому світі відбувається в цій Горенці. Це вже дру-
гий ДОТ, який тут влада продала. Перший примудрилися 
продати ще до війни. 

Але, повернемося до теми. Поліція ходить навколо – 
нас же не пускають. Поки заступника начальника поліції 
«тітушки» не вдарили по голові. Тоді їх почали пакувати.

Зараз знову все починається. Сестра цього Владис-
лава Сатовського одружена з Олександром Литвинен-
ком, заступником секретаря Ради РНБО. Я вже і туди 
звертався, пояснював, що ДОТ – це військовий об'єкт, їх 
треба будувати, а не руйнувати під час війни. Не можна 
так робити. Не по-людськи це все – бетонний паркан ви-
сотою з будинок, «тітушки», відсутність документів!

Останній раз на зустріч приїхав чоловік від поліції, від-
рекомендувався, що він заступник Авакова і представляє 
інтереси Сатовського. Може скоро Арсен Борисович при-
летить туди на вертольоті? Для нас, ентузіастів, які віднов-
люють військові пам’ятники, питання з ДОТом принципове 
і ми відступати не будемо! Мені плювати на рейтинги, ба-
лотуватися я нікуди не збираюся, бізнесу у мене ніякого 
немає ні на Михайлівській площі, ні в Горенці. 

Але є принципові питання. Питання совісті. Як з ДО-
Том, так і зі Стіною пам’яті. Я можу просто ходити вздовж 
Стіни пам’яті і показувати Вам портрети хлопців, тіла яких 
ми знаходили на полі бою. У більшості випадків – фраг-
менти тіл. Ми простоїмо так поблизу Стіни дві, а може на-
віть три години. Пам’ять – принципове питання.

– Чим Ви займалися до війни?
– У мене був свій ювелірний бізнес і захоплення – 

ДОТи. На початок російсько-української війни ми відно-
вили за мої кошти 4 ДОТи і зробили там музеї. Їздили в 
експедиції і працювали по всій Україні, але дуже скоро 
прийшли до розуміння того, що весь обсяг потягнути 
важко. Тому зупинилися на Києві і стали створювати му-
зеї,  для людей. 

Перший  ДОТ був № 204. Його розкопували від сміття 
пошарово, обстежили кожен квадратний сантиметр, на-
магалися зрозуміти, як це виглядало в 1941-му році.

Павло НЕТЬОСОВ: «Про яку єДністЬ нароДу 
і яку Перемогу моЖна говорити, 

якщо ПреЗиДент ЖоДного раЗу не ПриЙШов 
До стіни нароДноЇ Пам’яті?»

Від редакції: Досить цікава людина Павло Нетьосов, росіянин за національністю, українець в душі, уже двічі 
відвідав Макарів. Перший раз він привозив до нашого містечка виставку «Блокпост Пам’яті», а 6 червня він був 
присутнім на презентації книги про Олексія Потапенка. Але що в перший раз, що вдруге – часу сісти і поспіл-
куватися з Павлом не було. І от під час зустрічі в Макарівській гімназії, вчергове говорячи, що на розмову часу 
у нього немає, пообіцяв скинути інтерв’ю, де є відповіді майже на всі питання, які нас цікавили. Не пройшло і 
кількох годин, як ми отримали обіцяний матеріал. Сьогодні він до вашої уваги.

' стор.  3.
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Впродовж травня патрульною поліцією Макарів-
ського ВП зафіксовано 107 адміністративних пра-
вопорушень у сфері безпеки дорожнього руху (за 
аналогічний період минулого року – 150), з них 11 – 
керування транспортним засобом у стані алкоголь-
ного сп’яніння (у 2017 – 19).

За вказаний період на території району скоєно 27 до-
рожньо-транспортних пригод (9 – на автодорозі Київ–
Чоп), з них 4 –  з потерпілими, 4 особи травмовано.

За видами зафіксовано:
– зіткнення – 10;
– наїзд на перешкоду – 8 (з них 2 – наїзд на електро-

опору);
– наїзд на транспортний засіб – 2;
– наїзд на тварин – 1.

 макарівсЬке вП інформує:
Усього зареєстровано кримінальних 

правопорушень (внесено відомостей до ЄРДР без урахування закритих) 106

За видами злочину:
Умисне тяжке тілесне ушкодження 1
Крадіжка 49
Грабіж 1
Шахрайство 6
Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами 4

Незаконний обіг наркотичних речовин 4
Злочини вчинені у громадських місцях 1
За ступенем тяжкості:
Невеликої тяжкості 23
Середньої тяжкості 44
Тяжкі 20
Особливо тяжкі 19

Закінчення. поч. на 2 стор.
Відновлюючи № 179 витратили 

150 тис. гривень. 30 днів не виходили 
з його підземної частини, приводили 
в порядок. Приходили люди, запиту-
вали, що ви робите? Навіщо? А через 
годину поверталися з допомогою – 
трактором, їжею, грошима ...

Раніше влада була централізова-
на. Всі знали, що якщо хапануть шма-
ток землі, то відвезуть у невідомому 
напрямку і кінців не знайдуть. А зараз 
же ніхто нікого не боїться! Там – така 
влада, тут – така, сям – така. Горенка 
– не єдине місце, де ДОТ зруйнували. 
Спроб було мільйон – Білогородка, 
Софіївська Борщагівка. Якщо зараз 
це не зупинити, то скоро нічого не за-
лишиться, нічого!  Все зруйнують!

– як Ви зрозуміли, що пошук – 
це Ваше?

– У першому поході, тикаючи паль-
цем в гільзи, знайшли людські остан-
ки. Мені відразу стало і дико, і цікаво. 
Як це? Взяти і просто знайти людину?! Це був 1995 рік. З 
того моменту у мене вже більше 20 років пошукового ста-
жу. Вже нутром відчуваєш – тут є щось, а тут немає. Іноді 
просять приїхати, допомогти поліції, запитують, де ваші 
прилади? Може почекаємо кінологів? Не треба. У самих 
нюх вже виробився.

– У 2014 роки Ви зайнялися пошуком зниклих 
безвісти в районі Іловайська. про це дуже багато на-
писано. І все ж, розкажіть, як це сталося?

– Міноборони тоді звернулося до нас за допомогою, 
як до пошуківців. Я тільки повернувся з Половинкіно, зі 
Старобільська, зі Щастя, де був разом з батальйоном 
«Айдар». У нас там хлопці загинули. Війну ми вже бачили 
з другого місяця 2014-го року. А 1 вересня ми поїхали під 
Іловайськ і побачили війну з того боку. В основному, це 
була робота на окупованій території.

– Ви знаходили росіян?
– Навіть завозили їх на нашу територію і потім назад 

везли. Туди везли загиблих. А звідти – наших, живих. Це 
все робилося тихо і спокійно. Може колись «дозріє» пол-
ковник Костянтин Ткачук, головний парламентер, керів-

ник пошукової місії на момент 2014–2015 років і дасть 
інтерв’ю, де все розповість? Я йому весь час дзвоню і пи-
таю – не збираєтеся писати? 

Жодної нагороди у нього немає, хоча виконав він ти-
танічну роботу. Ти з ним їдеш в Донецьк і у тебе є впевне-
ність, що ти повернешся. Без нього такої впевненості вже 
не було. Кожен виїзд, – як останній. Тому, для них може 
туалети в 20-и  метрах від Стіни пам’яті нічого не значать? 
Але не для нас ...

– пошукові роботи тривають і зараз?
– Сьогодні працюємо в червоній зоні, на нейтралці. На 

ту сторону вже давно не виходили. У нас багато точок, які 
я пам’ятаю і які обов’язково потрібно буде дослідити, але 
вони всі знаходяться в зоні, яка обстрілюється. Ми ще бу-
демо до них повертатися і не раз.

– як Ви поєднуєте в собі дві війни?
– Вадик Наумов. Єдиний, кого ми забирали з Доне-

цька, а не з Іловайських полів. Його телефон сепаратис-
ти не залишили собі тільки тому, що він був весь залитий 
кров'ю. А там картка збереглася і відео, записане за го-
дину до смерті, за годину до того, як його вб'ють. І він 
там, у відео говорить: «Ось сиджу я на висотці, яку обо-

роняли наші хлопці від німецько-фашистських за-
гарбників. Тепер ми обороняємо її від російських 
загарбників». 

А потім з’ясовується, що його прадід воював 
у Другу світову і був нагороджений медаллю «За 
бойові заслуги». Зараз у персональній вітрині Ва-
дима Наумова на виставці «Блокпост пам'яті» збе-
рігаються дві нагороди – Вадика і його прадіда…

У цьому році ми знову передавали громадяни-
на РФ, який загинув у 1941 році. Влітку, при обо-
роні Києва, під Малином. Приїхали ми на поле, на 
якому з 2014 року знайшли 150 осіб (з них 15 «по-
їхали» додому. Серед них – 5 українців. Пошукова 
група «Вертикаль», керівник Володимир Жарко). 

Привезли міському голові документи – ось, 
знайшли останки бійця, будемо ексгумувати. Роз-
мовляємо з головою і він розповідає, що у нього 
хлопці недавно загинули. Прізвище називає. А 
ми забирали того бійця на Донецькому міському 
кладовищі! Міський голова стоїть і на очах у нас 
стає білим. Дзвонить комусь. Приїжджає брат за-
гиблого. Довелося йому розповідати подробиці. 
Ось так одна пам’ять накладається на іншу.

– Чому «внизу» пам’ять є, а «нагорі» вона 
вмирає?

– Біда в тому, що у нас немає державної політики в 
цьому питанні. Все що завгодно є – бізнес, земля, піар, 
тільки не пам’ять. А повинно бути навпаки. 

Знаєте, як ізраїльські генерали говорять? Ми бачи-
мо перспективу в тому, щоб вкладати величезні гроші в 
пам’ять. Треба когось дістати – вони всією країною до-
мовляються і дістають. Треба когось знайти і поховати – 
вони це роблять усією країною. Як один народ!

У нас такого немає. Адже це залежить, в першу чергу, 
від наших керівників. Я  у своєму периметрі, у своєму ото-
ченні, роблю все що можу. Нас таких багато. Але основна 
маса стає активною, коли медалі треба отримати, землю 
або квартиру. Тоді «двіжуха» йде!..

І таке відчуття часом, що війни, навіть для тих, хто во-
ював, уже немає. Тому я і пишу звернення пацанам. Мами 
з усієї України пишуть. Де ці сотні ветеранських органі-
зацій, які повинні бути разом з нами 7 червня за КМДА і 
відстоювати Стіну пам'яті? Де все люди? Де?

Бесіду вела наталя БАРСьКА.
Фотографії Павла НетьОСОвА.

Павло НЕТЬОСОВ: «Про яку єДністЬ нароДу 
і яку Перемогу моЖна говорити, 

якщо ПреЗиДент ЖоДного раЗу не ПриЙШов 
До стіни нароДноЇ Пам’яті?»

До суду звернулись позивачі щодо 
скасування рішення міськради про зміну 
нормативної грошової оцінки орендова-
них ними земельних ділянок. Підставою 
для задоволення позовних вимог стало 
те, що таке рішення не було оприлюдне-
не. Та на аргументацію відповідачів суд 
зазначив, що такий спір підпадає під ад-
міністративне судочинство, а не цивільне. 

8 травня 2018 року Верховний Суд ухва-
лив постанову у справі № 461/8220/13-а 
про визнання нечинною та скасування 
ухвали міськради «Про затвердження 
нормативно-грошової оцінки земель м. 
Львова», якою залишив без змін рішення 
попередніх судів.

По суті спору. Орендодавець міськра-
да своєю ухвалою № 2712 внесла зміни до 
договорів оренди землі в частині розміру 
нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок та розміру орендної плати. Однак 
з такими змінами не погодились оренда-
рі, про що звернулись до суду.

Задовольняючи вимоги, суди попере-
дніх судових інстанцій виходили з того, 

що міськрада під час прийнят-
тя оскаржуваної ухвали пору-
шила як норми матеріального 
права, так і процедуру при-
йняття самої ухвали в частині 
оприлюднення повідомлення 
про опублікування проекту ре-
гуляторного акта.

Відповідач, оскаржуючи 
рішення в касаційному поряд-
ку, зазначив, що цей спір на-
лежить розглядати в порядку 
цивільного, а не адміністра-
тивного судочинства, оскільки 
він стосується права корис-
тування земельною ділянкою 
позивачів, ціни орендної пла-
ти за землю, тобто цивільного 
права.

З правової позиції ВС вба-
чається, що спірна ухвала міськради є 
нормативно-правовим регуляторним ак-
том і спрямована на правове регулювання 
адміністративних відносин між регулятор-
ним органом та іншими суб'єктами госпо-

дарювання, тому цей спір відноситься до 
юрисдикції адміністративних судів.

Також ВС погодився із судами попере-
дніх інстанцій, що міськрада не оприлюд-
нила проект регуляторного акта «Про за-
твердження нормативної грошової оцінки 

земель м. Львова» та оскаржуваної ухвали 
№ 2712, чим порушила процедуру під-
готовки й оприлюднення регуляторного 
акта, який порушує права та інтереси по-
зивачів, що охороняються законом.

Джерело: sud.ua

Зміна оцінки ЗемеЛЬноЇ ДіЛянки: чи Зобов’яЗана місЬкраДа 
оПриЛюДнювати ріШення

Порушення процедури підготовки та оприлюднення регуляторно-

го акта може стати підставою для його скасування.
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Цього річ на фестиваль прибули діти-сироти з лі-
нії розмежування Донецької області, діти учас-

ників АТО, діти-сироти, діти – позбавлені батьківського 
піклування, з багатодітних, малозабезпечених сімей та 
талановиті діти із Сквирського, Вишгородського, Во-
лодарського, Васильківського, Макарівського, Стави-
щенського, Тетіївського, Фастівського, Бориспільського 
районів, м. Ірпінь, м. Біла Церква Київської області, По-
гребищенського району Вінницької області, Андрушів-
ського, Ружинського районів Житомирської області – 
майже 2000 юних українців.

На свято прибули поважні гості: Наталія Онопрієн-
ко-Капустіна, начальник служби у справах дітей КОДА, 
Олеся Бурдик, помічник-консультант народного депута-
та України Р.М. Сольвара, Людмила Веряскіна, помічник-
консультант народного депутата України В.І. Гудзенка, 
Катерина Бондарчук, помічник-консультант депутата 
Київоблради В.І. Скрипи, Тетяна Власюк, помічник-кон-
сультант депутата Київоблради Л.П. Глиняного, голова 
Тетіївської райдержадміністрації Наталія Троянська, го-
лова Володарської райдержадміністрації Андрій Панте-
лейчук, голова Володарської районної ради Володимир 
Кузьменко, голова Ставищанської райдержадміністрації 
Сергій Кошіль, голова Погребищенської районної ради 
Сергій Волинський, проректор Білоцерківського націо-
нального аграрного університету з наукової та інновацій-
ної діяльності Ольга Варченко, завідувач кафедри обліку і 
оподаткування Білоцерківського національного аграрно-
го університету Іван Свиноус, завідувач кафедри рибни-
цтва Білоцерківського національного аграрного універ-
ситету Олександр Олешко.

Дітей і гостей радо зустрічали голова Сквирської рай-
держадміністрації В.В. Галюк, голова районної ради В.В. 
Гриша, Пустоварівський сільський голова М.О. Скочин-
ський, Сквирський міський голова В.А. Скочко та дирек-
тор ТОВ «Агрофірма «Колос» Л.В. Центило.

О 10 годині всі, діти і дорослі завмерли, схиливши 
голови у Хвилині Мовчання біля Пустоварівсько-

го Меморіалу Героїв Другої Світової війни та Героїв АТО, 
вшановуючи пам'ять загиблих за Україну захисників. Ке-
рівники району, міста, сільської територіальної громади 
і почесні гості поклали квіти до Вічного Вогню і до мону-
мента Героям АТО.

