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Газета виходить з 10 січня 1932 р. Ціна доГовірна

пожежі 

в Макарові

стор. 3.

3 Березня 
Схід Сонця 06:38
Захід 17:42
Тривалість дня 11:04.

4 Березня 
Схід Сонця 06:36
Захід 17:44
Тривалість дня 11:08.

5 Березня 
Схід Сонця 06:34
Захід 17:46
Тривалість дня 11:12.

6 Березня 
Схід Сонця 06:32
Захід 17:47
Тривалість дня 11:15.

7 Березня 
Схід Сонця 06:30
Захід 17:49
Тривалість дня 11:19.

8 Березня 
Схід Сонця 06:28
Захід 17:51
Тривалість дня 11:23.

вручення 
преМії  
Малика

стор. 4.

історія 

соснівки

стор. 5 та 10.

п’ятниця,  1 березня 2019  року № 8 (11066)

вам, 
люди!

2 Березня 
Схід Сонця 06:40
Захід 17:41
Тривалість дня 11:01.

Відразу ж скажу, що компанія виконала обіцянку і нам було перераховано кошти в 
сумі більше ста тисяч гривень на придбання 4 ноутбуків та встановлення 9 пластикових 
вікон. Найближчим часом вікна будуть встановлені в ігровій дитячій кімнаті, 1-В кла-
сі, географічному кабінеті та в кабінеті педагога-організатора. Матеріальну допомогу 
було обіцяно і на майбутнє. Також містер Ануп провів урок англійської мови в 9–11 кла-
сах. Надалі було погоджено, що кожну п'ятницю він проводитиме з учнями живе спілку-
вання англійською мовою безкоштовно з метою покращення знань учнів з англійської 
мови. Хочу привернути увагу батьків до того, щоб учні приходили на такі заняття, які 
щодня будуть і влітку. Сьогодні спілкування відбувалося ще не активно, більшість учнів 
боялися говорити, але з часом вже почали демонструвати і свої знання англійської. До-
помогала нам у спілкуванні і колишня учениця нашої гімназії Даріна Глущенко. Вона по-
працювала в ролі перекладача.Щиро всім дякую за гарну зустріч!

надія АЩЕнКО,
директор гімназії.

БАЖАНИЙ ГІСТЬ
22 лютого в Макарівській гімназії знову побував дуже чудовий та бажаний 

гість – Віце-президент (Міжнародні проекти), Голова Представництва в Україні 
компанії Калпатару Пауер Трансмішн Лімітед Ануп Кумар Горжі. 
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23 лютого вступили у силу нові правила розмитнення.
22 лютого закінчився період пільгового режиму розмитнення «євроблях». Відповід-

но, починає діяти нова модель оподаткування акцизним податком легкових авто, яка 
була введена законами (законопроекти № 8487 і № 8487-1), ухваленими Верховною 
Радою 13 липня 2018 р.

Так, згідно із законопроектом № 8487, вводиться нова модель оподаткування ак-
цизним податком легкових моторних транспортних засобів. Зокрема в запропонованій 
системі повинна відбутися зміна оподаткування одиниці об'єму двигуна транспортного 
засобу на оподаткування одиниці легкового транспортного засобу.

За основу буде братися базова ставка в 50 євро для машин на бензиновому двигуні 
і 75 євро для машин на дизельному двигуні. Для розрахунку акцизу цю суму потрібно 
буде помножити на кількість років з року, наступного після виробництва машини і на 
коефіцієнт об'єму двигуна (об'єм двигуна в кубічних сантиметрах, розділений на 1000).

Згідно із законопроектом  № 8488 вводиться обмеження на кількість авто, які можна 

ввозити без грошового забезпечення, а також посилюється відповідальність за пору-
шення митних правил.

Крім раніше чинного штрафу в розмірі 8,5 тис. грн, за порушення строку більше ніж 
на десять діб, вводиться санкція за порушення строку від 20 до 30 діб – 85 тис. грн, по-
над 30 діб (а також втрату або разукомплектацію транспортного засобу) – 170 тис. грн, 
або конфіскацію авто за рішенням суду.

Особа, яка ввезла в Україну автомобіль у режимі транзиту, або в режимі тимчасово-
го ввезення, не зможе передати його у володіння, користування, або розпорядження 
іншим особам, або розукомплектувати його. 

Також йому буде заборонено використання такої машини у підприємницькій діяль-
ності, або для отримання доходу, наприклад, для роботи в таксі. За порушення встанов-
лених правил передбачений штраф – 34 тис. грн.

За матеріалами makariv.news

ЗАКІНЧИВСЯ ПІЛЬГОВИЙ ПЕРІОД РОЗМИТНЕННЯ «ЄВРОБЛЯХ»

ДОСТУПНІШЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ: ЗМІНИ 
В ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ 
ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

За дорученням очільника Київщини Олександра Терещука внесено зміни в роботу Центру соціального за-
хисту населення Переяслав-Хмельницького району. Так, відділ призначення соціальної допомоги та відділ 
розгляду звернень громадян щодо допомог та субсидій управління соціального захисту населення Переяс-
лав-Хмельницькою РДА стали доступнішими для людей.

Нагадаємо, під час робочого виїзду до Переяслав-
Хмельниького району, Голова КОДА особисто перевірив 
роботу низки соціальних об’єктів району. В ході пере-
вірки було виявлено, що Центр соціального захисту на-
селення функціонує в умовах, непридатних для осіб з 
особливими потребами та літніх людей. Так, кабінети 
відділів, що працюють зі зверненнями населення та при-
значеннями виплат, знаходились на третьому поверсі в 
будівлі без ліфта. «Сюди навіть мені, здоровій людині, до-
братись важко. А як на таку висоту має вибиратись літня 
людина, мати з дитиною, чи особа з інвалідністю на віз-
ку? Необхідно терміново вирішити це питання, і забезпе-
чити громадянам комфортність звернень по допомогу до 
держави!» – зазначив Олександр Терещук.

Станом на сьогодні проблему вирішено: відділ при-
значення соціальної допомоги та відділ розгляду звер-
нень громадян управління соціального захисту насе-

лення відтепер здійснюють прийом на першому поверсі 
Переяслав-Хмельницької об’єднаної державної подат-
кової інспекції. Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 95, 
каб. 1.9 та 1.10 (центральний вхід будівлі).

Інф. Київська ОДА.

ЩЕ ОДНЕ ОТГ  
КИЇВЩИНИ НА 

ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ
20 лютого Олег Любімов на своїй facebook сто-

рінці оприлюднив розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації Олександра Терещука від 19 
лютого 2019 р., яким він затвердив висновок Київ-
ської облдержадміністрації щодо утворення Тома-
шівської ОТГ.

Згідно з цим  документом в одну громаду прагнуть 
об’єднатись від Фастівського району: мешканці сіл Тома-
шівка та Ярошівка Томашівської сільської ради, сіл Великі 
Гуляки, Василівка, Федорівка Великогуляківської сіль-
ської ради, сіл Дідівщина, Вільшанська Нива, Деминівка 
Дідівщинської сільської ради, сіл Пришивальня, Вишня, 
Кончаки Пришивальницької сільської ради, а також від 
Макарівського району: мешканці  сіл Соснівка, Конопель-
ки Соснівської сільської ради.

Адміністративним центром нової об’єднаної терито-
ріальної громади має стати село Томашівка Фастівського 
району.

Нагадаємо, саме поблизу сіл Томашівка, Ярошівка 
та Соснівка знаходиться Ярошівський гранітний кар’єр, 
який видобуває декоративний та будівельний камінь, 
вапняк, гіпс, крейду і глинистий сланець.

Інф. «М.в.».
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ДО УВАГИ 
МАКАРІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!!!

Графік особистого прийому громадян керівни-
цтвом Громадського формування з охорони громад-
ського порядку «Макарівська муніципальна інспекція».

Керівник:
Вадим Миколайович Ушатенко 

Понеділок, середа, п’ятниця (щотижня) 
з 9.00 до 12.00.

Заступник керівника:
Олег Миколайович Коцюба 

Вівторок, четвер (щотижня) 
з 9.00 до 12.00.

Прийом проводиться за адресою: 
смт Макарів вул. Гагаріна, 7.

ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ОТГ
19–20 люто-

го 2019 р. пред-
ставники терито-
ріальних громад 
Київської та Хер-
сонської облас-
тей в рамках 
навчального ві-
зиту «ОСВІТНІЙ 
ПРОСТІР ОТГ», 
о р г а н і з о в а н о г о 
Київським та Дні-
пропетровським 
Центрами роз-
витку місцевого 
самоврядування, 
відвідали освітні 
заклади Дніпропе-
тровщини. 

Серед учасників 
візиту були пред-
ставники і Мака-
рівської селищної 
ради: заступник се-
лищного голови Ла-
риса Омельченко та 
секретар селищної ради Наталія Островська.

Громади смт Царичанка, смт Петриківка, смт Обухів-
ка, с. Новоолександрівка, с. Волоське, смт Солоне учас-
ників навчального візиту вражали своїми фантастичними 
досягненнями і здобутками в освітній галузі.

Дніпропетровщині є чим пишатися. Завдяки децен-
тралізації, активності громад та підтримці Дніпропетров-
ської обласної ради перерахованим вище громадам вда-
лося реалізувати проекти, про які мріяли десятиліттями.

Це і нові садочки, і реконструйовані школи, й інклю-
зивно-ресурсні центри. Нова якість освіти, нова філосо-

фія навчання, сучасні комфортні умови навчання, новітнє 
обладнання та програмне забезпечення, вдало органі-
зована позашкільна робота, орієнтована на вподобання 
та таланти дітей, – це все про освітні заклади Дніпропе-
тровщини, у яких вдалося побувати.

Дякуємо громадам за гостинність, а Київському Цен-
тру розвитку місцевого самоврядування та Дніпропе-
тровському Центру розвитку місцевого самоврядування 
за можливість на власні очі переконатися, що зміни в 
освітній галузі – можливі.

Інф. Макарівської селищної ради.

  

  піднесім свій народ культур-

но, навчаймо його. не тільки 

учитель може навчати, але 

може його навчати та вихову-

вати і урядовець, вояк, про-

мисловець чи інший.

Грудень 1939 р.

нікому не хочемо робити кривди, хочемо, щоб у нашій країні за-
панувала правда, право й справедливість! Хочемо, щоб пере-
стала біологічна політика нищення всього, що є наше, україн-
ське.

4 вересня 1938 р.

  не нарікайте, що на-

род бідний, але робіть, 

щоби був культурний і 

тоді буде і матеріально 

щасливіший!

7 жовтня 1928 р.

  

наша земля буде жити 

далі, бо це наша воля.

17 березня 1939 р.

  

Запевняю Вас, що в Вашій праці і я 
буду Вам помагати, служитиму Вам, 
бо слово «міністр» значить – слуга.

3 грудня 1938 р.

ВИСЛОВЛЮВАННЯ ГЕРОЯ УКРАЇНИ 
Августина ВОЛОШИНА

ПОЖЕЖІ В МАКАРОВІ
У суботу, 23 лютого, орієнтовно о 4 годині ранку в 

Макарові сталися дві пожежі. Горіла стоматологічна полі-
клініка і приватний будинок по вул. Димитрія Ростовсько-
го. Будинок врятувати не вдалось. Пожежу в стоматполі-
клініці локалізували близько 13.00. 

Причину займання приватного будинку ще не встано-
вили. 

Причина пожежі в стоматологічній поліклініці – підпал. 
Приміщення запалили з середини на другому поверсі.

Інф. Макарівської селищної ради.

ПОЖЕЖА НА ДОРОЗІ
У неділю, 24 лютого, о 13.00 на трасі Чоп – Київ, по-

близу с. Ситняки, Макарівського району, згорів автомо-

біль «Mercedes». На місці події працювали працівники 
ДСНС і поліції. Причини пожежі з’ясовуються.

Інф. «М.в.».

ЖІНКА-ТРАКТОРИСТ НА СЛУЖБІ 
В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Вона надзвичайно жіночна, хоч це і не помітно за ка-
муфляжем та бронежилетом. Але на війні не до гендер-
них переваг: той, хто прийшов сюди, має добре усвідо-
мити, що ти  – чоловік чи жінка, ворожій кулі чи уламку 
снаряда, глибоко все одно. Та й Людмила сама просить 
не надавати зайвої уваги її статі.

– Ви ж там не пишіть про мене, що я плаття змінила 
там на ще щось, – з початку розмови попросила вона. – 
Бо це буде велика неправда про мене.

Справа в тому, що цивільна професія Людмили – трак-
торист! І це у неї, так би мовити, династійна професія – 
бо мама нашої героїні теж… тракторист.

– А що тут такого дивного? – поводить плечима Люд-
мила. – Я народилась у Казахстані, а там це популярна 
професія серед жінок. І взагалі мені подобаються потужні 
машини. Я мала змогу керувати більшістю моделей віт-
чизняної техніки. В мріях, лише, залишилось посидіти 
за кермом К-700. У мене мама пропрацювала на цьому 
тракторі і навіть була передовиком! Трішки заздрю їй...

В армію Людмила пішла через низку різноманітних 
обставин. Як патріотичних, так і особистих. Бо виріши-
ла, що так буде вірно. Зараз її вдома, в Наливайківці на 
Макарівщині чекає дитина і чоловік, який теж вже має 
бойовий досвід. Людмила каже, що впросила його зали-
шитись цього разу вдома, хоча це було дуже непросто. 

– Ви знаєте, я, якщо можна, передайте від мене велике 
спасибі і уклін усім волонтерам, – попросила Людмила. – 
Звичайно, забезпечення армії зараз і в 2014-му році – то 
небо і земля. Але ваші вітання з тилу додають нам впевне-
ності, що кожен, хто є тут, робить все вірно. А головне – ро-
бить потрібну і корисну справу для всієї держави.

А ще, наша героїня серцем вболіває за армію. За її 
словами в середині самої військової системи потрібно 
зробити ще чимало змін, аби припинити деградацію ба-
гатьох військових спеціальностей. І хоча певні кроки вже 
є, та для більшого результату потрібне розуміння, перш 

за все, офіцерами всіх ланок основної мети, яку прагнуть 
досягти військові реформи. І зі свого боку Людмила го-
това докласти власних зусиль до скорішого отримання 
позитивного результату. 

тарас ГРЕнЬ.
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ВРУЧЕНО ПРЕМІЮ «УКРАЇНСЬКОГО ДЮМА» 
Володимира МАЛИКА

Його називали улюбленцем музи історії Кліо. Володимир Малик – письменник, який іще за 
життя отримав не лише визнання, а й любов читачів. Причому не лише дітей, а й дорослих. Пре-
мія його імені є однією з найпрестижніших в Полтавській області. А тому стати лауреатом літера-
турно-мистецької премії імені Володимира Малика – особливо почесно.

Урочистості з нагоди вручення відзнаки відбулися 21 
лютого, у музичній школі при величезному зібранні учнів 
навчальних закладів Лубен. Ведучі запропонували, перш 
за все, переглянути документальний фільм про письмен-
ника, який відтворював у своїх книгах правдиву історію 
України. І ось на екрані знову зринає із недалекої минув-
шини образ Володимира Малика. Зал зустрічає розпо-
відь про «лицаря слова» оплесками.

Право покласти квіти до пам’ятного знаку Володими-
ру Малику надано кращим учням спеціалізованої школи 
№ 6 Анні Андрєєвій та Олександру Жадовцю. Зал встає 
у єдиному пориві поваги до письменника, який понад 20 
років тому відлетів у Ві-
чність, але залишив нам 
свої безсмертні твори. 
Народний чоловічий во-
кальний ансамбль розпо-
чинає мистецьку частину 
урочистостей піснею на 
слова Михайла Ткача, му-
зика Олександра Білаша 
«Люби мене, не покинь».

Його енергія і досі пе-
редається від серця до 
серця і багато хто з при-
сутніх, зокрема, і лауре-
атів та дипломантів кон-
курсу на здобуття премії, 
можуть назвати Володи-
мира Кириловича, якщо 
не другом, то вчителем. 
Серед них і нинішні лау-
реати: у номінації «Кра-
єзнавство та народна 
творчість» Олександр 
Супруненко (м. Полтава) 
і номінації «Мистецтво та 
монументальна скульптура» народний аматорський ан-
самбль «Юність» (художній керівник Анатолій Царюк). На 
жаль, у номінації «Література і публіцистика» переможця 
не визначено.

Дипломи лауреата вручив голова журі премії імені Во-
лодимира Малика, міський голова Олександр Грицаєнко. 
Він говорив про тісну співпрацю з обома переможцями 
премії, їх внесок у духовність Лубен.

Зокрема, Олександр Супруненко – кандидат історич-
них наук, заслужений працівник культури України, знаний 
археолог, музейник, видавець, директор Полтавського 
краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. 

