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25 січня голова Макарів-
ської райдержадміністрації  
Тетяна Семенова спільно з 
головою Макарівської ра-
йонної ради Олександром 
Гулаком, першим заступ-

ником голови райдержад-
міністрації Іриною Багін-
ською, заступником голови  
райдержадміністрації Іва-
ном Рознаєм, Юрівським 
сільським головою Вале-

рієм Шурдою, за-
відувачем сектора 
містобудування та 
архітектури рай-
держадміністрації 
Світланою  Голо-
ватенко та началь-
ником управління 
Держгеокадастру 
в Макарівському 
районі Анатолієм 
Карбовським про-
вела зустріч з пред-
ставниками бізнесу 
щодо можливості 
впровадження про-
екту зі встановлен-
ня на території ра-

йону комплексу сонячних 
батарей для вироблення 
сонячної енергії, як альтер-
нативного виду електро-
постачання.

Зустріч З питання встановлення 
комплексу сонячних батарей 

на території макарівщини

27 січня голова райдержадміністрації 
Тетяна Семенова взяла участь у засіданні 
позачергової сесії Макарівської районної 
ради VІІ скликання, яку провів голова ра-
йонної ради Олександр Гулак.

Під час засідання було розглянуте питання 
внесення змін до рішення сесії районної ради 
від 23.12.2016 року № 165-12-VІІ «Про район-
ний бюджет Макарівського району на 2017 рік».

Сайт Макарівської РДА.

поЗачергова сесія 
макарівської районної ради

макарівщино, SOS! 
На околицях Авдіївки тривають  бої. Багато 

людей покидають своє житло... Велике про-
хання - взяти до себе родини з дітьми, людей 
похилого віку. Дуже потрібні теплі речі, взуття, 
як для дітей, так і для дорослих, ковдри, про-
дукти харчування, рукавиці, шкарпетки.

Також допомога потрібна нашим 
п’ятьом землякам, які  зараз в Авдіївці 
тримають оборону. 

Пам’ятаймо! Бог діє на землі руками 
людей!

Вантаж гуманітарної допомоги відпра-
вить кожен район та місто Київської області.  
Очільник Київщини  Олександр Горган дав 
доручення головам сільських, селищних й 
міських рад та районних адміністрацій мак-
симально сприяти  роботі волонтерів.

– Наше завдання на сьогодні – допомог-
ти мешканцям Авдіївки пережити скрутну 
ситуацію, аби не допустити евакуації насе-
лення. Київщина надасть наявні генерато-
ри, польові кухні, пересувні котельні  й те-
плові «пушки» для обігріву багатотисячного 
міста, – зазначив Олександр Горган.

На даний момент уже в дорозі до Ав-
діївки декілька автомобілів з гуманітарним 
вантажем.

київська область надсилає 
гуманітарну допомогу авдіївці

Київська обласна державна адміністрація надсилає гуманітарну допомогу 
жителям Авдіївки.

На допомогу місту, що опинилось на межі гуманітарної катастрофи, з Київщини 
відправляють генератори, медикаменти, гасові лампи, дитяче харчування, м’ясні 
консерви, крупи та інші необхідні речі. Про це повідомляє прес-служба Київської 
обласної державної адміністрації.

З такою місією завітали до 
села  Калинівка аудитор, учас-
ник верифікаційної місії, що 
проводиться Брюсельським 
офісом компанії «Ernst&Yang» 
Петро Поспісіл, спеціаліст з 
розвитку громад Проекту МРГ в 
Київській області Олена Рудич, 
координатори Проекту МРГ 
Світлана Коваль та Сівілія Чер-
ман. У роботі місії взяли участь 
Макарівський селищний голо-
ва Вадим Токар і координатор 
проекту в Макарівському райо-
ні Таїсія Петрушенко.

Про результати впрова-
дження мікропроекту «Енергоз-
берігаючі заходи: капітальний 
ремонт системи опалення, за-
міна вікон у дошкільному на-
вчальному закладі (яслах-сад-
ку) «Веселка» в с. Калинівка» в 
рамках проекту Європейсько-
го союзу та програми розви-

тку ООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду –ІІІ», 
який підготувала  і, спільно з 
Макарівською селищною ра-
дою, реалізувала громадська 
організація села Калинівка «ДІ-
ДІЛІЯ», розповіла її голова Оле-
на Гедз. 

Про фінансові показники 
проекту  й  цільове використан-
ня коштів учасників зустрічі по-
інформувала скарбник громад-
ської організації Галина Коваль.

Громадський активіст ГО 
«ДІДІЛІЯ» Тетяна Литвин роз-
повіла про партнерську співп-
рацю в громаді. Впровадження 
проекту спільно громадою та 
місцевою владою згуртовує 
людей, у них виникає зацікав-
леність покращувати своє жит-
тя та життя громади. 

Завдяки проекту започат-
ковано ефективну і реальну 

співпрацю місцевої влади, ор-
ганізації громади, грантодав-
ців та бізнесу, також  вирішено 
пріоритетні проблеми села Ка-
линівка – підкреслив селищний 
голова Вадим Токар.

Петро Поспісіл, фахівець з 
фінансових питань, відзначив 
високий рівень документально-
го забезпечення мікропроекту 
і був приємно вражений тим, 
що, не маючи попереднього до-
свіду, громада досягла гарних 
результатів. Крім того, аудитор 
підкреслив, що навіть мовний 
бар’єр не став перепоною в 
спілкуванні з учасниками про-
екту.

Керівник дитячого закладу 
Катерина Вербицька, колектив 
садочка і маленькі господарі 

гостинно  зустрічали учасників 
заходу, котрим розповіли та по-
казали нову групу, яку відкрили 
завдяки ремонту. Тут діткам те-
пло і затишно, цікаво проводи-
ти час та пізнавати світ.

Всі учасники зустрічі залиши-
лись задоволені результатами 
спілкування про злагоджену співп-
рацю громади, влади, грантодав-
ців та інших партнерів проекту.

Але громада не зупиняєть-
ся на досягнутому – і далі  бере 
участь в конкурсах грантодав-
ців. Так, у грудні 2016 р. схва-
лено черговий грант на впрова-
дження нового мікропроекту в 
селі Калинівка спільно з Мака-
рівською селищною радою. 

Олена ГЕДЗ,
Галина КОВАЛЬ.

моніторингова місія проекту єс/проон в калинівці
В Україні завершується ІІІ фаза реалізації Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ). Саме 

час оцінити - чи виконуються завдання,  мета і строки впровадження мікропроектів учасниками Проекту.

Збір речей проводиться в центрі допомоги військовим (приміщення дитячої 
бібліотеки).  телефон для тих, хто хоче взяти до себе людей чи надати допомогу: 
(068)100-63-33. Для збору коштів:  картка «приватбанку» 5168757304915699, 
Оксана Герасименко.

Демографічна
 ситуація 

макарівщини
НароджеННя

У січні 2017р. 
народилося 32 ді-
тей, з них 19 хлоп-
чиків.

Перша дити-
на з’явилася в 17, 
друга – у 11, третя 
– у 4 сім’ях.

Серед імен у 
січні траплялися і 
незвичні: Гардій, 

Мері, Уляна-Стефанія, Ярина, Марк.

одружеННя 
та розлучеННя

Зареєстровано 10 шлюбів, з них 
9 – у райцентрі.

Наймолодшим нареченим випо-
внилося по 18 
років.

Розлучилося 
5 подружніх пар, 
з них 2 – за рі-
шенням суду.

СмертНіСть
Померло 73 громадян, з них 40 чо-

ловіків.
У працездатному віці пішло з життя 

8 мешканців.
Найстаршій померлій виповнило-

ся 97 років.
Ірина тАРАСЮК,

начальник Макарівського 
районного відділу ДРАцС ГтУЮ 

у Київській області.
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на макарівщині 
плануЮть провести 

перевірки санітарного 
стану навчальних 

Закладів
31 січня заступник голови Макарівської райдержад-

міністрації Іван Рознай провів позачергове засідання ко-
місії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій при Макарівській райдержадміністрації.

Метою скликання засідання стали випадки масового 
отруєння дітей  в дошкільних та загальноосвітніх навчаль-
них закладах у Броварському  і Вишгородському районах 
Київщини. Тому на засіданні основним питанням було запо-
бігання виникненню надзвичайних ситуацій в Макарівсько-
му районі та попередження харчових отруєнь в закладах со-
ціального призначення, в першу чергу – освітніх закладах.

Членами комісії були  ухвалені наступні рішення:
- створити робочу групу з перевірки санітарного та 

епідеміологічного стану загальноосвітніх  і  дошкільних 
закладів району із залученням фахівців управління “Дер-
жпродспоживслужби” у Макарівському районі;

- провести зазначені перевірки до 16 лютого 2017 року з 
підготуванням аналітичної довідки за результатами обсте-
жень на ім'я голови Макарівської райдержадміністрації.

Сайт Макарівської РДА.

30 січня заступник голови районної ради Олександр 
Цисаренко відвідав дитячий садок «Берізка» в селі Люд-
винівка, де разом із завідуючою садочком Тетяною Лит-
вин, сільським головою Тетяною Сулімою, секретарем 
сільської ради Олегом Гордієнком  і депутатом районної 
ради Наталією Мелашенко оглянули техніку, меблі, які 
закуплено на кошти, що були виділено для роботи депу-
татів на своїх округах. 

Зокрема, для потреб дитячого садка  придбано елек-
троплиту з духовою шафою, меблі в дитячу ігрову кім-

нату, циркуляційний насос для опалення, електричну 
пилку і простирадла на ліжка.

Це результат спільної роботи районної влади, де-
путатів, керівників та громади на місцях. За словами 
сільського голови, подібної допомоги в селі ніколи ще 
не було. І такі кроки районної влади та командна робо-
та депутатів надихають  на нові плани  й розвивати село 
надалі.

ПоДарунок Дитячому саДку

Сайт Макарівської районної ради.

 Духовна скарбниця, 
з якої ми черпаємо сили

28 січня 2017 року вихованці ЦТДЮ імені Д.Туптала за запрошенням отця Філарета побували 
в церкві села Лишня на святі-завершення Різдвяних щедрівок. Разом з нами там були діти з міс-
та Києва, які приїхали з представником Благодійного Фонду «Діти надії та любові» Катериною  
Клюзко та воїни АТО.

Розпочалося свято з дитячої 
літургії. По закінченні нас всіх дуже 
радо вітали діти місцевої школи. 
Вони підготували чудовий різдвя-
ний концерт, і всім присутнім пода-
рували на згадку виготовлені влас-
ними руками сувеніри – «Серце в 
долонях». Допомагали їм у підго-
товці директор Лишнянської шко-
ли Оксана Шевчук, викладач хрис-
тиянської етики Тетяна Лозовенко, 
а також педагог-організатор Юлія 
Ісакова.

До привітань приєдналась по-
мічник-консультант Народного 
депутата Руслана Сольвара  – 
Леся Бурдик, яка пригостила ді-
тей солодощами. Особливо вона 
порадувала іменинників, присутніх на святі,  – їм 
подарували смачні та красиві торти, якими ті при-
гостили дітлахів.

Ще одним подарунком стала зустріч з поете-
сою Пашою Гран, котра нам подарувала збірники 
дитячих віршів.

На різдвяних зустрічах була і почесна гостя – 
Франческа Перруккіні з Італії. Саме Франческа до-

помагає отцю Філарету організовувати відпочинок 
та реабілітацію дітям Київщини, дітям переселен-
цям і дітям воїнів АТО.

... Всіх нас вразила  й  запам’яталась ця поїзд-
ка до храму. У багатьох зовсім змінилося уяв-
лення про церкву. Ми зрозуміли, що у храм 
можна йти не тільки за духовним збагачен-
ням, а й навчатися, спілкуватися, змістовно 
веселитися, відпочивати… Напевно це і є те 
місце, де тебе привітно зустрінуть, почують та 
навіть смачно нагодують. 

Повертаючись додому ми, всі із задово-
ленням ділилися враженнями про побачене 
та почуте. У всіх з’явилось бажання провести 
літній відпочинок у таборі при храмі, адже нам 
так цікаво про це розповідали діти недільної 
церковної школи. 

Дякуємо отцю Філарету за таке чудове 
свято! І ще хочеться подякувати начальнику 

відділу освіти, фізичної культури та спорту  рай-
держадміністрації Володимиру Тарнавському, що 
допоміг нам здійснити цю поїздку.      

настя СЛІпчЕнКО та Інна МихАЛЕВА,
учні дитячої телестудії «1+2» 

Макарівського цтДЮ імені Д.туптала.

семінар з питань протиДії торгівлі люДьми

Лекційну частину заходу провела 
представник громадської організації 
«Фундація «Гармонізоване суспільство» 
Наталя Овсієнко. Метою заходу було 
підвищення обізнаності у сфері проти-
дії торгівлі людьми, підготовка фахівців, 
дотичних до роботи з жертвами торгівлі 
людьми, налагодження взаємодії держав-

них та недержавних установ і організацій 
у виявленні, ідентифікації та наданні допо-
моги постраждалим від торгівлі людьми.

Під час семінару були розкриті  тема-
тики: торгівля людьми – актуальна про-
блема сьогодення, законодавство України 
в сфері протидії торгівлі людьми; вияв-
лення, ідентифікація та надання допомоги 
постраждалим від торгівлі людьми; вияв-
лення серед осіб СЖО, постраждалих від 
торгівлі людьми; суб'єкти Національного 
механізму взаємодії, порядок взаємодії 
суб'єктів НМВ з надання допомоги потер-
пілим (постраждалим) особам, дітям та 
іноземцям (особам без громадянства), які 
постраждали від торгівлі людьми; форми і 
методи діяльності суб'єктів НМВ щодо по-
передження, виявлення та інформування 
за виявлення фактами торгівлі людьми 
тощо.

Сайт Макарівської РДА.

Член екіпажу збитого над Слов’янськом транспортного літака Ан-
30Б, який здійснював спостережний політ у зоні бойових дій.

... Коли літак почав падати в напрямі житлових кварталів 
Слов'янська, пілоти ціною власного життя скерували його за межі 
міста.

Похований Олексій  в Макарові, вдома лишилися дружина та 
11-річний син.

20 червня 2014 р. – за особисту мужність і героїзм, виявлені у за-
хисті державного суверенітету  й  територіальної цілісності України, 
вірність військовій присязі під час АТО, - нагороджений орденом Бог-
дана Хмельницького III ступеня (посмертно).

В листопаді 2015 р. в смт Макарів, за зверненням громади, вул. 
Комунальників було перейменовано у вул. Льотчика Потапенка.

17 грудня 2015р. рішенням Бориспільської міської ради пров. Ко-
товського в місті Бориспіль було перейменовано у вул. Олексія По-
тапенка.

Макарівський історико-краєзнавчий музей.

слава героЮ!
Олесій ПОТАПеНКО (31 січня 1978р., Чорнобиль – 6 червня 

2014р., Слов’янськ) – прапорщик Збройних сил України, учас-
ник АТО. Старший бортовий механік 15-ї окремої бригади тран-
спортної авіації.

25 січня, за підтримки голови  рай-
держадміністрації і сприяння служби у 
справах дітей та сім'ї  райдержадміні-
страції, відбувся семінар для студен-
тів КВНЗ КОР «Макарівський медичний 
коледж», представників відділу освіти, 
фізичної культури та спорту райдер-
жадміністрації, загальноосвітніх за-
кладів смт Макарів та інших на тему: 
«Шляхи ефективного відпрацювання 
Національного механізму взаємодії 
суб'єктів, які здійснюють заходи у сфе-
рі протидії торгівлі людьми, в Україні».
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– Олександре Веніаміновичу, розкажіть які ре-
форми відбуваються в медичній галузі та як це відо-
бразиться на Макарівській цРЛ і на її пацієнтах? чого 
маємо очікувати від реформи та які можливі наслідки 
– позитивні, чи негативні?

– На початку 2011 року почались зміни в структурі ме-
дичної галузі по всій країні, розділення первинної та вто-
ринної медицини. В нашому медичному закладі ці зміни 
не закінчились. Вони на певному етапі частково відбулися 
і призупинились, оскільки, працівники (лікарі) 
не знали безпосередньо своїх функцій ні на рівні 
первинної (сімейної) медицини, ні на вторинно-
му рівні (кваліфікованої). 

У лікарів залишились те ж розуміння і ті ж 
принципи, що й до початку реформ – на рівні 
дільничого терапевта. Хоча їх навчали, проводи-
ли тренінги, семінари. Були надані роз’яснення 
та нормативні документи як це все має бути. 

На певному етапі цей процес пішов активно, 
де все було зрозуміло. Але там, де були незро-
зумілі речі, –  не знайшлося роз’яснень і ніхто 
не міг пояснити ці питання, тому цей процес на 
цьому рівні і призупинився. А це, в свою чергу, 
відобразилось на мешканцях, оскільки вони ро-
зуміють медицину за «старим» принципом та 
звертаються до лікарів, котрих знають і йдуть до 
них безпосередньо.

Це з одного боку і добре, оскільки свідчить 
про повагу і довіру до лікаря. Для цього і ство-
рювалась сімейна медицина, щоб максимально 
наблизити допомогу лікаря пацієнту. 

Лікар ланки первинної допомоги має відпо-
відати за стан здоров’я всієї сім’ї – як діточок, 
дорослих, так і людей похилого віку. Для такого 
лікаря передбачене «навантаження» – обслуго-
вування 1200 мешканців у таких районах, як, на-
приклад, Макарівський. Але важко зараз знайти 
такого лікаря, який би мав відповідний об’єм 
роботи. 

Коли навчали сімейних лікарів, до циклу про-
грам входили знання, хоч і не поглиблені, але з таких спе-
ціальностей: лор-патологія (хвороби вухо-горло-носа); 
офтальмологія (очні захворювання); хірургічні хвороби; 
надання допомоги, а також неврологія, кардіологія і так 
далі. Тобто, це лікар загальної практики, універсальний 
лікар. Це приклад того, як є у Європі. 

... «Маршрут» пацієнта був не визначений, а люди 
йшли напряму до тих лікарів, яких вони знали, поважали 
чи яких їм рекомендували знайомі. 

Пацієнт і лікар мають бути партнерами. Оскільки ліку-
вати хворобу потрібно разом, як зі сторони лікаря, так і зі 
сторони пацієнта. Пацієнт має знати свою хворобу, бути 
обізнаним стосовно свого діагнозу, методів лікування 
тощо. Але, на жаль, трапляються випадки, коли лікують в 
одного пацієнта кілька хвороб, хоча може виявитись лише 
одна. 

Тут найголовніше – виявити причинно-наслідкові 
зв’язки. Саме тому пацієнт має звертатись до лікаря за-
гальної практики, а лікар повинен скласти «маршрут» 
пацієнта. А не навпаки, – пацієнт обирає лікаря. Треба 
пояснювати це людям, щоб розуміли, що вони мають 
приходити до своїх сімейних лікарів. Якщо пацієнта не 
влаштовує сімейний лікар, в силу різних об’єктивних чи 
суб’єктивних причин, то він може обрати собі іншого сі-
мейного лікаря, лікаря загальної практики, котрому він 
довіряє, і звертатись до нього з будь-якою хворобою чи 
патологією. Кошти з державного бюджету мають виділя-
тись саме для пацієнта, акумулюватись саме на рівні за-
гальної медицини.

Для прикладу: на одній із нарад запитував у лікарів 
загальної практики, як часто ті приходять з пацієнтами 
до хірургів, котрі можуть показати як робити самостійно 
нескладну перев’язку, чи до інших лікарів? Сімейні ліка-
рі знаходяться в амбулаторіях, на ФАПах, але, на жаль, 
частина з них перетворюються на «диспетчерів», котрі 
просто направляють пацієнтів уже до другої ланки – спе-
ціалізованих лікарів, хоча «левову частку» допомоги могли 
б надавати на місцях самі. І сімейні лікарі зобов’язані це 
робити – так прописано у відповідних інструкціях та регла-
ментуючих документах. 

Макарівська ЦРЛ – лікарня другого рівня медичної до-
помоги, кваліфікована медична допомога. А це – спеціа-
лізовані відділення: хірургія, травматологія, урологія, не-
врологія, кардіологія, загальнотерапевтичне відділення, 
акушерство та гінекологія, дитяче відділення і реанімація, 
як одна із складових цієї всієї структури.

У цих відділеннях працюють спеціалісти, і ми практи-
куємо, щоб лікарі їздили в різні амбулаторії, щоб люди 
були оповіщені, коли будуть проходити виїзні прийоми 
гінеколога, хірурга, травматолога. Це робиться для того, 
щоб люди не приїздили в Макарів і не витрачали свій 
час, оскільки, є проблеми не термінові і пацієнти можуть 
прийти і отримати медичну допомогу на місцях. Ті ж лі-
карі загальної практики самі можуть направити пацієнтів 
здати аналізи, провести дослідження, зробити висновки 
стосовно діагнозу і вже потім направляти, наприклад, 
до уролога, якщо в цьому є потреба. А вже потім разом з 
урологом «вести» цього пацієнта. Це гарна школа для сі-
мейного лікаря, він буде знати як лікувати, а наступного 
разу він сам визначить діагноз та призначить правильне 
лікування. 

Це має стати системною роботою лікарів. Від цього 

виграє пацієнт.  А лікарі, в свою чергу, завоюють більше 
поваги та отримають досвід. І так потрібно робити. Фор-
муємо такі мобільні бригади, котрі будуть проводити ви-
їзні прийоми по всьому району. 

 Маємо формувати довіру між лікарем та пацієнтом, 
адже є велика прірва, що існує вже не один рік. Так скла-
лось, що ментально роками сформувалося враження: 
похід до лікаря – це витрати. І тому люди відкладають до 
«останнього» візит до лікаря. Вже коли стає пацієнтам 
«зовсім погано» – тоді, минаючи сімейних лікарів, відразу 
йдуть до вузькоспеціалізованих фахівців. 

