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ПРАВА І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЛЮДЕЙ
ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ

У жовтні в Україні та світі відзначають Міжнародний день людей
похилого віку та День ветерана. Тому тема захисту прав і соціального
захисту людей похилого віку та ветеранів є актуальною, особливо
для цих осіб, адже вони мають знати, якими пільгами можуть користуватися у зв’язку зі своїм віком та трудовим стажем. Консультує
юрист «Макарівське бюро правової допомоги» Вишневського місцевого центру з надання БВПД Тарас Бенедіктов.

стор. 2

Євген Букет став лауреатом Літературної
премії ім. Юрія Горліса-Горського за 2021рік

Літературну премію імені старшини Армії УНР, розвідника і письменника, автора широковідомого роману «Холодний Яр» Юрія Горліса-Горського засновано 2012 року. І ось цього року новим лауреатом
Літературної премії ім. Горліса-Горського став історик-дослідник,
письменник-публіцист Євген БУКЕТ.

стор. 5

Яка ціна овочів
на борщ
в Макарові
Борщ здавна є одним із символів української кухні. І хоча його
рецепт у різних регіонах України
часто різниться, є інгредієнти, які
майже завжди є незмінними - це
картопля, буряк, капуста, морква,
цибуля. Сьогодні ми порівняємо
ціни на овочі для борщу в Макарові.

ІГОР КУЗЬМЕНКО: «НАША КАВ’ЯРНЯ СПРАВА, В ЯКУ ВКЛАДАЄМО ДУШУ»

Ігор Кузьменко народився в Кременчуці, однак доля тісно пов’язала
його із Макаровом. Його любов до кави надихнула його на відкриття в
нашому містечку власної кав’ярні - «Coffe News». Про ідею створення
кав’ярні, труднощі, пов’язані з локдауном, та плани на майбутнє Ігор
розповів у сьогоднішньому інтерв’ю.

стор. 7
ЧОМУ З’ЯВЛЯЄТЬСЯ ОСІННЯ ХАНДРА
І ЯК З НЕЮ БОРОТИСЯ

Осіння хандра – це щорічне посилення тривоги, деякі люди відчувають її впродовж осінніх місяців. Її часто називають осінньою депресією. Експерти підозрюють, що причини можуть бути пов’язані з
початком нового навчального року, прийдешнім стресом сезону відпусток або коріння себе через те, що не вдалося досягти бажаних цілей впродовж літа. Як побороти осінню хандру у статті.

стор. 12

ням до вакцинації, порадьтеся зі своїм лікарем.
Хронічні хвороби не є протипоказанням до
щеплення! Навпаки, люди з хронічними захворюваннями ризикують важче перенести COVID-19,
а тому потребують захисту, який дає вакцинація.
Обов’язково повідомте лікаря, який оглядає вас перед щепленням, про свої хронічні
хвороби та про будь-які алергічні реакції, що
були раніше.

позиції - першого та другого ґатунку. Картопля тут коштує 7.59 грн за кілограм (5.59 грн/
кг - другого ґатунку). Капуста тут коштує 6.69
грн/кг. Стільки ж коштує і морква першого ґатунку (3.85 грн/кг - другого ґатунку). Буряк у
«АТБ» коштує 7.59 грн/кг першого ґатунку, та
3.99 грн/кг другого ґатунку, а цибуля - 8.79 та
6.59 грн/кг відповідно.

Які є протипоказання
до вакцинації від COVID-19?

Єдиним справжнім протипоказанням до щеплення від COVID-19 наразі є серйозна алергічна
реакція на першу дозу вакцини, наприклад анафілактичний шок.
Також не варто робити щеплення за температури тіла вище 38°C.
Якщо ви приймаєте препарати, що впливають на імунну систему, або просто боїтеся, що
стан вашого здоров’я може бути протипоказан-

В «АТБ» на більшість овочів є дві про-

Овочі також можна придбати у «Фрутмаркеті». Картопля тут коштує 8.50 грн/кг,

Всі бажаючі, яким виповнилося
18 років можуть бути провакциновані від COVID-19 вакциною ПФАЙЗЕР.
Для цього їм необхідно звернутися
до свого лікаря ЗПСЛ,
або зателефонувати до:
- регіонального координатора по запису на вакцинацію Марина Олександрівна 0680521169, 0994188264,
- реєстратури Макарівської медичної
амбулаторії 0505320874
або звернутися до Центру Вакцинації,
за адресою: смт Макарів,
вул. Хмельницького Богдана 62-В,
з 9:00 год. до 15:00 год. у будні дні та
з 9:00 год. до 14:00 год. у вихідні дні
(приміщення нової Макарівської
медичної амбулаторії), де проходитиме
вакцинація в порядку живої
черги та черги по запису.
Також всі бажаючі можуть звертатися до пунктів щеплень від COVID-19
в робочі дні Макарівської МА ЗПСМ,
Забуянської МА ЗПСМ, Мотижинської
МА ЗПСМ та отримати вакцинацію
вакциною Коронавак та Астразенека.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ,
БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ ТА БЛИЗЬКИХ!
Інф. «М.в.»

капуста - 6.90 грн/кг. Морква, буряк та цибуля у «Фрутмаркеті» коштують 9.80 грн/кг.
Інгредієнти для борщу є також у
«Форі». Картоплю тут можна придбати за
7.59 грн капусту - 6.69 грн, моркву - 7.69 грн,
буряк - 7.95 грн, цибулю - 8.79 грн за кілограм.
Ці ж товари можна придбати і у
«Бджілці». Картопля тут за ціною 9.99
грн за кг, капуста - 7.29 грн/кг.
Морква, буряк та цибуля тут коштують
8.99 грн/кг.
Також овочі можна придбати на місцевому ринку. Картоплю, наприклад,
тут можна купити за ціною від 8 до 15 грн/кг,
капусту - від 10 грн/кг, моркву та буряк - 15
грн/кг. Цибуля ж коштує в районі 9-15 грн/кг.
Інф. «М.в.»
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Уряд продовжив карантин в Україні
до 31 грудня 2021 року

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ
МАКАРІВЩИНИ!
За повідомленням офіційного сайту
«ДТЕК Київські регіональні електромережі»
23-28 жовтня 2021 р. будуть проводитися
планові технічні роботи на
електромережах Макарівщини:
23 жовтня 2021 р.
Мотижин: Згоди, Довга, Садова, Топольова, Надія, Польова, Шевченка
Кодра: Ключова, Лесі Українки, Ковпака, Центральна, Кооперативний, Ковпака
пров.
Маковище: Шевченка, Жовтнева, Польова, Центральна, Набережна, 40 років
Перемоги, Молодіжна, Садова
Макарів: Ватутіна
Соснівка: Волинська, Ковельська, Рокитнянська, Пшенична, Анатолія Сніжка
(з 8.00 год. до 18.00 год.)
24 жовтня 2021 р.
Наливайківка: Жовтнева
Пашківка: Центральна
Мотижин: Згоди, Довга, Садова, Топольова, Надія, Польова, Шевченка
Кодра: Ключова, Лесі Українки, Ковпака,
Центральна, Кооперативний, Ковпака пров.
Соснівка: Волинська, Ковельська, Рокитнянська, Пшенична, Анатолія Сніжка
Ясногородка: Чкалова, Польова,
Дружби, Шевченка, Калинова, Довгий
Брід, Богушівська, Київська, Підлісна, Хуторська, Слобода, Петрівська, Сонячна,
Будівельна, КТП в полі, Невизначена
Мотижин: В.Довгича, Топольова, Ватутіна, Шевченка, Горького, Слобода, Довга,
Старий Шлях, Надія
Тернопільське: Лісна, Лановецька,
Дружби, Гусятинська, Чапаєва, Київська,
Молодіжна, Тернопільська
Мостище: Щорса
Людвинівка: Калинівський, Чапаєва,
Польова, Дружби, Леніна
Новосілки: КТП в полі
Борівка: Центральна
Макарів: Б.Хмельницького
Яблунівка: Польова, Миру
Копилів: КТП в полі
Небелиця: Миру
Пашківка: Жовтнева
Буян: Вокзальна, Нова, 60-річчя Жовтня,
1 Травня, Заводська, Пролетарська
Кодра-торф: Кірова
Колонщина: Марянівка
(з 8.00 год. до 19.00 год.)
25 жовтня 2021 р.
Кодра: Ключова, Лесі Українки, Ковпака,
Центральна, Кооперативний, Ковпака пров.
Кодра-торф: Нова, Шевченка, Кооперативна, Кірова, Молодіжна, Механізаторів, 1 Травня, Партизанська
Кодра: Шевченка, Молодіжний пров.
Липівка: Дружби, Кримська
Червона Слобода: Лесі Українки
Борівка: Невизначена
Небелиця: Миру, Шевченка, Молодіжна
Мотижин: Горького
(з 8.00 год. до 19.00 год.)
Осиково: Івана Мазепи, Чапаєва, Горького, Київська, Лугова, Ватутіна, Садова,
Ватутіна пров., КТП в полі, Лісна, Абрикосова, Травнева, Квітнева
Лишня: Київська, Київський, Шевченка,
40 років Жовтня, Запорізька, Кар’єрна, Польова, КТП в полі, Садова
Мостище: Шевченка, Осиківська, Щорса, Лісова, Кірова, КТП в полі, Рибчин Яр
(з 10.00 год. до 18.00 год.)
26 жовтня 2021 р.
Пашківка: Жовтнева

Новосілки: Каховська, Будівельна,
Поліська, Київська, Підлісна, Калиновий
Кут, Нова, Озерна, КТП в полі, Прорізна,
Миру
Лишня: Київська
Соснівка: Шевченка
Фасова: Колгоспна
Лишня: Набережна
(з 8.00 год. до 19.00 год.)
Бишів: Гагаріна, Гайдуківська
Плахтянка: Ватутіна
Лубське: Лубська
Соснівка: Набережна
Бишів: Хутір Лупське
Горобіївка: Калинова
27 жовтня 2021 р.
Борівка: Центральна
Вільне: Тернопільська, Миру, Свободи,
Кузнецова, Волинська, Ровенська, Дружби
народів, Новошепелівська, Набережна, Будівельна, Вільшанська Нива, Куйбишева
Соснівка: Шевченка, Київська, Набережна, Анатолія Сніжка, Леніна, Шкільна,
Пшенична, Лесі Українки, Волинська, Ковельська, Рокитнянська, Мічуріна, Дружби
народів
Макарів: Б.Хмельницького
Копилів: Київська, Білоцерківська, Жовтнева, Шевченка, Макарівська
Рожів: Миру, Щорса, Молодіжна
Пашківка: Пролетарська, Горького,
Першотравнева, Садова, Кірова, Пугачова, Калініна, Набережна
Фасова: Шевченка
Весела Слобода: Комсомольська
Фасівочка: Веселкова, Левадна, Валова, Кривоноса, Теліги Олени
Макарів: Зарічна, Веселкова, Олени
Теліги
(з 8.00 год. до 19.00 год.)
28 жовтня 2021 р.
Северинівка: Перемоги, Гагаріна, Ватутіна
Копилів: Київська, Білоцерківська, Жовтнева, Шевченка, Макарівська, Нова, Миру
Почепин: Почепин
Мар’янівка: Червоноград
Наливайківка: Лісова, Центральна,
Шевченка, Жовтнева, Комсомольська, Молодіжна, КТП в полі
Зурівка: Дачна, Зуровка, Горького
Макарів: Садова, Шевченка, Довженка
Олександра
Ніжиловичі: Першотравнева, Підсухи,
Петровського, Забуянська, Новодністровська, Чернівецька
Липівка: Дружби
Пашківка: Центральна
Бишів: Свято-Покровська, Ватутіна
Новосілки: Каховська, Будівельна,
Поліська, Київська, Підлісна, Калиновий
Кут, Нова, Озерна, КТП в полі, Прорізна,
Миру
Лишня: Київська
Мотижин: Згоди, Довга, Садова, Топольова, Надія, Польова, Шевченка
(з 8.00 год. до 18.00 год.)

У цей період МОЖЛИВЕ
відключення електроенергії
на вулицях зазначених населених пунктів!

Уряд продовжив карантин в Україні до 31 грудня 2021
року. З 17 червня в Україні діють нові карантинні норми. За
рішенням Державної комісії ТЕБ та НС вирішено встановити
з 00 год. 00 хвилин 23 вересня 2021 р. «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх
регіонів України.
Згідно індикаторів визначення рівнів епідемічної небезпеки «помаранчевий» рівень встановлено в м.Київ, Волинській,
Житомирській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській,
Миколаївській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській
областях.
За рішенням Державної комісії ТЕБ та НС встановлено
«червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-Cov-2, на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської та  Херсонської областей.
На території Сумської області з 00 год. 00 хв. 23 жовтня
буде встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки.
Таке рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 20 жовтня.
Міністерство охорони здоров’я та Національна служба
здоров’я розробили дві версії внутрішніх COVID-сертифікатів
в Дії — “жовтої” та “зеленої”. Вони працюють відповідно до
нових карантинних обмежень для запобігання поширенню
COVID-19. Уряд вже ухвалив зміни до постанови № 1236, які
набули чинності з 20 вересня.Ухвалені зміни передбачають,
що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані “жовтий”
або “зелений”) та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання
від COVID-19. Так званий “жовтий” сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а “зелений” - про повний курс.
Тепер у разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки
спростили вимоги до роботи навчальних закладів. Вони працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників
з “жовтими” чи “зеленими” COVID-сертифікатами. Водночас
обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше
80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів,
театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та
басейнів матимуть “жовтого” чи “зеленого” COVID-сертифікату. Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки
вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень,
залишається за власником. У разі введення червоного рівня
епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише
якщо 100% працівників мають “зелений” COVID-сертифікат.
Крім того, чинні обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів),
працівників та організаторів масових заходів, у тому числі
релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших
культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів
громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів “зеленого” COVID-сертифікату.
За умови наявності в особи, що перетинає кордон України, “жовтого” чи “зеленого” сертифіката про вакцинацію
або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується й осіб, що які прибувають з тимчасово
окупованих територій.Важливо! COVID-сертифікати матимуть
кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати
на папері відповідного кольору не потрібно.
На території України на період дії карантину запроваджуються обмежувальні протиепідемічні заходи.
“Зелений”, “жовтий” та “помаранчевий” рівні епідемічної
небезпеки визначаються керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням на території України COVID-19, за результатами щоденної оцінки
відповідних ознак епідемічної небезпеки.
Коли на території України встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого забороняється:
- перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують
особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус,
без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки
про звернення за захистом в Україні;
- самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
- перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, в яких відсутній поліс
(свідоцтво, сертифікат) страхування, що виданий страховою
компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією-партнером
на території України (асистанс), покриває витрати, пов’язані
з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні, крім:
- іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або
осіб, які потребують додаткового захисту;
- працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних
міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та
членів їх сімей;
- водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів повітряних і морських,
річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;
- військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки

підрозділів Збройних Сил.
У разі відсутності документів, передбачених в абзаці
першому цього підпункту, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє іноземцям та
особам без громадянства у перетині державного кордону в
порядку, визначеному статтею 14 Закону України “Про прикордонний контроль”;
- перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства без негативного результату
тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової
реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону; або документа, що підтверджує
отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами,
включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до
переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі - документ, що підтверджує отримання повного курсу
вакцинації), виданого відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (2005 рік) або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів
про вакцинацію від COVID-19; або іноземного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією чи
кількома дозами вакцин, включених Всесвітньою організацією
охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в
надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування на
COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від COVID-19 (далі - іноземний сертифікат), виданого уповноваженими органами держав - членів Європейського Союзу або уповноваженими органами інших іноземних
держав, з якими Україною укладено міжнародні договори про
взаємне визнання COVID-сертифікатів, крім:
- іноземців та осіб без громадянства, які не досягли 12
років;
- іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або
осіб, які потребують додаткового захисту;
- працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних
міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та
членів їх сімей;
- водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів повітряних і морських,
річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;
- військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки
підрозділів Збройних Сил.
У разі відсутності документів, передбачених в абзаці
першому цього підпункту, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє іноземцям та
особам без громадянства у перетині державного кордону в
порядку, визначеному статтею 14 Закону України “Про прикордонний контроль”;
- перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які підлягають самоізоляції, без встановленого та активованого мобільного додатка
електронного сервісу “Вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - мобільний додаток). У разі
неможливості встановлення мобільного додатка, відмови від
його встановлення уповноважена службова особа підрозділу
охорони державного кордону відмовляє такій особі у перетині
державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України “Про прикордонний контроль”;
- перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної
Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них іноземцями
та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва,
сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією,
яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією - партнером на території
України (асистанс), покриває витрати, пов’язані з лікуванням
COVID-19, і діє на строк перебування в Україні, крім:
- іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України;
- працівників представництв офіційних міжнародних місій,
організацій, акредитованих в Україні.
У разі відсутності документів, передбачених в абзаці
першому цього підпункту, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє іноземцям
та особам без громадянства у в’їзді на тимчасово окуповані
території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзді з них згідно з Порядком в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2015 р. № 367 (Офіційний вісник України, 2015 р.,
№ 46, ст. 1485), та Порядком в’їзду осіб, переміщення товарів
на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській
областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17
липня 2019 р. № 815 (Офіційний вісник України, 2019 р., №
70, ст. 2446);
- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (у тому числі
в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування) без одягнутих усіма учасниками та організаторами заходу засобів індивідуального захисту, зокрема
захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у
тому числі виготовлених самостійно.
Продовження матеріалу в наступному номері
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Можливості профнавчання
за направленням служби зайнятості
Якщо до центру зайнятості звертається людина яка бажаєте працювати,
але не має освіти, або така що не може
знайти роботу за фахом, мріє стати
виноградарем, косметиком чи квіткаркою, а жоден навчальний заклад
області не готує таких спеціалістів,
то розв’язати ці проблеми допоможе
служба зайнятості, яка пропонує дорослому населенню змінити професію або оволодіти новою, підвищити
кваліфікацію у сучасних навчальних
комплексах – центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.
Професійне навчання безробітних організовується на замовлення роботодавця або для
самозайнятості, провадження підприємницької
діяльності з урахуванням побажань безробітних
і здійснюється у професійно-технічних та вищих
навчальних закладах, у тому числі в навчальних
закладах Державної служби зайнятості України,
на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та
господарювання або безпосередньо у роботодавців - замовників кадрів за рахунок коштів Фонду
загальнообов’язкового Державного соціального
страхування України на випадок безробіття.
На сьогодні створено гнучку систему професійного навчання безробітних, яка дозволяє оперативно реагувати на потребу роботодавців у кадрах. Це і стажування на робочому місці, і навчання
за індивідуальними програмами, і з використанням модульних технологій, і дистанційне навчання. За направленням служби зайнятості безробітні
вчаться на базі професійно-технічних навчальних
закладів області, у роботодавців, а ще – в центрах
професійно-технічної освіти Державної служби
зайнятості в Дніпропетровській, Сумській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Рівненській
та Харківській областях.
У центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості можливо освоїти спеціальності деревообробної, металообробної та
будівельної галузей, сфери побутового обслуговування населення і торгівлі, сільського господарства, автомобільного транспорту та інших робітничих професій, які є затребуваними на ринку праці.
Професійне навчання безробітних прово-

диться службою зайнятості з урахуванням вимог
ринку праці, перспектив розвитку регіону, в тому
числі для зайняття підприємницькою діяльністю,
що обумовлюється відповідним договором між
особою та регіональним центром зайнятості. Професійне навчання зареєстрованих безробітних
визначено ст. 35 Закону України «Про зайнятість
населення».
Види професійного навчання:
підготовка - надається безробітним громадянам, котрі не мають професії і спрямовується
на оволодіння ними спеціальних знань, вмінь та
навичок за професіями, що користуються попитом
на ринку праці;
перепідготовка - здійснюється з метою
оволодіння спеціальними знаннями, уміннями та
навичками за новою професією безробітними громадянами, котрим не може бути запропонована
прийнята робота;
підвищення кваліфікації - спрямовується на розширення та поглиблення раніше набутих знань, умінь та навичок робітників та спеціалістів з числа безробітних громадян до рівня, що
відповідає сучасним вимогам науки і техніки;
курси цільового призначення - підвищення кваліфікації безробітних з метою вивчення
нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів,
послуг, сучасних технологічних процесів, засобів
механізації й автоматизації, що використовуються
на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових
актів тощо;
стажування - підвищення кваліфікації
безробітного з метою набуття практичних умінь
і навичок для виконання професійних обов’язків
на посаді, на яку претендує безробітний у роботодавця.
У разі направлення безробітного на професійне навчання державна служба зайнятості надає
матеріальну допомогу та забезпечує проживання
у випадку, коли навчання організоване не за місцем постійного проживання відповідно до чинного
законодавства України.
За детальною інформацією щодо направлення на професійне навчання звертайтеся до
фахівців Макарівської районної філії Київського
обласного центру зайнятості.