Він є автором понад 2 тисяч наукових 
публікацій з археології, історії, музейництва 
та краєзнавства, організатором 60 науко-
вих конференцій, семінарів міжнародного, 
всеукраїнського та місцевого рівнів. Три з 
них відбулися в Лубнах і присвячені відомим 
музейникам – Федору Камінському, Сергію 
Кульжинському та Гнату Стеллецькому. 

Значну частину наукової 
діяльності він присвятив Лу-
бенському краю. Найбільш 
фундаментальною його пра-
цею є монографія, присвячена 
першому приватному музею 
України – Лубенському му-
зею Катерини Скаржинської. 
Він брав активну участь у до-
слідженні пам’яток археології 
міста, і, зокрема, встановленні 
дати його заснування.

Анатолій Царюк – керів-
ник народного аматорського 
ансамблю танцю «Юність», 
самобутнього колективу, 
створеного у 1954 році тала-
новитим хореографом Ми-
колою Стрижовим, першим 
на Полтавщині у 1963 році 
став народним. Відтоді його 
колектив неодноразово під-
тверджував високий рівень 
культури танцю, високого ху-
дожнього смаку. 

Хореографічне мистецтво, розвиток ху-
дожніх здібностей дітей – головна мета 
діяльності Анатолія Царюка, під керів-
ництвом якого народний аматорський 

ансамбль танцю «Юність» неодноразово 
ставав лауреатом фестивалів та конкур-
сів різних рівнів. 

У 2018 році на Міжнародному фес-
тивалі українського народного танцю 
«Гопак-фест» колектив отримав диплом 
за ІІ місце з композицією «Віденська полька» та диплом 
за І місце з композицією «Святковий гопак». На підтвер-
дження цього, учасники ансамблю «Юність» дарують 
присутнім запальний танок «Полька-веснянка».

А нагородження продовжує начальник управління 
культури та мистецтв міськвиконкому Юрій Литовченко, 

котрий насамперед передає вітання сину Володимира 
Малика – Олександру Володимировичу Сиченку, який за 
станом здоров'я вперше пропускає  урочистості, але ду-
шею і серцем завжди з митцями. 

Тож диплом у номінації «Краєзнавство та народна 
творчість» отримує Володимир Красовський з м. Хорол 
за наукове видання «Ботанічний сад у системі ланд-

шафтної забудови міста 
Хорол» та запрошує всіх 
побувати у перлині Хо-
рольщини – єдиному на 
Полтавщині ботанічному 
саду. Диплом у номінації 
«Література та публіцис-
тика» буде передано Га-
лині Вовченко з м. Пол-
тава.

Приємно, що спілку-
вання з мистецтвом на 
цьому не завершується. 
Упродовж урочистостей 
лунають пісні у виконанні 
Карини Копотун, Яни Си-
моненко, народного ко-
лективу «Посульська рап-
содія», Олега Приймака, 
Галини Бабич.

За матеріалами 
lubenshchyna.com.ua
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З ГЛИБИН ІСТОРІЇ:
ІСТОРІЯ СОСНІВКИ

На початку ХХ ст. на місці сучасної Соснівки існувало два села Соснівка. Одне 
було у державній власності, а інше – у власності поміщика. У державній Соснівці 
налічувалося 58 дворів,  де мешкало 642 особи (321 чоловік та 321 жінка). У цьо-
му селі було 814 десятин, які належали Міністерству державного майна.

Також на 1900 р. у державній Соснів-
ці функціонували каплиця, школа, 

винна лавка, дві бакалеї, пожежна час-
тина, хлібний магазин та водяний млин, 
який належав селянину Якову Іщенку.

У Соснівці, яка була власністю поміщи-
ка, налічувалося 18 дворів, де  мешкало 
219 осіб (116 чоловіків та 103 жінки). Село 
належало Ганні Романовій, яка сама і вела 
тут господарство. У селі було 414 десятин 
землі (179 десятин поміщика, 235 – се-
лян).

На 1900 р. у приватній Соснівці функ-
ціонували водяний млин і кузня, що на-
лежали власниці села, хлібний магазин та 
пожежна частина.

В обох Соснівках, головним заняттям 
мешканців було хліборобство. Земля і 
там, і там оброблялася за трипільною сис-
темою.

У 1913 р. власником Соснівки за доку-
ментами є Віссаріон Ємельянов. У цей час 
в селі функціонували Однокласне земське 
училище (керівник Олексій Кремінський), 
дві бакалеї (Абрама Розінова та Мірлі Тур-
бовської) і винна лавка № 148.

З початком Першої світової війни до 
лав російської армії було мобілізовано 
значну частину чоловічого населення Со-
снівки. З документів відомо, що три меш-
канці села повернулися додому з пора-
неннями: Федір Пінчук, Пантелій Сніжко, 
Григорій Береговий.

На жаль, про події Визвольних змагань 
1917–1923 рр. у Соснівці на сьогодні май-
же нічого не відомо.

На початку 1920 р. в с. Соснівка 
встановлено радянську владу та 

утворено ревком на чолі з М. Борущен-
ком. У 1921 р. Пилип Попович організу-
вав ТОЗ «Світанок». У 1922 р. у Соснівці 
утворено сільську раду, головою якої був 
Л. Борушенко, секретар – Д. Заноздра. 
Потім головою сільської ради був П. Убо-
женко.

У 1923 р. утворено комсомольську ор-
ганізацію, а в 1925 р. – партійний осеред-
ок.

У 1925 р. до складу Соснівської сіль-
ської ради входили село Соснівка (1385 
мешканців) та хутори: Дике (5 осіб), Коно-
пельки (23 особи), Ліски (18 осіб), Рубань 
(23 особи), Молдавщина (45 осіб).

У 1926 р. до складу Соснівської сіль-
ської ради входили село Соснівка (1258 
мешканців) та хутори:  Дике (7 осіб), Коно-
пельки (46 особи), Ліски (22 осіб), Рубань 
(24 особи), Молдавщина (50 осіб).

З 1925 р. на місці теперішніх вулиць 
Мічуріна, Шевченка було організовано ко-
муну (за цим урочищем і досі збереглася 
назва «Комуна»). Керував нею П. Попович. 

Після нього був двадцятип'ятитисячник 
А. Пісоцький. Завдяки його старанню та 
вмінню члени комуни вижили під час Голо-
домору в 1932–1933 рр. 

Поряд з «Комуною», на місці теперіш-
ньої вул. Ворошилова за наказом 

«зверху» організовано колгосп ім. Вороши-
лова, а з 1927 р. в урочищі «Філія» на місці 
теперішніх вулиць Набережна та Щорса – 
колгосп «Перемога» (голова І. Новохатній). 
У 1929 р. колгосп «Перемога» приєднано 
до «Комуни». На той час було збудовано кі-
номайданчик, де раз на тиждень «крутили 
кіно». За комунарським законом проіснува-
ла «Комуна» до 1934 р., потім їй надано ста-
тус сільгосппартії. До 1934 р. шефами «Ко-
муни» був відділ Брусилівського ДПУ, тому 
після створеного на базі «Комуни» колгосп 
став називатися колгосп ім. «ДПУ».

Одночасно з процесом колективізації 
всі,  хто був не згодний ділитися з держа-
вою своїм майном, підпадав під процес 
розкуркулення. З документів відомо про 
розкуркулення Гаврила Вдовенка (1930 р.), 
Лук’яна Гузерчука (1931 р.), Семена Бо-
рисюка та Сергія Нестеренка (обидва  – у 
1932 р.).

Упродовж 1929–1935 рр. с. Соснівка 
належало до Брусилівського району. На 
той час у селі були районні курси з підго-
товки ветеринарних спеціалістів. Згодом 
у цьому приміщенні організували курси з 
підготовки колгоспних бухгалтерів. Через 
деякий час у колгоспі з'явився перший 
трактор «Фордзон».

У 1930-х роках поблизу Соснівки були 
знайдені поклади граніту, жовтої глини та 

піску. Їх почали розробляти, запрацював 
кар’єр.

З часом село розбудовувалося. Тут 
відкрилися дитячі ясла та початкова чо-
тирирічна школа. Першим директором її 
був Сергій Кузік. Навчання спочатку було 
необов'язковим. При школі працював ма-
газинчик, де за зерно купували перо чи 
цукерку. У 1930–1931 рр. утворено Со-
снівську семирічну школу, першим дирек-
тором якої був Г. Овсієнко. У 1939 р. у ній 
навчалося 300 дітей.

Не оминув Соснівку у 1932–1933 р. 
Голодомор. Хоча, як зазначалося вище, 
завдяки голові місцевої комуни, в селі цю 
трагедію пережили легше. За спогадами 
очевидців на сьогодні встановлено, що від 
голоду в Соснівці у ті страшні дні померло 
п’ятеро дітей.

Ось що про ті дні згадувала місце-
ва мешканка Ганна Юхименко: «У 

ті роки мені було 15. Хто робив у комуні, 
тому давали по 100 грамів хліба із сої. Ді-
ток батьки прогодувати не могли, дома не 
було нічого. Активісти позабирали корови 
у людей, ходили, що в кого було – все із 
хат вимітали! Люди на людей були не схо-
жі, страшні, одне одного боялися, щоб 
одне одного не з’їло. Вулицею ідеш, ле-
жить людина під тином мертва, і по хатах 
лежали мертві. А ще мені ніколи не за-
будеться одна сім’я. Дітей п’ятеро, у них 
були батько і мати. Батько жив не так за-
можно, але мав пару коней та олійницю, 
яку потім забрали активісти, забрали і 
самого батька. І залишили матір з 5-тьма 
дітьми. Були три дівчинки: Ганя (9 років), 
Оля – 7 років, Віра – 5 років, і два хлоп-

чики, вони були старші від сестричок. Ці 
два хлопчики залишилися чудом живі. 
Вони лазили по акаціях, їли цвіт, рвали 
щавель, пили воду.  А от дівчатка всі по-
мерли. Мати їхня залишилася не при собі, 
ходила, блукала скрізь, а дівчаток своїх у 
хаті зачинить і навіть води не залишить. 
Першою померла старша Ганя. Висохла, 
як трісочка, в ночовках маленька лежала. 
На другий же день померла Оля, а по-
тім сама найменша Віра. Я це бачила, бо 
жила біля могилок – через дорогу…»

І уже досить швидко винищення Го-
лодомором було замінено на винищення 
репресіями. Не оминули вони і Соснівку. 
Згідно з архівно-слідчими справами ГДА 
СБ України в 1937–1938 рр. у Соснівці 
було репресовано троє мешканців. Анто-
на Поповича, Івана Пиховського та Андрія 
Масюка. Останніх двох у 1937 р. було роз-
стріляно.

Незважаючи на всі трагедії, що до-
велося пережити селу в 1930-х рр., воно 
продовжувало розвиватися.

На кінець 1930-х рр. значну частину 
села  електрифікували. Було побу-

довано приміщення Колгоспного Будинку, 
де досить часто показували кінофільми, 
а для молоді – зведено клуб. У багатьох 
мешканців були патефони.

Також розвивалася в Соснівці й меди-
цина. Функціонували у 1930-х роках тут 
медпункт та пологовий будинок.

1 вересня 1939 р. розпочинається 
Друга світова війна, а вже через кілька 
місяців Радянський Союз вступає у війну 
проти Фінляндії. Серед учасників бойових 
дій у снігах Суомі були й мешканці Соснів-
ки. На жаль, не всі з них повернулися до-
дому. 23 січня 1940 р. у Фінляндії загинув 
Іван Сніжко, молодший лейтенант 34 стрі-
лецького полку 75 стрілецької дивізії.

22 червня гітлерівська Німеччина на-
пала на Радянський Союз і вже на початку 
липня нацистські війська вели бої поблизу 
Соснівки.

10 липня 1941 р. Соснівка була оку-
пована гітлерівцями. Окупанти в селі, а в 
Києві мешканку Соснівки Марію Іщенко 
органами НКВД було звинувачено в шпи-
гунстві на користь німців та засуджено до 
10 років позбавлення волі.

За спогадами очевидців одночасно 
з німцями в село прийшли похідні 

групи ОУН (б). українським націоналістам 
вдалося навіть провести збори місцевих 
мешканців та обрати головою села Ми-
хайла Тернового. Володимир Покотило 
згадує, що на зборах у Соснівці виступав 
Василь Кук. Проте керувати бандерівцям у 
селі німці не дали. Досить швидко гітлерів-
ці перебрали владу на себе. Майже відразу 
головним у селі було призначено німця на 
прізвище Шавер. Любив досить часто на-
відуватися до Соснівки і представник Би-
шівської райуправи Форнгольд.

Приміщення клубу та школи німці пере-
творили на комору. Також в селі було орга-
нізовано ферму великої рогатої худоби. Її у 
травні 1943 р. знищать червоні партизани.

На території колгоспів та кар’єру у 
грудні 1941 р. було створено трудовий та-
бір. Його оточили колючим дротом. Комен-
дантом табору призначили Устима Терно-
вого. У травні 1942 р. німці вирішили, що 
Терновий поводиться з людьми в кар’єрі 
не жорстоко і, щоб посилити режим у табо-
рі, призначають комендантом Станіслава 

Чудецького. Крім того, з Бишівської жан-
дармерії до Соснівки були прислані люди 
для охорони кар’єру. Тих, хто утримувався 
в трудовому таборі, майже не годували, 
за свідченнями очевидців їхньою нормою 
були дві картоплини на день.

Проіснував табір у Соснівці до травня 
1943 р.

У березні 1942 р. німці оголосили 
про можливість поїхати до Німеч-

чини на роботи. Добровольців у Соснівці 
не знайшлося, а тому досить швидко ця 
акція перетворилася на примусову. За ра-
дянськими документами загалом до Тре-
тього райху  вивезено 58 місцевих меш-
канців. Крім того, селяни Соснівки були 
зобов’язані платити новим господарям 
податки (69 кг м’яса та 1000 літрів молока 
в рік).

21 березня 1943 р. було заарештова-
но Настю Демченко, родину Івана Ново-
хатнього, Лаврена Борушенка, Федора 
Сніжка. Їх повезли до Києва. Подальша 
доля невідома.

2 липня 1943 р. німці арештували та піс-
ля катувань розстріляли Пилипа Попови-
ча, котрий, як згадувалося вище, у 1921 р. 
організував ТОЗ «Світанок».

3 липня 1943 р. заарештовано Кирила 
Поповича, Івана Демченка, Микиту Че-
редніченка. Як потім повідомили роди-
нам, вони були відправлені до київського 
гестапо. ' стор.  10.
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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, 5 березня

понеділок,  4 березня

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
2.00, 5.00 Новини

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет». (12+)
12.30 Д/с «Аромати Чилi»
13.15, 14.30, 4.05 РадiоДень
13.50, 15.10, 23.20, 3.00 Погода
13.55 Д/с «Свiт дикої природи»
15.20 Д/с «Неповторна природа»
16.20 Хто в домi хазяїн?
16.55 По обiдi шоу
18.20, 2.35 Тема дня
18.50, 5.20 Своя земля
19.10 Передвиборна агiтацiя 

кандидатiв на посаду 
Президента України за 
кошти Державного бю-
джету. Порошенко Петро 
Олексiйович

19.30 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. 
Бойко Юрiй Анатолiйович

19.49 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. 
Ващенко Олександр 
Михайлович

20.08 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. 
Корнацький Аркадiй 
Олексiйович

20.30 Разом
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.40 #@)?$0 з Майклом Щуром
22.10 Д/с «Шамварi: територiя 

диких тварин»
22.45 Перша шпальта
0.00 Телепродаж Тюсо
3.10 Свiтло

КАНАЛ «2+2»
6.00 М/ф
8.00 Помста природи
9.00, 18.15 Спецкор
9.40, 18.50 ДжеДАI
10.15, 19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом 4». (16+)
14.05 Х/ф «ГРА ЕНДЕРА». (16+)
16.10 Х/ф «ЛIГА ВИДАТНИХ 

ДЖЕНТ-ЛЬМЕНIВ». (16+)
21.35 Т/с «Кiстки 8». (16+)
23.20 Т/с «Кiстки 7». (16+)
1.00 Секретнi файли 3
1.45 Т/с «Пляжний коп 2». (16+)
3.05 Облом.UA
5.35 Цiлком таємно

КАНАЛ «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Снiданок 

з «1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.00, 5.20 ТСН

9.30 Одруження наослiп
11.10, 12.20 Мiняю жiнку
13.45 Сiмейнi мелодрами
14.45 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя». (12+)
19.20 Секретнi матерiали
20.45, 21.45 Т/с «Школа. Ви-

пускний». (16+)
22.45 Грошi
0.05 Голос країни 9
3.35 Таємниця твердинi шифрiв

ПЛЮСПЛЮС
5.30, 8.00, 11.30 Кориснi пiдказки
6.30 М/с «Ескiмоска»
7.30, 13.00 М/с «Козаки»
7.55, 12.55 Свiт чекає на 

вiдкриття
9.00, 12.45, 4.00 Казка з татом
13.40, 14.00 М/с «Смiшарики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фiксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Щенячий патруль»
15.30 М/с «Герої в масках»
15.45 М/с «Дiвчата на 

завданнi»
15.55 М/с «Нелла принцеса-

лицар»
16.20, 20.00 М/с «Софiя Пре-

красна»
16.50, 19.40 М/с «Левина варта»
17.15, 20.30 М/с «Фiнес i Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Закон Майла 

Мерфi»

18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.05 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Ледi Баг i Супер Кiт»
19.20 М/с «Елвiн i бурундуки»
21.30 М/с «Бейблейд: Вибух. 