Потім від Меморіалу до Головної сцени розпочалася 
урочиста святкова хода «Україна моя, вишивана». Колону 
очолив переможець і призер обласних предметних олім-
піад Дмитро Мовчанюк, Алварт Саградян – переможни-
ця Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів вокального 
мистецтва, Таїсія Гаврищук – переможниця обласних і 
Всеукраїнських творчих конкурсів та олімпіад; за ними 
крокують барабанщиці Сквирської дитячої школи мис-
тецтв, учні ДНЗ «Сквирське ВПУ» гордо несуть 30-метро-
вий Прапор України, далі  – почесні гості, керівництво ра-
йону, учасники фестивалю з Донецької області, делегації 
шкіл з Володарського, Васильківського, Бориспільського, 
Вишгородського, Ставищенського, Тетіївського, Макарів-
ського, Фастівського, Білоцерківського районів Київщини, 
Погребищенського з Вінниччини, Ружинського, Андрушів-
ського з Житомирщини, м. Ірпінь, учні шкіл Сквирщини, 
діти та сім’ї учасників АТО нашого краю, вихованці дитячих 
Будинків сімейного типу, представники громадськості.

Колона попрямувала до Головної сцени, де відбув-
ся флеш-моб «Діти України – за мир і дружбу!». 

З виконання Державного Гімну України та підняття 
Державного Прапора України і прапора «Ми – діти твої, 
Україно!» розпочалося урочисте відкриття фестивалю. 
Почесне право підняти Державний Прапор України було 
надане учасникам фестивалю, дітям із зони розмежуван-
ня Донецької області та дитині з дитячого Будинку сімей-
ного типу Вікторії Бондар – переможниці Всеукраїнських 
і Міжнародних мистецьких конкурсів.

Почесне право підняти Прапор ІІ Все-
українського фестивалю «Ми – діти твої, 
Україно!» отримали вихованці районно-
го Центру дитячої та юнацької творчості, 
триразові чемпіони Київської області з 
авіамодельного спорту, кандидати у май-
стри спорту – Артур Асавальчук, Артем 
Чернищук та Богдан Марченко.

З Головної сцени фестивалю злітає 
Символ миру – білий голуб з рук Анастасії 
Кучеренко і Олега Демченка – учасника 
бойових дій у зоні АТО.

З вітальним словом виступила на-
чальник служби у справах дітей Київської 
обласної державної адміністрації Наталія 
Онопрієнко-Капустіна.

Незабутнє свято дитячої творчості 
дарували юні українці. Учасники 

фестивалю демонстрували свої таланти 
у вокалі, хореографії, інструментальній 
музиці та в номінації «Художнє мистецтво». Відкрили 
програму свята представники Донецької області. Всього 
учасників з лінії розмежування було 39 (Маріупольський, 
Мар'їнський, Ясинуватський, Констянтинівський райони, 
міста Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Торецьк, Нов-

городівка, Часів Яр).
 Продовжили виступи господарі фести-

валю – учасники Сквирщини: дует Дарини 
Фальчук та Михайла Поліщука (РЦДЮТ), 
зразковий хореографічний колектив «Весе-
лий сонях» – керівник Лариса Коваль (ДШМ), 
хореографічний колектив «Ocean dance» 
– керівник Анастасія Тищенко (ДШМ), дует 
родини Бондарів Вікторія та Аліна Сиво-
лап, хореографічний колектив «Калинонь-
ка» – керівник Оксана Матківська (РЦДЮТ), 
тріо сестер Фіялок «Надія. 
Віра. Любов» (РЦДЮТ), хо-
реографічний колектив «Real 
Dance» – керівник Лілія Лев-
ківська (РБК), зразковий 
хореографічний колектив 
«Сквиряночка» – керівник 

Марина Сергійчук (РЦДЮТ), вокалісти: Ві-
кторія Яковець, Марія Хлєбік, Олександра 
Щур, Анна Майок, Алварт Саградян. Феє-
ричним був виступ вихованців зразкового 
танцювального колективу «Росяночка» (м. 
Анрушівка, Житомирська область).

Виступи конкурсантів продовжили 
мистецькі самоцвіти Сквирщини: ан-
самбль «Чомучки» та ансамбль «Дзві-
ночки» (керівник Олена Журбенко), Ліза 
Дерій, Олександра Журбенко, Вікторія 
Очеретяна, Дарина Микусевич, Іван Валі-
гура, Неля Корзун, Марія Птушкіна, Ніколь Польгун, Ка-
ріна Можарівська, Настя Мельник, тріо Дарина Фальчук, 
Михайло Поліщук та Микола Шевелєв, Любов Гамаюно-
ва, Варвара Черкасенко, Дарина Фальчук. 

Красиве й величне свято, котре об'єднало всіх нас 
в єдину українську родину, продовжили виступи 

кращих дитячих колективів Київщини: Вишгородський 
міський дитячо-юнацький духовий оркестр-студія «Водо-
грай» – керівник Наталія Тищенко, вокальний ансамбль 
«Барви», дует Вікторія Нечипоренко і Зоряни Гайдай (смт 
Володарка), народний хореографічний колектив «Весел-
ка» – керівник Євгенія Монарх (м. Васильків), зразковий 
хор «Радість», тріо солістів хору «Радість», ансамбль 
хору «Радість», Катерина Червенко – керівник Валентина 
Шевченко (м. Васильків), зразковий хореографічний ко-
лектив сучасного танцю «Жардін де ля Данс» (м. Ірпінь), 

ансамбль бандуристів «Світанок» – керівник Людмила 
Романенко (Великоолександрівська школа мистецтв 
і ремесел), клуб спортивного бального танцю «Голден 
клаб» – керівник Ірина та Назар Філінюк (м. Біла Церква), 
народний естрадно-цирковий колектив «Юність» – ке-
рівник Ірина Кернер-Вернер (м. Васильків), вокально-
інструментальний ансамбль «Росинка» – керівник Марія 
Луценко та зразковий духовий оркестр – керівник Юрій 
Лопатюк (с. Мар'янівка Васильківського району), зраз-
ковий аматорський дитячий хор «Ягілочка» – керівник 
Ольга Пасхальна (м. Ірпінь), вокально-хореографічний 
колектив «Калиновий віночок» – керівник Наталія Смовж 
(м. Фастів). Презентували свій навчальний заклад і учні 
ДНЗ «Сквирське вище професійне училище».

Конкурсанти нагороджені «Дипломами» Сквирської 
райдержадміністрації, статуетками фестивалю, 

медалями та квітами.

Упродовж  заходу викладачі Сквирського РЦДЮТ 
давали майстер-класи, працювала алея атракціонів, 
яскраві фотозони, фестиваль національної кухні, виїзна 
торгівля, ярмарок-продаж сувенірів, виробів майстрів 
художньої творчості.

На шкільному подвір’ї, обабіч футбольного поля роз-
міщувались спортивні локації: діти мали змогу побігати, 
випробувати свої сили у влучності, пограти в футбол. 
Були проведені змагання з шахів, настільного тенісу, ка-
рате.

Свято продовжили виступи кращих естрадних вико-
навців Сквирщини.

Свою творчість дарували вокаліст Олександр Костюк, 
заслужений артист України Ярослав Гавюк. Окрасою за-
ходу став виступ заслуженої артистки України Наталки 
Карпи.

А потім ще довго тривала дискотека, яку провів DJ 
ALEX BC резидент клубу «Шоколад». 

У конкурсній програмі фестивалю «Ми – діти твої, 
Україно!» взяли участь:

Донецька область – 39 осіб;
Сквирщина: вокалістів – 5, творчих колективів – 5, ду-

етів – 2, тріо – 1 (всього – 108 осіб). 
Дитячий концерт забезпечували – 76 учасників.
Творчих колективів Київщини – 12. 
Всього учасників – 295 осіб.
У блоці виступу кращих естрадних виконавців Сквир-

щини виступило майже 70 учасників – це творчі колекти-
ви та вокалісти.

Всього було 155 концертних номерів.     
Інф. Сквирської РДА.

«ми – Діти твоЇ, 
украЇно!»

Вже другий рік поспіль літо на Сквирській землі 
розпочинається відкритим Всеукраїнським фести-
валем «Ми – діти твої, Україно!», присвяченим Дню 
захисту дітей, який проходить у селі Пустоварів-
ка.    Фестиваль проводиться з метою національно-
патріотичного виховання підростаючого покоління, 
утвердження любові до Батьківщини, шанобливого 
ставлення до національних надбань українського на-
роду, наслідування найкращих прикладів мужності 
та звитяги борців за свободу і незалежність України, 
вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні і Героїв – 
учасників АТО.

8 червНя 1988 р.
Народився

«кіборг» Руслан 

пРиСяЖнЮК, 

який загинув в 

останній день 

оброни ДАПу. 

Похований 

у с. Пашківка.

9 червНя 1992 р.
Утворено Макарівську районну державну адмі-
ністрацію.

10 червНя 1951 р.
Народився Василь 
ШКЛяР, відомий 
український письмен-
ник. У своєму романі 
«Маруся» він описав 
боротьбу повстанців та 
більшовиків
 у Макарові.
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в історіЇ
14 червНя 2014 р.11 червНя 978 р.

Князь Володимир Великий, сівши на 
київський престол, став правителем 
Русі-України та почав княжити в Києві.

12 червНя 1992 р.
Макарівській районній друкарні присвоє-

но назву мале поліграфічне підприємство 

«Гарнітура».

13 червНя 2014 р.
Українськими військовими 
звільнено місто Маріуполь від 
російських сепаратистів. 

Російські бойовики 
збили у Луганську 
Іл-76. На борту 
літака перебувало 
40 десантників 25-ї 
окремої Дніпропе-
тровської пові-
тряно-десантної 
бригади та 9 членів 
екіпажу. В результа-
ті обстрілу усі вони 
загинули.

Олексій Потапенко, прапорщик, 
старший бортовий механік авіа-

ційного загону транспортної авіаційної 
ескадрильї «Блакитна стежа» 15-ї брига-
ди транспортної авіації Повітряних сил 
Збройних сил України (авіабаза Борис-
піль), в/ч А2215.

Олексій народився 31 січня 1978 р. в 
м. Чорнобиль Київської області. У перший 
клас пішов  у місцеву середню школу. У 
1986 р. у зв’язку з аварією на Чорнобиль-
ській АЕС батьки Олексія змушені були пе-
реїхати до Макарова. Півроку мешкали на 
квартирі, а потім їм виділили власний будинок. У верес-
ні 1986 р. Олексій пішов до третього класу Макарівської 
середньої школи (нині Макарівське НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. 

– природничо-математичний ліцей»). А у 1990 р. перей-
шов до 7-го класу в щойно відкриту Макарівську середню 
школу № 2 (нині Макарівське НВК «ЗОШ І ст. – районна 
гімназія»).

У 1993 р. після закінчення 9-го класу приймає рішення 
вступити до будівельного училища в Києві. Навчаючись в 
училищі, підпрацьовував на різноманітних будівництвах. 
За спогадами друзів, у той час Олексій своє майбутнє 
пов’язував з будівництвом.

Але все різко змінилося після того як Олексія у 1995 р. 

забрали до лав Збройних сил України. Відслуживши два 
роки, він уже себе не уявляв без армії. По закінченню 
строкової служби, залишається на надстрокову. Йде вчи-
тися в школу прапорщиків. Щоправда, сухопутні війська 
змінив на повітряні.

Подальшу службу проходив у військовій частині А3628 
у м. Бровари. У 2002 р. одружився, а уже незабаром на-
родився син Олександр.

Служба у Броварах не припала до серця Олексію і він 
у 2004 р. переходить до м. Бориспіль у в/ч А2215. Стає 

бортовим механіком у авіаційному загоні транспортної 
авіаційної ескадрильї «Блакитна стежа» 15-ї авіаційної 
бригади транспортної авіації. 

Мешкав із сім’єю у кімнаті військового гуртожитку в 
Борисполі. Будував будинок у Макарові. Захоплювався 
риболовлею.

Працював за програмою міжнародного співробітни-
цтва «Відкрите небо», брав участь в обльотах повітряного 
простору інших країн, побував у багатьох країнах Європи. 
Із-за кордону повертався через три, максимум п’ять діб.

Нагороджений медалями «15 років Збройним силам 
України» та «За сумлінну службу» III ст.

З весни 2014 р. брав участь в антитерористичній опе-
рації на сході України як бортовий механік у складі екіпа-
жу літака Ан-30Б (борт № 80) на чолі з командиром літака 
підполковником Костянтином Могилком. Літак двічі ста-
вав мішенню терористів, але кожного разу вдало повер-
тався на базу.

6 червня 2014 р. літак АН-30Б здійснював черго-
вий спостережний політ у зоні АТО. Був збитий з ЗРК. У 

збитому літаку загинули п’ять членів екіпажу: командир 
літака Костянтин Могилко, оператор фотозйомки Сер-
гій Камінський, радист Володимир Момот, бортмеханік 
Олексій Потапенко і борттехнік Павло Дришлюк.

10 червня у Борисполі, на території військової час-
тини, попрощались з Олексієм Потапенком. Наступного 
дня його поховали на кладовищі у с.Фасівочка Макарів-
ської селищної ради.

Олексію Потапенку посмертно присвоєне військове 
звання старшого прапорщика.

Залишились батьки – Ніна Антонівна та Володимир 
Михайлович, два брата – Володимир та Андрій, дружина 
Оксана Василівна та син Олександр. Оксана працює про-
відним інженером у «Київоблгазі». 

У жовтні 2014 р. за кошти бюджету родині придбали 
житло в одній із новобудов Борисполя.

20 червня 2014 р. «за особисту мужність 
і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності 
України, вірність військовій присязі та не-
зламність духу», Олексій Потапенко нагоро-
джений орденом Богдана Хмельницького III 
ст. (посмертно).

6 червня 2015 р. в м. Бориспіль на те-
риторії Книшового меморіально-паркового 
комплексу відкрито пам’ятний знак екіпажу 
літака АН-30Б, який загинув 6 червня 2014 

р. в районі м. Слов'янськ Донецької області, серед них – 
ім’я Олексія Потапенка. На території військової частини 
А2215 встановлено обеліск загиблим членам екіпажу.

23 серпня 2015 р. на території  Макарівського НВК 
«ЗОШ І ст. – районна гімназія» пройшло відкриття ме-
моріальної дошки на честь випускника школи Олексія 
Потапенка.

5 червня 2016 р. поблизу с. Пришиб на місці, де за-
гинув екіпаж літака АН-30Б, до складу якого входив пра-
порщик Потапенко, було відкрито меморіал «Скорбот-
ний янгол».

У жовтні 2015 р. у Києві на приміщенні школи № 230, 
поруч з меморіальною дошкою присвяченою Павлу 
Дришлюку, встановлено гвинт літака АН-30Б, на якому 
табличка з прізвищами полеглих членів екіпажу. Серед 
них – ім’я Олексія Потапенка.

У листопаді 2015 р., в рамках декомунізації, в смт 
Макарів, за зверненням громади, вулицю Комуналь-
ників, на якій виріс Олексій Потапенко і де живуть його 
батьки, перейменовано на вулицю льотчика Потапен-
ка.

17 грудня 2015 р. рішенням Бориспільської міської 
ради провулок Котовського в місті Бориспіль було пе-
рейменовано на вулицю Олексія Потапенка.