Зазвичай, пацієнти викликають «швидку допомогу» і 
потрапляють в стаціонар. Але ті ускладнення та додаткові 
витрати, викликані несвоєчасним звертанням до лікарів, 
у кілька разів вищі за ті витрати, коли це можна було по-
передити заздалегідь – на рівні сімейної медицини. І, на 
жаль, таких хворих більше 60%. Це великий відсоток. То 
це приблизно 4 тисячі людей, котрих доставляють в лікар-
ню в терміновому порядку. 

Відповідно, затрати на таких пацієнтів у рази вищі, 

як для лікарні, так і для самих пацієнтів. Тому, ми вирі-
шили з Сергієм Соломенком та з іншими лікарями, що 
повинно бути на первинній ланці, і те, чим ця ланка має 
займатись. Ми максимально намагаємось проводити 
роз’яснювальну роботу серед лікарів. Але поки не всі це 
розуміють, оскільки це і додаткове навантаження на ліка-
рів, і зміна того рівня комфорту, який був досі.

– Кожен день лікар має займатись науково-прак-
тичною діяльністю. А де йому краще це робити, як не 
в процесі лікування хворого?

– Раніше в лікарні робили так, щоб було простіше: мі-
німізувати ризики і відправляти в спеціалізовану лікарню. 
Але зараз починаємо працювати інакше. В цьому році 
виписали спеціальні медичні видання по кожній спеці-
альності і всі відділення зараз отримають спеціалізовану 
літературу. 

 На сесії районної ради прийнята Програма по розви-
тку охорони здоров’я. І ми все розпланували, хто з лікарів 
і яким чином має навчатись, проходити спеціалізацію для 
роботи з відповідним сучасним обладнанням, щоб воно 
запрацювало. Для цього ми повинні навчити відповідних 
людей. Є молоді фахівці, в котрих є бажання навчатись і 
працювати. Ми, в свою чергу, ведемо перемовини з Ки-
ївськими вузами, академічними Центрами, щоб молоді 
фахівці мали змогу навчатись та отримувати нові знання 
і досвід. 

– поясніть, що таке «госпітальний округ»?
– Госпітальний округ складається з 4 основних уста-

нов:
1. Лікарня інтенсивної терапії першого рівня, це лікар-

ня з обмеженими діагностичними можливостями з мен-
шою кількістю багатопрофільних ліжок тощо.

2. Лікарня інтенсивного лікування другого рівня – ба-
гатопрофільна лікарня.

3. Лікарня планового чи відновлювального лікування – 
це лікарня, де пацієнти знаходяться більш тривалий час 
(45 – 60 діб). Це заклад саме для складних пацієнтів. І ця 
лікарня може бути не в Макарівському районі, а, напри-
лад, в іншому. Для таких лікарень потрібне спеціалізоване 
та дороговартісне обладнання, там повинні працювати 
реабілітологи, котрі займаються з пацієнтами.

4. Крім того, в цьому окрузі має бути ще  хоспіс: ме-
дичний сестринський нагляд над пацієнтами. Це паці-
єнти із злоякісними захворюваннями, котрі потребують 
введення наркотичних препаратів, особливого догляду. 
Це люди, котрі мають невиліковні патології, люди, які 
знаходяться на критичній стадії. Також люди, в котрих 
четверта стадія ВІЛ/СНІДу. І цим людям теж потрібно на-
давати допомогу. 

Госпітальний округ створюється з приблизним розра-
хунком на 150-200 тис. населення і це процес не одного 
року. Основою госпітального округу є первинна медицина.

Але у створенні округів є і ризики. Мається на увазі, 
коли є лікарні, де надається оперативна допомога хірур-
гами, в котрих всього лише 20-30 операцій у рік. Уявляє-
те, до такого хірурга прийти на операційний стіл? Ризик? 
Ризик! Або коли 200 чи 300 пологів у рік. Ризик? Ризик! А 
коли 1,5 тисячі прийнятих пологів – то це вже спеціаліст. 
2-3 тисячі операцій хірургічних – це ж вже майстерність! 

Медицина має виходити на новий рівень. Потрібно 
самим створювати якісну медичну допомогу. І не важли-
во – буде це один чи інший округ, коли тут, в Макарові на-

даватимуть кваліфіковано допомогу, то й з інших районів 
приїжджатимуть пацієнти, з якими ми будемо укладати 
угоди. А коли якість медичних послуг буде висока, то й 
ставлення пацієнта буде іншим! 

Зараз є повне порозуміння з райдержадміністрацією 
та районною радою. Ми знаємо,  куди ми йдемо, що ми 
для цього робимо і навіщо. Ми шукаємо можливості як 
заробити офіційно коштів і як стимулювати лікарів, щоб 
вони не «зазирали в кишені» пацієнтів. Головне завдання – 
незалежно від матеріальної можливості пацієнта, котрий 
опинився в нашій лікарні, і якщо в нього є хвороба й він по-
требує допомоги, – ми повинні зробити все, щоб людину 
вилікувати.

 А якщо ми не можемо вилікувати на нашому рівні, то 
ми маємо прикласти максимум зусиль, щоб хворий отри-
мав спеціалізовану необхідну допомогу в обласних ме-
дичних установах вищого рівня. А якщо і цього замало, 
то вже існують різні національні програми в академічних 
Центрах і т.д. 

Звичайно, є й питання, які ще не скоро вирішаться. А 
це і юридичні колізії, що стосуються зе-
мельних ділянок, на яких розташовані 
лікарні, питання балансоутримувачів 
споруд, багато питань по основних за-
собах і таке інше.

Окреме питання  – це фінансування. 
Первинна допомога має фінансуватись 
з місцевих бюджетів. Другий рівень – з 
обласного бюджету. Відповідно третій – 
це національний рівень. 

– чи існують кадрові проблеми в 
лікарні, якщо так,то за якими спеці-
альностями?

– Так, нам потрібні спеціалісти: 
офтальмолог, неонатолог, педіатри. А 
щоб хорошого фахівця знайти та заохо-
тити працювати у нас, то, в першу чергу, 
стоїть питання житла і звичайних побу-
тових умов, оскільки людям потрібно 
десь жити. І це – головна мотивація.

Адже лікар не «нормований» пра-
цівник, котрий працює 8 годин. Часом 
лікар працює 24 години!

– Олександре Веніаміновичу, за-
раз багато говорять про прозорість 
та відкритість.  як справи з цим у 
Макарівській лікарні? 

– В листопаді створена громадська 
рада при нашому медичному закладі, 
ми розробили відповідні положення. 
Найближчим часом буде засідання гро-

мадської ради, що бере участь в обговоренні багатьох 
питань, в тому числі і у фінансових (окрім лікарських та-
ємниць – персональних даних пацієнтів), господарських 
питань, підрозділів та відділень. 

Хочу, щоб члени громадської ради брали активну 
участь в роботі, не в якості контролюючого органу, а в 
якості партнерів, щоб допомагали у вирішенні тих чи ін-
ших питань стосовно діяльності лікарні. В тому числі її 
функції мають бути в донесенні інформації про діяльність 
лікарів та лікарні в цілому. 

 Для мене головне, щоб діяти за правилами і згідно 
з чинним законодавством на правовій платформі. А тре-
ба зауважити, що в лікарні дуже низький рівень правової 
бази.

Тому, щоб не було різних розмов, ми уклали цивільно-
правову угоду з юридичною фірмою, спеціалісти якої нам 
дуже багато допомагають. Крім того, вони вже виграли 
більше 12 тисяч гривень для лікарні, котрі ми зобов’язані 
були сплатити через суд. А зараз, наприклад, ми з ними 
розпочинаємо претензіційну роботу, оскільки є люди, 
котрі лікуються в лікарні у зв’язку з кримінальними трав-
мами – відшкодувань не було ж! А ці гроші підуть не нам 
на заробітну плату, а підуть на ліки, витратні матеріали, 
поліпшення умов перебування пацієнтів. За нашими під-
рахунками – це чимала сума коштів. Нам повинні були 
повертати кошти і фонди соцстрахування, і деякі страхові 
компанії, де люди були застраховані, люди, котрі не про-
живають в районі і котрі не в екстреному випадку потра-
пляють в лікарню, а в плановому порядку звертаються, а 
на них-то гроші не були передбачені. І над цим працюємо. 

З лікарями ми обговорюємо «складних» пацієнтів, ви-
значаємо маршрут, радимося, як краще діагностувати, як 
і звідки взяти додаткові ліки та засоби,  щоб забезпечити 
хворого, оскільки люди, переважно, не мають можливості 
забезпечити себе всім необхідним. 

– питання про ліки. чи всі ліки потрібно вживати, 
призначені лікарем, чи просто лікарі інколи для «під-
страховки» призначають більшу кількість препара-
тів? А інколи трапляються випадки, коли лікарі при-
значають 10 чи 12 найменувань препаратів. 

–  Такого в Європі ніде немає, а для України це нормаль-
но! З цих 10-ти препаратів, лише три можуть допомогти.  
Звертаюсь до жителів району: в кожному лікарському за-
собі є інструкція. Інструкція - це Наказ! Інструкцію треба 
уважно читати. Оскільки, інколи лікарі можуть дозування 
неправильно призначити (для прикладу – розділовий знак 
не там, де треба, поставили), не врахували вік та вагу па-
цієнта, часу не вистачило, чи не врахували сумісність лі-
карських засобів тощо. І тому потрібно все уважно читати, 
як приймати: до їжі, під час їжі чи вже після. 

Що ж стосується закупівель лікарських засобів для лі-
карні, то зараз ми формуємо локальний формуляр ліків у 
кожному підрозділі по основних хворобах і з відповідною 
лікувальною програмою згідно з протоколами і стандар-
тами, котрі визнані і в нашій країні, і в європейських краї-
нах, у залежності від спеціалізації. 

Список ліків ми формуємо для того, щоб ми розумі-
ли, які саме ліки потрібно лікарні закупити. З них має бути 
85% основних препаратів, з якими ми працюємо. Тому 
ефективність витрат фінансів на ці ліки буде високою для 
отримання максимального результату від лікування. І ми 
це постійно обговорюємо з лікарями. 

олександр рєЗніков: «мені хочеться багато Зробити»
Кілька місяців тому Макарівська районна рада за 

поданням голови райдержадміністрації Тетяни Се-
менової затвердила на посаді головного лікаря Ма-
карівської Центральної районної лікарні Олександра 
Рєзнікова, котрий презентував свою програму роз-
витку цього закладу на найближчі роки.

«Макарівські вісті» вирішили запитати про рефор-
ми і прояснити ситуацію, котра відбувається в район-
ній лікарні.

' стор.  8.
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Нещодавно ми з колегами-редактора-
ми районних газет Київщини збиралися 
на семінар з питань роздержавлення дру-
кованих ЗМІ.  (Адже цей процес з 1 січня 
2017 р. став уже обов’язковим для всіх ко-
мунальних газет і редакцій). 

Провели ми його на базі Немішаєв-
ського державного агротехнічного коле-
джу (Бородянський район). І там, як ви-
явилось, у нас в усіх дійсно відкрилися очі: 
на те, як можна багато зробити навіть при 
обмежених можливостях, але при наяв-
ності бажання і вміння.

Таким є коротке пояснення до теми, 
якій ця розповідь присвячена. Бо не про 
наші журналістські проблеми говорити-
му  сьогодні, а про людей, які в ці нелегкі 
сьогоднішні часи не шукають,  як дехто, 
виправдань   малоефективній діяльнос-
ті типу  «загальна ж криза…», «фінансові 
труднощі…»  і т. д.  

Розповім про те, як  шукають  мож-
ливості  як найкраще виконувати  наше 
з вами, українців, головне завдання: 
невпинно  і всебічно зміцнювати  свою 
державу. В тому числі – кваліфікованим 
кадровим потенціалом. Аби  якомога 
швидше вивести її з тієї пресловутої «кри-
зи».

ТЕАТР  ПОЧИНАЄТЬСЯ  
З ГАРДЕРОБА, КОЛЕКТИВ  - 

З КЕРІВНИКА…
Дійсно, все починається з якогось… 

початку, основи: матеріальної бази й ка-
дрів. Скрізь, в будь-якій справі. А особли-
во – у навчальних закладах, які готують 
фахівців для народного господарства. 
«На пальцях» же  не навчиш, яким би не 
був розумним навчитель…

Багато десятиліть   тут, на Київському 
Поліссі,  ми  знали таку назву: Немішаїв-
ський радгосп-технікум. Там  завжди  го-
тували спеціалістів  для сільського гос-
подарства. Як готували в деякі періоди, 
– теж знаємо… Але сьогодні, виявляєть-
ся, цей, я б сказав,  навчально-практич-
ний заклад не тільки іменується  інакше, і 
не тільки  отримав вищий статус. Він  став 
хоч і відокремленим, але підрозділом, 
частиною структури флагмана аграрної 
освіти в Україні – Національного універси-
тету біоресурсів і природокористування 
(раніше – Українська сільськогосподар-
ська академія). І це кардинально змінило 
ситуацію, насамперед – вимоги до якості 
навчального процесу. Тобто, до фаховості 
випускників  закладу середньої  профте-
хосвіти, як це називалось раніше.

У попередні роки керівники сьогодніш-
нього   коледжу змінювались чи не щороку 
(!). На що можна було сподіватись від тим-
часових менеджерів?..  

Ніхто, мабуть, і не сподівався… Але 
«картина маслом» засяяла іншими – 
яскравими, свіжими й різнобарвними – 
відтінками, коли  заклад очолив  енергій-
ний і невгамовний  фахівець – кандидат 
сільськогосподарських наук, доктор філо-
софії в галузі держуправління Володимир 
Ілліч Альохін. Саме він сьогодні – та лю-
дина, якій за два роки свого керівництва  

цим навчальним закладом вдалося навіть 
психологічно, не кажучи вже  – організа-
ційно, об’єднати трудовий колектив для 
справді ще більш результативної  і творчої 
роботи.

І саме завдяки  Володимиру Іллічу та 
його однодумцям   нині вводяться тут нові 
технології навчання студентів, зміцнюєть-
ся  матеріальна база.  А ще – розвиваєть-
ся активне міжнародне співробітництво 
коледжу з профільними навчальними 
закладами  Великобританії, Німеччини, 
Данії, Чехії, Франції, де студенти теж про-
ходять навчання і стажування. Ви чули про 
таке раніше стосовно колишнього техніку-
му?!.

Й усе це  заради головного, повторю-
юсь уже, - забезпечення сучасних висо-
ких рівнів підготовки кадрів для агропро-
мислового комплексу України, яка колись 
таки вийде на належне  їй  місце в міжна-

родній спільноті.  А на наших найкращих у 
світі грунтах мають працювати й відповід-
ні фахівці!

Не переповідатиму всього, що з не-
прихованою гордістю показували нам 
господарі тут, в тому числі й результати 
численних   і невпинних  ремонтів старих, 
запущених  доти, приміщень, технічне 
оснащення аудиторій  тощо. 

Повірте на слово: вже зроблено бага-
то і ще більше планується. Адже «розгу-
лятися» є де: на гектарній  території  ко-
леджу розміщуються і кілька навчальних 
корпусів та лабораторій, і три гуртожитки, 
й численні, як то мовиться, підсобні при-
міщення – для утримання сільгосптва-
рин,    майстерень  тощо.

ОРГАНІЧНЕ ПОЄДНАННЯ 
ТЕОРІЇ З ПРАКТИКОЮ

До речі, про навчально-виробничі ла-
бораторії. Тут створено їх немало: тварин-
ництва і рослинництва, ставкового госпо-
дарства ( мають 19,6 га  власного водного 
дзеркала з інкубцехом для вирощування  
молоді коропа,  травоїдних  і осетрових 
риб). 

А ще  мають  навчально-виробничі 
ветлікарню та клініку, лабораторію «Зоо-
центр», кінно-спортивну школу. І, звичай-
но ж, автополігон, відповідні майстерні. 
Адже коледж  готує сьогодні  також водіїв, 
трактористів-машиністів сільськогоспо-
дарського і  лісового виробництва, слюса-
рів з ремонту техніки, енергетиків та інших 
кваліфікованих спеціалістів і робітників 
для цих галузей.

Тут можна, як виявляється, вивчити-
ся нині не лише на рибовода  чи фахівця 
ветмедицини, а й на економіста, отрима-
ти кваліфікацію молодшого спеціаліста з 
фінансів і кредиту,  бакалавра – з агроін-
женерії, електромеханіки, електроенер-
гетики тощо.

Хто зацікавиться, – може отримати 
необхідну детальну інформацію безпосе-
редньо від працівників коледжу (телефо-
ни:  04577-41-1-55, 41-7-84 ). Моя  ж  мета 
– поділитися враженнями від побаченого 
й почутого там.  Аби допомогти випускни-
кам шкіл нашого району (а, можливо, й 

не тільки їм) краще зорієнтуватися у пер-
спективах вибору майбутніх професій. За 
здобуттям  яких – надійних у житті, завжди 
і майже скрізь потрібних –  ходити далеко 
не треба…

І ХТО  Ж ТАМ НАВЧАЄ
ТА НАВЧАЄТЬСЯ?..

Сьогодні тут здобувають профільну 
освіту 1660 студентів з різних  ( загалом – 
тринадцяти) областей України. Звичайно 
ж, з Київської  та Житомирської – найбіль-
ше. Я поцікавився своїми земляками.  З 
Іванківського району нині в коледжі на-
вчаються 84 студенти, а з Макарівщини 
– 74. Немало, хоч і менше, як, наприклад, 
з Бородянського, Києво-Святошинського 
та самої столиці.

Що важливо: із 126 викладачів коле-
джу  9 мають звання кандидатів наук, 28 
– викладача-методиста і старшого викла-
дача, 59 – вищу кваліфікаційну категорію. 
А це також свідчить про  належну  якість 
викладання предметів та навчання сту-
дентів.

Ще характерно й те, що розвинута інф-
раструктура для навчальних занять і на-

уково-дослідної роботи поєднується з хо-
рошими умовами для занять спортом та 
організації дозвілля й відпочинку студентів. 
Тому й не дивно, що 10 (!) збірних команд 
коледжу з різних видів спорту постійно бе-
руть участь  у змаганнях регіонального, все-
українського й міжнародного  рівнів. 

Тож навіть спеціально обладнана в 
головному навчальному корпусі вітрина 
з численними кубками й медалями крас-
номовно свідчить  про успішну реалізацію 
тут ступеневої освіти – через створення 
інтегрованої неперервної системи підго-
товки студентів за ступенями: молодший 
спеціаліст – бакалавр (на базі коледжу!) 
– бакалавр – спеціаліст – магістр – ас-
пірант університету. Адже саме впрова-
дження ступеневої підготовки дає мож-
ливість випускникам ВП НУБіП України 
«Немішаївський агротехнічний коледж» 
продовжувати навчання у вищих навчаль-
них закладах   третього і четвертого рівнів 
акредитації.

Хіба могли навіть мріяти  про таке се-
лянські діти, навчаючись в аграрній шко-
лі  імені Петра Столипіна, організованій  у  
1912 році в колишньому селі Мироцьке?..

До речі, за ті дореволюційні роки  ХХ 
століття тут здобули освіту лише 180  мо-
лодших спеціалістів сільського господар-
ства. А сьогодні 105-річний ветеран,  у 
буквальному розумінні слова, сповнений 
молодих сил і невичерпної енергії,  вно-
сить  уже досить  помітний вклад  у забез-
печення кваліфікованими кадрами  різ-
них  галузей України.

ЩО  Б  ВИБРАВ  Я?.. А  ВИ?..
Всі професії потрібні й хороші, писав 

колись відомий поет. Але сьогоднішня мо-
лодь майже чітко орієнтується в потребах 
і запитах ринку професій. Дехто в підпри-
ємницькій діяльності сьогодні відчуває 
дійсно кризу… Дехто – обравши вірний 
напрям – не так гостро… Наприклад, про-
дукти харчування люди будуть купувати 
завжди. Й саме тому нині багато хто праг-
не стати фахівцем у галузі переробки про-
дукції тваринництва. А тут вчать, як, на-
приклад, виготовляти тверді сири, м’ясні 
консерви, ковбаси, балики, копченості 
тощо. Можливо, і мені б припала до… по-
треби ( й душі, звичайно) кваліфікація тех-
ніка-технолога з цього напряму, якби до-
велося обирати при умові молодого віку… 
Або пішов би в електроенергетику: хай 
мене научать… Чи освоїв би банківську 
справу…

До речі, тут можна здобувати освіту й 
заочно теж – як за держзамовленням, так 
і за контрактом.

… Не знаю, наскільки переконливими  
виявляться для  читачів «Макарівських ві-
стей» ці мої слова й думки, але вони дій-
сно відображають особисті враження, які 
залишились хорошими після  екскурсії   та 
кількагодинної нашої роботи в цьому на-
вчальному закладі. 

Я поцікавився згодом у колег:  їм теж 
тут багато чого сподобалось. Хоча всі ми 
такі різні, особливо – у сприйнятті реалій 
сьогодення, в поглядах у перспективу.

павло СМОВЖ,
голова Ради редакторів (керівників) 

ЗМІ Київської області, редактор 
Іванківської райгазети «трибуна праці».

дозвольте поділитиСь вражеННями

ветеран,  сповнений молодих  сил 
У житті так буває нерідко: іноді відкриваються очі на речі, яких раніше або не 

помічав, або чомусь не звертав на них уваги. Так вийшло і в  мене з тим, про що 
хочу розповісти…

макарівське відділення 
поліції повідомляє:

У січні 2017 року на території  району пра-
цівниками Макарівського відділення поліції 
зафіксовано 108 адміністративних правопору-
шень у сфері безпеки дорожнього руху. З них 
9 – керування транспортним засобом у стані 
алкогольного  сп’яніння та 1 – порушення воді-
ями правил проїзду  на перехресті.

За вказаний період на території обслуго-

вування зафіксовано 20 дорожньо-
транспортних пригод, що на 50% 
більше у порівнянні з попереднім 
роком (13). 

В результаті ДТП травмовано 2 
осіб, одна з яких – пішохід. За вида-
ми зафіксовано 16 зіткнень, 1 наїзд 
на пішохода та 1 перекидання тран-
спорту.