Турбо»
22.30 М/с «Оггi та кукарачi»
0.00 Знiмала мама
2.00 Дикi та смiшнi тварини
3.00 М/ф 

IНТЕР
1.20 Речдок
2.15 Орел i решка. Шопiнг
3.30 Орел i решка. Морський 

сезон 2
4.10 М/ф «Таємниця третьої 

планети»
5.00 Top Shop
5.30, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10 Ранок з Iнтером
9.20, 18.00, 19.00 Стосується 

кожного
11.15, 12.25 Х/ф «ЖАНДАРМ У 

НЬЮ-ЙОРКУ»
14.00 Х/ф «РОЗСIЯНИЙ». (16+)
15.45 Чекай на мене. Україна
20.00 Подробицi
21.00 Речдок. Особливий випа-

док. Фатальна пристрасть
23.55 Х/ф «НАРЕЧЕНА, ЯКА 

ВТЕКЛА». (16+)
НОВИЙ КАНАЛ

3.00, 1.55 Зона ночi
5.00 Абзац
6.45, 7.55 Kids` Time

6.50 М/с «Майлз з майбутнього»
8.00 М/ф «Кунг-фу панда»
10.00 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРОТИ 

БАНКУ». (16+)
11.50 Х/ф «АНОНIМ». (16+)
13.40 Х/ф «ВIЙНА СВIТIВ». (16+)
16.00 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕС-

НИК: ПРОТИСТОЯН-
НЯ». (12+)

19.00 Ревiзор. Магазини
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Постшоу
0.10 Т/с «Пiдступнi покоївки». 

(12+)
1.50 Служба розшуку дiтей

СТБ
6.20 Т/с «Коли ми вдома»
7.15 Мiстичнi iсторiї з П. 

Костiциним. (16+)
9.05 МастерШеф. (12+)
12.35 Хата на тата. (12+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстра-

сенси. (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Крiпосна»
22.50 Один за всiх. (16+)
0.05 Давай поговоримо про 

секс. (16+)
2.15 Найкраще на ТБ

ICTV
4.35 Скарб нацiї
4.45 Еврика!
4.50 Служба розшуку дiтей
4.55 Т/с «Вiддiл 44». (16+)
5.45 Громадянська оборона
6.30 Факти тижня. 100 хвилин 

з О. Соколовою

8.45 Факти. Утро
9.15, 19.20 Надзвичайнi нови-

ни з К. Стогнiєм
10.15 Х/ф «СТАРТРЕК». (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф «СТАРТРЕК: 

ВIДПЛАТА». (16+)
16.25 Х/ф «СТАРТРЕК: ЗА МЕЖ-

АМИ ВСЕСВIТУ». (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Багач-Бiдняк 2
21.25 Т/с «Розтин покаже». 

(16+)
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «СIМ`Я СМЕРТI». 

(18+)
2.10 Т/с «У полi зору». (16+)

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.20 Сьогоднi
9.30 Зоряний шлях
10.30 Мiсiя: краса
11.30, 4.40 Реальна мiстика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливостi. (16+)

16.00, 3.15 Iсторiя одного зло-
чину. (16+)

18.00 Т/с «Таємницi». (12+)
19.50 Говорить Україна
21.00 Т/с «Сонячний листопад»
23.30 Х/ф «1+1». (12+)
1.50 Телемагазин

НТН
4.50, 5.05 Top Shop
5.50, 3.20 Випадковий свiдок
6.05 Т/с «Запороги»
7.50, 18.25 Свiдок. Агенти
8.25 Х/ф «ЖИВЕ ТАКИЙ 

ХЛОПЕЦЬ»
10.20 Т/с «Кулагiн та партнери»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

Свiдок
12.50, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю». (16+)
14.55, 16.50, 23.45 Т/с «Служба 

розслiдувань». (16+)
17.10, 21.30 Легенди карного 

розшуку
1.55 Таємницi кримiнального 

свiту
3.40 Речовий доказ

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
2.00, 5.00 Новини

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет». 
(12+)

12.30 Д/с «Аромати Грецiї»
13.15, 14.30, 4.05 РадiоДень
13.50, 15.10, 3.00 Погода
13.55 Д/с «Неповторна при-

рода»
15.20 Т/с «Iспанська легенда». 

(16+)
16.55 UA:Фольк
18.20, 2.35 Тема дня
18.50, 5.20 Своя земля
19.10 Передвиборна агiтацiя 

кандидатiв на посаду 
Президента України за 
кошти Державного бю-
джету. Дерев`янко Юрiй 
Богданович

19.30 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Носенко Сергiй 
Михайлович

19.49 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду 
Президента України за 
кошти Державного бю-
джету. Вiлкул Олександр 
Юрiйович

20.08 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. 
Мураєв Євгенiй Володи-
мирович

20.30 Д/с «Мегаполiси»
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.40 Нашi грошi
22.10 Д/с «Шамварi: територiя 

диких тварин»
22.55 Складна розмова
0.00 Телепродаж Тюсо
3.10 Свiтло
4.30 Спiльно

КАНАЛ «2+2»
6.00 М/ф
8.00, 1.45 Т/с «Пляжний коп 

2». (16+)
9.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАI
10.55, 17.15 Загублений свiт
12.55 Вiдеобiмба
15.05 Х/ф «ШВИДКIСТЬ». 

(16+)

19.25, 20.30 Т/с «Опер за ви-
кликом 4». (16+)

21.35 Т/с «Кiстки 8». (16+)
23.20 Т/с «Кiстки 7». (16+)
1.00 Секретнi файли 3
3.05 Облом.UA

КАНАЛ «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Снiданок 

з «1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.35, 5.25 ТСН
9.30 Одруження наослiп
11.15, 12.20 Мiняю жiнку
13.45 Сiмейнi мелодрами
14.45 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя». 

(12+)
19.20 Секретнi матерiали
20.45, 21.45 Т/с «Школа. Ви-

пускний». (16+)
22.45 Одруження наослiп 5
0.40 Т/с «Слуга народу»
2.30 Таємниця твердинi 

шифрiв
ПЛЮСПЛЮС

5.30, 8.00, 11.30 Кориснi 
пiдказки

6.30 М/с «Ескiмоска»
7.30, 13.00 М/с «Козаки»
7.55, 12.55 Свiт чекає на 

вiдкриття
9.00, 12.45, 4.00 Казка з татом
13.40, 14.00 М/с «Смiшарики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»

14.10 М/с «Фiксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Щенячий 
 патруль»
15.30 М/с «Герої в масках»
15.45 М/с «Дiвчата на 

завданнi»
15.55 М/с «Нелла принцеса-

лицар»
16.20, 20.00 М/с «Софiя Пре-

красна»
16.50, 19.40 М/с «Левина 

варта»
17.15, 20.30 М/с «Фiнес i Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Закон 
 Майла Мерфi»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.05 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Ледi Баг i Супер 

Кiт»
19.20 М/с «Елвiн i бурундуки»
21.30 М/с «Бейблейд: Вибух. 

Турбо»
22.30 М/с «Оггi та кукарачi»
0.00 Знiмала мама
2.00 Дикi та смiшнi тварини
3.00 М/ф

IНТЕР
2.10, 18.00, 19.00 Стосується 

кожного
2.55 Орел i решка. Шопiнг
4.10 «Подробицi» - «Час»
4.55 Top Shop
5.25, 22.05 «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
10.10, 12.25 Х/ф «ТРИ МУШ-

КЕТЕРИ: ПIДВIСКИ 
КОРОЛЕВИ»

12.50 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕ-
РИ: ПОМСТА МIЛЕДI»

14.50, 15.50, 16.45 Речдок
20.00 Подробицi
21.00 Речдок. Особливий випа-

док. Фатальна пристрасть
23.55 Х/ф «ВIН, ВОНА I Я»

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночi
5.00 Абзац
6.45, 7.55 Kids` Time
6.50 М/с «Майлз з майбут-

нього»
8.00 Х/ф «ЗОРЯНИЙ ПИЛ». 

(16+)
10.50 Т/с «Мерлiн»
12.40 Т/с «Загубленi». (16+)
15.10, 19.00 Гастарбайтери
21.00, 22.00 Аферисти в мере-

жах. (16+)
23.00 Х/ф «ЗНИКЛА». (16+)
2.00 Т/с «Пiдступнi покоївки». 

(12+)
СТБ

6.05 Т/с «Коли ми вдома»
7.00 Мiстичнi iсторiї з П. 

Костiциним. (16+)
8.50 МастерШеф. (12+)
13.00 Хата на тата. (12+)

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстра-

сенси. (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Крiпосна»
22.50 Детектор брехнi. (16+)
0.25 Давай поговоримо про 

секс. (16+)
ICTV

4.10 Скарб нацiї
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+)
5.35, 20.20 Громадянська 

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

ни з К. Стогнiєм
10.10 Багач-Бiдняк 2
11.10, 17.15 Антизомбi. Дай-

джест
12.05, 13.20 Х/ф «ДИЯВО-

ЛИЦЯ»
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.15, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже». (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
22.20 «На трьох». (16+)
23.40 Х/ф «НАЦIОНАЛЬНА 

БЕЗПЕКА». (16+)
1.25 Т/с «У полi зору». (16+)

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi

9.30, 4.10 Зоряний шлях
10.30 Мiсiя: краса
11.30, 4.40 Реальна мiстика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливостi. (16+)
16.00 Iсторiя одного злочину. 

(16+)
18.00 Т/с «Таємницi». (12+)
19.50 Говорить Україна
21.00 Т/с «Сонячний листо-

пад»
23.20 Без панiки
0.00, 2.30 Т/с «Вiкно життя»
2.00 Телемагазин

НТН
6.40 Т/с «Запороги»
8.30 Ранковий «Свiдок»
9.00 Х/ф «ОСТАННЄ ПОЛЮ-

ВАННЯ»
10.35 Т/с «Кулагiн та парт-

нери»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

Свiдок
12.50, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю». (16+)
14.55, 16.50, 23.45 Т/с «Служба 

розслiдувань». (16+)
17.15, 21.35 Легенди карного 

розшуку
1.55 Таємницi кримiнального 

свiту
3.20 Випадковий свiдок
3.50 Речовий доказ
4.15 Правда життя. 
 Професiї

середа, 6 березня

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с «Гон»
6.10 М/с «Ведмедi-сусiди»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
2.00, 5.00 Новини

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет». (12+)
12.50, 13.50, 23.20, 3.00 Погода
13.15, 4.05 РадiоДень
13.55 Д/с «Неповторна природа»
14.30 52 вiкенди
15.15 Т/с «Iспанська легенда». 

(16+)
16.55 Сильна доля
18.20, 2.35 Тема дня
18.50, 5.20 Своя земля
19.10 Передвиборна агiтацiя 

кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. 
Габер Микола Алексан-
дрович

19.30 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. 
Гнап Дмитро Володими-
рович

19.49 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. 
Мороз Олександр Алек-
сандрович

20.08 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду 
Президента України за 
кошти Державного бю-
джету. Богословська Iнна 
Германiвна

20.30 Д/с «Мегаполiси»
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.40, 3.35 Складна розмова
22.15 Д/с «Шамварi: територiя 

диких тварин»
22.50 Схеми. Корупцiя в 

деталях
0.00 Телепродаж Тюсо
3.10 Нашi грошi
4.30 Спiльно

КАНАЛ «2+2»
6.00 М/ф
8.00 Т/с «Пляжний коп 3». 

(16+)
9.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАI
10.55, 17.25 Загублений свiт
13.00 Помста природи

15.05 Х/ф «ШВИДКIСТЬ 2». 
(16+)

19.25, 20.30 Т/с «Опер за ви-
кликом 4». (16+)

21.35 Т/с «Кiстки 8». (16+)
23.20 Т/с «Кiстки 7». (16+)
1.00 Секретнi файли 3
1.45 Т/с «Пляжний коп 2». 

(16+)
3.05 Облом.UA

КАНАЛ «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Снiданок 

з «1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 23.55, 5.20 ТСН
9.30 Одруження наослiп
11.20, 12.20 Мiняю жiнку
13.45 Сiмейнi мелодрами
14.45 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя». 

(12+)
19.20 Секретнi матерiали
20.45, 21.45 Т/с «Школа. Ви-

пускний». (16+)
22.45, 0.00, 1.00 Свiт навиворiт 

10: Бразилiя
2.10 Х/ф «МАЛА МОСКВА»

ПЛЮСПЛЮС
5.30, 8.00, 11.30 Кориснi 

пiдказки
6.30 М/с «Ескiмоска»
7.30, 13.00 М/с «Козаки»

7.55, 12.55 Свiт чекає на вiдкриття
9.00, 12.45, 4.00 Казка з татом
13.40, 14.00 М/с «Смiшарики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фiксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Щенячий патруль»
15.30 М/с «Герої в масках»
15.45 М/с «Дiвчата на завданнi»
15.55 М/с «Нелла принцеса-

лицар»
16.20, 20.00 М/с «Софiя Пре-

красна»
16.50, 19.40 М/с «Левина варта»
17.15, 20.30 М/с «Фiнес i Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Закон Майла 

Мерфi»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.05 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Ледi Баг i Супер 

Кiт»
19.20 М/с «Елвiн i бурундуки»
21.30 М/с «Бейблейд: Вибух. 

Турбо»
22.30 М/с «Оггi та кукарачi»
0.00 Знiмала мама
2.00 Дикi та смiшнi тварини
3.00 М/ф

IНТЕР
1.50, 18.00, 19.00 Стосується 

кожного
2.35 Орел i решка. Шопiнг
4.10 «Подробицi» - «Час»
4.55 Top Shop

5.25, 22.05 «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
10.30, 12.25 Х/ф «ЛЮДИНА-

ОРКЕСТР»
13.00 Х/ф «IГРАШКА»
14.50, 15.50, 16.45 Речдок
20.00 Подробицi
21.00 Речдок. Особливий випа-

док. Фатальна пристрасть
23.55 Х/ф «ЕГОЇСТ». (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.40, 2.55 Зона ночi
5.50 Абзац
7.15, 8.35 Kids` Time
7.20 М/с «Майлз з майбутнього»
8.40 Т/с «Мерлiн»
12.40 Т/с «Загубленi». (16+)
15.10, 19.00 Подiум
21.00, 22.00 Аферисти в мере-

жах. (16+)
23.00 Х/ф «УСЛIПУ». (16+)
1.10 Т/с «Пiдступнi покоївки». 

(12+)
2.50 Служба розшуку дiтей

СТБ
6.20 Т/с «Коли ми вдома»
7.15 Мiстичнi iсторiї з П. 

Костiциним. (16+)
9.05 МастерШеф. (12+)
12.55 Хата на тата. (12+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00, 22.50 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+)

20.00, 20.55 Т/с «Крiпосна»
23.50 Давай поговоримо про 

секс. (16+)
ICTV

4.05 Скарб нацiї
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дiтей
4.25 Студiя Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+)
5.35, 10.10, 17.15 Громадянська 

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

ни з К. Стогнiєм
12.10, 13.25 Х/ф «МОЯ СУ-

ПЕР-КОЛИШНЯ». (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.15, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже». (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.15 Секретний фронт
22.25 «На трьох». (16+)
23.45 Х/ф «ПОГАНI 

ХЛОПЦI». (16+)
2.00 Т/с «У полi зору». (16+)

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi

9.30, 4.10 Зоряний шлях
10.30 Мiсiя: краса
11.30, 4.40 Реальна мiстика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливостi. (16+)
16.00 Iсторiя одного злочину. 

(16+)
18.00 Т/с «Таємницi». (12+)
19.50 Говорить Україна
21.00 Т/с «Сонячний листо-

пад»
23.20 Гучна справа
0.00, 2.30 Т/с «Вiкно життя»
2.00 Телемагазин

НТН
6.35 Т/с «Запороги»
8.30 Ранковий «Свiдок»
9.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНА ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА»
10.45 Т/с «Кулагiн та партнери»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

Свiдок
12.50, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю». (16+)
14.50, 16.50, 23.45 Т/с «Служба 

розслiдувань». (16+)
17.15, 21.35 Легенди карного 

розшуку
1.55 Таємницi кримiнального 

свiту
3.15 Випадковий свiдок
3.40 Речовий доказ
4.05 Правда життя. Професiї
5.05 Top Shop

четвер, 7 березня

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 16.45, 21.50, 3.25 
Новини

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет». (12+)
12.30 Д/с «Аромати Грецiї»
13.15, 14.30 РадiоДень
13.50, 5.40 Погода
13.55 Д/с «Неповторна природа»
15.15 Т/с «Iспанська легенда». 