IN MEMORIAN…
З ГЛИБИН ІСТОРІЇ:

6 червня в Макарові згадували про Олексія ПОТАПеНКА. Першого нашого 
земляка, який загинув у АТО. Цього дня в Макарівській гімназії презентува-
ли книгу про нашого Героя. «Макарівські вісті» вже неоднаразово писали про 
Олексія. І щось нове сказати важко. А тому сьогодні ми вашій увазі подаємо 
уривок зі згадуваної книги. На сьогодні це чи не найповніша біографія Олексія 
ПОТАПеНКА.
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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, 11 червня

вівторок, 12 червня

середа, 13 червня

четвер, 14 червня

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 9.45 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, 14.20, 15.10, 2.00 Погода
9.35 М/с "Гон"
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/с "Незвiданi шляхи"
12.00, 2.05 Д/с "Смаки 

культур"
13.10, 14.30 РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак укра-

їнською
13.55 Перша шпальта
15.40 Т/с "Гранд готель". (12+)
17.05, 23.55 Д/с "Гордiсть 

свiту"
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
19.00 #@)?$0 з Майклом 

Щуром
19.40 До справи
20.15, 1.10, 4.25 Вiйна i мир
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с "Таємницi акул"
22.45 Т/с "За службовим 

обов`язком". (16+)

1.50 Такашотам
3.40 Тема дня
4.00 Складна розмова
5.05 Розсекречена iсторiя

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, 5.35 ТСН
9.30 Чотири весiлля
11.00, 12.20, 12.45 Одружен-

ня наослiп
14.05, 15.20 Мiняю жiнку
17.10 Т/с "Кохання 

Мер`єм". (12+)
19.20 Секретнi матерiали
20.15, 21.10 Т/с "Мiж нами, 

дiвчатами"
22.10 Грошi
23.30, 1.55 Х/ф "УГРУПУ-

ВАННЯ "СХIД". (16+)
IНТЕР

5.45 М/ф
6.15, 23.00 "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 Х/ф "НЕДIЛЬНИЙ 

ТАТО"

12.25 Т/с "Генеральська 
невiстка"

16.10 Чекай на мене. Україна
18.00, 19.00, 4.00 Стосується 

кожного
20.00 Подробицi
20.40 Т/с "Червона королева"
0.55 Х/ф "ФАНТОМАС 

РОЗБУШУВАВСЯ"
2.40 Орел i решка. Шопiнг
4.45 Top Shop
5.15 "Подробицi" - "Час"

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.40 Зона ночi
4.50 Абзац
6.45, 0.40 Т/с "Кобра". (16+)
8.40, 9.55 Kids` Time
8.45 М/с "Пригоди Кота у 

чоботях"
10.00 М/ф "Хмарно, 

можливi опади у 
виглядi фрикадельок"

11.45 М/ф "Хмарно, 
можливi опади у 
виглядi фрикадельок 2"

13.40 М/ф "Хороший 
динозавр"

15.20 Х/ф "БЛАКИТНА ЛАГУ-
НА: ПРОБУДЖЕННЯ"

17.10 Х/ф "МIЛИНА". (16+)
19.00 Ревiзор
22.00 Пристрастi за 

ревiзором
2.35 Служба розшуку дiтей

СТБ
7.00 Все буде добре!
8.20 Все буде смачно!
9.15 Планета земля
10.20 Х/ф "КОЛЬЄ ДЛЯ 

СНIГОВОЇ БАБИ"
12.10 Звана вечеря. (12+)
13.10 Битва екстрасенсiв. 

Апокалiпсис. (16+)
15.25 Мiстичнi iсторiї 7 з П. 

Костiциним. (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Пелена"
20.00 Хата на тата. (12+)
22.40 Т/с "Холодне серце"
0.40 Один за всiх. (16+)

ICTV
4.40 Еврика!
4.50 Служба розшуку дiтей
4.55 Т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.45, 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
11.30, 13.20 Х/ф "ТАЄМ-

НИЧИЙ ОСТРIВ"
12.45, 15.45 Факти. День
15.35, 16.20 Х/ф "ВОДНИЙ 

СВIТ"

18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Бiльше нiж правда
21.25 Т/с "Майор i магiя". (16+)
22.35 Свобода слова
0.45 Х/ф "ПIД 

ПРИЦIЛОМ". (16+)
2.35 Т/с "Морська полiцiя. 

Лос-Анджелес". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00, 1.10 Нове Шалене 

вiдео по-українськи
9.15, 18.15 Спецкор
10.00, 18.50 ДжеДАI
10.35 Т/с "Стоматолог". (16+)
14.30 Х/ф "КРОВ 

ТАМПЛIЄРIВ". (16+)
19.25, 20.30 Т/с "Опер за 

викликом". (16+)
21.30 Т/с "Касл 2". (16+)
23.05 Х/ф "ХИЖАК 2". (18+)
2.25 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, 2.15 Сьогоднi
9.30, 3.05 Зоряний шлях
10.30, 3.50 Реальна мiстика
12.30 Т/с "Черговий лiкар 

4". (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жiночий 

лiкар". (16+)
19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с "Я дарую тобi щастя"
23.30 Х/ф "НЕЙМО-

ВIРНИЙ ХАЛК". (16+)
1.45 Телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Пустотливе 

вороня"
11.00 Т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00, 0.30 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенiчкiним

13.00 Чотири весiлля
14.00, 3.20 Вiталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00, 18.30, 1.30 Країна У
18.00 Казки У Кiно
19.00, 20.00 Танька i Володька
19.30, 20.30 Одного разу пiд 

Полтавою
21.00 Т/с "Останнiй москаль"
22.00 Готель Галiцiя
23.00 Т/с "Помста". (16+)

2.00 БарДак
5.40 Кориснi пiдказки

НТН
5.10 Х/ф "КАПIТАН 

"ПIЛIГРИМА"
6.50 Х/ф "ГРАДУС ЧОР-

НОГО МIСЯЦЯ"
8.30 Свiдок. Агенти
9.05 Х/ф "IДЕАЛЬНИЙ 

ЗЛОЧИН"
10.45 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.35 Свiдок
12.50, 3.30 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
19.30, 0.45 Т/с 

"Кримiналiст". (16+)
22.45, 23.45 Т/с "Кулагiн та 

партнери". (16+)
3.05 Випадковий свiдок
4.15 Правда життя. 

Професiї

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 9.45 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, 14.20, 15.10, 2.00 Погода
9.35 М/с "Гон"
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/с "Незвiданi шляхи"
12.00, 2.05 Д/с "Смаки 

культур"
13.10, 14.30 РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак укра-

їнською
13.55, 4.00 Складна розмова
15.35 Т/с "Гранд готель". (12+)
17.05, 23.55 Д/с "Гордiсть 

свiту"
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
19.00 Перший на селi
19.25 Д/с "Неповторна 

природа"

20.30 Нашi грошi
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с "Таємницi акул"
22.45 Т/с "За службовим 

обов`язком". (16+)
1.10, 5.05 Розсекречена iсторiя
3.40 Тема дня
4.25 Вiйна i мир

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, 5.35 ТСН
9.30 Чотири весiлля
11.00, 12.20, 12.50 Одружен-

ня наослiп
14.05, 15.20 Мiняю жiнку
17.10 Т/с "Кохання 

Мер`єм". (12+)
19.20 Секретнi матерiали
20.15, 21.10 Т/с "Мiж нами, 

дiвчатами"
22.10 Х/ф "ВИРОК IДЕАЛЬ- 

НОЇ ПАРИ". (16+)
2.15 Viva! Найкрасивiшi 

2018

IНТЕР
5.55 М/ф
6.15, 23.00 "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
10.00, 20.40 Т/с "Червона 

королева"
12.25 Т/с "25-та година". (12+)
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.00 Стосується 

кожного
20.00 Подробицi
0.55 Х/ф "ФАНТОМАС ПРО-

ТИ СКОТЛАНД-ЯРДУ"
2.40 Орел i решка. Шопiнг
4.45 Top Shop
5.15 "Подробицi" - "Час"

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.00 Зона ночi
4.00 Абзац
5.45, 0.00 Т/с "Кобра". (16+)
7.35, 8.55 Kids` Time
7.40 М/с "Пригоди Кота у 

чоботях"
9.00 Половинки
17.00 Любов на виживання. 

(16+)

19.00 Топ-модель по-
українськи

СТБ
7.00 За живе! (16+)
8.15 Танцюють всi! 6
12.00 Звана вечеря. (12+)
12.55 Битва екстрасенсiв. 

Апокалiпсис. (16+)
15.25 Мiстичнi iсторiї 7 з П. 

Костiциним. (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Пелена"
20.00 Експерименти. (16+)
22.40 Т/с "Холодне серце"
0.40 Один за всiх. (16+)

ICTV
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.35, 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
11.05 Антизомбi
12.05, 13.20 Х/ф "ПIД 

ПРИЦIЛОМ". (16+)

12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.20 "На трьох". (16+)
17.35, 21.25 Т/с "Майор i 

магiя". (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
23.40 Х/ф "ЛЮДИНА-

ВОВК". (18+)
1.30 Т/с "Морська полiцiя. 

Лос-Анджелес". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00, 3.25 Облом.UA
9.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАI
10.55, 17.15 Загублений свiт
12.55, 2.35 Нове Шалене 

вiдео по-українськи
13.55 Х/ф "АКУЛЯЧИЙ 

ТОРНАДО 5: ГЛО-
БАЛЬНЕ РОЇННЯ". 
(16+)

15.30 Х/ф "НАДНОВА". 
(16+)

19.25, 20.30 Т/с "Опер за 
викликом". (16+)

21.35, 23.10 Т/с "Касл 2". 
(16+)

1.00 Х/ф "ВIД ЗАХОДУ ДО 
СВIТАНКУ 3". (18+)

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сьогоднi
9.30, 4.10 Зоряний шлях
10.30, 4.40 Реальна мiстика
12.30 Т/с "Черговий лiкар 

4". (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жiночий 

лiкар". (16+)
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с "Я дарую тобi щастя"
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Нью-

Йорк". (16+)
1.30 Телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "ПАСТУШКА"
11.00 Т/с "Усi жiнки - 

вiдьми"
12.00, 0.30 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенiчкiним

13.00, 21.00 Т/с "Останнiй 
москаль"

14.00, 3.20 Вiталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка

17.00, 18.30, 1.30 Країна У
18.00 Казки У Кiно
19.00, 20.00 Танька i Володька
19.30, 20.30 Одного разу пiд 

Полтавою
22.00 Готель Галiцiя
23.00 Т/с "Помста". (16+)
2.00 БарДак
5.40 Кориснi пiдказки

НТН
5.10 Х/ф "МАТРОС ЧИ-

ЖИК"
6.40 Х/ф "ВСЕ МОЖЛИВО"
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 Х/ф "ОБЕРЕЖНО! 

ЧЕРВОНА РТУТЬ"
10.30 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.35 Свiдок
12.50, 3.30 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
19.30, 0.45 Т/с 

"Кримiналiст". (16+)
22.45, 23.45 Т/с "Кулагiн та 

партнери". (16+)
3.05 Випадковий свiдок
4.20 Правда життя. 

Професiї

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 9.45 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, 14.20, 15.10, 2.00 Погода
9.35 М/с "Гон"
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/с "Незвiданi шляхи"
12.00, 2.05 Д/с "Смаки 

культур"
13.10 РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак укра-

їнською
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.35 Т/с "Гранд готель". (12+)
17.05, 23.55 Д/с "Гордiсть 

свiту"
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
19.00 Д/с "Дешевий 

вiдпочинок"

19.25 Д/с "Неповторна 
природа"

20.30, 4.00 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с "Таємницi акул"
22.45 Т/с "За службовим 

обов`язком". (16+)
1.10 Свiтло

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, 5.35 ТСН
9.30 Чотири весiлля
11.00, 12.20, 12.50 Одружен-

ня наослiп
14.05, 15.20 Мiняю жiнку
17.10 Т/с "Кохання 

Мер`єм". (12+)
19.20 Секретнi матерiали
20.15, 21.10 Т/с "Мiж нами, 

дiвчатами"
22.10 Х/ф "ШАНХАЙ-

СЬКИЙ ПОЛУДЕНЬ"
0.20 Х/ф "СЕКС-МIСIЯ". 

(). (16+)
4.40 М/ф

IНТЕР
5.55 М/ф
6.15, 23.00 "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
10.00 Т/с "Червона коро-

лева"
12.25 Т/с "25-та година". 

(12+)
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 3.30 Стосується 

кожного
20.00 Подробицi
20.40 Х/ф "ДIАМАНТОВА 

РУКА"
0.40 Х/ф "А ЖИТТЯ ПРО-

ДОВЖУЄТЬСЯ". (16+)
2.20 Орел i решка. Шопiнг
4.15 Х/ф "СВЯТО НЕ-

ПТУНА"
4.55 Top Shop
5.25 "Подробицi" - "Час"

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 1.50 Зона ночi
4.10 Абзац
6.05, 23.50 Т/с "Кобра". 

(16+)
8.00, 9.15 Kids` Time

8.05 М/с "Пригоди Кота у 
чоботях"

9.20, 17.00 Любов на ви-
живання. (16+)

11.15 Половинки
19.00 Топ-модель по-українськи
1.45 Служба розшуку дiтей

СТБ
7.00 За живе! (16+)
8.25 Танцюють всi! 6
12.10 Звана вечеря. (12+)
13.10 Битва екстрасенсiв. 

Апокалiпсис. (16+)
15.25 Мiстичнi iсторiї 7 з П. 

Костiциним. (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Пелена"
20.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+)
22.40 Т/с "Холодне серце"
0.40 Один за всiх. (16+)

ICTV
4.30 Факти
4.50 Т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.35, 10.10 Громадянська 

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

новини з К. Стогнiєм

11.05 Антизомбi
12.05, 13.25 Х/ф "АКУЛА-

РОБОТ". (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 "На трьох". 

(16+)
16.45, 21.30 Т/с "Майор i 

магiя". (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
23.35 Х/ф "НЕМА КУДИ 

ТIКАТИ". (16+)
1.25 Т/с "Морська полiцiя. 

Лос-Анджелес". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00, 2.50 Нове Шалене 

вiдео по-українськи
9.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАI
10.55, 17.15 Загублений свiт
12.55 Помста природи
15.45 Х/ф "НАУТIЛУС: 

ВОЛОДАР ОКЕАНУ". 
(16+)

19.25, 20.30 Т/с "Опер за 
викликом". (16+)

21.35, 23.10 Т/с "Касл 2". 
(16+)

0.45 Х/ф "ХИЖАК 2". (18+)
3.40 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, 3.20 Сьогоднi
9.30, 4.10 Зоряний шлях
10.30, 4.40 Реальна мiстика
12.30 Т/с "Черговий лiкар 

4". (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жiночий 

лiкар". (16+)
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с "Я дарую тобi 

щастя"
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Нью-

Йорк". (16+)
1.30 Телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "ПРЕКРАСНИЙ 

ПРИНЦ I ФЕЯ ЛЮ-
ПИНА"

11.00 Т/с "Усi жiнки - 
вiдьми"

12.00, 0.30 Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним

13.00, 21.00 Т/с "Останнiй 
москаль"

14.00, 3.20 Вiталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00, 18.30, 1.30 Країна У
18.00 Казки У
19.00, 20.00 Танька i Во-

лодька
19.30, 20.30 Одного разу пiд 

Полтавою
22.00 Готель Галiцiя
23.00 Т/с "Помста". 
 (16+)
2.00 БарДак
5.40 Кориснi пiдказки

НТН
5.50 Х/ф "КАРМЕЛЮК"
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 Х/ф "ЛЮДИНА В ЗЕ-

ЛЕНОМУ КIМОНО"
10.30 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.35 Свiдок
12.50, 3.35 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
19.30, 0.45 Т/с 

"Кримiналiст". (16+)
22.45, 23.45 Т/с "Кулагiн та 

партнери". (16+)
3.05 Випадковий свiдок
4.30 Правда життя. 

Професiї

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 9.45 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, 14.20, 15.10, 2.00 По-
года

9.35 М/с "Гон"
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/с "Незвiданi шляхи"
12.00 Енеїда
12.25, 2.05 Д/с "Смаки 

культур"
13.10, 14.30 РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак укра-

їнською
13.55, 1.35 До справи
15.35 Т/с "Гранд готель". 

