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ВІДКРИТА ЗАЯВА РЕДАКЦІЇ  
ГАЗЕТИ «МАКАРІВсьКІ ВІсТІ»

Шановна найвища владо України!
Ситуація складається так, що наразі під загрозу поставлено саме 

існування місцевої преси нашої країни.
«Малій пресі» ніколи не жилося легко. В радянські часи і навіть за доби 

незалежності вона була повністю контрольована владою. Це призводило до 
стагнації комунальної та державної преси, втрати тиражів, довіри читачів.

І ось у 2016 році, нарешті, розпочалася реформа друкованих ЗМІ, їх звіль-
нення від владного контролю. Здавалось би, у місцевих видань з’явився шанс 
на нове життя, нову якість, шанс на відновлення довіри громадян. Уже більше 
200 редакцій місцевих газет України «оформили розлучення» із владними засно-
вниками, створили нові суб’єкти господарювання, розпочали нове, вільне життя. 
На превеликий жаль, усі наші надії і мрії стикаються із непереборними обставина-
ми, які зводять нанівець плани на становлення нової місцевої преси.

В Україні стрімко  розвалюється система доставки періодичних друко-
ваних видань. Майже в усіх областях у сільській місцевості масово закриваються 
відділення поштового зв’язку, з’являються, так звані, «пересувні відділення» – ав-
томобіль із поштовим працівником «на борту», який за маршрутом об’їжджає села.

Графіки цих маршрутів не дотримуються, доставка преси здійснюється вкрай 
погано, подекуди двічі, а то й один раз на тиждень. У деяких селах взагалі відсутні 
листоноші – ніхто не хоче працювати на 0,5 або навіть на 0,25 мінімальної зарплати. 

 У тих селах, де стаціонарні відділення зв’язку закриті, передплата на місцеві 
видання падає вдвічі, а то й втричі – люди відмовляються віддавати гроші за газе-
ти, які їм систематично не доставляють.

Можна сміливо заявити: вітчизняна пошта «тяжко хвора», її терміново потрібно 
виводити із «коми»!..

На фоні колапсу доставки преси «Укрпошта» не забуває невпинно підвищувати  
свої тарифи. Впродовж останніх 10 років поштові послуги із доставки періодичних 
видань зросли ВДЕВ’ЯТЕРО (!!!) – при постійному погіршенні якості доставки.

А 12 квітня ц.р., буквально кілька днів тому, Міністерство інфраструктури, у під-
порядкуванні якого «Укрпошта», з 1 липня ц.р. затвердило нові, підвищені майже 
на 25 % тарифи на приймання та доставку періодичних видань за передплатою! 
Мало того: анонсовано, що із 1 січня наступного року планується ще одне, наступ-
не підвищення – ще на 19,2 %... При цьому, «Укрпошта» ніколи не оприлюднювала 
розрахунків складових собівартості своїх тарифів, тобто, вони є абсолютно непро-
зорими.

Біда одна не ходить… Починаючи з грудня минулого року, з різних причин в 
Україні почав безпрецедентно стрімко дорожчати газетний папір. З початку 
2018 р. зростання ціни на нього вже склало від 35 до 45 %. Ситуація ускладнюється 
й тим, що …альтернативи немає: майже весь газетний папір в Україні – російський,  
тобто, цей ринок монополізовано. Ще трохи надходить до нас білоруського, поль-
ського… Але жодного кілограма – українського!!!

Україна раніше виробляла власний газетний папір. Але наразі усі вітчизняні па-
перові комбінати перепрофільовано і цей стратегічний товар тепер у нашій держа-
ві  взагалі не виробляється. Проте за всі роки незалежності, особливо – за 4 роки 
війни, владою України НЕ ЗРОБЛЕНО НІЧОГО, щоб хоча б трохи зменшити «папе-
рову» залежність від країни-агресора!

Якщо Росія заборонить продаж газетного паперу в Україну, УСІ ВІТЧИЗНЯНІ ГА-
ЗЕТИ ВІДРАЗУ ПРИПИНЯТЬ  СВОЄ ІСНУВАННЯ!!! Без ніякого перебільшення: це – 
питання державної ваги й інформаційної безпеки!

На цьому фоні абсолютно не зрозумілою є відсутність реакції влади, особливо 
Держкомтелерадіо – центрального органу виконавчої влади, який має формува-
ти і здійснювати державну політику в сфері засобів масової інформації. Цей дер-
жавний комітет не тільки не вживає ніяких адекватних кроків із врегулювання си-
туації зі станом доставки преси, неконтрольованим ростом тарифів «Укрпошти», 
дефіцитом і стрімким ростом ціни на газетний папір,  фактично самоусунувшись 
від вирішення цих вкрай гострих проблем, але й не виконує прямих норм Закону 
України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової 
інформації», контроль за виконанням якого покладено саме на Держкомтелерадіо.

Названим законом, серед іншого, передбачена і адресна фінансова державна 
підтримка реформованих друкованих ЗМІ місцевої сфери розповсюдження за ра-
хунок коштів державного бюджету. Ця норма закону за усі три роки реформування 
друкованих ЗМІ  так і  не реалізовується!

Ми,  колективи редакцій місцевих газет України, ЗАяВЛяЄМО пРО 
СВОЮ нЕЗГОДУ із нинішньою державною політикою щодо розвитку друко-
ваних засобів масової інформації, а точніше – незгоду з повною її відсутніс-
тю!

МИ ВИМАГАЄМО від усіх гілок влади України вжити термінових, вичерпних і 
ефективних заходів задля стабілізації галузі друкованих ЗМІ!

МИ ВИМАГАЄМО І ЗАКЛИКАЄМО внести зміни до Державного бюджету України 
і, зрештою, виконати законодавчу норму про адресну фінансову підтримку рефор-
мованих друкованих видань – хоча б у розмірі втрат редакцій від подорожчання 
газетного паперу!

МИ ЗАЯВЛЯЄМО про готовність до усіх форм і методів боротьби за ПРАВО НА 
СВОБОДУ ПРЕСИ, за ПРАВО НА ЖИТТЯ І РОЗВИТОК ПРЕСИ В УКРАЇНІ!!!

__________________________________________
ДО ВІДОМА ЧИТАЧІВ:
Таку ж Заяву в рамках Всеукраїнської акції, ініційованої Національною 

асоціацією українських медіа (НАУМ), цього тижня надрукувала  більшість 
місцевих друкованих видань  України. Примірники газет із опублікованою 
заявою кожною редакцією  направлені в усі центральні органи влади країни. 

Ми боротимемося! Ми не дамо знищити місцеву пресу!

ПЕРЕДПлАТА ГАЗЕТИ  
«МАКАРІВсьКІ ВІсТІ» нА 2018 РІК! 

ШАноВнІ чИТАчІ!
Редакція газети «Макарівські вісті» щиро вдячна жителям Макарівщини, які обрали 

нашу газету в якості інформаційного ресурсу. Дякуємо, що ви завжди з нами! Редакція 
цінує відгуки, пропозиції та критику, яка надходить від вас. Саме ви надихаєте нас ро-
бити цікаві статті та інтерв’ю,  публікувати корисну інформацію. Ми прагнемо своєчасно 
і неупереджено подавати новини Макарівщини такими, якими вони є. Висвітлювати по-
дії: політичного, економічного, соціально-культурного та духовного життя району. 

ПередПлатна вартість на 2018 рік:
для населення (індекс – 61291): 

– на 1 місяць – 20,83 грн.
– на 3 місяці – 62,49 грн.
– на 6 місяців – 124,98 грн.

для підприємств (індекс – 86501):
– на 1 місяць – 26,25 грн.
– на 3 місяці – 78,75 грн.
– на 6 місяців – 157,50 грн.

Поштові Послуги:
– на 1 місяць – 2,00 грн. – на 3 місяці – 4,60 грн.

БуДьТЕ З нАМИ й нАДАлІ!

– на 6 місяців – 5,60 грн.

ПРЕсА ПІД ПРЕсоМ!
Національна асоціація українських медіа заявляє про готовність до усіх форм і 

методів боротьби за право на свободу, право на життя і розвиток місцевої преси в 
Україні! 

Ми незгодні з нинішньою дер-
жавною політикою щодо друкова-
них засобів масової інформації, 
яка веде до дефіциту газетного 
паперу та залежності від моно-
польного становища російського 
паперу в Україні, руйнування сис-
теми доставки газет, відсутності 
адресної фінансової державної 
підтримки реформованих друко-
ваних  ЗМІ місцевої сфери роз-
повсюдження. А в підсумку – до 
невиконання найвищими дер-
жавними органами законів Укра-
їни «Про державну підтримку ЗМІ 
та соціальний захист журналіс-
тів», «Про друковані ЗМІ (пресу) 
в Україні», «Про реформування 
державних та комунальних дру-
кованих ЗМІ» і постійного значно-
го здорожчання місцевих газет для читачів.

Постійне зростання тарифів «Укрпошти» 
на доставку газет, фактичний розвал са-
мої системи поштового зв’язку в сільській 
місцевості, різке подорожчання газетного 
паперу, яке супроводжується його гострим 
дефіцитом, вже поставили українську пресу 
на грань виживання! 

Вимагаємо від Комітету Верховної Ради 
України з питань свободи слова та інформа-
ційної політики і Ради з питань захисту про-
фесійної діяльності журналістів та свободи 
слова при Президентові України внести про-
позицію щодо змін до Державного бюджету 
України і, зрештою,  виконати законодавчу 
норму про адресну фінансову підтримку 
реформованих друкованих видань – хоча б 
у розмірі втрат редакцій від подорожчання 
газетного паперу! 

Зважаючи на бездіяльність Кабінету Мі-
ністрів України в цьому питанні протягом 
трьох років, сподіваємось на принципо-
ву позицію Верховної Ради та Президента 
України!

Вимагаємо від Кабінету Міністрів Украї-
ни – на п’ятий рік війни! – вирішити питання 
з подоланням дефіциту газетного паперу, 
позбувшись монополії російського газетно-
го паперу в Україні. А в перспективі кількох 
років – будівництва паперових комбінатів 
або переобладнання існуючих потужностей 
для виробництва достатньої кількості влас-
ного якісного недорогого газетного паперу!

Вимагаємо від Верховної Ради України 
поставити до порядку денного та підтрима-
ти законопроект № 7291 «Про мораторій на 
підняття тарифів на доставку україномовних 

друкованих видань на території України та 
періодичних регіональних і місцевих видань 
на підконтрольній Україні території Доне-
цької і Луганської областей» та скасувати 
рішення про підвищення тарифів на достав-
ку газет, затверджене наказом Міністерства 
інфраструктури без врахування громадсько-
го обговорення і наданих в його ході пропо-
зицій!

Вимагаємо невідкладного державного 
втручання з метою недопущення колапсу 
«Укрпошти» – державного оператора по-
штового зв’язку України! Поруч із держав-
ною програмою «Сільська медицина» має 
бути розроблена і впроваджена державна 
програма «Сільська пошта»!

Заяву ухвалено загальними зборами 
національної асоціації українських медіа 
13 квітня 2018 року. 

ДОВІДКА. Національна асоціація україн-
ських медіа (НАУМ) – громадська організа-
ція професійних засобів масової інформа-
ції, що об'єднує юридичних осіб-суб’єктів 
інформаційної діяльності: редакції газет, 
телерадіокомпанії, видавництва. Всього на-
разі  – це близько 200 редакцій, з яких 100 
є дійсними членами. НАУМ консультує біль-
шість редакцій місцевих ЗМІ, які (особливо – 
на рівні районів) користуються найбільшою 
довірою жителів, формують більше 50% пе-
редплатного тиражу всієї преси України.

Колектив «Макарівських вістей», як член 
НАУМ, приєднується до всеукраїнського 
протесту. Ситуація дійсно складається так, 
що наразі під загрозу поставлено саме існу-
вання місцевої преси країни.
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сТРоКоВА служБА В лАВАх ЗБРойнИх сИл уКРАЇнИ
17 квітня відбулась відправка призовників на строкову службу до лав Збройних сил України  відповідно до  Указу Президента України від 15.02.2018 № 33/2018 

«Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову 
службу в 2018 році» та розпорядження КМУ від 21 березня 2018 року № 171-р «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову 
військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні-травні 2018 року».

Під час заходу військовий комісар Ма-
карівського районного військового комі-
саріату Сергій Єфремов повідомив, що 
тривалість служби становить 18 місяців – 
для тих, хто не має диплома про вищу 
освіту та 12 місяців – для призовників, які 
встигли отримати диплом спеціаліста або 
магістра.  Призовники не потраплять до 
зони проведення АТО, а проходитимуть 
службу виключно у військових частинах.

Проводжати призовників прийшли 
батьки, рідні та друзі.

Побажати міцного здоров’я, успіхів у 
майбутній службі, справжньої армійської 
дружби та добросовісного виконання сво-
го обов’язку призовникам прийшли голо-

ва Макарівської райдержадміністрації Те-
тяна Семенова, перший заступник голови 
райдержадміністрації Ірина Багінська,  за-
ступник голови  райдержадміністрації Іван 
Рознай.

Традиційно, з музичним подарунком 
для призовників, їхніх рідних та близьких 
виступили учасники народного аматор-
ського чоловічого гурту «Козацькі джере-
ла»  районного Будинку культури.

Цього разу до лав ЗСУ на строкову 
службу пішли призовники з населених 
пунктів Макарівщини: Забуяння, Великий 
Карашин, Грузьке, Людвинівка,  Наливай-
ківка, Мотижин, Чорногородка.

Інф. «М.в.».

ЗВІТ нІжИлоВИЦьКоГо сІльсьКоГо ГолоВИ ольги ПолИВАч ЗА 2017 р.: 
МАЄМо ТАКІ РЕЗульТАТИ ПРАЦІ

 Протягом 2017 року робота виконувалася  згідно із затвердженим перспективним планом роботи вико-
навчого комітету. Проводився та підтримувався благоустрій території села і  кладовища, проходили суботни-
ки та двомісячники благоустрою: центру села, біля сільської ради, в’їзні знаки та зупинок транспорту. Поря-
док біля пам’ятників, братських могил та могил невідомих воїнів, у центрі села і на кладовищі підтримувався 
учнями Ніжиловицького НВО.