(16+)
17.10, 2.00 Бiатлон. ЧС. 

Змiшана естафета
18.50, 20.25 Своя земля
19.10 Передвиборна агiтацiя 

кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. 
Соловйов Олександр 
Миколайович

19.30 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. 
Насiров Роман Михайлович

19.49 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. 
Кива Iлля Володимирович

20.08 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду 
Президента України за 
кошти Державного бю-
джету. Кривонос Сергiй 
Григорович

20.45, 23.05, 3.45 Скелетон. ЧС
22.20 UA:Спорт
22.35 Схеми. Корупцiя в 

деталях
0.00 Телепродаж Тюсо

КАНАЛ «2+2»
6.00 М/ф
8.00 Т/с «Пляжний коп 3». (16+)
9.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАI
10.55, 17.15 Загублений свiт
12.50, 1.45 Облом.UA
15.25 Х/ф «РОЖЕВА ПАН-

ТЕРА 2»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за ви-

кликом 4». (16+)

21.35, 23.20 Т/с «Кiстки 8». (16+)
1.00 Секретнi файли 3
5.15 Цiлком таємно-2016

КАНАЛ «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Снiданок 

з «1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.55, 3.50 ТСН
9.30 Одруження наослiп
11.20, 12.20 Мiняю жiнку
13.45 Сiмейнi мелодрами
14.45 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя». (12+)
19.20, 2.15 Секретнi матерiали
20.40 Чистоnews
20.45, 21.45 Т/с «Школа. Ви-

пускний». (16+)
22.30 Право на владу
1.00 Грошi

ПЛЮСПЛЮС
5.30, 8.00, 11.30 Кориснi пiдказки
6.30 М/с «Ескiмоска»
7.30, 13.00 М/с «Козаки»
7.55, 12.55 Свiт чекає на 

вiдкриття
9.00, 12.45, 4.00 Казка з татом
13.40, 14.00 М/с «Смiшарики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фiксики»

14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Щенячий патруль»
15.30 М/с «Герої в масках»
15.45 М/с «Дiвчата на завданнi»
15.55 М/с «Нелла принцеса-

лицар»
16.20, 20.00 М/с «Софiя Пре-

красна»
16.50, 19.40 М/с «Левина варта»
17.15, 20.30 М/с «Фiнес i Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Закон Майла 

Мерфi»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.05 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Ледi Баг i Супер Кiт»
19.20 М/с «Елвiн i бурундуки»
21.30 М/с «Бейблейд: Вибух. 

Турбо»
22.30 М/с «Оггi та кукарачi»
0.00 Знiмала мама
2.00 Дикi та смiшнi тварини
3.00 М/ф 

IНТЕР
1.50, 18.00 Стосується кожного
2.35 Орел i решка. Шопiнг
4.10 «Подробицi» - «Час»
4.55 Top Shop
5.25, 22.05 «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
10.10, 12.25 Х/ф «ТУЗ». (16+)
12.30 Х/ф «БЛЕФ»
14.50, 15.50, 16.45 Речдок
20.00 Подробицi
21.00 Речдок. Особливий випа-

док. Фатальна пристрасть
23.55 Х/ф «НIЧ ЗАКРИТИХ 

ДВЕРЕЙ». (16+)
НОВИЙ КАНАЛ

3.00 Зона ночi
5.10 Абзац
6.45, 8.25 Kids` Time
6.50 М/с «Майлз з майбутнього»
8.30 Т/с «Мерлiн»
12.20 Т/с «Загубленi». (16+)
15.00 Хто зверху? (12+)
21.00, 22.00 Аферисти в мере-

жах. (16+)
23.00 Х/ф «КОЛIР НОЧI». (18+)
2.00 Т/с «Пiдступнi покоївки». 

(12+)
3.35 Служба розшуку дiтей

СТБ
6.20 Т/с «Коли ми вдома»
7.20 Мiстичнi iсторiї з П. 

Костiциним. (16+)
9.10 МастерШеф. (12+)
12.55 Хата на тата. (12+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Слiдство ведуть екстра-
сенси. (16+)

20.00, 20.55 Т/с «Крiпосна»
22.50 Вагiтна у 16. (16+)
23.50 Давай поговоримо про 

секс. (16+)
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 нови-

ни з К. Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
12.30, 13.25 Х/ф 

«НАЦIОНАЛЬНА БЕЗ-
ПЕКА». (16+)

12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.15, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже». (16+)
17.15 Антизомбi. Дайджест
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Битва версiй
22.25 «На трьох». (16+)
23.45 Х/ф «ПОГАНI ХЛОПЦI 

2». (16+)
2.25 Т/с «У полi зору». (16+)

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi
9.30, 3.40 Зоряний шлях
10.30 Мiсiя: краса
11.30, 4.40 Реальна мiстика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливостi. (16+)
16.00 Iсторiя одного злочину. 

(16+)
18.00 Т/с «Таємницi». (12+)
19.50 Говорить Україна
21.00 Т/с «Сонячний листопад»
23.20 Контролер
0.00 Т/с «Вiкно життя»

НТН
6.35 Т/с «Запороги»
8.30 Ранковий «Свiдок»
9.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
10.40 Т/с «Кулагiн та партнери»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 Свiдок
12.50, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю». (16+)
14.55, 16.50, 23.45 Т/с «Служба 

розслiдувань». (16+)
17.15, 21.40 Легенди карного 

розшуку
1.45 Таємницi кримiнального 

свiту
3.10 Випадковий свiдок
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

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.

•
•

•

п’ятниця, 8 березня

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.50, 23.30, 3.15 

Новини
9.30 Країна на смак
11.50 UA:Фольк
12.45, 18.50, 23.20, 5.35 Погода
13.00 Х/ф «МАРIЯ ТЕРЕЗIЯ». 

(16+)
17.10, 2.00 Бiатлон. ЧС. Спринт 

7,5 км. Жiнки
18.35 Своя земля
19.00, 20.45, 3.35 Скелетон. ЧС
20.10 Перший на селi
22.20 Перша шпальта
22.50 Д/с «Шамварi: територiя 

диких тварин»
0.00 Телепродаж Тюсо

КАНАЛ «2+2»
6.00 М/ф
8.00 Т/с «Пляжний коп 3». (16+)
9.35 Спецкор
10.15 ДжеДАI
10.55 Загублений свiт
12.55 Вiдеобiмба
14.20 Х/ф «ШВИДКIСТЬ». 

(16+)

16.45 Х/ф «ШВИДКIСТЬ 2». 
(16+)

19.00 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ 
РУБIЖ». (16+)

20.45 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ 
РУБIЖ 2». (16+)

22.30 Х/ф «СУДДЯ ДРЕД 3D». 
(18+)

0.10 Х/ф «ХОЛОДНА 
СУМIШ». (16+)

1.45 Облом.UA
4.25 Цiлком таємно-2016

КАНАЛ «1+1»
6.00, 7.00 Одруження наослiп
9.00, 11.20, 13.20, 15.20, 17.20 

Жiночий квартал
19.30 ТСН
20.25 Чистоnews
20.35 Лiга смiху
22.40 Iгри приколiв
23.40 «1+1 удома: 8 березня». 

(12+)
1.45 Розсмiши комiка. Дiти 2

ПЛЮСПЛЮС
5.30, 8.00, 11.30 Кориснi пiдказки
6.30 М/с «Ескiмоска»
7.30, 13.00 М/с «Козаки»
7.55, 12.55 Свiт чекає на 

вiдкриття

9.00, 12.45, 4.00 Казка з татом
13.40, 14.00 М/с «Смiшарики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фiксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Щенячий патруль»
15.30 М/с «Герої в масках»
15.45 М/с «Дiвчата на 

завданнi»
15.55 М/с «Нелла принцеса-

лицар»
16.20, 20.00 М/с «Софiя Пре-

красна»
16.50 М/с «Левина варта»
17.15, 20.30 М/с «Фiнес i Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Закон Майла 

Мерфi»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.05 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Ледi Баг i Супер 

Кiт»
19.20 М/с «Елвiн i бурундуки»
19.40 М/с «Качинi iсторiї»
21.30 М/с «Бейблейд: Вибух. 

Турбо»
22.30 М/с «Оггi та кукарачi»
0.00 Знiмала мама
2.00 Дикi та смiшнi тварини
3.00 М/ф 

IНТЕР
1.50 Стосується кожного
3.20 Орел i решка. Мегаполiси
4.10 «Подробицi» - «Час»

4.55 Top Shop
5.25 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським»
7.00 Ранок з Iнтером
9.10 Готуємо разом
10.10 Х/ф «БУДЬТЕ МОЇМ 

ЧОЛОВIКОМ»
12.00 Х/ф «НАЙПРИ-

ВАБЛИВIША I  НАЙСИ- 
МПАТИЧНIША»

13.30 Х/ф «ДIВЧАТКА»
15.30 Т/с «Голос янгола»
20.00 Подробицi тижня
22.00 Концерт Таїсiї Повалiй 

«Серце - будинок для 
любовi»

0.20 Речдок
НОВИЙ КАНАЛ

3.40 Зона ночi
5.50 Абзац
6.40, 7.55 Kids` Time
6.45 М/с «Майлз з майбут-

нього»
8.00 Х/ф «СIДНI УАЙТ». (12+)
10.20 Х/ф «ПЕРША ДОЧКА»
12.20 Х/ф «ЧОГО ХОЧЕ 

ДIВЧИНА»
14.45, 23.20 Х/ф «ПОКИ ТИ 

СПАВ»
16.50 Х/ф «МIС 

КОНГЕНIАЛЬНIСТЬ»
19.00 Х/ф «МIС 

КОНГЕНIАЛЬНIСТЬ 2»

21.15 Х/ф «ЗIЗНАННЯ». (16+)
1.20 Х/ф «ЗНИКЛА». (16+)
4.25 Служба розшуку дiтей

СТБ
6.00 Хата на тата. (12+)
8.50, 1.05 Х/ф «СКIЛЬКИ В 

ТЕБЕ?» (16+)
11.05 Х/ф «ДРУЖИНА НА-

ПРОКАТ». (16+)
13.40 Т/с «Тiнь кохання». (12+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстра-

сенси. (16+)
20.00, 22.50 Холостяк. (16+)

ICTV
4.05 Скарб нацiї
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дiтей
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, 0.25 «На трьох». (16+)
9.15 Х/ф «МЕТОД ХIТЧА»
11.35, 13.05 Х/ф «ПОГАНI 

ХЛОПЦI». (16+)
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «ПОГАНI ХЛОПЦI 

2». (16+)
16.55 Х/ф «ХЕНКОК». (16+)
18.45 Факти. Вечiр

19.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
21.40 Дизель-шоу. (12+)
3.15 Х/ф «КРАЇНА 
 МАВП»

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30, 7.10, 8.10 Ранок на 

пiдборах
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогоднi
9.30 Х/ф «ВОСТАННЄ ПРО-

ЩАЮСЯ». (12+)
11.30 Т/с «Мiраж»
15.20 Т/с «Мiраж». (12+)
16.00, 20.00 Т/с «Я теж його 

люблю»
21.00 Головна тема. Вибiр
23.00 Музична платформа
1.00 Т/с «Пташка спiвуча». 

(12+)
4.10 Х/ф «РУДА»
5.30 Зоряний шлях

НТН
5.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
6.50 Т/с «Запороги»
8.35 Х/ф «ВЕСЬ СВIТ В ОЧАХ 

ТВОЇХ...»
9.50 Х/ф «ТРОЄ В ЧОВНI, 

ЯКЩО НЕ РАХУВАТИ 
СОБАКИ»

12.20 Х/ф «ТРИМАЙ У ПОЛI 
ЗОРУ»

14.00 Х/ф «ЗIТА I ГIТА»
17.00 Х/ф «МУШКЕТЕР»
19.00, 2.50 Свiдок
19.30 Т/с «Велика маленька 

брехня». (16+)
23.30 Х/ф «ЖIНОЧА РОБО-

ТА З РИЗИКОМ ДЛЯ 
ЖИТТЯ»

1.50 Таємницi кримiнального 
свiту

3.20 Випадковий свiдок
3.25 Речовий доказ

субота, 9 березня

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 22.50 Д/ф «Причинна». (12+)
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

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

3.25, 4.30 Новини
9.30 Країна на смак
11.40 Лайфхак українською
11.55 Сильна доля
13.00 Х/ф
15.00 По обiдi шоу
16.10 Спiльно
16.40 Д/с «Мальовничi села»
17.10, 18.55, 23.20, 3.50 Погода
17.25, 2.00 Бiатлон. ЧС. Спринт 

10 км. Чоловiки
19.10 Передвиборна агiтацiя 

кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. 
Петров Володимир Воло-
димирович

19.30 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. 
Зеленський Володимир 
Александрович

19.49 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Шевченко Iгор 
Анатолiйович

20.08 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. 
Наливайченко Валентин 
Александрович

20.30 Д/с «Свiт дикої природи»
21.25 Концертна программа
0.00 Телепродаж Тюсо
4.00 Складна розмова
4.50 Спецпроект «Наш Шев-

ченко: сестри Тельнюк»
КАНАЛ «2+2»

6.00 М/ф
8.05 «102. Полiцiя»
9.00 ДжеДАI 4. Найкраще
10.00 Загублений свiт
14.00 Х/ф «ВА-БАНК»
16.10 Х/ф «ВА-БАНК 2»
18.10 Х/ф «ЗАГНАНИЙ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ВИКУП». (16+)
22.05 Т/с «Полювання на 

Вервольфа». (16+)
1.50 Облом.UA
4.35 Цiлком таємно-2016

КАНАЛ «1+1»
6.00 Грошi
7.00, 23.30, 0.35 Свiтське життя
8.00 Снiданок. Вихiдний
10.00 Їмо за 100
10.35, 11.35 Свiт навиворiт 8
12.50, 14.05, 15.05 Свiт 

навиворiт 6
16.30, 21.40 Вечiрнiй квартал
18.30 Розсмiши комiка. Дiти
19.30 ТСН
20.15 Чистоnews
20.25 Українськi сенсацiї
1.35 «1+1 удома: 8 березня». 

(12+)
3.30 Розсмiши комiка. Дiти 2

ПЛЮСПЛЮС
5.30, 8.00, 11.30 Кориснi 

пiдказки
6.30 М/с «Ескiмоска»
7.30, 13.00 М/с «Козаки»
7.55, 12.55 Свiт чекає на 

вiдкриття
9.00, 12.45, 4.00 Казка з татом
13.40 М/с «Смiшарики»

14.10 М/с «Фiксики»
14.35 М/с «Дружба - це диво»
15.00 М/с «Крилатi рятiвники»
15.30 М/с «Герої в масках»
15.45 М/с «Дiвчата на 

завданнi»
15.55 М/с «Нелла принцеса-

лицар»
16.20, 20.00 М/с «Софiя Пре-

красна»
16.50, 19.40 М/с «Качинi 

iсторiї»
17.15, 20.30 М/с «Фiнес i Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Закон Майла 

Мерфi»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.05 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Ледi Баг i Супер 

Кiт»
19.20 М/с «Елвiн i бурундуки»
21.30 М/с «Бейблейд: Вибух. 

Турбо»
22.30 М/с «Оггi та кукарачi»
0.00 Знiмала мама
2.00 Дикi та смiшнi тварини
3.00 М/ф

IНТЕР
2.55 Стосується кожного
4.25 Орел i решка. Перезаван-

таження 3
5.15 Чекай на мене. Україна

6.50 Х/ф «В ДЖАЗI ТIЛЬКИ 
ДIВЧАТА»

9.20 Слово Предстоятеля
9.30 Х/ф «ДIВЧАТКА»
11.30 Т/с «Голос янгола»
16.00 Х/ф «ШАЛЕНО ЗАКО-

ХАНИЙ»
17.50 Х/ф «ПРИБОРКАННЯ 

НОРОВЛИВОГО»
20.00 Подробицi
20.30 Крутiше за всiх
22.20 Концерт Олега Винника 

«Моя душа...»
0.55 Х/ф «БЕБI-БУМ». (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
4.30 Зона ночi
4.35 Т/с «Мелiсса i Джой»
5.35, 7.05 Kids` Time
5.40 М/с «Майлз з майбут-

нього»
7.10 Ревiзор. Магазини
9.05 Таємний агент
10.15 Таємний агент. 
 Постшоу
12.15 Гастарбайтери
14.10 Х/ф «ЗIЗНАННЯ». (16+)
16.20 М/ф «Рататуй»
18.20 Х/ф «РЕАЛЬНА 

СТАЛЬ». (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЛIЗНА ЛЮДИ-

НА». (16+)

23.30 Х/ф «ПРОКЛЯТТЯ». 
(18+)

1.20 Х/ф «КОЛIР НОЧI»
СТБ

5.15 Хата на тата. (12+)
7.05 Т/с «Крiпосна»
14.45 Холостяк. (16+)
19.00 МастерШеф. 