(12+)
17.05, 23.55 Д/с "Гордiсть 

свiту"
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година

19.00 #ВУкраїнi
19.25 Д/с "Неповторна 

природа"
20.30 Схеми. Корупцiя в 

деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с "Таємницi акул"
22.45 Т/с "За службовим 

обов`язком". (16+)
1.10, 4.00 Складна розмова
3.40 Тема дня
4.25 Вiйна i мир

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, 5.35 ТСН
9.30 Чотири весiлля
11.00, 12.20, 13.10 Одружен-

ня наослiп
14.55 Мiняю жiнку
17.10 Т/с "Кохання 

Мер`єм". (12+)
19.20 Секретнi матерiали
20.15 Х/ф "IНША 

ЖIНКА". (16+)
22.20 Право на владу

0.15, 2.05 Х/ф "ЧОРНЕ 
РIЗДВО". (12+)

IНТЕР
6.05 М/ф
6.15, 22.40 "Слiдство вели..." 

з Л. Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.00 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з 

Iнтером
10.30, 12.25 Х/ф "ВЕСIЛЛЯ 

В МАЛИНIВЦI"
13.00 Х/ф "ДIАМАНТОВА 

РУКА"
15.00, 16.00, 1.25 Речдок
17.30 "ЧC з футболу FIFA 

2018". Церемонiя 
вiдкриття

18.00 "ЧC з футболу FIFA 
2018". Група А. Росiя - 
Саудiвська Аравiя

20.00 Подробицi
20.40, 3.55 Стосується 

кожного
0.45, 5.25 "Подробицi" - 

"Час"
2.20 Код доступу
2.45 Орел i решка. Шопiнг

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.20 Зона ночi

3.40 Абзац
5.35, 0.15 Т/с "Кобра". (16+)
7.30, 8.45 Kids` Time
7.35 М/с "Пригоди Кота у 

чоботях"
8.50, 16.45 Любов на ви-

живання. (16+)
10.45 Половинки
19.00 Топ-модель по-

українськи
2.15 Служба розшуку дiтей

СТБ
6.05 За живе! (16+)
7.30 Танцюють всi! 6
10.55 Звана вечеря. (12+)
12.50 Битва екстрасенсiв. 

Апокалiпсис. (16+)
15.25 Мiстичнi iсторiї 7 з П. 

Костiциним. (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Пелена"
20.00 Я соромлюсь свого 

тiла. (16+)
22.40 Т/с "Холодне серце"
0.40 Один за всiх. (16+)

ICTV
4.05 Скарб нацiї
4.15 Еврика!
4.25 Студiя Вашингтон
4.30 Факти

4.50 Т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.35, 11.10 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
12.05, 13.25 Х/ф "НЕМА 

КУДИ ТIКАТИ". (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 "На трьох". 

(16+)
16.50, 21.30 Т/с "Майор i 

магiя". (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
23.35 Х/ф "НА ВIДСТАНI 

УДАРУ". (16+)
1.30 Т/с "Морська полiцiя. 

Лос-Анджелес". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00 Вiдеобiмба
9.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАI
10.55, 17.15 Загублений свiт
13.00, 3.05 Облом.UA
15.15 Х/ф "СЛIДОПИТ". (16+)
19.25, 20.30 Т/с "Опер за 

викликом". (16+)

21.35, 23.10 Т/с "Касл 2". (16+)
1.00 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, 3.40 Сьогоднi
9.30 Зоряний шлях
10.30, 4.30 Реальна мiстика
12.30 Т/с "Черговий лiкар 

4". (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жiночий 

лiкар". (16+)
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с "Я дарую тобi щастя"
23.20 Контролер
0.00, 2.15 Т/с "CSI: Нью-

Йорк". (16+)
1.45 Телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "БРЕМЕНСЬКI 

МУЗИКАНТИ"
11.00 Т/с "Усi жiнки - 

вiдьми"
12.00, 0.30 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенiчкiним

13.00, 21.00 Т/с "Останнiй 
москаль"

14.00, 3.20 Вiталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00, 18.30, 1.30 Країна У
18.00 Казки У
19.00, 20.00 Танька i Во-

лодька
19.30, 20.30 Одного разу пiд 

Полтавою
22.00 Готель Галiцiя
23.00 Т/с "Помста". (16+)
2.00 БарДак
5.40 Кориснi пiдказки

НТН
5.30 Х/ф "КАРМЕЛЮК"
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 Х/ф "ТИХI БЕРЕГИ"
10.35 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.35 Свiдок
12.50, 3.50 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
19.30, 0.45 Т/с 

"Кримiналiст". (16+)
22.45, 23.45 Т/с "Кулагiн та 

партнери". (16+)
3.05 Випадковий свiдок
5.25 Правда життя. 

Професiї
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*  *  * *  *  *

п’ятниця, 15 червня
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.

•
•

•

субота, 16 червня

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 9.45 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, 14.20, 22.40, 0.10, 1.10, 
2.00 Погода

9.35 М/с "Гон"
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/с "Незвiданi шляхи"
12.00 Енеїда
12.25, 2.10 Д/с "Смаки культур"
13.10, 14.30 РадiоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Схеми. Корупцiя в 

деталях
15.15 Країна на смак
16.50 Фольк-music
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
19.00 Культурна афiша здо-

рової людини
19.25 Д/с "Неповторна природа"
20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля
22.50 Х/ф "ДЕФIЦИТ". (16+)
1.15 Д/с "Плiч-о-плiч"

2.35 Д/с "Смачнi iсторiї"
3.40 Тема дня
4.00 Складна розмова
4.25 Вiйна i мир
5.05 Розсекречена iсторiя

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, 13.10 Одружен-

ня наослiп
15.00 Мiняю жiнку
17.10 Т/с "Кохання 

Мер`єм". (12+)
19.20 Секретнi матерiали
20.15 Лiга смiху
22.15 Iгри приколiв
23.15, 0.10, 4.45, 5.30 

Розсмiши комiка
1.05 Вечiрнiй Київ

IНТЕР
6.05 М/ф
6.15, 23.00 "Слiдство вели..." 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з 

Iнтером

10.00, 3.50 Х/ф "МАМА, Я 
ЛЮБЛЮ ПIЛОТА"

11.50, 12.25 Х/ф "ТI, ЩО 
ЗIЙШЛИ З НЕБЕС"

14.00, 17.00, 1.45 Речдок
15.00 "ЧC з футболу FIFA 

2018". Група А. Єгипет - 
Уругвай

18.00 "ЧC з футболу FIFA 2018". 
Група В. Марокко - Iран

20.00 Подробицi
21.00 "ЧC з футболу 

FIFA 2018". Група В. 
Португалiя - Iспанiя

0.50 "Подробицi" - "Час"
5.10 Великi українцi

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.15 Зона ночi
3.45 Абзац
5.40, 0.10 Т/с "Кобра". (16+)
7.30, 8.55 Kids` Time
7.35 М/с "Пригоди Кота у 

чоботях"
9.00, 17.00 Любов на ви-

живання. (16+)
11.10 Половинки
19.00 Топ-модель по-

українськи
2.10 Служба розшуку дiтей

СТБ
4.15 Х/ф 

"ДОВГООЧIКУВАНЕ 
КОХАННЯ"

6.10 Х/ф "ПОДВIЙНЕ 
ЖИТТЯ". (16+)

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.05 Т/с "Пелена"
20.00 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕ-

НИ УДАЧI"
22.45 Давай поговоримо 

про секс. (16+)
ICTV

4.00 Скарб нацiї
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дiтей
4.25 Студiя Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.35, 11.10 Громадянська 

оборона
6.30 Ранок у великому мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм
10.10 Iнсайдер
12.05, 13.25 Х/ф "НА ВIД-

СТАНI УДАРУ". (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.20, 16.20, 21.30 "На 

трьох". (16+)
16.50 Т/с "Майор i магiя". (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
0.45 Х/ф "АКУЛА-РО-

БОТ". (16+)
2.35 Т/с "Морська полiцiя. 

Лос-Анджелес". (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00, 3.00 Облом.UA
9.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАI
10.55, 17.15 Загублений свiт
12.55 Вiдеобiмба
15.15 Х/ф "НIЧ У МУЗЕЇ 2"
19.25 Х/ф "БАНДИТИ"
21.55 Х/ф "МАГНУМ 

ОПУС". (16+)
23.25 Змiшанi єдинобор-

ства. UFC Найкращi бої 
Рокхольд та Бранча

1.45 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, 2.40 Сьогоднi
9.30, 5.10 Зоряний шлях
10.30, 3.30 Реальна мiстика
12.30 Х/ф "МРIЇ З 

ПЛАСТИЛIНУ"
14.30 Т/с "За щучим велiнням"
15.30 Т/с "За щучим 

велiнням". (12+)
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с "Я дарую тобi 

щастя". (12+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Нью-

Йорк". (16+)
1.30 Телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "КОРОЛЬ ПО-

ВIТРЯ. ЗОЛОТА ЛIГА"
11.00 Т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00, 1.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенiчкiним

13.00 Т/с "Останнiй москаль"
14.00, 3.20 Вiталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00, 18.30 Країна У
18.00 Казки У
19.00, 20.00 Танька i Володька
19.30, 20.30 Одного разу пiд 

Полтавою
21.00 Х/ф "НIЧ У МУЗЕЇ 3: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦI". 
(16+)

23.00 Х/ф "СТАРСКI ТА 
ГАТЧ"

2.00 БарДак
5.40 Кориснi пiдказки

НТН
6.40 Х/ф "КРУЇЗ, АБО 

РОЗЛУЧНА ПОДО-
РОЖ"

8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 Х/ф "IЗ ЖИТТЯ НА-

ЧАЛЬНИКА КАРНО-
ГО РОЗШУКУ"

10.50 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.35 Свiдок
12.50 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
19.30, 0.45 Т/с 

"Кримiналiст". (16+)
22.45, 23.45 Т/с "Кулагiн та 

партнери". (16+)
3.10 Випадковий свiдок
3.15 Легенди бандитської 

Одеси
4.00 Правда життя. 

Професiї

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, 0.20, 

3.00 Новини
9.30, 13.25, 19.50, 0.15, 3.20, 

4.20 Погода
9.35 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.30 Лайфхак українською
11.00 Д/с "Пригоди Остiна 

Стiвенса"
12.00 Х/ф "НЕСКIНЧЕННИЙ 

СПАДОК ЛЮБОВI"
13.35 Д/с "Гордiсть свiту"
14.00 Телепродаж
14.20 Сильна доля
15.20 Д/с "Вагасi - японськi 

смаколики"
16.15 Д/с "Неповторна 

природа"
17.15 Т/с "Гранд готель". (12+)
20.05 Д/с "Таємницi люд-

ського мозку". (12+)

21.30 Як дивитися кiно
21.55 Х/ф "МОЯ КРАЛЯ". (16+)
0.45 Д/с "Спiльноти тварин"
1.10 Iнтермарiум
2.10 Д/с "Смаки культур"
2.35 Д/с "Смачнi iсторiї"

КАНАЛ "1+1"
6.00, 19.30 ТСН
6.45 Грошi
8.00 Снiданок. Вихiдний
10.00 Життя без обману
11.30, 23.15 Свiтське життя
12.30 Концерт "Бенефiс Рус-

лана Квiнти. Небо - це я"
14.30 Лiга смiху
16.30, 21.15 Вечiрнiй квартал
18.30, 5.45 Розсмiши комiка
20.15 Українськi сенсацiї
0.15, 2.15 Вечiрнiй Київ

IНТЕР
5.40, 2.30 Великi українцi
6.05 М/ф
6.30 Чекай на мене. Україна
8.00 Х/ф "СТЕЖКИ-

ДОРIЖКИ"

9.30 Х/ф "ДАЙТЕ КНИГУ 
СКАРГ"

11.20 Х/ф "ЗА ДВОМА 
ЗАЙЦЯМИ"

13.00 "ЧC з футболу FIFA 
2018". Група С. Францiя 
- Австралiя

15.00, 18.00 Велика Гра
16.00 "ЧC з футболу FIFA 

2018". Група D. Арген-
тина - Iсландiя

19.00 "ЧC з футболу FIFA 2018". 
Група С. Перу - Данiя

21.00, 1.50 "Подробицi" - "Час"
22.00 "ЧC з футболу FIFA 

2018". Група D. Хорватiя 
- Нiгерiя

0.00 Х/ф "ВIЙНА". (16+)
3.15 Х/ф "ЗАРАДИ СIМЕЙ- 

НОГО ВОГНИЩА"
НОВИЙ КАНАЛ

5.45 Т/с "Кобра". (16+)
7.40, 9.00 Kids` Time
7.45 М/с "Пригоди Кота у 

чоботях"
9.05 Ревiзор
12.00 Пристрастi за ревiзором
14.45 Х/ф "НАПРУЖ 

ЗВИВИНУ"

16.45 Х/ф "МIЙ ХЛОПЕЦЬ 
IЗ ЗООПАРКУ"

19.00 Х/ф "ШIСТЬ ДНIВ, 
СIМ НОЧЕЙ". (16+)

21.00 Х/ф "ЗОЛОТО 
ДУРНIВ". (16+)

23.15 Х/ф "ТРИКУТНИК". 
(16+)

СТБ
5.50 ВусоЛапоХвiст
7.30 Караоке на Майданi
8.25 Все буде смачно!
10.15 Х/ф "ЗА ДВА 

КIЛОМЕТРИ ДО 
НОВОГО РОКУ"

12.15 Т/с "Пелена"
17.10 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕ-

НИ УДАЧI"
19.00 Х/ф "СНАЙПЕР-

ША". (16+)
22.50 Я соромлюсь свого 

тiла. (16+)
ICTV

5.30 Факти
5.50 Бiльше нiж правда
7.30 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу. (12+)
10.50, 11.45 Особливостi 

нацiональної роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох". (16+)
16.30 Х/ф "IГРИ 

ПАТРIОТIВ". (16+)
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. Стогнiєм
20.10 Х/ф "ДЖЕК РАЯН: 

ТЕОРIЯ ХАОСУ". (16+)
22.05 Х/ф "ПРЯМА ТА 

ОЧЕВИДНА ЗАГРО-
ЗА". (16+)

0.55 Т/с "Морська полiцiя. 
Лос-Анджелес". (16+)

3.10 Провокатор
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00 "102. Полiцiя"
8.50 Зброя
10.20 Загублений свiт
16.20 Х/ф "СЛIДОПИТ". (16+)
18.20 Х/ф "МИРОТВО-

РЕЦЬ". (16+)
20.15 Х/ф "АКУЛЯЧИЙ 

ТОРНАДО: ЧЕТВЕРТЕ 
ПРОБУДЖЕННЯ". (16+)

22.00 Х/ф "ЧУЖИЙ ПРО-
ТИ ХИЖАКА". (18+)

23.50 Нове Шалене вiдео 
по-українськи

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
7.15, 5.30 Зоряний шлях
8.00 Т/с "Я дарую тобi щастя"
15.20 Т/с "Я дарую тобi 

щастя". (12+)
17.50 Т/с "Нiч пiсля випуску"
19.40 Т/с "Нiч пiсля випус-

ку". (16+)
22.20 Х/ф "ЧЕТВЕРТИЙ 

ПАСАЖИР"
0.20, 2.30 Т/с "CSI: Нью-

Йорк". (16+)
2.00 Телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
12.00 М/ф "Листоноша Пет"
13.30 Чотири весiлля
14.30 Т/с "Останнiй москаль"
16.30 Х/ф "СТАРСКI ТА 

ГАТЧ"
18.30, 23.00 Країна У
20.00 Одного разу пiд 

Полтавою
22.00 Казки У

22.30 Казки У Кiно
0.30 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенiчкiним
1.30 17+
2.00 БарДак

НТН
4.50 Х/ф "ПIДIРВАНЕ 

ПЕКЛО"
6.30 Х/ф "ЩЕ ДО ВIЙНИ"
8.55 Х/ф "ТОРПЕДОНОСЦI"
10.45 Х/ф "ПОСТАРАЙ-

СЯ ЗАЛИШИТИСЯ 
ЖИВИМ"

12.00 Свiдок. Агенти
12.35, 3.30 Речовий доказ
15.25 Склад злочину
17.00, 19.30 Х/ф "ЗОЛОТА 

МIНА"
19.00, 2.30 Свiдок
20.15 Х/ф "РОЗБIРКА В 

МАНIЛI". (16+)
22.00 Мiжнародний турнiр 

зi змiшаних бойових 
мистецтв WWFC 11

1.00 Таємницi 
кримiнального свiту

3.00 Випадковий свiдок
4.45 Легенди бандитської 

Одеси

ВійСЬкОВа Служба за 
кОНТракТОм у зСу

Останнім часом в країні змінилося ставлення до Збройних 
сил України на краще. Потреба у професійній армії стала на-
гальною та очевидною. Переведення Збройних сил на комп-
лектування за контрактом є одним із найважливіших етапів їх 
розвитку.