Проведено реконструкцію та оновлення «Дошки 
пам’яті «Небесної сотні». Завершено зрізування аварій-
но-небезпечних дерев на території села. Проводиться 
впорядкування прибудинкових територій та благоустрій 
занедбаних садиб по округах. Постійно вивозимо побу-
тові відходи  на сміттєзвалище. Проведено благоустрій 
котельні приміщення ФАПу  і бібліотеки та прилеглої до 
них території: розчистка дерев, зрізування аварійних 
дерев, косіння трави, перекриття шифером приміщення 
ФАПу.

Продовжує працювати,  надаючи послуги для насе-
лення, спеціаліст-стоматолог. 

На засіданнях виконавчого комітету затверджувалися 
заходи:

– благоустрій територій у період двомісячників;
– по збереженню кабельних ліній та електромереж;
– попередження пожежно-небезпечних ситуацій;
– роботи установ та організацій в осінньо-зимовий 

період.
Проведено заслуховування звітів керівників установ 

та організацій на території села: завідуючої поштою, се-
стри милосердя, завідуючої ФАПом, бібліотеки, сільсько-
го клубу, директора НВО. Розглядалися заяви громадян 
щодо присвоєння адресного номера, надання дозволу 
на знесення аварійних будівель.

До Великодня старшому поколінню, одиноким людям 
та багатодітним  сім’ям були роздані паски і продуктові 
набори.

На високому рівні було відсвятковано День села – 24 
серпня.

Подарунками були відзначені: односельчани, які ба-
гато років працюють на постійному місці, обслуговують 
жителів; педагогічний колектив, вихователів дитячого 
садка, вчителів-ветеранів, які зараз на заслуженому від-
починку; працівників лісового  господарства с. Ніжилови-
чі; членів громадського об’єднання «Океан»; приватних  
підприємців, які працюють на території села; багатодітні 
сім’ї; активісти  по благоустрою кладовища. Вітали по-
дружні пари, котрі прожили 60 років разом, старожилів 
села, учасників АТО, сім’ї, де народилися дітки в 2017 
році.

Грамотами від сільського голови відзначено: началь-
ника  соціального територіального Центру О.І. Доценко, 
сільське споживче товариство – керівник О.І. Крамар, 
керівника Центру зайнятості В.Д. Халіманчук,  власників  
транспортних засобів: О.М. Корінчука, Ю.Д. Захарчен-
ка, Ю.Ю. Недашківського, О.Л. Бородавко, М.В. Кова-
ленка, які допомагали розчищати в селі дороги від снігу 
взимку.

«Почесні грамоти» від Макарівської райдержадміні-
страції  та районної ради отримали:

Поливач О. І.  – сільський голова;
Томашко Н.П. – депутат сільської ради;
Семененко О. В. – активіст села;
Якубів І. Р. – член виконкому;
Кокот С.В.– член виконкому;
Хруленко О.В. – член виконкому;
Коваленко П.В. –  депутат сільської ради.
Протягом звітного періоду була проведена культур-

но-масова робота:
– День пам’яті та примирення;
– День Івана Купала;
– День незалежності України;
– День села;
– Кущовий огляд художньої самодіяльності;
– День Захисника України;
– Новий рік.
У селі працює і опікунська рада: тричі на рік відвідува-

ли сім’ї, що перебувають у складних життєвих обстави-
нах, складали акти обстеження, надавали консультації, 
рекомендації щодо умов проживання та виховання дітей.

Бюджет Ніжиловицької сільської ради за 2017 рік ви-
конано на 150 %. Наповнення бюджету складається із:

– сплати єдиного податку фізичних та юридичних 
осіб, орендної плати фізичних та юридичних осіб за орен-
довані приміщення та земельні ділянки;

– сплати акцизного податку за продаж алкогольних на-
поїв та тютюнових виробів суб’єктами господарювання;

 – сплати адміністративних послуг і держмита, фіксо-
ваний с/г податок та земельний податок із фізичних осіб, 
державної субвенції на утримання працівників  бібліотеки 
та сільського клубу, рентної плати за використання лісо-
вих ресурсів.

Найбільший відсоток у бюджеті Ніжиловицької сіль-
ської ради  складає земельний податок від фізичних осіб.

Уже два роки діє ухвалена сесією Ніжиловицької сіль-
ської ради комплексна програма «Турбота», завдяки якій 
було надано соціальні виплати: 7 осіб отримали по 3000 
грн на лікування, 2 особи  – по 5000 грн, як постраждалі 
внаслідок пожежі, та 10 учасників АТО  – по 1500 грн,  як 
одноразову допомогу.

 У 2017 році було виділено субвенцію відділу 
освіти, фізичної культури і спорту Макарівської  рай-
держадміністрації  для:

– встановлення вікон у дитячому садку Ніжиловицько-
го НВО на суму 74000 тис. грн;

– проведення поточного ремонту та придбання спор-
тивно-туристичного обладнання на суму 40000 грн.

Для оснащення матеріально-технічної бази сіль-
ського клубу  направлені кошти в розмірі 40000 грн:

– на  придбання електроконвекторів;
– для заміни вхідних та міжкімнатних дверей;
– встановлення захисних грат на вікна.
На зріз аварійних дерев, встановлення паркану на 

вулиці Петровського, облаштування місця для торгівлі  у 
центрі села та облаштування  лавочок на кладовищі ви-
трачено близько 120000 грн.

На виготовлення  проектно-кошторисної  документа-
ції  капітального ремонту проїжджої  частини вулиці Пе-
тровського перераховано 40830 грн.

За 2017 рік було скликано одинадцять сесій Ніжило-
вицької  сільської ради VІІ скликання. Щоквартально про-
водяться підсумки виконання бюджету, заслуховуються 
голови постійних комісій про виконану роботу, затвер-
джуються програми соціально-економічного та культур-
ного розвитку села.

Рішенням 21 сесії Ніжиловицької  сільської ради було на-
дано згоду на добровільне  об’єднання територіальних гро-
мад і делегування представника до спільної робочої групи. 

Закон України «Про добровільне об’єднання терито-
ріальних громад» передбачає передачу багатьох функцій 
та повноважень від органів державної влади органам міс-
цевого самоврядування, але разом із повноваженнями 
на  них покладається і відповідальність.

на засіданнях сесії ніжиловицької сільської ради 
ухвалювались такі рішення:

– Про встановлення ставок місцевих податків на 2017 рік;
– Про затвердження бюджету на 2017 рік;

– Про виконання бюджету за чотири квартали 2017 
року;

– Про зміни до бюджету 2017 року;
– Про надання дозволу на розробку проекту земле-

устрою щодо відведення земельних ділянок у власність;
– Про затвердження проекту землеустрою щодо від-

ведення земельних ділянок у власність.
Хочу сказати і про плани на 2018 рік. На даний час уже 

затверджений перспективний план роботи виконкому та 
пріоритетні завдання на 2018 рік, згідно з якими і буде 
продовжуватися подальша робота. Основними пріори-
тетними завданнями є: підтримка благоустрою території 
Ніжиловицької сільської ради та сільського кладовища; 
заміна  12 вікон  у Ніжиловицькому  НВО-початкові класи,  
встановлення паркану по вул. Підсухи, виготовлення про-
екту освітлення вул. Новодністровська та вул. Чернівець-
ка, співфінансування на реалізацію проекту капітального 
будівництва вул. Петровського.

Я, як сільський голова, веду особистий прийом гро-
мадян. За 2017 рік було прийнято 268 чол. Постійно беру 
участь в усіх апаратних нарадах, засіданнях колегій рай-
держадміністрації,  форумах обласної ради та адміні-
страції.

За підсумками роботи за 2017  хочу подякувати: голо-
ві земельної комісії та членом комісії, які постійно працю-
ють над вирішенням поточних питань, голові та  членам  
комісії з благоустрою, всім небайдужим, хто долучився 
до благоустрою приміщення ФАПу  (зокрема заміни по-
крівлі).

Всім, хто брав участь у благоустрої території кладо-
вища (зокрема у фарбуванні паркану); підприємцям, які 
допомагають у вирішенні  питань організації  та прове-
дення державних і релігійних свят, – В.Г. Соломенко, 
О.І. Крамар, В.І.  Холод, М.О. Семененко, Ю.Д. Захар-
ченко, Ю.Д. Недашківський,  В.П. Федоріненко.

Дякую за участь у благоустрою території Ніжило-
вицької сільської ради: депутатам, членам виконкому, 
працівникам сільської ради, поштового відділення, клу-
бу, ФАПу, бібліотеки, працівникам Ніжиловицького НВО, 
учням та вчителям, а також активним жителям села, 
власникам транспорту який задіяний на вивозі побуто-
вих відходів від населення, помічникам А.Д. Тимошенко 
та Р.О. Скороход.

Велика вдячність від усієї громади села власникам 
транспортних засобів, які допомагали зимою 2017–2018 
років розчищати вулиці. Це – О.Л. Бородавко, О.М. Ко-
рінчук, М.В. Коваленко, Ю.О. Недашківський, О.С. Пиль-
гун  та лісничий М.С. Іванюк.
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«нАсТойКА 
ГлоДу» сЕРЕД 
МАКАРІВчАн

Приблизно два роки тому в інтернеті бурхливо 
обговорювали ситуацію, що склалась у Російській 
федерації з вживанням таких лікарських напоїв, як 
«Боярышник» (ред.– глід). У мережі інтернет, на фо-
румах та соцмережах було багато заголовків зі стрі-
чок новин: «"Боярышник", як загроза для Росії», «В 
Росії кількість жертв отруєння "Боярышником" зрос-
тає», «Утомленные боярышником». Так само цю но-
вину показували і в новинах на різних телеканалах.

У більшості випадків обговорення носило зневажли-
ве ставлення до цієї проблемної ситуації.  Звичайно, це 
не було б іронією, якби дана проблема не добралась і до 
України, а саме – до Макарівщини. 

Днями в facebook з'явились фото з Панського парку, 
що в Макарові. На знімку видно купу порожніх пляшечок 
від лікарських засобів, таких як «Глоду настойка». Всі вка-
зані на фото пляшечки з-під лікарських засобів, котрі у 
своєму складі містять спирт (екстрагент – етанол 70 %). 
Чим приваблюють такі напої любителів оковитої? Мабуть, 
ціною …

У сусідній країні  проблему вирішили, почавши від-
пускати ці лікарські засоби за рецептами лікарів. Тож 
сподіваємось, що люди стануть більш свідомими і не бу-
дуть вживати лікарські засоби, які можуть призвести до 
летальних випадків та використовуватимуть ліки за при-
значенням.

Інф. «М.в».

уВАГА! 
нА КИЇВщИнІ ПолІЦЕйсьКІ 

РоЗШуКуюТь чолоВІКА ТА жІнКу, 
ЯКІ ВИКРАлИ ДІТЕй З ПРИТулКу

16 квітня, до поліції Київщини надійшло повідомлення від працівника Макарівського районного Центру 
соціальної підтримки дітей та сімей про те, що зникли малолітні вихованці: двоє хлопчиків та дві дівчинки. 

Під час проведення першочерго-
вих розшукових заходів працівники 
ювенальної превенції поліції Киїсь-
кої області встановили, що дітей ви-
крали їхні батьки, посадили в автівку, 
після чого зникли у невідомому на-
прямку.

Також встановлено, що чотири 
роки тому батьки були змушені від-
дати четверо своїх дітей до Центру 
соціальної підтримки дітей у смт Ма-
карів, так як будинок, де вони меш-
кали, повністю згорів у результаті 
пожежі. 

Сім’я на той час знаходилась 
у скрутному матеріальному ста-
новищі. 38-річний чоловік та його 
35-річна дружина, які не позбавле-
ні батьківських прав, неодноразово 
намагалися забрати з притулку ді-
тей без дозволу керівництва. Однак, 
постійного місця проживання у них 
немає. Наразі тривають оперативно-
розшукові заходи щодо встановлен-
ня місцезнаходження втікачів. 

прикмети дітей: 
Дудка Світлана Сергіївна, 

07.05.2008 року народження, 
зріст 131 см, волосся світло-руся-
ве, середньої довжини, очі світлі. 
Була одягнена: колготи фіолето-
вого кольору, сукня сірого кольо-
ру, темно-синя курточка та рожеві 
кросівки. 

Дудка Ангеліна Сергіївна, 
11.10.2010 року народження, 
зріст 122 см, довге волосся тем-
ного кольору. Особливі прикмети 
– випали передні молочні зуби. 
Була одягнена: вельветові лосини 
чорного кольору з червоними квіт-
ками, рожева кофта, шльопанці. 

Дудка Олег Сергійович, 
03.03.2012 року народження, 
зріст 120 см, волосся коротке, 
світло-русявого кольору, блакитні 
очі. Не вимовляє букву «р» та « ш». 
Одягнений у червону олімпійку, чор-
ну шапку із синьою смужкою, корич-
неві брюки та чорні кросівки. 

Дудка Руслан Сергійович, 
03.06.2005 року народження, зріст 
145 см, волосся темно-русяве, очі 
карі.

Міжнародний день пам’яток 
та історичних місць

Цей день встановлений у 1983 р. Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони пам’ятників і визначних 
місць (ІКОМОС), створеної при ЮНЕСКО. Відзначається щорічно 18 квітня.

У 1924 р. в СРСР Інструкцією 
Наркомату освіти був розроблений 
Указ (на підставі постанови Всеро-
сійського ЦВК і Раднаркому від 7 
липня 1924 р.), за яким виконавчим 
комітетам ставилося в обов’язок 
стежити за тим, щоб «городища, кур-
гани, могильники та інші місця, що 
представляють історичну цінність, 
не розорювалися, не розкопувалися 
в будь-яких господарських цілях, а 
в колі пам’яток залишалася б недо-
торканою охоронна смуга від одного  
сажня і більше, залежно від розміру і 
значення пам’ятки».

У 1934 р. було ухвалено постано-
ву, згідно з якою заборонні заходи 
Указу стали вважати застарілими і 
непридатними внаслідок величезно-
го розмаху господарського будівни-
цтва.