Треба зазначити, що основними 
причинами скоєння дорожньо-тран-
спортних пригод  є порушення правил 
маневрування та перевищення без-
печної швидкості.

Враховуючи погодні умови та 
стан дорожнього покриття, керівни-

цтво Макарівського відділення поліції наголо-
шує на необхідності бути пильними, ввічли-
вими  у ставленні до інших автомобілістів і  за 
потреби надавати можливу допомогу учасни-
кам дорожнього руху.

Альона БОЙКО,
інспектор з дорожнього нагляду, 

старший лейтенант поліції.

30.01.2017 року о 10 годині 15 
хвилин на пункт зв’язку 32-ДПРЧ смт 
Макарів надійшло повідомлення про 
пожежу господарчої будівлі в селі 
Небелиця, по вулиці Миру.

По прибутті пожежно-рятувальних 
підрозділів на місце виклику встанов-

лено, що полум’ям 
повністю охоплено 
дах будівлі.

На гасіння по-
жежі було залу-
чено АЦ-40 (130) 
63Б 32-ДПРЧ смт 
Макарів та АЦ-40 
(130) 63Б 50-ДПРП 
села Бишів, 8 чо-
ловік особового 
складу.

Об 11 годині 10 
хвилини пожежу  
локалізували, а о 
13 годині 05 хви-
лин вона була лік-
відована.

Внаслідок пожежі вогнем знище-
но будівлю на площі близько 24 м 2, а 
також домашні речі та майно.

Ускладнювали гасіння пожежі від-
даленість від пожежного депо (понад 
15 км) та відсутність вододжерел на 
території сільської ради.

служба порятунку 
«101» інформує:
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З ГЛИБИН ІСТОРІЇ:
бій піД крутами: 

віДомі й невіДомі сторінкиУ середині січня 1918 р. Пе-
троградський Раднарком 

розгорнув повномасштабний вій-
ськовий наступ проти Української 
Народної Республіки. Зайнявши 
Полтаву, на захід просувалися ра-
дянські загони під командуванням 
М. Муравйова, а з Гомеля наступав 
на Бахмач «революційний» відділ Р. 
Берзіна. Нечисленні війська Цен-
тральної Ради чинили слабкий опір 
агресорові.

Закінчивши в Бахмачі реорга-
нізацію своїх загонів, М. Муравйов 
планував 30 січня відновити про-
сування на захід. Для натиску на ст. 
Крути він вирішив використати най-
більш надійні свої сили – петроград-
ських і московських червоногвардій-
ців зі складу 1-ї армії П. Єгорова, а 
також загін матросів-балтійців з 2-ї 
армії Р. Берзіна. 

Наступ піхоти мали підтрима-
ти гарматним і кулеметним вогнем 
бронепотяги № 2 та ім. В. Леніна.

Таким чином, всього на ст. Крути 
мали наступати близько 1 000 бійців 
і 2 панцерні потяги. За потреби ці 
сили могли втричі зрости за рахунок 
менш боєздатних «революційних» 
загонів, зосереджених у Бахмачі.

Похмурого ранку 30 січня за-
хисники ст. Крути все ще чекали під-
кріплень, коли з Києва прибув потяг 
роззброєних вояків, що прямували 
з фронту Першої світової війни до-
дому. Вартовий старшина пропус-
тив на схід ешелон фронтовиків, які 
пообіцяли не чіпати пошкоджену 
залізничну лінію й перейти до Пли-
сок пішки. Але, доїхавши до місця 
пошкодження, солдати полагодили 
колію і продовжили свій шлях заліз-
ницею.

Відділ юнаків, який виїхав слі-
дом на бойовому бронепотя-

зі С. Лощенка, не встиг перешкодити 
ремонтній команді, зате потрапив 
під вогонь радянського бронепотягу. 
В ході короткої перестрілки чимало 
юнаків отримали поранення, після 
чого потяг повернувся до ст. Крути.

Тепер було зрозуміло, що во-
рожий наступ не забариться. Готу-
ючись до появи противника, юнаки 
залягли в імпровізованих шанцях 
по обидва боки від залізничного на-
сипу. Ліворуч розташувалися 2-а 
юнацька і студентська сотні, право-
руч – 3-я і 4-а юнацькі сотня. 1-а со-
тня залишалася у резерві правого 
крила. 

Бронепотяг Ярцева і бойовий 
потяг Лощенка мали відбивати во-
рожий натиск вздовж залізничної 
лінії.

Вислана на схід українська 
розвідка спостерігала, як на обрії 
з’явилися ешелони противника. За 
кілька кілометрів від лінії оборони 
червоні зупинилися; з вагонів поспі-
хом вивантажилися озброєні бійці. 
Як згадував один з червоногвардій-
ців, «бійці наших загонів здебільшо-
го зовсім не знали військової спра-
ви, навіть вишикуватися не могли 
без штовханини».

На північ від залізничного наси-
пу до наступу готувався загін мос-
ковської червоної гвардії, південний 
відтинок зайняли петроградські 
червоногвардійці. Загін матросів-
балтійців, ймовірно, знаходився у 
резерві. 

Бронепотяги мали просуватися 
вперед залізницею.

Петроградці пішли в наступ 
першими. Червоногвардійці 

впевнено простували в бік ст. Крути, 
не відразу помітивши попереду імп-
ровізовану лінію оборони. Сотник А. 
Гончаренко згадував: «Вчасним ран-
ком червоні розпочали свій наступ 
в зімкнутих колонах; виглядало так, 
якби йшли на параду, занедбуючи 
найпримітивніші засоби безпеки... 
Передні частини червоних, йдучи в 
зімкнутих колонах, очевидно, були 
певні нашої втечі, а зі станційної 
служби по апарату на їхні виклики 
ніхто їм не відповідав. Тільки-но чер-
воні зблизились на відстань стрілу, 
ми їх привітали сильним огнем 4 со-
тень і 16 кулеметів. Щойно під пря-
мими стрілами переходили вони до 
розстрілень, поносячи великі втрати 
в своїх рядах.

Наступні відділи уже з потягу 
приймали бойовий порядок».

Опинившись під кулеметним 
вогнем, червоногвардійці швидко 
збагнули складність свого станови-
ща.

«Поле, пашня, багнюка, важко 
йти, окопів жодних немає, а з боку 
противника були окопи і, крім того, 
противник мав чималу кількість ку-
леметів, – згадував один з учасників 
атаки. – Ведемо з поля наступ роз-
сипною лавою, команда подається 
«Вогонь!», відкривається стріляни-
на.

Фронт широкий, з флангами 
зв’язок тримати важко… Ми 

напирали, противник відстрілював-

ся з кулеметів, у нас були поранені 
й вбиті. Червоний хрест знаходився 
тут же, але перев’язки не було коли 
робити, треба було йти вперед».

«Підступаючи до станції, кожен з 
нас явно чув стогони товаришів, які 
падали від вогню противника», – зга-

дував інший червоногвардієць.
Командир 1-го батальйону Пе-

троградської червоної гвардії Лі-
фанов, отримавши поранення, ви-
був з лави; командування атакою 
перебрав командир 2-го баталь-
йону Воробйов. Гарматний обстріл 
українських позицій був не надто 
ефективним. Крім того, частина 
червоногвардійців виявила, що їхні 
рушниці не стріляють: в отриманих 
напередодні наступу набоях був пі-
сок з мість пороху».

Але значна чисельна перевага 
дозволяла червоногвардійцям не 
послаблювати натиск. «Сірі і чорні 
лави ворогів посувалися все ближче 
і ближче, – свідчив один з юнаків. – 
На білім лоні поля, вкритого снігом, 
падали чорні постаті матросів. Лави 
лягали, схоплювались, бігли, пада-
ли, знову бігли і все ближче, і ближ-
че. Дві ворожі панцери і гаубична ба-
тарея засипали спереду наші окопи 
і станцію. З нашого боку стріляло до 
40 скорострілів, що були при школі, і 
кілька при студентськім курені. Наші 
потяги, що разом служили і помеш-
канням, а при них і база з набоями, 
лишили станцію і від’їхали на дві 
версти в тил. На станції лишилися 
лише два бронепотяги і два вагони 
набоїв до них».

За свідченням кількох учасників 
бою, штабний потяг разом із со-
тником Д. Носенком також від’їхав у 
запілля. Безпосереднє керівництво 
обороною за цих умов перейшло до 
сотника Гончаренка. У цей час один 
з радянських бронепотягів своїм 
гарматним вогнем вивів з ладу пан-
церний потяг сотника М. Ярцева. 
«Бронепотяг Ярцева ушкоджений, 
сам Ярцев поранений, він дістав на-
каз від Лощенка від'їхати до лічниці в 
Ніжині – поранення голови було по-
важне» – згадував учасник оборони.

Після від’їзду бронепотягу 
єдиною артилерійською під-

тримкою для юнаків залишилася 
гармата на бойовому потязі С. Ло-
щенка. «Наша одинока чинна гар-
мата, що відповідала ворогові, була 
високо на залізничному насипу, та її 
добре бачили як ми в шанцях, так і 
ворог, – згадував один із захисників 
ст. Крути. – Була вона під сильним 
обстрілом ворога, але звинно пору-
шувалась то вперед, то вертаючись 
на станцію. Шмигаючи то вперед, то 
взад, вона додавала нам відваги та 
настрою».

Наступ московських червоно-
гвардійців на північ від залізничного 
насипу був менш енергійним. «Бійці 
спритно спускалися з високого за-
лізничного насипу, направляючись 
в лощину, яка тяглася паралельно 
лінії ворожих шанців, що перегоро-
джували шлях до станції Крути. Ми 
пересувались перебіжками: лягали 
і знову кидалися вперед, – свідчив 
учасник атаки. – Ворог вів гармат-
ний і рушнично-кулеметний вогонь. 
Червоногвардійці, як і було домов-
лено, не відкривали вогню з далекої 
відстані...»

Та, щойно потрапивши під пере-
хресний вогонь, москвичі відступи-
ли. 

До цього їх змусила й поява 
на залізничній колії Чернігів-

Крути юнацької чети М. Семирозу-
ма, яка прикривала ліве крило від 

обходу. Перші ж години бою виявили 
всю недостатність військової підго-
товки юних січовиків: «З’являються 
невеликі групи «вояків» Студент-
ського куреня – їх відіслано з окопів, 
бо... вони не вміють навіть стріля-
ти. Їм наказано охороняти станцію. 

Юнаки Військової 
школи тут же вчать їх 
стріляти...»

Влучний гармат-
ний вогонь з бойово-
го потягу С. Лощенка 
надзвичайно дошку-
ляв червоним. Та все 
ж, гармата на потязі 
С. Лощенка не могла 
самотужки змагатися 
з двома бронепотяга-
ми. Коли під вогнем 
противника потяг був 
змушений від'їхати 
до ст. Крути, сталий 
зв’язок між двома ді-
лянками оборони 
зник: залізничний на-
сип був настільки ви-
соким, що на правому 
крилі не знали, що від-

бувається на лівому. 

Сотник А. Гончаренко негайно 
вивів на позицію резервну 

1-шу юнацьку сотню, але боєзапас 
до кулеметів почав закінчуватися.
Юнаків рятувало лише те, що на цей 
час темп ворожого наступу на обох 
бойових відтинках значно сповіль-
нився.

Зазнавши значних втрат і не 
бажаючи більше потрапити під ку-
леметний вогонь, червоногвардійці 
залягли за кількасот метрів від пози-
цій противника. Перестрілка не вщу-
хала, але навіть з настанням вечірніх 
сутінок червоні не поспішали пере-
ходити до вирішальної атаки.

Та водночас, українське коман-
дування отримало тривожні вісті  із 
запілля: курінь ім. Т. Шевченка у Ні-
жині заявив про підтримку радян-
ської влади. Це загрожувало обо-
ронцям ст. Крути ударом в запілля. 
Не зволікаючи, А. Гончаренко на-
казав усім підрозділам відступати. 
Першою мала відходити до ешело-
нів студентська сотня, слідом – 2-а, 
3-я і 4-а юнацькі сотні. 1-а сотня 
отримала наказ прикривати відступ.

Відступ розпочався у вечірній 
темряві, коли на правому крилі про-
тивник знову перейшов до наступу. 
Командирам Петроградської черво-
ної гвардії нарешті вдалось підняти 
своїх бійців до атаки.

«Наш розлючений командир т. 
Воробйов кидається з боку на бік 
з револьвером в руках, командує: 
«Перебіжка!» і ми перебігаємо, не-
зважаючи на сильний вогонь про-
тивника, – свідчив один з червоно-
гвардійців. – Потім чуємо крик: «В 
атаку!»,  – і кидаємось вперед, схо-
плюючись з гайдамаками врукопаш-
ну і, нарешті, вибиваючи їх з окопів 
та зі станції».

На багатьох ділянках імпро-
візованої лінії оборони від-

ступ був безладним і хаотичним. 
Лише настання темряви дозволило 
юнакам відірватися від противника. 
Московські червоногвардійці пере-
йшли до атаки лише тоді, коли помі-
тили рух у ворожому таборі. 

«З боку станції залунав гуркіт 
вагонів, яких зчіплюють, і негайно в 
небі розчинився дим паротягу, який 
відходив. Червоногвардійці зрозумі-
ли, що ворог рятується втечею. Без 
усякої команди бійці кинулися впе-
ред, – згадував учасник атаки. – Все 
перемішалося, районні підрозділи 
переплутались: вперемішку з за-
москворецькими бійцями кинулися 
вперед краснопреснінці й рогожці. 
Червоногвардійців охопив могутній 
порив. Люди самі стихійно обрали 
головний напрямок: центр ворожих 
шанців і залізничну станцію...

Якби у ворога збереглася рі-
шучість до боротьби, то в 

степу перед Крутами на місці чер-
воногвардійських загонів залиши-
лася б кривава мішанина. Але, на 
щастя для нас, юнкерський заслон, 
залишений в шанцях, був цілковито 
деморалізований нашим штурмом. 
Юнкери припинили вогонь і, виси-
павши сірою масою з шанців, щоду-
ху кинулися до станції».

Як згадував один з бійців сту-
дентської сотні, кілька кіломе-
трів відступу здавалися січовикам 
справжньою вічністю. «Коли ми були 

біля нашого потягу, який чекав на не-
добитків десь далеко в полі, мало у 
кого лишилось по три-п’ять куль, – 
свідчив інший мемуарист. – Небага-
то було тих, яким вдалося відступити 
з нашого відтинку: кількадесят ране-
них та стільки ж зі зброєю в руках».

Командир студентської со-
тні, сотник Т. Омельченко, отримав 
смертельне поранення. За свідчен-
ням одного з юнаків, чимало його 
товаришів було поранено: «Вечорі-
ло, коли зібралися майже всі вояки 
до потягів, що чекали і що кожної 
хвилі готові були рушити в напрям-
ку Києва. Два вагони, відведені для 
ранених, були переповнені, відве-
ли третій. Сестри і санітари наспіх 
перев’язували ранених... Уже в ваго-
нах сотні рахували свої ряди. Кожна 
не долічувала 5-10 юнаків, Студент-
ський курінь до 50 студентів».

Як стверджував у спогадах А. 
Гончаренко, загальні втрати захис-
ників ст. Крути складали 10 старшин 
і близько 250 бійців – переважно по-
ранених юнаків 1-ї Української вій-
ськової школи. Крім того, безвісти 
зникла чета зі складу студентської 
сотні, в числі бійців якої був і молод-
ший брат А. Гончаренка.

Командир юнаків згадував: «При 
докладнім особистім перегляді дові-
дався, що не виявилося й цілої чети 
студентської сотні до 30 людей, хоч 
командир сотні все запевняв, що 
вони ось-ось надійдуть. Вислав я 
розвідку, затримав ешелон – та все 
було даремно».

Червоногвардійці наближалися 
і ешелон був змушений рушити, не 
дочікуючись решти своїх бійців. З 
вікон вагонів юнаки встигли обстрі-
ляти ворожу лаву, перш ніж потяг 
віддалився на захід, а виснажені й 
пригнічені бійці нарешті отримали 
змогу перепочити.   «Страшний день 
ще гудів у нас в ухах, а втрати в лю-
дях, понесені в ім’я державності, 
взивали до помсти».

Доля студентської чети, яка 
не встигла приєднатися до 

свого підрозділу, склалася трагіч-
но. Заблукавши у темряві, січовики 
вийшли до залізничної станції в той 
час, коли її вже зайняли московські 
червоногвардійці. Оскільки у намо-
клих від снігу валянках, які носили 
юні бійці, втекти виявилося немож-
ливо, усі вони потрапили до полону.

Комісар 1-го Московського чер-
воногвардійського загону Є. Лапідус 
свідчив, що єдиного серед поло-
нених офіцера москвичі відразу ж 
застрелили. Ледь вдалося умовити 
червоногвардійців не поспішати з 
розправою над іншими бранцями. 
Полонених студентів і гімназистів 
було розміщено під вартою в одному 
з військових ешелонів червоних.

День 31 січня став для полоне-
них фатальним. «Наступного дня, 
коли ми від’їздили зі ст. Крути, потяг 
по дорозі зупинився за наказом Єго-
рова, з вагону було виведено всіх 
затриманих і за 300 кроків від потягу 
їх розстріляли розривними кулями», 
– свідчив Є. Лапідус.

Перед стратою учень 2-ї Укра-
їнської гімназії, 19-річний 

уродженець Галичини Григорій Піп-
ський, заспівав гімн «Ще не вмерла 
Україна», який підхопили й інші по-
лонені. «Одного гайдамака, який утік 
від червоногвардійців до села за 4 
версти і по дорозі скинув з себе одяг, 
червоногвардійці витягли з-під печі 
в одній хаті, куди він втік, побили і, 
привівши до місця, де були розстрі-
ляні інші, розстріляли, не з першого 
разу, не поціливши в нього відразу 
смертельною кулею... – згадував Є. 
Лапідус. – Я підійшов до вбитих, по-
тім підійшов до Єгорова і запитав, 
чому їх розстріляли. Єгоров, затя-
гуючись папіроскою і посміхаючись, 
відповів, що дозволив він червоно-
гвардійцям тому, що вони наполяга-
ли на цьому».

Результати розкопок, здійсне-
них невдовзі на місці розстрілу, за-
свідчили, що всього було страчено 
28 полонених. За твердженням кіль-
кох сучасників, сімох бранців, які так 
чи інакше уникнули розстрілу, черво-
ні відправили в запілля.

Незважаючи на втрати, Мурав-
йов був задоволений результатом 
бою. Радянський командувач вва-
жав, що завдав поразки самому 
Петлюрі (якого в дійсності під Кру-
тами не було). 30 січня він надіслав 
Раднаркому і В. Антонову-Овсієнку 

повідомлення про те, що «після дво-
денного бою, Перша революційна 
армія Єгорова при підтримці Другої 
армії Берзіна біля ст. Крути розбила 
контрреволюційні війська Ради...» 
Муравйов не мав сумнівів, що долю 
української столиці вже вирішено.

Бій під Крутами назавжди увій-
шов до історії як символ жер-

товності й ідеалізму. Та водночас, це 
ще й символ невмілого стратегічно-
го планування.

Якби назустріч головним силам 
Муравйова, зосередженим у Бах-
мачі, вирушили відправлені напе-
редодні з Києва свіжі підрозділи, а 
не виснажені кількатижневими боя-
ми юнаки 1-ї Української військової 
школи й невишколена молодь, пере-
біг або й результат бою могли бути 
іншими.

Замість післямови
У радянській історичній літера-

турі бій під Крутами всіляко намага-
лися замовчати. У тритомній «Укра-
їнській РСР в період громадянської 
війни» (1967 р.) про бій під Крутами 
згадано лише одним коротким ре-
ченням. Схожим чином автори ен-
циклопедичного видання «Великий 
Жовтень і громадянська війна на 
Україні» (1987 р.) роз’яснили чита-
чам, що в січні 1918 р. біля ст. Крути 
«точилися запеклі бої між радян-
ськими частинами і військами укра-
їнської буржуазно-націоналістичної 
контрреволюції». 

Дбаючи лише про чистоту 
«марксистсько-ленінської концеп-
ції», радянські дослідники менше 
всього піклувалися про дослідження 
історичної дійсності.

На жаль, в українській історичній 
літературі також не обійшлося без 
«міфотворчості» на тему Крут. Після 
поразки визвольних змагань чима-
ло українських публіцистів прагнули 
«героїзувати» сторінки історії 1917 
–1921 рр., не намагаючись розібра-
тися в тому, що ж власне тоді ста-
лося. За аналогією з 300 загибли-
ми спартанцями під Фермопілами, 
стали писати про «300 полеглих» під 
Крутами.

Згадуючи про подвиг студен-
тів і гімназистів Помічного куреня, 
чимало сучасників геть забули про 
подвиг юнаків 1-ї Української вій-
ськової школи, які винесли на своїх 
плечах основний тягар бою. Аби до-
дати героїки до крутянських подій, 
почали писати про багнетну атаку 
студентської сотні проти наступаю-
чих сил червоних – хоча в дійсності 
така атака могла стати лише смерт-
ним вироком для невишколених і по-
гано екіпірованих юних січовиків.

Але найбільша плутанина в іс-
торії крутянських подій пов’язана з 
датою самого бою. Коли в березні 
1918 р. уряд УНР вирішив вшану-
вати пам’ять загиблих під Крутами, 
виявилось, що в штабі Українсько-
го командування немає докладних 
відомостей про час, місце і перебіг 
бою.

Наприкінці січня 1918 р. у Києві 
палахкотіло більшовицьке повстан-
ня, централізоване управління вій-
ськами припинилося, зв’язок між 
столицею і фронтом був відсутній. 
Бійці, які відступили з-під Крут до 
Києва, потрапили у вир кількаден-
них вуличних боїв. Далі був опір на-
ступові червоних загонів на столицю 
і відступ на Волинь... Більшість доку-
ментів українських частин в ході цих 
боїв було знищено. 