Актуальні вакансії на Макарівщині

ЗУБКО ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ - водій автотранспортних засобів. Керувати вантажним ав-

АТ «КИЇВОБЛГАЗ» - слюсар з експлуатації та
ремонту підземнихгазопроводів. Група експлу-

атації мереж. Обслуговування газових мереж, зняття
показників газових лічильників, виявлення витоків
газу. Заробітна плата 8 тис. грн
АТ «КИЇВОБЛГАЗ» - слюсар з експлуатації
та ремонту газового устаткування. Група ГРП/
ШРП. Технічне обслуговування обладнання газорегулюючих пунктів (ГРП), технічне обслуговування газорегулюючих установок (ГРУ), технічне обслуговування
шафних регулювальних пунктів (ШРП): профілактичне
обслуговування шляхом обходу, перевірка технічного
стану та регулювання обладнання, ревізія обладнання,
пуск та зупинка обладнання. Зпробітна плата 9 тис. грн.
АТ «КИЇВОБЛГАЗ» - монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії. Група ЕХЗ.
Проводити періодичний технічний огляд та обслуговування електричних установок, виконувати поточний
ремонт, проводити ремонт електротехнічного обладнання та періодичні огляди. Заробітна плата 9300 тис. грн
АТ «ПУМБ» - менеджер (управитель) із
надання кредитів. Залучення та консультація
клієнтів, оформлення заявок на кредит, інформування клієнтів з питань повязаних з кредитом, контроль
своєчасного погашення кредиту, ведення документообігу, навички роботи з ПК, безкоштовне корпоративне
навчання. Заробітна плата 10 тис. грн
ВК «МАКАРІВСЬКА ФАБРИКА «СВІТАНОК» швачка. Виконувати роботу по пошиттю спецодягу:
медичного, робітничого, кухарського. Робота не потребує освіти та досвіду роботи швачки , поопераційний пошив. Заробітна плата 7 тис. грн
ЗАХАРЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА - кухонний
робітник. Робота в ресторані «Фільварок» - підсобні
та допоміжні роботи на кухні, допомога в приготуванні
страв, дотримання санітарних норм та правил обробки
продуктів. Заробітна плата 7500 тис. грн

тотранспортом згідно робочого розпорядку. Заробітна
плата 6500 тис. грн
КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» - листоноша (поштар). «Доставка та вручення кореспонденції. Доставка і виплата пенсій та грошової допомоги. Доставка
поштових переказів, періодичних друкованих видань,
рекламних та інформаційних матеріалів, рахунків на
оплату на різні послуги. Можливо працювати неповний
робочий час. Заробітна плата 6 тис. грн
КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» - начальник відділу
поштового зв’язку - забезпечення якісного надання послуг поштового зв’язку населенню, збереження
готівки поштових відправлень, матеріальних цінностей, товарів та документації. Оброблює та контролює
первинну документацію. Місце проведення робіт с.
Колонщина, с. Пашківка, с. Фасова. Заробітна плата
6 тис. грн
МІЛЄВА ІРИНА СЕРГІЇВНА - водій автотранспортних засобів. Водій автомобіля євро 5 з причіпом 20 тон, наявність категорій С,Е. Заробітна плата
20 тис. грн
МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) - соціальний
робітник. Виконує комплекс робіт з догляду за пенсіонерами, інвалідами та одинокими непрацездатними
громадянами похилого віку:доставляє додому продукти харчування, медикаменти, готує їжу, виконує роботи, щодо ведення, обслуговування та впорядкування
домашнього господарства. Заробітна плата 6 тис. грн
ТОВ «АГТ ПЛЮС» - верстатник деревообробних верстатів. «Приймає продукцію для
обробки на деревообробних верстатах, підносить заготівлі до верстата, встановлює різальний інструмент,
здійснює налагоджування та бере участь у ремонті
устаткування, що обслуговується. Розвозка до місця
роботи. Робота в зміни: з 9-00 до 18-00/18-30 до 0330. Заробітна плата 12 тис. грн.
ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» - охоронник. Охорона
приміщення та товару. Здійснює візуальний контроль
за товаром, що охороняються. Разом зі змінним охоронником перевіряє цілісність товару. Заробітна плата
13650 тис. грн.
Контактний телефон Макарівської
районної філії КОЦЗ
(04578) 5-24-39 Людмила Григорівна

Права і соціальний захист
людей похилого віку та ветеранів праці

У жовтні в Україні та світі відзначають Міжнародний день людей похилого віку та
День ветерана. Тому тема захисту прав і соціального захисту людей похилого віку та
ветеранів є актуальною, особливо для цих осіб, адже вони мають знати, якими пільгами можуть користуватися у зв’язку зі своїм віком та трудовим стажем. Консультує
юрист «Макарівське бюро правової допомоги» Вишневського місцевого центру з надання БВПД Тарас Бенедіктов.

Загалом, державна соціальна політика передбачає надання кожному ветерану праці та громадянину похилого віку належний рівень життя, задоволення різноманітних життєвих потреб, надання різних видів
допомоги шляхом:
1.реалізації права на працю відповідно до професійної підготовки,
трудових навичок і з урахуванням стану здоров’я;
2. забезпечення пенсіями й допомогою;
3. надання житла;
4. створення умов для підтримання здоров’я й активного довголіття
відповідно до сучасних досягнень науки;
5. забезпечення реалізації права на соціальні послуги, створення
мережі установ та закладів, що надають соціальні послуги, забезпечення зміцнення і розвитку їх матеріально-технічної бази.
Тепер детальніше проаналізуємо ці пільги й розпочнемо з характеристики прав людей похилого віку. За законодавством України громадянами похилого віку визнаються особи, які досягли пенсійного віку (на
2021 рік це 60 років), а також особи, яким до досягнення зазначеного
пенсійного віку залишилося не більш як півтора року.
Закон «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні» передбачає доволі широкий
перелік прав та пільг. Зокрема:
· громадяни похилого віку мають право на працю нарівні з іншими
громадянами;
· право на належну охорону праці – обладнання робочого місця відповідними технічними та іншими засобами, що сприяють збереженню
здоров’я і працездатності громадян похилого віку;
· право на участь у програмі підготовки до виходу на пенсію за
віком, до прикладу: щадні умови праці, поступове скорочення за бажанням працівника робочого часу, а також заходи, що розширюють
можливості в подальшій освіті, веденні здорового способу життя, у задоволенні інтересів, опануванні ремесел та інші заходи, що сприяють
адаптації громадян похилого віку до нового способу життя;
· забезпечення професійної профорієнтації, перепідготовки та працевлаштування;
· право на матеріальне забезпечення, яке гарантується виплатою
пенсій, різних видів допомоги і наданням допомоги в натуральному вигляді;
· громадяни похилого віку нарівні з іншими громадянами мають
право на допомогу: у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю в період
роботи та необхідністю санаторно-курортного лікування; у період про-

фесійної перепідготовки і підвищення кваліфікації;
· громадяни похилого віку мають право на житло, що включає право на одержання і постійне користування впорядкованим жилим приміщенням у будинках державного фонду, на придбання жилого приміщення у будинках громадського або індивідуального житлового фонду;
· право на наближення житла до місця проживання рідних та близьких і на сприяння в обміні зайвої жилої площі на площу меншого розміру;
· право на передачу жилого приміщення їм у власність безплатно в
межах встановлених норм згідно з чинним законодавством;
· право на надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва;
· право на звільнення від плати за землю та орендної плати за землю;
· право на забезпечення протезною допомогою;
· громадянам похилого віку гарантується безплатна кваліфікована
медична допомога в геріатричних центрах, лікарнях для громадян похилого віку та інших стаціонарних, амбулаторно-поліклінічних установах,
а також вдома з урахуванням досягнень геронтології та геріатрії;
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування для
реалізації соціального захисту громадян похилого віку та ветеранів зобов’язані:
– сприяти активному довголіттю громадян похилого віку шляхом
створення умови для заняття фізкультурою, спортом, туризмом, надається можливість проведення дозвілля з прилученням до культурних та
духовних цінностей;
– допомагати самотнім громадянам похилого віку в ремонті жилих
приміщень і санітарно-технічного обладнання;
– продавати товари і побутове обслуговування громадян похилого
віку в спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами;
– забезпечити громадянам похилого віку необхідні умови для користування культурно-видовищними установами;
– здійснювати ритуальні послуги у зв’язку з похованням самотніх
громадян похилого віку за рахунок коштів місцевих органів виконавчої
влади й органів місцевого самоврядування.
Що ж стосується ветеранів праці, то відповідно до законодавства
– це громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років
– для чоловіків і 35 років – для жінок і вийшли на пенсію.
Стаття 7 Закону України «Про основні засади соціального захисту

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» передбачає
такі пільги для ветеранів праці:
1) користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем
роботи;
2) першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних металів), за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні
шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу;
3) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
4) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів;
5) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
7) переважне право на забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок
для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва,
першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;
8) першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва, а також першочергове
одержання позики для будівництва або придбання дачних будинків і
благоустрою садових ділянок;
9) переважне право на вступ до садівничих товариств (кооперативів), кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів;
10) переважне право на встановлення домашніх телефонів;
11) звільнення від плати за землю.
Отож, цінуймо і поважаймо громадян похилого віку та допомагаймо
їм реалізовувати надані державою права та можливості.
У разі виникнення додаткових питань, а також з метою отримання більш детальної консультації, Ви можете звернутись з ПН по ЧТ - з
09:00 до 18:00, у ПТ з 09:00 до 16:45, СБ, НД-вих, до Макарівського
бюро правової допомоги за адресою:вул. Димитрія Ростовського,
26, смт Макарів, Київська обл., 08001; тел. (04578) 6-01-90.
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Містечко на шляху з Індії в Англію, яке не обділив увагою і Микола ІІ
На поштовому тракті
У вересні 1795 року в Мотижині, який належав
Казимиру Росцішевському, було 110 селянських дворів, де мешкало 529 чоловіків і 498 жінок. Наприкінці
того ж року Мотижин перейшов у спадок до дружини
Домініка Шимановського, Францішки з Росцішевських, разом з усім Мотижинским ключем. У перші
роки ХІХ століття мотижинський маєток перебував у
оренді. Є відомості про його приналежність в 1801
році посесору Грудзинському. 1803 року в Мотижині
сталася велика пожежа.
Російська імперія, приєднавши до свого складу
Правобережну Україну, одразу організувала через ці
землі поштове сполучення. Маємо інформацію про
наявність у Мотижині поштової станції вже в 1798
році (детальніше про історію поштового зв’язку на
Макарівщині див. нашу статтю «У корчмі «Вигода»
суттєва є вигода…», МВ, № 25 від 2 липня ц.р.).
Саме цим поштовим шляхом, через Мотижин
проїжджав у 1817 році англійський мандрівник, військовий офіцер Джон Джонсон, який їхав з Києва
через Правобережну Україну і Пруссію в Англію,
повертаючись з Індії. В своєму щоденнику, який був
опублікований у Лондоні в 1818 році, він залишив
такий запис: «18 серпня. Ми швидкими темпами їхали до Мотижина, двадцять п’ять
верст (півтори години) по дуже хорошій
дорозі, по необроблених рівнинах. Звідси до Рожева, першої поштової станції в
Польщі (?), двадцять верст, дорога була
вузькою, але хорошою, очевидно, спеціально зробленою, на неї були понесені
значні витрати. На прилеглих територіях були ліси, проміжні газони та галявини
з окремими купками дерев, багато в чому
нагадуючи пейзаж парку. Тут ми рухалися
швидкими темпами – одна верста за дві з
половиною хвилини, - як виміряли наші годинники. Ми прибули до Раковичів, шістнадцять верст, за одну годину і десять
хвилин, по дуже хорошій дорозі. У цій країні
ціна чи плата за поштових коней становить від 100 до 200 рублів за кожного;
найкращих великих каретних коней можна
купити за ціною від 500 до 1000 рублів».
Згідно з дослідженнями відомого журналіста і
краєзнавця з Мотижина Віталія Довгича, у 1812 році
маршали пропонували Наполеонові вторгнутися в
Російську імперію тим же шляхом: Луцьк — Дубно —
Житомир — Мотижин — Білгород — Київ. Затим проголосити звільнення українських селян від кріпацтва
і за їхньої підтримки рушити на Москву. Але «верховний головнокомандувач» самовпевнено вирішив
наступати по Смоленському тракту й у кінцевому
підсумку програв.
Указом Київського губернського правління від 25
вересня 1820 року селу Мотижин Київського повіту
було надано статус містечка. Віталій Довгич також
твердить, що в 1830 році в Мотижині відбулося таємне зібрання організаторів Першого польського
повстання. Оскільки власники маєтку Шимановські
були впливовими масонами, ця подія і справді могла
тут відбутися.
У 1840 році Юзеф Шимановський продав Мотижин колезькій асесорці Уляні Сулиміній. Також є
згадка, що в тому ж році власником частини Мотижина був якийсь поміщик Сушанський, можливо, один
із кредиторів потонулого в боргах Шимановського.
У 1841 році поміщиця Сулимова видала відпускну селянці Е. Грушевій, а в 1842 році в містечку
було облаштовано етап для перепровадження в’язнів на заслання.
Життя мотижинців
у ХІХ столітті
Чиновники Київської губернії ще в 1842 році
відзначали вкрай бідне становище селян Мотижина
і Плахтянки і жорстоке поводження з ними поміщиці. Збереглося чимало інформації про конфлікти
між власницею і мешканцями містечка і в наступні
роки. Так, економ маєтку Подобєдов і управляючий
Ніколаєв в 1846 році нанесли образи і силоміць забрали частину майна у дворянина Л. Марковського.
А мотижинські селяни того ж року скаржилися на поміщицьких урядників через їх пригнічення. В лютому
1851 року селянин О. Скиба подав до суду на економічного писаря мотижинського маєтку Г. Яремчука

за нанесення йому побоїв. Судовий процес тривав
до серпня 1854 року. 1852 року вагітну селянку з
Мотижина Коцюбову побив економічний службовець
маєтку Безсмертний, після чого вона народила мертву дитину.
У одній із цих справ мотижинський краєзнавець
Андрій Павлович Довгич (1915 – 2005) знайшов де-

