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У Макарів завітав  Олександр канівець

' стор.  5.

рішення стОсОвнО пОчаткОвОї шкОли 
МакарівськОгО нвк «загальнООсвітня 

шкОла і-ііі стУпенів – прирОдничО-
МатеМатичний ліцей»

3 серпня члени постійно діючої робочої групи з питань забезпечення надійності та безпеки експлу-
атації об'єктів соціальної інфраструктури Макарівського району, на чолі з в. о. голови Макарівської 
райдержадміністрації, голови комісії Іваном Рознаєм оглянули приміщення початкової школи Макарів-
ського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничо-математичний ліцей», у зв'язку зі звер-
ненням директора закладу Надії Українець щодо аварійного стану даного приміщення. 

Школа має свою давню історію. Природні стихії завдали значної шкоди приміщенню: у зв'язку з двотижневою 
дощовою погодою,  що панувала в районі, дах і перекриття спортивного залу знаходяться в аварійному стані. 
Також є окремі ушкодження стін, як і в основній частині, так і над приміщенням навчально-виробничого комбіна-
ту. У ході обговорення даної ситуації, йшла мова про те, що можливе навчання учнів у дві зміни (старші класи) та 
можливостей реалізації проекту будівництва нового приміщення для початкової школи.

Огляд класів, спортивного залу і коридорів був здійснений у присутності голови Макарівської районної ради  
Олександра Гулака, директора Макарівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничо-матема-
тичний ліцей» Надії Українець, Макарівського селищного голови Вадима Токаря, завідувача сектора Державного 
архітектурно-будівельного контролю Олексія Корнєєва, голови піклувальної ради Макарівського НВК «Загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничо-математичний ліцей» Леоніда Димарчука та представників батьків-
ського комітету загальноосвітнього навчального закладу, в кількості 3-х осіб.

За результатами роботи комісії  ухвалено рішення: на позачерговому засіданні районної комісії з питань техно-
генно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути питання стосовно необхідності закриття приміщення 
початкової школи Макарівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничо-математичний ліцей». 

Інформація Макарівської РДА.

нОвини аграрнОгО 
кОМплексУ

У районі продовжуються жнива. Станом на 7 серп-
ня 2018 року по ранній групі зернових та зернобобових 
культур підприємствами району з площі 5473 га зі-
брано 20667 тонн з середньою урожайністю 37,8 ц/га. 
Слід зазначити, що через несприятливі погодні умови 
збір зернових культур ранньої групи дещо затягнувся. 

Наразі підприємствами району зібрано:
– пшениці озимої обмолочено 4608 га;
– намолочено – 17971т;
– урожайність – 39,0 ц/га;
– жита озимого обмолочено –125 га;
– намолочено – 387  т;
– урожайність – 28,7 ц/га;
– ячменю озимого обмолочено – 43 га;
– намолочено – 210  т;
– урожайність – 48,8 ц/га;
– ріпаку озимого обмолочен – 612 га;
– намолочено – 2209 т;
– урожайність – 36,1 ц/га.
Завдяки  наполегливій  праці  наших  аграріїв  вже  зі-

брано  85 % площ  до прогнозу  зернових і зернобобових  
культур ранньої групи.

В цілому, станом на 6 серпня 2018 року  на Київщині зі-
брано перший мільйон тонн зернових! 

Олександр нЕЧАЙ,
начальник відділу агропромислового розвитку 

Макарівської РДА.

пригОди 
гаврОнщинців 
У київськОМУ 
гОльф-клУбі

Традицією стало залучати дітей Гавронщини до гри 
в гольф на одному з кращих професійних полів Євро-
пи. Завдяки підписаному меморандуму про співпрацю 
у сфері соціального й спортивного розвитку Гавронщи-
ни між Гавронщинською сільською радою та Київським 
гольф-клубом, вже другий рік поспіль ми відвідуємо 
його і захоплюємось навчальним процесом гри, роз-
кішними краєвидами, атмосферою та культурою зага-
лом.

' стор.  4.

Минулого тижня до 
Макарова завітав відо-
мий філателіст Олександр 
Канівець з міжобласною 
історичною поштовою ес-
тафетою «250 років Коліїв-
щині». На Макарівщину він 
завітав на 71-й день без-
перервної подорожі шля-
хами Коліївщини. Відвідав 
Макарів, Бишів і рідне село 
останнього полковника по-
встання надвірних козаків 
– Грузьке. «М.в.» вдалось 
поспілкуватись з паном 
Олександром та порозпи-
тувати про історичну екс-
педицію.
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«пОтрібнО ствОрити вільні 
екОнОМічні зОни в Одесі, львОві 

та ХаркОві», – Вадим РАБІНОВИЧ
Наступним кроком Вадим Рабінович бачить створення в Україні вільних еко-

номічних зон.
«Нам потрібно створити вільні еконо-

мічні зони в Одесі, у Львові та в Харкові 
– у великих прикордонних містах. Ще од-
ним нововведенням для нас має стати, 
так звана, внутрішня офшорна зона на 
кшталт швейцарського міста Цуг, де кож-
на людина зможе зареєструвати компа-
нію і платити знижені податки. Такі зони 
«За життя» пропонує створити в особливо 
складних регіонах, наприклад, в Херсоні, 
Миколаєві, Запоріжжі», – запропонував 
парламентарій.

Ще одним дуже важливим пунктом 
програми «За життя» є боротьба з коруп-
цією.

«Хоча нинішня влада абсолютно впев-
нена, що корупцію вона перемогла, ха-
барництво і раніше продовжує процві-
тати в усіх сферах життєдіяльності. Що 
потрібно зробити? Перше – це заборо-
нити державним компаніям працювати 
з офшорами. Це вб'є корупцію вже на 70 
%. Друге – якщо партія, що перемогла, 
формує економічний блок, опозиція бере 
під контроль силові структури. Тоді одні 
зможуть стежити за іншими. Третє – ввес-
ти виборність суддів. Сьогодні судова 
система України повністю підконтроль-
на Президенту. Потрібно повернутися до 
системи виборності суддів і права їх від-
кликання. Наступний крок – обмеження 
кількості каденцій народних депутатів до 
однієї. Парламентарій, що залишився на 
другий термін – це вже потенційний зло-
дій», – упевнений нардеп.

Необхідним рішенням, на його думку, 
є й повернення в держвласність стратегіч-
но важливих галузей.

«Перейду до одного з найбільш непо-
пулярних рішень – повернення в держ-
власність стратегічно важливих об'єктів. 
Я – ринкова людина і виріс в бізнесі, але 
іншого шляху в України зараз немає. По-
трібно повернути всі важливі галузі під 
контроль держави, зокрема нафто- і газо-
видобувну, що дозволить знизити тарифи 
утричі. Авіація, космічна сфера, порти – це 
все не має продаватися, це все повинно 
контролюватися державою, розвиватися і 
створювати робочі місця», – переконаний 
політик.

Він також пояснив, якого курсу Україні 
необхідно дотримуватися у зовнішній по-
літиці.

«У зовнішній політиці, переслідуючи 
виключно проукраїнські інтереси, ми по-
винні дотримуватися найкращих відносин 
з Європою і США. Нейтральність, поза-
блоковість і незалежність України, які про-
понує партія «За життя», якраз це і мають 
на меті. У ситуації, що склалася в пере-
говорах із нашими іноземними друзями, 
нам потрібно бути максимально прагма-
тичними і жорсткими. Через війну ми по-
несли величезні втрати, нам зобов'язані 
видати кредити за нульовою ставкою для 
відновлення наших територій. При цьому 
за борги, які накрутили нам за ці роки, не-
хай зроблять відстрочку на 40-50 років, 
якщо не хочуть, щоб ми оголосили де-
фолт», – зазначив парламентарій.

Лідер партії «За життя» також підкрес-
лив, що одна з виразок українського сус-
пільства – це невиконання політиками пе-
редвиборчих обіцянок.

«Я подав законопроект про введення 
кримінальної відповідальності за цей зло-
чин, але цього мало. З найкращими юрис-
тами України ми розробили унікальний ін-
струмент – договір, який буде підписувати 
наша партія з усіма виборцями в усіх об-
ластях, згідно з яким ми добровільно пе-
редаємо виборцю юридичне право, в разі 
невиконання хоча б одного зобов'язання, 
відкликати нас з парламенту. І це працю-
ватиме!» – резюмував Вадим Рабінович.

                                Ольга АкІншинА. P

засідання пОзачергОвОї 
двадцять дрУгОї сесії 

МакарівськОї райОннОї 
ради VіI скликання 

8 серпня відбулося засідання по-
зачергової двадцять другої сесії Ма-
карівської районної ради VІI скликання 
щодо затвердження звіту про виконання 
районного бюджету Макарівського ра-
йону за I півріччя 2018 року, внесення 
змін до рішення сесії районної ради від 
20.12.2017 № 335–19–VII «Про районний 
бюджет Макарівського району на 2018 
рік» – доповіла начальник управління фі-
нансів Макарівської райдержадміністра-
ції Світлана Дідківська, та затвердження 
технічної документації з нормативно-гро-
шової оцінки земельних ділянок сільсько-

господарського призначення для веден-
ня громадянами особистого селянського 
господарства – доповідав голова постій-
ної комісії з питань агропромислового 
комплексу та земельних відносин Мака-
рівської районної ради Дмитро Ларчиков. 
Засідання  сесії провів заступник голови 
Макарівської районної ради Олександр 
Цисаренко за участю депутатського кор-
пусу районної ради, в. о. голови Макарів-
ської райдержадміністрації Івана Розная, 
керівників окремих установ і закладів ра-
йону, представників громадськості.

Інформація Макарівської РДА.

бородянська Отг за крок до створення
Бородянська селищна рада та вісім сільських рад Бородянського району 

отримали позитивний висновок Київської облдержадміністрації про відповід-
ність Конституції та законам України схвалених проектів рішень про добровіль-
не об’єднання територіальних громад.

Голова Київської обласної  державної адміністрації Олександр Горган підписав 
розпорядження від 1 серпня 2018 року № 427 «Про затвердження висновку Київської 
облдержадміністрації щодо відповідності Конституції та законам України проектів рі-
шень «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Вітаємо Бородянську селищну раду, Дмитрівську, Дружнянську, Мирчанську, Но-
вогребельську, Новозаліську, Новокорогодську, Пилиповицьку та Шибенську сільські 
ради з отриманням позитивного висновку Київської ОДА.

Команда Київського Центру розвитку місцевого самоврядування, що створений 
за підтримки Програми U-LEAD з Європою та Мінрегіону, надає методичну й консуль-
тативну допомогу у процесі створення Бородянської ОТГ. «Для нас це визначна подія, 
оскільки ми пройшли з ними весь шлях з самого початку. Сподіваюся, що напруже-
ний організаційний «марафон» завершиться вже невдовзі, коли ЦВК оголосить перші 
результати виборів у Бородянській об’єднаній територіальній громаді восени цього 
року. Переконаний, що на Київщині з’явиться ще одна спроможна громада», – зазна-
чив директор Київського ЦРМС Олег Любімов.

Джерело: lgdc.org.ua

чому децентралізація на київщині
відбувається не так швидко, як могла б

Чому, незважаючи на усі зусилля громад, децентралізаційна реформа на 
Київщині відбувається не так швидко, як могла би? Чому блокується процес 
створення Богуславської ОТГ? Відповіді на ці запитання надали народний де-
путат України Геннадій Кривошея та директор Київського Центру розвитку міс-
цевого самоврядування, створеного за підтримки Програми U-LEAD з Європою 
та Мінрегіону, Олег Любімов під час прес-конференції на тему «Об’єднані те-
риторіальні громади, проблеми та перспективи створення у Київській області», 
що відбулася сьогодні в УНІАН.

Олег Любімов зазначив, що сьогодні 
на Київщині дев’ять ОТГ є офіційно заре-
єстрованими, ще 17 громад знаходяться 
на різних підготовчих стадіях об’єднання. 
Успіхи вже створених ОТГ – найкращий 
аргумент на користь об’єднання, і це 
добре розуміють мешканці громад, які 
також хочуть відчути покращення сво-
го добробуту, отримати впевненість у 
майбутньому. Утім, на шляху об’єднання 

виникають перешкоди, переважна біль-
шість з яких створюються штучно. Одне 
з найскладніших питань – отримання 
позитивного висновку Київської обл-
держадміністрації щодостворення ОТГ.

Геннадій Кривошея розповів, що про-
тягом майже двох років триває процес 
створення Богуславської ОТГ. Місцева 
влада вже давно надіслала всі необхідні 
документи  до Київської ОДА для подаль-
шої подачі їх до Центральної виборчої ко-
місії та призначення дати перших виборів 
до ОТГ. Проте на сьогоднішній день дата 
виборів так і не призначена.

Утім, на переконання Олега Любімо-
ва, щонайменше десять об’єднаних те-
риторіальних громад Київщини будуть 
готові провести перші вибори восени 
цього року. Ця кількість може бути біль-
шою, адже мешканці громад цього праг-
нуть. Варто лише об’єднати зусилля міс-
цевої влади, Київського ЦРМС, Київської 
облдержадміністрації та обласної ради.

МінрегіОн закликає Ода дати МОжливість 
нОвиМ Об’єднаниМ грОМадаМ прОвести перші 

вибОри У жОвтні цьОгО рОкУ
В останню неділю жовтня мають відбутися перші місцеві вибори в об’єднаних 

територіальних громадах. Цьогоріч день виборів припадає на 28 жовтня.  Відпо-
відного рішення Центральної виборчої комісії поки що немає. Однак уже сер-
пень, отже найближчими днями таке рішення мало б бути ухвалене, оскільки 
відповідно до Постанови ЦВК № 164 від 18.08.2017 перші місцеві вибори при-
значаються не пізніше, ніж за сімдесят днів до дня таких виборів, а за 50 днів до 
виборів має стартувати виборчий процес.

Раніше «Децентралізація» повідомля-
ла, що рішення Центральної виборчої ко-
місії про призначення перших місцевих 
виборів очікують 68 об’єднаних громад та 
37 громад, які приєдналися до 23 вже ді-
ючих об’єднаних громад.

У Мінрегіоні звертають увагу обласних 
державних адміністрацій на дотримання 
законодавчих термінів надання висновків 
щодо відповідності чинному законодав-
ству рішень громад про об’єднання та 
направлення звернень до ЦВК щодо при-
значення виборів у об’єднаних громадах.

За останніми даними, 37 ОТГ очіку-
ють висновків від ОДА щодо відповід-
ності чинному законодавству рішень про 
об’єднання. А по 13 ОТГ місцеві адміні-
страції готують звернення до ЦВК.

Центральний офіс реформ направив 
дані Мінрегіону, які свідчать про те, що 
окремі обласні державні адміністрації не 
дотримуються законодавчо встановлених 
термінів у питанні підготовки вказаних до-
кументів. Зокрема:

– Закарпатська обласна державна ад-
міністрація тривалий час не надає висно-
вків 6 ОТГ;

– Київська обласна державна адміні-
страція не надає висновки  для 9 ОТГ і ще 
по 4 ОТГ затримує направлення звернень 
до ЦВК про призначення виборів;

– Одеська обласна державна адміні-
страція затримує висновки для 4 ОТГ;

– Черкаська обласна державна адміні-
страція затримує висновок для 1 ОТГ;

– Полтавська та Рівненська обласні 
державні адміністрації ніяк не направлять 
звернення до ЦВК по 2 ОТГ, створених у 
цих областях.

У Мінрегіоні закликають обласні дер-
жавні адміністрації не зволікати з підго-
товкою необхідних документів і дати мож-
ливість об’єднаним громадам провести 
перші місцеві вибори у жовтні цього року.

 Відомство вже направило листа до об-
ласних державних адміністрацій, в якому 
звертається увага на необхідність активі-
зації роботи щодо організаційної підтрим-
ки і сприяння добровільному об’єднанню 
громад та приєднанню до вже утворених 
об’єднаних громад.

Відповідно до чинного законодавства, 
обласні державні адміністрації мають 
протягом 10 робочих днів надати висно-
вок щодо відповідності Конституції та за-
конам України проектів рішень рад.

Облдержадміністрації, в першу чергу, 
зобов’язані забезпечувати свої конститу-
ційні повноваження в частині законності і 
дотримання прав і свобод громадян, в да-
ному випадку – їх волевиявлення обирати 
голів та депутатів рад об’єднаних громад, 
– прокоментував  перший заступник Міні-
стра регіонального розвитку, будівництва 
та ЖКГ В’ячеслав Негода.

Вже за два тижні, до 15 серпня, об-
ласні державні адміністрації мають нада-
ти Мінрегіону вичерпну інформацію про 
ОТГ, щодо яких внесено подання Цен-
тральній виборчій комісії стосовно при-
значення в них перших місцевих виборів. 
Також місцеві адміністрації мають надати 
Мінрегіону ті висновки, в яких ідеться про 
невідповідність Конституції та законам 
України проектів рішень про добровільне 
об’єднання територіальних громад. Такі 
висновки відомство ретельно проаналізує 
на предмет їх обґрунтованості.

Джерело: decentralization.gov.ua
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Криміногенна ситуація 
на території маКарівсьКого 

району у липні 2018 роКу:

телевізійне нОвОвведення
Про ситуацію,  яка склалася з відключенням аналогового телебачення «М.в.» вирішили дізнатись у Юрія 

ВАРЕНИКА –  директора ТРК «Авіс». 

– пане Юрію, тиждень тому відбулося відключен-
ня аналогового телебачення. Розкажіть, чого очіку-
вати телеглядачам від цього «нововведення»? Для 
Вашого телеканалу це нові можливості чи випробу-
вання? 