Визначити дату крутянського 
бою зі слів його учасників виявилось 
непросто, оскільки для багатьох з 
них це був лише епізод безнастан-
них бойових дій. Зате у радянській 
пресі вказувалася точна дата за-
йняття «переможцями» станції «Кру-
ти» – 29 січня. В дійсності, це було 
хибне повідомлення зі штабу Му-
равйова, яке насправді стосувалося 
станції «Плиски». Та оскільки інших 
достеменних свідчень у розпоря-
дженні представників української 
влади не було, цю дату вирішили 
вважати правильною.

У наступні десятиліття саме день 
29 січня став для українців «днем 
Крут». На жаль, історики ніколи не 
намагалися пояснити, чому в спо-
гадах деяких учасників бою, в тому 
числі й написаних безпосередньо 
після тих подій, днем крутянського 
подвигу все ж таки названо 30 січ-
ня...

Лише нові архівні знахідки до-
зволили виявити неточності й де-
тально реконструювати перебіг бою 
під Крутами та збройної боротьби в 
Україні на початку 1918 р.

Михайло КОВАЛЬчУК, 
кандидат історичних наук (Київ), 

старший науковий співробітник 
Інституту української археографії 

та джерелознавства імені
 Грушевського нАнУ

(джерело: сайт «Історична правда»).

Насправді легендарний бій відбувся не 29, а 30 січня. Мало яка інша подія в історії України є на-
стільки ж відомою, як бій під Крутами. 

Він посідає чільне місце в національній історичній пам’яті, проте в історіографії досі немає цілісно-
го опису крутянських подій.

Спираючись на спогади учасників подій і документи, автор статті спробував відтворити перебіг цієї 
героїчної й трагічної сторінки в історії українських визвольних змагань.

Бій під Крутами художника-баталіста 
Л. Перфецького.
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примітка: Цифрові позначки у програмах 
вказують на класифікацію:
(2) 2 категорія - передачу або фільм можна 
дивитися дітям лише  у присутності батьків;
(3) 3 категорія - можна дивитися особам, 
яким виповнився 21 рік.

•

•

   понеділок, 6 лютого

вівторок, 7 лютого

середа, 8 лютого

четвер, 9 лютого

перший 
національний

Профiлактика
14.00, 15.20, 22.50, 23.30, 0.15 

Погода
14.30 Борхес
15.00, 21.00, 5.10 Новини
15.30 Фольк-music
16.40, 3.55 т/с "Анна Пiль"
17.30 твiй дiм 2
17.50 Вiкно до Америки
18.20, 1.20 Новинний блок
19.00, 1.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20, 4.40 Про головне
21.30, 5.35 Новини. спорт
21.50 т/с "Епоха честi"
22.35 обличчя вiйни
22.55, 5.50 Вiчне
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
23.35 На слуху
0.20 телемагазин
2.10 свiтло
2.55 Д/ф "Українська Гельсiнська 

спiлка - вектор визначено"
Канал "1+1"

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 0.15 тсН

6.45, 7.10, 8.10, 9.10 снiданок 
з "1+1"

9.30 Чотири весiлля 2
10.50, 12.20 Мiняю жiнку 2
12.55, 0.30 Лiга смiху
16.05 сказочная русь
17.15 т/с "Кохання проти долi"
20.30 т/с "останнiй москаль"
22.00 Грошi
23.15, 3.35 т/с "теорiя брехнi 3"

IнТер
5.55 М/ф
6.20, 13.30 "слiдство вели..." з 

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

Новини
7.15, 8.10 ранок з Iнтером
9.20, 12.25 т/с "Батькiвський 

iнстинкт"
15.20 Чекай на мене
18.00, 19.00 стосується кожного
20.00 Подробицi
21.00 т/с "райськi яблучка. 

Життя продовжується"
23.35, 3.40 т/с "Пiзнай мене, 

якщо зможеш"
1.20, 5.05 "Подробицi" - "Час"
2.10 т/с "Чотири пори лiта"

ноВий Канал
5.55, 8.20 Kids` Time

6.00 М/с "Хай живе король 
Джулiан"

8.25 М/ф "Аладдiн i король 
розбiйникiв"

10.10 Х/ф "ДРАКОНIВСЬКI 
ПЕРЛИ: ЕВОЛЮЦIЯ"

11.50 Х/ф "ЗНАРЯДДЯ СМЕРТI: 
МIСТО КIСТОК"

14.20 Зiрки пiд гiпнозом
18.00 Абзац
19.00 ревiзор
22.00 Пристрастi за ревiзором
0.45 Х/ф "ХТО Я"
2.50 служба розшуку дiтей

СТБ
Профiлактика
6.00, 18.30 т/с "Коли ми вдома"
7.20, 16.00 Все буде добре!
9.20 Х/ф "МОЯ СТАРША 

СЕСТРА"
11.15 Х/ф "ДВI IСТОРIЇ ПРО 

КОХАННЯ"
13.35 Битва екстрасенсiв 16
18.00, 22.00 Вiкна-Новини
20.00, 22.35, 2.55 слiдство 

ведуть екстрасенси
23.50 Давай поговоримо про 

секс 3
1.45 один за всiх

ICTV
5.05 служба розшуку дiтей
5.10 Провокатор
5.55, 19.20 Надзвичайнi нови-

ни з К. стогнiєм

6.40 Факти тижня. 100 хвилин 
з о. соколовою

8.45 Факти. ранок
9.15 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. стогнiєм
9.50 Антизомбi
10.50 секретний фронт
11.40, 13.20 Х/ф "ЗЛИВА"
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.20 Х/ф "ТЮРЯГА"
16.35 Х/ф "ТРИ ДЕВ`ЯТКИ"
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Бiльше нiж правда
21.25 т/с "На трьох"
22.20 свобода слова
0.30 Х/ф "БОЄЦЬ"
2.05 т/с "Лас-Вегас 2"
3.25 стоп-10

Канал "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Х/ф "ТРIЛЕНIУМ"
13.35 Д/ф "Помста природи"
17.30 Українськi сенсацiї
18.30 спецкор
19.00 ДжеДАI
19.35 Люстратор. Металевий 

легiон
20.30 т/с "одинак"
21.15 Х/ф "В IМ`Я КОРО-

ЛЯ 2"
23.05 Х/ф "СЕКС ЗАРАДИ 

ВИЖИВАННЯ"
0.55 т/с "Iнспектор Алекс 2"
1.50 Х/ф "ЛЕГЕНДА ПРО 

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ"

ТонIС
Профiлактика
14.00 оглядач
18.00 Алло, лiкарю!
18.55, 21.05 Погода
19.00 В гостях у Д. Гордона. 

Лайма Вайкуле
19.55 Щоденники Другої 

свiтової вiйни: день за 
днем

21.25 Лех Валенса - професор 
унiверситету культури

21.45 сумнозвiснi мiсця
22.05, 4.35 Дикi тварини
23.15, 5.05 Заклинач акул
0.10 т/с "Нiч чорних краваток"
1.25 т/с "Життя на вершинi"
3.10 т/с "Пiсля опiвночi"
4.10 свiтськi хронiки

Канал "УКраЇна"
5.50 Подiї тижня з олегом 

Панютою
6.50, 7.15, 8.15 ранок з Укра-

їною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Подiї
9.15 Зоряний шлях
10.50 реальна мiстика
11.50 Х/ф "ПЕРЕВIРКА НА 

ЛЮБОВ"
13.50, 15.30 т/с "Проїзний 

квиток"
18.00 т/с "райське мiсце"
19.45 Говорить Україна

21.00 т/с "Коли минуле по-
переду"

23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф "ЗАГУБЛЕНИЙ 

СВIТ"
Профiлактика
5.00 т/с "Адвокат"

ТеТ
6.00 Малята-твiйнята
6.45 Байдикiвка
7.10 М/с "Дора-мандрiвниця"
7.35 М/с "Елвiн i бурундуки"
8.00 Мультмiкс
9.50 М/с "Клуб Вiнкс: Школа 

чарiвниць"
10.45 т/с "Баффi - винищувач-

ка вампiрiв"
12.25, 17.50 Панянка-селянка
13.25, 14.30, 21.00 одного разу 

пiд Полтавою
13.55 танька i Володька
14.55 т/с "Домашнiй арешт"
15.55, 4.30 Вiталька
16.50, 20.00 Казки У Кiно
22.00, 2.50 Країна У
23.00 розсмiши комiка

0.00 т/с "отже"
0.35 т/с "свiтлофор"
1.35 т/с "сплiт. таємниця 

кровi"
2.00 теорiя зради
5.25 М/с "Пригоди капiтана 

Врунгеля"
нТн

5.10 т/с "Я повернуся"
8.55, 19.30 т/с "Кулагiн та 

партнери"
10.25, 17.25 т/с "Детективи"
12.00 т/с "Iнспектор Джордж 

Джентлi"
13.45, 14.20, 21.30 т/с "CSI: 

Маямi 8"
14.00, 19.00, 23.15, 2.20 свiдок
15.45 т/с "Морський патруль 5"
23.45 т/с "Елементарно 2"
0.40 т/с "Код 100"
2.50 Випадковий свiдок
3.05 речДоК
3.35 Легенди бандитської 

одеси
4.00 Правда життя. Професiї

перший 
національний

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 5.10 Новини

6.10, 7.10, 8.10 Ера бiзнесу
6.15, 7.15, 8.15 спорт
6.20, 8.20 АгроЕра
6.25, 7.20, 8.25, 11.00, 15.20, 

22.50, 23.30, 0.15 Погода
6.30, 23.00 Золотий гусак
6.45, 7.45, 8.30 смакота
7.25, 23.35 На слуху
8.35 Паспорт.ua
8.45, 0.20 телемагазин
9.00 Україна на смак
9.30, 2.35 Д/с "Вудро Вiлсон"
11.05 Д/ф "справа Менделя 

Бейлiса"
11.45 орегонський путiвник
12.15 суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

спорт
13.15, 2.10 Уряд на зв`язку з 

громадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.30 театральнi сезони
15.55 спогади
16.25 Мистецькi iсторiї
16.40, 3.55 т/с "Анна Пiль"

17.30 Хто в домi хазяїн?
17.50 М/с "Попелюшка"
18.20, 1.20 Новинний блок
19.00, 1.55 Новини. Культура
19.20 Програма з Майклом 

Щуром
19.55 Нашi грошi
20.20, 4.40 Про головне
21.50 т/с "Епоха честi"
22.55, 5.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки

Канал "1+1"
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 тсН
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 снiданок 

з "1+1"
9.30 Чотири весiлля 2
10.50, 12.20 Мiняю жiнку 2
12.45, 0.45 Лiга смiху
16.00 сказочная русь
17.15 т/с "Кохання проти долi"
20.30 секретнi матерiали
21.00 т/с "останнiй москаль"
22.00 На ножах
23.30, 3.35 т/с "теорiя брехнi 3"

IнТер
5.55 М/ф
6.20, 14.10 "слiдство вели..." з 

Л. Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

7.15, 8.10 ранок з Iнтером
9.20 Давай одружимося
11.10, 12.25, 21.00 т/с "райськi 

яблучка. Життя продо-
вжується"

15.50, 16.45 речдок
18.00, 19.00 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
23.40, 3.40 т/с "Пiзнай мене, 

якщо зможеш"
1.20, 5.05 "Подробицi" - "Час"
2.10 т/с "Чотири пори лiта"

ноВий Канал
2.55, 2.45 Зона ночi
4.45, 18.00 Абзац
5.40, 6.55 Kids` Time
5.45 М/с "Хай живе король 

Джулiан"
7.00 т/с "Клiнiка"
9.10 Київ вдень та вночi
11.15 серця трьох
14.00 Хто зверху
19.00 Зiрки пiд гiпнозом
22.45 т/с "Гра престолiв"
0.55 Х/ф "ПЕРЕВЕРТНI"

СТБ
6.35, 16.00 Все буде добре!
8.35 Х/ф "НЕ ПIДГАНЯЙ 

КОХАННЯ"
10.45 МастерШеф

18.00, 22.00 Вiкна-Новини
18.30, 23.20 т/с "Коли ми 

вдома"
20.00, 22.45 МастерШеф Дiти 2
0.55 слiдство ведуть екстра-

сенси
ICTV

4.35 Факти
4.55 Провокатор
5.35 Дивитись усiм!
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi нови-

ни з К. стогнiєм
10.10 Бiльше нiж правда
11.10, 17.45 т/с "Життя i при-

годи Мишка Япончика"
12.05, 13.20 т/с "Вiддiл 44"
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф "БОЄЦЬ"
15.20, 16.20, 21.25 т/с "На 

трьох"
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська оборона
23.20 Х/ф "ВОГОНЬ IЗ 

ПЕКЛА"
1.20 т/с "Лас-Вегас 3"
2.45 стоп-10

Канал "2+2"
6.00 М/ф
8.00, 10.55 Нове Шалене вiдео 

по-українськи
8.30 облом.UA

8.55 Д/ф "Потойбiчна Україна. 
Х-фауна"

9.55 Д/ф "Потойбiчна Україна. 
Паранормальнi явища"

15.00 Х/ф "АБСОЛЮТНИЙ 
НУЛЬ"

16.50 Х/ф "В IМ`Я КОРО-
ЛЯ 3"

18.30 спецкор
19.00 ДжеДАI
19.35, 20.30 т/с "одинак"
21.25 Х/ф "ЕРА 

ДИНОЗАВРIВ"
23.10 Х/ф "ФУНТ ПЛОТI"
1.10 т/с "Iнспектор Алекс 2"
2.05 Х/ф "ЛЕГЕНДА ПРО 

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ"
ТонIС

6.00, 19.55 Щоденники Другої 
свiтової вiйни: день за 
днем

7.00, 18.00 Алло, лiкарю!
7.55, 13.40, 18.55, 21.10 Погода
9.50 Будьте здоровi!
10.45 Teen-клуб
11.55, 21.55 сумнозвiснi мiсця
14.00 оглядач
19.00 В гостях у Д. Гордона. 

Лайма Вайкуле
21.20, 4.45 Вiдлуння
22.30, 4.30 Дикi тварини
23.00, 5.15 тоП-10: таємницi 

i загадки
0.10 т/с "Нiч чорних краваток"

2.00 т/с "Життя на вершинi"
3.05 т/с "Пiсля опiвночi"
4.05 свiтськi хронiки

Канал "УКраЇна"
6.10, 16.10, 5.20 т/с "Адвокат"
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.20, 3.45 Подiї
7.15, 8.15 ранок з Україною
9.15 Зоряний шлях
11.30, 4.30 реальна мiстика
13.30 т/с "Черговий лiкар 2"
15.30 т/с "Черговий лiкар"
18.00 т/с "райське мiсце"
19.45 Говорить Україна
21.00 т/с "Коли минуле по-

переду"
23.00 Подiї дня
23.30 т/с "CSI. Мiсце злочину"
2.10 Х/ф "ЗАГУБЛЕНИЙ 

СВIТ"
ТеТ

6.00 Малята-твiйнята
6.45 Байдикiвка
7.10 М/с "Дора-мандрiвниця"
7.35 М/с "Елвiн i бурундуки"
8.00 Мультмiкс
9.50 М/с "Клуб Вiнкс: Школа 

чарiвниць"
10.45 т/с "Баффi - винищувач-

ка вампiрiв"
12.25, 17.50 Панянка-селянка
13.25, 14.30, 21.00 одного разу 

пiд Полтавою

13.55 танька i Володька
14.55 т/с "Домашнiй арешт"
15.55, 4.30 Вiталька
16.50, 20.00 Казки У Кiно
22.00, 2.50 Країна У
23.00 розсмiши комiка
0.00 т/с "отже"
0.35 т/с "свiтлофор"
1.35 т/с "сплiт. таємниця 

кровi"
2.00 теорiя зради
5.25 М/с "Пригоди капiтана 

Врунгеля"
нТн

4.35 Х/ф "МIМIНО"
6.05 Х/ф "СКРИНЬКА МАРIЇ 

МЕДIЧI"
7.50, 9.00, 19.30 т/с "Кулагiн та 

партнери"
8.30 ранковий "свiдок"
10.25, 17.25 т/с "Детективи"
12.00 т/с "Iнспектор Джордж 

Джентлi"
13.45, 14.20, 21.30 т/с "CSI: 

Маямi 8"
14.00, 19.00, 23.15, 2.20 свiдок
15.45 т/с "Морський патруль 

5"
23.45 т/с "Елементарно 2"
0.40 т/с "Код 100"
2.50 Випадковий свiдок
3.00 речДоК
3.50 Легенди бандитської одеси
4.15 Правда життя. Професiї

перший 
національний

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 5.10 Новини

6.10, 7.10, 8.10 спорт
6.15, 8.15 АгроЕра
6.20, 7.15, 8.20, 15.20, 22.50, 

23.30, 0.15 Погода
6.25, 23.00 Золотий гусак
6.45, 7.45, 8.25 смакота
7.20, 23.35 На слуху
8.35 Паспорт.ua
8.45, 0.20 телемагазин
9.00 Україна на смак
9.30, 2.35 Д/с "Вудро Вiлсон"
11.00 Засiдання Кабiнету 

Мiнiстрiв України
13.15 Нашi грошi
14.00 Вiйна i мир
15.30 свiтло
16.10 Путiвник прочанина
16.25 На пам`ять
16.40, 3.55 т/с "Анна Пiль"
17.30 Хочу бути
17.50 М/с "Попелюшка"
18.20, 1.20 Новинний блок
19.00, 1.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф "Iсторiя одного пере-

селення. Чехи i Україна"

19.55 слiдство.Iнфо
20.20, 4.40 Про головне
21.30, 5.35 Новини. спорт
21.50 т/с "Епоха честi"
22.40 Мегалот
22.55, 5.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки
2.10 Вiкно до Америки

Канал "1+1"
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 тсН
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 снiданок 

з "1+1"
9.30 Чотири весiлля 2
10.50, 12.20 Мiняю жiнку 2
12.55, 0.45 Лiга смiху
16.05 сказочная русь
17.15 т/с "Кохання проти долi"
20.30 секретнi матерiали
21.00 т/с "останнiй москаль"
22.00 одруження наослiп 3
23.30, 3.35 т/с "теорiя брехнi 3"

IнТер
5.50 М/ф
6.20, 14.10 "слiдство вели..." з 

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

Новини

7.15, 8.10 ранок з Iнтером
9.20 Давай одружимося
11.10, 12.25, 21.00 т/с "райськi 

яблучка. Життя продо-
вжується"

15.50, 16.45 речдок
18.00, 19.00 стосується кожного
20.00 Подробицi
23.40, 3.40 т/с "Пiзнай мене, 

якщо зможеш"
1.20, 5.00 "Подробицi" - "Час"
2.10 т/с "Чотири пори лiта"

ноВий Канал
3.00 Зона ночi
4.45, 18.00 Абзац
5.35, 6.55 Kids` Time
5.40 М/с "Хай живе король 

Джулiан"
7.00 т/с "Клiнiка"
9.10 Київ вдень та вночi
11.15 серця трьох
14.10 Зiрки пiд гiпнозом
19.00 Вар`яти
22.15 т/с "Гра престолiв"
1.35 Х/ф "ВАМПIРША"

СТБ
6.50, 16.00 Все буде добре!
8.50 Моя правда
10.45 МастерШеф
18.00, 22.00 Вiкна-Новини
18.30, 23.20 т/с "Коли ми 

вдома"

20.00, 22.45 МастерШеф. Дiти 2
0.55 слiдство ведуть екстра-

сенси
ICTV

4.25 служба розшуку дiтей
4.30 студiя Вашингтон
4.35 Факти
4.55 Провокатор
5.40 Дивитись усiм!
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi нови-

ни з К. стогнiєм
10.10 Громадянська оборона
11.05, 17.55 т/с "Життя i при-

годи Мишка Япончика"
12.05, 13.20 т/с "Вiддiл 44"
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф "ВОГОНЬ IЗ 

ПЕКЛА"
15.30, 16.20, 21.25 т/с "На 

трьох"
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 секретний фронт
23.20 Х/ф "У СМЕРТЕЛЬНIЙ 

НЕБЕЗПЕЦI"
1.15 т/с "Лас-Вегас 3"
2.40 стоп-10

Канал "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Нове Шалене вiдео по-

українськи

8.30, 10.55 облом.UA
8.55 секретнi матерiали
15.35 Х/ф "ПЛАН ПОГРАБУ-

ВАННЯ"
16.50, 23.20 Х/ф "ДИНАМIТ"
18.30 спецкор
19.00 ДжеДАI
19.35, 20.30 т/с "одинак"
21.25 Х/ф "ГРА СМЕРТI"
1.00 т/с "Iнспектор Алекс 2"
1.55 Х/ф "ЧОРНА ДОЛИНА"

ТонIС
6.00, 20.00 Щоденники Другої 

свiтової вiйни: день за 
днем

7.00, 18.00 Алло, лiкарю!
7.55, 13.40, 18.55, 21.10 Погода
9.50 Цивiлiзацiя Incognita
10.50, 22.00 сумнозвiснi мiсця
12.00 Калинове здоров`я
14.00 оглядач
19.00 В гостях у Д. Гордона. 