У 1976 р. був ухвалений За-
кон «Про охорону і використання 
пам’яток історії та культури». І саме 
на основі його Макарівське городи-
ще  визнано пам’яткою археології 
республіканського значення і відне-
сено до охоронних об’єктів. Про це 
свідчить Паспорт пам’ятки, який збе-
рігається в Макарівському районно-
му історико-краєзнавчому музеї.

Нині в Україні, за уточненими 
даними, нараховується 1399 міст і 
селищ, і більше 8 тисяч сіл з цінною 
історико-архітектурною спадщиною, 
її фонд, за підрахунками фахівців, пе-
ревищує 70 тис. об’єктів.

Питання збереження 
історичних пам’яток не-
залежної України регу-
люються Конституцією, 
зокрема ст. 54. Охорона 
культурної спадщини, 
збереження її для наступ-
них поколінь – одна з важ-
ливих функцій держави, 
спрямована на патріотич-
не та естетичне виховання 
людини.

У липні 2000 р. Пре-
зидент України підпи-
сав Закон «Про охорону 
культурної спадщини», 
котрий регулює правові, 
організаційні, соціальні 
та економічні відносини у 
сфері охорони культурної 
спадщини з метою її збе-
реження, використання 
об’єктів культурної спад-
щини в громадському 
житті, захисту традицій-
ного характеру середови-
ща в інтересах нинішнього 
і майбутніх поколінь. 

Згідно із Законом, об’єкти куль-
турної спадщини, що перебувають 
на території України, охороняють-
ся державою. Згідно із ст. 17 За-
кону пам’ятки археології не можуть 
перебувати у приватній власності. 
Усі пам’ятки археології, включаючи 
пов’язані з ними рухомі предмети, є 
державною власністю. 

Землі, на яких розташовані 
пам’ятки археології, перебувають у 
державній власності або вилучають-
ся у державну власність в установле-
ному законом порядку. Але в Мака-
рівському районі чомусь цієї норми 
закону не дотримуються і земля під 
археологічною пам’яткою Городище 
передана у приватну власність.

Джерело: makariv.news

ноВИнИ 
МАКАРІВсьКоЇ 

сЕлИщноЇ РАДИ 

Ніяк не дає вандалам спокою дитячий майданчик по-
близу монумента літака МіГ-15. У січні там було пошко-
джено всі корзини для сміття. Минулого тижня  особи, 
яких важко назвати людьми, взялися безпосередньо за 
дитячий майданчик. Невідомими вандалами цього разу 
було пошкоджено дитячу гірку, поглянувши на  яку, стає 
зрозумілим: щоб таке зробити потрібно було докласти 
багато зусиль. Немає куди  витрачати енергію? Чи щось 
інше керувало тими, хто пошкодив гірку?

Не своє – не шкода. За таким принципом продовжу-
ють жити окремі персони в Макарові. І, на жаль, ніякі 
звернення до їхньої совісті не допомагають. Очевидно, 
когось дуже дратує, що вулиці Макарова стають красиві-
шими з кожним днем. 

Наразі комунальники підраховують завдані збитки, а 
макарівчан закликаємо повідомляти про зловмисників, 
які руйнують власність громади.
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ТИ хочЕШ жИТИ В чИсТоМу сЕлІ? 
ТИ хочЕШ жИТИ З чИсТою ДуШЕю?

Давайте поміркуємо над тим, що кожного ранку, поспішаючи на роботу або, 
наприклад, у магазин, ми навіть не завжди помічаємо, які «сюрпризи» залиши-
лись на вулицях нашого села після танення снігу. Тут можна побачити  багато 
чого: клумби пляшок від алкоголю, різнокольорова колекція фантиків, високі 
арки з побутовими відходами,  а ще – дерева, прикрашені поліетиленовими па-
кетами…

13 квітня працівники сектора куль-
тури, молоді, національностей та релі-
гій Макарівської райдержадміністрації, 
районного Будинку культури,  Дитячої 
школи мистецтв,  Централізованої бі-
бліотечної системи району долучилися 
до участі у двомісячнику благоустрою 
населених пунктів Макарівщини, впо-
рядкувавши територію парку поблизу 
будівлі Макарівського районного істо-
рико-краєзнавчого музею.

Інф. «М.в.».

ВЕснЯнИй ДВоМІсЯчнИК  
БлАГоусТРою ТРИВАЄ

ТИжДЕнь
20 квітня 1891 р.

Народився Юрій Тютюн-

ник, генерал-хорунжий 

армії УНР. У жовтні–

листопаді 1921 р. він 

здійснював загальне 

командування Другим 

зимовим походом армії 

УНР. Одна з груп походу 

проходила по території 

Макарівщини.

21 квітня 1920 р.
Між представниками 
Польщі та УНР був під-
писаний Варшавський 
договір, згідно з яким 
польський уряд Юзефа 
Пілсудського відмовився 
від намірів розширити 
територію Польщі до 
кордонів Речі Посполитої 
1772 р. та визнав УНР.

22 квітня 1918 р.

У ході Кримської операції під проводом 
полковника Петра Болбочана, армія УНР 
форсувала Сиваш і звільнила від більшовиків 
Джанкой, першу вузлову станцію в Криму.  

ПРИЄМнІ  ЗусТРІчІ
Напередодні Великодня сільський голова с. Ніжиловичі Ольга  Поливач  та працівник соціального територіального 

центру Тетяна  Єфременко завітали з пасками та продуктовими наборами до односельчан: одиноких, малозабезпече-
них, багатодітних, інвалідів війни та дитинства, матерів-одиначок, щоб виразити свою увагу, підтримку. Люди, які зу-
стрічали представників місцевої влади, були дуже вдячні за те, що їх пам’ятають, поважають та щорічно приділяють 
увагу, відвідують.

Пенсіонери   залюбки фотогра-
фувались з Ольгою Іванівною і Те-
тяною Михайлівною, розповідали 
про свої життєві будні, проблеми, 
ділилися радісними подіями у їхніх 
родинах,  довго не відпускали від 
себе, хотіли говорити і говорити.

Соціальний працівник терито-
ріального центру Тетяна Михай-
лівна трудиться незмінно на своїй 
посаді уже 28 років і весь цей час 
переймається проблемами ста-
реньких. ЇЇ робота постійно за-

слуховується на засіданнях виконавчого 
комітету та відзначається  задовільною.

Сільський голова Ольга Іванівна теж 
приділяє належну увагу незахищеним 
верствам населення, що проживають у 
с. Ніжиловичі. Завдяки комплексній про-
грамі «Турбота», що затверджена  сесією 
Ніжиловицької сільської ради, протягом  
двох років виділяється матеріальна допо-
мога на лікування чи вирішення інших со-
ціально-економічних питань.

Ми раді таким приємним зустрічам, що 
зігрівають серця, дають натхнення  до життя!

З великою вдячністю та повагою –  
пенсіонери села ніжиловичі: Зеновія 

Миколаївна Кравченко, Ганна Семе-
нівна Герасименко,  Людмила Мико-
лаївна Давиденко, Марія Семенівна 

Омельченко, Олексій назарович 
Омельченко, Анастасія Володимирівна 

нестеренко та інші. 

Зупинись!!! Подивись на своє засміче-
не село: це твоя маленька Батьківщина, де 
ти народився, виріс та живеш. Зазирни, в 
першу чергу, собі в душу – невже вона теж  
така засмічена,  як кожен клаптик нашого 
села? Ні, я не вірю, що тобі хочеться про-
бігти мимо тієї купи сміття, що кожного 
дня тебе переслідує, і не зупинитись та не 
прибрати його…

Щоб вирішити проблему забруднення 
довкілля, мешканцями нашого села було 
проведено акцію благоустрою в рамках 
двомісячника благоустрою територій Ма-
карівського району. До акції долучились 
працівники сільської ради, клубу, біблі-
отеки, СФГ «Вікторія Сенс», продавці та 
деякі власники магазинів, а також праців-
ники шкільного й медичного закладів, не-
байдужі жителі.

Усі колективи установ села працювали 
старанно і дружно, натхненно та завзято 
допомагали один одному навести лад у 
рідному краї. Спільними зусиллями було 

прибрано захаращене чагарниками кла-
довище, розчищено та побілено дерева і 
узбіччя доріг; зібране в мішки сміття було 
вивезене, також впорядковано клумби 
біля пам’яток села.

Після генерального прибирання, ву-
лиці Андріївки ніби ожили,  село стало 
набагато привабливішим. Довкілля зася-
яло чистотою, потягнулась до сонця мо-
лоденька зелена травичка та первоцвіти, 
які вже пробилися з під-землі і дарують 
людям   свою красу. Результат дружної 
роботи порадував усіх, але було б на-
багато приємнішим, якби до таких акцій 
приєднувався кожен житель Андріївки, та 
докладав усі свої зусилля, щоб наше село 
ставало ще кращим. А роботи завжди  ви-
стачить всім охочим!

Давайте будемо не байдужими та зро-
бимо наше рідне село чистим повсякчас!

Олена ВОРОБЕЙ,
 бібліотекар бібліотеки-філії.

3 квітня працівники Ма-
карівського районного сек-
тора Головного управління 
ДСНС України у Київській 
області провели  комплек-
сне пожежно-профілак-
тичне відпрацювання жит-
лового сектора та об’єктів 
з масовим перебуванням 
людей, розташованих на 
території Наливайківської 
сільської ради: проводили 
протипожежний інструктаж 
із жителями села, переві-
ряли стан печей, газових 
котлів опалення, оглянули 
електроприлади і надали 
поради по їх безпечному 
використанню. роздава-
ли попереджувальні лис-
тівки, звертаючи особли-
ву увагу на дотримання 
правил пожежної безпеки 
під час відпочинку в лісо-
вих масивах, на водних 
об’єктах та при виявленні 
вибухонебезпечних пред-
метів. Також застерігали 
від необережності  з вог-
нем у побуті і   роздавали 
листівки-пам’ятки влас-
никам будинків. Крім того, 
рятівники  рекомендували  
усунути в найкоротший 

термін виявлені недоліки у 
житлових будинках, адже 
вони можуть призвести до 
виникнення пожежі. 

17 квітня відповідно до 
графіка проведення спеці-
альних об’єктових навчань 
і тренувань на об’єктах 
Макарівського району у 
Центральній районній лі-
карні відбулося тренування 
за темою: «Дії персоналу 
на випадок виникнення 
аварійної ситуації», а та-
кож у ІДЦ ТОВ з ІІ «Сканія 
Україна» в с. Калинівка, за 
темою: «Дії персоналу на 
випадок виникнення по-
жежі на базі паливно-мас-
тильних матеріалів». Було 
проведено евакуацію лю-
дей, перевірено систему 
оповіщення про пожежу та 
відпрацьовано навички по 
роботі з вогнегасниками. 
Присутні на об’єктовому 
тренуванні були головний 
лікар ЦРЛ Анатолій Тес-
ленко, головний інженер 
«Сканія Україна»       Василь 
Федаш, завідувач секто-
ра з питань ЦЗ та НС рай-
держадміністрації Наталія 

Бурнашева, провідний фа-
хівець Макарівського РС ГУ 
ДСНС України у Київській 
області Геннадій Погорє-
лов. Перед початком тре-
нувань, відповідно до нака-
зу та розробленого плану 
тренування, було проведе-
но протипожежний інструк-
таж з персоналом об’єктів.

Працівниками Макарів-
ського РС ГУ ДСНС України 
у Київській області здій-
снювався контроль якості 
підготовки та проведення  
навчань. Насамкінець зро-
били розбір даних заходів з 
визначенням перспектив-
них напрямків роботи.

служБА ПоРЯТунКу «101» ІнфоРМуЄ:

* * * 



”

5Макарівські вістіМакарівські вісті№ 15   20  квітня     2018 р.

З ГЛИБИН ІСТОРІЇ:

В ІсТоРІЇ

БоРІВсьКА лЕГЕнДА
Про нашого сьогоднішнього героя написана не одна 

стаття. Адже він досить таки відома особа Макарівщи-
ни. Яків Селіверстович Клименко є одним з двох повних 
кавалерів ордена Слави, яких виростила наша мала 
Батьківщина. Але знову повертаємося до біографії цієї 
легендарної людини. Причин для цього дві: по-перше, 
останнім часом стали доступними нові документи, які до-
зволяють заповнити невідомі сторінки в біографії Якова 
Селіверстовича, а по-друге, на сьогодні не всі факти з 
життя мешканця Борівки відомі. А тому сподіваюся, що 
після цієї публікації знайдуться люди, які повідомлять їх 
в редакцію газети «Макарівські вісті». Так, наприклад, не 
встановлені точні дати життя Якова Клименка, і майже ні-
чого не відомо з його повоєнної біографії.

Яків Селіверстович Клименко, старший сержант, 
механік-водій танка Т-34 2-го танкового баталь-

йону 91-ї Фастівської танкової бригади 9-го Києво-Жито-

мирського механізованого корпусу 3-ї гвардійської тан-
кової армії 1-го Українського фронту.

Яків Клименко народився у 1921 р. в с. Борівка на Ма-
карівщини. У 1939 р. закінчив 7 класів місцевої школи і 
курси водіїв. Мешкав та працював у м. Новоград-Волин-
ський.

У травні 1941 р. призва-
ний до лав Червоної армії. 
З першого дня – учасник ні-
мецько-радянської війни. 

Брав участь в оборонних 
боях на території Білорусії, 
Сталінградській битві, визво-
ленні Лівобережної України.

У ході Київської насту-
пальної операції під час ви-
гнання гітлерівців із Фастова 
Яків Клименко у складі екі-
пажу 6 і 7 листопада 1943 р. 
знищив артилерійську гар-
мату, 5 автомобілів, 5 куле-
метів, 15 підвод з майном та 
понад 60 гітлерівців. 8 листо-
пада 1943 р. Яків Клименко 
за проявлений героїзм був 
нагороджений орденом Чер-
воної зірки.

Старший сержант Яків 
Клименко 18–20 липня 1944 р. 
у складі екіпажу в бою поблизу 
с. Сасів (Золочевський район 
Львівської області) знищив 
гармату ворога, мінометну 

батарею, 3 кулеметні гнізда. Розбив 6 автомобілів з боє-
припасами, 7 підвод, знищив велику кількість гітлерівців. 12 
серпня 1944 р. нагороджений орденом Слави ІІІ-го ст.