– Цей процес для місцевих телеканалів, після відклю-
чення основних національних, перехід з аналогового ТБ 
на цифрове мовлення є випробуванням, в тому числі і для 
ТРК «Авіс». Працювати в «аналозі» продовжує «Перший 
національний», «2+2», «Правда ТУТ Київ»,  «ПЛЮСПЛЮС» 
і місцеві канали. 

Як довго працюватимуть місцеві канали в аналогово-
му діапазоні, – ніхто не знає. Транслюватимуть до того 
моменту, коли на державному рівні будуть надані технічні 
можливості для переходу місцевих каналів на цифрове 

мовлення. Наразі  таких можливостей немає. Міс-
цеві телеканали об’єднались навколо даного пи-
тання, напрацювали пропозиції з цього приводу і 
надали їх на розгляд Національній раді України з 
питань телебачення і радіомовлення. Там поста-
вились із розумінням до складної ситуації. 

– Чи зможуть глядачі й надалі дивитись 
«Авіс»?

– Що ж стосується глядачів, то вони можуть 
нас дивитись на тій самій частоті, на якій диви-
лись і раніше ТРК «Авіс». А ті глядачі, котрі пере-
йшли на Т2, можуть нас дивитись в аналоговому 
діапазоні. Для цього їм потрібна звичайна антена, 
що приєднується  до пристрою Т2. 

– Чи володієте Ви інформацією, скільки 
людей, котрі дивляться телевізор, уже пере-
йшли на цифровий перегляд т2?

– З досвіду інших телеканалів, якщо брати за 
основу всіх глядачів, то у відсотках наразі ситуа-
ція така: телеканали дивляться приблизно 60 % 
(молодь в основному переглядає інтернет-те-
лебачення), а вже з цих 60-ти 50 % – дивляться 
через Т2, 15 % – це інтернет-телебачення та су-
путникове ТБ, а все інше припадає на аналогове. 

Насамперед, це стосується сільського населення райо-
ну. В Макарові живуть більш заможні люди, котрі можуть 
собі дозволити пристрої Т2. 

– не всі глядачі в районі встигли придбати при-
строї т2. А в аналоговому діапазоні серед телека-
налів залишились тільки «перший національний», 
«2+2», «правда тУт київ»,  «пЛЮСпЛЮС» та «Авіс». 
Чи бачите в цьому для себе нові можливості? 

– Про можливості говорити поки зарано, це тимчасо-
ве явище – аналогове мовлення. В переході на цифрове 
мовлення для нас відкривається більше можливостей, 
оскільки охоплює більшу  аудиторію.  Ще раз підкрес-
люю, що аналогове ТБ  – це «пройдений» етап, наразі 
цифрове мовлення дає більшу якість зображення.

Спілкувався Максим кРАВЧЕня.

прОщавай, аналОгОве 
телебачення!

З 1 вересня 2018 року на всій території України назавжди буде припинене аналогове ефірне мовлен-
ня національних та місцевих телеканалів. Насамперед, це безпосередньо пов‘язано з міжнародними 
зобов‘язаннями країни відносно впровадження цифрового мовлення. 

Найбільш популярні телеканали: 
«Інтер», «НТН», «1+1», «СТБ», «Украї-
на», «ICTV» та місцеві канали – зник-
нуть з екранів телевізорів глядачів, 
які користуються звичайною телеві-
зійною (аналоговою) антеною – та-
ких сьогодні в Україні близько 4 міль-
йонів людей.

Щоб у подальшому мати змо-
гу дивитись національні теле-
канали, необхідно обрати інший 
тип прийому сигналу. напри-
клад:

– придбати цифровий Т2-
приймач, який підключається до вже 
існуючої антени. Середня вартість 
приймача – близько 300-500 гри-
вень. Майже по всій території Украї-
ни можна дивитись близько 30 теле-
каналів у більш високій якості. Зараз 
і надалі цифрове Т2-телебачення 
буде безкоштовним;

– придбати новий телевізор з 
вбудованим Т2-приймачем – міні-
мальна вартість такого телевізора 
становить близько 4000 гривень;

– підключитись до кабельного те-
лебачення. Це можуть зробити меш-
канці міст та деяких селищ міського 
типу. Кабельне телебачення – плат-
не, середня вартість становить 50-
150 гривень на місяць;

– підключити інтернет-телеба-
чення. Вартість послуги доступу до 
Інтернету – від 60 до 200 гривень на 
місяць. Також потрібно буде окре-
мо заплатити за телевізійний пакет, 
який коштує від 30 до 50 гривень на 
місяць.

– придбати супутникову антену. 
Мінімальна вартість тюнера, супут-
никової тарілки та встановлення цьо-
го обладнання становить 2000-2500 
гривень. Більшість тюнерів, які зараз 

продаються, дають змогу дивитись 
канали, які знаходяться у вільному 
доступі. Необхідно враховувати, що 
незабаром з метою покращення на-
повнення ефіру, національні теле-
канали можуть закодувати супутни-
ковий сигнал. Якщо це станеться, то 
для перегляду українських телека-
налів потрібно буде придбати новий 
супутниковий тюнер.

Отож, найбільш економічним 
способом прийому сигналу телеба-
чення є придбання цифрового Т2-
приймача.

Поради та консультації стосовно 
всіх типів прийому, вищезазначених, 
ви можете отримати у фахівців, які 
працюють у селищі.

Не залишайте все на потім – при-
дбайте необхідне обладнання зазда-
легідь!

Інф. «М.в.».

ОнОвленО пОрядОк 
надання щОМісячнОї 

адреснОї дОпОМОги 
внУтрішньО переМіщениМ 

ОсОбаМ для пОкриття 
витрат  на прОживання, 
в тОМУ числі на ОплатУ 

житлОвО-кОМУнальниХ 
пОслУг

Постановою Кабінету Міністрів України від 
11.07.2018 № 548 «Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України» передбачено 
внесення ряду змін у Порядок надання щомісячної 
адресної допомоги внутрішньо переміщеним осо-
бам для покриття витрат на проживання, в тому чис-
лі на оплату житлово-комунальних послуг. Основні 
зміни полягають в наступному.

За рішенням комісій з питань призначення (віднов-
лення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним осо-
бам, утворених районними держадміністраціями, грошо-
ва допомога може надаватися внутрішньо переміщеним 
особам з інвалідністю, їх дітям, дітям з інвалідністю та 
особам, що здійснюють за ними догляд, які перемістили-
ся з населених пунктів Донецької та Луганської областей, 
на території яких органи державної влади здійснюють 
свої повноваження в повному обсязі і не мають можли-
вості повернутися до попереднього місця проживання.

У заяві, яка подається до управління соціального 
захисту населення зазначаються такі відомості про 
всіх членів сім’ї, які претендують на отримання гро-
шової допомоги:

– прізвище, ім’я та по батькові;
– число, місяць, рік народження;

Усього зареєстровано кримінальних 
правопорушень (внесено відомостей 

до ЄРДР без урахування закритих) 
60

За видами злочину:

Крадіжки 22

Грабежі 1

Розбій 0

Шахрайство 1

Незаконний обіг наркотичних речовин 10

Злочини проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту 2

За ступенем тяжкості:

Невеликої тяжкості 19

Середньої тяжкості 25

Тяжкі 9

Особливо тяжкі 7

' стор.  9.

рятУвальники прОвели 
рОз'яснювальні заХОди  

8 серпня працівниками Макарівського районного сектора разом із рятуваль-
но-водолазною службою міста Фастів проведено рейд по водних об’єктах Ма-
карівського району. 

Під час заходу працівники ДСНС  розповіли відпочиваючим про правила поводжен-
ня на воді та як надати допомогу потопаючому

Також рятувальники роз’яснювали громадянам небезпеку купання у невизначених 
для цього місцях та важливість дотримання правил безпечної поведінки під час відпо-
чинку, а також про небезпеку під час купання в стані алкогольного сп’яніння.

При проведенні бесід працівники  ДСНС вручали   пам’ятки,  які нагадують про еле-
ментарні правила поводження на воді, виконуючи які можна зберегти життя.

Макарівське Вп Ірпінського Вп ГУнп 

в київській області.



4 Макарівські вістіМакарівські вісті

”

№ 30     10 серпня    2018 р.

тиждень
10 серпня 2000 р.

Створено Мотижинський ліцей.
11 серпня 1947 р.

У газеті «Правда» 
опубліковано 
статтю Дмитра 
Шепілова «Радян-
ський патріотизм», 
яка стала початком 
кампанії зі зви-
нувачення діячів 
культури у космо-
політизмі. Жерт-
вами цієї кампанії 
стали і мешканці 
Макарівщини.

12 серпня 1969 р.
Новоутвореній вулиці в смт Макарів присвоє-
но назву ім. Комарова.

13 серпня 1981 р.
В Анголі загинув Леонід 
СтЕпАнЕнкО – уродженець 

с. Калинівка.

Закінчення. поч. на 1 стор.
Коли стоїш посеред масштабного поля, то бачиш 

картину щасливих облич дітей: захоплення, мрійливість, 
рішучість, радість, позитивні думки та неймовірні емоції 
присутні у їхніх очах. Здається, що перебуваєш у зовсім 
іншому місці або навіть країні, де панує тиша, спокій та 
рівновага. І це прекрасно. Існує безліч можливостей, го-
ловне – правильно ними скористатися. Діти села в кіль-
кості 20 осіб віком від 8 до 14 років мають можливість 

безкоштовно займатися гольфом протягом 6 днів, після 
засвоєння пройденого матеріалу вони отримують атес-
тат про закінчення школи «GOLF CAMP» – гри у гольф. 

Після тижневого заняття – у «випускний» день діти 
влаштовують таку собі розважальну програму, де показу-
ють, що навчилися не тільки гри у гольф, а й певним на-
вичкам театрального мистецтва. Батьки й діти дуже за-
доволені і з великим захопленням та почуттям радості й 
натхнення розповідають про свої враження, досягнення 
від занять і неймовірної позитивно зарядженої, гармоній-

ної та колоритної атмосфери. Беруть участь у програмі, 
як випробувані юні гольфісти, так і новачки. 

Деталі навчання залежать від досвіду і можливостей 
гравців. Спортивний гольф-табір допомагає юніорам 
освоїти або вдосконалити свої ігрові навички, зустріти-
ся з однолітками у реальних спортивних турнірах, отри-
мати незрівнянний досвід міжнародного рівня. Тренінги 
проводяться під керівництвом професійних тренерів з 
можливістю використання всієї інфраструктури Клубу. 

У розпорядженні дітей 36 ігорних та 9 ігрових марш-
рутів на Парковому, Клубному, Кентаврі, Прем’єрі та 
Чемберлені гольф-полях. Необмежені тренування на 
«Driving Range», а також ігри на тренувальних полях 
«Chipping&Pitching Greens», «Putting Green» і «Bunker 
Area» чергуються з насиченою теоретичною програ-
мою, вивченням правил гольфа та гольф-етикету. У ді-

яльність табору входить: навчання дітей 
гри у гольф, харчування, вивчення англій-
ської мови, піші та велосипедні прогулян-
ки клубними маршрутами. 

Черговий раз «М.в.» завітали й поціка-
вилися у Гавронщинського сільського го-
лови Олексія Коби  стосовно нововведень 
та його вражень від тижневого навчання 
сільських дітей. 

– пане Олексію, ска-
жіть, що Ви думаєте з 
приводу того, що на те-
риторії села розташова-
ний такий масштабний 
гольф-клуб, який вхо-
дить до світового офіційного рейтингу 
GolfDigest «206 кращих гольф-полів»? 
на Вашу думку, – це велике досягнен-
ня? 

– Ми пишаємося тим, що в Україні, і 
саме в Макарівському районі, є така мож-
ливість. Так! Це велике досягнення для 
України в цілому. Я задо-
волений, що така нагода  
випала для  гавронщинців, 
оскільки в Україні є лише 
один гольф-табір для ді-
тей. І він – у нас! Звичайно, 
тут проходять міжнарод-
ні змагання, презентації 
автомобілів, у минулому 
році були  зйомки проекту 

«Холостяк», конференції та багато інших 
подій. 

Гольф-клуб має Міжнародний рівень. 
Над проектуванням місцевості працював 
архітектор, прізвище якого Чемберленд.  
Він – іноземець, фахівець по будівництву 
гольф-полів по всьому світу. Тут, у нас,  
проектував усі пагорби, зберігаючи  уні-
кальність всіх природних рельєфів. На 
його честь  навіть назвали одне з полів, 

воно знаходиться під лісом. Ця 
лунка – «Чемберленд» входить 
у «200 кращих лунок світу». Тому все-таки нам  
є чим пишатися. І саме його ім'я показує  рі-
вень Клубу. 

Більшість з батьків не могли повірити, що 
фактично в самій Гавронщині існує інше серед-
овище, що  дає поштовх до бажання навчитися 
чогось нового,  з певними зусиллями і ціле-
спрямованістю.

– Хлопці та дівчата – гравці клубу – 
одягнені у певний дрес-код. так повинно 
бути? 

– Звичайно. Під час гри діти мають одягати 
футболку чи поло, кепку для захисту від сонця. 
До того ж одяг має бути однакового кольору 
та виключно з логотипом Київського гольф-
клубу. Також з собою вони беруть пляшку зви-
чайної води. На полі треба дотримуватися тиші 
і спокою, щоб не заважати грі і не відволікати-

ся. За дітьми наглядають відповідальні особи  і надають 
необхідні умови для комфортного перебування. 

– яка кількість тренерів?
– В цьому році трохи відрізняється формат від ми-

нулого року. З огляду на тренерський склад, залучено  5 
працівників, соціальний педагог сільської  ради  + сфера 
ресторанного бізнесу – люди, які готують їсти, обслуго-
вуючи наших дітей.

– Розкажіть, можливо щось змінилося за остан-
ній рік? 

– Важлива відмінність полягає у тому, що цього року 
поєднали теорію і практику разом. Це, особисто мені, по-
добається. Оскільки дітям малого віку, наприклад, 8-річ-
ного,  було дещо складно засвоїти навчальний матеріал  
(включаючи різноманітну термінологію),  то  уже більш 
дорослим – підліткам цікавіше послухати лекції тренерів 
щодо правил гри, культури, етикету і т.д. Маючи на увазі  
дисциплінований підхід тренера, в мене таке враження, 
що діти займаються не 7 днів, а цілий місяць, тому що 
вони відчувають відповідальність, атмосферу, де потріб-
но дотримуватися певних моральних норм  спілкування 
й поведінки. 

– Чи  є на території гольф-клубу медпункт?
– Так. Є медпрацівник, який за потреби надасть необ-

хідну швидку медичну допомогу. Тренери також догляда-
ють за дітьми  таким чином, щоб під час гри при замаху й 
ударі ключкою, гравець не міг зачепити чи вдарити іншо-
го члена клубу. 

Олексій Коба запитав під час спілкування у дітей, що 
найбільше їм сподобалось? Діти дружно прокричали – 
гамбургери! Всі посміхнулися… 

– Скільки років реалізується ось така сфера ді-
яльності?

 – Вже 10 років. І це, хочу сказати, – особлива дата. Я 
дуже вдячний керівництву клубу та персоналу за надану 
таку можливість для наших дітей – навчатися гри у гольф. 

Від редакції хочемо додати, що термін дії меморан-
думу – безстроковий. Отож, бажаємо всім дітям, котрі 
займаються гольфом у Клубі, успіхів, море емоцій, нових 
вражень, нових знайомств та в майбутньому – перемог у 
професійних турнірах!

Віта ФЕДОРЕнкО.

пригОди гаврОнщинців 

У київськОМУ  гОльф-клУбі
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в істОрії
14 серпня 1385 р.

Укладено 
Кревську унію, 
угоду між  
Королівством 
Польським 
і Великим 
князівством 
Литовським, що 
передбачала 
об'єднання цих 
країн в єдину 
державу.

15 серпня 1990 р. 
Забуянську неповну середню школу реорга-
нізовано в середню. 

16 серпня 1993 р.
Середню школу у військовому містечку Макарів-1 переведено в підпоряд-
кування відділу освіти Макарівської райдержадміністрації.

Євген БУкЕт – головний редактор га-
зети «Культура і життя»:

Трохи про історичну концепцію еста-
фети. Коліївщина – це була третя Хмель-
ниччина, остання спроба відновити Ко-
зацьку державу Б. Хмельницького. Перше 
повстання Б. Хмельницького – визвольна 
війна (1648-1654 рр.), друге повстання 
– Семена Палія (1702-1704 рр.) і третя 
спроба 1768-1770 рр. – Коліївщина. Коли 
ми розробляли та складали маршру-
ти,   то  брали населені пункти, що  були 
звільнені під час повстання. Також нама-
гались до конкретного населеного пункту 
прив’язати ті пам’ятки, які стосуються ко-
зацької доби.

У Макарові обрали портрет Сави Туп-
тала, який є батьком Данила Туптала (свя-
того Димитрія Ростовського) і на конверті 
зображений саме він, оскільки зображень 
ані Макарова, ані Макарівського замку 
середини XVIII століття, на жаль, не збе-
реглося, а його сучасний стан не дозво-
ляє розмістити замковище на конверті. 
У Бишеві взагалі взяли в’їзний знак,  де 
є герб Бишева, рік  його заснування, а в 
Грузькому взяли сучасний портрет Івана 
Бондаренка, який написав фастівський 
художник Анатолій Древецький. 

Це буде унікальний конверт із зобра-
женням нашого земляка, повстанського 
ватажка Івана Бондаренка. Разом із влас-
ною маркою, де зображено історичний 
портрет Івана Бондаренка, – це буде уні-
кальний експонат для музейних колекцій і 
майбутніх дослідників. 