17, а жінок з 12 до 16 років. Якщо робітник
чи робітниця захворіли і немає річної панщини, то зобов’язані вони замінити себе
іншими особами сімейства, або виконати
повинність у майбутній час.
За малі злочини дозволяється карати
різками на власний розсуд та по мирському присуду. Вагітні жінки наприкінці їхньої
вагітності не мають бути залучені до
тяглових робіт (жати, копати) і за жодного приводу не повинні бути покарані».
Проте, не лише з поміщицьким маєтком у Мотижині були проблеми. З жовтня 1847 до травня 1849
року казна в судовому порядку стягувала належні їй
кошти з колишнього утримувача мотижинської поштової станції Лейби Маймана – сина житомирського купця 3-ї гільдії.
Мотижинський маєток у 1850-х роках об’єднував 8005 десятин землі. З них: під садибою було 37
десятин 1157 саженів, лісу – 545 десятин, садиба в
Плахтянці – 3668 десятин, в Мотижині – 4337, з яких
орної землі 1139 дес., сіножатей – 183 десятини.
Оскільки власниця маєтку мешкала в Петербурзі,
ним управляв за довіреністю відставний капітан І.
Ніколаєв, а від 1856 р. – Є.П. Ніколаєва. На початку 1860-х років Мотижин, за заповітом, складеним у
1859 році, отримала племінниця Уляни Ловцової Марія Миколаївна Кандибіна (за чоловіком – Савицька).
4 серпня 1865 року Марія Савицька довірила чоловікові – генерал-майору Владиславу Юрійовичу Савицькому право розпоряджатися своїми маєтками в
Київській, Чернігівській і Полтавській губерніях. А в
1867-му видала дану селянам Мотижина на володінОлександр Лазаревський, 1876 рік
ня землями.
У 1854 році містечко Мотижин було по-новому
перебудоване, а в 1866-му перетворене на волосний
тальний опис земельних наділів і всіх повинностей, центр. У той час у ньому мешкало 22 особи духовенякі мали відпрацьовувати мотижинські селяни в по- ства, 5 дворян, 76 військових, 93 міщан, 1441 селяміщиці Сулимової (від 1851-го, за другим чоловіком нин-власник, 340 євреїв.
– Ловцової): «Селяни розділені на тяглових,
До кінця 1880-х років поміщицькі володіння
піших, городників, бездомних, наділених зменшилися вдвічі і складали 2003 десятини поля і
ділянками землі. На кожен тягловий двір 2188 – лісу. Мешкало 2304 особи православних, 3
під садибу – по 1 десятині, під оранку – по римо-католики і 147 євреїв. Ревізьких душ було 632.
13 дес., сіножаті – по 2 дес. На піший – під Селянський земельний наділ – 2351 десятина, за які
щорічна виплата складала 2845
руб. 53 коп. Окрім того, до мотижинського міщансько-селянського
товариства прираховано було 8
однодворців, 22 міщан-християн
і 70 євреїв, які платили разом казенних міських податків 174 руб.
24 коп. на рік. Окрім викупних платежів і державних поземельних податків мотижинці щороку збирали:
481 руб. 95 коп. на волосні потреби, 371 руб. на потреби містечка,
32 руб. 91 коп. на утримання духовенства, 110 руб. 50 коп. на губернські повинності та 19 руб. 76
коп. на інші потреби.
У 1890 році брати Андрій і
Олександр Савицькі власним
Микола II з сином Олексієм на маневрах,
коштом видали упорядковану вифото 1911 року
датним українським істориком і
джерелознавцем
Олександром
садибу – 1 дес. 1200 с., орн. – 3 дес., сінож.
Лазаревським збірку «Мотижинський архів», яка
– 5 дес. Городники наділені орною землею і
складається з двох частин: документів козацького
користуються садибами і городами.
родоводу Сулим і Переяславського полку (детальОбкладені панщиною наступним поніше див. нашу статтю «Мотижинський архів – джерядком: господарі обробляють панщину
рело досліджень історії козацтва», МВ, № 46 від 2
по три дні на тиждень або по 150 днів на
листопада 2012 р.).
рік. Інші, робочі обох статей, які перебуваБрати Савицькі успадкували мотижинський маєють у їхніх сімействах, - по 75 днів на рік,
ток після смерті батька 1883 року. До кінця століття
а городники всього сімейства – по 50 днів
на рік. Окрім того, господарі відбувають
своїми сімействами тяглі по 12 і піші – по
6 шарварочних. Крім того, тяглі: від 2 до
5 курей, від 5 до 20 яєць; піші – 1 курку, 5
яєць. Мед – 10-й рій.
Денні норми селянським роботам: доставка хлібу з поля на пару робочої худоби
– 1,5 – 2 копи, цегли – 100 штук; заорати
плугом в 6 волів за 1 день – 1 дес. 317 с.;
зралити – 1317 саж.; забороновати – 1
морг або 1317 саж.; молотити – 1 копу
озимого або 1,5 ярого хлібу;
в’язати – 3 копи кошеного
хлібу; сіяти – 6 моргів; косити хліб або траву – 1 морг;
копати канаву – 1,5 аршини,
глибина – 1,75 аршини – 3
саж.; рубати дрова – 1 куб.
м. за 3 дні; вичинка проса на
крупу на млині – 12 пудів – 4,
а вручну – 8 днів; виробіток
цегли – 500 штук на день.
Робочий день на всіх
роботах вважається від
світанку до заходу сонця.
Працездатні від 17 до 55
років чоловіки і від 16 до 50
років жінки. Для легких понаднормових робіт дозволяється економії використоОбкладинка книги Джона Джонсона
Цитата про Мотижин і Рожів з книги Джонсона
вувати своїх селян з 14 до

його одноосібним власником став Андрій Савицький,
який був статським радником, предводителем дворянства Радомисльського, згодом – Васильківського
повіту.
Духовність і освіта
Дерев’яна церква Святого Георгія була побудована в 1722 році і належала до 1794 року уніатам,
метричні книги мотижинської церкви з 1757 року
збереглися у фондах Центрального державного історичного архіву України (м. Київ). Також з цієї церкви походить унікальна ікона «Христос у точилі» (детальніше див. нашу статтю «Святиня з Мотижина»,
МВ, № 42 від 5 жовтня 2012 р., а також статтю Віталія Гедза «Греко-католицька ікона в Мотижині», МВ,
№ 27 від 17 липня 2020 р.), що в XVIII–ХІХ століттях
прикрашала церковний іконостас. Тільки на початку
ХХ століття ікону було передано до Київського художньо-промислового музею (тепер – Національний
художній музей України) священиком Савою Михайловичем Ходзицьким.

Обкладинка брошури А.П. Довгича
У 1864 році коштом парафіян на місці старої
було збудовано нову церкву. А в 1860 році в Мотижині відкрито церковнопарафіяльну школу, де в
перший рік навчалося 20 хлопчиків і 2 дівчинки. Її
засновником був настоятель місцевої парафії Тихон
Тихонович Волков.
З 1888 року школа розміщувалася в новому приміщенні в центрі села, де раніше була сільська управа, на три класні кімнати з квартирами для вчителів.
На її утримання громада витрачала 320 рублів на
рік. А в 1890 році окремо виділила «мирських» 200
карбованців на покриття приміщення школи залізом.
У 1897 році в школі навчалося 104 хлопчики і 9 дівчат. Учителями з 1897 року були діти священиків
Павло Миколайович Терлецький і Валентина Савівна Ходзицька. Ця донька мотижинського священика
незабаром одружиться зі ще одним вчителем цієї
школи – Степаном Стефановичем Богдановичем
(детальніше про їхню родину див. нашу статтю «Грушевські і Макарівщина», МВ, № 32 від 20 серпня
2021 р.).
Церковним старостою в Мотижині з 1883 року
був Нестор Григорович Лазнюк, який отримав у 1895
році від Київської духовної консисторії похвальний
лист (Указ К.Д.К. №17852 від 13.12.1895).
Також є інформація, що на початку ХХ
століття в Мотижині з’явилася ще й державна
школа, підпорядкована міністерству народної
освіти (детальніше про історію православної
церкви і школи в Мотижині можна прочитати
в книзі Володимира Перерви «Шкільництво»,
стор. 323–324).
Бурхливий
початок ХХ століття
1900 року у власницькому містечку Мотижині (належало Андрію Владиславовичу
Савицькому і знаходилося в оренді у барона
Таубе) був 521 двір, мешкало 3384 особи,
діяли православна церква, двокласна школа грамоти, єврейська молитовна школа,
дев’ять вітряних млинів з одним робітником
на кожному, що належали різним місцевим
селянам, скотобійня, 2 кузні, 9 бакалійних лавок, 1 винна лавка. Того року в містечку було
запроваджено ярмарки і відкрито винокурний
завод. Головним заняттям мешканців було
хліборобство. У містечку числилося 3940 десятин землі: поміщику належала 1701, церкві
– 49, а селянам – 2190 десятин землі. І селяни, і орендар обробляли землю за трипільною
системою.
В громадському запасному хлібному магазині на 1 січня 1900 року було 626 чт. озимого хліба та 313 чт. ярового. Окрім того, міщансько-селянське товариство мало 428 руб.
26 коп. продовольчого капіталу. Товариство
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Містечко на шляху з Індії в Англію,
яке не обділив увагою і Микола ІІ
утримувало пожежну частину, що складалася з 15
бочок, 40 багрів і 25 драбин. Попри наявність такої
великої пожежної частини, на межі ХІХ–ХХ століть в
Мотижині було принаймні три значні пожежі. 6 квітня 1894 року згоріло 17 будинків, 26 лютого 1903
року – винокурний завод землевласника Савицького (збитки від цієї пожежі оцінювали в 7000 рублів,
попри це завод продовжував працювати, зокрема, в
1907–1911 рр.), а в квітні 1914 року вогонь знищив 13
селянських будинків.
Згідно з дослідженнями Андрія Довгича, у 1902
році тут вибухнув селянський бунт, про який навіть
написали в газеті «Іскра». Десятьох мотижинців після цього губернатор відправив у заслання.
У 1903 та січні – травні 1905 року невідомі особи
розповсюджували в Мотижині прокламації РСДРП,
«До запасних», київського комітету РУП «До робітників» та ін.
У 1905 році, за твердженням Андрія Довгича, в
Мотижині було вбито двох урядників.
Із травня 1905 до липня 1910 року власник
містечка постійно клопотав про охорону його маєтків від підпалів. А 16 травня 1907 року попросив направити в мотижинський маєток козаків для
призупинення випасу селянами своєї худоби на
його землі. Організаторів протесту Тимофія Радченка та Лукаша Баришпольця заарештували і
засудили. Навіть у 1911 році чимало мотижинців
проходили по справах головного жандармського
управління.
31 серпня – 2 вересня 1911 року проводилися
воєнні маневри Київського військового округу. Навчання контролював особисто імператор Микола ІІ.
Охоронні заходи були безпрецедентними: забороня-

Ікона «Христос у точилі»

вала та побудувала свій перший нафтовий двигун у
1895 році. Це був невеликий двигун, потужністю 2,5
кінські сили, який використовувався в основному в
сільськогосподарських галузях. Це був дуже успішний продукт, завдяки якому бренд Petter швидко
набув великої популярності – з 1902 року почав
випускати трактори, а з 1912-го виготовляв по 1500
двигунів на рік).
Але новітнє підприємство
завдавало неабияких клопотів мотижинським селянам.
Так, у травні 1912 року мешЦитата про Мотижин і Рожів з книги Джонсона
канка Мотижина Ганна Довгич скаржилася на цей млин
лося будь-кому виходити з дому вздовж маршруту Київському губернатору: «Міщанин Дувід Король
царя та його свити (Київ – Святошин – Копилів – Мо- побудував паровий млин зовсім близько біля моєї
тижин – Ясногородка – Музичі).
солом’яної будівлі (на відстані в сажень), що завжКоли Микола ІІ на автомобілі, оточений великим ди загрожує мені пожежею від його машини. Крім
загоном, заїхав у центр Мотижина, місцева влада, того, млин цей своєю роботою так турбує мене і інпоміщики та духовенство влаштували урочисту зу- ших сусідів, що неможливо навіть вночі відпочити.
стріч. Дев’ятирічна учениця Марія Фатюк підійшла з Сильний сморід від диму навіть біля хати душить
квітами і поздоровленням. За це на її ім’я в банк було глотку. Від нафти висох мій фруктовий сад». Чепокладено 100 рублів. Завдяки цим коштам вона рез цю і подібні скарги до млина приїздили чисзмогла вивчитись і стати педагогом. На честь візиту ленні перевірки.
царя в Мотижині було споруджено гранітний обеліск,
16 травня 1916 року в Мотижині було відкрите
який незабаром зруйнували більшовики…
поштове відділення.
1911 року мотижинський міщанин-єврей Дувід
Більше про історію колишнього містечка можна
Шулимів Король переобладнав існуючий у містечку дізнатися з брошури Андрія Довгича «Нарис історії
дерев’яний млин, що працював кінною тягою, вста- Мотижина від прадавніх часів до 30-х років ХХ стоновивши на ньому нафтовий 4-х тактний двигун ліття», яка вийшла друком 2006 року.
англійського заводу Petter (компанія Petter спроектуЄвген БУКЕТ

ЖОВТНЕВІ ІМЕНИННИКИ
Впевнена, що коли назву імена цих людей, то
особливо педагоги Макарівщини – ті, кому за 40+, обов’язково усміхнуться і згадають як спілкувались,
радились, сперечались по-доброму, а головне –
невтомно і творчо працювали на освітянській ниві,
щедро засіваючи її мудрим і вічним зерном знань.
Обом судилось жити й працювати в нашому, донедавна Макарівському районі – спочатку вчителями, а згодом очолювати районний відділ освіти. Це
Віктор Іванович Заїка (родом з Вишгородського району) і Володимир Федорович Хіміч (з Житомирщини). По молодості різнились тим, що Віктор Іванович
- чорнявий, а Володимир Федорович - світлорусий.
Наразі обоє – сивочолі, пенсіонери, але молоді душею і багаті на дітей, онуків, на роки, яким, дай Бог,
ще не зупинити ліку!
Обоє цими днями відзначали свої Дні народження: Володимир Федорович – 14 жовтня, Віктор
Іванович – 15-го. Нині пандемія порушила традицію
святкувати у дружньому колі, тож кожен з них був
«на своїй території» і лише мобільний зв’язок став
доступним для привітань, що додали святкового настрою, тому друзі не сумували!
Доля звели їх, коли Віктор Іванович був заввідділом освіти, а Володимир Федорович - інспектором
та вчителем фізики у школі села Наливайківка.
Згодом працював у Копилівській середній школі
директором. І коли Віктора Івановича перевели на
посаду заступника завідуючого відділом управління народної освіти виконкому Київської обласної
Ради народних депутатів, він рекомендував на своє
місце Володимира Федоровича Хіміча – людину
чесну, толкову і з чудовими організаторськими здібностями. Починаючи з жовтня 1985-го сім років його
праці на цій посаді - це доказ того, що керівництво
районною освітою було в надійних руках. Багато пи-

тань з розвитку шкільництва вирішував Володимир
Федорович: будувались школи й дошкільні заклади,
проводилась реорганізація восьми неповно середніх
шкіл у середні і стало їх двадцять в районі.
Після перебудовних процесів місцевої влади
був підприємцем, заступником директора Червонослобідського спиртзаводу. А з кінця 1996 року
працював заступником, першим заступником та головою Макарівської районної ради ІУ скликання аж
до кінця каденції. Пізніше займався партійною робо-

тою «Народної партії», а зараз – на заслуженому
відпочинку.
Найкраще сказав про свого друга «Заслужений
працівник народної освіти України Віктор Іванович
Заїка з нагоди Дня його народження у своєму вірші-вітанні:

Мій друже! Народився ти у день святковий,
Коли в зеніті й позолоті осінь бродить –
Під знаком Терезів, а Пресвята Покрова
Благословить захисників свого народу.
Тому й життя твоє, як світ, - багатогранне,
А в нім дзеркалить мудрість,
доброта й завзяття.
Тобі учительство від серця Богом дане,
Тут твій розкрився в повноті
талант багатий.
Здолав усі щаблі на освітянській ниві:
Очолив школу, педагогів у районі,
Не стерлась пам’ять в них,
як у стрімкім пориві
Ти школи будував, і про твій труд безсонний!
Повагу заслужив по праву у громади –
Відкрив шлях для нових форм господарювання;
З твоєї легкої руки районна Рада,
Розвинула місцеве самоврядування.
Я в цих скупих словах не зміг все передати,
Чим ще ти жив?Доповнять друзі і родина…
Нехай життя твоє іде, як справжнє свято,
Бо в ньому ти – бувала і свята людина!

А що ж можна сказати про самого автора цих
рядків? Про те буде розповідь у наступному номері
«Макарівських вістей».
Тетяна ЯСИНЕЦЬКА
На фото: вгорі - мить перед особистим
прийомом громадян; внизу – на зустрічі з паралімпійською чемпіонкою Оленою Юрковською, долею
якої опікувався свого часу. Вона стала однією з
найбільш успішних представниць зимових видів
спорту в історії Паралімпійських ігор, багаторазовою
чемпіонкою змагань. За спортивні і життєві досягнення нагороджена званням «Герой України», орденом
Золота Зірка.