На військову службу за контрактом приймаються грома-
дяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, освіта 
– повна загальна середня освіта, професійно-технічна або 
вища.
на даний час комплектуються військові частини, а саме:

– військова частина А2192 (смт  Городок, Радомишль-
ського району, Житомирської області);

– військова частина А1815 (смт Гончарівське, Чернігів-
ської області);

– військова частина А 2167 (72 омбр) (м. Б.Церква);
– військова частина А3091 (м. Бердичів);
– військові частини м. Києва та Київської області;
– військові частини м. Васильків. 

які переваги та перспективи очікують?
– Соціально-правовий захист військовослужбовців, пер-

спективи кар’єрного росту та переваги військової служби 
за контрактом;

– стабільне грошове забезпечення та поетапне його 
зростання;

– можливість кар’єрного зростання та отримання надбав-
ки за професійну майстерність;

– речове забезпечення у відповідності до визначених 
норм і термінів;

– отримання безоплатної кваліфікованої медичної до-
помоги у військово-медичних закладах охорони здоров’я 
та членів їх сімей;

– право на санаторно-курортне лікування та відпочинок 
у санаторіях, Будинках відпочинку, пансіонатах і на турист-
ських базах Міністерства оборони України, але не більше од-
ного разу на рік;

–  можливість отримання безкоштовного житла за раху-
нок держави;

– щорічна відпустка із збереженням грошового, матері-
ального забезпечення тривалістю від 30 до 45 календарних 
днів (в залежності від вислуги років);

– можливість отримання первинного офіцерського зван-
ня військовослужбовцями сержантського (старшинського) 
складу, які мають вищу освіту.

За інформацією щодо порядку прийому на військову 
службу за контактом звертатися за адресою: смт Мака-
рів, вул. Димитрія Ростовського (Фрунзе), 22.

тел.: (04578) 51345; 063-238-30-62.

Керуючись ст. 31, 33 ЗУ «про оренду землі», п. 9.1 До-
говорів оренди землі №№ 193-н -198-н від 01.06.2014 р., 
я – Іщенко Сергій Іванович, повідомляю ПП «Макарів-Агробуд», 
Код ЄДРПОУ 35967573, що я відмовляюся від поновлення догово-
рів оренди землі №№ 193-Н - 198-Н від 01.06.2014 р., що укладені 
між мною та ПП «Макарів-Агробуд», та підписання нових договорів 
оренди землі з ПП «Макарів-Агробуд».

Прошу не надсилати мені листи-повідомлення про поновлення 
договорів оренди землі та проекти додаткових угод.

Орендну плату за період з 01.01.2019 р. по 01.06. 2019 р. про-
шу видати мені   02.06.2019 р.

Керуючись ст. 34 ЗУ «Про оренду землі», прошу Вас надати мені 
02.06. 2019 р. угоди про припинення договорів оренди землі №№ 
193-Н - 198-Н від 01.06.2014 р. у зв’язку із закінченням строку, на який 
їх було укладено, а також повернути належні мені земельні ділянки 
площею: 2,5899 га, кадастровий номер 3222785200:04:012:0034; 
3,9500 га, кадастровий номер 3222785200:04:012:0016; 2,6200 
га, кадастровий номер 3222785200:04:012:0041; 4,6100 га, када-
стровий номер 3222785200:04:012:0017; 7,2407 га, кадастровий 
номер 3222785200:04:012:0048; 3,7001 га, кадастровий номер 
3222785200:04:012:0039; що розміщені на території Наливайків-
ської сільської ради по актах приймання-передачі земельних ді-
лянок.

Керуючись ст. 31, 33 ЗУ «про оренду землі», п. 9.1 Дого-
вору оренди землі № 19-М від 01.06.2014 р., я – Зборовська 
Людмила петрівна, повідомляю ПП «Макарів-Агробуд», Код ЄД-
РПОУ 35967573, що я відмовляюся від поновлення договору орен-
ди землі №19-М від 01.06.2014 р., що укладений між мною та ПП 
«Макарів-Агробуд», та підписання нового договору оренди землі з 
ПП «Макарів-Агробуд».

Прошу не надсилати мені листи-повідомлення про поновлення 
договору оренди землі та проекти додаткових угод.

Орендну плату за оренду землі за період з 01.01.2019 р. по 
01.06.2019 р. прошу видати мені   02.06.2019 р.

Керуючись ст. 34 Закону України «Про оренду землі» про-
шу Вас надати мені 02.06.2019 р. угоду про припинення догово-
ру оренди землі №19-М від 01.06.2014 р. у зв’язку із закінченням 
строку, на який його було укладено, а також повернути належну 
мені земельну ділянку площею 2,5576 га, кадастровий номер 
3222755100:00:005:0013, що розміщена на території Макарівської 
селищної ради по акту приймання-передачі земельної ділянки.

Керуючись ст. 31, 33 ЗУкраїни «про оренду землі», п. 9.1 
Договору оренди землі № 157-н від 01.06.2014 р., я – Коти-
горошко Ігор Олександрович, повідомляю ПП «Макарів-Агробуд», 
Код ЄДРПОУ 35967573, що я відмовляюся від поновлення договору 
оренди землі №157-Н від 01.06.2014 р., що укладений між мною та 
ПП «Макарів-Агробуд», та підписання нового договору оренди землі 
з ПП «Макарів-Агробуд».

Прошу не надсилати мені листи-повідомлення про поновлення 
договору оренди землі та проекти додаткових угод.

Орендну плату за оренду землі за період з 01.01 2019 р. по 
01.06. 2019 р. прошу видати мені 02.06.2019 р.

Керуючись ст. 34 ЗУ «Про оренду землі» прошу Вас надати мені 
02.06 2019 р. угоду про припинення договору оренди землі №157-Н 
від 01.06.2014 р. у зв’язку із закінченням строку, на який його було 
укладено, а також повернути належну мені земельну ділянку площею 
1,0000 га, кадастровий номер 3222785200:03:017:0040, що розмі-
щена на території Наливайківської сільської ради по акту прийман-
ня-передачі земельної ділянки.

Керуючись ст. 31, 33 ЗУ «про оренду землі», п. 9.1 Догово-
ру оренди землі № 44-н від 01.06.2014 р., я – Божок Анна Сер-
гіївна, повідомляю ПП «Макарів-Агробуд», Код ЄДРПОУ 35967573, 
що я відмовляюся від поновлення договору оренди землі №44-Н від 
0і.06.2014 р., що укладений між мною та ПП «Макарів-Агробуд», та 
підписання нового договору оренди землі з ПП «Макарів-Агробуд».

Прошу не надсилати мені листи-повідомлення про поновлення 
договору оренди землі та проекти додаткових угод.

Орендну плату за оренду землі за період з 01.01. 2019 р. по 
01.06 2019 р. прошу видати мені 02.06.2019 р.

Керуючись ст. 34 ЗУ «Про оренду землі» прошу Вас надати мені 
02.06. 2019 р. угоду про припинення договору оренди землі №44-Н 
від 01.06.2014 р. у зв’язку із закінченням строку, на який його було 
укладено, а також повернути належну мені земельну ділянку площею 
2,0000 га, кадастровий номер 3222785200:03:002:0045, що розмі-
щена на території Наливайківської сільської ради по акту прийман-
ня-передачі земельної ділянки.

новосілківська сільська рада повідомляє:
30 травня  2018 року на засіданні сесії  Новосілків-

ської сільської ради було ухвалено рішення № 193-32-
VІІ  «Про встановлення місцевих податків та зборів на 
2019 рік». 

З даним рішенням можна ознайомитися в при-
міщенні сільської ради за адресою: с. новосілки. 
вул. Кучеренка, 43.

новосілківська сільська рада повідомляє:
30 травня  2018 року на засіданні сесії  Новосілків-

ської сільської ради було ухвалено рішення № 196-32-VІІ  
Про  внесення змін до рішення сесії Новосілківської сіль-
ської ради від 29 червня  2017 року  № 126-22-VII  «Про 
встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік».    

З даним рішенням можна ознайомитися в при-
міщенні сільської ради за адресою: с. новосілки. 
вул. Кучеренка, 43.

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

ЗАГУБЛЕНЕ посвідчення інваліда з дитинства серії ААБ 
№076145, видане 2 листопада 2012 року УСЗН Макарівської 
РДА на ім’я РОСЛяЧЕнКА Макара Миколайовича, вважа-
ти недійсним. 

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ді-
лянку серії ЯЖ №051670, виданий 30 листопада 2007 року Управ-
лінням зем. ресурсів у Макарівському районі на підставі розпо-
рядження Макарівської райдержадміністрації від 14.09.2007 р. 
№3470, кадастровий номер 3222787400:04:003:0002 на ім’я 
ЗАХАРЧЕнКА Івана Карповича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на 
землю серії ІV-КВ №009042, виданий 1 жовтня 1998 року на 
підставі рішення виконкому Ситняківської сільської ради від 
13 квітня 1998 року №1 та зареєстрований в Книзі записів 
державних актів за №19 на ім’я ЗАХАРЧЕнКА Івана Карпо-
вича, вважати недійсним.
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№ 22   8 червня    2018 р.

груПа «а».

17.00. Макарів, центральний ра-
йонний стадіон імені М.Х. Бруквенка.

Арбітр: Дубиківський.
СК «ЮнІОР»: О. Захарченко – А. Оче-

ретюк (Б. Маленко), Д. Литвин, А. Харі-
ханов, В. Каленський – Д. Юхименко, О. 
Горбань (В. Савенок), О. Богдюк, Я. Ша-
лон (С. Малиновський), Р. Головатюк – Р. 
Підорін (М. Шовкун).

Запасні: Я. Конда.
ФК «ЗДВиЖ»: О. Ковальов – В. На-

уменко, Ю. Боримський, В. Хавченко, 
Є. Сергієнко – О. Білан (Д. Поліщук), Р. На-
заров (М. Молчаненко), Є. Черналівський 
(М. Савастру), В. Потильчак (С. Кузьмич), 
О. Балаховський – О. Олефір (В. Іванюта 
(Б. Коверзюк)).

Голи: О. Білан (37), М. Савастру 
(78).

Після матчу в Макарові склалося 
враження, що гравцям ФК «Здвиж» для 

успішного виступу в першості не виста-
чає фактора рідного поля, яким для них у 
минулому році був стадіон в Макарові. На 
смарагдовій поляні Макарівського стаді-
ону у червоно-білій формі вболівальники 
побачили зовсім іншу команду, ніж ту яку 
можна було уявити по наших звітах.

Незважаючи на обіцянки граючого 
президента Євгена Черналівського по-
стати в Макарові бойовим колективом, 
мало хто перед початком гри вірив у пере-
могу команди з с. Маковище. Проте саме 
їхніх вболівальників на трибунах зібра-
лося більше. І по ходу гри неодноразово 
можна було почути вигуки в підтримку ФК 
«Здвиж».

У складі СК «Юніор», у порівнянні з 
грою в середу, також відбулися не значні 
зміни. Не взяв участь у дербі М. Лахтир. 
Його у центрі захисту замінив Д. Литвин, 
якого у свою чергу на фланзі оборони 

змінив А. Очеретюк. Забігаючи наперед, 
скажемо, що саме відсутність основного 
центрального захисника стала вирішаль-
ною у грі.

Гра розпочалася з контролю м’яча 
гравцями ФК «Здвиж». Уже з перших хви-
лин стало зрозумілим, що «червоно-білі» 
не хочуть розчарувати своїх численних 
вболівальників. Перший удар у бік во-
ріт на рахунку Є. Черналівського з подачі  

Ю. Боримського. Граючий президент у 
стилі Г. Бейла намагався завдати краси-
вого удару в створ, але не склалося. 

У нападі «юніорівців» у перші хвилини 
взагалі нічого не виходило. Причин цьо-
му відразу кілька. Насамперед, це втома, 
адже напередодні – у суботу значна час-
тина футболістів з Макаров брала участь у 
грі районного чемпіонату і не датися взна-
ки це не могло.

По-друге, досить заведеним у цей 
вечір на полі був Я. Шалон. Від нього 
діставалося не лише суперникам, але й 
партнерам по команді. А нерви на полі 
ніколи нікому не  були на користь. Ну, і не 
можна не відзначити чітку гру захисту ФК 
«Здвиж» на чолі з капітаном Ю. Борим-
ським. А якщо помилку допускав захист, 
то рятував голкіпер О. Ковальов. На його 
рахунку у першому таймі два суперсейви 
після ударів Р. Підоріна та О. Богдюка. І 
знову ж таки нападника «зелених» («Юні-
ор» грав у запасному комплекті форми) у 
черговій грі підвела реалізація.

ФК «Здвиж», надійно захищаючись, 
очікував своєї можливості у нападі. Що-
правда, коли вже на 20-й хвилині до-

велося замінити основного нападника  
О. Олефіра, здавалося, що забити «черво-
но-білим» буде складно. Однак джокером 
у складі маковищанців став О. Білан. На 
37-й хвилині він перехопив невдалу пере-
дачу Д. Литвина. Вийшов віч-на-віч з гол-
кіпером і відправив шкіряну кулю до воріт.

Після цього «юніорівці» розпочали ма-
совий наступ на ворота ФК «Здвиж», але 
результату він не дав. На останніх хвили-
нах тайму О. Богдюк проривався до воріт 
суперника, але після контакту з Є. Черна-
лівським упав недалеко від лінії штрафно-
го майданчика. Рефері, який знаходився у 
кількох метрах від моменту, вбачив у діях 
капітана «Юніора» симуляцію і показав 
йому жовту картку.

У перерві вболівальники, говорячи про 
перший тайм, приходили до думки, що 
«Юніор» має дотиснути «Здвиж» і пере-
ломити хід гри. Команди на поле вийшли 

без замін. Не змінився і малюнок гри. «Зе-
лені» – атакують, «червоно-білі» – захища-
ються. Р. Підорін має моменти, але рятує 
голкіпер.

Відбивши натиск господарів та прові-
вши ряд замін, гостям почали вдаватися 
гострі контратаки. Спочатку В. Іванюта, 
пробиваючи з кількох метрів головою, не 
влучив у ворота. А потім м’яч після пострі-

лу О. Балаховського із-за меж штрафного 
майданчика пройшов у метрі від бокової 
стійки. Якби він влучив у ворота, О. Захар-
ченко не врятував би.

На 78-й хвилині Р. Назаров, перехо-
пивши м’яч у центрі поля, обіграв А. Харі-
ханова після слаломного проходу вийшов 
віч-на-віч з голкіпером, але, перекидаючи 
його, влучив у стійку. Проте першим на 
добиванні був М. Савастру, який і подвоїв 
рахунок.