18–19 серпня 1944 р. у боях поблизу гміни Обра-
зув (Польща) Яків Клименко у складі екіпажу відбив дві 
контратаки ворога, при цьому знищив дві протитанкові 
рушниці, три міномети, 4 кулемети, 4 автомобілі та вбив 
понад 60 гітлерівців. 30 жовтня 1944 р. за проявлену муж-
ність та героїзм старший сержант Яків Клименко був на-
городжений орденом Вітчизняної війни ІІ ст.

27 січня 1945 р. Я.С. Клименко з екіпажем у бою за 
населений пункт Орнонтовіце (Польща) підбив 2 танки і 
2 БТР. Гусеницями знищив 5 гармат, 3 кулеметні гнізда, 
10 автомобілів, 4 підводи з боєприпасами, 3 мотоцикли 
і знищив понад 20 гітлерівців. 7 березня 1945 р. нагоро-
джений орденом Слави ІІ-го ст.

У боях 16 квітня – 8 травня 1945 р., уміло керуючи тан-
ком при прориві оборони ворога на підступах до Берліна, 
а також у вуличних боях, вогнем і гусеницями знищив ба-
гато живої сили і техніки ворога. 29 червня 1945 р. стар-
шина Яків Клименко нагороджений орденом Слави І-го ст. 

Війну Яків Селіверстович закінчив у Празі. Влітку 1945 
р. був демобілізований. Повернувся у рідне село. Працю-
вав головою колгоспу в с. Борівка.

Помер у квітні 1956 р.
Віталій ГЕДЗ.

23 квітня 1989 р.
У Макарові відкрито районний кол-
госпний ринок на вулиці Шевченка.

24 квітня 1970 р.
Площі у Ма-

карові біля 

пошти при-

своєно на-

зву Першо-

травнева 

(нині – 

Героїв 

Сталінгра-

да).

25 квітня 1918 р.
У ході Кримської 

операції під про-

водом полков-

ника Петра Бол-

бочана, армія 

УНР звільнила 

від більшовиків 

Бахчисарай. По-

дальший наступ 

був зупинений.

26 квітня 1986 р.
Сталася 
найбільша 
техноген-
на аварія 
в історії 
людства – 
вибухнув 
четвертий 
реактор 
Чорнобиль-
ської АЕС.
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№ 15   20  квітня    2018 р.

примітка: Цифрові позначки у програмах 
вказують на класифікацію:
(1к.) 1 категорія – без обмеження.
(2к.) 2 категорія  («12+» або «16+») – передачу 

або фільм можна дивитися дітям лише  у присутності 
батьків;

(3к.) 3 категорія  («18+»)  – можна дивитися 
особам, яким виповнилося 18 років.

•
•

•

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

понеділок, 23 квітня 

вівторок, 24 квітня

середа, 25 квітня

четвер, 26 квітня

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 16.10 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.30, 0.00 Клiпи учасникiв 

Євробачення-2018
9.40 Д/с "Спiльноти тварин"
10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж
10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 

1.10, 3.50 Погода
11.00 Д/с "Гордiсть свiту"
12.00 Смачнi iсторiї
13.10, 14.30 РадiоДень
13.55 Перша шпальта
15.20 Лайфхак українською
15.30 М/с "Гон"
17.00 Розсекречена iсторiя
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
19.00 Програма з Майклом 

Щуром
19.40 До справи
20.15, 1.15 Вiйна i мир
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Iспанська ле-

генда"
23.10 Д/с "Земнi катаклiзми"
1.55 Такашотам
2.05 Д/с "Смаки культур"

4.00 Д/с "Мистецький пульс 
Америки"

5.00 Д/с "Орегонський 
путiвник"

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

Снiданок з "1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.35 ТСН
9.30 Чотири весiлля
10.55, 12.20 Одруження 

наослiп
12.40, 13.55, 15.20 Мiняю жiнку
17.10 Т/с "Кохання 

Мер`єм". (12+)
20.15, 21.15 Т/с "Кохана 

вчителька". (16+)
22.15 Грошi
23.35, 0.25 Голос країни 8
4.40 Українськi сенсацiї

IНТЕР
5.45 М/ф
6.10, 22.35 "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 Х/ф "ТАНГО ЛЮБОВI"
12.25 Х/ф "ПОПЕЛЮШ-

КА-80"
16.10 Чекай на мене

18.00, 19.00, 3.50 Стосується 
кожного

20.00 Подробицi
20.40 Т/с "Заради любовi я 

все зможу!"
0.25 Х/ф "ЯК ЖЕ БУТИ 

СЕРЦЮ". (16+)
2.25 Орел i решка. Шопiнг
4.35 "Подробицi" - "Час"
5.15 Top Shop

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.25 Зона ночi
4.10 Абзац
5.55, 7.15 Kids` Time
6.00 М/с "Дракони. Пере-

гони безстрашних"
7.20 Т/с "Бiблiотекарi". 

(16+)
11.40 Х/ф "ЕЙС ВЕНТУРА: 

ДЕТЕКТИВ З РОЗ-
ШУКУ ДОМАШНIХ 
ТВАРИН". (16+)

13.10 Х/ф "ЕЙС ВЕНТУРА: 
ПОКЛИК ПРИРОДИ". 
(16+)

15.00 Х/ф "СИН МАСКИ"
17.00 Х/ф "ПIКСЕЛI". (12+)
19.00 Ревiзор. Магазини
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Пост-

шоу
0.00 Х/ф "МIЛЬЙОНЕР 

МИМОВОЛI". (16+)
2.00 Небачене Євробачення
2.20 Служба розшуку дiтей

СТБ
6.20, 15.55 Все буде добре!
7.50 Все буде смачно!
8.50 Свiтами за скарбами. (12+)
11.15 Х/ф "ЗНАК ДОЛI"
13.30 Битва екстрасенсiв 

18. (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
19.55, 22.40 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+)
23.35 Один за всiх. (16+)

ICTV
5.00 Служба розшуку дiтей
5.05 Т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.50, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм
6.40 Факти тижня. 100 хви-

лин з О. Соколовою
8.45 Факти. Ранок
9.15 Спорт
9.20 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. Стогнiєм
10.10 Антизомбi
11.05, 13.20 Секретний 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Х/ф 

"IНТЕРЕСИ ДЕРЖА-
ВИ". (16+)

16.45 Х/ф "ТЕРМIНАТОР 
3: ПОВСТАННЯ МА-
ШИН". (16+)

18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.20 Бiльше нiж правда
21.20 Т/с "Пес 3". (16+)
22.30 Свобода слова
0.40 Х/ф "ЛIЧЕНI СЕКУН-

ДИ". (16+)
2.10 Небачене Євробачення
2.25 Т/с "Морська полiцiя. 

Новий Орлеан". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00 Вiн, вона та телевiзор
10.15 Х/ф "СIМ ХВИЛИН". 

(16+)
11.50, 19.25, 20.25 Т/с "Опер 

за викликом 2". (16+)
14.45 Х/ф "КIКБОКСЕР". (16+)
16.30 Х/ф "КIКБОКСЕР 2: 

ДОРОГА НАЗАД". (16+)
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАI
21.30, 23.05 Т/с "Кiстки 10". 

(16+)
0.50 Х/ф "АГЕНТ". (16+)
2.20 Нове Шалене вiдео по-

українськи
3.10 Облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.10 Сьогоднi
9.30 Зоряний шлях
10.30 Мiсiя: краса

11.30, 3.00 Реальна мiстика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливостi 5. (12+)
16.00 Iсторiя одного зло-

чину 2. (16+)
18.00 Т/с "Перстень з 

рубiном". (12+)
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с "Доглядальниця"
23.30 Х/ф "НАПАД НА 

13-Й ВIДДIЛОК". 
(16+)

1.40 Телемагазин
ТЕТ

6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "СТОПТАНI 

ТУФЕЛЬКИ"
11.00 Т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00 Казки У Кiно
14.00 Одного разу в Одесi
15.00, 3.20 Вiталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 20.00 Танька i Володька

18.00 Готель Галiцiя
19.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою
22.00, 1.00 100 в 1
0.00 Теорiя зради
2.00 БарДак
5.40 Кориснi пiдказки

НТН
6.00 Х/ф "IГРИ ДОРОС-

ЛИХ ДIВЧАТ"
8.30 Свiдок. Агенти
9.00 Х/ф "СКАЗАННЯ 

ПРО ДВОХ БРАТIВ-
БЛИЗНЮКIВ"

10.30 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.25 Свiдок
12.50, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
14.40 Життя на межi
19.30, 0.45 Т/с "Альпiйський 

патруль". (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Анна-

детективъ". (12+)
2.55 Випадковий свiдок

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 16.10 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новини

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

9.30, 0.00 Клiпи учасникiв 
Євробачення-2018

9.40 Д/с "Спiльноти тварин"
10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж
10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 

2.00, 3.50 Погода
11.00 Д/с "Гордiсть свiту"
12.00 Смачнi iсторiї
13.10, 14.30 РадiоДень
13.55 Складна розмова
15.20 Лайфхак українською
15.30 М/с "Гон"
17.00 Свiтло
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
19.00 Перший на селi
19.25 Д/ф "Вiйна на нульо-

вому кiлометрi"
20.25 Нашi грошi

21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Iспанська легенда"
23.10 Д/с "Земнi катаклiзми"
1.10 Розсекречена iсторiя
2.05 Д/с "Смаки культур"
4.00 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
5.00 Д/с "Орегонський 

путiвник"
КАНАЛ "1+1"

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 
Снiданок з "1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.15, 5.35 ТСН

9.30 Чотири весiлля
10.55, 12.20 Одруження 

наослiп
12.40, 13.55, 15.20 Мiняю 

жiнку
17.10 Т/с "Кохання 

Мер`єм". (12+)
20.15, 21.15 Т/с "Кохана 

вчителька". (16+)
22.15 Повернiть менi красу 3
23.40, 0.25, 2.00 Х/ф "РУБI 

СПАРКС". (16+)

IНТЕР
5.45 М/ф
6.10, 22.35 "Слiдство вели..." 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з Iнтером
10.20, 12.25, 20.40 Т/с "Зара-

ди любовi я все зможу!"
13.00 Х/ф "ДАЙТЕ КНИГУ 

СКАРГ"
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 3.45 Стосується 

кожного
20.00 Подробицi
0.25 Х/ф "ЯК ЖЕ БУТИ 

СЕРЦЮ. ПРОДО-
ВЖЕННЯ". (16+)

2.20 Орел i решка. Шопiнг
4.30 "Подробицi" - "Час"
5.10 Top Shop

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.10 Зона ночi
4.00 Абзац
5.55, 7.45 Kids` Time
6.00 М/с "Дракони. Пере-

гони безстрашних"
7.50 Т/с "Шлях чарiвника"
9.30 Т/с "Друзi"

12.00 Т/с "Дiагноз: Майже 
не закоханi". (16+)

16.50, 19.00 Гастарбайтери
21.00 Аферисти в мережах. 

(16+)
22.10 Вiд пацанки до па-

нянки. (16+)
СТБ

6.10, 15.55 Все буде добре!
7.45, 8.45 Все буде смачно!
9.50 МастерШеф 7. (12+)
13.20 Хата на тата. (12+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
19.55 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+)
22.45 Давай поговоримо 

про секс. (16+)
0.40 Один за всiх. (16+)

ICTV
4.15 Скарб нацiї
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.40, 20.20 Громадянська 

оборона
6.30 Ранок у великому мiстi
8.45 Факти. Ранок

9.20, 19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм

10.05 Бiльше нiж правда
11.00, 17.35, 21.20 Т/с "Пес 

3". (16+)
12.00, 13.20 Т/с "У полi 

зору". (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.20 "На трьох". (16+)
16.40, 22.25 Т/с "Копи на 

роботi". (12+)
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
23.30 Х/ф "IНТЕРЕСИ 

ДЕРЖАВИ". (16+)
1.20 Т/с "Морська полiцiя. 

Новий Орлеан". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00 Вiн, вона та телевiзор
9.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАI
10.55, 17.20 Загублений свiт
12.55, 2.20 Нове Шалене 

вiдео по-українськи
13.25 ДжеДАI. Дайджест
14.30 "102. Полiцiя"
15.20 Х/ф "КIКБОКСЕР 

3: МИСТЕЦТВО 
ВIЙНИ". (16+)

19.25, 20.25 Т/с "Опер за 
викликом 2". (16+)

21.30, 23.05 Т/с "Кiстки 10". (16+)
0.50 Х/ф "КУНГ-ФУ ДЖО". 

(16+)
КАНАЛ "УКРАЇНА"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Сьогоднi

9.30, 2.50 Зоряний шлях
10.30 Мiсiя: краса
11.30, 3.10 Реальна мiстика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливостi 5. (12+)
16.00 Iсторiя одного зло-

чину 2. (16+)
18.00 Т/с "Перстень з 

рубiном". (12+)
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с "Доглядальниця"
23.30 Т/с "CSI. Мiсце зло-

чину". (16+)
1.30 Телемагазин

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

12.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00 Казки У Кiно
14.00 Одного разу в Одесi
15.00, 3.20 Вiталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 20.00 Танька i Володька
18.00 Готель Галiцiя
19.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою
22.00, 1.00 100 в 1
0.00 Теорiя зради

НТН
5.55 Х/ф "ЛЮДИНА В 

ПРОХIДНОМУ ДВОРI"
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 Х/ф "ПОЛЮВАННЯ НА 

ЄДИНОРОГА". (12+)
10.35 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.25 Свiдок
12.50, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
14.40 Життя на межi
19.30, 0.45 Т/с "Альпiйський 

патруль". (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Анна-

детективъ". (12+)
2.55 Випадковий свiдок
3.30 Речовий доказ

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 16.10 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новини

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

9.30 Клiпи учасникiв Євро-
бачення-2018

9.40 Д/с "Спiльноти тварин"
10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж
10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 

0.05, 1.55 Погода
11.00 Д/с "Гордiсть свiту"
12.00 Смачнi iсторiї
13.10 РадiоДень
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.20 Лайфхак українською
15.30 М/с "Гон"
17.00 Вiйна i мир
17.45 Такашотам
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
19.00 Д/с "Двоколiснi хронiки"
19.25 Д/с "Велике фотопо-

лювання Дага Гарднера"

20.25 Складна розмова
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Iспанська легенда"
23.15 Д/с "Земнi катаклiзми"
1.10, 4.10 Розсекречена iсторiя
2.05 Д/с "Смаки культур"
3.40 Д/ф "Як це було? 