Євген Букет став лауреатом Літературної премії
ім. Юрія Горліса-Горського за 2021рік
Літературну премію імені старшини Армії УНР,
розвідника і письменника, автора широковідомого
роману «Холодний Яр» Юрія Горліса-Горського засновано 2012 року. Її першим лауреатом став син
сотника Гусаківської сотні Вільного козацтва, в’язень
російських тюрем і таборів, письменник і художник,
автор «Думи про Вільне козацтво» світлої пам’яті
Михайло ІВАНЧЕНКО.
Наступного року цю високу премію здобув кандидат історичних наук, головний архівіст Вінницького
державного обласного архіву Кость ЗАВАЛЬНЮК –
за книжки про діячів Української революції 1917 –
1920-х років.
2014 року лауреатом літературної премії став
світлої пам’яті кобзар Тарас СИЛЕНКО – за розкішний цикл пісень про Визвольну боротьбу українського народу.
У 2015 році (посмертно) лауреатом Літературної премії ім. Юрія Горліса-Горського стала Ольга
СТРАШЕНКО – за збірку поезій «Прочитайте тую
славу». В ній уміщено прекрасне гроно поезій про
борців за волю України – Самійла Кішку, Олексу Довбуша, Максима Залізняка, Івана Ґонту, Миколу Міхновського, скульптора-воїна Михайла Гаврилка, про
отаманів – Зеленого, Марусю Соколовську, Василя
Чучупаку, Чорного Ворона, про Миколу Макаренка,
який не підписав акт про зруйнування Михайлівського собору, та про багатьох інших наших славних попередників.
2016 року цю премію здобув (за книжку спогадів
«На барикадах Кенгіру») член ОУН, вояк УПА, політв’язень, один з керівників Кенгірського повстання,
член Історичного клубу «Холодний Яр» Володимир
КАРАТАШ.
2017 року лауреатом премії ім. Юрія Горліса-Горського став син сотника 3-ї Залізної дивізії
Армії УНР, кулеметник дивізії «Галичина» Леонід
МУХА – за книжку спогадів «Від Австрії до Колими».
Романом «Холодний Яр» Юрій Горліса-Горського
Леонід ще захоплювався у дитячому віці, власне, ця

праця Горліса-Горського та виховання батька спонукали його взяти до рук зброю, щоб захистити нашу
Батьківщину.
2018 року було два лауреата. Це Олександр
ПАНЧЕНКО. Він написав книги про Другу дивізію
УНА, «Протипанцерна бриґада «Вільна Україна»»,
яку очолював легендарний командир Чорних запорожців Петро Дяченко, а також книжки про діячів
Визвольного руху, зокрема про зв’язкову Романа
Шухевича Ірину Козак-Савицьку.
2018 року премію здобув також поет і політв’язень, прекрасний козак з Донбасу, який нині живе в
Одесі, член Національної спілки письменників України, багатолітній борець за волю України Олекса
РІЗНИКІВ.
2019 року Літературну премію ім. Горліса-Гор-

ського здобув народний артист України Тарас
КОМПАНІЧЕНКО – за популяризацію української
визвольної пісні, за створення циклу пісень доби
Української революції 1917 – 1921 років.
2020 року 10-им лауреатом премії став Марко
МЕЛЬНИК – за участь у Визвольній боротьбі у лавах батальйону «Азов» у 2014 – 2015 рр., за книгу
спогадів «Жадання фронту», видання серії книг про
Визвольну боротьбу.
І ось цього року новим лауреатом Літературної
премії ім. Горліса-Горського став історик-дослідник,
письменник-публіцист Євген БУКЕТ.
Ведучий Василь Ковтун від імені історичного
клубу «Холодний Яр» та його Президента Романа
Коваля оголосив на Літературній сцені щорічного
фестивалю «Холодноярська Покрова», що прохо-

дить на хуторі Буда Медведівської сільської громади
на Черкащині, прізвище лауреата. А директор музейно-етнографічного комплексу «Дикий Хутір» Леся
Островська зачитала текст Диплому та вручила його
Євгену Букету. Ось що вказано в дипломі: «ДИПЛОМ
№ 11 Лауреата Літературної премії ім. Юрія Горліса-Горського Історичного клубу “Холодний Яр” Присуджено Євгену Васильовичу БУКЕТУ за серію книг
про Національно-визвольне повстання 1768 – 1770
років: “Іван Бондаренко – останній полковник Коліївщини” (Київ, 2014), “Швачка – фенікс українського
духу” (Київ, 2016), “Коліївщина: право на повстання”
(Київ, 2020), “Семен Неживий – лицар Холодного
Яру” (Київ, 2020), за вагомий особистий внесок у
відродження історичної пам’яті та духовності, утвердження національних цінностей у житті українського
народу та з нагоди 30-ліття відновлення Самостійної
України і 40-ліття від дня народження». Підписав
диплом Роман КОВАЛЬ – президент Історичного
клубу «Холодний Яр», редактор газети «Незборима
нація», член Національної спілки письменників України, академік Академії наук вищої освіти України.
Вдячне слово Євгена Букета було коротким, але
змістовним: «Для мене велика честь, - сказав він,
- отримати таку високу нагороду, оскільки одним із
попередніх лауреатів цієї премії є Тарас Силенко».
Вітали Євгена Букета чисельні глядачі, які були
присутні на даному заході та члени історичного клубу Холодний Яр – Богдан Легоняк, Юрій Ляшко, друг
«Серпень», Василь Лютий, Леся Островська, Василь
Ковтун, а також побратим і соратник, скульптор і
поет Руслан Найда.
На честь лауреата Літературної премії ім. Горліса-Горського Євгена Букета кобзар Василь Лютий
виконав пісню «Холодний Яр». Честь і слава борцям
за волю України!
Василь КОВТУН,
член Історичного клубу
Холодний Яр
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Кубок прибув до Маковища

Чергові результати Чемпіонату
Київської області серед
дитячо-юнацьких команд

ФК “Здвиж” став переможцем Кубка козацької слави,
що відбувся у Наливайківці
Кубок козацької слави, що пройшов у Наливайківці з нагоди Дня захисників і захисниць України,
Дня українського козацтва та Свята Покрови Пресвятої Богородиці, зібрав шість команд: “Арсенал”
(Комарівка), “Здвиж”(Маковище), “Іскра” (Наливайківка),”Легіон” (Макарів), “Стимул”(Плахтянка) та
“Фоса” (Фасова).
На першому етапі, що відбувся 14 жовтня, команди у двох групах з’ясовували півфіналістів: ними
стали “Фоса”, “Іскра”, “Легіон” та “Здвиж”.

Здвиж (Маковище)
Результати матчів:
“Іскра” 10:1 “Арсенал”
“Іскра” 2:4 “Фоса”
“Фоса” 13:4 “Арсенал”
“Легіон” 5:1 “Здвиж”
“Легіон” 9:3 “Стимул”
“Стимул” 4:6 “Здвиж”
У втішному матчі за 5-те місце “Арсенал” із Комарівки переграв команду з Плахтянки з рахунком
7:4.
А от безпосередньо за призові місця команди
змагалися вже наступного дня. В першому півфіналі
“Фоса” та “Здвиж” влаштували яскраву перестрілку,
яка закінчилася з рахунком 9:6 на користь команди
з Маковища. А от у другому півфіналі основний час
між “Іскрою” та “Легіоном” закінчився внічию 6:6. У
футбольній лотереї щасливий білет до фіналу пощастило витягнути команді з Макарова – 1:3 у серії
пенальті.
Тож у матчі за третє місце зустрілися
представники групи A: “Іскра” взяла реванш
у “Фоси” за поразку на груповому етапі, обігравши ту із рахунком 4:2.
А от за перемогу в Кубку у фіналі зійшлися представники групи Б. І, як і в матчі за
третє місце, глядачі стали свідками реваншу – “Здвиж” розгромив “Легіон” із переконливим рахунком 10:2, ставши, таким
чином, переможцем першого Кубка козацької слави.

Легіон (Макарів)

U-15
СК “Юніор” ДЮСШ +/- “Олімпік” (Українка)
Команда з Українки так і не вибралася на гру
до Макарова. За словами тренера “Олімпіка”, через
хворобу багатьох своїх підопічних на виїзну гру не
вдалося зібрати потрібну кількість гравців. Макарівчани ж провели “двосторонку” у форматі 8х8, яка
закінчилася бойовою нічиєю 3:3.
U-13

ДЮСШ (Васильків) 6-0 СК “Юніор” ДЮСШ
U-11
ДЮСШ (Васильків) 0-5 СК “Юніор” ДЮСШ
На виїзді у Василькові команди обмінялися “сухими” перемогами: у віковій категорії U-13 сильнішими були васильківці, а от десятирічні макарівчани
переграли своїх однолітків з рахунком 0:5. Відзначилися Зубко, Цибровський, Карташов, Бондар та
Горай.

Перший заліковий
пункт «Маковища»
ВК «Маковище» поступився в другому турі Столичної ліги команді «М-ТІМ»
«М-ТІМ» 3:2 ВК «Маковище»
Маковищанцям не вистачило зовсім трохи, аби дотиснути суперника: «Маковище» двічі виходило вперед
за партіями. Особливо вдалим був старт поєдинку: першу партію наша команда виграла з рахунком 16:25.
Друга ж партія була за «М-ТІМ» - 25:21. В третю партію гравці «Маковища» взяли, як прийнято говорити, «на
характері» - 25:27, але в четвертій поступилися - 25:20. Таким чином, переможця зустрічі довелося з’ясовувати в п’ятій партії до 15-ти очок, у якій сильнішими виявилися гравці «М-ТІМ» - 15:9.
У третьому турі ВК «Маковище» зустрінеться із «Укрспецтехнікою», яка після двох турів має одну перемогу та одну поразку і посідає в турнірній таблиці четверту сходинку.

Фатальна помилка у Кодрі

“Партизан” втратив нагоду вийти на третю позицію в Першості Київщини
ПАРТИЗАН (Кодра) — ФК БОРОДЯНКА —
2:3 (Давиденко, 45+1, Никоненко, 78, пн — Петрушенко, 21, 90+5, пн, Мажуга, 26).
Бородянці вийшли на матч більш вмотивованими, попри відсутність турнірної мотивації.
Так принаймні здалося на старті поєдинку, який
був повністю за гостями. Перший тривожний
дзвінок поблизу воріт “Партизана” пролунав
на 14-й хвилині, коли Олексій Мажуга завдавав удару головою і влучив у стійку. А за шість
хвилин “Бородянка” вже вела в рахунку – Владислав Петрушенко, обігравшись із партнером,
ударом на техніку відправив м’яч під поперечину: без жодних шансів для голкіпера. А ще за
п’ять хвилин перевага “Бородянки” подвоїлася,
коли після виконання штрафного м’яч, пролетівши повз натовп гравців обох команд, потрапив до самотнього Мажуги, який без особливих
труднощів розстріляв ближній кут воріт. Лише
після цього “Партизан” прокинувся, і почав діяти в нападі активніше. Зрештою, це таки дало
результат: Владислав Никоненко вивів розріз-

ним пасом на побачення з голкіпером Миколу
Давиденка, який відквитав один м’яч перед самим свистком на перерву.

З початком другого тайму на полі все змінилося в протилежний бік. Тепер уже “Партизан”
заволодів ініціативою і розпочав активно штурмувати ворота гостей. Кодрянці доволі швидко
забили другий м’яч, однак той арбітри скасували через положення поза грою. Фатальна ж

помилка сталася на 61-й хвилині. “Партизан”,
штурмуючи ворота суперника, заробив право
на пенальті. До м’яча підійшов Євгеній Кузнєцов, який переграти в дуелі голкіпера “Бородянки” не зумів. Але на цьому неприємності не
закінчилися, оскільки гості одразу ж відповіли
контратакою, зриваючи яку, і попередження,
що стало для нього другим, отримав Костянтин
Сєдлов. Навіть залишившись у меншості, “Партизан”, не маючи іншого вибору, продовжив
атакувати. Кодрянці таки зрівняли рахунок
– другий пенальті у ворота “Бородянки” таки
реалізував Владислав Никоненко. Гості повільно, однак дуже впевнено “вбивали” час, а на
останніх секундах ще й примудрилися вирвати
перемогу – Владислав Петрушенко реалізував
пенальті вже у компенсований арбітром час.
Таким чином, “Партизан” втратив нагоду вийти на чисту третю позицію в турнірній
таблиці – “Вікторія” та “Зоря Миронівщини” у
паралельних матчах також поступилися з аналогічним результатом. Тепер “Партизану” залишається обіграти в останньому турі одного з аутсайдерів турніру - “Альянс” із
Броварів, та сподіватися на сприятливі
для себе результати у матчах команд із
Забір’я та Миронівки.
ДЕНГОФФ (Денихівка) — ЮНІОР
(Макарів) — 6:2 (Захарченко, 8, Рудика,
18, Ключик, 59, Бровко, 64, Третяк, 77,
Марійко, 81 — Лановенко, 51, 90+1).
“Юніор” же прогнозовано поступився на виїзді “Денгоффу”. Своєрідний
хет-трик оформив Третяк, який забив
сам асистував Бровку та Марійку, а
найвидовищніший гол провів Ключик:
“юніори” відбилися від атаки Рустамова,
однак інший експрофесіонал особливо
красивим ударом у дотик спрямував
м’яча за спину голкіперу з віддаленої
позиції. Команда з Макарова відповіла
дублем Андрія Лановенка. У наступному турі в гості до “Юніора” завітає лідер
поточного сезону – “Нива” із Бузової.

Сторінку підготував Андрій БУЛАХ
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Ігор КУЗЬМЕНКО: «Наша кав’ярня - справа, в яку вкладаємо душу»
Ігор Кузьменко народився в Кременчуці, однак доля тісно пов’язала його із Макаровом. Його любов до кави надихнула на відкриття в нашому містечку власної
кав’ярні - «Coffe News». Про ідею створення кав’ярні, труднощі, пов’язані з локдауном, та плани на майбутнє Ігор розповів у сьогоднішньому інтерв’ю.

- Доброго дня, Ігорю. Розкажіть читачам про себе.
- Мене звати Ігор Кузьменко, я родом з Кременчука, великого індустріального центру Полтавської
області. Працюю керівником будівельної компанії
вже багато років. Доля мене пов’язала з Макаровом
ще 15 років тому. Любов до містечка зростала поступово, і тепер, коли мої діти тут народилися і ростуть,
стала невід’ємною частиною мого серця. Макарів
досить компактне і колоритне місце, яке нам всім потрібно щоденно покращувати. Це моє життєве кредо.
- Як у Вас виникла ідея відкрити у

Макарові власну кав’ярню?
- Перш за все ідея відкриття кав’ярні виникла
від любові до самої кави, адже ще до відкриття вбачав в каві щось більше, ніж напій: тонкощі ароматів
і смаків, думки й настрій, які відчуваєш з кавою тяжко замінити на щось інше. Потім виникло бажання
ще й поділитися цими емоціями з іншими - і тепер
намагаємось щодня дарувати ці моменти людям.
Ми відкрили кав’ярню з метою створення сучасної
культури обслуговування, щоб всі охочі мали змогу
насолодитися кавою, та поширювали її тренд у світі.
- Ваша кав’ярня має досить незвичну назву - «Coffe News». Звідки виникла
така оригінальна ідея?
- До назви кав’ярні ми теж підійшли з особливою
увагою і визначалися досить довгий час, адже хотілося, щоб назва трішки характеризувала кав’ярню,
підтримувала ідею закладу. Тому вирішили що саме
«Coffee news» буде говорити за себе і зацікавлювати. Основою назви є «Coffee», тобто кава, що і є
основним нашим продуктом, а доповненням назви
є «news», що в перекладі з англійської - «новини».
Як ви бачите, ми намагаємось бути інформаційними:
відкриті до будь-якої інформації, книги у вільному доступі, інформаційне табло з цікавинками світу, аудіота відеоінформація з новинами, розповсюдження

газет, власними силами ми зробили візитницю, яка
вже стала улюбленою для всіх сфер бізнесу, а також інтернет у вільному доступі, користування яким
вже навіть має свою історію. Якось ми помітили, що
біля кав’ярні почала збиратися молодь навіть після
закриття і користуватися Wi-Fi, що для нас теж було
приємним моментом. Тому ми вирішили зробити для
людей затишне місце з лавкою, столиками, підсвіткою та написом «Я люблю Макарів», щоб всі охочі в
комфорті могли відчувати наше тепло і атмосферу.
- На момент відкриття «Coffe News»
у Макарові вже було кілька подібних закладів. Чи не боялися Ви конкуренції?
- Так, кав’ярні були та з’являються й зараз. Конкуренції взагалі не боялися - ми з великою повагою
відносимося до однодумців. Навпаки, є ідея об’єднатися разом і робити щось цікаве в одному напрямку.
А оскільки наша кав’ярня - справа, в яку вкладаємо
душу і розвиваємось кожного дня, то і маємо віддачу, щасливих відвідувачів і багато приємних емоцій.
- Багато підприємців нарікали на те,
що локдаун дуже болісно вдарив саме
по малому бізнесу. На скільки відчутними були обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19 для Вас ?
- Для нас локдаун теж вніс свої корективи, але
ми намагаємось всюди знаходити позитивні сторони, адже маємо також своєю справою підбадьорювати наших гостей. Можна сказати, що ми трансформувалися, обов’язково дотримуючись всіх обмежень,
ми намагалися бути ще сучаснішими, опановували
всі ланки мобільності.
- Наразі в Макарові - близько десяти
кав’ярень. Як вважаєте, чому клієнти

мають завітати саме до «Coffe News»?
- Кожен обирає для себе щось затишне, приємне, смачне, тому пити та любити каву - це вже прекрасно. Це щось особисте для кожного, адже відіграє
роль і смак, і музика, і аромат. Впевнено можу сказати, що «Coffee news» піклується про кожного гостя,
ми намагаємось задовольнити кожного до найменших дрібниць. Наші гості – наша мотивація, тому ми
все більше будемо дивувати, готувати сюрпризи,
вводити новинки і любити те що робимо: це справді
те, що люблять і цінять люди.
- Які плани Ви маєте на
майбутнє?
- Планів досить багато: як в облаштуванні затишку, так і створення у
створенні нових оригінальних смаків.
Ми вже плануємо, як будемо дивувати
та вітати наших відвідувачів на Новорічні свята, створюємо нові акції, які
вже досить позитивно зарекомендували себе впродовж нашого існування.
- Скажіть, будь ласка, на
останок кілька слів нашим
читачам.
- Ми створені для Вас, наші дорогі
відвідувачі: макарівчани та гості нашого містечка. Завжди з нетерпінням
чекаємо зустрічі і готові працювати
для Вас!
Андрій БУЛАХ

На Макарівщині триває акція
«Створюємо ліси разом»
У рамках екологічної ініціативи Президента України «Зелена країна», лісівники ДП «Макарівське лісове
господарство» активно продовжують проводити заходи Акції «Створюємо ліси разом» з озеленення шкіл та
дитячих садочків Макарівщини.
Для учнів Макарівського багатопрофільного ліцею головний лісничий підприємства Роман Сова провів
лекцію «Роль та важливість лісів для існування життя на планеті». Діти з особливим захопленням слухали
про види деревних порід лісів України, серед яких на Макарівщині домінує сосна звичайна, яка в молодому
віці продукує кисень і споживає з атмосфери під час зростання вуглець. Дізнались про значення праці лісівника в забезпеченні створення, охорони, та захисту лісових насаджень. Роман Сова також розповів, що лісівники щорічно відтворюють понад 40 тис.га лісів, а це 200 млн.дерев. Та про значення лісів у житті людини, яке
надзвичайно велике і багатогранне. Вони відіграють велику роль у збагаченні біосфери киснем.
А потім разом з учнями та вчителями ліцею провели висадку алеї із зелених ялин задля покращення
якості повітря навчального закладу, які радуватимуть педагогічний колектив та учнів ще багатьох поколінь.
Всі отримали велике задоволення від спільно зробленої хорошої та корисної справи.
Нагадуємо, що акція триває до 30.11.2021 року, всіх зацікавлених та бажаючих запрошуємо долучитися
до заходів з озеленення!
Контактний телефон для зв’язку:
відповідальна особа від ДП «Макарівський лісгосп» 066-705-4214 - Наталія

ДП «Макарівське лісове господарство»
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Всесвітній день макаронів, ініційований Світовим конгресом макаронних
виробів в 1995р, відзначається щорічно
25 жовтня. У різних країнах проводяться
акції та заходи, що мають на меті популяризацію цього продукту харчування.
Уявіть собі тарілку з гарячими, тільки що приготованими спагетті в густому
томатному соусі, приправленими шматочками підсмаженої копченої ковбаски,
чорними оливками та грибами, або смачні Феттучіні з курчам в білому вершковому часниковому соусі. Якщо ця картина
не залишила вас байдужим, то кожен
рік 25 жовтня ви можете приєднуватися
до святкування Всесвітнього дня макаронних виробів - дня, присвяченого макаронам всіх видів, любителям макаронів,
виробникам макаронів, дискусіям на тему
макаронів і т. п. Ну і звичайно, цей день
можна розглядати як ще один привід
побалувати себе улюбленою стравою.
Хоча, хіба для цього потрібен спеціальний привід?