Професiонали. (12+)
23.10 Т/с «Крiпосна». (16+)

ICTV
5.00 Скарб нацiї
5.10 Еврика!
5.20 Факти
5.45 Бiльше нiж правда
7.30 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу. (12+)
10.50, 11.45 Особливостi 

нацiональної роботи
12.45 Факти. День
13.00 «На трьох». (16+)
14.55 Т/с «Розтин покаже». 

(16+)
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «СОЛТ». (16+)
21.05 Х/ф «ПРИВИД У 

БРОНI». (12+)
23.10 Х/ф «ХЕНКОК». 
 (16+)
0.55 Х/ф «ДИЯВОЛИЦЯ»

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30, 15.00, 19.00, 3.00 Сьогоднi
7.30, 5.30 Зоряний шлях
9.40, 15.20 Т/с «Сонячний 

листопад»
17.45, 20.00 Концерт Олега 

Винника
21.00 Дивовижнi люди
23.00, 2.15 Т/с «Гидке каченя»
1.45 Телемагазин
3.50 Реальна мiстика

НТН
5.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЕНДХА-

УЗА»
7.45 Х/ф «IЗ ЖИТТЯ НА-

ЧАЛЬНИКА КАРНОГО 
РОЗШУКУ»

9.55 Х/ф «СЛУХАТИ У 
ВIДСIКАХ»

12.25 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
16.05 Легенди карного розшуку
17.10 Самооборона
18.05 Крутi 90-тi
19.00, 3.15 Свiдок
19.30 Т/с «Велика маленька 

брехня». (16+)
22.30 Х/ф «ПАСТКА.44». 

(18+)
0.20 Х/ф «ПОЛЯ». (16+)
2.15 Хвороби-вбивцi
3.45 Випадковий свiдок

неділя, 10 березня

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

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

2.50, 4.30 Новини
9.30 Країна на смак
10.40 Х/ф
12.45 Д/с «Браво, шеф!»
13.45 Лайфхак українською
14.05 Перший на селi
14.40, 22.00 Бiатлон. ЧС. Перес-

лiдування 10 км. Жiнки
15.35 UA:Фольк
16.35 Своя земля
17.10, 3.10, 4.20 Погода
17.25, 2.00 Бiатлон. ЧС. Перес- 

лiдування 12,5 км. Чоловiки
18.15 UA:Бiатлон. Студiя
18.40 Д/с «Мегаполiси»
19.10 Передвиборна агiтацiя 

кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. Та-
рута Сергiй Олексiйович

19.30 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. Бо-
гомолець Ольга Вадимiвна

19.49 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. 
Кошулинський Руслан 
Володимирович

20.08 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду 
Президента України за 
кошти Державного бю-
джету. Тимошенко Юлiя 
Володимирiвна

20.30 Д/с «Свiт дикої природи»
21.25 #@)?$0 з Майклом 

Щуром
22.55 Д/с «Неповторна природа»
0.00 Телепродаж Тюсо
3.20 Букоголiки
3.50 Складна розмова
4.50 Свiтло

КАНАЛ «2+2»
6.00 М/ф
7.55 «102. Полiцiя»
8.50 ДжеДАI 4. Найкраще
9.50, 0.00 Шаленi перегони
10.50 Х/ф «ЗАГНАНИЙ». (16+)
12.40 Х/ф «ВИКУП». (16+)
14.45 Х/ф «ЛIГА ВИДАТНИХ 

ДЖЕНТЛЬМЕНIВ». (16+)

16.50 21 тур ЧУ з футболу. «Ди-
намо» - «Арсенал-Київ»

19.00 Х/ф «НЕЗАКОННЕ 
ВТОРГНЕННЯ». (16+)

21.30 Х/ф «ПIДСТАВА». (16+)
23.00 ПроФутбол
1.50 Облом.UA

КАНАЛ «1+1»
6.00 ТСН
6.35 М/ф
6.45 Українськi сенсацiї
8.00 Снiданок. Вихiдний
9.00 Лото-Забава
9.45 Свiт навиворiт 10: Бразилiя
10.50, 13.10, 15.15 Жiночий 

квартал
17.15 Т/с «Слуга народу»
19.30, 5.00 ТСН-Тиждень
21.00 Голос країни 9
23.35 Лiга смiху
1.40 Шоу Юри

ПЛЮСПЛЮС
5.30, 8.00, 11.30 Кориснi 

пiдказки
6.30 М/с «Ескiмоска»
7.30, 13.00 М/с «Козаки»
7.55, 12.55 Свiт чекає на 

вiдкриття
9.00, 12.45, 4.00 Казка з татом
13.40 М/с «Смiшарики»
14.10 М/с «Фiксики»
14.35 М/с «Дружба - це диво»

15.00 М/с «Крилатi рятiвники»
15.30 М/с «Герої в масках»
15.45 М/с «Дiвчата на 

завданнi»
15.55 М/с «Нелла принцеса-

лицар»
16.20, 20.00 М/с «Софiя Пре-

красна»
16.50, 19.40 М/с «Качинi iсторiї»
17.15, 20.30 М/с «Фiнес i Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Закон Майла 

Мерфi»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.05 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Ледi Баг i Супер Кiт»
19.20 М/с «Елвiн i бурундуки»
21.30 М/с «Бейблейд: Вибух. 

Турбо»
22.30 М/с «Оггi та кукарачi»
0.00 Знiмала мама
2.00 Дикi та смiшнi тварини
3.00 М/ф

IНТЕР
2.40 «Подробицi» - «Час»
3.10 Орел i решка. Перезаван-

таження. Америка
4.40, 11.00 Орел i решка. Мор-

ський сезон 3
5.30 М/ф
5.55 Х/ф «ПРИБОРКАННЯ 

НОРОВЛИВОГО»
8.00 Вдалий проект

9.00 Готуємо разом
10.00 Орел i решка. Мегаполiси
12.00 Крутiше за всiх
14.10 Х/ф «ЖАНДАРМ 

ОДРУЖУЄТЬСЯ»
16.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА 

ВIДПОЧИНКУ»
18.00 Х/ф «ЖАНДАРМ I 

ЖАНДАРМЕТКИ»
20.00 Подробицi
20.30 Х/ф «ГОРДIСТЬ I УПЕ-

РЕДЖЕННЯ». (16+)
23.05 Х/ф «ТАК НЕ БУВАЄ»
1.05 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
4.10 Зона ночi
6.00 СтендАп шоу
6.55, 8.45 Kids` Time
7.00 М/ф «Кунг-фу панда 2»
8.50 М/ф «Рататуй»
11.00 Х/ф «ВIЙНА СВIТIВ». 

(16+)
13.15 Х/ф «РЕАЛЬНА 

СТАЛЬ». (16+)
15.50 Х/ф «ЗАЛIЗНА ЛЮДИ-

НА». (16+)
18.20 Х/ф «ЗАЛIЗНА ЛЮДИ-

НА 2». (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЛIЗНА ЛЮДИ-

НА 3». (16+)
23.40 Х/ф «ДЗЕРКАЛА». (18+)
2.00 Х/ф «УСЛIПУ». (16+)

СТБ
6.05 Т/с «Коли ми вдома»
6.25 Хата на тата. (12+)
9.00 Страва честi. (12+)
11.00 Т/с «Тiнь кохання». (12+)
14.50 МастерШеф. 

Професiонали. (12+)
19.00 Слiдство ведуть екстра-

сенси. (16+)
21.00 Один за всiх. (16+)
22.15 Я соромлюсь свого тiла. 

(16+)
ICTV

4.15 Скарб нацiї
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.55 Громадянська оборона
6.40 Антизомбi
8.25 Т/с «Вiддiл 44». (16+)
12.15, 13.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
12.45 Факти. День
14.45 Х/ф «ПРИВИД У 

БРОНI». (12+)
16.50 Х/ф «СОЛТ». (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хви-

лин з О. Соколовою
20.35 Х/ф «П`ЯТИЙ ЕЛЕ-

МЕНТ». (16+)
23.15 Х/ф «ЗОРЯНА БРАМА». 

(16+)
1.50 Х/ф «СIМ`Я СМЕРТI». 

(18+)

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30 Сьогоднi
7.30 Зоряний шлях
9.50 Т/с «Я теж його люблю»
13.40 Т/с «Пташка спiвуча». (12+)
17.30, 21.00 Т/с «Мама моєї 

дочки»
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.30 Т/с «Гордiїв вузол»
1.35 Телемагазин
2.05 Т/с «Гордiїв вузол». (12+)
3.40 Х/ф «ВОСТАННЄ ПРО-

ЩАЮСЯ». (12+)
5.30 Реальна мiстика

НТН
6.00 Х/ф «ДАМА З ПАПУГОЮ»
7.55 Страх у твоєму домi
11.30 Х/ф «СТО ГРАМIВ» 

ДЛЯ ХОРОБРОСТI...»
12.50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ВИПАДАЄ»
14.15 Х/ф «НЕОБДУМАНИЙ 

КРОК»
16.55 Х/ф «ОЦЕОЛА»
19.00 Х/ф «ОБЕРЕЖНО, 

БАБУСЮ!»
20.40 Х/ф «МУШКЕТЕР»
22.45 Х/ф «ШАХ I МАТ». (16+)
0.35 Х/ф «ПАСТКА.44». (18+)
2.25 Речовий доказ

Місяць: новий – у середу, 6 березня; в першій чвер-
ті – у четвер, 14 березня; повний – у ніч із середи, 

20-го, на четвер, 21 березня; в останній чверті – у четвер, 
28 березня.

Першого весняного місяця зазвичай значно зростає 
тривалість ясної погоди, що разом із неухильним підвищен-
ням температури повітря та ще достатньо довгими темни-
ми ночами створює сприятливі умови для споглядання зо-
ряного неба. Найкрасивішим о цій порі є вечірній небосхил, 
на якому після настання темряви можна одночасно бачити 
понад половину всіх видимих на наших широтах яскравих 
зір. Більша їх частина виблискуватиме різнокольоровими 
«діамантами» у його південно-західному секторі, гуртую-
чись до світлої туманної смуги Чумацького Шляху, котрий 
у цей час простягатиметься західною половиною небозво-
ду. Знайомство з цією сяючою пишністю слід розпочинати 
з легко впізнаваних характерних конфігурацій найпомітні-
ших світил, які найлегше запам’ятати і зручно використо-
вувати як відправні орієнтири для ототожнення інших не-
бесних об’єктів. Над південною ділянкою горизонту таким 
«опорним пунктом» буде майже рівносторонній так званий 
«зимовий трикутник», південною вершиною якого є най-
яскравіша зоря нічного неба Сиріус, північно-східною – 
вшестеро тьмяніший, але також вельми блискучий білий із 
ледь золотавим відтінком проціон, північно-західною – ще 
дещо слабша червона Бетельгейзе, «головні» відповідно у 
сузір’ях Великий Пес, Малий Пес та Оріон.

Із сяючим Сиріусом пов’язана історична таємниця, 
котра досі не знайшла переконливого пояснення. Погля-
нувши на зорю, легко пересвідчитися, що вона має білий, 
навіть із блакитним відтінком, колір (на нашому небосхилі 
низько розташований Сиріус часто-густо міниться всіма 
барвами веселки, але подібне «підморгування», будучи 

наслідком неоднакового заломлення його світла шарами 
земної атмосфери різної густини та товщини, до власне 
зорі стосунку не має). Однак римський філософ І століття 
нашої ери Луцій Сенека стверджував, що вона… червоно-
го кольору, ба навіть червоніша за планету Марс! Такі ж 
свідчення про колір Сиріуса залишив і визнаний авторитет 
свого часу давньогрецький учений Клавдій Птолемей, ко-
трий жив у ІІ столітті н. е. Відомості про червоне чи золота-
во-червоне забарвлення зорі зустрічаються також в інших 
історичних джерелах, датованих від ІІІ століття до н. е. по ІІІ 
століття н. е. З іншого боку, перський астроном ас-Суфі у Х 
столітті н. е. вже бачив Сиріус таким, як і ми.

Пояснити подібну метаморфозу, якщо вона, звичайно, 
насправді мала місце, з позицій сучасної науки дуже не-
просто. 175 років тому стало відомо про існування у Сирі-
уса невидимого супутника, котрий, як з’ясувалося згодом, 
виявився так званим білим карликом – кінцевим продуктом 

еволюції не надто масивних зір, попередній етап якої якраз 
і передбачає проходження стадії червоного гіганта (на ана-
логічній, до речі, нині перебуває згадана вище Бетельгей-
зе) з наступним відокремленням та розсіюванням у про-
сторі зовнішніх шарів зорі. Здавалося, «ключ» до розгадки 
таємниці знайдено. Складність, одначе, полягає у тому, що 
подібні еволюційні зміни потребують незрівнянно більшого 
часу, ніж кілька століть, і залишають після себе газову ту-
манність, якої в даному випадку не спостерігається…

Ще одним «опорним пунктом» зоряного неба, безпере-
чно, є знайомий багатьом із дитинства семизоряний «ківш» 
сузір’я Велика Ведмедиця (у праукраїнців – Великий Віз 
або Колісниця), котрий, на відміну від попереднього, на на-
ших широтах перебуває над обрієм будь-яких пори року 
та часу доби. Березневими вечорами його можна бачити 
у північно-східній частині небесного склепіння, а з набли-
женням опівночі він пересуватиметься до зеніту. Як стало 
відомо півтора століття тому, п’ять його центральних білих 
зір, окрім крайніх у «ручці» та «черпаку», летять у просто-
рі майже паралельними курсами з практично однаковою 
швидкістю, тобто належать одному зоряному потоку. Їх-
ній вік оцінюється приблизно у півмільярда років – вони 
удев’ятеро молодші за Сонячну систему. Відкриття зо-
ряних потоків, або, як він їх називав, «зоряних течій», на-
лежить англійському астроному Річарду Проктору. Тепер 
відомо, Сонце перебуває одночасно в багатьох із них: роз-
ріджені зоряні «ріки» Галактики пронизують одна одну, не 
помічаючи цього…

Серед ночі проти 21 березня Сонце перейде із зо-
діакального знака Риб (Pisces) у зодіакальний знак Овна 
(Aries).

Володимир БЕЗуГлий,
аматор астрономії.

Календар неБесниЙ і земниЙ

БЕРЕЗЕНЬ – 2019
Близько опівночі з 20-го на 21 березня центр дис-

ка Сонця у своєму видимому русі небесною сферою 
сягне уявної лінії небесного екватора, що означати-
ме настання моменту весняного рівнодення. Відто-
ді аж до рівнодення осіннього більшу частину свого 
світла й тепла денне світило даруватиме Північній 
півкулі нашої планети. Цікаво, що цієї ж ночі небес-
ний екватор перетинатиме й диск Місяця, котрий 
перебуватиме на діаметрально протилежній ділянці 
небесної сфери.
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ЗІГРАНО П'ЯТИЙ ТУР ЧЕМПІОНАТУ МАКАРІВЩИНИ З ФУТЗАЛУ
звітниЙ тур ще Більше заГострив ситуаЦію у Групі  лідерів турнірної таБлиЦі.

СК «ЮнІОР» 5:9 ФК «лЮДВинІВКА»
Голи: Р. Підорін (два), Я. Сопленко, В. 

Савран, О. Захарченко – Ю. Боримський 
(три), О. Горбецький (два), Р. Лазебний 
(два), С. Горбецький, В. Расюк.

ФК «Людвинівка» впевнено обіграла 
СК «Юніор». До перерви глядачі побачи-
ли рівну гру, однак у другій половині гри 
«Людвинівка» почала переважати мака-
рівську команду і, зрештою, здобула пе-
ремогу, яка наблизила їх на відстань од-
ного очка до лідера. 

«СтиМул» 3:3 «ВЕтЕРАн»
Голи: М. Кравченко (два), В. Баталов – 

Я. Третяк, А. Волинкін, Р. Ляшенко.
«Стимул» здобув перші очки в чемпі-

онаті, досить таки сенсаційно зігравши 
внічию з «Ветераном». Матч був дуже ці-
кавим: «Стимул» вийшов вперед, потім 
подвоїв перевагу. Після цього своє слово 
сказали «ветерани», забивши три м'ячі. 

Здавалося, що «Стимул» зазнає чергової 
поразки, однак Микола Кравченко, як і 
належить лідеру команди, під завісу поє-
динку зрівняв рахунок. «Стимул» і справді 
цього дня не заслуговував на поразку!

ФК «КОпІЇВКА» 5:5 ФК «МАКАРІВ»
Голи: О. Бугайчук (три), І. Рудобаба 

(два) – Б. Руденко (три), В. Чуб, І. Ящук.
Ще одна сенсація сталася у зустрічі 

команд Копіївки та Макарова, де перші 
змогли відібрати очки у лідера. На почат-
ку матчу «Копіївка» скористалася розкон-
центрованістю макарівчан і змогла відзна-
читися двічі. ФК «Макарів» ще до перерви 
вийшов вперед, однак провалив кінцівку 
зустрічі, втративши перевагу у два м'ячі. 
ФК «Копіївка» не втрачає надії поборотися 
за нагороди, а ФК «Макарів» тепер не має 
права на помилку, оскільки «Людвинівка» 
на відстані одного залікового пункту. 