– пане Олександре, розкажіть про 
цей унікальний захід – історичну еста-
фету.

– Міжобласна історична поштова еста-
фета «Коліївщині – 250» триває по всіх об-
ластях, районах і населених пунктах, – по 
тих місцях, по тій території України, котру 
козаки-гайдамаки під час «Коліївщини» 
звільнили від панування Речі Посполитої. 
Це 1768 рік.

 Розпочав нинішню історичну поштову 
естафету 24 травня, з Києва і ось сьогодні 
вже 71 доба, в екстремальних умовах пра-
цюю щодня, і в суботу, вдень і вночі. «Ро-
дзинка» цієї естафети – безперервність. 
Це  вимагає дуже великої відповідальнос-
ті,  адже проводиться вперше. Раз – і на-
віки. 

– як виникла   ідея провести  саме 
таку естафету – по населених пунктах 
України і в чому вона полягає?

– Тут не просто ідея виникла. Тут юві-
лейна дата підказала – 250 років Колі-
ївщині. Це унікальна можливість задо-
кументувати вперше і довічно, як єдине 
ціле. Це козацько-гайдамацьке повстання 
за відновлення Української державнос-
ті Війська запорозького. А щоб це задо-
кументувати, створити унікальні твори 
мистецтва в мініатюрах, філателістиці, – 
потрібно провести історично-поштову ес-
тафету, свого роду – поштову місію. Щоб 
показати велич цього повстання, в основу 
лягли календарні дати Коліївщини. 

– Чому саме поштові відді-
лення населених пунктів?

– Це є поштова естафета. По 
кожному населеному пункту ви-
готовляються спеціальні конверти 
з видами пам’ятників, пам’ятних 
знаків, присвячених цьому періоду, 
або хоча б стосовно цього періоду. 
Для прикладу: конверт, виготовле-
ний із зображенням Семена Палія. 
Це  Коліївщини не  стосується, але 
це період гайдамацького повстан-
ня   у період XVIII століття – як при-
чинний зв’язок. Або для прикладу: 
буклет «Україна – Козацька держа-
ва». В ньому  чотири марки очіль-
ників козацько-гайдамацького 
руху: Іван Богун, Іван Підкова, Іван 
Гонта та Іван Сірко (XVI–XVII–XVIII 
ст.ст.). А в нашій естафеті нас ціка-
вить лише Іван Гонта. Але між ними 
є зв’язок. 

– пане Олександре, скажіть, 
скільки часу вже минуло і коли 
плануєте завершити експеди-
цію?

– 24 травня я виїхав з Києва. 
Цього дня відзначалось 20 років 

від заснування Чер-
каського земляцтва 
в Києві. Планую за-
вершити 23 серпня. 
Наприклад, сьогодні 
планував бути вже 
у Києві. Звичайно, 
якби був транспорт 
або помічник, – мож-
на було б і швидше 
закінчити експеди-
цію.

Зроблені  заго-
товки на конверти, 
а ще треба їх виго-
товити – найти полі-
графію, домовитись, 
узгодити всілякі ню-
анси, надрукувати 
якісно. Потім все це 
повирізати, поскле-
ювати – це техноло-
гія дуже довга. 

Кінцевий ре-
зультат – конверт, 
відправлений з на-
селеного пункту. На 
даний момент мною 
відправлено більше 
150 конвертів! Сьо-
годні планую три 
конверти відправити 

(від ред. – Макарів, Бишів, Грузьке). 
Вчора була Бородянка – 2 конверти. 

А попереду Фастів, там аж 4 конверти 
буде. Мало, скажете Ви? Для прикладу: 
оформлення кожної картинки  забирає, 
приблизно, 3-4 години, а треба ж врахо-
вувати  також  і затрати – 250 грн мінімум. 
Такі конверти – це унікальні витвори мис-
тецтва, зроблені в екстремальних умовах 
(практично за один день!). Такий конверт 
– цінність музейна, історична, виставкова 
і колекційна.

– Скільки вже об’їхали областей та 
населених пунктів?

На даний момент – уже вісім областей 
України:  Черкаська область – майже вся, 
північ Кіровоградської, північ Миколаїв-
ської, місто Первомайськ (саме тут від-
булось публічне покарання Максима За-
лізняка), а також населений пункт Балта 
(сюди гайдамаки теж дійшли) та Кодима 
Одеської області. А звідти – у Вінницьку 
область. Там електричка ходить, але на 
вокзалі ані розкладу руху транспорту, ані 
довідки якоїсь немає. 

В неділю приходжу на вокзал – все 
зачинено. Як їхати? Як добиратись? Йде 
електричка до Вапнярки, а від Вапнярки 
мені треба добратись до Томашполя, а по-
тім вертатись майже через половину об-
ласті – на це витратив аж два дні. То прий-
шов до голови райради попросив  дати 
автомобіль, щоб доїхати  до Томашполя. 
Транспорт громадський там взагалі не 
ходить. З Балти до Кодими один автобус 
всього йде. В експедиції я підлаштовуюсь 
під громадський транспорт, під роботу по-
штових відділень. Все проходить гнучко, 
дипломатично – ще тримаюсь. 

– Чи виникають у Вас труднощі під 
час експедиції?

– Найбільші труднощі виникають саме 
з поселенням. Коли не знаходиш порозу-
міння з місцевими очільниками, а буває 

– взагалі  готелів немає в населених пунк-
тах. Чотири рази довелось побиратися та 
проситися до людей на ночівлю. Не буду ж 
я на вокзалі ночувати? Та й вокзали вночі 
бувають зачинені. 

І таке було. Для прикладу: приїжджаю 
з Гайворона  в Жмеринку і треба ж вклю-
чити в маршрут село Кармалюкове. Наби-
раю голову сільської ради, а з ним зв’язку 
немає. Тому довелося через ліс пішки йти  
в це село. Доходжу до села, а то не село 
– то хутір Майдан–Головчинський, а до 
Кармалюкового ще сім кілометрів! Потім 
додзвонився до голови, аж через людей з 
Вінниці. Та й іду собі через ліс з сумками, 
збираю гриби. Правда, приїхав голова і 
забрав мене, поїхали в село…

 Таких історій можу розповідати ба-
гато! Ви навіть не уявляєте, скільки  маю 
вражень!  Так що харчування в експедиції 
– то не проблема, проблема якраз  у про-
живанні та переїздах (транспорт). 

– пане Олександре, звідки гроші 
у Вас на експедицію та чи допомагає 
Вам хтось  саме фінансово?

– Фінансування на державному рівні – 
нуль. А, власне, експедиція – то мій стан 
душі, поклик серця. Все унікальне націо-
нал-патріотичне робиться і виходить від 
душі. Цьому не потрібно вчити в універси-
тетах, ніхто вам не розкаже як провести ці 
заходи. Я інтуїтивно це відчув…

На експедицію витрачаю власні кошти. 
В минулому році працівники Міністерства 
внутрішніх справ пікетували під стінами 
Верховної ради   в підтримку доплат та-
ким, як я. Тому наразі пенсія в мене 9 ти-
сяч грн, а ще мені зробили перерахунок 
пенсії з січня по квітень і я отримав певну 
суму грошей. За ці кошти й проводжу екс-
педицію. Але роблю це дуже ощадливо.    

– Звідки у Вас ця сила волі, що Ви 
цим займаєтесь?

– За фахом я юрист, працював у Цен-
тральному апараті МВС.  Мати в мене 
дуже гарно вишивала хрестиком гар-
ні картини. А батько дуже гарно писав 
маслом і крапково. Це унікальні картини. 
Батько і мати були творчими особистос-
тями, тому, мабуть, мені від них  і передав-
ся потяг до творчості.  Тож у свої 60 років 
я можу провести такі масштабні  націонал-
патріотичні заходи. 

– Чи намагались Ви залучати спон-
сорів до фінансування експедиції?

– Справа в тому, що цей захід офіцій-
но узгоджений з Київською, Черкаською, 
Вінницькою та Житомирською обласними 
радами і адміністраціями. Офіційно про-
водить його Черкаське земляцтво «Шев-
ченківський край» у м. Києві, створений 
оргкомітет. Голова комітету – Борис По-
номаренко, народний депутат України II-
III скликань. Ми з Євгеном Букетом теж є 
членами цього оргкомітету. Захід офіцій-
но узгоджений, складено план та графік 
поїздок. 

У експедиції інколи трапляються в 
деяких районах такі їх керівники, котрі 
не розуміють необхідності  проведення 
таких заходів! Кажуть:  «Що хочете,  те й 
робіть!».

Уявляєте, який рівень патріотизму в 
таких керманичів? От вам й історична мі-
сія! До вас приїхали, ваш район та населе-
ний пункт включили в проект, а очільники 
цього не розуміють. А деякі  так зустріча-
ли, що насилу вдалось поїхати – не від-
пускали.

Хочу наголосити, що ці заходи на 71 
добу експедиції успішно проводяться! 

Спілкувався Максим кРАВЧЕня.

У Макарів завітав 
Олександр канівець

З ГЛИБИН ІСТОРІЇ:
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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
*  *  * *  *  *

вівторок, 14 серпня

понеділок, 13 серпня

середа, 15 серпня

UA:ПЕРШИЙ
6.00 Д/с «спiльноти тварин»
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, 23.35, 1.10, 
2.50, 4.00, 5.25 Погода

9.40 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.30 телепродаж
10.50 Д/с «Неповторна 

природа»
12.00 Д/с «смаки культур»
12.30 Д/с «смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 радiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак укра-

їнською
13.55 Перша шпальта
15.30 т/с «Гранд готель». (12+)
17.05, 22.40 т/с «Монро». (12+)
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
19.00 Д/с «Плiч-о-плiч»
19.25 Д/с «1000 днiв для 

планети»
20.10 Д/с «Жива природа»
20.30 Посттравматичний 

синдром

21.25, 3.20 Новини. спорт
21.40 Д/с «Найекстремальнiший»
23.40, 2.55 свiт навколо
23.45, 4.05 #МузLove з Лю-

бою Морозовою
1.15 свiтло
2.10 Вiйна i мир

КАНАЛ «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

снiданок з «1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 тсН
9.30 Чотири весiлля
10.55 одруження наослiп
12.50, 14.10 Мiняю жiнку
15.15 сiмейнi мелодрами
16.15 т/с «Моє чуже жит-

тя». (12+)
20.15 т/с «слуга народу»
22.20, 1.45 Х/ф «ШЕр-

ЛоК 2: соБАКИ 
БАсКЕрВIЛЯ». (16+)

0.15 Х/ф «ЖИттЯ I ДоЛЯ». (16+)
5.20 М/ф

IНТЕР
6.10, 22.40 «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, 12.25 Х/ф «А ЗорI 
тУт тИХI...»

14.15 Х/ф «БУДНI КАрНо-
Го роЗШУКУ»

16.10 Чекай на мене. Україна
18.00, 19.00, 5.15 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
20.30 т/с «схiднi солодощi 

2». (12+)
23.35 острiв Фiделя
0.45 Х/ф «ПIК-ПIК»
2.35 «Подробицi» - «Час»
3.10 Код доступу
3.30 сценарiї любовi
4.10 Вдалий проект

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночi
4.30 Абзац
6.10, 7.05 Kids` Time
6.15 М/с «Нехай буде здо-

ровим король Джулiан»
7.10 М/ф «Мармадьюк»
9.00 М/ф «Елвiн i бурун-

дуки 3»
10.45 Х/ф «НорБIт». (16+)
12.45 Х/ф «ВЕЛИКI 

МАтУсI: ЯКИЙ тАто, 
тАКИЙ сИН». (16+)

14.55 Х/ф «БУДИНоК ВЕ-
ЛИКоЇ МАтУсI»

16.55 Х/ф «БУДИНоК ВЕЛИ- 
КоЇ МАтУсI 2». (16+)

19.00 ревiзор

21.40 Х/ф «ДрУЖИНА НА-
ПроКАт». (16+)

23.55 Х/ф «БрАтИ З 
ГрIМсБI». (16+)

1.20 т/с «Клiнiка». (16+)
СТБ

6.05 За живе! (16+)
7.30 т/с «Закоханi жiнки». (16+)
9.50 Х/ф «сУЄтА сУЄт»
11.25 Х/ф 

«НАЙЧАрIВНIША тА 
НАЙПрИВАБЛИВIША»
13.10 Битва екстрасенсiв. (16+)
15.25 Мiстичнi iсторiї з Пав-

лом Костiциним. (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 т/с «Коли ми вдома»
20.00 Хата на тата. (12+)
22.45 Х/ф «У рIЧКИ ДВА 

БЕрЕГИ». (16+)
ICTV

4.25 Факти
4.50 т/с «Вiддiл 44». (16+)
5.35, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. стогнiєм
10.10 Антизомбi. Дайджест
11.15, 13.20 секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Х/ф «ШторМУ 

НАЗУстрIЧ». (16+)

16.50 Х/ф «ЗАХИсНИК». (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Бiльше нiж правда
21.25 т/с «Шулер». (16+)
22.40 т/с «Життя i пригоди 

Мишка Япончика». (16+)
0.35 т/с «Пiвнiчний вiтер». (16+)
2.55 топ-5

КАНАЛ «2+2»
6.00 М/ф
8.00 Нове Шалене вiдео по-

українськи
8.55, 18.15 спецкор
9.35, 18.50 ДжеДАI
10.10 т/с «Команда». (16+)
14.00 Х/ф «МАЛАВIтА». (16+)
16.05 Х/ф «ЧУЖИЙ 3». (16+)
19.25 т/с «опер за викли-

ком 3». (16+)
21.35 т/с «Касл 5». (16+)
23.10 Х/ф «КУр`Єр». (18+)
1.00 т/с «Моссад 2». (16+)
1.55 Х/ф «ВА-БАНК»
3.40 т/с «Ментiвськi вiйни. 

Київ». (16+)
КАНАЛ «УКРАЇНА»

6.30, 7.10, 8.10 ранок з 
Україною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.10 сьогоднi

9.30, 3.00 Зоряний шлях
10.30, 4.40 реальна мiстика
12.30 т/с «Черговий лiкар 

2». (12+)

14.30, 15.30 т/с «Жiночий 
лiкар 2». (16+)

19.45 Говорить Україна
21.00 т/с «Чуже щастя»
23.30 Х/ф «сМЕртЕЛЬНI 

ПЕрЕГоНИ 2: 
ФрАНКЕНШтЕЙН 
ЖИВИЙ». (18+)

1.40 телемагазин
ТЕТ

6.00 Байдикiвка
6.30 тЕт Мультиранок
9.30 М/ф «Дельго»
11.00 т/с «Усi жiнки - вiдьми»
12.00 Битва салонiв
13.00, 17.00 Чотири весiлля
14.00, 19.30, 20.30 одного 

разу пiд Полтавою
15.00, 3.20 Вiталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00, 19.00, 20.00 танька i 

Володька
18.30 Країна У
21.00 т/с «село на мiльйон 2»

22.00 Готель Галiцiя
23.00 ЛавЛавCar 2
0.30 т/с «Якось у казцi»
1.30 теорiя зради

НТН
5.15, 5.00 Top Shop
6.15 Х/ф «ДоВГА, ДоВГА 

сПрАВА...»
8.10 свiдок. Агенти
8.45 Х/ф «ПоЛЮВАННЯ 

ЗА тIННЮ»
10.45 Україна вражає
11.35 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

3.10 свiдок
12.50, 19.30 т/с «Коломбо». (16+)
14.30 речовий доказ
15.50, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
21.10, 1.25 т/с «Перетинаю-

чи межу». (16+)
23.45 т/с «Кулагiн та парт-

нери». (12+)
3.40 Випадковий свiдок

UA:ПЕРШИЙ
6.00 Д/с «спiльноти тварин»
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, 10.50, 14.20, 15.10, 23.35, 
1.10, 2.50, 4.00, 5.25 Погода

9.40 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.30 телепродаж
11.00 Д/с «Неповторна 

природа»
12.00 Д/с «смаки культур»
12.30 Д/с «смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 радiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак укра-

їнською
13.55 складна розмова
15.35 т/с «Гранд готель». (12+)
17.05, 22.40 т/с «Монро». (12+)
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
19.00 Перший на селi

19.25 Д/с «1000 днiв для 
планети»

20.10 Д/с «Жива природа»
20.30 Нашi грошi
21.25, 3.20 Новини. спорт
21.40 Д/с «Найекстремальнiший»
23.40, 2.55 свiт навколо
23.45, 4.05 #KiноWALL з с. 