Вiдлуння Чорнобиля. 
Пiвденний схiд"

5.00 Д/с "Орегонський 
путiвник"

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

Снiданок з "1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.35 ТСН
9.30 Чотири весiлля
11.00, 12.20 Одруження наослiп
12.40, 13.55, 15.20 Мiняю жiнку
17.10 Т/с "Кохання 

Мер`єм". (12+)
20.15, 21.15 Т/с "Кохана 

вчителька". (16+)
22.15 Одруження наослiп 4
0.05, 0.25 Х/ф 

"ЛIНКОЛЬН". (12+)
4.55 Секретнi матерiали

IНТЕР
5.40 М/ф
6.10, 22.35 "Слiдство вели..." 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з Iнтером
10.20, 12.25, 20.40 Т/с "Зара-

ди любовi я все зможу!"
13.00 Х/ф "ЙДУЧИ - ЙДИ"
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 3.45 Стосується 

кожного
20.00 Подробицi
0.25 Х/ф "ЗАГУБЛЕНЕ 

МIСТО"
2.25 Орел i решка. Шопiнг

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.00 Зона ночi
3.50 Абзац
5.35, 7.55 Kids` Time
5.40 М/с "Дракони. Пере-

гони безстрашних"
8.00 Т/с "Шлях чарiвника"
9.40 Т/с "Друзi"
11.40 Т/с "Дiагноз: Майже 

не закоханi". (12+)
17.00, 19.00 Вiд пацанки до 

панянки. (16+)

21.00 Аферисти в мережах. 
(16+)

22.00 Суперiнтуїцiя
23.50 Х/ф "НЕПЕРЕМОЖ-

НИЙ"
1.55 Служба розшуку дiтей

СТБ
6.00, 15.55 Все буде добре!
7.25 МастерШеф 7. (12+)
11.40 Хата на тата. (12+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
20.00, 22.40 МастерШеф. 

Кулiнарний випускний. 
(12+)

0.15 Один за всiх. (16+)
ICTV

4.30 Факти
4.50 Т/с "Вiддiл 44". 
 (16+)
5.40, 10.05 Громадянська 

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

новини з К. Стогнiєм
11.00, 17.40, 21.20 Т/с "Пес 

3". (16+)

12.00, 13.20 Т/с "У полi 
зору". (16+)

12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.20 "На трьох". (16+)
16.40, 22.25 Т/с "Копи на 

роботi". (12+)
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
23.25 Х/ф "ПРИНЦ". (16+)
1.10 Т/с "Морська полiцiя. 

Новий Орлеан". (16+)
2.30 Д/ф "Чорнобиль та 

Фукусiма: Уроки"
КАНАЛ "2+2"

8.00 Вiн, вона та телевiзор
9.35, 18.15 Спецкор
10.15 ДжеДАI
10.55, 17.15 Загублений свiт
13.05 ДжеДАI. Дайджест
14.05 "102. Полiцiя"
15.00 Х/ф "ТОЙ, ЩО БIЖИТЬ 

ЛАБIРИНТОМ". (16+)
19.25, 20.25 Т/с "Опер за 

викликом 2". (16+)
21.30 Т/с "Кiстки 11". (16+)
23.05 Т/с "Кiстки 10". (16+)
0.50 Х/ф "ЗАГIН 

СПЕЦIАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ". (16+)

2.40 Помста природи

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогоднi
9.30, 2.50 Зоряний шлях
10.30 Мiсiя: краса
11.30, 3.10 Реальна мiстика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливостi 5. (12+)
16.00 Iсторiя одного зло-

чину 2. (16+)
18.00 Т/с "Перстень з 

рубiном". (12+)
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с "Доглядальниця"
23.30 Т/с "CSI. Мiсце зло-

чину". (16+)
1.30 Телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "ЗОРЯНI ТАЛЯРИ"
11.00 Т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У Кiно
14.00 Одного разу в Одесi
15.00 Вiталька
16.00, 23.00 Країна У

17.00, 20.00 Танька i Володька
18.00 Готель Галiцiя
19.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою
22.00 100 в 1
0.00 Щоденники Темного
1.00 Х/ф "ЧОРНА РАДА"
3.30 Х/ф "ТРИМАЙСЯ, 

КОЗАЧЕ!"
4.30 М/ф "Енеїда"
5.40 Кориснi пiдказки

НТН
5.55 Х/ф "ЛЮДИНА В 

ПРОХIДНОМУ ДВОРI"
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 Х/ф "КАБЛУЧКА З 

АМСТЕРДАМА"
10.40 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.25 Свiдок
12.50, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
14.40 Життя на межi
19.30, 0.45 Т/с "Альпiйський 

патруль". (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Анна-

детективъ". (12+)
2.55 Випадковий свiдок
3.15 Речовий доказ

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 5.00 Д/с "Орегонський 

путiвник"
6.30, 9.30, 11.45, 15.10, 16.40, 

17.35, 21.50, 23.55 Арка
6.40, 22.00 Д/ф "Битва за 

Чорнобиль"
8.30, 16.50 Д/ф "Європа i 

Чорнобиль"
9.40 Д/с "Спiльноти тварин"
10.35, 13.35, 15.25 Телепродаж
10.50 Д/с "Гордiсть свiту"
12.00 Загальнонацiональна 

хвилина мовчання: 
Пам`ятi жертв чорно-
бильської трагедiї

12.01 Д/ф "Зона вiдчуження 
Донбас"

12.50, 14.20, 0.05, 2.00, 3.50 
Погода

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини
13.10, 14.30 РадiоДень
13.55 До справи
15.40 #ВУкраїнi. 

"Кiнбурнська коса. Бо-
ротьба за акваторiю"

16.10 #ВУкраїнi. "Сваловичi. 
Село вдiв"

18.00, 0.15 Iнформацiйна 
година

19.00 Д/ф "Росiйський 
дятел". (16+)

20.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях

21.30, 3.25 Новини. Спорт
1.10 Свiтло
2.10 Д/с "Смаки культур"
4.00 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
КАНАЛ "1+1"

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 
Снiданок з "1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 1.05, 5.35 ТСН

9.30, 10.55, 12.20 Одружен-
ня наослiп

12.55, 14.10, 15.30 Мiняю жiнку
17.10 Т/с "Кохання 

Мер`єм". (12+)
20.15, 21.15 Т/с "Кохана 

вчителька". (16+)
22.15 Мiняю жiнку 13
23.15 Право на владу
1.10 Х/ф "IЛЮЗIОНIСТ". 

(16+)
5.00 Секретнi матерiали

IНТЕР
5.40 М/ф
6.10, 22.35 "Слiдство вели..." 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з Iнтером
10.10, 12.25, 20.40 Т/с "Зара-

ди любовi я все зможу!"
12.45 Х/ф "БIЛОРУСЬКИЙ 

ВОКЗАЛ"
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 3.45 Стосується 

кожного
20.00 Подробицi
0.25 Х/ф "ЯКБИ Я ТЕБЕ 

ЛЮБИВ..." (16+)
2.30 Орел i решка. Шопiнг
4.30 "Подробицi" - "Час"
5.10 Top Shop

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.05 Зона ночi
3.40 Абзац
5.30 М/с "Лунтiк i його друзi"
6.40 Т/с "Шлях чарiвника"
8.30 Т/с "Секретнi 

матерiали". (16+)
13.45 Х/ф "РАЙОН №9". (16+)
16.00 Х/ф "СТАРТРЕК". (16+)
18.20 Х/ф "СТАРТРЕК: 

ВIДПЛАТА". (16+)

21.00 Аферисти в мережах. 
(16+)

22.00 Вiд пацанки до па-
нянки. (16+)

2.00 Служба розшуку дiтей
СТБ

6.55, 15.55 Все буде добре!
8.25 Все буде смачно!
9.15 МастерШеф 7. (12+)
13.15 Х/ф "ЗНАХАР"
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+)
20.00, 22.40 Я соромлюсь 

свого тiла 5. (16+)
23.00 Я соромлюсь свого 

тiла 5. (18+)
0.00 Один за всiх. (16+)

ICTV
4.30 Факти
4.50 Т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм
10.05 Секретний фронт
11.00, 17.40, 21.20 Т/с "Пес 

3". (16+)
12.00 Т/с "У полi зору". (16+)
12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.20 Т/с "Полювання 
на вервольфа". (16+)

18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
23.25 Д/ф "Чорнобиль та 

Фукусiма: Уроки"
0.30 Х/ф "ПРИНЦ". (16+)
2.00 Т/с "Морська полiцiя. 

Новий Орлеан". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00 Помста природи
9.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАI
10.55, 17.20 Загублений свiт
13.10 ДжеДАI. Дайджест
14.10 "102. Полiцiя"
15.05 Х/ф "ЗАГIН 

СПЕЦIАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ". (16+)

19.25 "Опер за викликом 
2". (16+)

20.25 Т/с "Опер за викли-
ком 2". (16+)

21.30 Т/с "Кiстки 11". (16+)
23.05 Т/с "Кiстки 10". (16+)
0.50 Х/ф "IДЕАЛЬНI 

КАНIКУЛИ". (18+)
2.20 Нове Шалене вiдео по-

українськи
3.10 Облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогоднi
9.30, 2.50 Зоряний шлях
10.30 Мiсiя: краса
11.30, 3.10 Реальна мiстика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливостi 5. (12+)
16.00 Iсторiя одного зло-

чину 2. (16+)
18.00 Т/с "Перстень з 

рубiном". (12+)
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с "Доглядальниця"
23.20 Контролер
0.00 Д/ф "Блакитний пил"
1.30 Телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "БIЛА ЗМIЯ"
11.30 Т/с "Усi жiнки - вiдьми"
14.30 Х/ф "ФАНТАСТИЧ-

НА ЧЕТВIРКА"
16.30 Х/ф "ФАНТАСТИЧНА 

ЧЕТВIРКА 2. ВТОР-
ГНЕННЯ СРIБНОГО 
СЕРФЕРА". (16+)

18.15 М/ф "Турбо"

20.00 Х/ф "ЕРАГОН"
22.00, 0.45 100 в 1
23.00 Х/ф "ЗАГУБЛЕНЕ 

МIСТО"
2.45 Панянка-селянка
3.35 Вiталька

НТН
5.10 Х/ф "ТАЄМНИЦЯ ЗА-

ПИСНОЇ КНИЖКИ"
6.40 Х/ф "РОЗПАД"
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 Х/ф "ЗАГУБЛЕНЕ 

МIСТО"
10.50 Про що мовчать 

мiста-привиди
11.40 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.15 Свiдок
12.50, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
14.40 Життя на межi
19.30 Т/с "Альпiйський 

патруль". (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Анна-

детективъ". (12+)
0.45 Х/ф "ЗАБОРОНЕНА 

ЗОНА". (16+)
2.45 Випадковий свiдок
2.50 Речовий доказ
3.50 Правда життя. 

Професiї
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UA:ПЕРШИЙ
6.00, 16.05 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новини

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

9.30, 0.00 Клiпи учасникiв 
Євробачення-2018

9.40 Д/с "Спiльноти тварин"
10.10, 19.25 Д/с "Велике фото-

полювання Дага Гарднера"
10.35, 13.35, 16.30 Телепродаж
10.50, 11.50, 14.20, 3.50 Погода
11.00, 22.40 Д/с "Гордiсть свiту"
12.00 Смачнi iсторiї
13.10, 14.30 РадiоДень
13.55 Схеми. Корупцiя в 

деталях
15.10 Лайфхак українською
15.20 М/с "Гон"
16.50 Фольк-music
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
18.50 VoxCheck
19.00 Культурна афiша здо-

рової людини

20.25 Перша шпальта
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Концертна програма 

Арсена Мiрзояна
23.10 Д/с "Земнi катаклiзми"
1.10 Складна розмова
1.35 Д/ф "Українська рапсодiя"
2.05 Д/с "Смаки культур"
4.00 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
5.00 Д/с "Орегонський 

путiвник"
КАНАЛ "1+1"

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 
Снiданок з "1+1"

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

9.30 Чотири весiлля
10.55, 12.20 Одруження 

наослiп
13.00, 14.10, 15.30 Мiняю 

жiнку
17.10 Т/с "Кохання 

Мер`єм". (12+)
20.15, 23.00 Лiга смiху
22.22 #Гуднайтшоу Валерiя 

Жидкова

1.25 Розсмiши комiка
4.10 Вечiрнiй Київ

IНТЕР
5.40 М/ф
6.10, 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
10.15, 12.25 Т/с "Заради 

любовi я все зможу!"
13.00 Х/ф "МIЛЬЙОН У 

ШЛЮБНIЙ КОРЗИНI"
14.50, 15.45, 16.45, 1.50 Речдок
18.00, 3.15 Стосується 

кожного
20.00 Подробицi тижня
23.50 Х/ф "РАЙСЬКИЙ 

ПРОЕКТ". (16+)
4.00 Прокляття Скiфських 

курганiв
4.45 Top Shop
5.15 Вдалий проект

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.10 Зона ночi
3.40 Абзац
5.35, 8.05 Kids` Time
5.40 М/с "Дракони. Пере-

гони безстрашних"
8.10 Т/с "Шлях чарiвника"

10.00 Т/с "Друзi"
11.50 Т/с "Дiагноз: Майже 

не закоханi". (12+)
17.00, 19.00 Суперiнтуїцiя
20.50 Аферисти в мережах. 

(16+)
22.00 Хто зверху. (12+)
2.05 Служба розшуку дiтей

СТБ
6.50 Моя правда. Надiя 

Матвєєва. Одна у полi 
- воїн!

7.45 Моя правда. Джамала
8.45 Х/ф "ТАТО НАПРО-

КАТ". (16+)
10.45 Т/с "Коли його зовсiм 

не чекаєш"
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
20.00, 23.05 Холостяк 8. (12+)
22.40 Небачене Євробачен-

ня 2018
0.15 Як вийти замiж. (12+)

ICTV
4.30, 1.25 Факти
4.50 Т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому мiстi
8.45 Факти. Ранок

9.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм

10.00 Iнсайдер
10.55, 16.45 Т/с "Пес 3". (16+)
11.55, 13.20 Т/с "У полi 

зору". (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.20 "На трьох". (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.20 Дизель-шоу. (12+)
23.50 Х/ф "АНАКОНДА". (16+)
1.45 Т/с "Морська полiцiя. 