Після цього «Юнінор» усіма силами 
пішов у атаку, а «Здвиж» періодично огри-
зався. Але небезпечний момент виник 
саме біля воріт макарівчан. Знову ж таки 
Р. Назаров отримав м’яч, обіграв Д. Лит-
вина, вийшов на побачення з голкіпером 
суперників. Але цього разу, перекидаючи 
його, нападник перекинув і ворота.

Останні хвилини гри пройшли в напру-
женій боротьбі, але без гострих моментів. 
Фінальний свисток арбітра зафіксував 
першу перемогу ФК «Здвиж» у першості 
області. А чергова обіцянка Є. Черналів-
ського стала реальністю.

Гравець матчу ФК «Здвиж»: від вбо-
лівальників можна було почути найрізно-
манітніші варіанти кращого гравця у скла-
ді «червоно-білих». Це і Ю. Боримський, 
який цементував захист, це і О. Білан – ав-
тор першого голу, це і Р. Назаров, співав-
тор другого голу. Але, на нашу думку, на-
справді на звання кращого у складі гостей 
заслуговує воротар О. Ковальов. На його 
рахунку, як мінімум, тричі врятовані воро-
та. Чого лише вартий його сейв після уда-
ру О. Богдюка зі штрафного та відбиття 
повторного добивання від Я. Шалона!

Гравець матчу СК «Юніор»: для «зе-
лених» після такої гри швидше потрібно 
звання «антигравець». І, без всяких сумні-
вів, сюди має бути віднесений Я. Шалон. 
Перебуваючи  на полі, гострими момента-

ми він не запам’ятався. Крім того, постій-
но нервував і підвищував голос на партне-
рів, чим змушував нервувати і їх.

По завершенні гри гравці ФК «Здвиж» 
подякували вболівальникам, які їх палко 
підтримували протягом всієї гри, та пообі-
цяли, що ця перемога стане переломною 
у їхніх виступах у першості. 

…«Юніорівці» покидали поле засму-
ченими. Це  вже друга поспіль поразка у 
першості. Але якщо за поразку від «Ко-
лос» (Пустоварівка) соромно не було, то 
подібного про гру з ФК «Здвиж» сказати 
не можна.

Інф. «М.в.».

груПа «б».

17.00. Лютіж, стадіон «Діназ».
Арбітр: Грицай.
ФК «Макарів»: А. Гавриш – В. Ста-

новський (Н. Коваль), Д. Єлісєєнко, Б. 
Руденко, Б. Боровий (В. Дакал) –В. Чуб, 
І. Римарьов, Р. Крамаренко, Г. Наумов, О. 
Карпенко – М. Хмільовський.

Голи: побережний (18), Колочко 
(73) – М. Хмільовський (31).

ФК «Макарів» знову програв там, де не 
мав програвати. Цього разу «жовто-сині» 
не здобули очків у Лютежі в протистоянні 
з місцевим «Діназ-2». 

Макарівчани контролювали м’яч, ство-
рювали моменти,  але знову поступилися. 
Вишгородці за всю гру створили чотири 
моменти, однак два з них вони змогли пе-
ретворити у забитий м’яч.

Спершу на 17-й хвилині гравці «Діна-
зу» провели стрімку контратаку по право-
му флангу, яка завершилася прострілом 
на дальню стійку, де захисники ФК «Мака-
рів» загубили гравця суперників – 1:0. 

Однак жовто-сині не знітилися, а про-
довжували насідати на ворота господарів. 
Зрештою, після навісу до штрафного м’яч 
влучив у поперечину, а на добиванні пер-
шим виявився Микола Хмільовський, який 
обробив м’яч та потужним ударом зрівняв 
рахунок – 1:1. 

Повністю під контролем ФК «Макарів» 
пройшли і дві третини другого тайму. Ре-
зервісти «Діназу» грали досить грубо, за 
що арбітр неодноразово карав їх «гірчич-
никами». Особливо запам'ятався епізод, 
коли Олександр Карпенко вибігав один 
на один з голкіпером, а захисник зупинив 
його ударом ззаду по нозі… 

Згадався минулорічний матч ФК «Ко-
пилів» – ФК «Макарів», коли в аналогічній 
ситуації гравець ФК «Макарів» Ігор Радзі-
євський у середині 1-го тайму був вилу-
чений з поля за «фол останньої надії». А 
що ж цього разу? Лише жовта для гравця 
суперників… 

Проте, ближче до закінчення гри, гос-
подарі поступово стали перехоплювати 
ініціативу. Причина цьому – коротка лава 
запасних ФК «Макарів». Господарі протя-
гом всього 2-го тайму кидали у бій свіжі 
сили, натомість у нашої команди вибір був 

не великий… Та й ті гравці, що вийшли на 
заміну, підсилити гру команди не змогли. 

Господарі другий гол (як, до слова, і 
перший) забили з контратаки. Тепер саме 
вони контролювали хід поєдинку, адже ФК 
«Макарів» був обмежений у часі для того, 
аби зрівняти рахунок. 

Вирішальний епізод стався за кілька 
хвилин до фінального свистка. Атака ФК 
«Макарів» закінчилася взяттям воріт,  та 
боковий арбітр скасував гол через оф-
сайд. Про суперечливість моменту крас-
номовно свідчить діалог представників 
ФК «Макарів» з арбітрами матчу після гри. 

«Я принял решение, что был офсайд», – 
заявив боковий арбітр. Саме формулю-
вання фрази змушує задуматися про 
впевненість лайсмена у власних словах… 

А ще більше вразила фраза з вуст го-
ловного арбітра матчу: «А как по мне, то 
не было». Коментарі, як мовиться, зайві… 

Гравець матчу: Команда загалом 
проявила себе дуже добре, однак не ви-
стачило замін, які б підсилили коллектив 
у кінцівці матчу. Особливо впевнено ві-
діграв правий захисник Віталій Станов-
ський, який на своєму фланзі діяв бездо-
ганно. Дуже шкода, що в середині другого 
тайму він був змушений залишити поле 
через ушкодження.

Андрій БУЛАХ.

ПерШістЬ киЇвщини З футбоЛу. 3 червня 2018 р.

макарів має ПриЗера 
чемПіонату світу

1–3 червня на Мальті під егідою Всесвітньої бездопінгової федерації (WDFPF) 
проходив чемпіонат світу  з пауерліфтингу (окремі вправи). Я дуже рада що у Сергія 
Вдовиченка вийшло те,  до чого він так довго прагнув. У перший день змагань в при-
сіданнях  – срібло з рекордом України, а в останній – бронза в становій тязі. 

Дякую всім,  хто підтримував Сергія і допоміг йому поїхати на  цей чемпіонат!  
Окремо дякую  Макарівському селищному голові Вадиму Токарю за чуйність і під-
тримку. Завдяки вам усім у нас в Макарові з’явився призер чемпіонату світу і рекор-
дсмен України!

Facebook сторінка тетяни РУДКІВСьКОї.



”

9Макарівські вістіМакарівські вісті№ 22   8 червня      2018 р.

освячення ікон Димитрія ростовсЬкого 
та миколая чуДотворця

соціаЛЬна ПіДтримка осіб
 З інваЛіДністю та ДітеЙ З інваЛіДністю

Розпорядженням голови Київської  обласної державної адміністрації від 
13.05.2017 № 205 схвалено проект  «Київської обласної цільової програми  соці-
альної підтримки в Київській області людей з інвалідністю на 2017–2020 роки», а 
рішенням Київської обласної ради сьомого скликання від 22.06.2017 № 346-15-VII 
було затверджено Київську обласну цільову програму соціальної підтримки в Київ-
ській області людей з інвалідністю на 2017–2020 роки  (далі – Програма).

Головним  розпорядником  бюджет-
них коштів  та відповідальним  виконавцем  
Програми є Департамент  соціального  за-
хисту населення  Київської  обласної  дер-
жавної адміністрації.

Програма  спрямована на посилення  
різних видів соціальної допомоги  соціаль-
но незахищеним верствам населення, на-
дання  невідкладної  підтримки осіб похи-
лого віку, осіб з інвалідністю, багатодітних 
сімей та  сімей, які виховують  дітей з інва-
лідністю та інших громадян, які опинилися у 
складних  життєвих обставинах.

Основною метою Програми є виконан-
ня першочергових завдань Стратегії роз-
витку Київської області на період до  2020 
року в тому числі: подолання бідності, під-
няття рівня матеріального забезпечення  
найбільш вразливої частини населення 
області в частині реалізації державної по-
літики в системі соціального захисту  на-
селення  на регіональному рівні  за рахунок 
коштів  обласного  бюджету, що буде  спри-
яти зниженню рівня бідності  шляхом за-
безпечення  матеріальної підтримки сімей, 
які складаються  з двох і більше осіб з інва-
лідністю, одиноким  особам з інвалідніс-
тю, особам з інвалідністю по зору та слуху  
І та ІІ групи – на лікування, оздоровлення, 
покращення  матеріально-побутових, со-
ціальних  проблем та особливих обставин, 
також здійснення заходів реабілітації  дітей 
з інвалідністю із захворюванням ДЦП в цен-
трах реабілітації області за кошти  обласно-
го бюджету.

Завдання   Програми   –   спрямування       
коштів місцевого бюджету на вирішення  
соціальних  проблем окремих категорій на-
селення, надання адресної цільової мате-
ріальної  допомоги та компенсації  малоза-
безпеченим  верствам  населення  області. 

Для реалізації Програми  передбачаєть-
ся  виконати  такі завдання: передбачити  
кошти  в обласному бюджеті на реалізацію 
Програми з метою надання щорічної  разо-
вої  адресної  грошової  допомоги сім’ям, які  
складаються з двох і більше осіб з інвалідніс-
тю, одиноким особам з інвалідністю, особам 
з інвалідністю  по зору  та слуху І та ІІ групи 

– на лікування, оздоровлення, покращення 
матеріально-побутових, соціальних про-
блем  та інших особливих обставин з розра-
хунку у розмірі  прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність, згідно із 
Законом  України «Про державний  бюджет» 
на відповідний бюджетний  рік, якщо роз-
мір сукупного доходу  інваліда  у місяці, що 
передує місяцю звернення, не перевищує 
двох прожиткових мінімумів для осіб,  які 
втратили працездатність  (з 1 січня 2017 р. 
прожитковий мінімум для осіб, які втрати-
ли працездатність  становить 1247 грн, на 
кінець 2017 року  цей показник становить  
1373 грн), а також на здійснення заходів із 
реабілітації дітей з інвалідністю із захворю-
ванням  ДЦП в центрах  реабілітації  області.

Для реалізації вищезазначених за-
вдань Департаментом соціального  за-
хисту населення Київської  облдержад-
міністрації  були розроблені :

– порядок  надання  щорічної  разової  
адресної грошової допомоги сім’ям, які 
складаються з двох та більше осіб з інва-
лідністю, одиноким особам з інвалідністю 
по зору  і слуху І та ІІ груп за  рахунок  коштів 
обласного  бюджету, що  затверджений на-
казом  Департамента соціального захисту 
населення  Київської облдержадміністрації   
від 07 листопада 2017 року № 271, зареє-
стровано  в Головному  територіальному 
управлінні юстиції  у Київській  області  28 
листопада 2017 року за № 101/1007;

– порядок використання коштів, пе-
редбачених з обласного  бюджету  для  
здійснення заходів із реабілітації дітей з 
інвалідністю із захворюванням ДЦП, що  
затверджений наказом  Департамента со-
ціального захисту населення  Київської об-
лдержадміністрації    від 07 листопада 2017 
року № 272, зареєстровано  в Головному  
територіальному управлінні юстиції  у Київ-
ській  області  28 листопада 2017 року за № 
101/1008.

Григорій нЕВМЕРЖицьКиЙ,
начальник управління соціального 

захисту населення 
Макарівської  

районної державної адміністрації.

20 м’ячів, 16 попереджень, два вилу-
чення та перший в сезоні «покер» – все це 
було у трьох матчах четвертого туру чем-
піонату.

«Юність» 6:3 СК «Юніор»
пашківка. Сільський стадіон.
Арбітр: А. Захарченко.
«Юність»: Я. Шульга – В. Прокопчук, А. 

Кравчук, Р. Ванькевич (П. Сокур), Я. Шев-
ченко, Є. Гомон (Д. Москаленко), В. Гро-
гуль, О. Пархоменко, В. Атаманенко, Ю. 
Брамірський, П. Шульга.

Запасні: В. Німченко.
СК «Юніор»: Д. Лещенко – Я. Соплен-

ко (Я. Факторович), І. Ющенко, А. Харі-
ханов, І. Журбей (О. Пугач), С. Міщук (М. 
Шовкун), В. Савран (В. Ольховець), Я. 
Шалон, В. Кулакевич (А. Бельмега), Р. Під-
орін (А. Очеретюк), Б. Башкір (С. Рижук).

Голи: Є. Гомон (17), В. Атаманенко 
(27), А. Кравчук (67), П. Шульга (80,90+6), 
Д. Москаленко (90+7) – Я. Шалон (36), Б. 
Башкір (43), М. Шовкун (61).

попередження: А. Кравчук, В. Про-
копчук, Ю. Брамірський, В. Атаманенко – 
В. Кулакевич, І. Ющенко, Р. Підорін.

Справжні гойдалки влаштували гравці 
«Юності» та СК «Юніор» у Пашківці. Впев-
нений початок від «Юності» і два м’ячі у 
ворота гостей! Після цього «юніорівці» 
відповідають трьома забитими м’ячами! 
Чимось схожий перебіг подій із матчем 
двотижневої давності «Зоря» – СК «Юні-
ор», однак з поправкою на те, що пашків-
ців даний розвиток подій аж ніяк не вла-
штовував і вони відправили в сітку воріт 
макарівчан ще чотири м’ячі! Перша пере-
мога «Юності» у неймовірному поєдинку!

ФК «Здвиж» 3:6 ФК «Грузьке»
наливайківка. Сільський стадіон.
Арбітр: В.Ольховець.
ФК «Здвиж»: Б. Живага – І. Ящук, Ю. 

Боримський, В. Хавченко, Б. Білявський, 

В. Махновецький, Д. Булах, Є. Во-
лощенко, В. Коваленко, О. Білан, 
О. Балаховський.

Запасні: А. Казмірчук, О. Єв-
тушенко, Д. Вертелецький, А. 
Пархоменко, Є. Ковальов, Д. Ав-
раменко, В. Євтушенко.

ФК «Грузьке»: С. Клеменко – 
О. Глушков, В. Сидоренко, О. Бур-
лаченко, О. Тищенко, В. Глушков, 
Ю. Абдулаєв, І. Шестак, В. Безко-
ровайний, Р. Колодзієвський. 

Запасні: М. Бабиченко,  
П. Гудзь, Д. Дзявчук.

Голи: О. Білан (4), Є. Воло-
щенко (25, 90+3) – В. Сидоренко 
(20, 34, 56, 81), Р. Колодзієвський 
(36), О. Глушков (72).

попередження: О. Білан,  
Ю. Боримський, О. Євтушенко – 
В. Шемулянський, О. Бурлаченко, 
В. Глушков, О. Тищенко.

Вилучення:В. Шемулянський,  
В. Глушков.

«Здвиж» та «Грузьке» не стали зражду-
вати своїм традиціям і подарували гляда-
чам цілу купу забитих м’ячів. Маковищанці 
двічі виходили вперед, однак цього разу 
їм не судилося зачепитися бодай за нічий-
ний результат. 

А от футболісти з Грузького після цьо-
го матчу опинилися на позиції лідера, 
маючи у своєму активі 14 забитих м’ячів 
– найкращий показник серед команд чем-
піонату. 