тримбачем
1.15 свiтло

КАНАЛ «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

снiданок з «1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 тсН
9.30 Чотири весiлля
10.55 одруження наослiп
12.45, 14.05 Мiняю жiнку
15.25 сiмейнi мелодрами
16.20 т/с «Моє чуже жит-

тя». (12+)
20.15 т/с «слуга народу»
22.20, 1.40 Х/ф «ШЕрЛоК 2: 

рЕЙХЕНБАХсЬКИЙ 
ВоДосПАД». (16+)

0.15 Х/ф «ЖИттЯ I ДоЛЯ». 
(16+)

IНТЕР
6.00 М/ф
6.10, 22.40 «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
10.20, 12.25 т/с «Гречанка»
12.50 Х/ф «БЕБI-БУМ». (16+)
14.50, 15.45, 16.45 речдок
18.00, 19.00, 5.15 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
20.30 т/с «схiднi солодощi 

2». (12+)
0.30 Х/ф «З рЕЧАМИ НА 

ВИЛIт!» (16+)
2.20 «Подробицi» - «Час»
3.00 Код доступу

НОВИЙ КАНАЛ
4.10 Абзац
5.55, 7.10 Kids` Time
6.00 М/с «Нехай буде здо-

ровим король Джулiан»
7.15 Заробiтчани: Марафон
9.15 Дешево i сердито
16.40 Х/ф «НЕПроХАНI 

ГостI». (16+)
19.00 Хто зверху? (12+)

20.55 Х/ф «КоВБоЇ ПротИ 
ПрИБУЛЬЦIВ». (16+)

23.20 Вар`яти
1.20 т/с «Клiнiка». (16+)

СТБ
5.45 За живе! (16+)
7.05 т/с «Закоханi жiнки». (16+)
9.15 МастерШеф. (12+)
13.05 Битва екстрасенсiв. (16+)
15.25 Мiстичнi iсторiї з Пав-

лом Костiциним. (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 т/с «Коли ми вдома»
19.50 слiдство ведуть екс-

трасенси. (16+)
22.45 Х/ф «У рIЧКИ ДВА 

БЕрЕГИ». (16+)
ICTV

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
9.15, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм
10.15 Бiльше нiж правда
11.05, 2.55 Не дай себе 

ошукати

12.05, 13.20 Х/ф «ВДрУГЕ 
НЕ ПосАДЯтЬ». (16+)

12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20 Х/ф «ПоДо-

роЖ ЄДИНороГА»
17.05 «На трьох». (16+)
17.30, 21.30 т/с «Шулер». (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
22.45 т/с «Життя i пригоди 

Мишка Япончика». (16+)
0.25 т/с «Пiвнiчний вiтер». 

(16+)
КАНАЛ «2+2»

6.00 М/ф
8.00, 3.35 облом.UA
9.35, 18.15 спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАI
10.55, 17.15 Загублений свiт
13.00 Нове Шалене вiдео 

по-українськи
15.05 Х/ф «ВА-БАНК»
19.25 Квалiфiкацiя ЛЧ. 

«Динамо» - «славiя»
21.25, 23.15 т/с «Касл 5». (16+)
1.05 т/с «Моссад 2». (16+)
2.00 Х/ф «ВА-БАНК 2»

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30, 7.10, 8.10 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 

2». (12+)
14.30, 15.30 т/с «Жiночий 

лiкар 2». (16+)
19.45 Говорить Україна
21.00 т/с «Чуже щастя»
23.30, 2.00 т/с «CSI: Маямi». 

(16+)
1.30 телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 тЕт Мультиранок
9.30 Х/ф «трИ ГорIШКИ 

ДЛЯ ПоПЕЛЮШКИ»
11.00 т/с «Усi жiнки - вiдьми»
12.00 Битва салонiв
13.00, 21.00 т/с «село на 

мiльйон 2»
14.00, 19.30, 20.30 одного 

разу пiд Полтавою
15.00, 3.20 Вiталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весiлля
18.00, 19.00, 20.00 танька i 

Володька

18.30 Країна У
22.00 Готель Галiцiя
23.00 ЛавЛавCar 2
0.30 т/с «Якось у казцi»
1.30 теорiя зради
5.50 Кориснi пiдказки

НТН
5.30 Х/ф «остАННIЙ 

ГЕЙМ»
6.55 Х/ф «34-Й ШВИД-

КИЙ»
8.30 ранковий «свiдок»
9.00 Х/ф «ПЕрЕВЕртЕНЬ У 

ПоГоНАХ». (16+)
10.40 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

3.15 свiдок
12.50, 19.30 т/с «Коломбо». (16+)
14.30 речовий доказ
15.50, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
21.10, 1.30 т/с «Перетинаю-

чи межу». (16+)
23.45 т/с «Кулагiн та парт-

нери». (12+)
3.45 Випадковий свiдок
3.55 Правда життя. 

Професiї
4.55 Top Shop

UA:ПЕРШИЙ
6.00 Д/с «спiльноти тварин»
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, 10.50, 14.20, 15.10, 23.35, 
1.10, 2.50, 4.00, 5.25 Погода

9.40 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.35 телепродаж
11.00 Д/с «Неповторна 

природа»
12.00 Д/с «смаки культур»
12.30 Д/с «смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 радiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак укра-

їнською
13.55 Нашi грошi
15.45 т/с «Гранд готель». (12+)
17.05, 22.40 т/с «Монро». (12+)
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
19.00 Д/с «Дешевий 

вiдпочинок»

19.25 Д/с «1000 днiв для 
планети»

20.10 Д/с «Жива природа»
20.30 складна розмова
21.25, 3.20 Новини. спорт
21.40 Д/с «Найекстремальнiший»
23.40, 2.55 свiт навколо
23.45, 4.05 #БiблiоFUN з р. 

семкiвим
1.15 розсекречена iсторiя

КАНАЛ «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

снiданок з «1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 тсН
9.30 Чотири весiлля
11.00 одруження наослiп
12.30, 13.55 Мiняю жiнку
15.20 сiмейнi мелодрами
16.20 т/с «Моє чуже жит-

тя». (12+)
20.15 т/с «слуга народу. Вiд 

любовi до iмпiчменту». 
(16+)

22.20, 4.10 Х/ф «ШЕрЛоК 3: 
ПороЖНIЙ КАтА-
ФАЛК». (16+)

0.15 Х/ф «МАртА, МАрсI 
МЕЙ, МАрЛЕН». (16+)

IНТЕР
6.00 М/ф
6.10, 22.40 «слiдство вели...» 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 ранок з Iнтером
10.15, 12.25 т/с «Гречанка»
12.45 Х/ф «ДоЧКИ-МАтЕрI»
14.50, 15.45, 16.45 речдок
18.00, 19.00, 5.15 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
20.30 т/с «схiднi солодощi 

2». (12+)
0.25 Х/ф «ЯКБИ Я тЕБЕ 

ЛЮБИВ...» (16+)
2.30 «Подробицi» - «Час»
3.05 Школа доктора Кома-

ровського. Невiдкладна 
допомога

3.30 Вдалий проект
4.45 Top Shop

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.45 Зона ночi
3.40 Абзац
5.20, 6.35 Kids` Time

5.25 М/с «Нехай буде здо-
ровим король Джулiан»

6.40 Київ вдень i вночi. (16+)
16.20 Х/ф «КоВБоЇ ПротИ 

ПрИБУЛЬЦIВ». (16+)
19.00 Хто зверху? (12+)
20.55 Х/ф «МАКс стIЛ». (12+)
22.50 Вар`яти
0.50 т/с «Клiнiка». (16+)
2.40 служба розшуку дiтей

СТБ
6.00 За живе! (16+)
7.25 т/с «Закоханi жiнки». (16+)
9.35 МастерШеф. (12+)
13.05 Битва екстрасенсiв. (16+)
15.25 Мiстичнi iсторiї з Пав-

лом Костiциним. (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 т/с «Коли ми вдома»
19.55 слiдство ведуть екс-

трасенси. (16+)
22.45 Х/ф «У рIЧКИ ДВА 

БЕрЕГИ 2». (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, 10.10 Громадянська 

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

новини з К. стогнiєм
11.10, 3.00 Не дай себе ошукати
12.05, 13.25, 14.35, 16.20 Х/ф 

«ПоДороЖ ЄДИНо-
роГА»

12.45, 15.45 Факти. День
16.55 «На трьох». (16+)
17.35, 21.30 т/с «Шулер». (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.20 секретний фронт
22.45 т/с «Життя i пригоди 

Мишка Япончика». (16+)
0.45 т/с «Пiвнiчний вiтер». (16+)

КАНАЛ «2+2»
6.00 М/ф
8.00 Нове Шалене вiдео по-

українськи
9.35, 18.15 спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАI
10.45, 17.15 Загублений свiт
12.45 Помста природи
15.15 Х/ф «ВА-БАНК 2»
19.25, 20.30 т/с «опер за 

викликом 3». (16+)

21.35, 1.55 т/с «Касл 5». (16+)
1.00 т/с «Моссад 2». (16+)

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30, 7.10, 8.10 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 

2». (12+)
14.30, 15.30 т/с «Жiночий 

лiкар 2». (16+)
19.45 Говорить Україна
21.00 т/с «Чуже щастя»
23.30, 2.00 т/с «CSI: Маямi». 

(16+)
1.30 телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 тЕт Мультиранок
9.45 Х/ф «соЛЯНА ПрИН-

ЦЕсА»
11.00 т/с «Усi жiнки - вiдьми»
12.00 Битва салонiв
13.00, 21.00 т/с «село на 

мiльйон 2»
14.00, 19.30, 20.30 одного 

разу пiд Полтавою

15.00, 3.20 Вiталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весiлля
18.00, 19.00, 20.00 танька i 

Володька
18.30 Країна У
22.00 Готель Галiцiя
23.00 ЛавЛавCar 2
0.30 т/с «Якось у казцi»
1.30 теорiя зради
5.50 Кориснi пiдказки

НТН
5.25 Х/ф «ПроЩАВАЙтЕ, 

ФАрАоНИ!»
6.50 Х/ф «ГрIШНИЦЯ В 

МАсЦI»
8.30 ранковий «свiдок»
9.00 Х/ф «АКсЕЛЕрАтКА»
10.40 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

3.20 свiдок
12.50, 19.30 т/с «Коломбо». (16+)
14.30 речовий доказ
15.50, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
21.10, 1.30 т/с «Перетинаю-

чи межу». (16+)
23.45 т/с «Кулагiн та парт-

нери». (12+)
3.50 Випадковий свiдок

четвер, 16 серпня

UA:ПЕРШИЙ
6.00 Д/с «спiльноти тварин»
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, 10.50, 14.20, 15.10, 
23.35, 1.10, 2.50, 4.00, 
5.25 Погода

9.40 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.30 телепродаж
11.00 Д/с «Неповторна при-

рода»
12.00 Енеїда
12.30 Д/с «смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 радiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак україн-

ською
13.55 До справи
15.45 т/с «Гранд готель». 

(12+)
17.05, 22.40 т/с «Монро». 

(12+)
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
19.00 #ВУкраїнi

19.25 Д/с «1000 днiв для 
планети»

20.10 Д/с «Жива природа»
20.30 схеми. Корупцiя в 

деталях
21.25, 3.20 Новини. спорт
21.40 Д/с «таємницi люд-

ського мозку». (12+)
23.40, 2.55 свiт навколо
23.45, 4.05 #Neoсцена з 

олегом Вергелiсом
1.15 розсекречена iсторiя
2.10 Вiйна i мир
3.40 тема дня

КАНАЛ «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

снiданок з «1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 

тсН
9.30 Чотири весiлля
10.55 одруження наослiп
12.15, 13.45 Мiняю жiнку
15.15 сiмейнi мелодрами
16.15 т/с «Моє чуже жит-

тя». (12+)
20.15 т/с «слуга народу. Вiд 

любовi до iмпiчменту». 
(16+)

22.20, 4.00 Х/ф «ШЕрЛоК 3: 
оЗНАКИ трЕтЬоГо». 
(16+)

0.15 Х/ф «ХроНIКА». (16+)
IНТЕР

6.00, 5.15 М/ф
6.10, 22.40 «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
10.20, 12.25 т/с «Гречанка»
12.50 Х/ф «ВИ МЕНI ПИ-

сАЛИ»
14.50, 15.45, 16.45 речдок
18.00, 19.00, 3.15 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
20.30 т/с «схiднi солодощi 

2». (12+)
0.30 Х/ф «НIЧ ЗАКрИтИХ 

ДВЕрЕЙ». (16+)
2.20 «Подробицi» - «Час»
2.55 Код доступу
4.45 Top Shop

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.50 Зона ночi
4.35 Абзац
6.20, 7.35 Kids` Time
6.25 М/с «Нехай буде здоро-

вим король Джулiан»

7.40 Київ вдень i вночi. (16+)
17.05 Х/ф «МАКс стIЛ». 

(12+)
19.00 Хто зверху? (12+)
20.55 Х/ф «соЛДАт»
22.55 Вар`яти
0.55 т/с «Клiнiка». (16+)
2.45 служба розшуку дiтей

СТБ
6.40 За живе! (16+)
9.05 МастерШеф. (12+)
13.05 Битва екстрасенсiв. (16+)
15.25 Мiстичнi iсторiї з 

Павлом Костiциним. 
(16+)

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 т/с «Коли ми вдома»
20.00 Я соромлюсь свого 

тiла. (16+)
22.45 Х/ф «У рIЧКИ ДВА 

БЕрЕГИ 2». (16+)
0.45 Я соромлюсь свого 

тiла. (18+)
ICTV

4.10 скарб нацiї
4.20 Еврика!
4.25 студiя Вашингтон
4.30 Факти
4.50 т/с «Вiддiл 44». (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 ранок у великому мiстi

8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм
10.10 секретний фронт
11.15, 3.00 Не дай себе 

ошукати
12.10, 13.25 Х/ф «ПоДо-

роЖ ЄДИНороГА»
12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 16.20 Х/ф «НЕМАЄ 

ВИХоДУ». (16+)
17.25 «На трьох». (16+)
17.30, 21.30 т/с «Шулер». 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
22.50 т/с «Життя i пригоди 

Мишка Япончика». 
(16+)

23.50 т/с «Пiвнiчний вiтер». 
(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
12.55, 4.30 облом.UA
15.05 Х/ф «ЧУЖИЙ 3». 

(16+)
19.20, 20.25 т/с «опер за 

викликом 3». (16+)

21.30, 0.25 т/с «Касл 5». 
(16+)

22.25 Квалiфiкацiя ЛЧ. 
«Брага» - «Зоря»

1.20 т/с «Команда». (16+)
КАНАЛ «УКРАЇНА»

6.30, 7.10, 8.10 ранок з 
Україною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.15 сьогоднi

9.30, 3.00 Зоряний шлях
10.30, 4.40 реальна мiстика
12.30 т/с «Черговий лiкар 

2». (12+)
14.30, 15.30 т/с «Жiночий 

лiкар 2». (16+)
19.45 Говорить Україна
21.00 т/с «Чуже щастя». 

(16+)
23.20 Контролер
0.00 т/с «CSI: Маямi». (16+)
1.45 телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 тЕт Мультиранок
9.45 Х/ф «КороЛЬ ДроЗ-

ДоБороД»
11.00 т/с «Усi жiнки - 

вiдьми»
12.00 Битва салонiв
13.00, 21.00 т/с «село на 

мiльйон 2»

14.00, 19.30, 20.30 одного 
разу пiд Полтавою

15.00, 3.20 Вiталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весiлля
18.00, 19.00, 20.00 танька i 

Володька
18.30 Країна У
22.00 Готель Галiцiя
23.00 ЛавЛавCar 2
2.00 БарДак
5.50 Кориснi пiдказки

НТН
5.35 Х/ф «ЧорНА рАДА»
8.30 ранковий «свiдок»
9.05 Х/ф «БЕЗ ПрАВА НА 

ПроВАЛ»
10.40 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

3.00 свiдок
12.50, 19.30 т/с «Коломбо». 

(16+)
14.30 речовий доказ
15.50, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
21.20, 1.15 т/с «Перетинаю-

чи межу». (16+)
23.45 т/с «Кулагiн та парт-

нери». (12+)
3.30 Випадковий свiдок
3.45 Правда життя. Професiї
4.45 Top Shop
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п’ятниця, 17 серпня

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, 18 серпня

UA:ПЕРШИЙ
6.00 Д/с «спiльноти тварин»
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, 10.50, 14.20, 15.10, 4.00, 
5.25 Погода

9.40 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.35 телепродаж
11.00 Д/с «Неповторна 

природа»
12.00 Енеїда
12.30, 16.20 Д/с «смачнi 

iсторiї»
13.10, 14.30 радiоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 схеми. Корупцiя в 

деталях
15.20 Д/с «смаки культур»
16.50, 4.30 Фольк-music
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
18.50 VoxCheck
19.00 Букоголiки
19.25 Д/с «1000 днiв для 

планети»
20.10 Д/с «Жива природа»

20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. спорт
21.40 Концертна програма 

гурту Антитiла «сонце»
23.25 Х/ф «рЕКIтИ»
23.45, 4.05 Як дивитися кiно
1.10 Д/с «Плiч-о-плiч»
1.35 роздягалка
2.00 Д/с «орегонський 

путiвник»
КАНАЛ «1+1»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 
снiданок з «1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 тсН
9.30 Чотири весiлля
11.00 одруження наослiп
12.15, 13.45 Мiняю жiнку
15.10 сiмейнi мелодрами
16.10 т/с «Моє чуже жит-

тя». (12+)
20.15, 23.05 Лiга смiху
1.15 скрябiн. Концерт 

пам`ятi
IНТЕР

6.00 М/ф
6.10, 23.15 «слiдство вели...» 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 ранок з Iнтером
10.15, 12.25 т/с «Гречанка»

12.50 Х/ф «тАЄМНИЦЯ 
«ЧорНИХ ДроЗДIВ»

14.50, 15.45, 16.45, 1.05 речдок
18.00 стосується кожного
20.00 Подробицi
20.30 «Концерт олега 

Вiнника «Моя душа...»
2.45 Школа доктора Кома-

ровського. Невiдкладна 
допомога

3.10 Чекаючи вантаж на рейдi 
Фучжоу бiля Пагоди

5.05 Top Shop
НОВИЙ КАНАЛ

3.00 Зона ночi
3.55 Абзац
5.30, 6.50 Kids` Time
5.35 М/с «Нехай буде здо-

ровим король Джулiан»
6.55 Х/ф «ДрУЖИНА НА-

ПроКАт»
9.10, 19.00 Хто зверху? (12+)
17.00 Х/ф «соЛДАт». (16+)
20.50 Х/ф «ГЛоБАЛЬНЕ Втор-

ГНЕННЯ: БИтВА ЗА 
Лос-АНДЖЕЛЕс». (16+)

23.10 Вар`яти
1.10 т/с «Клiнiка». (16+)
2.55 служба розшуку дiтей

СТБ
6.55 Х/ф «П`ЯтЬ роКIВ тА 

оДИН ДЕНЬ». (12+)
8.50 Х/ф «КАрДIоГрАМА 

КоХАННЯ»

10.45 Х/ф «КоЛИ ЙоГо 
ЗоВсIМ НЕ ЧЕКАЄШ»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.05 т/с «Коли ми вдома»
20.05 Х/ф «НЕ МоЖУ 

сКАЗАтИ «ПроЩА-
ВАЙ»

22.45 Х/ф «КоХАННЯ НА 
ДВА ПоЛЮсИ». (16+)

ICTV
4.25, 3.25 Факти
4.45 т/с «Вiддiл 44». (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм
10.10 Iнсайдер
11.15, 13.15 Х/ф «НЕМАЄ 

ВИХоДУ». (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.20 Х/ф «ВЗВоД». 