Новий Орлеан". (16+)
3.10 Труба мiстера Сосиски

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Вiн, вона та телевiзор
9.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАI
10.55, 17.20 Загублений свiт
12.55 Вiдеобiмба
13.50 ДжеДАI. Дайджест
14.50 "102. Полiцiя"
15.40 Х/ф "ПОТОП". (16+)
19.25 Х/ф "САМОВОЛ-

КА-72". (16+)
21.00 Х/ф "МIЧЕНИЙ". (16+)
23.00 Змiшанi єдиноборства. 

Новi зiрки UFC 2017

1.20 Нове Шалене вiдео по-
українськи

3.25 Облом.UA
КАНАЛ "УКРАЇНА"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.15 Сьогоднi

9.30, 5.40 Зоряний шлях
11.20, 4.00 Реальна мiстика
13.20, 15.30 Агенти 

справедливостi 5. (12+)
15.50 Х/ф "ДОКТОР ЩАС-

ТЯ". (12+)
18.00 Т/с "Перстень з 

рубiном". (12+)
19.45 Говорить Україна
21.00, 0.00 Т/с "Вiдчайдушний 

домогосподар"
23.20 По слiдах
2.00 Телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Турбо"
11.00 Т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00, 2.45 Панянка-селянка
13.00 Казки У Кiно
14.00 Одного разу в Одесi
15.00, 3.35 Вiталька

16.00 Країна У
17.00 Танька i Володька
18.00 Готель Галiцiя
20.00 Х/ф "БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНI"
22.00, 0.45 100 в 1
23.00 Х/ф "БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНI 2. ЧЕРВО-
НЕ, БIЛЕ I БЛОН-
ДИНКА"

1.45 Теорiя зради
НТН

4.50 Х/ф "З ПЕКЛА У 
ПЕКЛО". (16+)

6.40 Х/ф "ЧОРНА ДОЛИНА"
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 Х/ф "СКРИНЬКА 

МАРIЇ МЕДIЧI"
10.45 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.25 Свiдок
12.50, 16.50 Легенди карно-

го розшуку
14.40 Життя на межi
19.30, 0.45 Т/с "Альпiйський 

патруль". (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Анна-

детективъ". (12+)
2.55 Випадковий свiдок
3.25 Речовий доказ

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 

3.00 Новини
9.30, 14.55, 16.10, 16.55, 2.00 

Погода
9.35 М/с "Гон"
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.30 Лайфхак
10.45, 13.50, 15.55 Телепродаж
11.05 Д/с "Незвiданi шляхи"
12.00 Х/ф "КЛАРА I 

ФРАНЦИСК"
14.10 Концертна програма 

Арсена Мiрзояна
15.05 Д/с "Вагасi - японськi 

смаколики"
16.15 Д/с "Щоденники комах"
16.30 Д/с "Спiльноти тварин"
17.05 Т/с "Iспанська легенда"
20.00 Розсекречена iсторiя
21.35 Як дивитися кiно
22.00 Х/ф "НЕОНОВИЙ 

ДЕМОН". (18+)

0.05 Такашотам
0.40 Д/с "Незвичайнi культури"
1.10 Д/с "Музична одiсея 

Арiран. Шоу"
2.05 Д/с "Смаки культур"
3.30 Д/ф "Жiнки в 

литовськiй iсторiї"
4.00 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
5.00 Д/с "Орегонський 

путiвник"
КАНАЛ "1+1"

6.00, 19.30 ТСН
6.45 Грошi
8.00 Снiданок. Вихiдний
10.00, 23.20 Свiтське життя
11.00 Голос країни 8
14.05, 2.10 Лiга смiху
16.30, 21.15 Вечiрнiй квартал
18.30 Розсмiши комiка. Дiти
20.15 Українськi сенсацiї
0.20 Вечiрнiй Київ

IНТЕР
6.00 М/ф
6.25 Чекай на мене

8.00, 3.45 Х/ф "ЛЮДИНА 
НIЗВIДКИ"

9.40, 5.30 Юрiй Яковлєв. 
Смiшний. Серйозний. 
Справжнiй

10.25 Х/ф "IДЕАЛЬНИЙ 
ЧОЛОВIК"

12.15 Х/ф "ГУСАРСЬКА 
БАЛАДА"

14.15 Х/ф "IВАН ВАСИ-
ЛЬОВИЧ ЗМIНЮЄ 
ПРОФЕСIЮ"

16.10, 20.30 Т/с "Схiднi 
солодощi". (12+)

20.00 Подробицi
22.30 Х/ф "ЛЮБОВ З ПЕ-

РЕШКОДАМИ". (16+)
0.40 Х/ф "ЯК ВКРАСТИ 

ДIАМАНТ". (16+)
2.30 "Подробицi" - "Час"
3.00 Стосується кожного
5.00 Top Shop

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 1.50 Зона ночi
5.10, 7.50 Kids` Time
5.15 М/с "Лунтiк i його друзi"
7.00 М/с "Дракони. Пере-

гони безстрашних"
8.00 Ревiзор. Магазини

9.50 Таємний агент
11.10 Таємний агент. Пост-шоу
13.00 Т/с "Бiблiотекарi". (16+)
17.20 М/ф "Мадагаскар 2"
19.00 Х/ф "ЧЕРЕПАШКИ-

НIНДЗЯ". (16+)
21.00 Х/ф "ТРАНСФОР-

МЕРИ"
0.00 Х/ф "МОНСТРИ". (16+)

СТБ
5.20 Караоке на Майданi
6.20, 19.00 Хата на тата. (12+)
9.00 Все буде смачно!
10.30 МастерШеф. Кулiнарний 

випускний. (12+)
14.05 Холостяк 8. (12+)
17.10 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕ-

НИ УДАЧI"
21.55 Вечiр з Наталею 

Гарiповою. Дмитро 
Шуров. (12+)

23.10 Свiтами за скарбами. 
(12+)

2.10 Давай поговоримо про 
секс. (16+)

ICTV
5.30 Скарб нацiї
5.35 Еврика!
5.45 Факти

6.10 Бiльше нiж правда
7.45 Я зняв!
9.30 Дизель-шоу. (12+)
10.50, 11.50 Особливостi 

нацiональної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Копи на роботi". (12+)
17.00 Х/ф "ПРИМАРНИЙ 

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

Пiдсумки з К. Стогнiєм
20.05 Х/ф "ТЕРМIНАТОР 

4: НЕХАЙ ПРИЙДЕ 
СПАСИТЕЛЬ". (16+)

22.05 Х/ф "ТЕРМIНАТОР 
5: ГЕНЕЗА". (16+)

0.20 Т/с "Морська полiцiя. 
Спецвiддiл". (16+)

1.50 Провокатор
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00 Цiлком таємно
9.30 Загублений свiт
12.25 Т/с "Опер за викли-

ком 2". (16+)
16.35 Х/ф "ТОЙ, 

ЩО БIЖИТЬ 
ЛАБIРИНТОМ". (16+)

18.45 Х/ф "КОНАН-
РУЙНIВНИК"

20.45 Х/ф "СТУКАЧ". (16+)
22.50 Х/ф "ФЕЙКОВI 

КОПИ". (18+)
0.45 Нове Шалене вiдео по-

українськи
3.15 Облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00, 15.00, 19.00, 2.00 

Сьогоднi
7.15, 5.50 Зоряний шлях
9.20, 15.20 Т/с "Доглядаль-

ниця"
17.15 Т/с "Чорна квiтка"
19.40 Т/с "Чорна квiтка". (12+)
22.00 Т/с "Бiлий налив". (16+)
1.30 Телемагазин
2.40 Реальна мiстика
4.15 Х/ф "ДIДУСЬ ЛЕГКОЇ 

ПОВЕДIНКИ". (18+)
ТЕТ

6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф "ГIББI"
12.30 Готель Галiцiя
16.30 Х/ф "ЕРАГОН"
18.30 Одного разу пiд 

Полтавою

22.00, 1.00 100 в 1
23.00 Країна У
0.00 Теорiя зради
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Вiталька

НТН
5.15 Х/ф "БУДИНОК НА 

ДЮНАХ"
5.45 Правда життя. Професiї
6.25 Х/ф "ВАНТАЖ БЕЗ 

МАРКУВАННЯ"
8.05 Х/ф "ЧОРНИЙ ТРИ-

КУТНИК"
12.00 Свiдок. Агенти
12.35, 3.40 Речовий доказ
15.05 Брати Клички. Iсторiя 

повернення
15.40 Бокс. Найкращi бої 

братiв Кличкiв
17.10 Переломнi 80-тi
19.00, 2.35 Свiдок
19.30 Х/ф "ДВА КАПIТАНИ"
0.05 Х/ф "АРЕС". (16+)
1.35 Таємницi 

кримiнального свiту
3.05 Випадковий свiдок
4.40 Легенди бандитської 

Одеси

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 

3.00 Новини
9.30 Х/ф "КЛАРА I ФРАН-

ЦИСК"
11.25, 13.50, 15.50 Телепродаж
11.40 Д/с "Двоколiснi 

хронiки"
12.10 Перший на селi
12.40 Енеїда
13.10 Країна на смак
14.10, 16.05, 19.50, 23.50, 

2.00 Погода
14.20 Фольк-music
15.20, 3.35 Д/с "Спадок на 

кiнчиках пальцiв"
16.15 Д/с "Щоденники 

комах"
16.30 Д/с "Неповторна 

природа"
17.05 Т/с "Iспанська ле-

генда"
20.00 Д/с "Як працюють 

мiста"
21.35 Програма з Майклом 

Щуром

22.15 Букоголiки
22.45 Д/с "Вагасi - японськi 

смаколики"
23.30 Д/с "Шукачi чудес"
0.00 Клiпи учасникiв Євро-

бачення-2018
0.40 Д/с "Незвичайнi культури"
1.10 Д/с "Музична одiсея 

Арiран. Шоу"
2.05 Д/с "Смаки культур"
4.00 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
5.00 Д/с "Орегонський 

путiвник"
КАНАЛ "1+1"

6.10 ТСН
7.05 Українськi сенсацiї
8.00 Снiданок. Вихiдний
9.00 Лото-Забава
9.40 М/ф "Маша i ведмiдь"
9.50 Повернiть менi красу
11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 

15.30, 16.40 Свiт 
навиворiт 8

17.45 Х/ф "8 ПЕРШИХ ПО-
БАЧЕНЬ". (16+)

19.30, 5.00 ТСН-Тиждень
21.00 Голос країни 8

0.15 Х/ф "ХРОНIКА". (16+)
1.55 Свiтське життя

IНТЕР
6.00 М/ф
6.40 Великий бокс. Айзек До-

гбо - Джесi Магдалено
8.00 Вдалий проект
9.00 Готуємо разом
10.00 Орел i решка. Мор-

ський сезон
11.00 Орел i решка. Переза-

вантаження. Америка
12.10 Х/ф "РОЗСIЯНИЙ". 

(16+)
13.50 Х/ф "БЛИЗНЮК". (16+)
16.00 Х/ф "IВАН ВАСИ-

ЛЬОВИЧ ЗМIНЮЄ 
ПРОФЕСIЮ". (16+)

18.00 Крутiше за всiх
20.00 Подробицi
20.30 Т/с "Схiднi солодощi". 

(12+)
22.35 Х/ф "ТАТУСI БЕЗ 

ШКIДЛИВИХ ЗВИ-
ЧОК". (16+)

0.35 Х/ф "ЛЮБОВ - ЦЕ 
ДЛЯ ДВОХ". (16+)

2.35 "Подробицi" - "Час"
НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Стендап-шоу
5.45, 7.05 Kids` Time

5.50 М/с "Дракони. Пере-
гони безстрашних"

7.10 М/ф "Мадагаскар 2"
8.50 Х/ф "СТАРТРЕК". (16+)
11.10 Х/ф "СТАРТРЕК: 

ВIДПЛАТА". (16+)
14.00 Х/ф "ЧЕРЕПАШКИ-

НIНДЗЯ". (16+)
16.00 Х/ф "АВТОМОНСТРИ"
18.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРИ"
21.00 Х/ф "ТРАНСФОР-

МЕРИ: ПОМСТА ЗА-
НЕПАЛИХ". (16+)

0.00 Х/ф "ЧУЖI НА 
РАЙОНI". (18+)

1.50 Х/ф "МОНСТРИ". (16+)
СТБ

5.50 Т/с "Коли ми вдома. 
Нова iсторiя"

7.50 Як вийти замiж. (12+)
9.00 Все буде смачно!
10.15 Караоке на Майданi
11.20 Хата на тата. (12+)
15.10 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕ-

НИ УДАЧI"
17.00, 23.35 Я соромлюсь 

свого тiла 5. (16+)
19.00 Битва екстрасенсiв 

18. (16+)
21.20 Один за всiх. (16+)
22.35 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+)

23.50 Я соромлюсь свого 
тiла 5. (18+)

ICTV
4.45 Скарб нацiї
4.55 Еврика!
5.05 Факти
5.30 Iнсайдер
7.15 Т/с "Код Костянтина". 

(16+)
9.05 Т/с "Вiддiл 44". (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "АНАКОНДА". 