станiслав Бєлковський
21.30, 4.45 Глобал 3000
22.10, 4.15 Дикi тварини
22.45, 5.10 тоП-10: таємницi 

i загадки
23.50 Натхнення
0.00 т/с "Нiч чорних краваток"
1.10 т/с "Життя на вершинi"
2.50 т/с "Пiсля опiвночi"
3.50 свiтськi хронiки

Канал "УКраЇна"
6.10, 16.10, 5.20 т/с "Адвокат"
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Подiї
7.15, 8.15 ранок з Україною
9.15, 3.40 Зоряний шлях
11.30, 4.30 реальна мiстика
13.30 т/с "Черговий лiкар 2"
15.30 т/с "Черговий лiкар"
18.00 т/с "райське мiсце"
19.45 Говорить Україна
21.00 т/с "Коли минуле по-

переду"
23.00 Подiї дня
23.30 т/с "CSI. Мiсце злочину"

ТеТ
6.00 Малята-твiйнята
6.45 Байдикiвка
7.10 М/с "Дора-мандрiвниця"
7.35 М/с "Елвiн i бурундуки"
8.00 Мультмiкс
9.50 М/с "Клуб Вiнкс: Школа 

чарiвниць"
10.45 т/с "Баффi - винищувач-

ка вампiрiв"
12.25, 17.50 Панянка-селянка
13.25, 14.30, 21.00 одного разу 

пiд Полтавою
13.55 танька i Володька
14.55 т/с "Домашнiй арешт"
15.55, 4.30 Вiталька
16.50, 20.00 Казки У Кiно

22.00, 2.50 Країна У
23.00 розсмiши комiка
0.00 т/с "отже"
0.35 т/с "свiтлофор"
1.35 т/с "сплiт. таємниця 

кровi"
2.00 теорiя зради
5.25 М/с "Пригоди капiтана 

Врунгеля"
нТн

4.50 Х/ф "ГРАЧI"
6.20 Х/ф "КАБЛУЧКА З АМ-

СТЕРДАМА"
7.55, 9.00, 19.30 т/с "Кулагiн та 

партнери"
8.30 ранковий "свiдок"
10.25, 17.25 т/с "Детективи"
12.00 т/с "Iнспектор Джордж 

Джентлi"
13.45, 14.20, 21.30 т/с "CSI: 

Маямi 8"
14.00, 19.00, 23.15, 2.20 свiдок
15.45 т/с "Морський патруль 

5"
23.45 т/с "Елементарно 2"
0.40 т/с "Код 100"
2.50 Випадковий свiдок
3.00 речДоК
3.25 Легенди бандитської 

одеси
3.50 Правда життя. Професiї

перший 
національний

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 5.10 Новини

6.10, 7.10, 8.10 Ера бiзнесу
6.15, 7.15, 8.15 спорт
6.20, 8.20 АгроЕра
6.25, 7.20, 8.25, 11.35, 18.05, 

22.50, 23.30, 0.15 Погода
6.30, 23.00 Золотий гусак
6.45, 7.45, 8.30 смакота
7.25, 23.35 На слуху
8.35 Паспорт.ua
8.45, 0.20 телемагазин
9.00 Україна на смак
9.30 Д/с "Франклiн Делано 

рузвельт"
11.45 орегонський путiвник
12.15 суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

спорт
13.15 слiдство.Iнфо
14.00 Надвечiр`я. Долi
15.20, 22.35 обличчя вiйни
15.40 Бiатлон. Чс. Змiшана 

естафета
17.10, 3.55 т/с "Анна Пiль"
18.20, 1.20 Новинний блок
19.00, 1.55 Новини. Культура
19.20 Борхес
19.55 "схеми" з Н. седлецькою
20.20, 4.40 Про головне
21.50 т/с "Епоха честi"
22.55, 5.50 Вiчне

23.15 Пiдсумки
2.10 Бiатлон. Чс. I етап. 

Змiшана естафета
3.35 Д/ф "сiмдесятники. 

Микола Вiнграновський. 
Український орфей"

Канал "1+1"
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 тсН
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 снiданок 

з "1+1"
9.30 Чотири весiлля 2
10.55 Мiняю жiнку 3
12.20 Мiняю жiнку 2
12.55, 0.45 Лiга смiху
16.05 сказочная русь
17.15 т/с "Кохання проти долi"
20.30, 3.35 секретнi матерiали
21.00 т/с "останнiй москаль"
22.00 Чотири весiлля 6
23.00 Право на владу

IнТер
5.50 М/ф
6.20, 14.10 "слiдство вели..." з 

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

Новини
7.15, 8.10 ранок з Iнтером
9.20 Давай одружимося
11.10, 12.25, 21.00 
т/с "райськi яблучка. 
Життя продовжується"
15.50, 16.45 речдок

18.00, 19.00 стосується кожного
20.00 Подробицi
23.40, 3.25 т/с "Пiзнай мене, 

якщо зможеш"
1.20, 5.10 "Подробицi" - "Час"
2.05 т/с "Чотири пори лiта"
4.40 Великi українцi

ноВий Канал
3.15, 2.30 служба розшуку 

дiтей
3.20, 2.35 Зона ночi
4.55, 18.00 Абзац
5.45, 7.00 Kids` Time
5.50 М/с "Хай живе король 

Джулiан"
7.05 т/с "Клiнiка"
9.45 Київ вдень та вночi
12.00 серця трьох
14.45 Вар`яти
19.00 Зiрки пiд гiпнозом
22.40 т/с "Гра престолiв"
0.50 Х/ф "ВОНО"

СТБ
6.40, 16.00 Все буде добре!
8.40 Моя правда
10.35 МастерШеф
18.00, 22.00 Вiкна-Новини
18.30 т/с "Коли ми вдома"
20.00, 22.45 Я соромлюсь свого 

тiла 4
0.00 слiдство ведуть екстра-

сенси
ICTV

4.25 студiя Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Провокатор

5.35 Дивитись усiм!
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi нови-

ни з К. стогнiєм
10.10 секретний фронт
11.10, 17.50 т/с "Життя i при-

годи Мишка Япончика"
12.00, 13.20 т/с "Вiддiл 44"
12.45, 15.45 Факти.  День
13.35 Х/ф "У СМЕРТЕЛЬНIЙ 

НЕБЕЗПЕЦI"
15.30, 16.20, 21.25 т/с "На 

трьох"
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
23.20 Х/ф "НАПЕРЕКIР 

СМЕРТI"
1.10 т/с "Лас-Вегас 3"
2.35 стоп-10

Канал "2+2"
6.00 М/ф
8.00, 10.55 Нове Шалене вiдео 

по-українськи
8.30 облом.UA
8.55 Люстратор
16.35 Х/ф "ГРА СМЕРТI"
18.30 спецкор
19.00 ДжеДАI
19.35, 20.30 т/с "одинак"
21.25 Х/ф "БIЛИЙ ШКВАЛ"
0.00 Х/ф "АБСОЛЮТНИЙ 

СТРАХ"
1.45 Х/ф "ВИШНЕВI НОЧI"

ТонIС
6.00, 20.00 Щоденники Другої 

свiтової вiйни: день за днем

7.00, 18.00 Алло, лiкарю!
7.55, 10.10, 13.40, 21.10 Погода
9.55 Ландшафтнi iгри
10.55, 22.00 сумнозвiснi мiсця
11.50 Мистецтво входити в 

лiта
14.00 оглядач
19.00 В гостях у Д. Гордона. 

станiслав Бєлковський
21.20, 4.40 Вiдлуння
22.30 Дикi тварини
23.00, 5.10 тоП-10: таємницi 

i загадки
0.00 т/с "Нiч чорних краваток"
1.55 т/с "Життя на вершинi"
2.55 т/с "Пiсля опiвночi"
3.55 свiтськi хронiки
4.25 Цивiлiзацiя Incognita

Канал "УКраЇна"
6.10, 16.10, 5.20 т/с "Адвокат"
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Подiї
7.15, 8.15 ранок з Україною
9.15, 3.40 Зоряний шлях
11.30, 4.30 реальна мiстика
13.30 т/с "Черговий лiкар 2"
15.30 т/с "Черговий лiкар"
18.00 т/с "райське мiсце"
19.45 Говорить Україна
21.00 т/с "Коли минуле по-

переду"
23.00 Подiї дня
23.30 т/с "CSI. Мiсце злочину"

ТеТ
6.00 Малята-твiйнята
6.45 Байдикiвка
7.10 М/с "Дора-мандрiвниця"

7.35 М/с "Елвiн i бурундуки"
8.00 Мультмiкс
9.50 М/с "Клуб Вiнкс: Школа 

чарiвниць"
10.45 т/с "Баффi - винищувач-

ка вампiрiв"
12.25, 17.50 Панянка-селянка
13.25, 14.30, 21.00 одного разу 

пiд Полтавою
13.55 танька i Володька
14.55 т/с "Домашнiй арешт"
15.55, 4.30 Вiталька
16.50, 20.00 Казки У Кiно
22.00, 2.50 Країна У
23.00 розсмiши комiка
0.00 т/с "отже"
0.35 т/с "свiтлофор"
1.35 т/с "сплiт. таємниця кровi"
2.00 теорiя зради
5.25 М/с "Пригоди капiтана 

Врунгеля"
нТн

4.20 Х/ф "ДИКЕ КОХАННЯ"
6.20 Х/ф "КАТАЛА"
7.50, 9.00, 19.30 т/с "Кулагiн та 

партнери"
8.30 ранковий "свiдок"
10.25, 17.25 т/с "Детективи"
12.00 т/с "Iнспектор Джордж 

Джентлi"
13.45, 14.20, 21.30 т/с "CSI: 

Маямi 8"
14.00, 19.00, 23.15, 2.20 свiдок
15.45 т/с "Морський патруль 5"
23.45 т/с "Елементарно 2"
0.40 т/с "Код 100"
2.50 Випадковий свiдок
2.55 речДоК

Вчора у книгарні була 
вкрадена книга «Як жити 
по-християнськи». 

Хлопчик-хуліган п’ять 
днів не міг потрапити 
додому. Він за звичкою 
дзвонив в двері та вті-
кав. 

Цікаве спостереження: 
90% ледачих чоловіків 
вважають, що їм йде бо-
рода. 

До візиту президента в 
лікарню завезли здоро-
вих хворих. 

Листоноша, який при-
ніс лист стриптизерці 
не зміг утриматися від 
фрази «Танцюйте, вам 
лист». 

Колгоспниця Люба так 
поспішала додому, що 
забула полити помідо-
ри. Ось вже воістину, 
«пішла любов – зів’яли 
помідори».

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 
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п’ятниця, 10 лютого

субота, 11 лютого

Місяць: у першій чверті – в ніч із 
п’ятниці, 3-го, на суботу, 4 лютого; по-
вний – у ніч із п’ятниці, 10-го, на субо-
ту, 11 лютого; в останній чверті – у ніч 
із суботи, 18-го, на неділю, 19 лютого; 
новий – у неділю, 26 лютого.

Цьогорічний завершальний зимо-
вий місяць вирізняється насамперед 
особливо сприятливими умовами ви-
димості найближчої до Землі планети 
Венера, третьої за яскравістю після 
Сонця та Місяця, котра за відсутнос-
ті хмарності сяятиме потужним білим 
«вогнем» не лише на тлі згасаючої ве-
чірньої заграви, а й на темному небі орі-
єнтовно до середини першої половини 
ночі. Просторова віддаль до планети 
протягом місяця зменшиться від при-
близно половини до третини відстані 
від Землі до Сонця, проте блиск Ве-
нери, сягнувши максимуму 17 лютого, 
надалі поступово слабшатиме, адже 
вона все більше повертатиметься до 
нас своєю нічною півкулею. Увечері 28 
лютого неподалік Вечірньої Зорі можна 
буде бачити вузький серп «молодого» 
Місяця.

Наступне за яскравістю сві-
тило – планета-гігант Юпітер – 
з’являтиметься над південно-східною 
ділянкою небокраю ближче до опівночі, 
але найкраще його спостерігати в дру-
гій половині ночі. Як і у січні, він усе ще 
перебуватиме дещо «вище» біло-бла-
китної зорі Спіка, найпомітнішої у зоді-
акальному сузір’ї Діва. Щербатий диск 
Місяця пройде над ними 15 лютого.

Близько середини першої поло-
вини ночі над південним обрієм міни-
тиметься всіма барвами веселки най-
блискучіша зоря нічного неба Сиріус. 
Зазвичай велика яскравість зорі ще не 
є свідченням її просторової близькості, 
адже світність навіть «нормальних» зі-
рок може відрізнятися у мільярди разів, 
проте на нашому небі із усіх видимих 
неозброєним оком зір найближчий до 
Сонця саме Сиріус.

Зоряне небо з давніх-давен зача-
ровувало людей своєю незбагненною 

красою і таємничістю, пробуджувало в 
душах найвищі почуття та прагнення, 
було джерелом наснаги і натхнення. 
Проте головний секрет його притягаль-
ної сили, можливо, полягає у підсвідо-
мому відчутті спорідненості з міріадами 
далеких зір, адже, опираючись на су-
часні досягнення науки, без особливого 
перебільшення можна твердити, що не 
лише наша планета, тобто світ, в якому 
ми живемо, але й наші тіла складають-
ся переважно із… зоряної речовини! 
Як нині відомо, на початковому етапі 
свого існування Всесвіт був заповне-
ний, за великим рахунком, лише дво-
ма найлегшими хімічними елементами 
– воднем (75 відсотків за масою) та 
гелієм (25 відсотків), у суміші яких у не-
значних кількостях зустрічалися також 
літій та берилій. Решта ж «цеглинок» 
світобудови згідно періодичної таблиці 
Д. І. Менделєєва, без низки яких не-
можливе існування не лише живих ор-
ганізмів, але й землеподібних планет, 
була синтезована в ядерних реакціях, 
які відбуваються як у надрах зірок, так 
і при їхніх вибухах на заключних етапах 
еволюції. Розповсюджуючи синтезова-
ні хімічні елементи у навколишній про-
стір, зорі збагачують ними газопилові 
туманності, в яких згодом відбуваєть-
ся формування нових поколінь світил 
та їхніх планетних систем. У нашому 
Сонці, наприклад, елементів, важчих 

за гелій, приблизно два відсотки. Утім, 
навіть такого, на перший погляд, не-
значного збагачення туманності, з якої 
близько чотирьох мільярдів шестисот 
мільйонів років тому виникла Сонячна 
система, виявилося достатньо, щоб 
біля нашого головного світила утво-
рилися кам’янисті планети, а на одній 
із них виникло життя… Цікаво, що, за 
найновішими оцінками, вік найближчої 
до нас системи із двох зір Альфа Цен-
тавра, вельми подібних за своїми осно-
вними характеристиками до нашого 
денного світила, значно більший, ніж у 
Сонця, а вміст важких хімічних елемен-
тів у них перевищує сонячний як міні-
мум на тридцять відсотків. Тож за цими 
критеріями перспективності для розви-
тку життя система Альфа Центавра до-
статньо несподівано виглядає краще за 
Сонячну…

26 лютого на нашій планеті від-
будеться кільцеподібне сонячне за-
темнення, під час якого місячний диск 
через менші видимі розміри не зможе 
повністю затулити сонячний, лишивши 
від нього тонке яскраве кільце, проте з 
території України воно не спостерігати-
меться.

18 лютого Сонце перейде із зодіа-
кального знаку Водолія (Aquarius) у зо-
діакальний знак Риб (Pisces).

Володимир БЕЗУГЛиЙ,
аматор астрономії.

КалеНдар НеБеСНиЙ і земНиЙ

лЮтий – 2017
«Якби не зима, то й літо було б довше» – має рацію народне прислів’я. 

Однак нам випало жити в один із льодовикових періодів, котрі, як стверджу-
ють фахівці, загалом панували на нашій планеті лише близько п’ятнадцяти 
відсотків усього терміну її існування і для яких якраз і характерні добре зна-
йомі навіть нам, жителям помірних широт, тривалі суворі зими. Решту ж 
часу клімат Землі був безморозний, а сніговий та льодовий покрив не утво-
рювалися навіть на полюсах, що, вочевидь, обумовлювалося принципово 
іншим перерозподілом сонячного тепла по поверхні планети: нині високі 
широти обігрівають головним чином потужні меридіональні океанічні течії, 
тоді як найефективнішим є дуже ослаблене у наш час пряме атмосферне 
перенесення тепла від перегрітого екватора до «задубілих» полюсів.

перший 
національний

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 5.10 Новини

6.10, 7.10, 8.10 спорт
6.15, 8.15 АгроЕра
6.20, 7.15, 8.20, 12.05, 23.30, 0.15 

Погода
6.25 Життєлюб
6.45, 7.45, 8.25 смакота
7.20, 23.35 На слуху
8.35 територiя закону
8.40 Паспорт.ua
8.45, 0.20 телемагазин
9.00 Д/ф "Легенди тофу"
9.30 Д/с "Франклiн Делано 

рузвельт"
12.15 суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

спорт
13.15 "схеми" з Н. седлецькою
14.00 Вiра. Надiя. Любов
15.20 обличчя вiйни
15.40 Бiатлон. Чс. спринт 

7,5 км
17.10 т/с "Анна Пiль"
17.55 Д/ф "Iван терещен-

ко. Колекцiонер справ 
благодiйних"

18.20, 1.20 Новинний блок
19.00, 1.55 Новини. Культура

19.25 Вiйна i мир
20.20, 4.35 Про головне
21.50 Концерт солiстiв 

Нацiональної опери
22.55, 5.50 Вiчне
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
2.10 Музичне турне
3.10 Бiатлон. Чс. I етап. 

спринт 7,5 км
Канал "1+1"

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30 тсН

6.45, 7.10, 8.10, 9.10 снiданок 
з "1+1"

9.30 Чотири весiлля 2
10.50 Мiняю жiнку 3
12.20 Мiняю жiнку 2
12.50, 2.30 Лiга смiху
15.55 сказочная русь
17.15 т/с "Кохання проти долi"
20.20 Вечiрнiй Київ
22.20 Вечiрнiй квартал
0.15 Х/ф "ЧОГО ХОЧУТЬ 

ЖIНКИ"
IнТер

6.00 М/ф
6.20, 14.10 "слiдство вели..." з 

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

Новини

7.15, 8.10 ранок з Iнтером
9.20 Давай одружимося
11.10, 12.25 т/с "райськi яблуч-

ка. Життя продовжується"
15.50, 16.45 речдок
18.05 стосується кожного
20.00 Подробицi
21.00 Чорне дзеркало
23.00 Х/ф "ВАША ЗУПИНКА, 

МАДАМ"
0.55 "Подробицi" - "Час"
1.50 Х/ф "ВЕСЬ СВIТ В ОЧАХ 

ТВОЇХ"
2.55 Х/ф "ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА 

ДУНАЄМ"
4.30 Чекай на мене

ноВий Канал
3.00, 2.00 Зона ночi
4.10, 18.00 Абзац
5.00, 6.55 Kids` Time
5.05 М/с "Хай живе король 

Джулiан"
7.00 т/с "Клiнiка"
8.10 Київ вдень та вночi
10.30 Вiд пацанки до панянки
19.00 Вар`яти
22.40 т/с "Гра престолiв"

СТБ
5.45 Моя правда
7.40 Х/ф "П`ЯТЬ РОКIВ ТА 

ОДИН ДЕНЬ"
9.35 Х/ф "ШВИДКА ДОПО-

МОГА"
18.00, 22.00 Вiкна-Новини
18.30 т/с "Коли ми вдома"

20.00 Х/ф "СЕСТРОНЬКА"
22.35 Х/ф "ЗНАК ДОЛI"
0.55 слiдство ведуть екстра-

сенси
ICTV

4.25 служба розшуку дiтей
4.30 студiя Вашингтон
4.35 Факти
4.55 Провокатор
5.40 Дивитись усiм!
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi нови-

ни з К. стогнiєм
10.10 Iнсайдер
11.05, 17.40 т/с "Життя i при-

годи Мишка Япончика"
12.00, 13.20 т/с 
 "Вiддiл 44"
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф "НАПЕРЕКIР 

СМЕРТI"
15.20, 16.20 т/с "На трьох"
18.45, 21.05 Факти. 
 Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25 Дизель-шоу
23.25 Х/ф "ВДРУГЕ НЕ ПО-

САДЯТЬ"
1.25 т/с "Лас-Вегас 3"
2.50 стоп-10

Канал "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Нове Шалене вiдео по-

українськи

8.30 облом.UA
8.55 Д/ф "Нереальнi iсторiї"
10.55 супероблом.UA
15.55 Х/ф "БIЛИЙ ШКВАЛ"
18.30 спецкор
19.00 ДжеДАI
19.25 Х/ф "ЮРСЬКI 

МИСЛИВЦI"
21.15 Х/ф "НЕЗНАЙОМЕЦЬ"
23.00 Змiшанi єдиноборства. 

UFC
1.30 т/с "Iнспектор Алекс 2"
2.25 секретнi матерiали
3.15 Х/ф "ЧОТИРИ ЛИСТИ 

ФАНЕРИ"
ТонIС

6.00 Щоденники Другої 
свiтової вiйни: день за 
днем

7.00, 18.00 Алло, лiкарю!
7.55, 13.40, 21.00 Погода
10.25 сумнозвiснi мiсця
10.45 Дикi тварини
11.15 Будьте здоровi!
12.00 Teen-клуб
14.00 оглядач
19.00 Баскетбол. суперлiга. 