(16+)
17.05, 21.30 «На трьох». 

(16+)
17.30 т/с «Шулер». (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
1.25 Х/ф «IМПЕрIЯ 

ВоВКIВ». (16+)
3.50 стоп-5

КАНАЛ «2+2»
6.00 М/ф
8.00 облом.UA

9.35, 18.15 спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАI
10.55, 17.15 Загублений свiт
12.55 Вiдеобiмба
14.30 Х/ф «ДНIПроВсЬКИЙ 

рУБIЖ»
19.25 т/с «Перевiзник». (16+)
23.20 Змiшанi єдинобор-

ства. UFC №213
1.40 Цiлком таємно
3.45 т/с «Зустрiчна смуга». 

(16+)
КАНАЛ «УКРАЇНА»

6.30, 7.10, 8.10 ранок з 
Україною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.00 сьогоднi

9.30, 5.20 Зоряний шлях
10.30 спецпроект «Кузьма. 

Недомовлене»
11.30, 3.45 реальна мiстика
12.30 Х/ф «БУДИНоК ДЛЯ 

ДВоХ»
14.30 т/с «Братськi узи»
15.30 т/с «Братськi узи». 

(12+)
19.45 Говорить Україна
21.00 т/с «Бiлi троянди 

надiї»
23.20 По слiдах
0.00 т/с «Бiлi троянди 

надiї». (16+)
1.40 телемагазин
2.10 т/с «CSI: Маямi». (16+)

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 тЕт Мультиранок
9.30 Х/ф «НАЙКрАЩИЙ 

ДрУГ ШПИГУНА»
11.00 т/с «Усi жiнки - вiдьми»
12.00 Битва салонiв
13.00 т/с «село на мiльйон 2»
14.00, 19.30, 20.30 одного 

разу пiд Полтавою
15.00, 3.50 Вiталька
16.00, 3.00 Панянка-селянка
17.00 Чотири весiлля
18.00, 19.00, 20.00 танька i 

Володька
18.30 Країна У
21.00 М/ф «Льодовико-

вий перiод 3. Ера 
динозаврiв»

22.45 М/ф «Льодовиковий 
перiод: Великi яєчнi 
пригоди»

23.15 Х/ф «тВоЇ, МоЇ I 
НАШI»

1.00 т/с «Якось у казцi»
2.00 17+
2.30 БарДак
5.50 Кориснi пiдказки

НТН
5.45 Х/ф «ПАрИЗЬКА 

ДрАМА»
7.00 Х/ф «ДИКИЙ ПЛЯЖ»
8.30 ранковий «свiдок»
9.05 Х/ф «АЛЬоШЧИНЕ 

КоХАННЯ»
10.40 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

3.05 свiдок
12.50, 19.30 т/с «Коломбо». 

(16+)
14.50 речовий доказ
16.05, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
21.05, 1.20 т/с «Перетинаю-

чи межу». (16+)
23.45 т/с «Кулагiн та парт-

нери». (12+)
3.35 Випадковий свiдок

UA:ПЕРШИЙ
6.00 Хто в домi хазяїн?
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

1.10, 3.00 Новини
9.30, 17.35, 23.25, 2.05, 3.20 

Погода
9.40 М/с «Гон»
10.05 Д/с «Пригоди остiна 

стiвенса»
12.00 Х/ф «КЛАрА I ФрАН-

ЦИсК»
13.45, 0.45 Д/с «Гордiсть свiту»
14.10 телепродаж
14.30 Д/с «Фестивалi планети»
15.25 Д/с «Зустрiч Лувру та 

Забороненого мiста»
16.20, 1.30 Д/с «Незвичайнi 

культури»
17.45 т/с «оповiдання ХIХ 

столiття». (12+)
19.55 Д/с «Дивовижнi мiста 

свiту»

21.25 Д/с «Неповторна 
природа»

22.25 Д/с «спiльноти 
тварин»

23.20, 2.00 свiт навколо
23.50 Д/с «Незвiданi шляхи»
2.10 Д/с «смаки культур»
3.30 свiтло
4.20 Вiйна i мир
5.05 розсекречена iсторiя

КАНАЛ «1+1»
6.00, 19.30 тсН
6.40 Грошi
8.00 снiданок. Вихiдний
10.05 Життя без обману
11.25, 23.15 свiтське життя. 

Дайджест
12.20 Х/ф «КАтЕрИНА». (16+)
16.30, 21.15 Вечiрнiй 

квартал
18.30, 4.50 розсмiши комiка
20.15 Українськi сенсацiї
0.20 Лiга смiху
5.35 М/ф

IНТЕР
5.35, 3.05 «Подробицi» - «Час»
6.10 М/ф
6.35 Чекай на мене. Україна
8.10 Два Миронова
9.00 Х/ф «троЄ В ЧоВНI, 

НЕ рАХУЮЧИ со-
БАКИ»

11.30 Х/ф «трИ ПЛЮс ДВА»
13.15 Х/ф «ПоВторНЕ 

ВЕсIЛЛЯ»
15.10 «Концерт олега 

Вiнника «Моя душа...»
17.50, 20.30 т/с «Маестро». 

(16+)
20.00 Подробицi
22.40 Вiктор Цой. Група кровi
23.40 т/с «Я - охоронець. 

старi рахунки»
3.35 Костянтин Меладзе. Не 

турбуй менi душу..
4.15 стосується кожного
5.00 Top Shop

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночi
5.50, 7.20 Kids` Time
5.55 М/с «Лунтiк i його друзi»

7.25 Дешево i сердито
8.45 Хто зверху? (12+)
18.45 Х/ф «рУЙНIВНИК». 

(16+)
21.00 Х/ф «сУДДЯ ДрЕДД»
22.55 Х/ф «КIНЕЦЬ сВIтУ». 

(16+)
1.15 Х/ф «АФтЕрШоК». (18+)

СТБ
5.45 ВусоЛапоХвiст
8.00 Караоке на Майданi
9.00 Все буде смачно!
9.55 т/с «Коли ми вдома»
13.45 Х/ф «сУЄтА сУЄт»
15.25 Х/ф 

«НАЙЧАрIВНIША тА
НАЙПрИВАБЛИВIША»
17.10 Х/ф «НЕ МоЖУ сКА-

ЗАтИ «ПроЩАВАЙ»
19.00 Х/ф «КАФЕ НА 

сАДоВIЙ». (12+)
22.50 Я соромлюсь свого 

тiла. (16+)
ICTV

4.55 скарб нацiї
5.05 Еврика!
5.15 Факти

5.35 Бiльше нiж правда
7.30 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу. (12+)
10.45 Вижити разом з 

Голтiсом
11.45 особливостi 

нацiональної роботи
12.45 Факти. День
13.00 «На трьох». (16+)
16.35 Х/ф «сУПЕр 8». (16+)
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. стогнiєм
20.10 Х/ф «МАсКА Зорро»
22.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА Зорро»
1.35 Х/ф «ПIДрИВНИКИ». 

(16+)
3.30 Провокатор

КАНАЛ «2+2»
6.00 М/ф
8.00, 2.45 «102. Полiцiя»
8.55, 0.55 Угон по-нашому
11.10 Загублений свiт
14.15 Х/ф «ДНIПроВсЬКИЙ 

рУБIЖ»
17.00 Х/ф «ЧУЖИЙ 4: 

ВосКрЕсIННЯ». (16+)

19.20 5 тур ЧУ з фут-
болу. «Динамо» - 
«олександрiя»

21.25 Х/ф «БЕЗоДНЯ»
3.40 Цiлком таємно
5.45 облом.UA

КАНАЛ «УКРАЇНА»
7.00, 15.00, 19.00 сьогоднi
7.15, 5.30 Зоряний шлях
9.25 т/с «Чуже щастя»
15.20 т/с «Чуже щастя». (16+)
17.40 т/с «сестра по спадку»
19.40 т/с «сестра по спад-

ку». (12+)
22.10 Х/ф «БУДИНоК ДЛЯ 

ДВоХ»
0.00, 2.20 т/с «Ключi вiд 

минулого»
1.50 телемагазин
3.50 реальна мiстика

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 тЕт Мультиранок
11.30 М/ф «Йосип: Володар 

снiв»
12.45 Х/ф «соЛЯНА 

ПрИНЦЕсА»

14.00 Чотири весiлля
15.00 рятiвники
19.00 т/с «село на мiльйон 2»
21.00 одного разу пiд 

Полтавою
22.30 Готель Галiцiя
0.30 т/с «Якось у казцi»
1.30 17+
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Вiталька
5.50 Кориснi пiдказки

НТН
3.40 Х/ф «ДВА КАПIтАНИ»
12.00 свiдок. Агенти
12.35 речовий доказ
15.40 склад злочину
17.10 Переломнi 80-тi
19.00, 3.15 свiдок
19.30 Х/ф «ВЕсIЛЛЯ В 

МАЛИНIВЦI»
21.30 Х/ф «ПроФЕсор У 

ЗАКоНI»
23.50 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ 

КВАртАЛ». (16+)
1.40 таємницi 

кримiнального свiту

неділя, 19 серпня

UA:ПЕРШИЙ
6.00 Хто в домi хазяїн?
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

1.10, 3.00 Новини
9.30, 12.00, 23.25, 2.05, 3.20 

Погода
9.40 Х/ф «КЛАрА I ФрАН-

ЦИсК»
11.30 Д/с «Дешевий 

вiдпочинок»
12.10 Перший на селi
12.40 Енеїда
13.35, 0.45 Д/с «Китайський 

живопис»
14.00 телепродаж
14.20 Фольк-music
15.20 Концертна про-

грама гурту Антитiла 
«сонце»

17.00, 1.30 Д/с «Незвичайнi 
культури»

17.45 т/с «оповiдання ХIХ 
столiття». (12+)

19.55 Д/с «Дивовижнi мiста 
свiту»

21.25 Д/с «Неповторна 
природа»

22.25 Д/с «спiльноти тварин»
23.20, 2.00 свiт навколо
23.50 Д/с «Зустрiч Лувру та 

Забороненого мiста»
2.10 Д/с «смаки культур»

КАНАЛ «1+1»
6.00 тсН
6.55 Українськi сенсацiї
8.00 снiданок. Вихiдний
9.00 Лотерея «Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша i ведмiдь»
9.55, 11.00, 11.55, 13.00 свiт 

навиворiт 5: Iндонезiя
13.35 Х/ф «ВтЕЧА З ШоУ-

ШЕНКА». (16+)
16.30 Х/ф «ВИХIД: БоГИ 

тА ЦАрI». (16+)
19.30, 5.00 тсН-тиждень
21.00 Х/ф «ГЕрАКЛ». (16+)
22.55 Х/ф «ВоЛоДАр МорIВ: 

НА КрАЮ сВIтУ»
1.35 Аргумент Кiно
4.05 свiтське життя. Дай-

джест

IНТЕР
5.30 «Подробицi» - «Час»
6.00 М/ф
6.25 Х/ф «IНоЗЕМКА»
8.00, 3.00 Вдалий проект
9.00 Готуємо разом
10.00 орел i решка. Мор-

ський сезон
11.00 орел i решка. Переза-

вантаження
12.10 Х/ф «Ас З АсIВ»
14.10, 20.30 т/с «схiднi 

солодощi 2». (12+)
20.00 Подробицi
23.10 Х/ф «ПоЛЕттА. У 

ВсI тЯЖКI». (16+)
1.05, 2.00 речдок

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 т/с «Клiнiка»
3.50, 2.55 Зона ночi
5.50 стендап-шоу
6.45, 8.30 Kids` Time
6.50 М/с «Нехай буде здо-

ровим король Джулiан»
8.35 М/ф «Велика втеча»
10.15 Х/ф «КIНЕЦЬ сВIтУ». 

(16+)
12.50 Х/ф «рУЙНIВНИК». 

(16+)
15.05 Х/ф «сУДДЯ ДрЕДД»

17.00 Х/ф «КоБрА». (16+)
18.50 Х/ф «тАНГо I КЕШ». 

(16+)
21.00 Х/ф «рЕД». (16+)
23.05 Х/ф «остАННIЙ 

БоЙсКАУт». (16+)
1.10 т/с «Клiнiка». (16+)

СТБ
6.05 ВусоЛапоХвiст
8.10 Полювання
9.10 Все буде смачно!
10.10 Караоке на Майданi
11.10 Вагiтна у 16. (16+)
12.10 Доньки-матерi. (16+)
13.05 Хата на тата. (12+)
15.05 Х/ф «КАФЕ НА 

сАДоВIЙ». (12+)
19.00 слiдство ведуть екс-

трасенси. (16+)
23.00 Я соромлюсь свого 

тiла. (18+)
ICTV

4.50 Факти
5.15 Iнсайдер
6.10 т/с «Невиправнi». (16+)
9.00 т/с «Вiддiл 44». (16+)
10.55, 13.00 Х/ф «сУПЕр 

8». (16+)
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «МАсКА Зорро»

16.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА Зорро»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «МоНстро». 

(16+)
20.50 Х/ф «ВУЛИЦЯ МоН-

стро, 10». (16+)
22.50 Х/ф «ПIДрИВНИКИ». 

(16+)
1.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
3.05 Провокатор

КАНАЛ «2+2»
6.00 М/ф
8.00 Вiн, вона та телевiзор
10.30 т/с «Ментiвськi вiйни. 

Київ». (16+)
14.35 т/с «Перевiзник». (16+)
18.30 Х/ф «ШВИДКIстЬ». 

(16+)
20.40 Х/ф «ШВИДКIстЬ 

2». (16+)
23.00 ПроФутбол
0.00 Змiшанi єдиноборства. 

UFC №213
2.30 облом.UA

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30 сьогоднi
7.10, 5.00 Зоряний шлях
9.35 т/с «Бiлi троянди 

надiї». (16+)

13.10 т/с «сестра по спад-
ку». (12+)

17.00 т/с «Я нiколи не плачу»
19.00 Подiї тижня з олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 т/с «Я нiколи не пла-

чу». (12+)
23.00 т/с «Ключi вiд минулого»
1.50 телемагазин
2.20 т/с «Ключi вiд минуло-

го». (16+)
ТЕТ

6.00 Байдикiвка
6.30 тЕт Мультиранок
11.15 М/ф «Барбi. Магiя 

дельфiнiв»
12.25 Х/ф «НАЙКрАЩИЙ 

ДрУГ ШПИГУНА»
14.00 Чотири весiлля
15.15 Х/ф «тВоЇ, МоЇ I 

НАШI»
17.00 М/ф «Льодовиковий 

перiод: Великi яєчнi 
пригоди»

17.30 М/ф «Льодовико-
вий перiод 3. Ера 
динозаврiв»

19.00 т/с «село на мiльйон 
2»

21.00 одного разу пiд 
Полтавою

22.30 Готель Галiцiя
0.30 т/с «Якось у казцi»
1.30 Х/ф «НЕБИЛИЦI Про 

IВАНА»
3.00 Вiталька
5.50 Кориснi пiдказки

НТН
3.40 Випадковий свiдок
4.00, 2.40 речовий доказ
4.30 Легенди бандитської 

одеси
4.55 Х/ф «ВЕсIЛЬНИЙ По-

ДАрУНоК»
6.10, 8.55 страх у твоєму домi
8.00 Україна вражає
10.50 Х/ф «ВЕсIЛЛЯ В 

МАЛИНIВЦI»
12.35 Х/ф «IДЕАЛЬНИЙ 

ЧоЛоВIК»
14.30 Х/ф «АПАЧI»
16.15 Х/ф «рIДНА ДИтИНА»
19.00 Х/ф «ЧорНА стрIЛА»
20.45 Х/ф «БАЛАДА Про 

ДоБЛЕсНоГо ЛИЦА-
рЯ АЙВЕНГо»

22.25 Х/ф «ДЖУЛIЯ Х». (18+)
0.10 Х/ф «БрУКЛIНсЬКI 

ПоЛIЦЕЙсЬКI». (16+)

Літургію в Аннозачатіївському храмі свя-
тої обителі цього дня звершили священно-
служителі з трьох країн:  України, Італії та 
Швейцарії. Очолив богослужіння архіман-
дрит Амвросій (Макар, священик, який уже 
понад 10 років виконує свій пастирський по-
слух на італійських православних парафіях і в 
сусідніх країнах Західної Європи.

Слід зазначити, що саме до Італії на за-
прошення отця Амвросія в лютому цього року 
здійснили поїздку представники народного 
гурту Макарівщини «Сік землі» (с. Лишня). 
Разом з ними православні громади цієї кра-
їни відвідала й завідувач сектора культури, 
молоді, національностей і релігій Макарів-
ської районної державної адміністрації Ліна 
Факторович. 

Під час поїздки макарівці давали концерти 
духовної і народної пісні у православних хра-

мах півночі Італії та флеш-моби української пісні й танцю в 
містах Комо, Лекко та на узбережжі Венеціанської лагуни.