(16+)
14.20 Х/ф "ТЕРМIНАТОР 

4: НЕХАЙ ПРИЙДЕ 
СПАСИТЕЛЬ". (16+)

16.20 Х/ф "ТЕРМIНАТОР 
5: ГЕНЕЗА". (16+)

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин з О. Соколовою

20.30 Х/ф "ПРИМАРНИЙ 
ПАТРУЛЬ". (16+)

22.15 Х/ф "ПРИЗНАЧЕН-
НЯ". (16+)

0.05 Т/с "Морська полiцiя. 
Спецвiддiл". (16+)

1.35 Провокатор
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00 Бушидо
10.00 Вiн, вона та телевiзор

12.10 Х/ф "САМОВОЛ-
КА-72". (16+)

13.50 29 тур ЧУ з футболу. 
"Зоря" - "Верес"

16.00 Х/ф "МIЧЕНИЙ". 
(16+)

18.00 Х/ф "ОСТАННIЙ 
БIЙ". (16+)

19.45 Х/ф "НА МЕЖI". 
(16+)

21.45 ПроФутбол
23.20 Змiшанi єдинобор-

ства. Новi зiрки UFC 
2017

1.45 Нове Шалене вiдео по-
українськи

3.25 Облом.UA
КАНАЛ "УКРАЇНА"

6.50 Сьогоднi
7.45, 5.00 Зоряний шлях
8.50 Т/с "Iнша я". (12+)
12.50 Т/с "Вiдчайдушний 

домогосподар"
17.00, 21.00 Т/с "Замкнуте 

коло"
19.00, 2.40 Подiї тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 2.00 Т/с 

"Найщасливiша"
1.30 Телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф "Йосип: Володар 

снiв"
11.50 Х/ф "ПОПЕЛЮШКА"
13.00, 22.00, 1.00 100 в 1
18.00 Х/ф "БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНI"
20.00 Х/ф "БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНI 2. ЧЕРВОНЕ, 
БIЛЕ I БЛОНДИНКА"

23.00 Країна У
0.00 Теорiя зради
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Вiталька

НТН
6.55 Т/с "Нероби"
11.30 Х/ф 

"РОЗСЛIДУВАННЯ"
12.50 Х/ф "ПРОЩАЛЬНА 

ГАСТРОЛЬ "АРТИС-
ТА"

14.25 Х/ф "САНГАМ"
17.00 Х/ф "БОМЖ"
19.00 Х/ф "ДВА 

КАПIТАНИ"
23.00 Х/ф "ДРУГЕ КОХАН-

НЯ". (16+)
0.55 Х/ф "АРЕС". (16+)
2.30 Речовий доказ

Згідноз цією постановою 
пільги, які дотепер надавалися 
10 категоріям громадян за со-
ціальною та професійною озна-
ками, можуть бути виплачені 
готівкою у разі ухвалення відпо-
відного рішення місцевою вла-
дою в розмірі, що компенсує 
вартість не менше, ніж 30 по-
їздок у міському комунальному 
транспорті в області.

Досі транспортні пільги нада-
валися за різними оцінками 10–
14 мільйонам громадян України 
за соціальною та професійною 
ознаками. З 2016 року передано 
на місцевий рівень транспортні 
пільги, де можуть фінансувати їх 
на власний розсуд.

Їхня загальна вартість оціню-
ється на рівні 2,2 млрд грн або ж 
близько 0,1 % ВВП. Але насправ-

ді ніхто ніколи точно не знав по-
вної вартості пільг, а відповідно 
– суми справедливої компенсації 
перевізникам перевезень піль-
говиків, через відсутність систем 
обліку.

Обсяги програми фінансу-
вання пільг завжди викликали 
соціальну напругу. Так, з одного 
боку, проїде пенсіонер чи ні, а 
кампанія уже виставляє рахунок 
бюджету. З іншого – комуналь-
ники скаржаться на те, що поло-
вина їх пасажирів – пільговики. 
Окрім питань адміністрування, 
система транспортних пільг має 
низку недоліків, які потребують їх 
заміни.

По-перше, транспортні пільги 
в тому вигляді, в якому існують 
наразі в Україні, насправді со-
ціально несправедливі. Більше 

половини  обсягів пільг нада-
ється найбільш благополучним 
50 % населення. Так, наприклад 
пенсіонер за посвідченням може 
проїхатись міським автобусом, 
навіть суддя-пенсіонер. Більше 
того, середній розмір пільги в 
розрахунку на 1 бенефіціара є 
більшим для більш заможних груп 
населення. Так, у 2016 році, для 
50 % населення з найнижчими 
доходами середній розмір пільги 
складав 150–200 грн, а для 50 % 
населення з найвищими дохода-
ми – 200–300 грн. 

По-друге, транспортні пільги 
неефективні в боротьбі з бідністю. 
З 10 % найбагатшого населення, 
майже третина – користується 
соціальними знижками на тран-
спорт. В той же час, транспорт-
ними пільгами охоплено менше 

ніж 20 % найменш заможного на-
селення, а решта 80 % населення 
з найнижчими доходами, якщо й 

мають на них право, – не користу-
ються ними або ж не мають до них 
доступу.  

AРГуМЕнТИ нА КоРИсТь МонЕТИЗАЦІЇ ТРАнсПоРТнИх ПІльГ
Уряд нарешті оприлюднив постанову про монетизацію пільг на транспорті. Постанова довго-

очікувана. Чому? Збираємо аргументи на користь монетизації транспортних пільг.

' стор.  9.
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сТАРТ ПЕРШосТІ КИЇВсьКоЇ 
оБлАсТІ З фуТБолу

22 квітня, у неділю розпочинаються змагання серед команд першості Київ-
ської області з футболу. Нагадаємо, що вперше в історії Макарівщини, у цьо-
горічному турнірі візьмуть участь відразу чотири команди з району. А тому ре-
дакція газети «Макарівські вісті» запланувала випуск спортивного додатку, який 
дозволить нашим читачам  уже у вівторок прочитати інформацію про зіграні у 
вихідні матчі команд з Макарівщини. 

Перший випуск спор-
тивного додатку можна 
буде придбати в газетному 
кіоску вже 24 квітня. Анон-
суючи примірник газети, 
зазначимо, що, крім ігор 
першого туру, в ньому ви  
ознайомитеся із заявками 
команд на першість.

Також ми коротко про-
аналізуємо останні зміни в 
клубах і дамо свій прогноз 
щодо виступу в першості. 
Сподіваємося, що, купу-
ючи спортивний додаток, 
вболівальники підтрима-
ють ініціативу редакції.

Знайомство з ФК «Аль-
тіс» (с. Копилів), СК «Юні-
ор» (смт Макарів) та ФК 
«Макарів» відбудеться у 
вівторок. А сьогодні мова 
піде про команду, яка вже 
має досвід виступів у пер-
шості – ФК «Здвиж» (с. Ма-
ковище).

основна ФорМа
склад голкіПери

Олександр КОВАЛЬОВ 
26.06.1990

Дмитро ДМИТРЕНКО 
02.05.1994

ЗаХисники
Валерій ХАВЧЕНКО 
01.03.1992 
Юрій БОРИМСЬКИЙ 
29.05.1996 
Євген СЕРГІЄНКО 
13.11.1988
Володимир КИРИЧЕНКО 
22.10.1984
Мішель САВАСТРУ 
09.09.1988
Богдан КОВЕРЗЮК 
15.01.1996
Роман ШЕВЧЕНКО 
24.11.1987

ПівЗаХисники
Володимир ПОТИЛЬЧАК 
23.11.1991
Роман  НАЗАРОВ 
14.11.1988
Олег БАЛАХОВСЬКИЙ 
17.05.1986
Максим ПЕРЕПЕЛИЦЯ 
08.02.1991
Ігор БУДУШЕВСЬКИЙ 
23.01.1985
Дмитро ПОЛІЩУК 
03.09.1996

Олександр БІЛАН 
07.12.1990
Сергій КУЗЬМИЧ 
14.07.1983

наПадники
Євген ЧЕРНАЛІВСЬКИЙ 
07.01.1983
Олександр СЕРЕДА-МА-

НУЙЛ 01.02.1990
тренер

Юрій БОРИМСЬКИЙ 
29.05.1996

пішли: Сергій ГОР-
БЕЦЬКИЙ («Альтіс»), Рус-
лан ЛАЗЕБНИЙ («Альтіс»), 
Олександр ГОРБЕЦЬКИЙ 
(«Альтіс»), Сергій КОБА 
(«Альтіс»), Валентин ПРО-
КОПЧУК («Альтіс»), Денис 
РАСЮК («Альтіс»), Костян-
тин ДЕПУТАТ («Альтіс»), 
Іван РУДОБАБА («Аль-
тіс»), Павло ГНОЄВСЬКИЙ 
(«Альтіс»), Олександр 
ГОРБАНЬ (ФК «Макарів»), 
Олексій АТАМАНЕНКО (?), 
Богдан ЖИВАГА (?), Олек-
сандр КЛИМАНОВ (?), 
Олег БУГАЙЧУК (?).

прийшли: Олександр 
КОВАЛЬОВ, Дмитро ДМИ-
ТРЕНКО, Євген СЕРГІЄН-
КО, Богдан КОВЕРЗЮК, 
Роман ШЕВЧЕНКО, Воло-
димир ПОТИЛЬЧАК, Роман 
НАЗАРОВ, Максим ПЕРЕ-
ПЕЛИЦЯ, Дмитро ПОЛІ-
ЩУК, Сергій КУЗЬМИЧ, 
Олександр СЕРЕДА-МА-
НУЙЛОВ.

оріЄнтовниЙ 
склад

 З усіх представників 
Макарівського району в 
першості області найбіль-
ших змін, у порівнянні з 
минулим роком, зазнав ФК 
«Здвиж». Адже після того, 
як «Альтіс» з Копилова ого-
лосив про свою участь у 
першості, до його складу 
перейшло відразу 9 футбо-
лістів.

 А слід сказати, що всі 
вони були гравцями осно-
вної обойми. Крім того, 
залишили команду Олек-
сандри – Горбань і Клима-
нов, які були лідерами у 

другому колі минулорічної 
першості. Тому, як і мину-
лого року, так і цього ко-
манда з Маковищ буде для 
більшості суперників «тем-
ною конячкою». Оскільки 
з минулорічної основи на 
сьогодні в команді зали-
шилося, з натяжкою, сім 
футболістів. 

Однак, більшість спе-
ціалістів вважають склад 
команди слабшим за ми-
нулорічний і стверджують, 
що за високі місця черво-
но-білі боротися не будуть. 
Але все покаже час, адже 
Євген Черналівський та 
Юрій Боримський завжди 
вміли здивувати спеціаліс-
тів.

Минулий сезон: шос-
те місце у першості Київ-
ської області.

прогноз від «Мака-
рівських вістей»: шосте 
місце у своїй підгрупі.

Група «А».  1-й тур.  22 
квітня, неділя

ФК «Здвиж» – «Колос» 
(Пустоварівка)

СК «Юніор» – ФК «Обу-
хів» 

Група «Б».  1-й тур.  22 
квітня, неділя

ФК «Іванків» – ФК «Ма-
карів»

ФК «Альтіс» – «Діназ-2» 
(Вишгород).

У зв’язку з ремонтом 
стадіону в Макарові СК 

«Юніор» та ФК «Макарів» 
усі матчі до 13 травня про-
водитимуть на виїзді. Та-
кож із-за ремонту стадіону 
в Копилові ФК «Альтіс» усі 
матчі першого кола про-
веде на виїзді, а матчі дру-
гого кола гратиме вдома. 
Де проводитиме домашні 
матчі ФК «Здвиж» на мо-
мент підготовки матеріалу, 
ще остаточно не було відо-
мо, але, за словами пред-
ставників клубу, швидше 
за все це буде Козин.

Інф. «М.в.».

що ТАКЕ ПоМІснА ЦЕРКВА?
Як повідомляє сайт «Громадське» Президент України Петро Порошенко звер-

нувся до Вселенського Патріарха з проханням надати автономію Православній 
Церкві в Україні. Раніше, як цього вимагає процедура, із відповідним проханням 
до Патріарха вже звернулися ієрархи українських православних церков. Якщо 
патріарх погодиться, в Україні утворять помісну церкву.

Що таке ПоМісна церква?
помісна церква — це об’єднання 

всіх православних вірян, яке створюється 
за територіальним принципом. Помісна 
церква виступає на противагу вселен-
ській, стає незалежною та самоврядною 
на території певної держави і зазвичай 
узгоджується з політико-адміністратив-
ним поділом та державними кордонами.

як ставляться українці до 
ідеї об’Єднання церков?
Станом на 2015 р., як свідчать опиту-

вання Фонду «Демократичних ініціатив 
імені Ілька Кучеріва», більшість українців 
відносило себе до Православної церкви 
Київського патріархату – 44 %. Водночас, 
до Православної церкви Московського 
патріархату віднесли себе 21 % вірян, до 
Української греко-католицької – 11 %.

Створення єдиної незалежної україн-
ської православної церкви, згідно з дани-
ми соціологічних опитувань групи «Рей-
тинг» 2017 р., підтримують майже 40 % 
українців, 18 % – проти цієї ініціативи, а 
23% заявили, що їм байдуже.

Церква донедавна була лідером у 
рейтингу довіри українців. Від 2017 р., за 
даними центру Разумкова, із 64,4 % вона 
поступилася місцем лише волонтерським 
організаціям (їм довіряють 66,7 % опита-
них). На третьому місці — Збройні сили 
(57,3%).

як українські 
церкви Можуть 

об’Єднатися
Щоб утворити по-

місну церкву, має бути 
звернення від ієрархів 
Українських православ-
них церков про те, що 
вони готові об’єднатися. 
Потім Президент, за-
лучившись підтримкою 
парламенту, просить 
Вселенського Патріар-
ха про підписання Томосу – декрету про 
створення помісної церкви й надання їй 
автономії. Відтак долю церкви вирішує 
уже Вселенський Патріарх.

Українські православні церкви – Ки-
ївського Патріархату та Українська авто-
кефальна православна церква – зі свого 
боку підтримують Президента. Про це вже 
повідомила на своєму сайті УПЦ КП, ви-
словивши сподівання, що Московський 
Патріархат також підтримає це рішення.

«Днями весь єпископат Київсько-
го Патріархату підписав звернення до 
Вселенського Патріарха Варфоломія 
з проханням надати Томос про авто-
кефалію Православної Церкви в Украї-
ні. Аналогічне прохання також підписав 
єпископат Української Автокефальної 
Православної Церкви. Ми висловлюємо 
сподівання, що і серед єпископату УПЦ 
Московського Патріархату є відповідальні 
ієрархи, які справді турбуються про май-
бутнє Православ’я в Україні та підтрима-
ють зусилля щодо канонічного визнання 
Вселенським Патріархом української цер-
ковної незалежності».