«пРАйД» 15:1 «CтАРт»
Голи: Д. Литвин (шість), Н. Ануленко 

(три), Р. Кибукевич (два), О. Гайнулін (два), 
Є. Волощенко (два) – Б. Олійник.

«Прайд» розгромив «Старт» і вийшов 
на 3-є місце, обійшовши «Копіївку» та СК 
«Юніор». Цікаво, що відкрив рахунок у 
матчі саме «Старт», але цей гол став єди-
ним у матчі для команди з Нових Опачи-
чів. 

Бомбардири: Олег Бугайчук (ФК 
«Копіївка») – 16; Олександр Горбецький 
(ФК «Людвинівка») – 13; Денис Литвин 
(«Прайд») – 11.

6-й тур.  2 Березня.
«Ветеран» – ФК «Копіївка»;
ФК «Макарів» – «Прайд»;
СК «Юніор» – «Стимул»;
ФК «Людвинівка» – «Старт».

За матеріалами mrff.ucoz.org

У першому матчі СК «Юніор» зустрівся 
із ФК «Бородянка» і здобув впевнену пе-
ремогу з рахунком 9:5. У складі макарів-
ської команди тричі відзначилися Ярослав 
Шалон та Руслан Лазебний, двічі забив 

Роман Підорін та одного разу Євгеній 
Ільченко.

У другому матчі «юніори» грали із 
ФК «Новосілки» і продемонстрували 
надзвичайну волю до перемоги, оскіль-
ки  команда поступалася з рахунком 
5:1 (на той момент єдиний м’яч забив 
Віктор Сидоренко). Однак згодом все 
перевернулося з ніг на голову, лідер ко-
манди Олександр Богдюк забив чотири 
м’ячі та приніс СК «Юніор» нічию, яка і 
вивела команду до фінальної частини 
турніру. 

З інших груп до півфіналу потрапили 
«Аякс» (Ксаверівка), СК «Гатне»,  та ФК 
«Біла Церква».

Згідно з жеребкуванням СК «Юніор» 
у півфіналі зійшовся із ФК «Біла Церк-
ва». За рівної гри СК «Юніор» вийшов 
уперед завдяки голу Ярослава Шалона, 

однак у другому таймі відзначилися біло-
церківці та перевели гру в серію після-
матчевих пенальті, де вдача посміхнулася 
саме їм: 2:1 на користь наших суперників.

У матчі за третє місце, який відбувся 
одразу ж після матчу з «Білою Церквою», 
СК «Юніор» поступився з рахунком 6:3. У 
цьому матчі тричі відзначився Роман Підо-
рін: одного разу в першому таймі, ще двічі – 
в другому, на останній хвилині поєдинку.

Переможцем, до слова, сенсаційно 
стала «Біла Церква», здолавши у серії 

пенальті головного фаворита турніру СК 
«Гатне».

Кращим бомбардиром турніру став 
Роман Підорін.

Вітаємо команду з достойним висту-
пом!

пРЕС-СлуЖБА СК «ЮнІОР».

СК «ЮНІОР» ЧЕТВЕРТИЙ 
У ЧЕМПІОНАТІ КИЇВЩИНИ З ФУТЗАЛУ

Спочатку команди змагалися на груповому етапі. Із чотирьох груп виходи-
ло по одній найсильнішій команді. СК «Юніор» у Немішаєвому зустрічався із ФК 
«Бородянка» та ФК «Новосілки» (Києво-Святошинський район).

МАКАРІВЧАНИ  – КРАЩІ!
23 лютого представники Макарівщини взяли участь 

в обласних змаганнях зі стрільби серед людей з обме-

женими фізичними можливостями. 

Макарівщину на змаганнях представляли член Спілки 

учасників бойових дій Макарівщини Євген Сітенко, майстер 

спорту Тетяна Рудківська та голова районної організації ін-

валідів війни Віталій Радченко. 

У результаті поїхали в Макарів одне срібло і два золота. 

Ми вітаємо наших земляків та бажаємо їм подальших успі-

хів! Тим паче, заслужений тренер України, майстер спорту 

Алла Томченко запросила Євгена Сітенка на участь у Всеу-

країнських змаганнях та в Збірну паралімпійців! 

Наступні змагання з шахів та шашок для з людей з інва-

лідністю відбудуться 28 лютого!

Інф. «М.в».
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– Важко уявити дискусію між британцями, француза-
ми чи німцями про актуальність питань розвитку чи за-
хисту їхніх мов. Але століття окупації створили дуже силь-
не підґрунтя для маніпуляцій в українському суспільстві... 
Це про українську і крапка. Ми не повинні виправдовува-
тись через те, що хтось просто голосно бреше, – написа-
ла Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

Уляна Супрун закликає ухвалити закон про державну 
мову, який має сприяти розвиткові української в усіх сфе-
рах суспільного життя:

– Це ще один елемент зміцнення національної безпе-
ки. І удар по комплексах меншовартості.

Шкода, що міністр охорони здоров’я не є міністром 
культури! Вона б точно не допустила всього того, що в 
мовній сфері накоїв Євген Нищук.

знищення уКраїномовних видань
Серед останніх «подвигів» Міністерства культури, на 

яке держава поклала функцію забезпечення конституцій-
ного статусу української мови, ліквідація семи україно-
мовних видань, і серед них – такого знакового, як «Крим-
ська світлиця». 

Уляна Супрун точно не повелася б так! Треба було дуже 
постаратися, щоб заслужити емоційний епітет «нищів-
ник» від генерального директора Національного газетно-
журнального видавництва при Мінкульті, активіста Євро-
майдану в Криму Андрія Щекуна, який у 2014 р. потрапив 
у полон російських гібридних сил і пізніше був обміня-
ний. Бо захищати сім україномовних культурологічних 
видань від засновника, яким є Міністерство культури – 
це не що інше, як парадокс або ж абсурд.

Впродовж майже двох років Щекун затято боровся 
за ці видання, написав десятки листів у різні органи дер-
жавної влади, навіть провів з колегами у червні 2018 року 
прес-конференцію «Бездіяльність Мінкультури веде до 
ліквідації україномовних друкованих ЗМІ». Одержував 
відповіді від Держтелерадіо і Мінюсту, які підтверджува-
ли бездіяльність Мінкульту, що призвело в майбутньому 
до втрати свідоцтва про державну реєстрацію семи укра-
їномовних видань.

Не допомогло і «зовнішнє» втручання – лист голо-
ви Комітету з питань культури Миколи Княжицького до 
прем’єр-міністра Гройсмана з пропозицією (як єдиний 
вихід із ситуації, що склалася) перевести державне під-
приємство «Національне газетно-журнальне видавни-
цтво» до сфери управління Держтелерадіо, чи відповідь 
Держтелерадіо за дорученням Кабміну на запит колиш-
нього депутата, головного редактора журналу «Пам’ятки 
України: національна спадщина» Дмитра Чобота, де вка-
зано, що колегія Держтелерадіо вважає неприпустими-
ми такі дії з боку Мінкультури. 

Як зазначив головний редактор газети «Культура і 
життя» Євген Букет, звертаючись до міністра культури: 
«Бог усе бачить. Думаю,.. на вас і вашу команду вже не-
забаром чекатиме суд за те, що ви накоїли в українській 
культурі! Наше видавництво – це крапля в морі...»

Андрій Щекун продовжував калатати в усі дзвони, за-
стерігав – може так статися, що газети і журнали зі сто-
літньою історією не переживуть 2018 рік. На жаль, так і 
сталося. Всупереч вимогам закону «Про реформування 
державних і комунальних друкованих засобів масової 
інформації» засновник відмовився ухвалити рішення (в 
«цікавій» формі відмовчування, яку Мінкульт вже не раз 

використовував, наприклад, щодо мовної Координацій-
ної ради) про реформування своїх друкованих ЗМІ, що 
означало їхню ліквідацію з 1 січня 2019 року.

Єдине в цій історії тішить, що напередодні Міжнарод-
ного дня рідної мови Мінюст зареєстрував нову газету 
– «Кримська світлиця». Це початок нового етапу бороть-
би – і за інші україномовні культурологічні видання, і за 
приміщення, з якого Мінкульт має намір викинути єдине 
в державі видавництво зі статусом «національного» вкупі 
з іншим друкованим «непотребом».

чи моГло Бути інаКше?
Виникає запитання, чи могло бути інакше? З таким ке-

рівництвом Міністерства – ні. Можна лише дивуватися, як 
вдається утриматися, наприклад, українській книжці! На 
закупівлю книжок для публічних бібліотек щороку виділя-
ється десятки мільйонів гривень, але розподіл донедавна 
робився у ручному режимі і відповідали за це в керівни-
цтві Мінкульту ті ж люди, які «допомогли» україномовним 
виданням. Знаю це не з чуток, а з власного досвіду.

Відбір книжок для публічних бібліотек у 2017 р. відбу-
вався в такому темпі, що цьому позаздрили б розробни-
ки «гіперлупу»: на кожну з 2101 книжки випадало менше 
14 секунд! При цьому регламент передбачав ще й підпис 
кожного з членів Експертної ради з відбору книжок укра-
їнською мовою для поповнення фондів публічних бібліо-
тек, і ці підписи мали б засвідчити, хто підтримав, а хто не 
підтримав ту чи іншу книжку.

Коли я поцікавився складом цієї ради, то, незважа-
ючи на те, що я був заступником голови Коордради при 
Мінкульті, довго не хотіли розсекретити цей склад. Все 
ж мені вдалося його роздобути. І яким же було моє зди-
вування, коли виявилося, що головою експертів був на-
родний депутат Борислав Береза, заступником – ще 
один умовно україномовний народний депутат Антон Ге-
ращенко, членом – інший депутат-«народнофронтівець» 
Віктор Єленський. 

А ті експерти, яких я опитав – народний депутат Ва-
дим Денисенко, Вахтанг Кіпіані, Олександра Коваль і 
Костянтин Родик – сказали, що участі в конкурсі закупівлі 
книжок не брали.

Виходить, Мінкульт скористався відомими прізвища-
ми для непрозорого відбору книжок українською мовою. 
Тріумфувало харківське видавництво «Фоліо» (яке вида-
вало, зокрема, «Утиный суп» по-украински» Табачника), 
та ще сім компаній, які входять до структури видавни-
цтва.

До речі, «Святу Русь» Алена Безансона – про брехли-
ву суть Росії – Експертна рада не відібрала. А через рік, 
восени 2018 р. нове керівництво Інституту книги, зокре-
ма, Олександра Коваль, змінило процедуру закупівель. 
Завдяки прозорій процедурі 1500 книжок «Святої Русі» 
розійшлися по бібліотеках України.

З огляду на те, як відбувався конкурс із закупівлі кни-
жок у 2017 році, не дивно, що видавці вимагали призупи-
нити цей конкурс.

Залишається сказати, хто ж відповідав за закупівлі? 
Це заступник міністра культури Юрій Рибачук, який «опі-
кувався» «Кримською світлицею» та іншими виданнями, і 
Лариса Нікіфоренко, для якої це була остання «закупівля» 
в статусі керівника Управління мови і книжки. Між іншим, 
якщо вірити декларації,  Лариса мешкає за місцем реє-
страції, в селі Медвин Богуславського району Київської 

області. Від «порога» до «порога» – півтори сотні кіломе-
трів. Цікаво, як вона добирається щодня туди і назад – чи 
не тим самим «гіперлупом»? Власне, ці запитання мав би 
ставити не я, а ті, кому держава доручила пильно стежити 
за державними чиновниками.

мова
Я невипадково зупинився на ситуації із закупівлями 

книжок. Слава Богу, після того, як Лариса Нікіфоренко 
«пішла на підвищення», процедуру змінили, тож тепер, 
сподіваюся, умови для всіх видавництв і надалі будуть 
однаковими.

Підвищення – це посада генерального директора 
Директорату державної мовної політики. Новий струк-
турний підрозділ діє вже другий рік, але про його роботу 
мало що чути. Особливо важливо було в цей період, коли 
після скасування закону «Про засади державної мовної 
політики» минув майже рік, а нового закону і досі немає, 
заповнити вакуум активними діями з перевірок сфери 
обслуговування, пояснень конституційного статусу укра-
їнської мови в умовах відсутності окремого мовного за-
кону. Тому я трохи потерпаю за державну мовну політику.

Все ж, як писала Леся Українка, – «Contra spem spero» 
(Без надії – сподіваюсь). На парламентському сайті 
з’явився текст законопроекту і порівняльна таблиця до 
другого читання. Сподіватимемося, що наступного тиж-
ня Верховна Рада закриє один парадокс у мовній політиці 
– відсутність мовного закону – і зуміє не лише розглянути 
всі правки, але й не погіршити текст законопроекту, ухва-
леного в першому читанні 4 жовтня 2018 року.

І ще одне. Не зрозуміло, як у разі ухвалення закону бу-
дуть ділити сфери й повноваження Національна комісія зі 
стандартів державної мови і Директорат державної мов-
ної політики Мінкульту. Як на мене, Директорат держав-
ної мовної політики варто було б ліквідувати, залишивши 
й далі відділ мовної політики.

тарас МАРуСиК,
 журналіст, публіцист.

МОВА НА ЧАСІ: ПАРАДОКСИ 
ПОТОЧНОГО МОМЕНТУ

#МоваНаЧасі – такий флешмоб запустили активісти й україноцентричні політики 22 лютого в Міжнарод-
ний день рідної мови, маючи на увазі розгляд наступного тижня законопроекту «Про забезпечення функціо-
нування української мови як державної» – в другому читанні. Особливо хочеться виділити міністра охорони 
здоров’я Уляну Супрун, яка вже неодноразово й неоднозначно висловлювалася стосовно  мовної теми.

Тому при вивченні теми учні 9-А класу 
Макарівської гімназії побували в суді. Як 
учитель правознавства, я вважаю, що такі 
екскурсії найкраще сприяють формуван-
ню в учнів уявлення про систему розподі-
лу влади в Україні, систему судів в Україні 
та їх функції, навчать їх правильно оціню-
вати сучасний стан реалізації положень 
Конституції України, що стосуються су-
дової влади, розвивають уяву, мислення, 
правову свідомість тощо. Нас зустріла по-
мічник судді – Катерина Ілюшенко – наша 
колишня учениця, неодноразовий пере-

можець обласних олімпіад та конкурсів з 
правознавства, та суддя Наталія Мазка, 
яка дуже кваліфіковано і доступно розпо-
віла дітям про суд, його завдання. 

Учні мали змогу посидіти в кріслі суд-
ді, прокурора та адвоката. Побувати у ролі 
свідка та звинуваченого (таких майже не 
виявилося!). З цікавістю побачили тисячі 
томів справ із архіву.

Ми щиро вдячні всім працівникам суду 
за виявлену увагу до учнів.

надія АЩЕнКО,
директор гімназії.

ЕКСКУРСІЯ ДО СУДУ
Які думки у вас виникають при слові «суд»? Більшість з острахом ставиться до 

суду, забуваючи про те, що основне завдання суду – відновлення справедливос-
ті, утвердження верховенства права. Завданням судової влади в Україні є судо-
вий захист від посягань на честь та гідність, життя та здоров’я, свободу і майно 
громадян, зміцнення законності та правопорядку в державі, охорона від пося-
гань на власність, соціально-економічні, громадянські, політичні права і свободи 
громадян, запобігання скоєнню злочинів та інших правопорушень тощо.
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закуповуємо у населення дорого
врХ, молодняк та коней. 

телефон 067-173-92-92.

заКупимо дороГо велиКу роГату 
худоБу: корови, коні, бички, 
телята, корови на утримання.

тел. 067-956-67-22 (олеКсандр).

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.

ПАМ’ЯТНИКИ З ГРАНІТУ 
м. Коростишів. Доставка і установка.

тел.: 096-436-95-17; 050-942-73-87.

пРОДАЮ КОРОВу, 7 місяців тільності п’ятим 

телям. 21 тис. грн.   тел. 099-736-65-57.

: : :  П Р О Д А Ю   С І Н О : : : 
тел.: 095-745-85-15; 095-065-38-66.

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 .

РЕМОнт холодильників, пральних 
машин. телефон 098-825-95-90.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯГ №318653, виданий 29 грудня  
2006 року Макарівським РВЗР на підставі Договору ку-
півлі-продажу від 20 грудня 2006 року №5516, зареє-
стрований в Книзі записів реєстрації за №632, кадастро-
вий номер: 3222782300:06:002:0020 на ім’я ХОРОШунА 
Михайла Івановича, вважати недійсним. 