Зі словами щирої подяки за можливість побувати в цій 
давній християнській країні та за гостинність звернулися 
представники Макарівщини до архімандрита Амвросія. 

У свою чергу священик-монах побажав миру й про-
цвітання макарівській громаді та всій нашій землі, зазна-
чивши, що в численній українській діаспорі в Італії постій-
но моляться за мир в Україні.

Під час літургії в Аннозачатіївському храмі хористи 
гурту «Сік землі» проспівали традиційні українські народ-
ні духовні псальми.

Також паломники з Макарівщини з духовною зво-
рушливістю вознесли молитву за нашу, Богом бережену, 
Українську землю та за мир у ній, а після богослужіння 
відвідали печери Лаври, де біля святих мощей також по-
молилися за весь український народ.

До речі, нещодавно до лаврських печер Бишівським 
благочинням було організовано поїздку для дітей заги-
блих і поранених українських військовослужбовців, дітей 
з лінії розмежування зі сходу нашої держави та з сімей 
вимушених переселенців. 

Пізніше цього дня в Києві прочани підкріпили тілесні 
сили за трапезою, організованою парафіянами храмів 
Макарівщини, які є представниками грузинської діаспо-
ри в Україні. 

З повагою, тетяна кРЕнц,
помічниця о. Філарета.

пОїздка – прОща
У свято святої рівноапостольної Марії Магдалини, 4 серпня, паломницька група Бишівського благочиння 

– парафіяни храмів преподобної Параскеви Сербської с. Лишня, на честь ікони Божої Матері «Всецариця» с. 
Осикове, Воздвиження Хреста Господнього с. Мостище – здійснили поїздку-прощу до Свято-Успенської Ки-
єво-Печерської Лаври. Групу очолив настоятель вищеназваних храмів, депутат Макарівської районної ради, 
заступник голови комісії ради з питань охорони здоров’я, екології, ліквідації наслідків Чорнобильської ката-
строфи, соціального захисту населення та благодійності.
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нОвий тренер кОМанди
Першолігову команду з Маковища очолив Олександр 

Протченко. Молодому фахівцю лище 25 років. На Київщині 
він більшою мірою відомий як гравець. У різні часи Олек-
сандр Протченко виступав у вищій обласній лізі за столич-
них канонірів, ФК «Путрівка» та київську команду РВУФК. З 
путрівцями кваліфікований захисник став бронзовим при-
зером у чемпіонаті Київщини, а в представницькій дружині 
РВУФК він був капітаном і найближчим помічником авто-
ритетного тренера Віктора Іщенка. Активну кар’єру фут-
боліста перервала важка травма. Нагадаю, що тренером 
«Здвижа» на початку цьогорічного сезону був капітан і цен-
тральний оборонець Юрій Боримський.

кУлакевич 
пОвернУвся 

дОдОМУ
Перспективний юнак підсилив першолігову ко-

манду рідного краю. Владиславу Кулакевичу не-
забаром виповниться сімнадцять років. Останнім 
часом він змагався за пісківський «Рубін» у ДЮФЛ 
України. Креативного центрального напівоборонця 
з очевидними задатками розігруючого вважали од-
ним з найперспективніших виконавців у груповому 
турнірі юнацької першості України.

Тепер Влад, який народився в Королівці Макарівсько-
го району, повернувся на малу батьківщину і готується до 
прем’єри в аматорських перегонах під прапором райцен-
трівського СК «Юніор».

феєрія стрільців
Двадцять один гол у трьох зустрічах і чотири хет-

трики –таким виявився перший після літньої пере-
рви першоліговий тур. Лідер групових перегонів 
розгромив у Богуславі гостей з новим рекордом для 
цьогорічного сезону. Сказати, чиєї заслуги в цьому 
більше – власне «Гончарів», які відзначилися двома 
хет-триками, чи все-таки «Здвижа», який грав май-
же весь матч удесятьох, а догравав зустріч взагалі 
удев’ятьох, – важко.

Наголошу, проте, на тому, що богуславці насправді 
якісно доукомплектувалися в антракті і тепер уже навіть 
формально (за складом) можуть вважатися беззапере-
чними фаворитами. З-поміж інших цікавинок виокремлю 
стрілецький успіх Мартиненка, який забив аж три м’ячі в 
останній десятихвилинці, нагадавши, що колись був од-
ним з найрезультативніших і в обласній вищій лізі.

Каноніри, повернувшись до рідного Фастова, неспо-
дівано для всіх, зокрема й за перебігом ігрового процесу, 
завдали потужного удару по «Системі». Цікаво, що під-
опічні Володимира Ковальчука забили вісім м’ячів у де-
сяти попередніх зустрічах і десять одразу – у звітному 
матчі. Хет-трик оформив Троян.

Очевидці, однак, стверджують, що цей результат аж 
ніяк не по грі. Гості з Василькова двічі струсонули м’ячем 
поперечку і не реалізували пенальті – віртуозно зіграв у 
воротах Семенюк. «Арсеналу» поталанило? Либонь. Але 
відомо, що фортуна, зазвичай, прихильна до сильнішого.

Хет-трик був і в Обухові, де постарався Бойко. Спо-
чатку він обвідним ударом поцілив у дальній кут воріт, по-
тім забив ледь не від кутового прапорця, а втретє відзна-
чився, закотивши шкіряного в сітку після виходу вдвох на 
одного.

До і після цього голи були також яскравими. Сніхов-
ський забив головою в стилі Вербича, а Єрьохін — рико-
шетом од каркасу воріт. На жаль, фастівський «універ-
сал» зазнав аж надто болісної травми, його відвезли до 
лікарні на обстеження в спеціальній пов’язці для шиї.

Макарівські 
МУніципали 

зійшли
Макарівська футбольна казка скінчилася раніше, 

ніж очікувалося.

Цього року пристоличний район установив історич-
ний рекорд, заявивши на першість Київщини одразу чо-
тири команди. На жаль, одна з них, найдосвідченіша – ФК 
«Макарів», який свого часу навіть ставав призером об-
ласного чемпіонату, не дограла регулярного сезону, по-
відомивши організаторам про завчасне зняття з турніру.

Відтак у матчах групи «Б», що залишилися, суперни-
кам макарівців буде присуджено технічні перемоги з ра-
хунком 3:0.

ск «юніОр» 
пОвертається 

з відпУстки 
В суботу, 4 серпня, СК «Юніор» провів спаринг із пер-

шоліговим ФК «Бородянка». У матчі були задіяні як гравці 
основного складу, так і потенційні новачки команди. Матч 
показав, що із нападом у нашої команди все в порядку, а 
от над грою в захисті потрібно попрацювати: матч закін-
чився з хокейним рахунком 6:5 на користь ФК «Бородян-

ка». Цікаво, що із шести м'ячів п'ять за Бородянку забив 
Олександр Шома! 

За Юніор забили: Роман Підорін – 1, Ярослав Шалон – 
2, Микола Хмільовський – 1, Богдан Пилипчук – 1. 

А вже цієї неділі, 12 серпня СК «Юніор» грою проти ко-
манди «Арсенал-Мала Снітинка» відкриє для себе осінню 
частину Першості Київщини з футболу. Нагадаємо, що 
матч першого кола закінчився мінімальною перемогою 
«юніорів» з рахунком 0:1. Матч відбудеться на «Козак Аре-
ні» у Петропавлівській Борщагівці. Початок матчу о 17:00.

прес-служба Ск «Юніор».

білявський 
Уже в «здвижі»

Досвідчений футболіст з розформованого ФК «Мака-
рів» став гравцем сільської команди з Маковища. 29-річ-
ний Богдан Білявський не знайшов собі постійного місця 
у складі макарівських муніципалів. До літньої перерви 
він лише двічі з’являвся в обласній першості, причому, в 
одному матчі був замінений. Тепер на Білявського, який 
виконує на полі, в основному, захисні функції, розрахо-
вує «Здвиж» Євгена Черналівського. Сільська команда з 
Макарівського району взялася за серйозну реконструк-
цію складу.

дОстУпні ліки: 
відтепер У прОграМі 

59 безОплатниХ 
препаратів

Загалом новий перелік препаратів містить 261 торгову назву, що на 
22 препарати більше ніж у минулому реєстрі.

3 серпня 2018 року Міністерство охорони здоров’я затвердило новий ре-
єстр препаратів урядової програми «Доступні ліки», які пацієнти із серцево-
судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою можуть 
отримати безоплатно або з незначною доплатою – Наказ МОЗ України від 
03.08.2018 № 1446.

До оновленого реєстру ліків увійшов 261 препарат і 59 із них пацієнти змо-
жуть отримувати повністю безоплатно. Нагадаємо, раніше у програмі брали 
участь 239 препаратів загалом і 47 – безоплатних.

Прогнозована кількість упаковок безоплатних для пацієнтів ліків також 
зросте: якщо у минулому півріччі пацієнти могли отримати близько 10 мільйо-
нів упаковок, то впродовж наступних 6 місяців їх кількість становитиме понад 
14 мільйонів.

Програма «Доступні ліки» є успішною політикою відшкодування. Мільйо-
ни українців щомісяця отримують ліки безоплатно чи із суттєвими знижками. 
Програма продовжує динамічно розвиватися: лікарських засобів стає більше, 
ціни на них стають менші. І це все відбувається добровільно, адже виробники 
за власною ініціативою зменшують ціни на ліки, щоб потрапити до програми та 
переліку безоплатних препаратів, – зазначив заступник міністра Роман Ілик.

До списку безоплатних препаратів входять не лише препарати українських 
виробників, а й відомих іноземних компаній. Так, для прикладу, щоб потрапити 
до нового переліку препаратів, що на 100 % відшкодовуються за кошти держ-
бюджету, компанія КРКА (Словенія) знизила ціну майже на 72 %. Ціни знизили 
також компанії Orion (Фінляндія) та AstraZeneca (Швеція).

В середньому ціни на препарати Програми знизилися майже на 7 %.
Нагадаємо, урядова Програма «Доступні ліки» почала діяти у квіт-

ні 2017 року. За час її роботи  пацієнти отримали ліки від серцево-судинних 
захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми за понад 23 млн рецептів 
на суму понад 1 млрд грн. Кожна третя аптека бере участь у програмі – нині їх 
7 808.

Для того, щоб отримати препарати за цією програмою, потрібно зверну-
тись до лікаря, отримати правильно виписаний рецепт із зазначенням діючої 
речовини, прийти до аптеки, що бере участь у програмі, та отримати обрані 
ліки.

Департамент охорони здоров’я київської ОДА.

Макарів 
запрОшУє 
кУбкОвий 

фінал
Вирішальний матч дру-

гого за рангом обласного 

турніру може відбутися в 

пристоличному райцентрі. 

Макарівська районна феде-

рація футболу на чолі з Олек-

сандром Богдюком виступи-

ла з ініціативою запросити 

дві найкращі кубкові команди 

Київщини провести фінальну 

зустріч на Центральному ста-

діоні імені Михайла Бруквен-

ка в Макарові. Цю ініціативу 

підтримала місцева влада, 

що засвідчив офіційним лис-

том Макарівський селищний 

голова Вадим Токар.

Рішення щодо місця про-

ведення фінального поєдинку 

Кубка Київщини-2018 прийме 

найближчим часом Виконком 

Київської обласної федерації 

футболу.

Інформація київської 

обласної федерації футболу.

Інформація київської обласної федерації футболу.



”

9Макарівські вістіМакарівські вісті№ 30     10 серпня     2018 р.

біОлОгічна пОжежа: плОща 
всиХання дерев станОвить 

Майже 400 тисяч гектарів
 В останні роки спостерігається значне збільшення обсягів всихання соснових лісів Полісся. Осередки 

масового всихання вже охопили Волинську, Житомирську, Київську, Львівську, Рівненську, Хмельницьку, 
Черкаську, Чернігівську області та продовжують збільшуватись по всій території України. Про це йшлося під 
час колегії Державного агентства лісових ресурсів України.        

Так, станом на сьогодні загальна площа вси-
хання становить 395,4 тисяч га, з яких соснові 
насадження на площі майже 200 тисяч га,  що 
вже перевищує річні показники минулого року.

Всихання ялинників у Карпатському регіо-
ні існує давно, але залишається актуальним і 
сьогодні. Попри всі зусилля лісівників, на площі 
близько 30 тисяч га цей процес має негативну 
тенденцію до зростання.

 «У травні цього року ми фіксували всихання 
на площі близько 350 тисяч гектарів, до серпня 
воно збільшилося майже на 50 тисяч гектарів. 
Біологічна пожежа поширюється  з геометрич-
ною прогресією і лісівники мають давати їй від-
січ. Заходи не популярні, але вкрай необхідні», 
– зазначив заступник Голови Держлісагентства 
Володимир Бондар.

Як було зазначено на колегії, за перше пів-
річчя 2018 року лісогосподарськими підприєм-
ствами галузі  проведено заходи з поліпшення 
санітарного стану лісів на площі більше 70 тисяч 
га загальною масою 3,4 млн куб. метрів. Окрім того, підвідомчі лісогосподарські підприємства 

розробляють насадження, які були уражені внаслідок 
сильних поривів вітру (вітровали, буреломи). Станом на 
1 липня розроблено 6,6 тис. га, що становить 74 % від 
загальної площі (8,9 тис. га).

Зазначимо, що в Україні, як і в багатьох інших країнах 
світу, стрімко поширюється масове всихання хвойних 
лісів, пов’язане зі зміною клімату, зокрема, глобальним 
потеплінням. Температура підвищується і зменшується 
кількість опадів, через це знижується рівень ґрунтових 
вод. У зв’язку з цим, дерева втрачають опір до заселення 
шкідливими комахами, зокрема короїдами.

Поширений в Україні верхівковий короїд знищує де-
рево під корою, воно починає синіти зверху до низу.

Інформація Державного  агентства лісових 
ресурсів України.

Закінчення. поч. на 3 стор.
– серія, номер (у разі наявності) паспорта громадянина 

України, ким і коли виданий, або серія, номер документа, що 
посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а для 
іноземців і осіб без громадянства – документ, що посвідчує 
особу та підтверджує її спеціальний статус;

– реєстраційний номер облікової картки платника по-
датків (не зазначається фізичними особами, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків та пові-
домили про це відповідному територіальному органу ДФС і 
мають відмітку в паспорті);

–  інформацію про зареєстроване та фактичне місце про-
живання (перебування);

– наявність у будь-якого із членів сім’ї у власності житло-
вого приміщення/частини житлового приміщення, розташо-
ваного в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія 
України, населених пунктах, на території яких органи держав-
ної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та на-
селених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення;

– наявність житлового приміщення, яке зруйновано або 
стало непридатним для проживання внаслідок проведення 
антитерористичної операції;

– наявність у будь-якого з членів сім’ї на депозитному 
банківському рахунку (рахунках) коштів у розмірі, що переви-
щує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановлено-
го для працездатних осіб;

– місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого 
особа там працює;

– наявність у будь-якого з членів сім’ї інвалідності із за-
значенням групи інвалідності.

До заяви додаються копія довідки з військової частини 
про залучення до проведення антитерористичної операції 
(для військовослужбовців із числа внутрішньо переміщених 
осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіаль-
ну цілісність України та беруть безпосередню участь в анти-
терористичній операції, забезпеченні її проведення, перебу-
ваючи безпосередньо в районі антитерористичної операції), 
копія довідки з місця роботи або копія іншого документа, що 
посвідчує зайнятість (для працездатних осіб), копія свідо-
цтва про шлюб, копії свідоцтв про народження дітей, засвід-
чені власним підписом уповноваженого представника сім’ї, 
письмова згода (у довільній формі) про виплату грошової 
допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших чле-
нів сім’ї та згода на обробку персональних даних, а також 
письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком ін-
формації, що містить банківську таємницю щодо поточного 
рахунка, відкритого уповноваженому представнику сім’ї в 
установі уповноваженого банку. У разі наявності житлово-
го приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для 
проживання внаслідок проведення антитерористичної опе-
рації, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупо-
вана територія України, населених пунктах, на території яких 
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої по-

вноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії 
зіткнення, додається копія акта обстеження технічного стану 
житлового приміщення (будинку, квартири) (далі – акт тех-
нічного стану), складеного комісією, утвореною районною у 
містах Києві та Севастополі держадміністрацією, військово-
цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, 
селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, 
виконавчим органом ради об’єднаної територіальної грома-
ди.

Грошова допомога внутрішньо переміщеним особам 
призначається на сім’ю і виплачується одному з її членів 
за умови надання письмової згоди у довільній формі про 
виплату йому грошової допомоги від інших членів сім’ї 
(далі – уповноважений представник сім’ї) у таких роз-
мірах:

– для осіб, які отримують пенсію, дітей, студентів денної 
форми навчання закладів вищої освіти та учнів закладів про-
фесійно-технічної освіти, які досягли 18-річного віку (до за-
кінчення закладів освіти, але не довше, ніж до досягнення 
ними 23 років) –1000 гривень на одну особу (члена сім’ї);

– для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю – 
130 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працез-
датність;

– для осіб з інвалідністю II групи –115  % прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

– для осіб з інвалідністю III групи – прожитковий мінімум 
для осіб, які втратили працездатність;

– для працездатних осіб – 442 гривні на одну особу (члена 
сім’ї).

Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як 
сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї  і не може пе-
ревищувати 3000 гривень, для сім’ї, до складу якої входять 
особи з інвалідністю або діти з інвалідністю – 3400 гривень, 
для багатодітної сім’ї  – 5000 гривень.

Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, 
відбулися зміни, розмір грошової допомоги перераховуєть-
ся з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за 
заявою уповноваженого представника сім’ї або інформацією, 
поданою компетентним органом.

Для призначення грошової допомоги на наступний шес-
тимісячний строк, уповноважений представник сім’ї подає до 
уповноваженого органу або установи уповноваженого банку 
(у випадку, передбаченому пунктом 5 цього Порядку) заяву, 
в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на при-
значення грошової допомоги, а також пред’являє довідки про 
взяття на облік внутрішньо переміщених осіб усіх членів сім’ї. 
Таку заяву на наступний шестимісячний строк може бути по-
дано з дати його початку або не раніше, ніж за 15 днів до за-
кінчення поточного шестимісячного строку.

У разі звільнення й подальшого непрацевлаштування 
працездатного члена сім’ї, грошова допомога на цього члена 
сім’ї через два місяці з дня, що настає за днем звільнення, 
зменшується на 50 %, а через чотири місяці з дня, що настає 
за днем звільнення – припиняється.

 Грошова допомога не призначається у разі, коли:
– будь-хто із членів сім’ї (крім сімей, до складу яких вхо-

дять військовослужбовці з числа внутрішньо переміщених 
осіб,  котрі захищають незалежність, суверенітет і терито-
ріальну цілісність України та беруть безпосередню участь 
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористич-
ної операції) має у власності житлове приміщення/частину 
житлового приміщення, що розташоване в інших регіонах, 
ніж тимчасово окупована територія України, населені пунк-
ти, на території яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження та населені пункти, що роз-
ташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які не-
придатні для проживання, що підтверджується відповідним 
актом технічного стану;

– будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському 
рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 25-кратний 
розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працез-
датних осіб.

Грошова допомога не призначається на члена сім’ї:
– який перебуває на повному державному утриманні в 

Будинку дитини, Дитячому будинку, Дитячому будинку-інтер-
наті, психоневрологічному інтернаті, Будинку-інтернаті для 
громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, Спеціальному 
будинку-інтернаті системи соціального захисту населення;

– який перебуває на повному державному утриманні в 
школі-інтернаті, закладі спеціалізованої освіти військового 
(військово-спортивного) профілю;

– який відбуває покарання у місцях позбавлення волі.
Виплата грошової допомоги припиняється з наступ-

ного місяця у разі:
– подання уповноваженим представником сім’ї заяви про 

припинення виплати грошової допомоги;
– надання інформації державною службою  зайнятості про 

те, що працездатні члени сім’ї протягом чотирьох місяців не 
працевлаштувалися за сприянням державної служби зайня-
тості або перебувають в трудових відносинах з роботодавця-
ми на тимчасово окупованій території України, в населених 
пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово 
не здійснюють свої повноваження та населених пунктах, що 
розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють;

– зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи;
– виявлення уповноваженим органом факту подання не-

достовірної інформації або неповідомлення про зміну обста-
вин, які впливають на призначення грошової допомоги;

– у разі смерті внутрішньо переміщеної особи.
Виплата грошової допомоги може бути поновлена, якщо 

протягом місяця з часу припинення її виплати уповноважений 
представник сім’ї повідомив уповноваженому органу про змі-
ну обставин, які вплинули на припинення виплати грошової 
допомоги.

Валерій СЕнЧЕнкО,
в.о. начальника управління соціального захисту 

населення Макарівської РДА.

ОнОвленО пОрядОк надання щОМісячнОї адреснОї дОпОМОги внУтрішньО переМіщениМ ОсОбаМ 

для пОкриття витрат  на прОживання, в тОМУ числі на ОплатУ житлОвО-кОМУнальниХ пОслУг

в межах проеКту мін’юсту 
«я маю право!» розпочато 
інформаційну Кампанію 

стопБулінг для дітей та їх БатьКів
Міністерство юстиції в межах проекту «Я МАЮ ПРА-

ВО!» за підтримки МФ «Відродження» та за сприяння 
Національної поліції України розпочинає інформаційну 
кампанію #СтопБулінг, орієнтовану на дітей та їх батьків.

Булінг  – це агресивна і вкрай неприємна свідома пове-
дінка однієї дитини або групи дітей стосовно іншої дитини, що 
супроводжується регулярним фізичним і психологічним тис-
ком та є гострою проблемою сучасності.

За даними дослідження UNICEF Україна за 2017 рік, 67% 
дітей стикалися з булінгом (були жертвою або свідком), а 40% 
постраждалих від цькування взагалі ні з ким не ділилися проб- 
лемою і не зверталися за допомогою. 25% – говорили про 
це не з дорослими (з другом чи братом/сестрою). З тих, хто 
мовчать – 40% соромляться про це говорити, а 22% вважа-
ють, що це нормальне явище.

За даними доповіді ВООЗ в 2016 році, Україна займає 9 
місце серед 42 досліджуваних країн по відсотку жертв булінгу 
серед 15-ти річних (9% дівчат та 11% хлопців).

Найбільш розповсюдженим є психологічний і фізичний 
булінг. Проте, як наслідок поширення ролі комунікаційних тех-
нологій: телефонного зв’язку, Інтернету та соціальних мереж, 
з’являється новий вид цькування – кібер булінг. Це не просто 
пустощі або грубість, це особлива форма взаємин між дітьми, 
що за відсутності реагування може перерости в насильство.

Тому надзвичайно важливим є небайдужість батьків до 
своєї дитини і постійне відстежування ситуації – настрою і 
стану дитини. Крім того, не варто забувати про тісний контакт 
з класним керівником, налагодження комунікації з іншими 
батьками в класі.

пам’ятайте, якщо помітили, що:  у дитини немає дру-
зів; дитина боїться іти до школи; має низьку самооцінку; у ди-
тини з’являються зіпсовані речі; дитина сама наносить собі 
ушкодження; сумна після спілкування у соціальних мережах 
та ін.

– поговоріть із дитиною, вислухайте та допоможіть вирі-
шити проблемну ситуацію.

В рамках кампанії #CтопБулінг розроблено інформаційні 
матеріали, з яких можна дізнатися, які види булінгу існують та 
як діяти в ситуації, якщо ви стали свідком булінгу. В них також 
міститься інформація для батьків, чиї діти стали жертвами 
цькування або ж самі вчиняють насилля щодо інших дітей.

Виховання молодого покоління – це невід’ємна складова 
правопросвітництва. І дуже важливо, щоб діти усвідомлювали 
своє право бути захищеними і знали як діяти у разі посягання 
на їхню честь та свободу.

Інформація Міністерства юстиції України.
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МАКАРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
розпорядження

06.06.2018                                      смт Макарів                   № 480
про затвердження положення 
про комісію Макарівської
районної державної адміністрації 
з питань призначення державних 
соціальних допомог, надання 
населенню пільг, житлових 
субсидій та соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам

Зареєстровано в Головному 
територіальному управлінні 
юстиції у київській області 
01 серпня 2018 року за № 91/119

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250 «Про затвердження Порядку призначення 
і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям», постанови Кабінету 
Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населен-
ню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (із змінами), постанови 
Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року № 365 «Деякі питання здійснення соці-
альних виплат внутрішньо переміщеним особам», постанови Кабінету Міністрів України від 
29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають 
право на пільги» (із змінами) та з метою призначення державних соціальних допомог, на-
дання населенню пільг, житлових субсидій та соціальних виплат внутрішньо переміщеним 
особам: 

1. Затвердити Положення про комісію Макарівської районної державної адміністрації 
з питань призначення державних соціальних допомог, надання населенню пільг, житлових 
субсидій та соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, що додається.

2. Це розпорядження набуває чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Макарівської район-

ної державної адміністрації 15 вересня 2017 року № 469 «Про затвердження Положення 
про комісію Макарівської районної державної адміністрації з питань призначення держав-
них соціальних допомог, надання населенню пільг, житлових субсидій та соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам», зареєстроване в Головному територіальному управлінні 
юстиції у Київській області 10 жовтня 2017 року за № 82/988.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника го-
лови Макарівської районної державної адміністрації Багінську І.А.

Голова адміністрації                                                                        т.М. Семенова

ЗАтВЕРДЖЕнО
Розпорядження голови 
Макарівської районної 
державної адміністрації 
київської області
06 червня 2018 року № 480 
Зареєстровано в Головному 
територіальному управлінні 
юстиції у Київській області 
01 серпня 2018 року за № 91/119

пОЛОЖЕння
про комісію Макарівської

районної державної адміністрації київської області з питань 
призначення державних соціальних допомог, надання населенню пільг,

 житлових субсидій та соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам
І. Загальні положення

1.1. Комісія Макарівської районної державної адміністрації Київської області з 
питань призначення державних соціальних допомог, надання населенню пільг, жит-
лових субсидій та соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворюєть-
ся розпорядженням голови Макарівської районної державної адміністрації Київської 
області (далі – комісія) з метою забезпечення соціального захисту малозахищених 
верств населення, шляхом правильного та своєчасного надання державної соці-
альної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлової субсидії та соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам у випадках передбачених чинним законодавством 
України.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами Украї-
ни, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, норматив-
но-правовими актами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями 
голови Макарівської районної державної адміністрації Київської області, а також цим 
Положенням.

1.3. Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії здійснюється управ-
лінням соціального захисту населення Макарівської районної державної адміністрації 
Київської області.

ІІ. Основні завдання та функції комісії
2.1. Комісія відповідно до виконуваних функцій і покладених на неї завдань:
2.1.1. ухвалює рішення про призначення (не призначення) житлової субсидії за на-

явності обставин, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 
1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшко-
дування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу 
твердого та рідкого пічного побутового палива» (із змінами);

2.1.2. ухвалює рішення про призначення (не призначення) державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям за наявності обставин, передбачених пунктами 
10, 17 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпе-
ченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 
2003 року № 250;

2.1.3. ухвалює рішення про надання або відмову у наданні пільг відповідно до 
пункту 2 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають 
право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 
2003 року № 117;

2.1.4. ухвалює рішення про призначення (відновлення) соціальних виплат або від-
мову у призначенні (відновленні) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам 
відповідно до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо пе-
реміщеним особам та Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних ви-
плат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебу-
вання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року 
№ 365 (із змінами).

ІII. Формування та організація роботи комісії
3.1. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови Мака-

рівської районної державної адміністрації Київської області.
3.2. Головою комісії є заступник голови Макарівської районної державної адміні-

страції Київської області, заступником голови комісії є начальник управління соціаль-
ного захисту населення Макарівської районної державної адміністрації Київської об-
ласті, секретар та члени комісії.

3.3. До складу комісії входять представники управління соціального захисту на-
селення Макарівської районної державної адміністрації Київської області, Макарів-
ського районного Центру зайнятості, служби у справах дітей та сім’ї Макарівської 
районної державної адміністрації Київської області, управління фінансів Макарів-
ської районної державної адміністрації Київської області, Києво-Святошинського 
об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області, Бородянського 
відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у 
Київській області.

3.4. Члени комісії мають право:
– брати участь в обговоренні питань, що вносяться на засідання комісії, вносити 

пропозиції;
– брати участь у голосуванні на засіданнях комісії;
– пропонувати питання до порядку денного засідання комісії;
– ініціювати залучення фахівців відповідних галузей з питань, що розглядаються 

на засіданнях комісії;
– робити запити та отримувати від органів виконавчої влади та органів місцево-

го самоврядування інформацію, необхідну для проведення перевірки достовірності 
даних, отриманих від осіб, що звернулись за призначенням різних видів соціальної 
допомоги, пільг, житлової субсидії;

– отримувати від осіб, які звернулись за призначенням різних видів соціальної до-
помоги, пільг або житлової субсидії письмові пояснення до документів про доходи та 
майновий стан, які враховуються під час призначення різних видів соціальної допо-
моги, пільг або житлової субсидії;

– отримувати від осіб, які звернулись за призначенням різних видів соціальної до-
помоги, пільг або житлової субсидії, документи, що підтверджують факт користуван-
ня пільгами.

3.5. Члени комісії зобов’язані особисто брати участь у засіданнях комісії та дотри-
муватись вимог цього Положення та рішень комісії.

3.6. Засідання комісії проводить голова комісії, а у разі його відсутності – заступ-
ник голови комісії.

3.7. Засідання комісії проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на 
місяць.

3.8. При розгляді документів на засіданні комісії може бути присутній заявник.
3.9. Засідання комісії є правомірним, якщо на ньому присутні не менш як половина 

її членів.
3.10. За запрошенням комісії у її засіданнях можуть брати участь представники 

інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
3.11. Рішення комісії ухвалюється відкритим голосуванням простою більшістю го-

лосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є 
голос головуючого на засіданні.

3.12. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою ко-
місії, заступником голови, секретарем та присутніми членами комісії. Відповідні рі-
шення комісії у вигляді витягів з протоколу, додаються до особових справ заявників, 
як обов’язкові документи.

3.13. Рішення комісії може бути оскаржене в установленому чинним законодав-
ством України порядку.

Голова адміністрації                                                                     т.М. Семенова

світлій паМ’яті 
Лариси Миколаївни 

ГАРАМІти (ЛУцЕнкО)
(20.01.1972 р.– 03.07.2018 р.).

Біль не вщухає. Серце і душа рвуться на 
частинки, не віримо в те, що ми ніколи не 
побачимо найдорожчу для нас донечку, ма-
тусю, дружину, найріднішу сестричку. Для 
нас Лялюня була найсвітлішим промінчиком, 
яскравим сонечком на життєвому небосхилі, 
але невблаганна доля, тяжка хвороба 40 днів 
назад забрала її від нас. 

Це була чудова, неповторна жінка, прекрасний фахівець 
своєї справи. Вона всю себе віддавала людям, родині. Доля 
відвела їй небагато років, але вона їх прожила з гідністю. 

Сльози джерельцем стікають з очей найрідніших для неї 
людей, важко жити без неї.

Її душа обирає собі небесний шлях, ми віримо, що вона 
стане для всіх нас Ангелом-охоронцем. 

Розділили з нами нашу велику, непоправну втрату сотні 
людей, ми всім вдячні за щирі співчуття, добрі слова, мораль-
ну та матеріальну підтримку. Особлива вдячність лікарю Ткач 
Л.Ф, яка до останньої хвилини підтримувала її життя та медич-
ній сестрі Вишневій В.В, подругам, рідним, близьким, кумам 
нашої родини, всім добрим людям, що прийшли провести її в 
останню дорогу. 

Ятрить душевна рана, але хочеться, щоб ніколи ви не зна-
ли цього болю, нехай у ваших родинах панує добро, мир, зла-
года. Згадайте всі, хто знав нашу Ларису, вічна їй пам’ять і 
земля пухом.

З вдячністю і повагою до вас родина ЛУцЕнкІВ, 
сім’ї ГАРАМІт, ЛАЗнЮк. 

пам’яті мами
Лишилась в нас 
на серці рана,
Ніхто не зміг її спасти
Наскільки боляче 
тримати цю смерть 
в собі.
Давайте згадаєм 
моменти дитинства 
в цей час.
Згадали? Чудово!
Тепер усвідомте, 
що вона пішла від нас.
Мамо, мамусю, 
неньо ти, ненька,
Чому ж ти пішла від
нас дуже раненько?
Софійка ГАРАМІтА

( 9 років).

заява про наміри
Деревообробний комплекс ФОп Безверхий 

Володимир Миколайович, який знаходиться в смт 
Макарів, Макарівського р-ну, Київської області по вул. 
Василя Стуса, 28 та по вул. Шляхетська, 91Б  має на-
мір одержати дозвіл на викид забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря.

Основною діяльностю підприємства  є виробни-
цтво дерев’яних пелет та сушка деревини.

У процесі виконання робіт було обстежено 26 дже-
рел  викидів. 

Основними джерелами негативного впливу на до-
вкілля є  димові труби: сушильних камер деревини, 
теплогонераторів лінії гранулювання тирси, котлів 
на деревині та від печей на деревині. Також витяжна 
труба деревобробного цеху та майданчики зберіган-
ня тирси.  Робота технологічного обладнання підпри-
ємства супроводжується викидом забруднюючих ре-
човин, а саме:  оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 
у перерахунку на діоксид азоту 0,7011т/рік,  оксид 
вуглецю – 5,6843т/рік,  речовини у вигляді суспен-
дованих твердих частинок недиференційованих за 
складом – 6,07288т/рік, неметанові леткі органічні 
сполуки (НМЛОС) – 0,4681т/рік, метан – 0,05086т/рік, 
діоксид вуглецю – 291,62т/рік, азоту (1) оксид (N2O) – 
0,04162т/рік, загальною кількістю 305 т/рік.

Нормативна санітарно-захисна зона     витримана. 
Вклад ФОП Безверхий Володимир Миколайович в 

існуючий рівень забруднення атмосферного повітря не 
перевищує  граничнодопустимих нормативів.

Із детальною інформацією по розрахункам можна 
ознайомитись за адресою: 08000, смт Макарів, вул. 
Шляхетська, 91Б.

Відгуки та пропозиції надсилати до Макарів-
ської  районної державної  адміністрації   за адре-
сою: 08000,  смт Макарів, вул. Димитрія Ростов-
ського, 30  протягом 30 днів з часу опублікування  
та за телефоном: (04578)5-35-55.

ЗАГУБЛеНе свідоцтво про 
право власності №1447 від 
24.01.1997 р., видане Макарів-
ською райдержадміністрацією 
Київської області на підставі 
розпорядження органу прива-
тизації №11 від 24.01.1997 р. на 
ім’я ЄГОРОВОЇ Лариси Іва-
нівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛеНИЙ військовий 
квиток серії УН №0661853, 
виданий 2 лютого 1990 року 
Жовтневим РВК м. Київ на ім’я 
кОМАРЕнкА Віктора Оле-
говича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛеНе посвідчення 
учасника бойових дій серії 
УБД №112731, видане 15 
квітня 2016 року Управлінням 
персоналу штабу військової 
частини А4583 на ім’я тАнІ-
нА Анатолія Анатолійови-
ча, вважати недійсним.