25 жовтня - Всесвітній день макаронів

Існує понад 600 видів макаронів,
відомих людству, і їх назви описують їх
форму. Спагеті ( «шнури»), вермішель (
«маленькі черви»), ротіні ( «спіралі»), фузіллі ( «мотузки»), тортеллини ( «маленькі
тістечка»), лінгвіні ( «маленькі язички»),
кончільі ( «раковини» ), феттучині ( «маленькі стрічки»), пенне ( «пір’я») і капелліні ( «тонке волосся») - це маленькі ласощі, без яких важко уявити собі сучасну
кухню.

Історія всесвітнього
дня макаронів...
Хоча винахід макаронів приписують
китайцям, не можна заперечувати, що
саме італійська паста є сьогодні найпопулярнішим видом макаронних виробів.
Тому не дивно, що перий в світі Світовий
конгрес макаронних виробів пройшов
саме в Італії. Він відбувся 25 жовтня 1995
в Римі. Експерти з усього світу зібралися, щоб обговорити всі переваги цього

чудового продукту, роблячи акцент на
його культурній та кулінарній значущості.
Також, щоб сприяти популяризації макаронів, був заснований Всесвітній день
макаронів, який ми в результаті маємо
задоволення відзначати щорічно 25
жовтня.
Вчені в останні роки переглянули
свої попередні твердження про шкідливість макаронів і зараз називають
їх не тільки поживною, але і здоровою
їжею.
Відомо, що якісні макарони дешевими не бувають, адже для них потрібна
хороша мука. Найкращі макарони з твердих сортів пшениці, тому уважно дивіться
на упаковку. Має бути написано: «тверді
сорти пшениці» або «група А».
Макарони низької якості легко ламаються, тож постарайтеся заглянути всередину упаковки, чи не видно зламаних.
У складі справжніх макаронів – вода і
мука. Жодних покращувачів, підсилювачів смаку та інших добавок.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
Понедiлок, 25 жовтня
Схід Сонця 07:40
Захід 17:49
Тривалість дня 10:09
UA:ПЕРШИЙ
6.00 Гiмн України
6.05 Геолокацiя: Волинь
6.30 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00,
0.05 Новини
7.05 Земля, наближена
до неба
7.20 Роздивись
7.50 Буковинськi загадки
8.05 Т/с «Вiктор Гюго:
ворог держави».
(16+)
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 По-людськи
12.35 Д/с «Дикуни»
13.10, 1.40 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.35, 0.30, 2.45,
5.50 Спорт
15.20 Концерт. Нiна

Матвiєнко та Дмитро
Андрiєць
16.30 Д/с «Боротьба за
виживання»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с «Тваринна зброя»
19.55 Д/с «Суперчуття»
21.45 Зворотнiй вiдлiк
23.30 Перша шпальта
0.40 Т/с «Бальтазар». (18+)
КАНАЛ «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10
Снiданок з «1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30ТСН
9.25, 10.20, 4.35, 5.35
Життя вiдомих людей
11.15, 12.20, 14.15 Твiй день
14.45 Одруження наослiп
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
20.43 ПроCпорт
20.45 Т/с «Моя улюблена
Страшко»

Вiвторок, 26 жовтня
Схід Сонця 07:41
Захід 17:47
Тривалість дня 10:06
UA:ПЕРШИЙ
6.00 Гiмн України
6.05 Геолокацiя: Волинь
6.30 М/ф «Братик Кролик
та братик Лис»
6.40 М/ф «Дощику, дощику, припусти»
6.50 М/ф «Неслухняна
мама»
7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00,
23.35, 2.10 Новини
7.05 Земля, наближена
до неба
7.20 Край пригод
8.05 Т/с «Таємний агент».
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 По-людськи
12.35 Д/с «Дикi дива»
13.10, 1.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади

15.10, 21.45, 0.10 Спорт
15.20 Концерт. Iво Бобул
16.30 Д/с «Боротьба за
виживання»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с «Тваринна зброя»
19.55 Д/с «Суперчуття»
22.00 Полюси
23.00 Бiгус Iнфо
0.25 Т/с «Бальтазар». (18+)
3.00 Я вдома
КАНАЛ «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10
Снiданок з «1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
9.25, 10.20, 4.35, 5.35
Життя вiдомих людей
11.15, 12.20, 14.15 Твiй день
14.45 Одруження наослiп
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
20.43 ПроCпорт

Середа, 27 жовтня
Схід Сонця 07:43
Захід 17:45
Тривалість дня 10:02
UA:ПЕРШИЙ
6.00 Гiмн України
6.05 Геолокацiя: Волинь
6.30 М/ф «Будиночок для
равлика»
6.40 М/ф «Дiвчинка та зайцi»
6.50 М/ф «Найсправжнiсiнька пригода»
7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00,
23.35 Новини
7.05 Земля, наближена
до неба
7.20 Край пригод
8.05, 9.05 Погода
8.10 Т/с «Таємний агент».
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 По-людськи
12.35 Д/с «Дикi дива»
13.10, 1.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 Країна пiсень
15.10, 21.45, 0.10 Спорт
15.20 Концерт. Наталiя
Валевська

16.05 Мiста та мiстечка
16.30 Д/с «Боротьба за
виживання»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с «Тваринна
зброя»
19.55 Д/с «Суперчуття»
22.00 Полюси
23.00 Перша шпальта
0.25 Т/с «Бальтазар». (18+)
3.00 Я вдома
КАНАЛ «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10
Снiданок з «1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30,
2.40 ТСН
9.25, 10.20, 4.20, 5.35
Життя вiдомих людей
11.15, 12.20, 14.15 Твiй день
14.45 Одруження наослiп
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
20.43 ПроCпорт
20.45 Т/с «Моя улюблена
Страшко»

Для правильного приготування макарони необхідно не доварювати, тоді вони
не дозволятимуть набирати вагу, адже
організму доведеться добре попрацювати, щоб розщепити крохмаль, що не прийняв легкозасвоювану форму. Витрата
калорій і більш тривале відчуття ситості
в цьому випадку гарантовано.
Також важливо, з цим подавати макарони – соуси повинні бути легкими і
нежирними, а от м’ясні продукти з пастою
краще не поєднувати. Звичні у нас макарони з фаршем або котлетами – прямий
шлях до зайвих кілограмів. Тож поєднуйте свою пасту з овочами, морепродуктами або рибою.
Ну й наостанок цікавий факт. Якщо
скласти у довжину усі макарони, які з’їдають люди у світі за рік, то це становитиме
600 000 000 км. Цього достатньо, щоб обмотати планету Земля 15 000 разів.
За матеріалами np.pl.ua,
dilovamova.com

21.30, 22.35, 23.55 Т/с
«Свати»
23.45 ТСН: 10 вражаючих
подiй дня
IНТЕР
5.15, 22.05 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Новини
7.10, 8.10 Ранок з Iнтером
9.20 Ранок з Iнтером
10.05, 18.00, 19.00, 3.25
Стосується кожного
12.25 Х/ф «ВЕСIЛЬНА
ВЕЧIРКА»
14.25 Х/ф «БЕЗ ГАЛЬМ».
(12+)
16.10 Чекай на мене.
Україна
20.00 Подробицi
21.00 Речдок. Велика
справа
23.50 Т/с «Хороша дружина»
1.35 Х/ф «ЗВИНУВАЧУЄТЬСЯ ВЕСIЛЛЯ»
НОВИЙ КАНАЛ
5.55, 7.10 Kids` Time
6.00 М/с «Том i Джерi»
7.15 Орел i решка
9.25 Т/с «Надприродне».
11.55 Х/ф «СКЕЛЯ»

14.45 Х/ф «ПОВIТРЯНА
В`ЯЗНИЦЯ».
(16+)
17.00 Хто зверху? (12+)
19.00 Пекельна кухня
21.10 Х/ф «СУДДЯ ДРЕДД»
23.05 Х/ф «СУДДЯ
ДРЕДД 3D». (18+)
1.00 Х/ф «100 ФУТIВ».
(18+)
СТБ
5.20 Т/с «Коли ми вдома»
5.50 Т/с «Комiсар Рекс»
7.50 МастерШеф. Професiонали. (12+)
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама. (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Некероване кохання». (12+)
23.05 Т/с «Крiпосна». (16+)
ICTV
5.05 Служба розшуку
дiтей
5.10 Громадянська
оборона
5.55 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10.10 «На трьох». (16+)

11.20, 13.15 Х/ф «ЦАР
СКОРПIОНIВ 2: СХОДЖЕННЯ ВОЇНА».
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.15 Т/с «Брюс».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.25 Прихована небезпека
21.30 Т/с «Пес 6». (16+)
22.30 Свобода слова
0.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦIВ». (16+)
2.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦIВ 2: ВIДРОДЖЕННЯ IМПЕРIЇ». (16+)
3.55 Я зняв!
КАНАЛ «2+2»
6.00, 18.50 ДжеДАI
6.20 Т/с «Карпатський
рейнджер». (16+)
10.15 Х/ф «КНИГА
IЛАЯ». (16+)
12.40 Х/ф «ЗГАДАТИ
ВСЕ». (16+)
14.55, 16.55 Загублений
свiт
17.55 Секретнi матерiали
18.15 Спецкор
19.25 Спорт Тайм
19.30 Грошi
20.25, 21.25 Т/с «Козирне
мiсце». (16+)

22.30, 0.30 Т/с «CSI: Мiсце злочину». (16+)
0.05 Дубинiзми
2.20 Вiдеобiмба 2
4.45 Зловмисники
5.45 Телемагазини
КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
10.30 Я везу тобi красу
11.30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3». (12+)
14.30, 15.30, 17.00, 4.35
Т/с «Топтун». (12+)
20.10 Говорить Україна
21.00 Т/с «Мiсце пiд
сонцем»
23.10 Правдива iсторiя.

Арсенiй Яценюк
0.10 Гучна справа
1.30 Телемагазин
2.00 Реальна мiстика
НТН
4.55 Top Shop
6.00 Таємницi свiту
7.25, 17.00, 3.15 Випадковий свiдок
7.55 Х/ф «IНТЕРДIВЧИНКА». (16+)
10.50, 13.00, 19.30 Т/с
«CSI: Маямi». (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.45
Свiдок
14.45 Х/ф «МУЛ». (16+)
18.20 Свiдок. Агенти
23.00, 3.20 Т/с «Нарко:
Мексика». (18+)
0.55 Х/ф «СХОВАНКА».
(16+)

20.45 Т/с «Моя улюблена
Страшко»
21.30, 22.35, 23.55 Т/с «Свати»
23.45 ТСН: 10 вражаючих
подiй дня
0.05 Х/ф «МIСТ ШПИГУНIВ»
IНТЕР
5.30, 22.05 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з
Iнтером
10.00, 11.00 Корисна
програма
12.25 Х/ф «КОКО ДО
ШАНЕЛЬ». (16+)
14.40, 15.40 Речдок
16.25 Речдок. Особливий
випадок
18.00, 19.00, 3.30 Стосується кожного
20.00 Подробицi
21.00 Речдок. Велика справа
23.50 Т/с «Хороша дружина»
1.30 Х/ф «САМОТНЯ
ЖIНКА БАЖАЄ ПОЗНАЙОМИТИСЯ»
3.00 «Подробицi» - «Час»
НОВИЙ КАНАЛ

5.55, 7.40 Kids` Time
6.00 М/с «Том i Джерi»
7.45 Орел i решка
9.50 Т/с «Надприродне».
12.30 Любов на виживання.
14.20 Х/ф «ТОР 3.
РАГНАРЕК». (12+)
17.00 Хто зверху? (12+)
19.00 Екси. (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ОБЛИЧЧЯ». (16+)
23.55 Х/ф «МОРЕ СПОКУСИ». (16+)
2.05 Вар`яти. (12+)
СТБ
5.25 Т/с «Комiсар Рекс»
8.30 МастерШеф. Професiонали. (12+)
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама. (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Некероване кохання». (12+)
23.05 Т/с «Крiпосна».
ICTV
5.05 Факти
5.35, 20.25, 1.45 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому мiстi
8.45 Факти. Ранок

9.15, 19.25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10.10 «На трьох». (16+)
11.00, 13.30 Х/ф «ЦАР
СКОРПIОНIВ 3: КНИГА МЕРТВИХ». (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с «Розтин покаже
2». (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Пес». (16+)
17.45 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ 2». (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
21.30 Т/с «Пес 6». (16+)
22.35 Т/с «Юрчишини 2».
23.50 Х/ф «ПРИЗНАЧЕННЯ». (16+)
2.45 Я зняв!
КАНАЛ «2+2»
6.00 Шаленi перегони
7.00, 18.50, 19.30 ДжеДАI
8.15 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10.10 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТI». (16+)
13.00 Т/с «Брати по кровi
2». (16+)
15.55, 16.55 Загублений свiт
17.55, 1.55 Секретнi
матерiали
18.15 Спецкор
19.25 Спорт Тайм

20.25, 21.30 Т/с «Козирне
мiсце». (16+)
22.30, 0.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину». (16+)
2.10 Вiдеобiмба 2
КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
10.30 Я везу тобi красу
11.30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3». (12+)
14.30, 15.30, 17.00 Т/с
«Топтун». (12+)
20.10 Говорить Україна
21.00 Т/с «Мiсце пiд сонцем»
23.10 Правдива iсторiя.
Арсенiй Яценюк
0.10 Гучна справа
1.30 Телемагазин
2.00 Реальна мiстика
ТЕТ
6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «КОМАНДА
«А». (16+)
12.50, 16.00, 3.50 Панянка-селянка
15.00, 4.50 Зiрки, чутки та
Галлiвуд

17.00 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
18.00 4 весiлля
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
22.30, 23.30 Країна У 2.2
23.00 Одного разу в
Одесi
0.00 Т/с «Нове життя Василини Павлiвни»
1.00 Танька i Володька
2.15 Країна У 2.1
НТН
4.55 Top Shop
6.25 Свiдок. Агенти
7.55, 17.00, 2.40 Випадковий свiдок
8.30, 12.30, 16.30, 19.00,
2.10 Свiдок
9.00 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
10.50, 13.00, 19.30 Т/с
«CSI: Маямi». (16+)
14.45 Т/с «Вавилон-Берлiн». (16+)
18.20 Будьте здоровi
23.00, 3.15 Т/с «Нарко:
Мексика». (18+)
1.05 Легенди бандитського Києва
1.35 Правда життя

21.30, 22.35, 23.55 Т/с «Свати»
23.45 ТСН: 10 вражаючих
подiй дня
0.05 Х/ф «ТЕМНI ЧАСИ»
IНТЕР
5.30, 22.00 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з
Iнтером
10.00, 11.00 Корисна
програма
12.25 Х/ф «ДIАНА:
IСТОРIЯ ЛЮБОВI».
(16+)
14.40, 15.40 Речдок
16.25 Речдок. Особливий
випадок
18.00, 19.00, 3.30 Стосується кожного
20.00 Подробицi
21.00 Речдок. Велика справа
23.45 Т/с «Хороша дружина»
1.25 Х/ф «БУДНI КАРНОГО РОЗШУКУ»
3.00 «Подробицi» - «Час»
4.15 М/ф
НОВИЙ КАНАЛ
5.55, 7.10 Kids` Time
6.00 М/с «Том i Джерi»
7.15 Орел i решка
9.20 Т/с «Надприродне».
12.40 Любов на виживання.