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯА №574045, виданий 3 серпня 
2005  року Макарівським РВЗР на підставі Договору ку-
півлі-продажу свідоцтва про право на спадщину за зако-
ном від 1 лютого 2005 року за №2-107, зареєстрований 
в Книзі записів реєстрації за №422, кадастровий номер: 
3222755100:01:033:0028 на ім’я МІлЕВСЬКОЇ тамари 
Михайлівни, вважати недійсним. 

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку Серія ЯГ№ 155733, виданий на підставі 
розпорядження Макарівської райдержадміністрації від 
30.12.2005 року № 764. Земельна ділянка площею 2,0000 
га, яка розташована на території Королівської сільської 
ради Макарівського району Київської області. Цільове 
призначення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, Кадастровий № земельної 
ділянки 3222783500:04:009:0014. Акт зареєстровано в 
Книзі записів реєстрації державних актів на право влас-
ності на землю та на право постійного користування 
землею, договорів оренди землі за №056 від 07.02.2006 
року, виданий на ім’я  КОВАлЬчуКА Володимира Мат-
війовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку Серія ЯЖ № 877934, виданий на підста-
ві розпорядження Макарівської райдержадміністрації 
від 14.07.2008 року № 2661. Земельна ділянка площею 
2,0000 га, яка розташована на території Маковищанської 
сільської ради Макарівського району Київської області. 
Цільове призначення земельної ділянки ведення індиві-
дуального садівництва, Кадастровий № земельної ділян-
ки 3222784600:03:002:0050. Акт зареєстровано в Книзі 
записів реєстрації державних актів на право власності на 
землю та на право постійного користування землею, до-
говорів оренди землі за № 0109911400788 від 25.05.2009 
року, виданий на ім’я  КОВАлЬчуКА Володимира Мат-
війовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку Серія ЯД № 795374, виданий на підставі 
РІШЕННЯ Маковищанської сільської ради від 09/07/2005 
р № 60-ХVІ-ІV. Земельна ділянка площею 0.2500 га, яка 
розташована Маковищанська сільська рада, с. Вишеград 
Макарівського району Київської області. Цільове призна-
чення земельної ділянки для будівництва та обслугову-
вання жилого будинку, Кадастровий № земельної ділян-
ки 3222784603:02:002:0076. Акт зареєстровано в Книзі 
записів реєстрації державних актів на право власності на 
землю та на право постійного користування землею, до-
говорів оренди землі за № 010733000168 від 03.07.2007 
року, виданий на ім’я  КОВАлЬчуКА Володимира Мат-
війовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на землю Серія ІІ-КВ № 081742, виданий на підставі 
Маковищанської сільської ради народних депутатів від 
16.08.2001 року. Земельна ділянка площею 0.250 га, яка 
розташована Маковищанська сільська рада, с. Макови-
ще, вул 40 років Перемоги, 24 Макарівського району Ки-
ївської області. Цільове призначення земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, без 
визначення кадастрового номеру. Акт зареєстровано в 
Книзі записів державних актів на право приватної влас-
ності на землю за № 191 від 28.12.2001 року, виданий на 
ім’я КОВАлЬчуКА Володимира Матвійовича, вважа-
ти недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ Договір купівлі продажу від 26.10.1992 
року, на домоволодіння, розташованого за адресою: 
Київська обл. Макарівський район, с. Маковище, вул. 40 
років Перемоги, буд. 24. Зареєстровано в Книзі № 40, 
26.11.1992 року, на ім’я КОВАлЬчуКА Володимира 
Матвійовича, вважати недійсним.

світліЙ пам’яті
Михайла Васильовича ШМиГОРи

(25.10.1951 р – 01.03.2018 р.)
Вже рік ми всі без Тебе, а Ти без нас…
Ти відлетів у далі неземні, залишив-

ши нам на згадку спомини, смуток.
Ми втратили Тебе – і серце плаче, го-

лосить і тремтить душа, бо скільки не шу-
кають очі, людини рідної у хаті вже нема.

Ти був для нас коханим чоловіком, 
гарним батьком і найкращим дідусем. Спасибі Тобі, 
наш рідненький, за турботу, за добро, за життєву му-
дрість. Тепер на небесах Твоя душа спочине, Ти заслу-
жив Божого тепла і Царства небесного. Пам’ять про 
Тебе завжди з нами. А на землі не заросте стежина, що 
провела Тебе в останню путь.

Просимо всіх, хто знав Михайла Васильовича, зга-
дати його добрим словом  і помолитися за його щире 
серце, добру душу і золоті руки.

Нехай Господь дарує йому Царство небесне, а свя-
та земля береже вічний спокій його душі.

Сумуючі дружина, діти, внуки.

пРОДАєтЬСя корова, сім місяців тіль-
ності п’ятим телям (плюс доїльний апарат 
«Буренка», нерж.). тел. 096-237-50-31.

Закінчення. поч. на 5 стор.
10 липня 1943 р. заарештовано Мирона Грищенка 

та Петра Мирончука. Їх також відправили до київського 
гестапо.

Для захисту місцевих мешканців ще у квітні 1943 р. 
створюється партизанський загін, куди із Соснівки піш-
ли Тиміш Крисан, Юхим Борушенко та його дружина 
Полька, Іван Макаренко, Федір Сніжко, Михайло Бору-
шенко, Петро Крисан, Василь Ляшенко, Аркадій Бой-
ко. Також, не будучи в партизанському загоні, активно 
їм допомагали Дмитро Ляшенко, Олександр Попович, 
Володимир Попович, Василь Чередніченко. Зазвичай 
вони виконували роль зв’язкових та розповсюджувачів 
листівок.

1 жовтня 1943 р. партизани у Соснівці обстріляли ні-
мецьку машину, вбили двох гітлерівців та спалили міст 
через Ірпінь.

У відповідь на це гітлерівці о 4 годині ранку 3 жов-
тня підняли всіх мешканців села і зібрали біля знище-
ного мосту. Тут у людей почали випитувати прізвища 
партизан. Не почувши відповіді, нацисти відібрали 13 
осіб та повели їх до школи, у приміщенні якої катуван-
ня тривало з 8 до 15 години. Найбільше знущалися 
над Анатолієм Макаренком та Арехтом Терновим. Піс-
ля допитів 13 мешканців Соснівки були розстріляні на 
подвір’ї школи.

9 листопада 1943 р. в Соснівку увійшли передові за-
гони Червоної армії. Під час вигнання гітлерівців полягло 
23 військовослужбовців (16 партизан та 7 червоноар-
мійців). Вони були поховані у двох братських могилах в 
центрі села та у трьох індивідуальних могилах на місце-
вому кладовищі.

Відразу для вкладу у перемогу над гітлерівцями 
мешканці Соснівки зібрали 12 500 крб. на побудову ес-
кадрильї ім. Хрущова.

На полях Другої світової війни загинули смертю хо-
робрих 145 мешканців Соснівки. На пам'ять про заги-
блих у війні у центрі села височить пам’ятник.

За мужність і відвагу 140 жителів нагороджено орде-
нами і медалями Радянського Союзу. А Володимир По-
пович з Соснівки був удостоєний звання  – Герой Радян-
ського Союзу.

Попович Володимир Трохимович (14.10.1920 р., 
с. Соснівка Макарівського р-ну, Київської обл. – 
22.07.1978 р., м. Київ).

Закінчив сім класів і школу Фабрично-заводського 
учнівства.

У 1940 р. призваний до лав Червоної армії. У боях ні-
мецько-радянської війни з квітня 1942 р. До травня 1945 р. 
здійснив 887 нічних бойових вильотів на бомбардування 
аеродромів, скупчень військ ворога, завдавши йому ве-
ликих втрат.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 15 травня 
1946 р. за мужність і героїзм, проявлені при 887 бойо-
вих вильотах на бомбардування аеродромів, складів, по 
скупченнях ворожих військ і техніки, гвардії старшому 
лейтенанту Володимиру Трохимовичу Поповичу присво-
єно звання Героя Радянського Союзу.

Після закінчення війни продовжував службу у Вій-
ськово-повітряних силах СРСР. У 1948 р. закінчив Вищі 
авіаційні курси, в 1954 р. – Центральні льотно-тактичні 
курси удосконалення офіцерського складу. Освоював 
нову бойову техніку, вчив молодь. З 1960 р. полковник 
В.Т. Попович – у запасі. Жив у Києві. Помер 22 липня 
1978 року. Похований у Києві на міському кладовищі 
«Берківці».

...У село повернулася радянська влада і відразу роз-
починають свою роботу репресивні органи. У серпні 1944 
р. Евальд Лерх був засуджений лише за те, що він за наці-
ональністю німець та позбавлений волі на 5 років. У трав-
ні 1946 р. Ірина Чубенко була звинувачена в шпигунстві та 
засуджена до позбавлення волі на 5 років.

У 1944 р. відновила свою роботу семирічна школа в 
Соснівці. 

У 1949 р. в селі було відкрито медичний пункт.
У 1950 р. два соснівських колгоспи об’єдналися в 

один – імені Жданова. У 1960 р. його буде перейменова-
но в «Авангард».

18 серпня 1954 р. Соснівську сільську раду було 
об’єднано з Вільнянською (відновлено Вільнянську сіль-
ську раду буде у 1972 р.).

У 1954 р. розпочалися офіційні роботи по добуванню 
каміння на кар’єрі поблизу Соснівки.

 У 1956 р. Соснівка була повністю радіофікована. У 
середині 1950-х років в селі функціонував сільський ма-
газин, клуб, медичний пункт.

На 1 січня 1967 р. в Соснівці проживали 824 мешканці. 
Тут функціонував колгосп «Авангард» із земельним фон-
дом 1,5 тис. гектарів. У селі діяли фельдшерсько-аку-
шерський пункт, дитячий садок, восьмирічна школа, клуб 
з кіноустановкою, бібліотека, відділення зв’язку.

На 1 січня 1968 р. в Соснівці мешкало 823 особи. 
На початку 1970-х років у Соснівці мешкало 750 осіб. 

Поблизу села діяв державний механізований гранітний 
кар'єр. У селі функціонували восьмирічна школа, клуб, 
бібліотека.

25 грудня 1979 р. Радянський Союз розпочав свою 
останню війну. Цього разу війська були введені до Афга-
ністану. Багато мешканців Макарівщини пройшли через 
піски цієї азіатської країни. Виконували там інтернаціо-
нальний обов’язок і мешканці Соснівки. Зокрема з доку-
ментів відомо про службу в Афганістані Василя Войнало-
вича.

29 грудня 1982 р. у Соснівці було відкрито сільський 
клуб.

Не залишилися осторонь мешканці Соснівки у квітні 
1986 р., коли сталася аварія на ЧАЕС. На території села 
було збудовано 90 будинків, які заселили 432 осіб з Чор-
нобильської зони.

27 лютого 1989 р. в результаті передачі колгоспу 
ім. Щорса у с. Вільне, у Соснівці було утворено колгосп 
«Зоря».

З проголошенням незалежності України в історії Со-
снівки розпочалася нова сторінка. 

Віталій ГЕДЗ.

З ГЛИБИН ІСТОРІЇ:
ІСТОРІЯ СОСНІВКИ

:::::  реКлама  та  оГолошення  :::::
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6 березня святкуватиме ювілейну дату 
з Дня народження чудова людина –

Галина Іванівна ЗОЗуля з с. Борівка.
Прийміть ці щирі привітання
У Ваш прекрасний ювілей!
Натхнення, розуміння, слави,
Щоб ніколи не сумували, 
Щоб сонце завжди посміхалось 
І все задумане збувалось!
Хай в справах буде висота,
Багато щастя і добра.
Настав такий прекрасний вік –
Бажаєм три таких прожить!
Хай дарує кожен рік
Вам радість жити і любити
І крок за кроком, рік за роком
Душею будьте молоді!
Сердечно Вас вітають, Ваші куми дорогі: 
КЕДИЧІ, ДІДЧЕНКИ, кума Оксана.* * * * *

щирі вітання
Шлемо щирі вітання з нагоди 

95-річчя з Дня народження
Вірі Михайлівні СЕМЕнОВІй із Гавронщини;

90-річчя з Дня народження
петру тарасовичу МАтВІєнКу з  с. червона Слобода;

80-річчя з Дня народження
лідії Степанівні тЕРнОпОлЬСЬКІй з Макарова.

Шановні іменинники!
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не оминає цвіт весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться до Вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ!

Президія Макарівської районної 
організації ветеранів України.

:::::  реКлама  та  оГолошення  :::::

я, Корнійчук Сергій Андрійович, нагадую ПП «Мака-
рів-Агробуд», що я відмовляюся від поновлення договору 
оренди землі № 10-М від 01.06.2014 р., що укладений між 
мною та ПП «Макарів-Агробуд», та підписання нового до-
говору оренди землі з ПП «Макарів-Агробуд». Код ЄДРПОУ 
35967573.

Орендну плату за оренду землі за період з 01.01.2019 р. 
по 01.06. 2019 р. прошу перерахувати на мою картку 
02.06.2019 р. згідно з реквізитами, наданими мною раніше.

Угоду про припинення договору оренди землі № 10-М 
від 01.06.2014 р. у зв’язку із закінченням строку, на який 
його було укладено, а також акт приймання-передачі зе-
мельної ділянки площею 1,8536 га, кадастровий номер 
3222755100:00:012:0006, що розміщена на території Ма-
карівської селищної ради, підписані ПП «Макарів-Агро-
буд», прошу надіслати на мою поштову адресу цінним лис-
том з описом вкладення та повідомленням про вручення в 
термін до 02.06.2019 р.

У випадку не надіслання мені перелічених вище доку-
ментів до 02.06.2019 р., я буду змушений звертатись до 
суду з позовом по захист моїх порушених прав.

АНДРІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗДАє В ОРЕнДу КІМнАту 

площею – 10,2 м2 в адмінприміщенні сільської ради, 
на першому поверсі в с. Андріївка 

по вулиці Меля О. М., 114.
Довідки за телефоном 04578-3-62-31.

Адреса: 08013, Київська обл., Макарівський р-н, 
с. Андріївка, вул. Меля О. М., 114

яСнОГОРОДСЬКА СІлЬСЬКА РАДА
Макарівського району Київської області

ОГОлОШує КОнКуРС нА пОСАДу
БуХГАлтЕРА.

професійні та кваліфікаційні вимоги до претен-
дентів на посаду: освіта відповідного професійного 
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем; стаж 
роботи не менше 5 років, вільне володіння українською 
мовою, знання ПК.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода-
ють на ім’я голови конкурсної комісії заяву про участь 
у конкурсі.

Заяви приймаються протягом  30 календарних 
днів  з дня опублікування оголошення за адресою: 
село ясногородка, вулиця Київська, 47.

телефон для довідок 2-32-42. 

пОВІДОМлЕння
14 лютого 2019  року на сесії Ясногородської сільської 

ради були ухвалені рішення   «Про встановлення тарифів  на 
послуги  на вивіз твердих побутових відходів» та  «Про  за-
твердження Положення про доступ до публічної інформації 
у Ясногородській сільській раді, розміру фактичних витрат 
на копіювання або друк документів, що надаються за запи-
тами на інформацію та порядку відшкодування цих витрат».

З даними рішеннями та додатками до них можна 
ознайомитися в адмінприміщенні  сільської ради  за 
адресою: село ясногородка, вулиця Київська, 47.

аКЦія в маГазині 
«золото. сріБло»

(поБутКомБінат, 2 поверх)
на вас чекає великий вибір золотих, 

позолочених та срібних виробів.
З 6 по 8 березня кожному 

покупцю ШАМпАнСЬКЕ в подарунок.
ЗАВІТАЙТЕ ЗА ПОДАРУНКАМИ!

ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
В МАКАРОВІ 

ЗапРОшує На пОСТІйНу РОБОТу 

швачоК для масовоГо 
пошиву спеЦодяГу.

довідКи за телефоном 096-849-77-93.

пРОДАМ БРуС СуХий. 2000 тиС. ГРн ЗА 1 М3

смт МАКАРІВ. тЕл. 097-411-56-57.

Колектив Колонщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів   
вітає директора школи 

Бориса Антоновича ДАВиДЕнКА 
з ювілейною датою від Дня народження:

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині!
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров'я міцного, щастя без краю
Усього найкращого ми Вам бажаєм!
Усім колективом ми Вас вітаєм,
Щастя, здоров'я й удачі бажаєм,
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина 
Для Вас і родини на довгі літа!

:::::  реКлама  та  оГолошення  :::::

повідомлення
Колонщинська  сільська рада повідомляє 

про початок розгляду та врахування пропозицій 
громадськості щодо проекту детального плану-
вання території адміністративно-складського 
комплексу в с. Колонщина Макарівського району 
Київської області, який розроблений тОВ «уКРА-
ЇнСЬКий нАуКОВО-пРОЕКтний ІнСтитут ци-
ВІлЬнОГО БуДІВництВА».

 Техніко-економічні показники даної містобудівної 
документації наступні: площа території ДПТ – 17,4 га.