"Днiпро" - "Черкаськi 
Мавпи"

21.15, 4.25 Вiдлуння
21.50 Х/ф "ЕМIГРАНТ"
0.00 т/с "Нiч чорних краваток"
1.15 т/с "Життя на вершинi"
2.55 т/с "Вихiдний, пiсля 

опiвночi"

3.55 свiтськi хронiки
4.55 океан-ВЕт

Канал "УКраЇна"
6.10, 16.10 т/с "Адвокат"
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.40 Подiї
7.15, 8.15 ранок з Україною
9.15, 5.00 Зоряний шлях
11.30, 3.30 реальна мiстика
13.30 т/с "Черговий лiкар 2"
15.30 т/с "Черговий лiкар"
18.00 т/с "райське мiсце"
19.45 Говорить Україна
21.00, 23.30 т/с "Коли минуле 

попереду"
23.00 Подiї дня
0.10 т/с "C.S.I.: Мiсце злочину"

ТеТ
6.00 Малята-твiйнята
6.45 Байдикiвка
7.10 М/с "Дора-мандрiвниця"
7.35 М/с "Елвiн i бурундуки"
8.00 Мультмiкс
10.05 М/с "Клуб Вiнкс: Школа 

чарiвниць"
10.30 Х/ф "ЯК ВТРАТИТИ 

ДРУЗIВ I ПРИМУ-
СИТИ ВСIХ ТЕБЕ 
НЕНАВИДIТИ"

12.25, 17.50 Панянка-селянка
13.25, 14.30 одного разу пiд 

Полтавою
13.55 танька i Володька
14.55 т/с "Домашнiй арешт"
15.55, 4.30 Вiталька

16.50 Казки У Кiно
20.00 М/ф "Шалений Мада-

гаскар"
20.20 М/ф "Мiстер Пiбодi та 

Шерман"
22.00 Х/ф "КРАСИВЕ ЖИТ-

ТЯ"
0.00 т/с "отже"
0.35 т/с "свiтлофор"
1.35 т/с "сплiт. таємниця 

кровi"
2.00 теорiя зради
2.50 Країна У
5.25 М/с "Пригоди капiтана 

Врунгеля"
нТн

4.20 Х/ф "IНСПЕКТОР 
ЛОСЄВ"

7.55, 9.00, 19.30 т/с "Кулагiн та 
партнери"

8.30 ранковий "свiдок"
10.25, 17.25 т/с "Детективи"
12.00 т/с "Iнспектор Джордж 

Джентлi"
13.45, 14.20, 21.30 т/с "CSI: 

Маямi 8"
14.00, 19.00, 23.15, 2.20 свiдок
15.45 т/с "Морський патруль 

5"
23.45 т/с "Елементарно 2"
0.40 т/с "Код 100"
2.50 Випадковий свiдок
3.00 речДоК
3.55 Легенди бандитської одеси
4.15 Правда життя. Професiї

перший 
національний

6.00 У просторi буття
6.30, 7.00, 8.00, 23.20, 0.15 

Погода
6.35 Пiдсумки
7.05 АгроЕра. Пiдсумки
7.20 Шеф-кухар країни
8.10 смакота
8.35 тепло.ua
8.45, 0.20 телемагазин
9.00 М/с "Книга джунглiв"
9.50 Хто в домi хазяїн?
10.15 Хочу бути
10.50 т/с "Красунi Едiт Уортон"
15.10 Книга.ua
15.40 Бiатлон. Чс. спринт 

10 км
17.15 Чоловiчий клуб. спорт
18.20 Чоловiчий клуб
19.00, 22.00 Нацiональний 

вiдбiр учасника вiд 
України на Мiжнародний 
пiсенний конкурс "Євро-
бачення-2017". 2 тур

21.00, 5.35 Новини
21.30 Мистецький пульс 

Америки
22.50 Мегалот
23.00 свiт on-line
23.25 Життєлюб
23.50 Золотий гусак

1.20 Музичне турне
2.20 Бiатлон. Чс. I етап. 

спринт 10 км
3.40 Д/с "Франклiн Делано 

рузвельт"
Канал "1+1"

6.45 Грошi
8.00 снiданок. Вихiдний
10.00, 22.55 свiтське життя
11.00 одруження наослiп 3
12.50 Голос країни 7
15.25, 21.15 Вечiрнiй квартал
17.30 Х/ф 
 "НЕДОТУРКАНI"
18.30 розсмiши комiка
19.30 тсН
20.15 Українськi сенсацiї
23.55, 4.20 Х/ф "ЗАКЛИНАЧ 

КОНЕЙ"
IнТер

6.15 М/ф
7.05, 0.55 "Подробицi" - "Час"
8.00, 2.15 Х/ф "СТЕЖКИ-

ДОРIЖКИ"
9.30 Україна вражає
10.00, 3.20 Iрина Муравйова. 

Не учiть мене жити!
11.00, 4.05 Х/ф "АРТИСТКА З 

ГРИБОВА"
13.50 Х/ф 

"НАЙПРИВАБЛИВIША I 
НАЙСИМПАТИЧНIША"

15.20, 20.30 т/с "особистi об-
ставини"

20.00 Подробицi
23.00 Х/ф "ГЕЙМЕР"
1.25 Мерiлiн Монро. Непри-

каяна
ноВий Канал

3.00, 2.35 Зона ночi
5.50, 7.45 Kids` Time
5.55 М/с "Хай живе король 

Джулiан"
7.50 Половинки
9.45 ревiзор
12.50 Пристрастi за ревiзором
15.20 М/ф "Хранителi снiв"
17.00 М/ф "Заплутана iсторiя"
19.00 Х/ф "БIЛОСНIЖКА: 

ПОМСТА ГНОМIВ"
21.00 Х/ф "КРАСУНЯ I ЧУ-

ДОВИСЬКО"
23.10 Х/ф 
 "ПЕРЕВЕРТНI"
1.00 Х/ф "ВОНО"

СТБ
5.50 ВусоЛапоХвiст
8.00 Караоке на Майданi
9.00 Все буде смачно!
10.05 Х/ф "СЕСТРОНЬКА"
12.00 Х/ф "ЗНАК ДОЛI"
14.10 МастерШеф Дiти 2
19.00 Євробачення 2017
21.30 т/с "Коли ми вдома"
22.30 Євробачення 2017. 

Пiдсумки голосування
23.20 Давай поговоримо про 

секс 3

1.15 слiдство ведуть екстрасенси
ICTV

4.35 Факти
4.55 Х/ф "КОРАБЕЛЬ 

"МIСЯЧНИЙ ГОНЩИК"
7.00 Дивитись усiм!
7.55 Краще не повторюй!
8.55 Я зняв!
9.50 Дизель-шоу. Дайджест
10.50, 11.50 особливостi 

нацiональної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "БЛИЗНЮКИ"
15.05 Х/ф "МОЯ МАЧУХА - 

IНШОПЛАНЕТЯНКА"
17.00 Х/ф "СТIЙ! БО 

МОЯ МАМА БУДЕ 
СТРIЛЯТИ"

18.45 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. стогнiєм
20.05 Х/ф "ПIСЛЯ ЗАХОДУ 

СОНЦЯ"
21.55 Х/ф "ВIД КОЛИСКИ ДО 

МОГИЛИ"
23.50 Х/ф "ВДРУГЕ НЕ ПО-

САДЯТЬ"
1.40 т/с "Лас-Вегас 3"
3.00 т/с "Код Костянтина"

Канал "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Нове Шалене вiдео по-

українськи
8.30 облом.UA
10.15 Х/ф "ЗЕМЛЯ ПIД 

УДАРОМ"

12.00 Top Gear
13.05 Х/ф "ЗЕМНИЙ 

АПОКАЛIПСИС"
14.45 Х/ф "ЮРСЬКI 

МИСЛИВЦI"
16.35 Х/ф "100 000 000 ДО 

НАШОЇ ЕРИ"
18.05 Х/ф "НЕЗНАЙОМЕЦЬ"
19.55 Х/ф "МIЦНИЙ 

ГОРIШОК 2"
22.10 Х/ф "ГЛИБИННА 

БОМБА"
23.55 Х/ф "БОЛОТНА 

АКУЛА"
1.25 Х/ф "АБСОЛЮТНИЙ 

СТРАХ"
3.00 секретнi матерiали
3.50 Х/ф "ВIДЬМА"

ТонIС
5.50 Х/ф "ЕМIГРАНТ"
7.55, 10.25, 12.15, 16.10 Погода
9.50 "Шеф-кухар країни" з М. 

Поплавським
11.15 Калинове здоров`я
11.45, 17.20, 4.15 Неприручена 

Азiя
13.35 Iпостасi спорту
14.10 Завтра-сьогоднi
15.30 соцiальний статус: ваша 

пенсiя
16.20 океан-ВЕт
17.45 Павло Зiбров "У нас є 

все"
19.50 Життя в цифрi
20.20 Анна Конда. Вишивний 

альбом (Бiлий)

20.40 Анна Конда. Джинсовий 
альбом (Чорний)

21.20, 5.10 Формула Пруста. 
Андрiй Демиденко

21.50 Х/ф "ШАРАДА"
0.00 т/с "Вихiдний, пiсля 

опiвночi"
1.10 т/с "Нiч чорних краваток"
2.50 т/с "Життя на вершинi"
3.40 свiтськi хронiки
4.05 Кумири

Канал "УКраЇна"
7.00, 15.00, 19.00, 1.30 Подiї
7.10, 5.00 Зоряний шлях
9.15 Х/ф "ПЕРЕВIРКА НА 

ЛЮБОВ"
11.15, 15.20 т/с "Коли минуле 

попереду"
17.00, 19.40 т/с "теща-коман-

дир"
21.40 Х/ф "ДВI МИТI 

ЛЮБОВI"
23.35 реальна мiстика
2.10 т/с "CSI. Мiсце злочину"

ТеТ
6.00 Малята-твiйнята
6.45 Байдикiвка
7.10 М/с "Дора-мандрiвниця"
7.35 М/с "Елвiн i бурундуки"
8.00 Мультмiкс
9.15 М/с "Шаленi кролики. 

Вторгнення"
10.40 М/ф "Ведмедi-сусiди: 

Зимовi канiкули"
11.50 Х/ф "РАПУНЦЕЛЬ"
13.00 Х/ф "ЗНОВУ ТИ"

14.45, 4.30 Вiталька
15.50 Х/ф "КРАСИВЕ ЖИТ-

ТЯ"
17.50 М/ф "Шалений Мада-

гаскар"
18.10 М/ф "Мiстер Пiбодi та 

Шерман"
19.50 Казки У Кiно
20.50 одного разу пiд Пол-

тавою
22.00, 2.50 Країна У
0.00 т/с "отже"
0.35 т/с "свiтлофор"
1.35 Шпiлiвiлi
2.00 теорiя зради
5.25 М/с "Пригоди капiтана 

Врунгеля"
нТн

6.00 Х/ф "ВIЧНИЙ ПОКЛИК"
11.30, 3.15 речДоК
13.50 склад злочину
15.20 т/с "Детективи"
19.00, 2.25 свiдок
19.30 Х/ф "ПОМСТА: 

ЗВОРОТНА СТОРОНА 
ЛЮБОВI"

21.20 Х/ф "НЕБЕЗПЕЧНИЙ 
БАНГКОК"

23.15 Х/ф "ЯК ПОГРАБУВА-
ТИ БАНК"

0.50 Х/ф "ХРЕЩЕНИЙ ПЕС"
3.00 Випадковий свiдок
4.00 Легенди бандитської 

одеси
4.40 Правда життя. Професiї

якою буДе 
ПогоДа в лютому 

2017 року?
За актуальними прогнозами, погода в лютому 

буде морозною. На початку місяця очікуються ряс-
ні опади снігу. Температура повітря становитиме 
приблизно -20...-90С. Снігопади також очікуються 
в середині лютого. На день святого Валентина за-
коханим доведеться померзнути, адже темпера-
тура повітря буде коливатися в межах -15...-90С.

Про це повідомляє Infokava.com з посилан-
ням на meteoprog.ua

Останній місяць зими в Україні характеризу-
ється частою зміною атмосферних процесів, це 
призводить до коливання температури повітря. З 
середини лютого починається поступове підви-
щення температури. Варто відзначити, що астро-
номічна зима закінчується 21 березня. Середня 
температура повітря коливається в межах -7...-60С 
на сході і північному сході; -2...-10С на південно-
заході і в Закарпатті.

Абсолютний мінімум (-390С) температури був 
зафіксований у 1893 році в Луганську; максимум – 
в Роздольному в 1958 році +240С.

Середня місячна кількість опадів становить 30-
35 мм.

Середня місячна температура лютого вище ніж 
у січні на 1-20С.
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Напередодні цього Дня Всесвітня Організація охо-
рони здоров`я (ВООЗ) разом із Міжнародним союзом по 
боротьбі з онкологічними захворюваннями (UICC) закли-
кають уряди, громадські, наукові й медичні організації та 
засоби масової інформації об`єднатися навколо цієї ідеї, 
скоординувати свої зусилля та «провести заходи, що 
спрямовані на поширення інформованості суспільства про 
хворобу, яка викликає мільйони смертей щорічно».

На жаль, актуальність проблеми захворюваності на рак 
не перебільшена. Як у цілому в світі, так і в країні і в нашому 
Макарівському районі спостерігається зростання кількості 
випадків злоякісних новоутворень різних локалізацій.

Найбільшу питому вагу мають злоякісні новоутворення 
шийки матки і молочних залоз у жінок та легенів і шлунка в 
чоловіків. Рак шкіри вражає обидві статі.

Як свідчить статистика, в Україні кожний 4-й чоловік 
і кожна 6-а жінка можуть опинитися в числі онкохворих. 
Чому?  Назвемо причини, що можуть викликати рак:

- ожиріння: надлишковий рівень інсуліну, властивий 
людям з надмірною вагою, стимулює розвиток пухлин в 
кишковику та підшлунковій залозі;

- алкоголь: зловживання алкоголем збільшує ризик 
розвитку пухлин ротової порожнини, гортані та стравохо-
ду, печінки, молочної залози і кишковика;

- тютюн: паління може викликати рак легенів або рак 
ротової порожнини;

- професійні чинники: посадові обов`язки деяких 
працівників зобов`язують їх контактувати з небезпечними 
канцерогенними чинниками;

- ультрафіолет: ультрафіолетове випромінювання в 
складі сонячного світла є основною причиною раку шкіри.

- соціально-економічні чинники: зменшення офіцій-
но працевлаштованих осіб, які підлягають періодичним 
профілактичним медоглядам, зменшення статків населен-
ня.

Для запобігання розвитку злоякісних новоутво-
рень необхідно:

- відмова від зловживання алкоголем, тютюном;
- нормалізація ваги;
- раціональне харчування;
- дотримання санітарних правил і норм на робочих місцях;
- зменшення часу перебування під прямими сонячни-

ми променями і в соляріях;
- проходження періодичних медичних оглядів і своє-

часне звернення за медичною допомогою за наявності 
будь-яких скарг на стан здоров`я чи симптомів хвороби;

- самоогляд шкіри і доступних слизових за допомогою 
дзеркала не рідше одного разу на тиждень (самоогляд мо-
лочних залоз жінками, наприклад, при прийманні душу;

- своєчасне виявлення і лікування будь-яких запальних 
процесів шкіри і внутрішніх органів, таках як хронічний га-
стрит, коліт, аднексит   і т.д.;

- диспансерний нагляд і своєчасне відвідування лікаря 
з приводу різноманітних доброякісних новоутворень (не-
вуси, кісти, аденоми), і передракових станів (ерозіі шийки 
матки, поліпи, лейкоплакія слизової рота), які при неспри-
ятливих обставинах можуть перетворитися на рак.

При найменших ознаках нездужання слід звертатися 
до сімейного лікаря, який встановить діагноз та виключить 
(чи запідозрить) онкологічну проблему (після чого напра-
вить на консультацію до спеціаліста).

Ознаки, які повинні насторожити:
- незвичайна припухлість або набряк на тілі, в паху, па-

хових западинах, на шиї;
- зміни в молочних залозах у жінок та грудних у чоло-

віків (ущільнення, вузли, почервоніння шкіри, втягування 
соска, асиметрія, біль в одній із залоз);

- зміни на шкірі (будь які нові родимки, плями, особли-
во чорного кольору, старі родимки які почали збільшува-
тися, кровити, часто травмуються одягом);

- незагоювані рани, виразки, особливо більше декіль-
кох тижнів, виразки в роті, постійні потертості від зубних 
протезів, білі нальоти на слизовій рота;

- охриплий голос, стійкий кашель, задишка, симптоми 
застуди, що триває більше трьох тижнів;

- стійкі утруднення при ковтанні, тривалий, протягом 
декількох днів біль або дискомфорт після прийому їжі;

- порушене сечовипускання (частіше, ніж звичайно, чи 
просто бажання помочитися, кров у сечі);

- кров у калі або чорний кал;
- позиви до частого випорожнення кишковика, дис-

комфорт в області промежини, низу живота;
- часті чи постійні здуття живота, метеоризм, бурчання, 

проноси, закрепи;
- кашель із кров`ю.

Існують ще так звані «малі», неспецифічні симптоми, 
які описав академік О.І.Савицький:

- невмотивована слабкість, швидка втомлюваність;
- різке схуднення;
- недокрів`я, що проявляється блідістю;
- психічна депресія.
Звичайно, чим раніше виявлена хвороба, тим успішні-

шим буде її лікування. 
Для цього в нашій Центральній районній лікарні є діа-

гностична апаратура, яка останній рік активно оновлюєть-
ся, закуповується нова, та фахівці, котрі проводять обсте-
ження як дітей, так і дорослих. 

Використовуються інформативні методи діагностики: 
рентгеноскопія і рентгенографія, ультразвукове обсте-
ження практично всіх органів, є можливість за допомогою 
ендоскопів оглянути слизову оболонку стравоходу, шлун-
ка, 12-палої кишки, товстого кишковика, зробити імуно-
логічний аналіз крові на онкомаркери, патогістологічне 
дослідження. 

У випадку необхідності поглиблених спеціальних до-
сліджень до послуг пацієнта Київський обласний онкодис-
пансер, Національний інститут раку та ряд інших закладів.

Досить щонайменше один раз на рік пройти профілак-
тичний медичний огляд, щоб убезпечити певною мірою 
своє життя і слід бути вкрай відвертим з лікарем, коли 
мова йде про ознаки захворювання, тому що від цього за-
лежить результат обстеження.

Якщо ж біда все ж спіткала людину, то вона не залишаєть-
ся наодинці з хворобою. Кваліфіковані спеціалісти завжди 
готові прийти на допомогу: оглянуть, обстежать, визначать 
тактику лікування та подальшої реабілітації, нададуть необ-
хідну медичну допомогу і психологічну підтримку.

Вадим ГЕРАСиМчУК,
онколог.

4 лютого – вСеСвітНіЙ деНь БоротьБи проти раКу:

поДолаємо хворобу разом!
Всесвітній день боротьби проти раку, який відзначається прогресивним людством 4 лютого вже більше 

15 років поспіль, призваний надати додаткову можливість зосередити увагу суспільства на попередженні 
одного із найтяжчих захворювань сучасності та поліпшенні якості життя онкологічних хворих.

олександр рєЗніков: «мені хочеться багато Зробити»

Щорічно в Україні реєструють більш ніж 160 тис. 
захворювань на рак.

Щороку від раку помирає близько 90 тис. осіб, з 
них 35% працездатного віку.

Щодня в Україні встановлюють діагноз «рак» 
450 особам, вмирає від раку 250 людей.

Щогодини реєструють понад 20 нових випадків 
захворювання, а 10 жителів України помирає від 
раку.

Під наглядом Макарівськоі ЦРЛ перебуває 1112 
пацієнтів із онкопатологією. Із них -  132 виявлені в 
2016 р.

Закінчення. початок на 3 стор.
– Розкажіть, чи вдається економити гроші лікарні 

та на чому саме?
– Що стосується економічного блоку, то ми вже бага-

то зробили. Ми знаємо, де можна економити і на чому. В 
останні два місяці економили на комунальних послугах. І 
кошти, що зекономили, використали на додаткове при-
дбання ліків. Мало знайдете таких установ у районах, де 
виділяються такі суми на лікування та харчування завдяки 
районній державній адміністрації та районній раді. 

А зараз ми намагаємось вийти на ті пріоритети,  які ви-
суває Кабмін. Це коли хворий знаходиться на лікарняному 
ліжку, повністю забезпечений ліками. Плануємо, що 85% 
пацієнтів, котрі будуть надходити по невідкладній допо-
мозі, ми зможемо забезпечити всіма необхідними ліками 
та засобами.

Готуємось також до тендерних закупівель ліків через 
систему «ПРОЗОРРО», готуємо відповідні лоти. Це стало 
можливим завдяки коштам, виділеним, знову ж таки, рай-
держадміністрацією та районною радою. Також вдалося 
зробити запас ліків під кінець року, це дасть можливість 
місяць-два забезпечувати хворих необхідними препара-
тами і медичними засобами.

– чи передбачає реформа скорочення персоналу, 
оптимізацію закладу?

– В даний час ми зупинились на тому, що з 195 ліжок 
залишиться 175. Практично та фізично ніхто від цього не 
постраждав з персоналу. Денний стаціонар передав 20 лі-
жок туди, де це більш необхідно, – на «первичку» разом з 
ліжками і персонал перейшов. Ми повинні були скороти-
ти в рази більше. В нас мало бути 140 ліжок. Але ми обі-
йшлись меншими втратами, ніж 55 ліжок. Якщо будемо 
грамотно працювати, то збережемо всі 175 ліжок. 

– чи планується закриття пологового відділення? 
якщо ні, то чи є шанс, що в Макарівському пологово-
му відділенні почнуть більше народжувати, а не їзди-
ти в інші міста? 

– Ми зараз придбали сучасне обладнання. Хочу сказа-
ти, що мало які райони можуть похвалитися тим, що в них 
є такі можливості як у нас – мати маленький перенаталь-
ний районний центр. У нас зараз дуже гарне обладнання 
і ще плануємо закупити. І ми зараз дуже активно почали 
працювати з нашими мешканцями. Гінекологи склали 
план виїзних прийомів по селах, також плануються виїзди 
і в сусідні райони. 

Так, проходять зміни у відділенні. Молоді спеціалісти 
хочуть працювати і тісно спілкуються з центрами в Києві 
та переймають досвід. Є в нас і проблеми, але ми їх ви-
рішуємо. Тому шукаємо сюди фахівця. І тут річ не в кадро-
вих замінах, вони тут ні до чого. Ще одна розумна голова і 
руки нам би в цьому відділенні не завадили. І хотілось би, 

щоб наші жінки тут народжували. І ми все  зробимо, щоб 
тут отримували відповідну кваліфіковану допомогу як ма-
мочки, так і діточки.

 Що ж стосується жіночої консультації, то вона як пра-
цювала, так і працює. Жіноча консультація змінюється, 
кадри молоді прийдуть працювати вже з лютого місяця.

– чи планується проведення перевірок лікарів на 
профпридатність? якщо так, то коли це буде?

– Постійно перевірки проводяться. Ця система конт-
ролю існує на різних рівнях. Перший – самоконтроль, 
другий – це керівники підрозділів, третій – це контроль 
заступника головного лікаря з лікувальної роботи, відпо-
відно в цьому контролі бере участь і головний лікар. 

– чи планується налагодити кур’єрську достав-
ку платних дитячих щеплень під замовлення (пен-
таксим, інфандрікс). Оскільки, переважна більшість 
мам не задоволені якістю індійської вакцини, а роби-
ти щеплення в Києві немає можливості. В Києві таке 
практикується.

– Ми цим займатись не будемо, цим має займатись 
Центр первинної медико-санітарної допомоги.