14.45 Х/ф «НЕЙМОВIРНИЙ ХАЛК». (16+)
17.00 Хто зверху? (12+)
19.00 Дiти проти зiрок
20.35 Х/ф «ВОРОГ ДЕРЖАВИ». (16+)
23.05 Х/ф «КОНВОЇРИ».
(16+)
1.25 Вар`яти. (12+)
2.35 Служба розшуку дiтей
СТБ
5.15 Т/с «Коли ми вдома»
6.05 Т/с «Комiсар Рекс»
8.00 МастерШеф. Професiонали. (12+)
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
(12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
(16+)
19.05 СуперМама. (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Некероване кохання». (12+)
23.05 Т/с «Крiпосна».
(16+)
ICTV
4.15 Служба розшуку
дiтей
4.20 Факти
4.40 Громадянська
оборона
6.30 Ранок у великому
мiстi
8.45 Факти. Ранок

9.15, 19.25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10.10 «На трьох». (16+)
10.55, 13.30 Х/ф «ЦАР
СКОРПIОНIВ 4: У
ПОШУКАХ ВЛАДИ».
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Т/с «Розтин покаже
2». (16+)
14.45, 16.30 Т/с «Пес».
(16+)
17.45 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ 2». (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.25, 1.45 Секретний
фронт
21.30 Т/с «Пес 6». (16+)
22.35 Т/с «Юрчишини 2».
(16+)
23.50 Х/ф «АНАКОНДА».
(16+)
2.40 Я зняв!
КАНАЛ «2+2»
6.00 Шаленi перегони
7.00, 18.50 ДжеДАI
8.50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10.45 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТI: ВIДРОДЖЕННЯ». (16+)
13.00 Т/с «Брати по кровi
2». (16+)
15.55, 16.55, 19.30 Загублений свiт

17.55 Секретнi матерiали
18.15 Спецкор
19.25 Спорт Тайм
20.20 Т/с «Козирне мiсце». (16+)
22.25, 0.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину». (16+)
1.50 Вiдеобiмба 2
4.45 Зловмисники
5.45 Телемагазини
КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
10.30 Я везу тобi красу
11.30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3». (12+)
14.30, 15.30, 17.00 Т/с
«Топтун». (12+)
20.10 Говорить Україна
21.00 Т/с «Мiсце пiд
сонцем»
23.10 Т/с «Кришталева
мрiя». (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Гучна справа
3.00 Реальна мiстика
ТЕТ
6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «ДВIЙНИК»
12.40, 16.00, 3.50 Панянка-селянка

15.00, 4.50 Зiрки, чутки та
Галлiвуд
17.00 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
18.00 4 весiлля
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
22.30, 23.30 Країна У 2.2
23.00 Одного разу в
Одесi
0.00 Т/с «Нове життя Василини Павлiвни»
1.00 Танька i Володька
2.15 Країна У 2.1
НТН
6.20 Будьте здоровi
7.50, 17.00, 2.45 Випадковий свiдок
8.30, 12.30, 16.30, 19.00,
2.15 Свiдок
9.00 Х/ф «НIЧНА ПРИГОДА»
10.50, 13.00, 19.30 Т/с
«CSI: Маямi». (16+)
14.45 Т/с «Вавилон-Берлiн». (16+)
18.20 Вартiсть життя
23.00, 3.10 Т/с «Нарко:
Мексика». (18+)
1.05 Легенди бандитського Києва
1.40 Правда життя
2.50 Правда життя. Професiйнi байки

Примітка: Цифрові позначки у програмах
вказують на класифікацію:
• (1к.) 1 категорія – без обмеження.
• (2к.) 2 категорія («12+» або «16+») – передачу
або фільм можна дивитися дітям лише
у присутності батьків;
• (3к.) 3 категорія («18+») – можна дивитися
особам, яким виповнилося 18 років.
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
Четвер, 28 жовтня
Схід Сонця 07:45 Захід 17:43
Тривалість дня 09:58
UA:ПЕРШИЙ
6.00 Гiмн України
6.05 Геолокацiя: Волинь
6.30 М/ф «Найменший»
6.40 М/ф «Золоторогий
олень»
6.50 М/ф «Про порося, яке
вмiло грати в шашки»
7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00,
23.35 Новини
7.05 Земля, наближена
до неба
7.20 Край пригод
8.05, 9.05, 5.05 Погода
8.10 Т/с «Таємний агент».
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 По-людськи
12.35 Д/с «Дикi дива»
13.10, 1.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 Країна пiсень
15.10, 21.45, 0.10 Спорт
15.20 Концерт. Анатолiй
Гнатюк

16.25 Буковинськi загадки
16.30 Д/с «Дикi тварини»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с «Тваринна зброя»
20.00 Д/с «Дайвiнг з акулами»
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях
0.25 Т/с «Бальтазар». (18+)
КАНАЛ «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10
Снiданок з «1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
9.25, 10.20, 4.20, 5.35
Життя вiдомих людей
11.15, 12.20, 14.15 Твiй день
14.45 Одруження наослiп
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
20.31 ПроCпорт
20.33 Чистоnews
20.40 Т/с «Свати»
21.45 Право на владу
0.45 ТСН: 10 вражаючих
подiй дня

П`ятниця, 29 жовтня
Схід Сонця 07:46
Захід 17:41
Тривалість дня 09:55
UA:ПЕРШИЙ
6.00 Гiмн України
6.05 Геолокацiя: Волинь
6.30 М/ф «Курча в клiтиночку»
6.40 М/ф «Зерно»
6.50 М/ф «Що на що схоже»
7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00,
23.50 Новини
7.05 Земля, наближена
до неба
7.20 Край пригод
8.05, 9.05 Погода
8.10 Т/с «Таємний агент».
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 По-людськи
12.35 Д/с «Дикi дива»
13.10, 0.40 Прозоро: про
актуальне
14.00 Країна пiсень
15.10, 21.45, 0.25 Спорт
15.20 Концерт. Пiснi про
кохання

16.30 Д/с «Дикi тварини»
17.00, 1.20 Прозоро: про
головне
19.10 Д/с «Дайвiнг з
акулами»
19.55 Д/с «Суперчуття»
22.00 Х/ф «ПРИГОДИ
ЖУЛЬ ВЕРНА.
ЗАГАДКОВИЙ
ОСТРIВ». (16+)
3.00 Зворотнiй вiдлiк
КАНАЛ «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10
Снiданок з «1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
9.25, 10.20, 6.00 Життя
вiдомих людей
11.15, 12.20, 14.15 Твiй день
14.45 Одруження наослiп
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
20.13 ПроCпорт
20.15 Чистоnews
20.20 Лiга смiху

Субота, 30 жовтня
Схід Сонця 07:48
Захід 17:40
Тривалість дня 09:52
UA:ПЕРШИЙ
6.00 Гiмн України
6.05, 4.35 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00,
23.40, 2.00, 5.35
Новини
7.10 М/ф
8.05 Д/с «Дикi Дива»
8.25, 4.10 #ВУкраїнi
9.10 Телепродаж
9.40 Вiдтiнки України
10.10 Х/ф «ПОРУЧ З
IСУСОМ: ЙОСИП З
НАЗАРЕТА»
11.55 Х/ф «ПОРУЧ З
IСУСОМ: ЮДА»
13.45, 4.00 Х/ф «ВЕСЕЛI
ЖАБОКРИЧI»
15.15 Країна пiсень
16.20 Концерт. Наталiя
Валевська
16.55, 0.05 Х/ф «ПРИГОДИ ЖУЛЬ ВЕРНА.
ЗАГАДКОВИЙ
ОСТРIВ». (16+)

18.50 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi»
21.25 Д/с «Особливий
загiн. Суперчуття»
22.25 Д/с «Боротьба за
виживання»
1.45 Невiдомi Карпати
2.25 Д/с «Дикi тварини»
КАНАЛ «1+1»
7.00, 5.30, 6.00 Життя
вiдомих людей
8.00 Снiданок. Вихiдний
10.00 Свiт навиворiт
18.30 Свiт навиворiт 13.
Еквадор
19.30, 4.25 ТСН
20.13 ПроCпорт
20.15 Чистоnews
20.20 Маскарад
22.00 Жiночий квартал
23.40 Свiтське життя
0.40 Х/ф «ФАТАЛЬНА
СПОКУСА»
3.00 Х/ф «ВIКТОРIЯ ТА
АБДУЛ»

Неділя, 31 жовтня
Схід Сонця 06:50 Захід 16:38
Тривалість дня 09:48
UA:ПЕРШИЙ

6.00 Гiмн України
6.05, 2.30 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00,
0.35, 2.05, 5.35
Новини
7.10 М/ф «Як козаки у
футбол грали»
7.30 М/ф «Як козаки прибульцiв зустрiчали»
7.50 М/ф «Як козаки сiль
купували»
8.10 Погода
8.15 Д/с «Дикi тварини»
9.00 Божественна Лiтургiя Православної
Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької Церкви
12.30 Недiльна Свята
Меса Римсько-Католицької Церкви в
Українi
13.30 Цiна вiри

14.40 Телепродаж
15.10 UA:Фольк. Спогади
16.25 Концертна програма Романа Скорпiона
17.45 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi»
19.55 Д/с «Дикий свiт»
21.25, 3.25 Х/ф «ДВОРЕЦЬКИЙ». (16+)
0.05 #@)?$0 з Майклом
Щуром. (16+)
1.00 Д/ф «Вибiр»
КАНАЛ «1+1»

7.00 Життя вiдомих
людей
8.00 Снiданок. Вихiдний
10.00 Свiт навиворiт 13.
Еквадор
11.00, 2.45 Свiт навиворiт
18.30 Свiтське життя
19.30, 4.35 ТСН-Тиждень
21.00 Танцi з зiрками
0.20 Лiга смiху
IНТЕР

6.55 Х/ф «ЖАНДАРМ У

0.55 Х/ф «ПIД ПОКРОВОМ НОЧI»
IНТЕР
5.30, 22.05 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з
Iнтером
10.00, 11.00 Корисна
програма
12.25 Х/ф «РОМI». (12+)
14.40, 15.40 Речдок
16.30 Речдок. Особливий
випадок
18.00, 19.00, 3.55 Стосується кожного
20.00 Подробицi
21.00 Речдок. Велика справа
23.45 Т/с «Хороша дружина»
1.30 Х/ф «БЕРЕМО ВСЕ
НА СЕБЕ»
3.00 «Подробицi» - «Час»
НОВИЙ КАНАЛ
5.55, 7.15 Kids` Time
6.00 М/с «Том i Джерi»
7.20 Орел i решка
9.25 Т/с «Надприродне».
12.55 Любов на виживання.
14.55 Х/ф «НОРБIТ». (16+)
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.10 Х/ф «БЛЕЙД». (16+)
23.45 Х/ф «КОРАБЕЛЬ-ПРИМАРА». (18+)

1.40 Вар`яти. (12+)
2.35 Служба розшуку дiтей
СТБ
5.20 Т/с «Комiсар Рекс»
8.20 МастерШеф. Професiонали. (12+)
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама. (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Некероване кохання». (12+)
23.05 Т/с «Крiпосна». (16+)
ICTV
4.05 Факти
4.35 Громадянська
оборона
6.30 Ранок у великому мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10.10 «На трьох». (16+)
11.00, 13.30 Х/ф «ЦАР
СКОРПIОНIВ 5: КНИГА ДУШ». (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с «Розтин покаже
2». (16+)
14.45, 16.30 Т/с «Пес». (16+)
17.45 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ 2». (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.25, 1.50 Анти-зомбi

21.30 Т/с «Пес 6». (16+)
22.35 Т/с «Юрчишини 2».
23.50 Х/ф «АНАКОНДА
2: ПОЛЮВАННЯ
НА ПРОКЛЯТУ
ОРХIДЕЮ». (16+)
2.45 Я зняв!
КАНАЛ «2+2»
6.00 Шаленi перегони
7.00, 18.50 ДжеДАI
8.15 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10.10 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНЕ». (16+)
13.05 Т/с «Брати по кровi 2».
15.55, 16.55 Загублений
свiт
17.55, 19.30, 1.50 Секретнi матерiали
18.15 Спецкор
19.25 Спорт Тайм
20.20 Т/с «Козирне мiсце».
22.25, 0.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину». (16+)
2.05 Вiдеобiмба 2
КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
10.30 Я везу тобi красу
11.30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3». (12+)

14.30, 15.30, 17.00 Т/с
«Топтун». (12+)
20.10 Говорить Україна
21.00 Т/с «Мiсце пiд сонцем»
23.10 Слiдами українського металобрухту
23.50, 2.00 Т/с «Кришталева мрiя». (12+)
1.30 Телемагазин
2.30 Реальна мiстика
ТЕТ
6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+)
12.40, 16.00, 3.50 Панянка-селянка
15.00, 4.50 Зiрки, чутки та
Галлiвуд
17.00 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
18.00 4 весiлля
19.00 Одного разу пiд
Полтавою

22.30, 23.30 Країна У 2.2
23.00 Одного разу в Одесi
0.00 Т/с «Нове життя Василини Павлiвни»
1.00 Танька i Володька
2.15 Країна У 2.1
НТН
6.20 Вартiсть життя
7.50, 17.00, 2.55 Випадковий свiдок
8.30, 12.30, 16.30, 19.00,
2.25 Свiдок
9.00 Х/ф «ПРАВО НА
ПОСТРIЛ»
10.45, 13.00, 19.30 Т/с
«CSI: Маямi». (16+)
14.45 Т/с «Вавилон-Берлiн». (16+)
18.20, 1.50 Правда життя
23.00, 3.25 Т/с «Нарко:
Мексика». (18+)
0.50 Легенди бандитського Києва

22.40 Маскарад
0.25 Х/ф «ВIКТОРIЯ ТА
АБДУЛ»
2.40 Х/ф «МIСТ ШПИГУНIВ»
IНТЕР
5.20, 23.50 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з
Iнтером
10.00, 11.00 Корисна
програма
12.25 Х/ф «ЄЛИЗАВЕТА:
ЗОЛОТЕ СТОЛIТТЯ».
(16+)
14.40, 15.40, 1.35 Речдок
16.30 Речдок. Особливий
випадок
18.00 Стосується кожного
20.00 Подробицi
21.00 Х/ф «007: КАЗИНО
«РОЯЛЬ». (16+)
4.00 Орел i решка. Перезавантаження
НОВИЙ КАНАЛ
5.55, 7.10 Kids` Time
6.00 М/с «Том i Джерi»
7.15 Орел i решка
9.25 Пекельна кухня
11.40 Екси. (16+)

13.50 Дiти проти зiрок
15.10 Х/ф «СУДДЯ
ДРЕДД»
17.00 Х/ф «БЛЕЙД». (16+)
19.40 Х/ф «БЛЕЙД 2». (16+)
22.00 Х/ф «БЛЕЙД:
ТРIЙЦЯ». (16+)
0.25 Х/ф «ПРИМАРИ
МАРСА». (18+)
2.10 Служба розшуку дiтей
СТБ
4.40 Х/ф «БIЛЬШЕ, НIЖ
ДРУГ». (16+)
7.00, 19.00, 22.50
Холостячка Злата
Огнєвiч. (12+)
11.30, 0.00 Як вийти
замiж. (16+)
12.20, 14.50, 18.05 Т/с
«Слiпа». (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
1.00 Битва екстрасенсiв.
ICTV
3.40 Скарб нацiї
3.50 Еврика!
3.55 Служба розшуку
дiтей
4.00, 1.25 Факти
4.30 Громадянська
оборона
6.30 Ранок у великому
мiстi

8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10.10, 20.10 Дизель-шоу.
(12+)
11.45, 13.15, 23.00, 1.50
«На трьох». (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с «Розтин покаже
2». (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Пес».
(16+)
16.50 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ 2». (16+)
18.45 Факти. Вечiр
3.45 Я зняв!
КАНАЛ «2+2»
6.00 Шаленi перегони
7.00, 18.50, 2.40 ДжеДАI
9.25 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10.25 Х/ф «ЛЕДI-ЯСТРУБ»
13.00 Т/с «Брати по кровi
2». (16+)
15.55 Загублений свiт
17.55 Секретнi матерiали
18.15, 2.05 Спецкор
19.25 Спорт Тайм
19.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА ЧЕТВIРКА». (16+)
21.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА ЧЕТВIРКА
2». (16+)

23.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТI». (16+)
3.15 Цiлком таємно-2017
3.45 Вiдеобiмба 2
5.45 Телемагазини
КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00
Сьогоднi
9.00 Зоряний шлях
10.40 Т/с «Не говори менi
про любов». (12+)
14.40, 15.30 Т/с «Сiм`я i
небагато справедливостi». (16+)
20.10 Говорить Україна
21.00 Свобода слова
Савiка Шустера
0.00, 2.00 Т/с «Топтун».
(12+)
1.30 Телемагазин
2.30 Т/с «Пробудження
любовi». (12+)
ТЕТ
6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «ПОДВIЙНИЙ
ФОРСАЖ». (16+)
12.40, 16.00, 3.50 Панянка-селянка
15.00, 4.50 Зiрки, чутки та
Галлiвуд

17.00 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
18.00 4 весiлля
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
22.30, 23.30 Країна У 2.2
23.00 Одного разу в
Одесi
0.00 Т/с «Нове життя Василини Павлiвни»
1.00 Танька i Володька
2.15 Країна У 2.1
НТН
4.55 Top Shop
6.25, 1.50 Правда життя
7.55, 17.00, 2.55 Випадковий свiдок
8.30, 12.30, 16.30, 19.00,
2.25 Свiдок
9.00 Х/ф «ДУРНI ПОМИРАЮТЬ ПО П`ЯТНИЦЯХ». (16+)
10.45, 13.00, 19.30 Т/с
«CSI: Маямi». (16+)
14.40 Т/с «Вавилон-Берлiн». (16+)
18.20 Таємницi свiту
23.00, 3.25 Т/с «Нарко:
Мексика». (18+)
0.50 Легенди бандитського Києва

IНТЕР
5.40 Орел i решка. Перезавантаження
6.35 М/ф
7.00 Х/ф «ЖАНДАРМ IЗ
СЕН-ТРОПЕ»
9.00 Готуємо разом.
Домашня кухня
10.00 Все для тебе
11.00 Позаочi
12.00 Х/ф «ЛЮДИНА-АМФIБIЯ»
14.00 Т/с «Нi кроку
назад!»
20.00 Подробицi
20.30 Мiсце зустрiчi
22.05 Т/с «Побачити океан»
1.55 Х/ф «КАЗКА
ПРО ЖIНКУ I ЧОЛОВIКА»
3.45 «Подробицi» перехiд
на зимовий час
3.15 Х/ф «IДЕАЛЬНИЙ
ЧОЛОВIК»
5.05 Х/ф «ЙДУЧИ - ЙДИ»
НОВИЙ КАНАЛ
6.10 Хто проти блондинок?
8.05, 9.55 Kids` Time
8.10 Х/ф «ПIВНIЧНИЙ
ПОЛЮС»
10.00 Орел i решка.
Земляни

11.00 Орел i решка. Чудеса свiту
13.15 Хто зверху? (12+)
15.40 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин
Змiй». (16+)
17.05 М/ф «Добриня
Микитович i Змiй
Горинич». (16+)
18.35 Х/ф «КАПIТАН
МАРВЕЛ». (12+)
21.00 Х/ф «ЧОРНА ПАНТЕРА». (12+)
23.50 Х/ф «КЛIК: З
ПУЛЬТОМ ПО ЖИТТЮ». (16+)
2.00 Вар`яти. (12+)
СТБ
5.25, 10.55 Т/с «Некероване кохання». (12+)
7.50 Неймовiрна правда
про зiрок
16.40 Хата на тата. (12+)
19.00 Україна має талант
22.00 МастерШеф. (12+)
ICTV
5.35 Скарб нацiї
5.45 Еврика!
5.50 Факти
6.20 Анти-зомбi
7.15 Громадянська
оборона

8.15 Прихована небезпека
9.15, 13.00 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2». (16+)
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «СТРIЛЕЦЬ».
(16+)
16.55 Х/ф «ПОДОРОЖ
ДО ЦЕНТРУ ЗЕМЛI»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «ПОДОРОЖ
2: ТАЄМНИЧИЙ
ОСТРIВ». (12+)
21.00 Х/ф «РОЗЛОМ
САН-АНДРЕАС». (16+)
23.25 Х/ф «ШВИДШЕ
КУЛI». (18+)
1.25 Х/ф «АНАКОНДА».
(16+)
2.45 Х/ф «АНАКОНДА
2: ПОЛЮВАННЯ
НА ПРОКЛЯТУ
ОРХIДЕЮ». (16+)
3.35 Я зняв!
КАНАЛ «2+2»
6.00 Шаленi перегони
7.00 ДжеДАI
9.00 Вiпи i топи
10.50, 1.10 Загублений
свiт
12.50 Х/ф «У ПОШУКАХ
СКАРБIВ НIБЕЛУНГIВ». (16+)

15.15 Х/ф «СПИС ДОЛI».
17.50 Х/ф «У ПОШУКАХ
БУРШТИНОВОЇ
КIМНАТИ». (16+)
20.05 Х/ф «СКЕЛЕЛАЗ».
(16+)
22.15 Х/ф «МIНЬЙОН». (18+)
0.10 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
3.10 Цiлком таємно-2017
КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30, 7.30, 3.40 Реальна
мiстика
7.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
10.30 Т/с «Щоб побачити
веселку». (16+)
14.10 Т/с «Моя мила найда»
16.00 Т/с «Моя мила
найда». (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Маска 2
23.30 Що? Де? Коли?
1.00, 2.15 Т/с «Топтун». (12+)
ТЕТ
6.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф «ЗАЛIЗНИЙ
ГАНС»
11.30 Х/ф «ДИЯВОЛ З
ТРЬОМА ЗОЛОТИМИ ВОЛОСИНАМИ»
12.30, 14.00, 15.30, 23.20,
0.50, 3.35 Одного

разу пiд Полтавою
13.30, 15.00 Танька i
Володька
17.00 Х/ф «ПОТРIЙНИЙ
ФОРСАЖ: ТОКIЙСЬКИЙ ДРIФТ». (16+)
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4».
(16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5».
(16+)
0.20 Одного разу в Одесi
2.35 Зiрки, чутки та
Галлiвуд

НЬЮ-ЙОРКУ»
9.00 Готуємо разом
10.00, 11.00, 12.00 Iнше
життя
12.50 Речдок. Велика
справа
17.15 Х/ф «007: КАЗИНО
РОЯЛЬ»
20.00 Подробицi тижня
22.00 Т/с «Нi кроку назад!» (12+)
4.10 Речдок

СIЇ: ПIСКИ ЧАСУ».
(16+)
2.15 Зона ночi

21.15 Х/ф «РЯТУВАЛЬНИКИ МАЛIБУ».
(16+)
23.45 Х/ф «ВОДIЙ ДЛЯ
КОПА». (16+)
1.35 Х/ф «ЦАР СКОРПIОНIВ 2: СХОДЖЕННЯ ВОЇНА».
(16+)
3.20 Я зняв!