Замовником містобудівної документації з розроб-
ки даного детального плану території є – Виконком 
Колонщинської сільської ради на підставі рішень Ко-
лонщинської сільської ради № 316-29-VII і № 317-29–
VII від 22 серпня 2018 року.

З матеріалами даного детального  плану терито-
рії можна ознайомитись у приміщенні Колонщинської 
сільської ради.

Пропозиції до даної містобудівної документації 
приймаються у письмовому вигляді з відповідним об-
грунтуванням з 01.03.19 р. по 01.04.19 р. включно.

Відповідальним за організацію розгляду пропози-
цій є землевпорядник Колонщинської сільської ради.

 02 квітня 2019 р. о 15.00 за адресою: с. Ко-
лонщина, вул. Київська, буд. 16, актовий зал в 
приміщенні Колонщинської сільської ради, за-
плановано прилюдне обговорення проекту (гро-
мадські слухання).

я, чикал Ольга Іванівна, нагадую ПП «Макарів-Агробуд», що 
я відмовляюся від поновлення договорів оренди землі №29-М від 
01.06.2014 р. та №30-М від 01.06.2014 р., що укладені між мною та 
ПП «Макарів-Агробуд», та підписання нових договорів оренди зем-
лі з ПП «Макарів-Агробуд», Код ЄДРПОУ 35967573.

Орендну плату за оренду землі за період з 01.01.2019 р. по 
01.06. 2019 р. прошу перерахувати на мою картку 02.06.2019 р. 
згідно з реквізитами, наданими мною раніше.

Угоду про припинення договорів оренди землі №29-М від 
01.06.2014 р. та №30-М від 01.06.2014 р. у зв’язку із закінченням 
строку, на який їх було укладено, а також акти приймання-пере-
дачі земельних ділянок площею 3,8341 га, кадастровий номер 
3222755100:00:012:0001 та площею 3,5860, кадастровий номер 
3222755100:00:012:0002, що розміщені на території Макарівської 
селищної ради, підписані ПП «Макарів-Агробуд», прошу надіслати 
на мою поштову адресу цінним листом з описом вкладення та по-
відомленням про вручення в термін до 02.06.2019 р.

У випадку не надіслання мені перелічених вище документів до 
02.06.2019 р., я буду змушена звертатись до суду з позовом по за-
хист моїх порушених прав.

я, Опарієнко Софія Миколаївна, нагадую ПП «Макарів-Агро-
буд», що я відмовляюся від поновлення договорів оренди землі № 
13-М від 01.06.2014 р., №46-М від 01.06.2014 р. що укладені між 
мною та ПП «Макарів-Агробуд», та підписання нових договорів 
оренди землі з ПП «Макарів- Агробуд», Код ЄДРПОУ 35967573.

Орендну плату за оренду землі за період з 01.01.2019 р. по 
01.06.2019 р. прошу перерахувати на мою картку 02.06.2019 р. 
згідно з реквізитами, наданими мною раніше.

Угоду про припинення договорів оренди землі № 13-М від 
01.06.2014 р., №46-М від 01.06.2014 р. у зв’язку із закінченням 
строку, на який їх було укладено, а також акти приймання- пере-
дачі земельних ділянок площею 3,9393 га кадастровий номер 
3222755100:00:004:0002 та площею 3,9587, кадастровий номер 
3222755100:00:005:0007, що розміщені на території Макарівської 
селищної ради, підписані ПП «Макарів-Агробуд», прошу надіслати 
на мою поштову адресу цінним листом з описом вкладення та по-
відомленням про вручення в термін до 02.06.2019 р.

У випадку не надіслання мені перелічених вище документів до 
02.06.2019 р., я буду змушена звертатись до суду з позовом по за-
хист моїх порушених прав.

я, Кекух ніна Василівна, нагадую ПП «Макарів-Агробуд», що 
я відмовляюся від поновлення договору оренди землі № 35-М від 
01.06.2014 р., що укладений між мною та ПП «Макарів-Агробуд», та 
підписання нового договору оренди землі з ПП «Макарів-Агробуд», 
Код ЄДРПОУ 35967573.

Орендну плату за оренду землі за період з 01.01.2019 р. по 
01.06. 2019 р. прошу перерахувати на мою картку 02.06.2019 р. 
згідно з реквізитами, наданими мною раніше.

Угоду про припинення договору оренди землі № 35-М від 
01.06.2014 р. у зв’язку із закінченням строку, на який його було 
укладено, а також акт приймання-передачі земельної ділянки пло-
щею 1,8060 га, кадастровий номер 3222755100:06:012:0001, що 
розміщена на території Макарівської селищної ради, підписані ПП 
«Макарів-Агробуд», прошу надіслати на мою поштову адресу цін-
ним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення в 
термін до 02.06.2019 р.

У випадку не надіслання мені перелічених вище документів до 
02.06.2019 р., я буду змушена звертатись до суду з позовом по за-
хист моїх порушених прав. 

тОВАРиСтВО З ОБМЕЖЕнОЮ 
ВІДпОВІДАлЬнІСтЮ «уМЕДО ГРуп» 

(юридична адреса: 08000, Київська обл., 
Макарівський р-н, смт Макарів, вул. Ватутіна, 

буд. 62) повідомляє про наміри отримання 
Дозволу на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Предметом діяльності підприємства є виробництво 

медичних і стоматологічних інструментів та матеріалів.
Підприємство віднесено до третьої групи за ступенем 

впливу об’єкту на забруднення атмосферного повітря.
На території підприємства, яке розміщене в смт Мака-

рів, вул. Ватутіна, буд. 62 Макарівського району Київської 
області, розміщуються: виробничий корпус з адміністра-
тивно-побутовими приміщеннями та дві автостоянки. Вна-
слідок виробничої діяльності в атмосферне повітря вики-
даються такі забруднюючі речовини: речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок недиференційованих за 
складом 0,201249 т/рік, оксид вуглецю 0,193903 т/рік, кис-
лота оцтова 0,046 т/рік, етилацетат 0,0254 т/рік, окис ети-
лену 0,0033 т/рік, 1-хлор-2,3-епіксипропан (епіхлоргідрин) 
0,0046 т/рік, толуол 0,0232 т/рік, оксиди азоту (оксид та 
діоксид) у перерахунку на діоксид азоту 0,025215 т/рік, ді-
оксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид 
сірки 0,014463 т/рік, вуглецю діоксид 11,260783 т/рік, азо-
ту (І) оксид [N2O] 0,000787 т/рік, неметанові леткі органічні 
сполуки (НМЛОС) 0,007946 т/рік, метан 0,00046 т/рік, за-
лізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,00437 т/
рік, манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид ман-
гану) 0,00013 т/рік, натрію гідрооксид (натр їдкий, сода 
каустична) 0,001512 т/рік, сажа 0,000085 т/рік. Валовий 
викид забруднюючих речовин становить 11,813403 т/рік, 
0,551373 т/рік - без врахування парникових газів. Всього 
налічується 11 стаціонарних організованих, 1 стаціонарне 
неорганізоване та 6 пересувних джерел викидів у атмос-
ферне повітря: 3 труби від дільниці подрібнення, заванта-
ження поліетилену та поліпропілену в резервуари; 6 труб 
від дільниці подрібнення поліетилену та поліпропілену, 
лиття термопластичних мас; труба від дільниці стерилі-
зації шприців, кріплення голки, нанесення шкали, паяння 
пакувальної плівки; труба від майстерні; дизель-генера-
тор SDMO-J200K; автостоянка на 20 м/м; автостоянка на 
7 м/м; 4 розвантажувальні рампи. Викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря не створюють перевищен-
ня рівня забруднення атмосферного повітря на межі роз-
міщення житлової забудови, допустимого санітарними 
нормами.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією 
про отримання дозволу ТОВ «УМЕДО ГРУП» звертатися до 
ПП «МАТРИКС ГРУП» (розробник документів) за адресою: 
10029 м. Житомир, вул. Небесної Сотні, буд. 44, кв. 3; тел.: 
(0412) 42-08-76.

Зауваження та пропозиції щодо намірів прийма-
ються в місячний термін після публікації до Макарів-
ської РДА, яка розміщена за адресою: 08001, Київська 
обл., Макарівський р-н, смт Макарів, вул. Димитрія 
Ростовського, 30, тел. (04578) 5-27-55.

28 лютого святкувала ювілейну дату – 30-річчя від 
Дня народження педагог-організатор липівського 
нВО І-ІІІ ст. – дитячий садок 

людмила Василівна СлІпЕнЬКА.
Колектив щиро вітає Вас та бажає:
Бажаємо Вам лише добрих подій,
Ясного сонця, здійснення мрій,
Друзів чудових, кохання міцного,
Більше веселого, менше сумного,
Те, що задумали, хай все вдається,
Та добра доля до Вас посміхнеться!

* * * * *

Н А  Ц Ь О М У  М І С Ц І  М О Ж Е 
Б У Т И  В А Ш Е  О Г О Л О Ш Е Н Н Я . 

з в е р т а т и с я 
з а  т е л е ф о н о м  –  

( 0 4 5 7 8 )  5 - 1 4 - 9 8 .
E-mail: super.makariv_visti@ukr.net
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ОВЕн (21.03–20.04). Непоро-
зумiння на службi або у вiдно-
синах з партнерами можуть 
негативно вплинути на настрій i 
здоров`я. Особливо небезпечне 
перенапруження через рiзке 

зниження життєвого потенцiалу. Комерцiйнi 
операцiї неприбуткові; справи, пов`язанi 
з поїздкою, зiрвуться. Рiзке зниження 
життєвого потенцiалу.
Сприятливi днi: 6, 10; несприятливi: 5.

тIлЕцЬ (21.04–21.05). Можли-
ві  невеликі труднощi, особливо 
якщо новi задуми із розряду 
ризикованих. Дiловi партнери 
спробують вас заплутати. Здоров`я 
погiршає  від хронiчної втоми. 
Сприятливi контакти, дiловi зустрiчi, 

оформлення документiв i велике вкладення 
капiталу в нерухомiсть. У другiй половинi 
тижня – непорозумiння через  обiцянки.
Сприятливi днi: 4; несприятливi: 9.

БлиЗнЮКи (22.05–21.06). Інте- 
лiгентнiсть i дотепнiсть можуть 
зробити  вас душею всiєї ком-
панiї. Можна зайнятися новою 
дiяльнiстю. Вiрогiднi проблеми у 

професiйних справах. Ймовiрно, що будь-якi  
дiї можуть обернутися проти вас. Керiвникам 
треба усвiдомити, що, навчившись володіти 
собою, вдасться пiдпорядкувати  оточуючих.
Сприятливi днi: 8, 9; несприятливi: 4.

РАК (22.06–22.07). Буде важко 
визначити: що на благо, а що 
на шкоду. Можливий  душевний 
дискомфорт, неуважнiсть, 
неврiвноваженiсть. Немолодi Раки 

можуть зiткнутися з хамством, дрiбними 
домашнiми проблемами i вирiшенням 
фiнансових питань, якi вимотають їх бiльше, 
нiж серйознi проблеми. Вiдчуття самотностi, 
образи.
Сприятливi днi: 5; несприятливi: 4.

лЕВ (23.07–23.08). Важкий 
тиждень: брак фiзичних сил i 
творчого потенцiалу, прагнення 
зловживати силовими методами 
дiї на оточуючих. Втома, стороннiй 

вплив або несприятливий збiг обставин може 
негативно позначитися на результатах в усiх 
сферах дiяльностi. У другiй половинi тижня 
можливi нелади, що зiпсують настрій.
Сприятливi днi: 4, 5; несприятливi: 8.

ДIВА (24.08–23.09). Почи-
нається перiод емоцiйного онов-
лення,  з правильним  спрямуван-
ням життєвих сил. Вдалий тиждень 
для укладення угод, заручин, 
шлюбу, знайомств. Люди, з якими 

ви познайомитеся, зiграють у вашому 
життi велику роль. Тиждень припускає 
самозречення, служiння ближньому, відмови 
собі в усьому.
Сприятливi днi: 10; несприятливi: 9.

тЕРЕЗи (24.09–23.10). За-
вершення справ i виплати боргiв, 
вiдкриття, самореалiзацiїя 
Будь-яке починання, навiть 
найризикованiше, згодом 
принесе успiх. Невеликий 
прибуток або вигiдна покупка. 
Сприятливий тиждень для 

планування нових справ, збагнення вiчних 
iстин. Пiднесений настрiй, пiдвищена 
вимогливiсть до оточуючих.
Сприятливi днi: 9; несприятливi: 4.

СКОРпIОн (24.10–22.11). На- 
копичення знань i досвiду, вив- 
чення наук, ремесел, настав- 
ництва, досягнення намiченої 
мети, передбачення майбут-
нього. Тиждень покiрності, 
мудрості. Особисте життя за-
жадає  обережностi й економiї 
в коштах. Не можна робити 

надмiрнi витрати.
Сприятливi днi: 6, 9; несприятливi: 5.

СтРIлЕцЬ (23.11–21.12). 
Незадоволенiсть близькими 
людьми i ходом подiй.  Лестощi, 
обмани, iлюзiї в партнерських 
вiдносинах, недовiрливiсть 
можуть стати причиною рiзких, 
необдуманих вчинкiв. Вiдсутнiсть 
скромностi або жорстка позицiя 

Стрiльцiв спровокує конфлікти. В цiлому 
тиждень несприятливий для контактiв i 
дiлових переговорiв.
Сприятливi днi: 10; несприятливi: 5.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01). Інтри-
ги недоброзичливцiв, сварки, 
небажанi зустрiчi і важкі наслідки 
після них; непередбаченi 
вчинки близьких позначаться 
на сiмейному щастi. Тиждень 
припускає вiдновлення справед- 

ливостi, отримання спокою, хороше само-
почуття. Поступово вiдносини приходитимуть 
в норму. 
Сприятливi днi: 8; несприятливi: 10.

ВОДОлIй (21.01–19.02). 
Вас переповнюватиме по-
чуття нiжностi i любовi. Новi 
плани зажадають  актив-
ностi, розширення кола зна- 
йомств, встановлення 
дiлових контактiв. Велика 

можливiсть щасливого випадку, в результатi 
якого ваше становище покращає. Можливi 
втрати, розгубленість, проблеми з дiтьми 
або батьками.
Сприятливi днi: 5, 10; несприятливi: 4.

РиБи (20.02–20.03). 
Сприятливий тиждень. У 
сiм`ї повне взаєморозумiння 
i душевне тепло, що дасть 
упевненiсть в своїх силах, 
змiни образу мислення i життя. 
Але нелегкий тиждень. У 

першiй половинi через емоцiйно напружений 
фон буде вкрай складно домовитися з 
партнерами i колегами. У другiй половинi 
тижня можливi вдалi контакти.
Сприятливi днi: 4; несприятливi: 10.
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Прийшов до лікаря чо-
ловік зі скаргою на за-
бій від падіння зі сходів. 
Лікар прописав мазь і 
наказав втирати в це 
місце.
Незабаром приходить 
інший чоловік зі скар-
гою на забій від падіння 
зі сходів, яку хтось на-
мазав маззю.

У дивний час ми живе-
мо: телефони без кно-
пок, двері без ручок, 
відносини без почуттів, 
ковбаса без м’яса, ро-
бота без зарплати, ста-
рість без пенсії...

Американськi геологи 
знайшли над великими 
покладами американ-
ської нафти якусь араб-
ську кра їну...

Розумні думки прихо-
дять лише тоді, коли 
дурниці вже зроблені.

Два депутати:
– Ти де такий класний 
золотий старовинний 
го дин ник придбав?
– На корупцiонi.

– Де працює ваш 
чоловiк?

– Вже третiй мiсяць 
на лiкеро-горiлчаному 
заводi.
– I йому там подоба-
ється?
– Не знаю. Вiн ще до-
дому не приходив...

– Чим займаєтеся?
– Я підприємець!
– І що ж ви робите?
– Як що? Прикладаю 
спроби вижити в цій 
країні!

Кравець ретельно 
пере мiряє матерiал 
замовника. Той не ви-
тримує:
– Що  ви перемiряєте? 
Хочете щоб i вам ви-
стачило?
– Менi в будь-якому 
випадку вистачить! Я 
хочу, щоб i вам щось 
залишилося.

Слово «психотерапевт» 
чомусь лякає людей. 
Да вай те назвемо це 
«менед жер зі зв'язків із 
реаль ністю».

Враховуючи стан 
україн ських доріг, по-
трібно вида вати водіям 
субсидію на ремонт ав-
томобіля...

Дорогий! У тебе там 
в кишені 500 доларів 
лежить, можна я їх вже 
взяла?

Ніхто у світі так не вміє 
грати у футбол, як ми не 
вміємо.

– Ось, куме, я й одру-
жився... Тепер курити 
не можна, пити не мож-
на, на чужих жінок ди-
витись не можна.
– Не жалієш?
– Жаліти теж не мож-
на....

наступниЙ номер Газети виЙде у середу, 
6 Березня.
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