– чи є в лікарні книга скарг та пропозицій?
– Звичайно, є. Для цього з першого дня моєї роботи 

створили «скриньку довіри». І це вже початок прислухо-
вування до пацієнтів. Проводитимемо систематично раз 
у квартал чи півроку закрите анкетування серед пацієнтів. 
Щоб вони всі думки та побажання могли висловити в ан-
кетах. Зараз квартал моєї діяльності закінчиться, і ми бу-
демо вивчати, які побажання та зауваження є у пацієнтів.

– Стосовно харчування пацієнтів у лікарні. ходять 
чутки, що коштів на закупку продуктів на 2017 р. не 
передбачено. Спростуйте чи підтвердіть цю інфор-
мацію. поясніть, за рахунок чого відбуватиметься 
харчування пацієнтів?

– Харчування передбачено і на це кошти виділено. В 
нас достатньо фінансових – можливостей для того,  щоб 
нормально триразово лікувальним харчуванням годувати 
хворих. Харчування – це одна із складових лікувального 
процесу.

– чи буде добудовуватись хірургічне відділення? 
– Не ефективно добудовувати хірургічне відділення. Не-

зрозуміло, чому в 2009 році це почали робити. Кожен крок 
має на чомусь ґрунтуватись, для початку має бути проро-
блена аналітична робота, а потім вже зроблені висновки, 
для чого це потрібно робити. Можливо, на той час була по-
треба в цьому? Зараз важко сказати. На сьогодні ми маємо 
лікувальний корпус в стаціонарному відділенні 7200 кв.м. 
Нам достатньо площ для того, щоб повноцінно багатопро-
фільно лікарня могла існувати та працювати. Приміщень 
достатньо навіть для того, щоб надавати допомогу і для па-
цієнтів з інших районів. Зараз над цим теж працюємо. 

Що стосується самого недобудованого приміщення, 
то його долю вирішуватимуть районна держадміністра-
ція та районна рада. Можливо, приміщення відійде до 
первинної медико-санітарної допомоги, щоб поліпшити 
роботу сімейних лікарів. Можливо, для деяких інших при-
значень буде використовуватись. 

– В системі «пРОЗОРРО» вказано, що на виготов-
лення вивіски з підсвітленням витрачено 67,1 тисяча 
гривень.чи ефективно були потрачені кошти?

– Наведу приклад: людина, котра везла в лікарню ди-
тину, потерпілу від задухи і в дитини вже були судомні 
синдроми, вона просто помирала, – проїжджала біля лі-
карні два рази і не могла знайти, де знаходиться лікарня, 
оскільки людина не місцева, і ніяких знаків чи вказівок не-
має, що тут знаходиться лікарня. В телефонному режимі 
пояснювали, як потрапити до лікарні. 

Потім людина скаже, що їй швидше було б у Київ від-
везти дитину, ніж знайти лікарню в Макарові. 

Після такого випадку і було вирішено встановити цей 
знак. Тим більше, коли темніє на вулиці, цей знак світить-
ся. А коли світловий день розпочинається, – він автома-
тично відключається. І це питання було обговорене на 
громадській раді ще на початку моєї роботи. Це – обличчя 
лікарні. Як вважаєте: чи життя дитини, чи дорослого паці-
єнта не вартує цих коштів?

 І давайте згадаємо, що ми командою за короткий 
термін – два місяці! – зекономили 400 тисяч гривень по 
енергоносіях. І куди потім були використані ці кошти? Це 
– й ремонт приміщень, гардероб створили, закупили об-
ладнання. Крім того, що купили обладнання за гроші ра-
йонного бюджету, ми ще додатково на зекономлені кошти 
купили обладнання. У нас з’явився сучасний хірургічний 
інструментарій. 

– Коли в реєстратурі володітимуть інформацією 
про відсутність чи присутність лікарів?

– Займаємось і цим питанням. Хочемо створити елек-
тронне інформаційне табло або поставити інформаційний 
бокс. Звичайно, треба кошти, але це необхідно людям. Це 
те, що турбує людей. Пацієнт прийшов, і він бачить, – до 
якого лікаря він може йти, і коли. 

Також думаємо над створенням «колцентру», щоб па-
цієнти могли  телефонувати та дізнаватись, які лікарі сьо-
годні  на прийомі, а які відсутні.

– Олександре Веніаміновичу, Ви – за спеціальніс-
тю хірург. Але керівництво установою і різноманітні 
господарські питання забирають багато часу, який, 
можливо, Ви могли використати для хірургічної ро-
боти. Ви надалі практикуватимете?

- Звичайно! І планую, що до хірургічної діяльності по-
вернусь уже в цьому місяці.

Бесіду вів Максим КРАВчЕня.
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Голова об’єднання графічних мис-
тецтв Заслужений художник України 
Миколай Кочубей представив лауреата 
премії імені Олександра Данченка (ви-
датного українського художника ХХ сто-
ліття) — Заслуженого художника України, 
академіка геральдики, засновника Мака-
рівської картинної галереї Анатолія Мар-
чука, наголошуючи на тому, що для Ана-
толія Петровича 2016 рік був ювілейним і 
досить плідним, протягом року він зумів 
провести дуже багато мистецьких заходів 
у столиці та на Макарівщині, своїй малій 
батьківщині. 

Більше того, він подарував поцінову-
вачам образотворчого мистецтва п’ять 
персональних виставок,  що експонували-
ся у столичному Музеї гетьманства, Київ-

ській галереї «Митець», Будинку творчості 
«Садиба Анатолія Марчука» в рідному селі 
Козичанка та Національній Академіїї мис-
тецтв України, де був удостоєний срібної 
медалі НАМУ. Він повів за собою столич-
них художників, які надали авторські тво-
ри на «Аукціон надій», який було проведе-
но у грудні 2016 року в Київській міській 
адміністрації. Мистецькі серця і руки 
своєю творчістю зібрали півтора мільйо-
на гривень для воїнів АТО, які захищають 
східні рубежі нашої землі. 

Продовжуючи календарний перелік 
надбань художнього року Анатолія Пе-
тровича, Миколай Савович нагадав про 
його активну участь у Всеукраїнських ви-
ставках, про незабутні мальовничі плене-
ри «Козичанка — перлина Полісся» і «Ма-

карів та околиці», а що вже говорити про 
феєричне літературно-мистецьке свято у 
Козичанці. 

Анатолій Марчук завжди має актив-
ну мистецьку і громадянську позицію. 
Його твори зберігаються в 40 провідних 
художніх музеях України і світу. Він є за-
ступником голови об’єднання графічних 
мистецтв, членом правління Київської 
організації НСХУ. Ним пишається Націо-
нальна спілка художників України. Своїм 
подвижницьким життям він сприяє утвер-
дженню в нашому суспільстві високих іде-
алів культури і мистецтва.

«Зичу Вам, дорогий колего, многії 
літа, козацького здоров’я, нових творів у 
мистецький вінок України. Дозвольте Вам 
вручити диплом лауреата та цінний пода-
рунок. Нехай Бог Вас береже».

У свою чергу Анатолій Марчук подяку-
вав усім присутнім за високу оцінку своєї 
творчості і запевнив у тому, що  й надалі 
буде славити нашу Батьківщину в світі.

То ж побажаємо митцю — натхнення, 
творчих звершень і яскравих високомис-
тецьких творів. З роси й води Вам, Анато-
лію Петровичу!

Вітаємо і пишаємося нашим земля-
ком!

нова мистецька 
нагороДа

На початку нового року в мистецькому житті столиці сталася знаменна по-
дія. У столичній галереї «Митець» відбулося вручення нагород Київської орга-
нізації Національної спілки художників України у галузях живопису, графіки, 
скульптури, дизайну, прикладного, театрального, монументального мис-
тецтв та мистецтвознавства за 2016 рік. 

Зі старту поєдинку стало очевидно – 
макарівці грають виключно на перемогу! 
Як результат – швидкий гол на початку 
гри, який забив Роман Підорін. Після голу 
СК «Макарів» вирішили грати на контр-
атаках і не прогадали з тактикою, тож 
ближче до закінчення першого тайму Ро-
ман Підорін оформив дубль, а в середині 
другого – хет-трик. Та через кілька хви-
лин гравці ФК «Мрія» відіграли один гол і, 
здавалося, повернулися в гру, але через 
4 хвилини Ярослав Шалон зняв всі питан-
ня щодо переможця, зробивши рахунок 
1:4. За 2 хвилини до закінчення матчу 
Олександр Богдюк встановив остаточний 
рахунок –1:5 на користь СК «Макарів».

facebook-cторінка СК «Юніор».

чергова перемога  ск «макарів»
У залах Києва продовжується футзальний турнір «Select League», де команда СК «Макарів» увійшла до 

шістки кращих команд. Виступи в групі «В» показали рішучість команди, адже без поразок, вона вийшла до 
ліги «А»,в якій залишились лише найсильніші.

В неділю 29 січня відбувся перший матч нашої команди в новому етапі з доволі сильним суперником 
ФК «Мрія».

хокейні баталії 
в макарові

хокейний клуб «Макарів» запрошує прийти і під-
тримати рідний клуб 5-го лютого (неділя) на стадіоні 
ім. М.х. Бруквенка.

наш колектив приймає суперників із смт Боро-
дянка, хК «Зубр».

початок о 11:00.
прийди і підтримай рідний клуб.
Ми граємо для Вас.

27 січня 2017 р. у Макарівському ра-
йонному Будинку культури відбулося свя-
то мистецтва з нагоди 25-річчя народ-
ного аматорського хорового колективу 
«Свят-Коло». Безцінним скарбом народу є 
саме мистецтво. Воно – міцний місток, що 
з’єднує покоління, вбираючи дух часу, онов-
люючись, розквітаючи, зберігаючи обличчя 
нації, і впевнено стає його візитною карт-
кою. Такою візиткою Макарівського району 
протягом багатьох років є народний хоро-
вий ансамбль «Свят-Коло» Макарівського 
районного Будинку культури. 

25 років тому розпочалася творча ді-
яльність колективу, яка щодня вливала-
ся в одне гармонійне дружнє життя. Тоді 
«Свят-Коло» вперше злетів і й донині за-
лишається на висоті.

З моменту заснування хорового ан-
самблю учасники вирішили виконувати 
тільки українську духовну музику, адже 

саме через молитву до Господа нашого, 
через спів кантів, літургій людина стає 
ближчою до Всевишнього. Відкривається 
багатий внутрішній світ людської душі. 

Днем народження колективу «Свят-
Коло» вважається 7 січня 1992 р. Саме в 
цей день відбувся його перший виступ в 
районному Будинку культури на благодій-
ному Різдвяному концерті, присвяченому 
ветеранам війни та праці. 

Ініціатором створення колективу був 
Олександр Третяк, а «хрещеним батьком» 
колективу слід вважати відомого хормей-
стера, Народного артиста України, нині 
покійного Михайла Кречка, який у 1993 р. 
запропонував артистам взяти участь в  І-у 
обласному конкурсі хорових колективів 
імені Кирила Стеценка.

У різні роки хоровий ансамбль налічу-
вав 12-18 учасників. У «Свят-Колі» співа-
ли викладачі музичної та загальноосвіт-

ніх шкіл, працівники медицини, закладів 
культури, державні службовці, шануваль-
ники духовної музики. У святковий день 
більшість з них прийшла на святкування 
25-річчя. Різні життєві дороги сходяться 
й розходяться, але залишається потяг до 
духовності, особливо, коли йдеться про 
вічні цінності. І такими цінностями для ба-
гатьох з вас є духовна музика. І саме вона 
у виконанні «Свят-Кола» линула на сцені 
та над глядацьким залом.

У своєму творчому доробку народний 
хоровий ансамбль має фондові записи 
духовної музики на Українському радіо й 
телебаченні. Колектив «Свят-Коло» є по-
стійним учасником різноманітних конкур-
сів та фестивалів. Завдячуючи їхнім висту-
пам, про наше селище знають у багатьох 
куточках України.

Упродовж плідного творчого життя ан-
самбль «Свят-Коло» є багаторазовим Ла-
уреатом обласного конкурсу хорових ко-
лективів імені Кирила Стеценка, обласного 
конкурсу імені Миколи Леонтовича. Колек-
тив був учасником та Лауреатом багатьох 
престижних Міжнародних і Всеукраїнських 
музичних фестивалів-конкурсів: «Свято 
слов’янської писемності» (м. Полтава), 
«П’ять столиць», «Музичні прем’єри сезо-
ну», «Київ-Музик-Фест» (м. Київ), Всеукра-
їнського музичного фестивалю в м. Керч 
(Диплом І ступеня) та багатьох інших.

Весь цей час незмінним керівником 
колективу є Віктор Степурко. Він не тільки 
вкладає в спільну творчу працю часточку 
своєї душі, а, насамперед, живе нею. Адже 
дуже важливим у колективі є й те, коли ке-

рівник чує кожного виконавця, а виконавці 
поважають свого керівника. Мабуть, саме 
тому успіх цього колективу залежить від 
людських стосунків, взаємин, творчого єд-
нання, що допомагає досягти вершин.

Не дивлячись на те, що статус ан-
самблю – аматорський, в колективі бе-
руть участь професійні музиканти. Його 
унікальність – в репертуарі, в основі яко-
го класична і духовна музика. Звичайно, 
окрім класики, колектив виконує твори, 
написані його керівником. 

Винуватців свята прийшли привіта-
ти завідуюча сектором культури, молоді, 
національностей та релігій райдержад-
міністрації Ліна Факторович, директор 
Макарівської дитячої школи мистецтв 
Олександр Третяк, Заслужений художник 
України Анатолій Марчук, директор ЦТДЮ 
імені Данила Туптала Наталя Кубай, ди-
ректор Макарівського районного Будинку 
культури Людмила Колос.

До вітань долучилися з пісенними та 
хореографічними номерами ансамбль 
скрипалів Макарівської дитячої шко-
ли мистецтв (керівник Олександр Тре-
тяк), зразковий фольклорний колектив 
«Ясочка» (керівник Оксана Смоленська), 
учасники народного аматорського фоль-
клорного колективу «Чебреці» (керівник 
Заслужений працівник культури України 
Галина Гончаренко), народного аматор-
ського вокального чоловічого гурту «Ко-
зацькі джерела» (керівник Олександр 
Сніжко) та колективу «Зоряниця» (керів-
ник Людмила Колос).

Інф. «М.в.».

колективу «свят-коло» – 25 років

Галина УСтЕнКО-ГАЙДАЙ, 
заслужений журналіст України.

Фото Віктора пОпОВА.

 НовиНи Культури та Спорту:
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19 лютого 2017 року о 

16.00 у Макарівському 

РБК відбудеться концерт 

Євгена ЛІтВІнКОВичА. 

Вартість квитків: 
80,100,120 грн. 

довідКи за телефоНами:

 5-26-99; 5-20-41; 5-14-82.

Запрошуємо 
на концерт!

повідомлеННя
товариство з обмеженою відповідальністю 

«ОРІФЛЕЙМ УКРАЇнА» повідомляє про намір отрима-
ти дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря за адресою: 08004, Київська обл., Мака-
рівський район, с. Калинівка, вул. Київська 49-Ж.

Підприємство належить до 3 групи об’єктів, для 
яких розробляються документи з обґрунтування обся-
гів викидів.

ТОВ «ОРІФЛЕЙМ УКРАЇНА» є підприємством при-
значеним для роздрібної торгівлі косметичними това-
рами та туалетними приналежностями в спеціалізо-
ваних магазинах, діяльністю посередників у торгівлі 
товарами широкого асортименту та ін. Джерелом утво-
рення забруднюючих речовин є: дизель-генератор, 
який працює при аварійному відключенні електро-
енергії. Всього на підприємстві діє 1 джерело викиду 
забруднюючих речовин, з яких в атмосферне повітря 
виділяється 8 забруднюючих речовин, миттєвий об-
сяг викидів дорівнює 0,0169863 г/с, валовий викид 
становить 3,969255 т/рік. Забруднюючими речовина-
ми є Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перера-
хунку на діоксид азоту (0,015046 т/рік), Оксид вуглецю 
(0,023861 т/рік), Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційованих за складом 
(0,00076 т/рік), Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в 
перерахунку на діоксид сірки (0,00062 т/рік), парнико-
ві гази і важкі метали: Метан (0,00016 т/рік), Азоту (1) 
оксид (N20) (0,000134 т/рік), Вуглецю диоксид (3,926 
т/рік), Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 
(0,002674 т/рік).

На період проведення робіт з обґрунтування обся-
гів викидів для отримання Дозволу, згідно з результа-
тами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин 
в атмосферному повітрі, установлено, що концентрації 
забруднюючих речовин від стаціонарних джерел вики-
дів не перевищують ГДК.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати в 
місячний термін до Макарівської районної держав-
ної адміністрацій за адресою: Київська обл., смт 
Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 30.

пОтРЕБУЄШ пРАВОВОЇ ДОпОМОГи?

РЕАЛІЗУЙ СВОЄ КОнСтитУцІЙнЕ пРАВО 

ОтРиМАти ЇЇ БЕЗОпЛАтнО!

Закон України «Про безоплатну правову 
допомогу» від 02.06.2011 р. №3460-VI га-
рантує право на первинну правову допо-
могу всім громадянам, іноземцям, особам 
без громадянства, у тому числі біженцям, 
які перебувають під юрисдикцією України

Що?
Безоплатна первинна правова 
допомога передбачає надання  

таких правових послуг:
- забезпечення доступу до 

правової інформіції;       
- консультація і роз’яснення 

з правових питань;  
- надання доступу до вто-

ринної правової допомоги.   

Де?
Ви можете отримати 

безоплатну 
правову допомогу:  

Макарівське 
бюро правової 

допомоги
 (смт Макарів, вул. 
Д.Ростовського, 26)

(04578) 6-01-90.

Колектив Макарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-при-
родничо-математичний ліцей» висловлює найщиріші 
співчуття колишній вчительці Ользі Леонідівні Потом-
ській з приводу тяжкої втрати - смерті матері.

маКарівСьКа СелиЩНа рада Сьомого СКлиКаННя КиЇвСьКоЇ оБлаСті

рішення
Про встановлення батьківської Плати за харчування 
Дітей в Дошкільних навчальних заклаДах на 2017 рік
Розглянувши подання вико-

навчого комітету, з метою приве-
дення у відповідність до діючого 
законодавства батьківської плати 
за харчування дітей, які відвідують 
дошкільні навчальні заклади кому-
нальної форми власності, відповід-
но до статті 35 Закону України «Про 
дошкільну освіту», Закону України 
«Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям», поста-
нови Кабінету Міністрів України від 
26.08.2002 № 1243 «Про невідклад-
ні питання діяльності дошкільних та 
інтернатних навчальних закладів», 
керуючись статтею 32 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи рекоменда-
ції постійної комісії ради з питань 
соціально-економічного розвитку, 
планування бюджету та фінансів, 
розвитку суб’єктів малого підпри-
ємництва, торгівлі та побуту, се-
лищна рада вирішила:

1. Встановити з 01.01.2017 року 
батьківську плату за харчування ді-
тей на 2017 рік в розмірі 50 відсотків 
від вартості харчування за день у до-
шкільних навчальних закладах, що 

належать до комунальної власності 
територіальної громади смт Макарів, 
сіл Зурівка, Фасівочка, Калинівка.

2. Звільнити від плати за харчу-
вання дітей:

2.1. батьків або осіб, які їх замі-
нюють, у сім’ях, що отримують до-
помогу відповідно до Закону України 
«Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»;

2.2. батьків, які є учасниками ан-
титерористичної операції.

3. Забезпечити безкоштовним 
харчуванням дітей-сиріт, дітей, по-
збавлених батьківського піклуван-
ня, дітей-інвалідів, дітей із сімей, 
які отримують допомогу відповідно 
до Закону України  «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпе-
ченим сім’ям», які навчаються у ко-
мунальних дошкільних навчальних 
закладах селищної ради.

4. Затвердити Положення про 
звільнення від плати за харчування 
дітей в дошкільних навчальних за-
кладах Макарівської селищної ради 
батьків, які є учасниками антитеро-
ристичної операції в новій редакції 
(додається).

5. Для звільнення від плати за 
харчування дітей батькам або осо-
бам які їх замінюють, необхідно по-
дати до селищної ради заяву та під-
тверджуючі документи.

6. Доручити керуючому спра-
вами (секретарю) виконавчого ко-
мітету селищної ради Вовкулі С.І. 
офіційно оприлюднити дане рішен-
ня шляхом його публікації в газеті 
«Макарівські вісті».

7. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на постій-
ну комісію селищної ради з питань 
соціально-економічного розвитку, 
планування бюджету та фінансів, 
розвитку суб’єктів малого підпри-
ємництва, торгівлі та побуту.
Селищний голова        В.я. токар
смт Макарів,    24 січня 2017 року
№ 260-16-VIІ

З додатком до рішення мож-
на ознайомитись на сайті Мака-
рівської селищної ради за адре-
сою: http://www.makrada.org.ua 
у розділах «Діяльність селищної 
ради», «Документи селищної 
ради» та у секретаря ради.

о г о л о ш е Н Н я  : : :  о г о л о ш е Н Н я  : : :  о г о л о ш е Н Н я 

Тому дуже важливо впродовж зими визначитися зі 
станом посівів і заздалегідь підготуватися до догляду за 
рослинами, а в ранньовесняний період (оброблення гер-
біцидами, фунгіцидами, підживленні) у випадку необхід-
ності – їх часткового чи повного пересіву.

З цією метою обов’язково треба проводити систем-
ний контроль за станом посівів озимих культур. Агроно-
мічній службі сільськогосподарських підприємств району  
слід провести цю роботу на площі 6906 гектарів, з них: 
пшениця - 5460, ячмінь - 84, жито - 902, ріпак – 520.

Найбільш достовірним і надійним серед методів 
контролю стану посівів озимих культур у зимовий період 
є метод монолітів. При цьому методі на посівах озимих 
культур в трьох-чотирьох різних місцях поля відбирають 
зразки рослин з верхнім шаром грунту у вигляді пласту (мо-
ноліту), розмір якого зверху повинен становити 30х30 см і 
мати товщину (глибину) 15-20 см. 