2.05 Вiдеобiмба 2
4.40 Найкраще
4.45 Зловмисники
5.45 Телемагазини

17.00 Х/ф «ФОРСАЖ 6».
(16+)
19.25 Х/ф «ФОРСАЖ 7».
(16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ 8».
(16+)
1.45, 3.15 Одного разу в
Одесi
3.45 Панянка-селянка
5.50 Кориснi пiдказки

НОВИЙ КАНАЛ

5.45, 23.25 Вар`яти. (12+)
6.45, 8.15 Kids` Time
6.50 М/ф «Том i Джерi:
Втрачений дракон»
8.20 М/ф «Альоша Попович i Тугарин Змiй».
(16+)
10.00 М/ф «Добриня
Микитович i Змiй
Горинич». (16+)
11.25 Х/ф «КЛIК: З ПУЛЬТОМ ПО ЖИТТЮ».
(16+)
13.40 Х/ф «КАПIТАН
МАРВЕЛ». (12+)
16.05 Х/ф «ЧОРНА ПАНТЕРА». (12+)
18.55 Х/ф «УЧЕНЬ ЧАРОДIЯ»
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-

СТБ

4.50 Т/с «Тiльки скажи».
(12+)
9.10 МастерШеф. (12+)
13.45 СуперМама. (12+)
18.40 Битва екстрасенсiв.
(16+)
21.00 Один за всiх. (16+)
22.10 Таємницi ДНК.
(16+)
23.20 Україна має талант
ICTV

3.55 Скарб нацiї
4.15 Еврика!
4.20 Факти
4.45 Не дай себе ошукати
5.45 Прихована небезпека
6.40 Анти-зомбi
7.40 Секретний фронт
8.40 Громадянська
оборона
9.40 Х/ф «АТОМНА БЛОНДИНКА». (16+)
11.55, 13.00 Х/ф «СОЛТ».
(16+)
12.45 Факти. День
14.05 Т/с «Пес». (16+)
18.45 Факти тижня

КАНАЛ «2+2»

6.00 Шаленi перегони
7.05 ДжеДАI
8.10, 0.00 Загублений
свiт
12.20 Х/ф «НАЙКРАЩI
СЕРЕД НАЙКРАЩИХ». (16+)
14.20 Х/ф «НАЙКРАЩI
СЕРЕД НАЙКРАЩИХ
2». (16+)
16.20 Х/ф «НАЙКРАЩI
СЕРЕД НАЙКРАЩИХ
3». (16+)
18.10 Х/ф «НАЙКРАЩI
СЕРЕД НАЙКРАЩИХ
4». (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ».
(16+)
22.05 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО В КАПКАН». (16+)

Примітка: Цифрові позначки у програмах
вказують на класифікацію:
• (1к.) 1 категорія – без обмеження.
• (2к.) 2 категорія («12+» або «16+») – передачу
або фільм можна дивитися дітям лише
у присутності батьків;
• (3к.) 3 категорія («18+») – можна дивитися
особам, яким виповнилося 18 років.

КАНАЛ «УКРАЇНА»

5.50 Сьогоднi
6.50, 4.20 Реальна
мiстика
9.10 Т/с «Мiсце пiд
сонцем»
17.00 Т/с «Мить, вкрадена у щастя»
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
21.00 Т/с «Мить, вкрадена у щастя». (12+)
23.00, 2.00 Т/с «Щоб
побачити веселку».
(16+)
1.30 Телемагазин
3.20 Гучна справа
5.30 Т/с «Топтун». (12+)
ТЕТ

6.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Бi Мувi: Медова змова»
11.30 Х/ф «РАПУНЦЕЛЬ»
12.30, 14.00, 15.30, 0.30,
2.15 Одного разу пiд
Полтавою
13.30, 15.00 Танька i
Володька

НТН

6.00 Х/ф «САМОТНЯ
ЖIНКА БАЖАЄ ПОЗНАЙОМИТИСЬ»
7.40 Х/ф «ВIЧНИЙ ПОКЛИК»
14.35 Випадковий свiдок.
Навколо свiту
15.45 Т/с «Коломбо». (16+)
19.00, 2.15 Свiдок
19.30 Х/ф «ЗОЛОТЕ
ТЕЛЯ»
23.00 Х/ф «СМЕРТОНОСНИЙ ВОЇН». (18+)
0.55 Таємницi кримiнального свiту
2.45 Випадковий свiдок
3.30 Речовий доказ
3.55 Правда життя. Професiйнi байки

НТН

4.55 Top Shop
5.30 Х/ф «НЕБИЛИЦI
ПРО IВАНА»
6.55 Х/ф «ВЕСЕЛI ЖАБОКРИЧI»
8.15 Слово Предстоятеля
8.20 Випадковий свiдок.
Навколо свiту
10.50 Т/с «Коломбо».
(16+)
13.50 Х/ф «ЗОЛОТЕ
ТЕЛЯ»
17.05 Х/ф «ЦЕ БУЛО В
ПЕНЬКОВI»
19.00 Х/ф «СЕРЖАНТ
МIЛIЦIЇ». (16+)
23.00 Х/ф «БРАТСТВО
ПО КРОВI». (16+)
1.05 Х/ф «СМЕРТОНОСНИЙ ВОЇН». (18+)
3.00 Речовий доказ
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№ 41 (11200), 22 жовтня 2021

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
надруковане у № 30 (11189) газети «Макарівські вісті» від 06 серпня 2021, вважати недійсним.
___________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
_________№ 20212267453__________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ЖИТТЄВІ ІСТОРІЇ

Матір вигнала дочок з хати,
щоб вони не виперли її

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій
громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Будівництво Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва на ділянці від автомобільної дороги
загального користування державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин до автомобільної дороги загального
користування державного значення М-06 Київ – Чоп, Київська область.
Проектні характеристики:
- класифікація автомобільної дороги загального користування – державна;
- категорія дороги – І-а;
- довжина ділянки – 18,050 км;
- розрахункова швидкість – 130 км/год;
- ширина проїзної частини – 4 х 3,75 м;
- найбільший поздовжній похил – 30 0/00;
- найменший радіус кривих: в плані – 3050 м;
- в поздовжньому профілі:
випуклих – 30000 м, увігнутих – 8000 м.
- верхній шар покриття – не жорстке (асфальтобетон).
Розрахункове навантаження на вісь статичне – 130 кН.
Клас навантаження – А1.
Будівництво Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва на ділянці від автомобільної дороги
загального користування державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин до автомобільної дороги загального
користування державного значення М-06 Київ – Чоп, Київська область планується в межах Бучанського (колишніх Бородянського, Києво-Святошинського та Макарівського) району на ділянці від автомобільної дороги Київ-Ковель-Ягодин (М-07) до автомобільної дороги Київ-Чоп (М-06).
________________________________________________________________________________________________________
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Служба автомобільних доріг у Київській області, код ЄДРПОУ 26345736, юридична адреса: 03151, м. Київ, вул.
Народного Ополчення, буд. 11-А, тел. (044) 249-86-95, факс: (044) 200-04-70, E-mail: kievoad@ukr.net.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце
провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департаменту екологічної оцінки та контролю, відділу
оцінки впливу на довкілля. Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35; тел../факс (044)
206-31-40, (044) 206-31-50, електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа – Котяш Лада Павлівна.
_________________________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається органом виконавчої влади, який реалізує державну
політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, Закон України «Про регулювання
містобудівної діяльності»__________________________________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських
слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів)
з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження
та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться:
Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території
України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування
карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і
пропозицій (у тому числі в електронному вигляді)
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться
__________________________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що
забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації
щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю,
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, e-mail:
OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: Котяш Лада Павлівна.
___________________________________________________________________________________________
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю,
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, e-mail:
OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: Котяш Лада Павлівна.
__________________________________________________________________________________________
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками.
___________________________________________________________________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Служба автомобільних доріг у Київській області, юридична адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення,
буд. 11-А, тел. (044) 249-86-95,факс: (044) 200-04-70.
Дата: з 23.10.2021
ДП «Укрдіпродор», юридична адреса: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, буд.39/1, тел. (044) 206-64-30
Дата: з 23.10.2021____________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськістьможе ознайомитися
з документами, контактна особа)

– Та ти мачуха, а не мати. Як тобі не соромно?! Двох рідних дочок вигнати з хати. Одна вагітна, інша
з дитям на руках. І куди ж їм тепер піти, бідовим?
Зіна дочекалася, коли братова закінчить репетувати, і спокійно промовила:
– То забирай їх до себе.
– Це ж з якого переляку?! – вискнула. – Ти їм мати, а я лише тітка.
– Ну якщо я мати, то мені й вирішувати, – відрубала.
Зіні цього року виповниться 50. А почувається вона на всі 70 – старою розбитою шкапою. Чоловік
загинув, коли їй заледве 30 минуло. Залишилася вдовицею з двома донечками. Тягла і рвала жили, щоб
поставити їх на ноги, аби були не гірші за інших. Добре, що хоч мала своє житло: двокімнатна хрущовка
дісталася їй від бабусі, яку вона доглянула до смерті. Зіна сподівалася, що коли хоч одна з дочок закінчить
вуз, то вона вже буде мати більше вільного часу. Але де там…
– Мамо, а це мій Колюня, познайомся! – випалила старша дочка Катя, щойно Зіна переступила поріг
квартири. За донькою переминався з ноги на ногу клаповухий хлопчина і водив переляканими очима з
одного кутка в інший.
– Ну?! – смикнула доня свого обранця.
Кавалер отямився і, червоніючи, пробуркотів:
– Е-е-е, ми хочемо одружитися. Той… як його… Прошу руки вашої доньки.
– Можна ми поживемо з тобою трохи? – закінчила за нього Катя і захихотіла. Чесно кажучи, вона і
відповіді не дочекалася. Щаслива, потягнула його в дитячу кімнату і зачинила двері. Ну, справді, куди ж
їм подітися?
***
До цього сестри жили разом в одній кімнаті, а тепер менша, Віка, мусила перебратися до матері. Не
минуло і шести місяців, як Катя народила синочка, і стало зрозуміло, що «трохи поживемо» затягується надовго. Зіні якось швидко стало катастрофічно не вистачати зарплати. Молодята лишали їй бавити
онучка, а самі йшли льопатися у ванну. Вода тоді лилася тоннами, рахунки приходили просто вражаючі.
Нагодувати таку ораву людей, включаючи смаколики для малого Іванка, теж було непросто. А ще ж менша
якраз стала дівувати: мам, дай!
– У нас немає грошей, – відразу ж розвела руками Катя, коли Зіна натякнула на те, що годилося б скидатися їхній сім’ї хоча б на продукти. – Я в декреті, а Колюня збирає на машину. Мам, ну ти що, не бачиш?
Зіна бачила, зітхала і сама себе починала сварити. Бо думки дурні лізли в голову: здавалося, що
старша донька із зятем залізли їй на голову і ноги звісили. І що якось не так вона собі уявляла своє життя.
Якби ж ще тиша була в хаті...
– Я не збираюся мити туалет за чужим мужиком! – верещала Віка.
– У мене дитина на руках! Іди погляди, то я приберу! – огризалася Катя.
– Чоловіку своєму віддай, він знову за комп’ютером сидить і в «танчики» грається. І взагалі – валіть
вже звідси на всі чотири сторони!
***
Зіна намагалася мирити сестер, розподіляла між ними обов’язки, закликала до порядку. Але минав
день-другий, і все починалося спочатку.
– Віко, твоя черга мити посуд! – гукала з кухні Катя.
– Біжу, аж спотикаюся, – відказувала та. – Твій чоловік мав ще вчора сміття винести, а воно досі стоїть
і смердить.
– Я чоловік, і це не входить в мої обов’язки, – тут же встрявав у перепалку двох сестер зять. Він за
п’ять років, відколи поселився у їхній квартирі, вже добре обжився.
– Мамо, – канючила менша, – скажи вже їм, щоб вибиралися! Місця ж геть немає! І взагалі, я менша
твоя дочка, а значить, я повинна успадкувати квартиру.
– Ах, от як ти заговорила, – аж сплеснула руками Зіна. – Взагалі-то, я ще не збираюся помирати.
Квартиру отримаєте навпіл і порівну, але не зараз.
Віка закінчила інститут і влаштувалася на роботу. Зіна сподівалася, що хоч менша якусь копійку почне
підкидати у сім’ю. Але де там! То одна сумочка, то інша, то чобітки із сукенками – тринькала свої гроші так,
що до кінця місяця починала просити на проїзд у матері. Зіна сердилася: вона горба гне на двох роботах,
щоб прогодувати всіх і оплатити комунальні платежі, а Віка на чергові обновки гроші викидає.
– Знаєш, мамо, а чого це ти з Катьки гроші так не вимагала, як оце з мене? У неї, бачте, то декрет, то
безробіття – вона не може. То і я не можу!
***
Останньою краплею для Зіниного терпіння став вечір, коли вона втомлена повернулася з роботи додому, а у них гості. І валіза з речами у коридорі – це Віка уже привела кавалера.
– Це Діма, – відрапортувала. – Ми вже заяву подали, будемо розписуватися. А поки поживемо тут. Ок?
– Де? – спитала вражена Зіна.
– Ну, тут, – глибокодумно закотила очі Віка, намалювавши в повітрі руками уявне коло. – Тим більше,
у тебе скоро з’явиться онук чи онучка.
– Ви на кухні збираєтеся жити? – Зіна з останніх сил намагалася зберегти спокій.
– Та ми ніби й не проти, але Катьчин Коля любить шастати ночами до холодильника. А ми все ж таки
молодята. Нам треба окрема кімната. І з тобою, як ти розумієш, теж не варіант…
Віка замовкла. Мовчанка була з підтекстом. Вона чекала, що мати сама запропонує: «Ну, звичайно,
живіть, дітки, у моїй кімнаті. Ви ж молоді, а я стара, мені вже нічого не потрібно. Я собі у ванній постелю
чи у коридорі…»
Та не виправдала Зіна сподівань меншої дочки. Гукнула старшу і крижаним тоном оголосила:
– Даю вам, любі мої донечки, рівно місяць на пошуки свого житла. Йдіть на орендовані, їдьте в села
до своїх чоловіків. Все, крапка!
Що тут почалося, як ту Зіну тільки не гадили! Вона стала їм ворогом.
– Я втомилася, хочу спокою, – перервала Зіна істерику доньок. – Вигляділа вас, дала освіту, а тепер
хочу, щоб ви вилетіли з мого гнізда. По можливості буду вам допомагати, інколи посиджу з онуками, рада
вас тут бачити, але жити маєте окремо.
***
Відтоді минув рік. Хоч як кричали дочки, що дорогу забудуть до матері і внуків не покажуть, відійшли
помаленьку. Стосунки перейшли у розряд ділових: вони попереджають, питають дозволу і лише тоді привозять няньчити своїх дітей. Знайшли квартири, стали крутитися. На матір ще сердяться, але її вже це не
зачіпає. Щось Зіні підказує, якби не вигнала їх тоді, зараз би для неї місця у її ж власній квартирі взагалі
не знайшлося.
Мирослава КОСЬМІНА
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ЛЕВ (23.07-23.08). Напружений
в емоцiйному вiдношеннi тиждень,
особливо для немолодих Левiв.
Ймовiрна велика кiлькiсть критичних ситуацiй. Жiнок зiрки застерiгають вiд контактiв з начальством.
Вам доведеться прикласти старання, але результат
не вiдразу виправдає витраченi зусилля. Тиждень
сприятливий для Левiв творчих професiй. Вони
зможуть реалiзувати свої задуми або улагодити
проблеми, пов`язанi з ремонтом квартири або благоустроєм будинку. Будь-якi покупки, обмiн, спортивнi змагання будуть вдалими. Сприятливо обдумувати плани на вiдпустку i лiтнiй вiдпочинок. Врахуйте
iнтереси батькiв.
Сприятливi днi: 26, 30; несприятливi: 31.