Особлива заслуга в цьому – Віктора 
Сидоренка, який  забив чотири м’ячі і очо-
лив список бомбардирів із сімома голами. 
Саме так, Віктор забив рівно половину 
всіх м’ячів ФК «Грузьке»! Так тримати! 

Затьмарює позитивний результат 
лише той факт, що гості були змушені до-
гравати матч у дев’ятьох: достроково за-
лишили поле Володимир Шемулянський 

та В’ячеслав Глушков. І якщо Володимир 
один із двох «гірчичників» отримав у ігро-
вій ситуації, то В’ячеслав дозволив собі 
нецензурні вислови у бік бокового арбі-
тра…

«Зоря» 1:1 «Стимул»
Королівка. Сільський стадіон.
Арбітр: О.Мамедов.
«Зоря»: Є. Назаров (Б. Міщенко) – В. 

Міщенко, Р. Кибукевич (Р. Приходько), 
О. Махов (М. Худенко), О. Кривенок (О. 
Левченко), Н. Ануленко, С. Кузьмич, І. Пе-
триченко, Г. Петриченко, Б. Коверзюк, О. 
Шовкун.

Запасні: Р. Гайнулін, О. Гайнулін, С. 
Васецький.

«Стимул»: П. Гапієнко – А. Катренко 
(В. Ромашко), Б. Ткачук, М. Сивач, С. Ба-
раненко, О. Струк (С. Шевчук), М. Крав-

ченко, Д. Якименко, В. Расюк, С. Захар-
ченко (В. Зінченко), Д. Євтушок.

Запасні: Р. Котляр, М. Громниицький, 
М. Сліпко.

Голи: С. Кузьмич (90+4, пен.) – А. Ка-
тренко (11).

попередження: Д. Якименко.
Зовсім не схожим на вищезгадані по-

єдинки виявився матч у Королівці. Лише 
два забиті м’ячі (у порівнянні з Пашківкою 
та Наливайківкою – досить мало) та одне 
попередження (що не може не тішити). 

Перший гол був забитий «Стимулом» 
на початку гри і королівцям довелося весь 
матч шукати ключі до воріт суперника. Зна-
йти ж їх вдалося на самісінькій кінцівці гри – 
на 4-й компенсованій хвилині з пенальті. Ні-
чия, і обидві команди продовжують займати 
5-е та 6-е місце в турнірній таблиці.

Андрій БУЛАХ. 

чемПіонат  макарівсЬкого раЙону З футбоЛу

У дні Святої Трій-
ці, а саме 28 травня 
цього року, гарного 
сонячного  дня у хра-
мі Святого Миколая 
Чудотворця, Україн-
ської православної 
церкви Київського па-
тріархату, який висо-
чіє над плесом річки 
Сивка, що в селі Ко-
зичанка Макарівсько-
го району, відбулося 
святкове Богослужін-
ня та освячення ікон 
Святителя Димитрія 
Ростовського (Данила 
Туптала) – уроджен-
ця Макарівщини – 
і Святого Миколая Чу-
дотворця, на честь 
якого названо храм.

На цю знаменну по-
дію прибули чисельні 
віряни села Козичанка, 
навколишніх сіл та гості 
зі столиці. Божу службу 
відправив і освятив лики 
Святих протоієрей отець 
Павло Найденов з бла-
гословення Святійшого 
Патріарха Київського і 
всієї Руси-України Філа-
рета. Великоформатні 
ікони (розміром 1 м 20 
см на 60 см) створено 
художником-іконопис-
цем Євгеном Марчуком, 
родове коріння якого з 
Козичанки. 

Зазначимо, що на 
Макарівщині ще не було 
ікони Димитрія Рос-
товського, виконаної на 
дошці у класичній техніці 
левкасу, написаної тем-
перою і витвореної професійним худож-
ником-іконописцем.

Обидві ікони були задумані митцем 
як дипломні роботи. Після захисту ди-
плома паном Євгеном вони були шля-
хетно  передані Київським державним 
інститутом декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну імені Михайла Бой-
чука з доброї волі ректора Оксани Пол-

тавець-Гуйди козичанській церковній 
громаді.

Висловлюємо щиру вдячність пані 
Оксані за благодійний вчинок!

Дякуємо всім, хто долучився до цієї 
знакової події. 

Владислав тАРАнЮК,
член національної спілки 

журналістів України.
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Один із найстаріших  навчаль-
них закладів  України – Не-

мішаївський агротехнічний коледж 
готовий привітно відкрити двері май-
бутнім абітурієнтам!  З перших днів 
свого існування, а саме з 1912 року 
коледж має величезний шлях станов-
лення і вдосконалення, увійшовши у 
1997 році до структури  Національ-
ного університету біоресурсів і при-
родокористування України, що дає 
можливість нашим випускникам про-
довжувати навчання за скороченим 
терміном. 

В усі віки в пошані були люди, що 
ростили хліб. Хліборобське ремесло 
передавалося з діда-прадіда синам, 
від них – внукам і правнукам. І так 
безкінечно... «Хліборобському роду – 
нема переводу», – ствердно говорить 
народна мудрість.

У нашому коледжі навчаються мо-
лоді люди, які обрали високе призна-
чення бути мудрими, освіченими гос-
подарями на рідній землі, які прагнуть 
ростити хліб та плекати сади. 

Навчають студентів 126 високок-
валіфікованих викладачів. За всі роки 
освітньої діяльності зі 
стін коледжу вийшло 
понад 30 тис. фахівців 
найпочеснішої на зем-
лі хліборобської про-
фесії.

Усім відомо, що 
якісна освіта сьогод-
ні є запорукою ста-
новлення стабільного 
майбутнього завтра. 
Тому, якщо ви мрієте 
стати висококваліфі-
кованим фахівцем,  
який буде затребува-
ним на ринку праці, 
зможе вирішувати за-
вдання, що стоять перед економікою 
незалежної України, вам варто більше 
дізнатися про відокремлений підроз-
діл Національного університету біоре-
сурсів і природокористування України 
немішаївський агротехнічний ко-
ледж, який здійснює підготовку  фа-
хівців  освітньо-кваліфікаційного рів-

ня «молодший спеціаліст» і освітнього 
ступеня «бакалавр» денної та заочної 
форми навчання за державним за-
мовленням та на контрактній основі.

В нашому навчальному закладі ви 
маєте можливість освоїти такі спеці-
альності:

Агрономія. Кваліфікація: агро-
технік.

Економіка підприєм-
ства.  Кваліфікація: молод-
ший спеціаліст з економі-
ки підприємства.

Фінанси, банківська 
справа та страхування. 
Кваліфікація: молодший 
спеціаліст з фінансів і кре-
дитів.

Ветеринарна меди-
цина.  Кваліфікація: Фель-
дшер ветеринарної меди-
цини.

технологія виробни-
цтва і переробки продукції 
тваринництва. Кваліфіка-
ція: технік-технолог.

Водні біоресурси та ак-
вакультура. Кваліфікація: 
технік-рибовод.

транспортні техноло-
гії. Кваліфікація: інженер з 
безпеки руху.

Агроінженерія. Кваліфікація: 
технік-механік.

Електроенергетика, електро-
техніка та електромеханіка. Квалі-
фікація: технік-електрик.

Заочна форма навчання від-
криває необмежені можливості для     
успішного кар’єрного росту і саморе-
алізації особистості.

Навчаючись на заочному відділен-
ні,  ви можете:

– поглибити свої знання у вже 
освоєній сфері;

– здобути другу освіту;
– радикально змінити спе-

ціалізацію.
Заочне відділення готує 

молодших спеціалістів за 
спеціальностями: «Агроінже-
нерія», «Електроенергетика, 
електротехніка та електроме-
ханіка»;  бакалаврів – «Агроін-
женерія», «Електроенергетика, 
електротехніка та електроме-
ханіка».

тільки студенти-заочники 
мають переваги:

– можливість поєднання 
навчання з роботою;

–  оплачувана відпустка для 
участі в екзаменаційних сесіях (до 40 
днів у рік);

–  двохмісячна відпустка зі збере-
женням зарплати для виконання ди-
пломної роботи;

– можливість вдосконалення своїх 
знань і практичних навиків.

Зберігаючи історичні традиції і 
національний характер вищої освіти, 

коледж успішно інтегрується у євро-
пейський і світовий освітній простір. 
Сьогодні наші студенти мають ре-
альну можливість здобувати освіту, 
рівень якої відповідає міжнародним 
стандартам навчання, що дозволяє їм 
бути спроможними на ринку праці.

До послуг сту-
дентів коледжу – 
потужна сучасна 
матеріально-тех-
нічна база: 9 на-
вчальних корпусів, 
60 кабінетів, об-
лаштованих сучас-
ним обладнанням, 
технічними засо-
бами навчання, 
комп’ютерною тех-
нікою; 65 лабора-
торій, бібліотека з 
книжковим фондом 
125 тис. примір-
ників, читальний 

зал на 120 місць, де встановлено 5 
комп’ютерів з сучасним програмним 
забезпеченням, спортивно-оздоров-
чий комплекс із тренажерними зала-
ми, спортмайданчиками, стадіоном; 
медпункт, стоматологічний кабінет, 
їдальня, кав’ярні, актовий зал, три 
гуртожитки. Крім того, життя студен-
та – це і цікаве та корисне дозвілля: 
науково-пошукова робота, олімпіади, 
художня самодіяльність, гуртки,  май-
стер-класи,  зустрічі, екскурсії, кон-
курси, спортивні секції, змагання.

Традиційним вже стало проведення 
Дня відкритих дверей у коледжі, адже 
це дає змогу ближче познайомитися із 
напрямами підготовки, матеріально-
технічним забезпеченням навчально-
го процесу, лабораторіями та кабіне-
тами, безпосередньо поспілкуватися 
із керівництвом, викладачами та сту-
дентами. 

Наступний День відкритих две-
рей – 9 червня 2018 року. Запрошу-
ємо звертатися у зручний для вас час 
за телефонами: приймальня дирек-
тора (04577) 4-11-55,  097-041-55-08,  
063-957-40-93,  099-739-15-11

Веб-сайт: http://ndak. сom.ua
До речі, станом на 01.11.2017 р.  

кількість студентів з Макарівського 
району – 66 осіб.

Статтю підготувала 
Олена КищУК.

уВійдіТЬ у храм Науки

Відокремлений підрозділ національного університету 
біоресурсів і природокористування України

«нЕМІШАїВСьКиЙ АГРОтЕХнІЧниЙ КОЛЕДЖ»
ОГОЛОШУЄ пРИйОм 

на 2018 навчальний рік 
на базі 9 кл. та 11 кл.  за такими спеціальностями:

– Агрономія;
– Фінанси, банківська справа та страхування;
– економіка;
– Транспортні технології;
– Агроінженерія;
– електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка;
– Ветеринарна медицина;
– Технологія виробництва та переробки 
продукції тваринництва;
– Водні біоресурси та аквакультура.
Студенти денної форми навчання отримують ака-

демічну та соціальну стипендії.
на території коледжу: три гуртожитки, їдальня, 

медичний пункт, стоматологічний кабінет, мистецький 
центр, спортивний комплекс, кінноспортивна школа, 
зооцентр.

Адреса: 08754  Київська обл., Бородянський 
р-н, смт немішаєве, вул. технікумівська, 4.

Контактна інформація: приймальня директора
 (04577) 4-11-55; 097-041-55-08; 063-957-40-93; 

099-739-15-11.
Email:  nat_college@nubip.edu.ua

Веб-сайт: http://ndak. сom.ua
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мої  батьки
присвята Григорію Васильовичу ЧЕРВОнОМУ

(який пішов із життя 2 квітня 2017р.)

Одвічний вислів: «Як хочеться мені з роками
поїхати в село до тата і до мами»,
Щемить у серці, душу розрива,
Бо рідного батька навіки нема.

Інколи тата бачу  вві сні,
всміхається й каже: «Доню!», – мені.
Мій  рідний, тату, як тебе не вистачає.
А серце все болить, прийти і
 Поклонитися могилці знов бажає.

Повести з тобою тиху розмову,
Просити пораду знову і знову.
тобі там спокійно, ніхто не турбує,
А серце болить за тобою, сумує.

Мама лишилась без тебе одна,
Як тая журавка ходить сумна.
На що не погляне,  – все ти поробив,
та з нею подовше ти не пожив.

А ще вечорами так туга бере,
Ніхто вже «дружино» її не назве.
А вечір і ніч такі довгі тягнуться,
Думки все снують, мов той хміль розів’ються…

І молиться Богу щоночі вона
Шепоче молитви тихо сумна.
Щоб Боженько Царство Небеснеє дав,
А пам’ять про тата в серцях зберігав.

Матусю рідненька не плач, не тужи,
Для мене із братом  ти довше живи.
До внуків всміхайся і нами радій,
Своєю любов’ю всіх нас обігрій.

А ми дочеринську й синівську любов
тобі даруватимем знову і знов.
І будем спішити до тебе, до хати
Як тільки ми зможем тобі помогати.

Ольга пОЛІщУК.
Київська обл., смт Згурівка.
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МОЛОДШиХ 
ОпЕРАтОРІВ  
АЗК 
(ЗАпРАВниКІВ);

пРиБиРАЛьниць.

Яна 
067 691 26 84

автотрансПортное 
ПреДПриятие 

«трансЛогистик» (скЛаДы атб) 

на Постоянную роботу ПригЛаШает:
операторов азС; 

диСпетчера; медСеСтру.
ТеЛ.  050-480-49-73.

тов «енергія»  
запрошує На роботу

 слюсарів з ремонту 
вантажних автомобілів.

Вимоги: досвід роботи;
відсутність шкідливих звичок;
Звертатися за адресою: 

Київська область, 
Макарівський район, 

с. Гавронщина, 
вул. Шевченка, 19

(корпус A).
тел. 050-476-84-75.

Адміністрація та профспілковий комітет Макарівської ЦРЛ 
глибоко сумує та висловлює щирі співчуття лікарю поліклі-
нічного відділення кабінету УЗО Олегу Леонідовичу Кли-
менку та лікарю-неврологу Людмилі Михайлівні Клименко 
з приводу тяжкої втрати – смерті батька 

Леоніда Ануфрійовича.

ЗАГУБЛЕНЕ  посвідчення «Учасника бойових дій» серії ЮА 

№ 042962, видане 10 березня 2015 року Адміністрацією Дер-

жавної прикордонної служби України на ім’я ДОБРОВОЛь-

СьКОГО Віталія петровича, вважати недійсним.
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Шлемо сердечні вітання з нагоди: 
90-річчя з Дня народження –

Марії яківні МЕЛАнІЧ із Грузького;
80-річчя з Дня народження –

Ганні Борисівні ОтРОщЕнКО з Людвинівки;
Миколі Андрійовичу КиРиЧЕнКУ з новосілок;
Ользі Мусіївні пОЛОЗЮК із пашківки;
тетяні Степанівні ЗУБАР із Червоної Слободи;
Ганні Дмитрівні ЛиСЕнКО та
Світлані Опанасівні тиМОШЕнКО з Макарова.
Шановні іменинники! Щиросердеч-

но вітаємо вас з Днем народження! від 
душі зичимо міцного здоров’я, оптиміз-
му, гарного настрою. Нехай доля дарує 
наповнені щастям многії літа. Хай вас 
завжди підтримують рідні люди, а у ва-
шому домі панують мир і добро!

З повагою, Президія Макарівської 
районної організації ветеранів України.

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!

КУпЛЮ МАКУЛАтУРУ, пОЛІЕтиЛЕн. 
Дорого. Самовивіз.

тел.: 050-183-84-58; 098-092-23-74.   

житомирСькі вікНа «теплаплаСт»
МеТАлОПлАСТиКОВІ ВІКНА ТА ДВеРІ, 

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

* * * * *

металоплаСтикові вікНа,
броНьоваНі двері.

тел.: 050-447-87-08, 063-851-65-91.