В кожному моноліті повинно розміщуватися не менше 
двох суміжних рядків рослин. Якщо стан рослин на різних 
ділянках поля неоднорідний, необхідно відібрати декіль-
ка монолітів так, щоб були представлені зразки всіх груп 
рослин.

Інструментами для відбору чи вирубування монолі-
ту із мерзлого ґрунту є сокира, металевий лом, лопата. 
Якщо поле вкрите снігом, то місця відбору монолітів роз-
чищають від снігу, використовуючи дерев’яну лопату й 
віник. 

Висоту снігового покриву заміряють сніговимірю-
вальною рейкою, а льодову кірку - лінійкою з поділками.

Відібрані моноліти складають у спеціальні ящики від-

повідних розмірів і ретельно утеплюють мішковиною, 
брезентом чи іншими теплоізолюючими матеріалами, 
щоб рослини не були пошкоджені морозом при тран-
спортуванні. 

Кожен моноліт повинен мати етикетку, в якій вказують 
назву культури, сорту, номер поля та зразка, дату відбо-
ру, висоту снігового покриву, наявність і товщину льодо-
вої кірки.

Привезені з поля моноліти ставлять для розморо-
жування в приміщення з температурою не вище 5-10°С, 
покривши ящики зволоженою мішковиною чи іншими 
теплоізолюючими матеріалами, і залишають до повного 
розмерзання. Для цього необхідно 24-36 годин.

Після розмерзання ґрунту моноліти переносять для від-
рощування у світле приміщення з температурою 17-20 °С. 
Надземну масу рослин зрізують ножицями на висоті 5-7 
см від поверхні ґрунту, біля стінок ящиків ґрунт ущільню-
ють, а при необхідності  - підсипають, щоб не утворю-
валася порожнеча і тріщини. Рослини поливають водою 
кімнатної температури, коли є  необхідність,  не допуска-
ючи пересихання монолітів.

При створенні оптимальних умов для відростання 
рослин попередню оцінку життєздатності можна  роби-
ти через 10 днів, остаточну  - через 14-15 днів після від-
бору монолітів. При цьому всі рослини, які знаходяться 
в зразку (моноліті), обережно перебирають, промивають 
водою і сортують на 2 групи: живі – це рослини, у яких 
відросли нові листки та з’явились нові вузлові корінці; за-
гиблі – рослини, які не дали паростків.

На підставі результатів підрахунку обчислюють відсо-
ток загибелі кущів у кожному моноліті і по кожному  ви-
значають відсоток загиблих рослин. 

Наприклад, у зразку (моноліті) всього було 60 рослин, 
з них 6 рослин не дали паростків. Відповідно, загибель 
рослин становить 6х100:60=10%.

Підсумовуючи показники, отримані при аналізі мо-
нолітів, знаходять середній відсоток загибелі рослин на 
тому чи іншому полі. 

Метод монолітів дає найбільш достовірну характе-
ристику життєздатності озимих культур за  умови дотри-
мання всіх правил відбору, транспортування, розмерзан-
ня і вирощування зразків (монолітів). Порушення хоча б 
одного з них призведе до невірних результатів.

Володимир  РОМАнЕнКО,
державний фітосанітарний інспектор.

контроль стану посівів озимих культур у зимовий періоД
Зимівля озимих культур впливає на подальший розвиток рослин, формування величини і якості урожаю. 

Вплив несприятливих факторів зимового періоду на рослини озимих культур може призвести до значного 
зниження врожаю, а іноді й до повної загибелі.
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Куплю Корови, КоНі, молодНяК. 
тел.: 067-410-54-71; 093-001-29-69.

к у п л ю  к о р о в и , 
б и ч к и  та  к о н і .

Тел.: 098-40-28-886.

закуповуємо у населення дорого

врХ, молодняк Та коні. 
Телефон: 067-173-92-92.

К у П у Є М О    Д О Р О Г О
КОРОВИ, КОНІ ТА МОЛОДНЯК.
т е л е ф о Н и :  0 9 8 - 4 6 7 - 5 2 - 2 2 ; 

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

президія Макарівської районної організації 
ветеранів України щиро вітає ювілярів:
із 90-річчям з Дня народження:

Домнікію Акимівну ВОЙцЕхОВСЬКУ з Кодри;
ніну Олексіївну КОЗЛІВСЬКУ з яблунівки;
надію Іванівну МІщЕнКО і  
Марію Архіпівну ШКОДЕнКО з Королівки

та із 80-річчям з Дня народження:
Івана Семеновича ЄВтУШЕнКА з Колонщини;
Катерину Дмитрівну тКАч із Соснівки;
Ганну Володимирівну МУхУ з Мотижина;
Лідію петрівну КЛІМОВУ з Макарова;
Марію Захарівну ОЛЕКСІЄнКО з наливайківки та
Любов Броніславівну ГРицАК із Забуяння.
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі ніякі діла,
В здоров’ї — багатство і радість,
І більшого щастя на світі нема.
Хай Матір Божа береже Вас всюди,
Нехай шанують добрі люди,
Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай довгою буде життєва дорога!

* * * * *

пРОДАЮ земельну  ділянку ОСГ 
у Копилові   (18,59 сотки біля траси).  

ВАРтІСтЬ - 100 у.о. за сотку. 
тЕЛЕФОн: 097-008-08-75.

РЕМОнт холодильників, пральних 
машин. тел.: 096-550-85-85.

п Р О Д А Ю  К О Р О В У 
(тільна 2 телям). Село Борівка.

телефоН  096-992-55-53.

щирі вітання

* * * * *

* * * * *

На роБоту терміНово потріБНі: 

                      столяр   та
шліфувальник по Дереву.

тел.: 050-330-33-16; 096-813-44-32.

Комунальний заклад «Макарівський районний центр 
соціальної підтримки дітей та сімей «промінь надії»

запрошує На роБоту:
- начальника відділення Малий груповий будиночок;
- начальника відділення термінового влаштування дітей;
- начальника відділення профілактичної роботи;
- медичну сестру;
- фахівців із соціальної роботи.

Детальна інформація за телефоном  
097- 988-77-83  з пн. - пт. з 09.00 год. до 17.00 год.

тов «енергія» 
запрошує На роБоту 

слюсарів з ремонту вантажних автомобілів. 
Вимоги: досвід роботи; відсутність шкідливих звичок.
Заробітна плата: 6000 грн. 
Звертатися за адресою: Київська область, Ма-

карівський район, с.Гавронщина, вул.Шевченка, 
19 (корпус A).  тел. 050-476-84-75 (Дмитро).

р о б о т а   в   Д с н с :
на службу в підрозділ ДСнС потрібні 
ВОДІЇ та ПОЖеЖНІ-РЯТУВАЛЬНИКИ.

Вимоги до кандидатів: вік до 35 років, громадя-
ни, які досягли 18-ти річного віку, мають середню осві-
ту, придатні за станом здоров’я, мають добру фізичну 
підготовку та пройшли службу в Збройних силах Украї-
ни, не притягувались до кримінальної відповідальності, 
для водіїв - стаж роботи водієм не менше 3-х років.  

Графік роботи: доба на чергування, три доби від-
починок. Заробітна плата від 5000 грн. Надається по-
вний соціальний пакет.

З питань працевлаштування та за додатко-
вою інформацією звертатись безпосередньо до 
32-ї державної пожежно-рятувальної частини смт 
Макарів за адресою: смт Макарів, вул. Богдана 
хмельницького, 13. 

Контактні телефони: (04578) 5-13-77 або 
(096) 850-15-36.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну 

ділянку серії ЯД №761437, виданий Макарівським районним 

відділом земельних ресурсів від 24.07.2007 року, кадастро-

вий номер: 3222788000:02:013:0014 на ім’я – ЛЮБиМЕнКО 

Георгій Володимирович, вважати недійсним.

Колектив Юрівської сільської ради 
вітає із 45-річчям з Дня народження 

Лілію Василівну тОКАР.
У Вас минає славна дата,
Прожито стільки щедрих днів.
Отож дозвольте привітати
І побажати сотню літ.
Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить Вам завжди.
Роки ніколи хай не старять 
І не приносять в дім біди.
Хай світить Вам щаслива доля,
Хай обминає Вас журба.
Бажаємо Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра!

1 лютого ювілейну дату від Дня народження відсвят-
кувала працівниця Макарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів-природничо-математичний ліцей» 

Валентина петрівна СяБРЕнКО.
Найкращі, найщиріші побажання, 
Що йдуть від серця нашого прийміть:
Хай радість і сонце заглянуть у віконце,
Відкриються двері для щастя й добра!

Колектив Макарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-
природничо-математичний ліцей».

Сьогодні ювілейну дату святкує медична сестра 
Макарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-природничо-
математичний ліцей»

тетяна Олександрівна ГЕРАСиМЕнКО.
Колектив від усієї душі вітає та бажає:
Хай легко працюється, гарно живеться,
Хай доля щаслива для вас посміхнеться.
Хай люблять Вас рідні, шанують Вас люди,
Хай щедрим на сонце Ваш кожен день буде!

6 лютого святкуватиме своє 70-річчя з Дня наро-
дження дорога нам людина

Галина Григорівна ГОЛОтА.
Шановна імениннице!
Спасибі за ласку, за ніжну турботу, 
За чуйність, гостинність, невтомну роботу. 
Господь хай дарує здоров’я і силу, 
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили. 
Хай серце у грудях ще довго палає, 
А руки, мов крила нас пригортають. 
Щоб здоров’я було, щоб жили не тужили. 
Ви найбільшого щастя в житті заслужили! 
Багата душею, метка, роботяща, 
Живіть вічно, мамо, бо Ви в нас найкраща!

З любов’ю та повагою: чоловік, діти та внуки.

пЛАхтянСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
Повідомляє про те, що на засіданні 15 сесії  Плахтян-

ської сільської ради від 03 листопада 2016 року прийнято 
рішення  «Про місцеві податки і збори на території Плах-
тянської сільської ради», яке вступає в дію з 2017 року.

З даним рішенням всі бажаючі можуть ознайо-
митися у приміщенні плахтянської сільської ради за 
адресою:  вул. Кавказька,  1 с. плахтянка  Макарів-
ського району Київської області, 08030.

Колектив Макарівського нВК «ЗОШ І ст.-
районна гімназія» вітає з ювілейною датою від Дня на-
родження вчительку української мови та літератури

наталію Володимирівну ГЛУщЕнКО. 
З Днем народження вітаємо
І від душі бажаємо:
Здоров’я, радості, везіння,
Натхнення, миру і терпіння.
Кохання, щастя та надії
І щоб збулися усі мрії.
А ще достатку та добра
На многії і благії літа!

* * * * *

* * * * *

Колектив ясногородського нВО щиро вітає ди-
ректора

Любов Миколаївну ШАМОтУ 
з ювілейною датою від Дня народження, яку вона свят-
кує сьогодні.

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги,
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

Шановні іменинниці!
Дякуємо Вам за любов до української пісні і танцю. Нехай Ваш 

спів і надалі хвилює серця вдячних шанувальників і лине від серця 
до серця. Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, успіхів, добробу-
ту, життєвих гараздів, теплоти у серці, мирного неба, благополуч-
чя, достатку у Ваших родинах. Нехай здійсняться всі Ваші життєві 
плани, надії і мрії, а кожен день вашого життя буде світлим і соняч-
ним, дарує радість творчого натхнення і життєвих перемог!

Ясногородський 
Будинок культури та 
колектив «Ясен-цвіт»  

щиро вітають гарних жінок, 
учасниць вокального 

колективу «Ясен-цвіт» 
Лідію Сергіївну САВчУК та 
Віру Іванівну КОВАЛЕнКО

з ювілейними 
Днями народження!

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну 
ділянку серії ЯЖ №021355, виданий управлінням земельних 
ресурсів у Макарівському районі 27 березня 2008 року на 
підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 
31 березня 2007 року №№2-670, 2-673, кадастровий номер: 
3222786100:03:017:0012 на ім’я – циСАРЕнКО Григорій Во-
лодимирович та пАЛЄЄВА ніна Володимирівна, вважати 
недійсним.

* * * * *

* * * * *
Шлемо сердечні вітаня директору 

Ясногородського НВО 
Любові Миколаївні ШАМОтІ

з нагоди ювілею від Дня народження. 
Шановна імениннице!

Поздоровляючи з цим чудовим святом, зичимо Вам:
Нехай життя буде багатим:
На здоров’я і на силу, і на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки без турбот і без мороки.
На прибутки і достаток — на фінансовий порядок!
На підтримку і повагу,
На рішучість і відвагу,
На тепло і розуміння,
На удачу і везіння!

З повагою, батьківський комітет.

ЗАГУБЛЕНЕ тим-

часове посвідчення 

серії ТП №236412, 

видане Мака-

рівським РВК на 

ім’я - ЗАВЕРЮхА 

В’ячеслав Сергі-

йович, вважати 

недійсним.

Колектив Забуянської сільської ради щиро вітає 
з 80-річчям з Дня народження жительку села

Любов Броніславівну ГРицАК 
та бажає:

Нехай буде в Вас усе в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Веселощів низку, здоров’я міцного
Від щирого серця бажаєм усього.
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай радість всміхається в Вашому домі
І ліку не буде щасливим рокам.
І ще раз здоров’я, удачі в усьому
Ми зичимо щиро, імениннице, вам!
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Гороскоп на 6-12 лЮтого 
ОВЕн (21.03-20.04). 
Спокiйний тиждень, який 
допоможе Овнам нако-
пичити сили для початку 
нового мiсяця. Багатьом 
захочеться усамiтнитися, 

зайнятися тим, що довго вiдкладали. 
У Овнiв можуть з`явитися шанси на 
благополучне завершення справи. 
Суперечливий тиждень. Радiснi подiї 
чергуватимуться з неприємностя-
ми, а успiхи змiняться невдачами. 
Вiрогiднi рiзкi перепади в настрої, 
самопочуттi.
Сприятливi днi: 9, 11; несприятливi: 8.

тIЛЕцЬ (21.04-21.05). 
Сприятливий тиждень, 
пов`язаний з етичною чисто-
тою, духовним перетворен-
ням, подоланням сумнiвiв. 
Бережливi i обережнi Тiльцi 
можуть бути великодушни-

ми i марнотратними. Посилиться їхня 
чутливiсть i сприйнятливiсть до пре-
красного. Тиждень символiзує по-
силення енергетичного потенцiалу. 
Ймовiрно, ви зможете максималь-
но проявити всi свої iнтелектуальнi i 
духовнi здiбностi. Можливi зустрiчi, 
на яких ви вирізнятиметися 
дотепнiстю. За що б Тiльцi не узя-
лися, їх чекає успiх. Гарантiєю успiху 
буде цiлеспрямованiсть.
Сприятливi днi: 9; несприятливi: 7.

БЛиЗнЮКи (22.05-21.06).
Сприятливий тиждень для 
торгових операцiй i ри-
зикованих справ. У будь-
якiй дiяльностi i навчаннi 
можливий несподiваний 

прорив. У другiй половинi тижня 
позитивнi тенденцiї пiдуть на спад. 
Мабуть, подiї розвиватимуться не 
зовсiм так, як того Близнюки хотiли б. 
Вiрогiднi дисгармонiя у спiлкуваннi, 
поява проблем на порожньому мiсцi. 
Дріб’язковий побутовий i службовий 
клопiт внесе суєту.
Сприятливi днi: 11; несприятливi: 10.

РАК (22.06-22.07). Тиж-
день спокус, зваблень, 
провокацiй. Можуть збу-
тися найнеприємнiшi 
передчуття: цькування, 
переслiдування, зiткнення 

з небезпекою. Друга половина тиж-
ня буде пов`язана з вiдчуттям май-
бутнього успiху i радостi. Можуть 
виникнути незадоволення роботою i 
бажання змiнити професiю.
Сприятливi днi: 9; несприятливi: 7.

ЛЕВ (23.07-23.08). 
У Левiв-жiнок з`явля-
ється можливiсть пе-
реосмислити минулий 
досвiд, робити плани на 
майбутнє. Сприятливi 

заручини, укладення шлюбу, зачаття. 
Велика вiрогiднiсть щасливого ви-
падку, коли в найважчiй i безвихiднiй 
ситуацiї вищi сили витягнуть Лева 
«сухим з води». Зростає емоцiйнiсть 
i чуттєвiсть Левiв. У проявi вiдчуттiв 
слiд зберігати тверезiсть, навiть де-
яку обачнiсть, що захистить вiд мож-
ливих неприємностей у стосунках з 
протилежною статтю.
Сприятливi днi: 6, 9; несприятливi: 10.

ДIВА (24.08-23.09). 
Вас можуть дратувати 
дiти i решта домашнiх, 
може ви в чомусь до-
пустили помилку i не 
здатнi тепер розсла-
битися. Тиждень несе 

установлення миру i рiвноваги в бу-
динку та припускає прояв мудростi i 
пiдкорення долi, вибiр мети i методiв 
її досягнення. Можливi деякi змiни в 
особистому життi самотнiх Дiв.
Сприятливi днi: 8, 12; несприятливi: 7.

тЕРЕЗи (24.09-23.10). 
Тиждень характеризується 
духовним одурманенням, 
розщепленням свiдомостi, 
роз`єднанiстю. Вiрогiднi 
неочiкуванi вiзити родичiв 

або неприємна звiстка про близь-
ких людей. Багатьом Терезам до-
ведеться виконати великий об`єм 
роботи, яка не принесе задоволен-
ня i радостi. В кiнцi тижня вiрогiднi 
непорозумiння, що виникли через 
необачнi обiцянки.
Сприятливi днi: 11; несприятливi: 9.

СКОРпIОн (24.10-22.11). 
Тиждень характеризуєть-
ся посиленням уяви, твор-
чих можливостей, фантазiї. 
Багатьом Скорпiонам 
вдасться реалiзувати себе 
у мистецтвi. Вiрогiднi стани 

втоми i млявостi. У першiй половинi 
тижня успiху в справах може зашко-
дити зайва метушливiсть, в другiй - 
прискiпливiсть i зайва вимогливiсть. 
Близькi люди страждатимуть вiд 
нестiйкостi настрою Скорпiонiв.
Сприятливi днi: 6, 12; несприятливi: 7.

СтРIЛЕцЬ (23.11-21.12). 
Стрiльцi зможуть з неймо-
вiрною легкiстю вирiшити всi 
виникаючi питання або реа-
лiзувати давню мрiю. Тиждень 
припускає нестабiльнiсть, 

вiдсутнiсть у вчинках i думках здоро-
вого глузду. Прямолiнiйнiсть в думках 
або iмпульсивнiсть у вчинках нега-
тивно вiдобразиться на стосунках з 
близькою людиною. Схильнiсть до 
потурання власним слабкостям може 
зумовити втрати.
Сприятливi днi: 10; несприятливi: 12.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01). 
Тиждень припускає вико-
нання бажань, втiлення 
задумiв, реалiзацiю внутрi-
шнього потенцiалу. Спра-
ви, над якими довелося 

багато попрацювати з вкладенням 
чималих коштiв, можуть вже прино-
сити прибуток. Тиждень характеризу-
ється великодушнiстю, милосердям, 
добродiйнiстю. Вiрогiднi невеликi про-
блеми з родичами або друзями. Вiд 
Козерогiв буде потрiбна участь в долях 
близьких їм людей. Можливо, що дове-
деться викласти немаленькую суму.
Сприятливi днi: 8, 11; несприятливi: 9.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). 
Водолiї-чоловiки можуть 
вiдчувати нудьгу, дис-
комфорт i дратiвливiсть. 
Багатьом буде складно 

вiдмовитися вiд задоволень. Тиждень 
замикає низку сприятливих тенденцiй i 
сповiщає початок нового етапу випро-
бувань. Чарiвнiсть i особливий шарм 
дозволять Водолiям-жiнкам без осо-
бливих зусиль викликати прихильнiсть 
до себе оточуючих людей, не 
пiклуючись про щирiсть їхнiх почуттiв. 
Iнтимнi зустрiчi i романтичнi пригоди 
можуть спричинити собою серйознi 
негативнi наслiдки.
Сприятливi днi: 6; несприятливi: 10.

РиБи (20.02-20.03). Цей 
тиждень обiцяє масу задо-
волень, розваг i приємних 
вiстей. Не виключено, що 
на їхньому обрiї з`явиться 
хтось, хто був колись їм 

близький. Риб чекає суперечливий 
тиждень. Перша половина тижня може 
бути нудною, але в другiй половинi 
несподiванi подiї примусять бага-
тьох стрепенутися i активно дiяти. Для 
вирiшення матерiальних питань i про-
блем, що стосуються рiдних людей, Ри-
бам потрiбна обережнiсть. Ймовiрно, до 
них звернуться iз дiловою пропозицiєю.
Сприятливi днi: 11; несприятливi: 7.

Якщо вам в барi 
посмiх нулася дiвчина 
- очевид но, у неї не-
має грошей. А якщо 
ви посмiхнулися у 
вiдповiдь - очевидно, у 
вас грошi ще є.

- Алло, це черговий 
лiкар?
- Так. Що у вас?
- Я щойно з`їв цiлого 
оселедця i запив його 
лiтром молока.
- Вiтаю!
- Спасибi. Але я, влас-
не, чому телефоную: 

скажiть, а сливи мити 
чи вже не важливо?

Помiняв гудок в машинi 
на звук пострiлу. Тепер 
люди набагато швид-
ше поступаються менi 
доро гою.

Сьогоднi вночi градус-
ник постукав у вiкно 
i попросив впустити 
його в дiм.

- Чому у моделей такий 
хижий погляд?
- Не доїдають ...

магНітНі Бурі 
у лютому 

Протягом лютого 2017 року 
очікується незначне прояв-
лення сонячної активності, 
в тому числі можливі кілька магнітних бур.
Магнітні коливання можливі 4, 5, 27, 28 
числа.
Серйозні магнітні бурі очікуються 3, 14, 23 
числа.

http://lady.tochka.net/

«Дисципліна – це рішення робити те, чого дуже не хочеться робити, щоб досягнути того,
 чого дуже хочеться досягнути».       Джон МАКСВЕЛЛ.