Сканворд №6-2015

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Тиждень отримання внутрiшньої незалежностi. Завдяки свiжим iдеям
або вибору нової стратегiї Тiльцi
можуть вдало провести дiловi зустрiчi i переговори. Їхнiй оптимiзм, чарiвнiсть i логiка
примусять оточуючих пiти на спiвпрацю. У справах
серцевих передбачається несподiвана приємна подiя. Зiрки передбачають вам несподiваний подарунок або приємну звiстку.
Сприятливi днi: 30, 31; несприятливi: 25.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06).
Життєвий потенцiал Близнюкiв
має тенденцiю до пiдвищення.
Зростають творчi здiбностi, iнтуїцiя, сексуальнiсть. Цей тиждень
буде найбiльш сприятливим для вiдновлення перерваних дружнiх вiдносин. Роман, що зав`язався, може принести Близнюкам засмучення унаслiдок того, що вони чекали вiд коханої людини
бiльшого.
Сприятливi днi: 27; несприятливi: 29.
РАК (22.06-22.07). Зовнi розвиток подiй здаватиметься спокiйним,
але Раки вiдчуватимуть внутрiшню
напругу, незадоволенiсть собою i
навколишнiми людьми. Важкi передчуття i бачення неприємностей багатьом не дадуть
спокою. У Ракiв може помiчатися нерiвна напруга.
Вони вiдчуватимуть то розчарування, то сплеск самовпевненостi i емоцiйностi. Дивлячись на щасливих i благополучних людей, вони можуть вiдчувати
заздрiсть i роздратування вiд смiху i усмiшок. Тиждень розташовує до осмислення того, що вiдбувається, ухвалення вiрних рiшень. Багато Ракiв будуть
здатнi без сумнiву “вiдсiяти зерна вiд плевел”. Їхнi
поради можуть принести велику користь оточуючим.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 26.

ДIВА (24.08-23.09). Тиждень
рiвноваги, отримання космiчної
енергiї, самоаналiзу. Сприятливий
тиждень для влаштування особистого життя. Життєвий потенцiал
має тенденцiю до пiдвищення.
Зростають сексуальна потенцiя, iнтуїцiя, проте
незавершенi справи, неприємна звiстка або проблеми в особистому життi не дадуть вам повноцiнно вiдпочити.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 27.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Тиждень принесе деяке розчарування.
Можливо, Терези вiдчують охолодження до нових iдей. Надiї швидше за все не збудуться, а мрiї так i
залишаться мрiями. Попереду на вас чекає багато
перешкод. Ваш енергетичний потенцiал продовжує
слабшати. Можливi серйознi випробування для здоров`я Терезiв.
Сприятливi днi: 25, 26; несприятливi: 28.
СКОРПIОН
(24.10-22.11).
Цей тиждень уселенської гармонiї, спокою i правильного ходу
подiй. Черговий цикл життя Скорпiонiв знаменуватиметься ясною
свiдомiстю, умiнням правильно
направляти свої життєвi сили. Тиждень припускає вирiшення протирiч. Успiх супроводжуватиме
тiльки тих Скорпiонiв, якi нарештi визначаться в
складному питаннi, слiдуватимуть в одному певному напрямi.
Сприятливi днi: 31; несприятливi: 26.
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РИБИ (20.02-20.03). Тиждень
характеризується суперечностями i роздвоєнням. Перед багатьма встане проблема важкого
вибору в особистому життi. Стан
здоров`я зажадає вiд Риб профiлактичних i оздоровчих заходiв.
Несприятливий тиждень для ухвалення важливих
рiшень. Ви можете опинитися не в кращiй формi, що
буде приводом для приниження вашої гiдностi.
Сприятливi днi: 31; несприятливi: 25.

Нота

А

О

ВОДОЛIЙ
(21.01-19.02).
Життєвий потенцiал Водолiїв все
ще знаходитиметься на низькому
рiвнi. Бiльшiсть проблем Водолiї
не зможуть вирiшити з першого
разу. Активнi дiї виявляться безрезультатними i принесуть тiльки втому. Водолiїв
чекають негативнi змiни в особистому життi. Особливе це стосується жiнок. Ймовiрно, будь-яка справа зажадає вiд Водолiїв значно бiльше зусиль i часу,
нiж вони могли припускати. Зiрки знову готують випробування - конфлiкти з людьми, вiд яких залежить
їхнє матерiальне становище.
Сприятливi днi: 26, 28; несприятливi: 30.
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КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Життєвий потенцiал Козерогiв поступово знижується. Несподiвана
звiстка може вплинути на вiдносини з близькою людиною або в
коренi змiнити поточне службове
або суспiльне становище Козерогiв. На цьому тижнi з`являється чудовий шанс виправити деякi помилки. Тиждень сприятливий для
активного вiдпочинку, розваг, прийому гостей, спiлкування з друзями. Можливо, Козерогiв-жiнок чекає
вибiр мiж особистими i суспiльними iнтересами.
Сприятливi днi: 31; несприятливi: 29.
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СТРIЛЕЦЬ
(23.11-21.12).
Вiрогiднi важкi думки, депресiя,
безсоння. Життєвий потенцiал
багатьох Стрiльцiв знаходиться
на низькому рiвнi. Тому вiрогiднi
промахи i прорахунки в серйозних
справах. Висока вiрогiднiсть конфлiктних ситуацiй,
аварiй, нещасних випадкiв. Несприятливi поїздки,
подорожi, вiдрядження. Молодi Стрiльцi будуть
стурбованi пошуками роботи. Можлива помилка
Стрiльцiв щодо можливостi використання засобiв
легкої наживи.
Сприятливi днi: 29, 30; несприятливi: 31.
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Астрологiчний прогноз на 25 – 31 жовтня 2021 року

ОВЕН (21.03-20.04). Несприятливе розташування планет може
негативно позначитися на працездатностi, здоров`ї i настрої Овнiв.
Цiлком можливо, що вони стануть
жертвою своєї нездатностi вiдокремити головне вiд другорядного. Можна пiдвести
межу пiд старими планами, справами або контактами. Вiрогiднi подiя або новина, якi благотворно вплинуть на вашi справи.
Сприятливi днi: 30; несприятливi: 29.
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Дiд говорить онучцi-студентцi:
- У мої часи дiвчата ще умiли
червонiти!
- Уявляю, що ти їм говорив!

***

- Ну чому я не народилася
хлопчиком? Вiдкрила б шафу що впало, те i вдягнула!

***

Я б з радiстю була гарною i
дурною. Це б позбавило мене вiд
моральних дилем i внутрiшнiх
суперечностей. Так що тут говорити, я б i слiв таких не знала.

***

Оголошення в газетi: Познайомлюся з Томом Крузом. Том,
якщо ти зараз читаєш цей номер «Подiльського робочого»,
зателефонуй менi.

***
- Ти мене кохаєш?
- Так.
- А шубу менi купиш?
- Так.
- А сережки?
- I сережки i машину, поклади
рушницю, кохана!
***

Я завжди прислухаюся до думки iнших, згодних зi мною людей.

***

У студентськiй їдальнi:
- А у вас салат сьогоднiшнiй?
- Я тобi бiльше скажу, вiн ще
i завтрашнiй, i навiть пiслязавтрашнiй!

***

– Ми з дідом вакцінуватися не
будемо! Хай там хоть що, - заявила мені 95 річна сусідка, баба
Ніна. – Хто знає як воно нам ще
аукнется через якихось років
шість - сім.
Взяла ковіньку і пошкандибала в магазин діду по пиво.
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Що потрібно зробити
у жовтневому саду

::::: РЕКЛАМА

ТА

РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ: ЗАМОВЛЯЙТЕ
РОБОТУ+МАТЕРIАЛИ зі знижкою до 20%.

РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ. Перепланування. БУДIВНИЦТВО: будинки, прибудови, павiльйони,
гаражi, навiси, альтанки. Банi, паркани. ПОКРIВЕЛЬНI
РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинкiв. Тел.: 096-972-15-14; 066-839-34-83.

ДОСТАВЛЮ: ЧОРНОЗЕМ, ДРОВА, БРУС,
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГНІЙ, МАНІПУЛЯТОР.
ТЕЛ.: 097-230-51-78; 099-240-43-39.

КУПЛЮ КОРІВ,
БИЧКІВ, КОНЕЙ,

(КОРІВ НА ТРИМАННЯ).

У жовтні працювати в саду особливо приємно
Середина осені - саме час зайнятися ландшафтним дизайном, збором обліпихи, горобини та глоду.
Свіже повітря - помічник у садовій роботі. У цей час не відчувається
втома, тож можна займатися садівництвом собі на втіху.
Що ж робити у жовтневому саду?
• Прибирати вже опале листя. У листопаді найпопулярніший садовий інвентар – граблі та вила. Старе листя збирайте в купи, закладайте
на листковий перегній, решту вивезіть у ліс. Намагайтеся палити його
по мінімуму – пам’ятайте про захист довкілля.
• Якщо дерева й кущі вже скинули листя – пересадіть їх.
• Підв’яжіть та укрийте рослини на зиму.
• Обріжте й мульчуйте багатолітники та кущі, розмножте їх вегетативно.
• Викопайте гладіолуси щонайменше через 35 днів після цвітіння, а
жоржини й канни - відразу ж після першого заморозку.
• Посійте холодостійкі однолітники: календулу, мак, волошки. Так
вони раніше почнуть цвісти в наступному сезоні.
• Посадіть цибулини тюльпанів, лілії, крокосмії, алліума. Якщо хочете виростити часник, жовтень – саме час для посадки.
• Попрацюйте з городом. Підготуйте ґрунт до весняних робіт, підживіть його гноєм, калієм та фосфором, попелом. Утепліть вже посіяні
грядки. Листові городні культури варто вкрити прозорою плівкою. Цей
метод убереже рослини від першого стресового заморозку, збільшить
урожай.
• Підготуйте будинок до зими. Зробіть генеральне прибирання, прочистіть труби та стоки, вимийте вікна.
• Приберіть у парнику, теплиці, гаражі та альтанці.
Жовтень - саме час продумати ландшафтний дизайн на весняний
період. Крім того, користуйтеся сезоном на повну - виїжджайте в ліс по
гриби, готовте барбекю й насолоджуйтеся буйством осінньої природи.
За матеріалами lady.tochka.net

ТЕЛ. 098-40-28-886.

Засновник і видавець
ТОВ «Макарівські вісті»
Адреса редакції
Україна, 08001, Київська обл.,
смт Макарів, вул. Пушкіна, 3.

ВРХ: корів, коней, бичків, телиць,
телят, дорізи. Корів на утримання.
ТЕЛ. 067-956-67-22 (ОЛЕКСАНДР)

ЗАКУПОВУЄМО У НАСЕЛЕННЯ
ДОРОГО ВРХ, молодняк та коней.
тел.: 066-734-29-32; 067-173-92-92.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на земельну ділянку
серії ЯЕ №611598, виданий 12 червня 2007 року Макарівським районним відділом земельних ресурсів на підставі розпорядження Макарівської райдержадміністрації від 29.05.2007 р. №1524 та зареєстрований
в Книзі записів реєстрації державних актів за №010133000361 на ім’я
ШУЛЬЖЕНКО Ірини Миколаївни, вважати недійсним.
РОБОТА САМЕ ДЛЯ ВАС!

Запрошуємо на роботу ВАНТАЖНИКІВ
на склад в с. Калинівка.
З/П від 13 000 грн/міс. Графік: ПН – ПТ (9:00 – 18:00)
ТЕЛЕФОНУЙТЕ ВЖЕ ЗАРАЗ!!!
Тел: (099) 200 11 03, Олександр
(050) 448 71 15, Сергій

ПРОДАЮ ХАТУ.

Тел.: 099-529-57-48;
099-240-65-42.
ЗАГУБЛЕНИЙ військовий квиток №236151, виданий 16
грудня 2008 року Макарівським РВК Київської області
на ім’я ТІТОВА Олексія Володимировича,
вважати недійсним.

Чому з’являється осіння хандра
і як з нею боротися

цей плід треба споживати обов’язково, якщо
тільки він не викликає алергічну реакцію.
З користю можна використовувати і
шкірку з лимонів. Вона справляється з видаленням накипу в чайнику. Для цього треба
дрібненько порізати шкірку лимона і залити
водою. Під час кип’ятіння накип зникає. Це
слід зробити кілька разів.
Навіть шкірка ківі знадобиться: не дивлячись на її «непрезентабельність», вона
є кориснішою, ніж сам плід: багата на антиоксиданти, має протизапальну і протиалергійну дію. Тому її використовують для
косметичних масок – змішують з іншими
компонентами.
Якщо ви маєте в користуванні посуд з
алюмінію, то його легко почистити шкірками
з яблук. Досить тільки прокип’ятити їх і посуд буде сяяти.
Отже, все в хазяйстві знадобиться!
Інформацією поділилась
Тетяна ЯСИНЕЦЬКА

Передплатний індекс:
для інд. передплатників – 61291
для підприємств і організацій –
86501

ПРИВАТНИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ КУПУЄ ДОРОГО

Тел. 096-589-76-50.

ПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАКУПОВУЄ
за високою ціною ВРХ - коней, корів, бичків,
екстрену худобу. Працюємо цілодобово.

Газета розповсюджується
по Бучанському району
День виходу – п’ятниця
Тираж 1 200 примірників
Реєстраційне свідоцтво
№ 1786, серії КІ від 20.12.2019 р.

Виїзна майстерня під’їде до вашого
будинку безкоштовно.

корів, коней, бичків, дорізи.

Т Е Л Е Ф О НИ : 0 6 7 -7 7 6 -9 5 -9 4 ;
0 9 5 -7 5 5 -2 1 -2 8 ; 0 6 3 -5 8 2 -5 6 -9 5 .

Тел.: 068-867-24-91.

РЕСТАВРАЦІЯ ПОДУШОК.
ТЕЛ. 067-102-96-69.

КУПУЄМО ДОРОГО

ДОРОГО КУПУЄМО
КОРІВ, КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК.

ВСЕ В ХАЗЯЙСТВІ
ЗНАДОБИТЬСЯ!
Любите огірки? Та хто ж не любить,
скажете ви. І справді, адже їх можна споживати як влітку, так і взимку – у заготовках чи
купувати парникові в магазинах. Та не всі
знають, що шкірка огірка дуже знадобиться,
коли в господі заводяться мурахи. Ці непрохані «квартиранти» допікають своєю присутністю, але прогнати їх можна, розклавши
шкірки з огірка в місцях перебування мурах.
Вони дуже не люблять запаху огірків і тому
швидко покинуть ваше житло.
Ви помітили, що «заморський гість» –
авокадо все частіше завозиться в магазини
і користується популярністю в тих людей,
котрі дуже люблять цей фрукт і знають про
корисні властивості. Споживаючи м’якоть
авокадо не забувайте, що корисною є і його
шкірка: її використовують для підживлення
коріння квітів, інших рослин, розсади. Додаючи в грунт, ви доповнюєте його антиоксидантами й мінералами.
Про картоплю знаємо багато чого. Але
те, що її можна використовувати для косметичних потреб, відомо не всім. Хіба що тим,
чиї бабусі поділилися такою інформацією:
щоб зняти набряки під очима, треба до них
прикласти чисту шкірку картоплі. Результат
не забариться - ви в цьому переконаєтесь,
дивлячись у дзеркало і погляд буде більш
свіжим. Крім того, корисні речовини, що містяться в картоплі, відбілюють і підтягують
ніжну шкіру навколо очей.
Ми вже звикли, що «маленькі сонця», як
називають апельсини діти, можна купити в
магазинах будь-коли. Кислота, що міститься
в апельсинах, чудово відбілює зуби, тому

ОГОЛОШЕННЯ :::::

Осіння хандра – це щорічне посилення тривоги, деякі люди відчувають
її впродовж осінніх місяців. Її часто називають осінньою депресією, проте депресія – це зовсім інший діагноз, який
потребує серйозного лікування.
Про це інформує Канал24.
Експерти підозрюють, що причини
осінньої “депресії” можуть бути пов’язані з початком нового навчального
року, прийдешнім стресом сезону відпусток або коріння себе через те, що
не вдалося досягти бажаних цілей
впродовж літа.
Вчені кажуть, що багато людей не
усвідомлюють, наскільки восени поширена тривожність, і, можливо, не визнають цього.
СИМПТОМИ
- низький настрій і депресія;
- занепокоєння і надмірна тривога;
- дратівливість;
- млявість, сонливість і втома;
- втрата інтересу до повсякденної
діяльності;
Однією з причин осінньої меланхолії є зниження сонячного світла, що
призводить до падіння рівня серотоніну. Цей важливий гормон впливає на
настрій, апетит та режим сну. Також
спостерігається збільшення гормону
мелатоніну, який змушує нас відчувати себе сонним і депресивним.
ЯК БОРОТИСЯ
Отримувати більше світла
Частіше виходьте на прогулянки
у світлий час доби, аби максимально

Відповідальність за достовірність
реклами та приватних оголошень
несуть автори і рекламодавці.
Редакція не завжди поділяє
погляд автора. Редакція залишає
за собою право редагувати та
скорочувати надіслані матеріали.
У разі передруку посилання
на «Макарівські вісті» чи сайт
makvisti.com обов’язкове.

використати сонячне світло.
Якщо потрібно, лягайте спати раніше, щоб допомогти собі боротися з
втомою та денною сонливістю.
Фізичні вправи
Осінь – чудова нагода насолодитися свіжим повітрям, тому не цурайтесь
довгих пішохідних прогулянок.
Також для покращення настрою
допомагають вправи. Вони є важливими для всіх проблем психічного здоров’я, проте займатись ними потрібно
не менше, ніж 30 хвилин.
Змініть свій раціон
Осінь – це прекрасний час для приготування улюблених сезонних супів та
теплих страв, яких ви не дуже хотіли
впродовж літа. Улюблена, проте корисна їжа допоможе покращити настрій.
Почніть щось нове
P ПP – на правах реклами/політ.
реклами

Директор
ТОВ «Макарівські вісті»
Марина ТОКАР.
Верстка
Оксани РУДНИЦЬКОЇ.

Прибирання будинку, новий образ, навчальні курси та майстеркласи
– будь-які позитивні нові враження корисні, особливо під час меланхолії.
Організуйте собі затишок
ззовні та всередині
Замість того, щоб асоціювати осінь
з негативними переживаннями, погляньте на неї по-іншому. Намагайся
думати про те, що це надає затишку,
замість того, щоб думати про холод та
дощ.
Хорошим стимулом цьому стане
зміна обстановки у вашому домі: як варіант, накиньте на ліжко новий теплий
плед та додайте затишні подушечки в
осінніх кольорах. Кімнату можна оздобити ліхтариками, гірляндами та сухоцвітами.
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