П/П “ХАРЧУК”. ЖитомиРсьКі віКнА,
 бРоньовАні двеРі, бАлКони, ЖАлюзі.
тел.:  097-461-96-17; 095-194-85-62.

МЕтАЛОЧЕРЕпиця, пРОФнАСтиЛ, пЛАнКи 
за вашими розмірами та інше.      Makbud.com.ua

тел.: 093-005-70-99; 096-897-00-96.

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

;

;

;

.

к у п у є М о    Д о р о Г о
корів, коней та МолоДняк.
т е л е ф о Н и :  0 9 8 - 4 6 7 - 5 2 - 2 2 ; 

0 9 5 - 7 5 5 - 2 1 - 2 8 ;  0 6 3 - 5 8 2 - 5 6 - 9 5 .

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.

13 червНя 
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

щирі вітання
Вітаємо з Днем народження депутата 

Макарівської районної ради
Миколу Михайловича КУРАЧА 
з 45-річчям з Дня народження.

Шановний імениннику! Бажаємо вам міцного 
здоров’я на многії літа, благопо-
луччя, щедрої долі, щастя у житті, 
творчої наснаги у відповідальній 
роботі на благо громади! Нехай 
ваша енергійність, душевність і 
людяність привертають до вас тих, 
хто працює та спілкується з вами, 
та нових надійних друзів. Хай життя 
буде наповнене яскравими поді-
ями, успіхами та щирими посміш-
ками рідних і друзів! 

З повагою, Мотижинська сільська рада.

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

Відділ освіти, фізичної культури і спорту  Мака-
рівської районної державної адміністрації вітає із за-
кінченням навчання та  першим випуском водіїв вечірньої 
групи Макарівського міжшкільного навчально-виробничо-
го комбінату!  

Бажаємо вам отримані знання і навички використати в 
усій повноті, а   навчальному  центру  бажаємо довголіття,  
відкриття нових горизонтів у спеціалізації для   отримання 
різноманітних  робітничих професій школярами та молод-
дю району, натхнення у праці всьому колективу і всіляких 
гараздів у повсякденному житті!

* * * * *

7 червня  ювілейну дату з Дня народження відсвя-
ткувала вчитель початкових класів Макарівського НВК 
«ЗОШ І–ІІІ ст. – природничо-математичний ліцей»

Лариса Володимирівна ШЕВЧУК.
Шановна імениннице!
Усі найкращі побажання
Від колективу – у вашу честь:
Натхнення, успіхів, кохання,
Чудових перехресть,
Сміливих планів, мрій здійснення,
Щодня родинного тепла.
Щоби здоров’я й довголіття
в долонях доля піднесла!

Шлемо щирі вітання чудовій людині – 
чуйному, доброму другу

Миколі Михайловичу КУРАЧУ
з нагоди 45-річчя з Дня народження.

Дорогий наш імениннику! вітати тебе завжди дуже 
приємно і легко! Будь здоровим – коли людина здорова, 
вона може все подолати і всього досягти. Будь коханим 
– коли в житті є справжня любов, ми можемо гори звер-
нути! Будь успішним – нехай тобі вдається все, за що ти 
берешся! Будь щасливим – нехай її величність Фортуна 
завжди буде до тебе прихильна! Будь багатим – адже 
так приємно, коли твої мрії втілюються в життя! Нехай 
тебе завжди переповнює невичерпна 
енергія для здійснення всіх твоїх ба-
жань, а вдома панують затишок, мир, 
любов і щастя. І, головне, залишайся 
таким же веселим, душевним, щирим 
– людиною з гарячим серцем, яким ми 
тебе знаємо і любимо!

З повагою, друзі.

робота в києві! вакаНСії з житлом! 
пОтРІБнІ прибиральники, оператори підлогомий-
них машин, двірники. немісцевим надається до-
помога житлом та оплата приїзду до Києва. 
тел.: 068-520-40-19; 099-741-89-06; 073-440-04-24.

Дорогого чоловіка, любимого батька та хорошого сина
Миколу Михайловича КУРАЧА 

щиро вітаємо з 45-річчям з Дня народження.
Дорогий наш! Ти наша гордість, опора і наша надія 

в житті! Бажаємо Тобі щасливого, заможного життя, 
любові і взаєморозуміння з боку всіх, хто Тебе оточує! 
Ніколи не сумуй, іди по життю з високо піднятою голо-
вою і з гідністю переборюй всі труднощі! Нехай у Твоє-
му житті все йде так, як Ти хочеш! Бажаємо мудрості, 
доброти, щедрості. Щоб настрій завжди був на висоті. 
Успіхів, удачі, везіння. А ще:

Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Хай Бог береже тебе, любий, весь час,
та іншого щастя нам більше не треба,
Живи тільки, рідний, із нами й для нас!

люблячі Тебе: мама ліда, 
дружина Валя, дочка Юля та син Роман.

Щиро вітаємо з 45-річним ювілеєм з Дня народження 
шановного зятя, доброго братового

Миколу Михайловича КУРАЧА.
Дорогий Миколо! Бажаємо Тобі любові, яскравих, 

незабутніх зустрічей, вірних друзів, святкового настрою, 
виконання заповітних бажань і творчих звершень, міцної 
і дружної сім’ї! Щоб Твоя робота завжди приносила Тобі 
не тільки гідні доходи, але і задоволення!

Нехай здоров'я завжди добрим буде,
Щоб у роботі ладилось усе,
За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе,
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Бажаєм тепла, добра і любові!
Хай Господь дарує многії літа,
А в серці довіку живе доброта!
А ще будь веселим, частіше жартуй,
Любов і радість нам всім даруй!

З повагою: теща Наташа, тесть Петро, 
братова Марія із сім’єю.

:::  реклама та оголошеННя  :::

* * * * *

* * * * *

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

пРОДАЮ двигатель ЗМЗ 406 (карбюраторный),  

Кпп (5-ступенчастая), ГБО (2 поколения, балон 90 

л), блок управления зажигания для Газели, Волги, 

УАЗа. Хорошее состояние. тел. 095-103-24-10.
пРОДАЮ ЗЕМЕЛьнУ ДІЛянКУ 

під забудову 0,15 га в Макарові (вул. Лазурна).
тел. 098-262-21-19.

пРОДАЮ FiAt Doblo, 2004 р.в., 
пасажирський, білого кольору у хорошому 
стані, двигун -1,9, дизель. ціна – договірна. 

тел. 096-239-79-57.

ШаНОВНа грОмадО! 
14 червня ц. р. в  Макарівському кіно-концертно-

му залі «Ольвія» відбудеться вечір, присвячений   
Ігорю Леонідовичу ГОДЕнКОВУ. 

Запрошуємо не тільки прихильників його твор-
чості, але й усіх бажаючих вшанувати пам’ять про 
цього харизматичного, талановитого письменника, 
педагога, котрий так передчасно пішов у Вічність. 

Початок вечора о 17.00 год.
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Г о р о с к о п На 11 – 17 червНя

8 червНя

+13; +24
9 червНя

+16; +28
10 червНя

+16; +26

12 червНя

+19; +29
13 червНя

+20; +23
14 червНя

+18; +28

11 червНя

+14; +27

15 червНя

+19; +26

ПогоДа

цитАтА тиЖня:  
 

24 червня 1182 р. – 3 жовтня 1226 р.

віДПовіДЬ До сканворДу 
у номері 21

* * * 
* * * 

* * * 

Почніть робити те, 
що потрібно. 

Потім робіть те, що можливо. 
І ви раптом виявите, 

що робите неможливе. 
Св.Франциск АСІЗСьКий.

* * * 

* * * 

Дружина чоловiку:
– Саш, чому ти весь час 

злишся?
– та тому, що я  – 

вiталiк!

– Офiцiанте, я вже 
двi години чекаю холо-
дець!

– Ну, все-все, постави-
ли варити!

– вася, ти одружився на 
Ользi?

– Нi, вона сказала, що 
я – бiдний.

– Але у тебе багатий 
дядько. Чому ти їй про це 
не сказав?

– Я сказав!
– I що?
– тепер вона… моя 

тiтка.

– Люба, я тебе благаю, 
– давай розлучимося! 
У мене вже немає сил 
бiльше так жити!

– Нi вже, любий! вдо-
вою узяв – вдовою i за-
лишиш!

– Розумний в гору 
не пiде, розумний гору 
обiйде!

– А ви точно наш новий 
iнструктор з альпiнiзму?

– Лiкарю, у мене щось 
болить.

– Ось вам якась пiгулка.

Сiмейна сцена:
– Я вiддала тобi кращi 

роки мого життя!
– Не лякай мене, невже 

будуть ще i гiршi?
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ОВЕн (21.03–20.04). Перша 
половина тижня – мобi-
лiзацiя всiх сил i рiшучостi 
вiдстояти свої позицiї та 
iнтереси. Не ризикуй-
те, але наполягайте на 

тому, що для вас  важливе, керуйте в 
ситуацiях, де вiдчувається загальна 
розгубленiсть. З четверга почнеться  
сприятливiший етап, подумайте  про 
вiдпочинок, подорожi, розваги.  При-
ведіть до ладу свої справи – скоро в 
життi з’являться новi цiкавi теми.
Сприятливi днi: 15, 17; несприятливi: 12.

тiЛЕць (21.04–21.05). Го-
ловне в першій половині 
тижня – зберегти порядок i 
стабiльнiсть  в усiх важливих 
для вас сферах i до четвер-
га не провокувати партнерiв 
на сварку. Друга половина 
тижня принесе вiдчуття роз-

рядки i можливостi  зайнятися тим, до 
чого лежить душа. Четвер – найбiльш 
сприятливий для вас день тижня: 
займіться покупками, особистим 
iмiджем або влаштуйте романтичне 
побачення.
Сприятливi днi: 13; несприятливi: 11.

БЛиЗнЮКи (22.05–1.06). 
Перша половина тижня  не-
весела. Але ви можете ви-
явитися  тiєю  людиною 
в колективi, яка знайде 
шляхи виходу зi складних 

ситуацiй, встановить новi зв’язки, 
домовиться з потрiбними людьми.  
З четверга життя оптимізується, 
вiдкриються перспективи в особистих 
стосунках. Плануйте поїздки, покуп-
ки, розваги. У вихiднi – нiяких обме-
жень i можна знайти спосiб випустити 
надлишки енергiї.
Сприятливi днi: 11, 17; несприятливi: 14.

РАК (22.06–22.07). До-
помагайте оточуючим 
пережити важкi часи. Це 
завершальний акорд у 
подiях декiлькох останнiх 
тижнiв. I з четверга ви 

вже почнете бачити безтурботнi сни. 
Домашнiм  справам – першорядне 
значення. Плануйте початок ремон-
ту з наступного тижня, якщо в цьо-
му є необхiднiсть. А поки займiться 
пiдготовкою. Недiля –дуже важливий 
для вас день. З нього  почнеться но-
вий i вже цiкавiший етап життя.
Сприятливi днi: 15; несприятливi: 16.

ЛЕВ (23.07–23.08). 
Істотнi змiни у важли-
вих для вас питаннях. 
Особливо, якщо ви на-
родилися 2–3 серпня. 
Не дайте оточуючим 

засумнiватися в тому, що ви контр-
олюєте ситуацiю. I все, що ви робите, 
буде наповнене сенсом i приверне 
до вас союзникiв та нових партнерiв. 
З четверга вiдбудуться кардинальнi 
змiни. У вас з’являться приємнi 
таємницi, якi заберуть велику частину 
часу й уваги.
Сприятливi днi: 15; несприятливi: 12.

ДiВА (24.08–23.09). 
У справах керуйтеся 
тiльки здоровим глуздом 
i не поспiшайте з ново-
введеннями – вiрогiднi 
прорахунки i втрати. Ко-

рисну iнформацiю можна одержати 
вiд зарубiжних партнерiв. Саме цi кон-
такти  будуть  найбiльш перспектив-
ними. У дальнiх подорожах можливi 
романтичнi знайомства. Бiльше уваги 
батькам та iншим членам сiм’ї. З чет-
верга життя знайде повноту, можна 
чекати ясностi i позитивних змiн.
Сприятливi днi: 13, 14; несприятливi: 11.

тЕРЕЗи (24.09–23.10). 
Вашi матерiальнi перспек-
тиви полiпшуватимуться.  
Начальства стане прихи-
льнiшим, адже саме ви по-
бачите навiть у складних 
ситуацiях рацiональне зер-

но. Друга половина тижня вiдкриє 
перспективи вiдразу в декiлькох на-
прямках. Кардинальнi змiни пiдуть на 
користь  – поспiшайте скористатися  
нагодою почати яку-небудь тему з чи-
стого аркуша.
Сприятливi днi: 12; несприятливi: немає.

СКОРпiОн (24.10–22.11).  
Доведеться проявляти лiдерськi 
якостi i тягнути основне на- 
вантаження. З четверга  – 
зовсiм iнша справа. Вiдбу-
деться iстотне зрушення у 
справах, вам тiльки зали-

шиться скористатися можливостя-
ми, що вiдкриваються, i пiдтримкою 
однодумцiв. Плануйте вiдпустку, 
подорожi. Розширюйте коло спiл-
кування, зачаровуйте, флiртуйте  – це 
допоможе вам швидко вiдновити сили 
i налаштуватися на новi дiї.
Сприятливi днi: 12, 17; несприятливi: 16.

СтРiЛЕць (23.11–21.12). 
Цей тиждень буде тестом 
ваших здiбностей на  вихiд 
з будь-якої ситуацiї. До чет-
верга покладайтеся тiльки на 
себе, але дiйте рацiонально, 

а не пiд впливом моменту. З другої 
половини тижня життя наповниться 
новими iдеями, пiднесенням вiд но-
вих перспектив i можливостей. Якщо 
є можливiсть, вiзьмiть вiдпустку i хай 
потік подiй несе вас у новому напрямi.
Сприятливi днi: 12; несприятливi: 17.

КОЗЕРiГ (22.12–20.01) 
Перша половина тижня – 
один з ключових перiодiв  
року. Зберiгайте оптимiзм, 
а в особистому життi спро-
буйте дiйти визначеностi 

i обговорити з близькою люди-
ною спiльнi довгостроковi плани. З 
вихiдних у вас може вiдкритися друге 
дихання. До робочих питань дода-
дуться домашнi справи. Не забувайте 
про своє здоров’я, знаходьте час для 
вiдпочинку. А до початку глобальних 
проектiв приступайте тiльки з нового 
тижня.
Сприятливi днi: 11, 16; несприятливi: 17.

ВОДОЛiЙ (21.01–19.02). 
Пливіть за течією, справ-
ляйтеся з проблемами по 
ходу їх виникнення,  про-
сіть про допомогу тих, у 

кого є владні  повноваження.  З другої 
половини тижня випробування зали-
шаться позаду i можна  експеримен-
тувати, якщо є необхiднiсть. У особис-
тому життi почнеться перiод розваг i 
пригод. До недiлi не поспiшайте нiчого 
мiняти в партнерських вiдносинах, 
але спробуйте досягти ясностi.
Сприятливi днi: 11; несприятливi: 12.

РиБи (20.02–20.03). Цей 
тиждень пiднесе свої «сюр-
призи». Щоб впоратися 
з навантаженням, розставте 
прiоритети i не вiдволiкайтеся 
на другоряднi справи. 
Якщо у вас є люди в пiдпо-

рядкуваннi, проявiть бiльше уваги до 
їхнiх проблем. Пiдтримуйте атмосфе-
ру спiльностi, разом шукайте вихiд у 
складних ситуацiях. З четверга  спра-
ви пiдуть успiшнiше. Спiльнi заходи 
зi старими, перевiреними друзями 
допоможуть вам вiдновити душевну 
рiвновагу. З недiлi можете будувати 
новi плани.
Сприятливi днi: 15, 17; несприятливi: 14.