п о т р і Б н і 
г р о ш і ?  

Можу купити монети 
(СРСР та ін.), папе-
рові гроші, нагороди, 
автомоделі, листівки, 
давні іграшки, ста-
туетки, годинники, 
старовинні речі і т.і. 
Можливий викуп ко-
лекції. Досить трима-
ти вдома те, що може 
принести Вам гроші! 
       097-626-57-79. 
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шлемо щирі вітання з нагоди:
99-го року народження

Феклі панасівні ІГнАтЕнкО з королівки;
90-річчя з Дня народження

Марії яківні МЕЛАнІЧ з Грузького;
80-річчя з Дня народження:

Марії Григорівні СОЛОМЕнкО з Макарова;
Марії Дементівні ДРУЖинСькІЙ з кодри;
ніні Степанівні МОРСькОВАтиХ з новосілок;
петру Мусійовичу  кРиВЕнкУ з Мотижина;
тетяні петрівні ДЮДЕнкО з Чорногородки;
Василю Федоровичу БІЛЕнкУ з Гавронщини;
Ользі Мусіївні СинЕЛьник та
Марії Данилівні ГРиЩЕнкО з Фасової.
Шановні іменинники!
Хай будуть з вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

Президія Макарівської районної організації 
ветеранів України.

* * * * *
консультація та допомога на відстані 

в складному сімейному житті. 
повернення  коханої людини. позбавлення 

алкогольної залежності та різних недуг.  
телефон 068-938-91-99.

житомирсьКі віКна «теплапласт»
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА ТА ДВЕРІ, 

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

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.

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

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

щиро вітаємо!

металопластиКові віКна,
Броньовані двері.

тел.: 050-447-87-08, 063-851-65-91.

д О с т а в л ю :  ч О р н О з е М ,   д О ш к и ,
п і с О к ,  щ е б і н ь ,  г н і й ,  г р У н т ,  б р У с , 

д У б О в і  с т О в п ч и к и . 
т е л . :  0 9 7 - 2 3 0 - 5 1 - 7 8 ;  0 9 9 - 2 4 0 - 4 3 - 3 9 .

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 .

повідомлення
Керуючись ст. ст. 19, 21 Закону України «Про регулю-

вання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвер-
дження Порядку проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення 
проектів містобудівної документації на місцевому рівні», 
повідомляємо про проведення громадських слухань ма-
теріалів детального плану території земельних ділянок для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій  в межах Бишівської сільської ради 
Макарівського району Київської області, що розробляєть-
ся відповідно до розпорядження  Макарівської РДА  від 14 
травня 2018  року № 354 з метою: 

– уточнення планувальної структури і функціонального 
призначення, визначення параметрів забудови, форму-
вання принципів планувальної організації, встановлення 
ліній регулювання забудови, виявлення усіх планувальних 
обмежень, використання території згідно з державними 
будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, визна-
чення містобудівних умов та обмежень та подальшого 
освоєння земельних ділянок в межах Бишівської сільської 
ради Макарівського району Київської області.

Основні техніко-економічні показники проекту: за-
гальна площа земельних ділянок – близько 160,00 га.

Замовник детального плану території: Макарівська 
РДА.

Для ознайомлення звертатись в робочі дні з 9.00 
до 17.00 за адресою: Київська область, смт Макарів, вул. 
Котовського, 18 ( в приміщенні сектора містобудування та 
архітектури Макарівської РДА).

Строк подання зауважень та пропозицій: до 10 ве-
ресня 2018 року з дня публікації оголошення в засобах ма-
сової інформації.

Розробник детального плану території: ТОВ «Центр 
АПЛД».  

контактний телефон: (095) 971-51-51. 

повідомлення
Керуючись ст. ст. 19, 21 Закону України «Про регу-

лювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про за-
твердження Порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під час розро-
блення проектів містобудівної документації на місцевому 
рівні», повідомляємо про проведення громадських слухань 
матеріалів детального плану території для розташування 
Макарівської центральної амбулаторії загальної практики-
сімейної медицини, групової практики на земельній ділянці 
по вул. Богдана Хмельницького, 56 в смт Макарів Київської 
області, що розробляється відповідно до рішення виконко-
му  Макарівської  селищної ради від 31 липня 2018  року 
№063 з метою: 

– уточнення планувальної структури і функціонального 
призначення, визначення параметрів забудови, формуван-
ня принципів планувальної організації, встановлення ліній 
регулювання забудови, виявлення усіх планувальних об-
межень, використання території згідно з державними буді-
вельними та санітарно-гігієнічними нормами, визначення 
містобудівних умов та обмежень та подальшого освоєння 
земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 56 в смт 
Макарів Київської області.

Основні техніко-економічні показники проекту: 
площа земельної ділянки – близько 20,00 га.

Замовник детального плану території: Макарівська 
селищна рада.

Для ознайомлення звертатись в робочі дні з 9.00 
до 17.00 за адресою: Київська область, смт Макарів, вул. 
Димитрія Ростовського, 30 ( в приміщенні Макарівської се-
лищної ради).

Строк подання зауважень та пропозицій: до 20 
серпня 2018 року з дня публікації оголошення в засобах 
масової інформації.

Заплановано проведення презентації ДПТ за учас-
ті замовника та розробника містобудівної документації  
21.08.2018 року о 10-00 год. в приміщенні Макарівської се-
лищної ради за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Рос-
товського, 30. Запрошуємо територіальну громаду взяти 
участь.

Розробник детального плану території: ТОВ «Центр 
АПЛД». 

контактний телефон: (095) 971-51-51. 

привозимо на замовлення 

дійних Корів.
 тел.: 096-622-20-44; 066-454-95-14.

В клининговую компанию «клининг партнер»
(с. Калиновка, 51 км)

срочно треБуется уБорщица.
Режим работы: 5/2.      З/п: 4500 грн.

телефон 098-522-33-78 (Людмила).

срочно треБуется уБорщица
для работы в ЛЦ « Комадор» (с. Калиновка, 51 км).
Режим работы: 5/2. 
Официальное трудоустройство. З/п: 3800 грн.

телефон 098-522-33-78 (Людмила).

цілительКа раїса
За допомогою добрих вищих сил, 

рук і молитов ОЧиЩУ душу, ЗнІМУ про-
кляття, зурочення, намовляння, поро-
блення, привороти, відвороти, вінок 
безшлюбності, переляк, родове за-
кляття, ЛІкУЮ від бородавок, хвороб суглобів, 
шкіри, енурезу, ВиГАняЮ злих духів як з люди-
ни, так і з приміщення, нАВОДЖУ лад в сім’ї та 
бізнесі, ДОпОМАГАЮ повернути віру в себе.

При собі мати свічку і півлітра води.
Вартість прийому – 100 грн.

Запис за телефонами: 097-880-65-86;
068-882-07-90; 099-708-01-15.

Ліцензія – серія АВ №116416, видана 26 вересня 2015 р.

: : :   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   : : :
Щиро вітаємо з 60-річчям 

з Дня народження
Володимира Івановича  

ГАЛДЕцькОГО із с. Маковище. 
Дорогий наш імениннику!
Хай Бог пошле років іще багато, 
Здоров’я, щастя, радості без меж! 
Нехай добром наповнюється хата, 
  Достатком, щирістю і сонячним теплом! 

Хай буде вірних друзів в ній багато, 
Прихильна доля огорта крилом! 
Хай весни будуть світлі, легкокрилі, 
Не буде втоми лагідним рукам! 
Нехай здійсниться те, що не збулося, 
І добре серце не підкориться рокам!

Дружина Люба, теща Олександра, брат Коля
 та Ніна Павлівна із сім’єю.

в цілодоБову аптеКу  
терміново потріБні:

фармацевт та провізор.
телефон 097-300-68-86. 

запрошуємо на постійну роБоту:
  вантажника в продуктовий магазин;

офіціанта-бармена.
телефон 096-721-99-75.

. .

Щиро вітаємо з 70-річчям з Дня народження 
дорогого батька, свекра, дідуся, свата

Василя Андрійовича ГРЕБЕникА з Мотижина.
Шановний імениннику! Ось і минув черговий де-

сяток років, непомітно прийшло семидесятиріччя. 
Настає час, коли варто озирнутися назад і побачити 
всі прожиті роки, що дали мудрість і розуміння цього 
світу. А ще любов, дружбу і повагу інших 
людей. Вітаємо з цим ювілеєм та бажа-
ємо щоб здоров’я залишалося міцним, 
а стан душі бадьорим, щоб ти завжди 
був оточений увагою, турботою, теплом 
своїх рідних і близьких. Радій життю, на-
солоджуйтеся кожним його моментом. 
Хай в сім’ї зберігається щастя і мир, не-
хай у домі завжди буде затишно і тепло. 
Бажаємо незгасаючої надії, удачі, успі-
хів, оптимізму і гарного настрою!

З повагою: сини, невістка, 
онука Яна і свати ШАМЕНКИ. 
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Дата народження  1 грудня 1935 року.

відпОвідь дО сканвОрдУ 
У нОМері 29

* * * 

* * * 

* * * 

«80% успіху — 
це з’явитися 

в потрібному місці 
в потрібний чаc»

(Вуді АЛЛеН).

* * * 

ОВЕн (21.03-20.04). Хо-
роший час для вiдпустки, 
поїздок до батькiв. Але і 
залишаючись на мiсцi, ви  
можете вiдновити кон-
такти з тими, хто вiд вас 

далеко. Уникайте необачних рiшень 
i дiй у вiвторок. Кращим днем тиж-
ня для будь-яких змiн i заходiв буде 
п`ятниця. Тиждень несприятливий 
для хiрургiчних втручань, до того ж 
пiдвищується ризик застудних та 
iнфекцiйних захворювань. 
Сприятливi днi: 15, 18; несприятливi: 13.

тIЛЕць (21.04-21.05). 
Ви не вiдчуєте нестачi в 
iдеях та пропозицiях вiд 
партнерiв i друзiв, але ви-
беріть те, що є особисто 
для вас основною темою. 
З другої половини тиж-

ня  можна вдало вирiшити фiнансовi 
питання, зробити запланованi по-
купки. Вихiднi присвятiть домашнiм 
справам, але не збирайте в будинку 
великих компанiй, iнакше вас можуть 
чекати несподiванi сюрпризи.
Сприятливi днi: 15, 19; несприятливi: 14.

БЛиЗнЮки (22.05-21.06). 
Вiдкриваються рiзноманiтнi 
можливостi, але на фiзич-
ному рiвнi  вiдчуватиме- 
ться нестача сил. У вiв-

торок i середу не допускайте пе-
ренапруження, i не пiддайтеся на 
провокацiї  недоброзичливців. З чет-
верга ви вiдчуєте себе упевненiше. 
Можна планувати будь-якi справи, де 
ви розраховуєте на швидкий резуль-
тат. 
Сприятливi днi: 14; несприятливi: 16.

РАк (22.06-22.07). 
Вашi iнтереси поступо-
во змiщуються з областi 
особистих вiдносин на 
робочi справи i життя 
всерединi групи або ко-

лективу, де ви вчитеся або працює-
те. Інформацiя вiд родичiв  змiнить 
вашi плани, але це вiдкриє i новi 
можливостi. Якщо щось почуте у 
вiвторок або середу викличе у вас 
вiдчуття обурення або протесту, не 
поспiшайте з реакцiєю у вiдповiдь. До 
п`ятницi все змiниться.
Сприятливi днi: 17; несприятливi: 15.

ЛЕВ (23.07-23.08). 
З`являється  бiльше 
приємних можливос-
тей i задоволень, хоча 
поки що є i невирiшенi 
проблеми. До четвер-

га займайтеся тiльки нагальними 
справами i не поспiшайте заявляти 
про свої права i висувати вимоги на-
чальству або старшим членам сiм`ї. 
Все важливе  плануйте на четвер i 
п`ятницю. Це вдалий час i для того, 
щоб попрацювати зi своїм iмiджем, 
зробити нову стрижку.
Сприятливi днi: 16, 19; несприятливi: 14.

ДIВА (24.08-23.09). 
Вiдчуття напруги i триво-
ги зникне з другої поло-
вини тижня. Довiряйте 
iнтуїцiї, якщо  захочеться 
вiдмiнити якусь зустрiч. 

Не поспiшайте i з вiдповiдями на лис-
ти, пiдписанням угод та документiв. 
Ваша допомога або порада буде 
потрiбна комусь із партнерiв, але не 
прикладайте  дуже близько до серця 
те, що вiдбувається. Дайте iншим лю-
дям самостiйно зробити вибiр, а ваш 
крок буде наступним. 
Сприятливi днi: 14; несприятливi: 17.

тЕРЕЗи (24.09-23.10).
Ширшає коло спiлкування, 
з`являться новi обов`язки, 
пов`язанi з вiдвiдуванням 
рiзних iнстанцiй. Будьте 
уважнi пiд час поїздок у 

вiвторок та середу – пiдвищується 
вiрогiднiсть травм i аварiй. На четвер 
i п`ятницю плануйте особистi зустрiчi. 
Побачення краще призначати там, де 
ви зможете добре вiдпочити i розва-
житися.
Сприятливi днi: 15, 16; несприятливi: 13.

СкОРпIОн (24.10-22.11). 
Час внутрiшнiх переживань 
уже позаду, i зараз ви го-
товi активно дiяти у своїх 
iнтересах. Вашi майбутнi 
матерiальнi перспективи 
отримують iмпульс –розгля-

дайте i приймайте новi пропозицiї, 
радьтеся з друзями, робiть внески i 
придбання. У першу половину тижня 
звернiть увагу на дiї конкурентiв, але 
не поспiшайте з  рiшеннями. 
Сприятливi днi: 14; несприятливi: 18.

СтРIЛЕць (23.11-21.12). 
Ви вiдчуваєте прилив енту-
зiазму, коли опиняєтеся 
в центрi уваги, i у вашому 
життi вiдбувається багато 
нових хвилюючих подiй. 

Сiм`я може бути незадоволена тим, 
що вашi iнтереси зараз реалiзуються 
переважно не вдома. Впорайтеся 
зi своїми домашнiми обов`язками у 
першiй половинi тижня, щоб з чет-
верга мати можливiсть для поїздок 
i зустрiчей з друзями. У п`ятницю 
робiть тi покупки, якi стосуються осо-
бистих захоплень.
Сприятливi днi: 15, 16; несприятливi: 14.

кОЗЕРIГ (22.12-20.01). 
Суперечки  погіршать ситу-
ацiю у вiвторок i середу. 
Можливi аварiї, травми рiз-
ного характеру. Стежте за 
станом здоров`я, займай-

теся тiльки нагальними справами. 
Успiшно йтиме робота у  консуль-
тантів, викладачів. З п`ятницi можна 
приступати до серйозних справ у 
будинку, запрошувати фахiвцiв для 
ремонтних робiт. Вихiднi проведiть з 
сiм`єю, бажано з виїздом на природу.
Сприятливi днi: 16; несприятливi: 13.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02).
У першу половину тиж-
ня стане дилема «ро-
бота – будинок», i ви-
моги з однiєї та iншої 

сторони викликатимуть у вас грун-
товний протест. Тим паче, що ви за-
раз  на пiку свого соцiального успiху i 
популярностi, одержуючи пропозицiї  
та комплiменти з усiх сторiн. До чет-
верга  не починайте нiчого нового. 
В п`ятницю вечiрка  або побачення  
дасть масу задоволення.
Сприятливi днi: 18; несприятливi: 13.

РиБи (20.02-20.03). По- 
чинають вiдбуватися по-
дiї, якi стимулюють вашi 
амбiцiї i потребу нових 
перспектив. Якщо для 
кар`єри  не вистачає знань, 
зараз  час почати  навча-

ння.  Можливі й iншi сюрпризи за 
мiсцем роботи –  чиясь щира до вас 
симпатiя стане початком стрiмкого 
службового роману. Але зiрки зараз 
бiльше прихильнi до того, хто за-
йнятий реалiзацiєю своїх iдей, а не 
почуттiв.
Сприятливi днi: 19; несприятливi: 15.

Повернувся чоловік із заро-
бітків і привіз мобільний те-
лефон. Ну показав дружині і 
пішов у ванну. Звідти дзво-
нить на домашній і каже:
– Іди мені спину потри.
– Не можу, мій вже повер-
нувся. 

Все найсмачнiше в сiм`ї 
дiстається дiтям. Те, що 
гiрше – матерям. А зовсiм 
вже гiрке i гидке – таке, що 
навiть закушувати доводи-
ться, звичайно дiстається 
бiдним батькам.

– Друже мiй, я хочу 
повiдомити тобi погану но-
вину – ти став дуже сильно 
гальмувати!
– Яку?

– А мене з дому вигнали.
– За що?
– За погане вiдвiдування...

Вранцi їм бутерброди з 
iкрою, вiдчуваю – жит-
тя вдалося! Наступного 
року посаджу ще бiльше 
кабачкiв...

Сергiй був одружений уже  
п`ятий раз, тому у вiдьмах 
вiн розбирався краще за 
iнквiзицiю.

Стадiї росту бороди:
1. Сексi.
2. Тиждень у запої.
3. Морський капiтан.
4. Вiйськовополонений.
5. Бомж.
6. Чарiвник.

Дружина їсть бутерброд, 
вирiшив нагадати їй:
– Ти ж не їси пiсля шести!
– Цей шостий, пiсля нього 
не буду…
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