Натомість протоієрей УПЦ МП Мико-
ла Данилевич у Facebook стверджує, що 
Московський Патріархат («Наша Україн-
ська Православна Церква», як ідеться в 
повідомленні) від самого початку розді-

лення виступає за подолання розбіжнос-
тей і створення Єдиної Церкви, але «на 
канонічних засадах». Нині ж влада начебто 
хоче використати «цю тему, щоб залиши-
тися на другий термін»:

«Провали на цій темі були, а виграшів 
щось я не пам’ятаю», – пише він.

Згадуючи, що Президент збирав голів 
фракцій у Верховній Раді, щоб поставити 
питання щодо створення єдиної церкви, 
протоієрей стверджує, що це – «різні ком-
петенції»:

«Це звучить так само дивно, якби ми 
написали: «Митрополит Онуфрій зібрав 
засідання Священного Синоду УПЦ. Пи-
тання буде стосуватися вступу України в 
НАТО».

Очільниця ж ініціативної групи за Єди-
ну помісну церкву та парафіянка МП Ярос-
лава Міщенко впевнена, що незалежна 
церква ліквідує конфлікти в парафіях Ки-
ївського та Московського патріархату, які 
виникають у регіонах країни.

«Одна сторона вважає другу неповно-
цінною, саме тому в регіонах різні люди 
починають боротьбу за церкви. Помісна 
церква передбачатиме діалог між пара-
фіянами, створення автокефального свя-
щенства у регіонах допоможе збудувати 
одну лінію, за якою йтимуть парафіяни», – 
впевнена вона.

Соціолог Олександр Вишня, завід-
уючий відділу Інституту соціології НАН, 
розповів, що не бачить реальних шансів 
створення помісної церкви в Україні. Адже 
за 26 років ще жодному Президенту не 
вдалось об’єднати православ’я в Україні. 
Причина тому – постійний супротив цер-
ковної громади Московського Патріарха-
ту:

«З подачі Москви, віряни Москов-
ського Патріархату вважають себе єди-
ною українською церквою, а всі інші цер-
ковні громади мають тягнутися до них, а 
не навпаки. Ієрархи не хочуть і не будуть 
об’єднуватися».

Водночас, соціолог припускає: якщо 
70 % вірян Московського Патріархату все 
ж вирішать приєднатися до автокефалії, 
створення помісної церкви буде можли-
вим,  більше того – ідею підтримають на-
віть греко-католики.

Попри це, Президент закликав депута-
тів підтримати звернення до Вселенсько-
го Патріарха щодо створення в Україні по-
місної церкви. Він сподівається, що Єдина 
Українська Незалежна Церква отримає 
Томос до 1030-ї річниці хрещення Русі,  
влітку 2018 р.

19 квітня, Верховна Рада підтримала 
звернення до Вселенського Патріарха.

Джерело: makariv.news

сПАРТАКІАДА 
З МІнІфуТБолу

21 квітня о 10.00 на штучному майданчику біля Макарівського НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. 
– природничо-математичний ліцей» розпочнеться Київська обласна спартакіада з мі-
ніфутболу. У Макарові гратиме група, до якої увійшло чотири команди: збірна Макарів-
ського району (представлятиме чемпіон з футзалу – «Легіон»), збірна Бородянського 
району, збірна Іванківського району, збірна Поліського району. Команди між собою зі-
грають в одне коло. Всі матчі відбудуться в один день. Збірна, яка займе перше місце, 
виходить у фінальний етап, де гратимуть переможці шести груп з усієї Київської об-
ласті.

Андрій КАЗМІРЧУК.
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Міф 1. Лікар підписує декларації лише з тими па-
цієнтами, що проживають на його дільниці.

Ви можете обрати будь-якого лікаря, незалежно від 
вашої прописки чи місця проживання. Єдина причина, з 
якої лікар може відмовити вам у підписанні декларації, – 
він уже має оптимальну кількість пацієнтів  (для терапев-
та – 2000, для сімейного лікаря – 1800, для педіатра – 
900). Тому не варто надто довго зволікати з вибором, 
адже хороші спеціалісти швидко наберуть собі пацієн-
тів.

Ви можете обрати свого лікаря з іншого району, чи 
навіть іншого міста. Проте вам буде зручно, якщо він 
практикує поблизу вашого дому, або місця роботи, адже 
до нього потрібно буде звертатись не лише за медичною 
допомогою, але й за довідками, направленням до інших 
спеціалістів тощо. 

Міф 2. Декларацію з лікарем треба підписати як-
найшвидше, бо потім за це доведеться платити.

Кінцевого терміну підписання декларації немає. Це 
не обов’язково робити саме у квітні. Її можна підписати 
будь-коли, наприклад, під час вашого найближчого візи-
ту до лікаря. І, звісно, жодних коштів за це сплачувати не 
потрібно. 

Термін дії декларації з лікарем необмежений. Вона діє 
до того часу, доки ви не вирішите підписати декларацію 
з іншим лікарем, якщо з якихось причин захочете його 
змінити. В такому випадку попередня декларація анулю-
ється автоматично, вам не потрібно приходити до свого 
попереднього лікаря.

Міф 3. Люди, що не можуть особисто прийти до 
лікаря для підписання декларації, залишаться без 
медичної допомоги.

Якщо людина фізично не може завітати до лікаря, щоб 
підписати з ним декларацію, це може зробити її законний 
представник. Окрім того, декларацію не обов’язково під-
писувати зі стаціонарного комп’ютера. Уповноважений 
працівник медичного закладу може приїхати до вас до-
дому та використати ноутбук або планшет для заповне-
ння декларації. 

Також найближчим часом Міністерство охорони 
здоров’я запустить онлайн кабінет пацієнта, де можна 
буде підписати декларацію з лікарем онлайн, не виходя-
чи з дому. 

У будь-якому разі без допомоги ніхто не залишить-
ся, до кінця року такі пацієнти можуть обслуговуватися у 
своїх дільничних лікарів та користуватися усіма видами 
медичної допомоги.

Міф 4. Ви не можете обрати свого лікаря, бо в ме-
дичний заклад не завезли бланки декларацій.

Паперових бланків декларацій не існує. Декларація з 
лікарем має бути заповнена в електронному вигляді упо-
вноваженим працівником медичного закладу. Лише після 
цього вона роздруковується і ви підписуєте її  у двох при-
мірниках, один з яких забираєте з собою, інший залиша-
ється у лікаря. Якщо вам дають заповнити бланк декла-
рації від руки, – вона «фейкова».

Увага! Підписати декларацію з лікарем можна лише 
в закладах, що підключені до електронної системи. Такі 
заклади мають наліпку «Тут можна обрати свого лікаря».

Міф 5. Ваш лікар відтепер не буде приїжджати на 
виклик додому.

Виклик додому входить до переліку послуг вашого 
лікаря. Але визначати, чи є необхідність їхати на виклик, 
лікар буде за медичними показами. Він може надати вам 
консультацію по телефону, або запросити вас приїхати в 
амбулаторію. При цьому віддаленість місця перебування 
пацієнта від медичного закладу не є причиною для від-
мови лікаря приїхати на виклик.

Міф 6. якщо ви не підписали декларацію, лікар 
вас не обслуговуватиме.

Медичні  заклади будуть отримувати фінансування 
одночасно і за пацієнтів, які підпишуть  декларації з лі-
карями, що у них працюють, і за пацієнтів, які були за-
кріплені за ними раніше. Тому відмовити вам у наданні 
допомоги через те, що ви не підписали декларацію з лі-
карем, не мають права. 

Проте ваш дільничний терапевт може попросити вас 
обрати його і підписати з ним декларацію, щоб продо-
вжити обслуговувати вас. Ви вільні у виборі свого лікаря. 

Міф 7. Ви не зможете підписати декларацію з лі-
карем, якщо не маєте паспорта, ідентифікаційного 
коду чи мобільного телефону.

Якщо з об’єктивних причин ви не маєте якогось із необ-
хідних для підписання декларації документів (паспорт, іден-
тифікаційний код), ви все одно зможете обрати свого лікаря.  

У разі відсутності паспорта громадянина України де-
кларацію можна підписати за іншими документами – тим-
часовим посвідченням громадянина України, посвідкою 
на постійне проживання в Україні, посвідченням біженця, 
посвідченням особи, яка потребує додаткового захисту.

Якщо ви не маєте ідентифікаційного коду з релігійних 
або інших переконань, у декларацію з лікарем заносяться 
лише ваші паспортні дані. 

 Якщо ви не маєте мобільного телефону, лікар має  
сканувати ваш паспорт та код і надіслати їх в систему.
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю 

Секретаріату Кабінету Міністрів України.

7 МІфІВ ПРо ВИБІР лІКАРЯ
У рамках медичної реформи з 2 квітня в Україні стартувала кампанія з обрання лікаря. Люди вибирають 

лікарів, яким довіряють, та підписують з ними декларації на обслуговування. З липня медичні заклади по-
чнуть переходити на нову систему фінансування – держава платитиме саме тим лікарям та медичним закла-
дам, до яких звертаються люди за допомогою. 

За два тижні кампанії з обрання лікаря з’явилось чимало міфів. Спростовуємо найпоширеніші з них. 

ДІТИ І ПолІТИКА...
Здавалося, такі різні поняття. Хіба послухає влада лю-

дей, які ще навіть не закінчили школу? Звісно! І в цьому 
немає жодного сумніву! Якщо діти хочуть щось змінити на 
краще і наполегливо йдуть до своєї мети, вони обов'язково 
будуть почуті! Їхні проекти та ідеї втілюватимуться у життя. 

Думаєте, що таких дітей не існує? Ви дуже помиляєтеся! 
Адже вони живуть поруч з вами! І всі разом утворюють обласну 
раду дітей Київщини (ОРДК). 

Наш район не є винятком, бо (як ви вже знаєте) ми теж має-
мо свій районний орган учнівського самоврядування  – «Лідер-
ська нація». 

Нещодавно, а саме з 26 по 28 березня 2018 року, відбув-
ся триденний з'їзд лідерів Київської області у смт Володарка. 
Представниками нашого району були Інна Михалева – голова 
МРОСДМ «Лідерська нація» та Олеся Гуня –  учениця Макарів-
ського НВК «ЗОШ І ст. – районна гімназія». 

Завданням цього з'їзду було: обрати нового голову ОРДК, 
розробити нові проекти та план дій на 2018 рік, поділитися сво-
їми досягненнями, дізнатися про успіхи підприємств  Київщини 
тощо.

У перший день відбулося пленарне засідання, на якому був 
представлений проект обласної ради дітей Київщини «Відкри-
ваємо для молоді успішні підприємства Київщини». Мета про-
екту полягає в тому, щоб допомогти дітям дізнатися більше про 
можливі місця роботи в їхній області. 

Далі на юних депутатів чекав звіт голови ОРДК Валерії Чобо-
ток, що мав назву «Шлях до успіху через лідерство та партнер-
ство, або моя історія з ОРДК». На цьому з'їзді Валерія передала 
свій пост голови і, насамкінець,  надихнула всіх такими словами: 
«У вас  усе вийде, бо хоча б одна людина, яка у вас вірить, є – це 
я!» 

Після цього відбулася презентація передвиборчих програм 
кандидатів на голову ОРДК, а також дебати. Далі  присутні по-
бачили презентації діяльності та можливостей від партнерських 
програм і організацій, таких як: «U-Report», «Українська акаде-
мія лідерства», «Школа громадянської  і волонтерської участі та 
патріотичного виховання», «Let's do it, Ukraine», «Ukraine-school 
recycling». А закінчила такий насичений день шоу-програма «Лі-
дерська тусовка». 

Наступного дня – вибори, і за їх результатами  головою ОРДК 
став Дімітрій Маламан, котрий раніше був головою Міністер-
ства  освіти та прав дитини. Після цього відбулася обласна па-
тріотична акція «Рушник єдності». 

Цікаво працювалося у  «Лідерській майстерні», завдання 
якої – навчити лідерів правильно ставити цілі та досягати їх, пра-
вильно знайти своє призначення.                 

Наступним пунктом стало розроблення проектів для їх по-
дальшого втілення. Представники нашого району відносяться 
до комісії з питань освіти та прав дитини,  а тому презентували 
такі проекти: «Дай свободу лідерським думкам», «Слідки», про 
які діти-лідери шкіл району детальніше дізнаються на лідерсько-
му зборі. Другий день закінчився  лідерським вечором під на-
звою «Disco-fresh».

Останній день був не менш цікавим. Зранку на лідерів чекала 
навчальна гра. Потім  фотографувалися  і проводили час за спі-
вами й танцями. 

А після прощання поїхали  на екскурсію до таких підпри-
ємств, як ТОВ «Фармацевтичний завод «Біофарма», ТОВ «Біло-
церківський завод «Трібо», ТОВ «МАРЕВЕН ФУД Україна». Звідти 
разом із координаторами учасники роз’їхалися  по рідних містах 
та містечках… 

Загалом атмосфера була надзвичайно теплою та дружньою. 
Всі продуктивно працювали, спілкувалися, тому з піднесеним 
настроєм поверталися додому, повні натхнення змінювати не 
лише себе, а й країну!

Інна МиХАЛЕВА, 
голова Макарівської РОСДМ «Лідерська нація».

Закінчення. поч. на 7 стор.
Прикладом такої категорії лю-

дей може стати група сільських 
жителів, які мають право на пільги 
з проїзду в міському громадсько-
му транспорті. На нерівність до-
ступу вказують цифри. Так, з 2,1 
млрд грн обсягу наданих в Україні 
в 2016 році транспортних пільг на 
сільських жителів припадає всього 
145 млн грн або ж 7 %. Пільгами 
користуються тільки 1,2 млн сіль-
ських жителів, що становить лише 
13 % пільговиків України. До речі, 
серед сільських жителів соціальна 
несправедливість виражена більш 
помітно аніж серед жителів міст. 

Метод, обраний урядом для 
реформи системи пільг на тран-
спорт, має риси, спільні для ре-
форми транспортних субсидій у 
країнах колишнього СРСР та краї-
нах – нових членах ЄС. Тут  присут-
ні два пускові механізми. Перший 
– це фіскальні обмеження, другий 
– це вплив наддержавних органі-
зацій (вимоги ЄС). 

Пакет реформ у країнах перед-
бачав підвищення тарифів на тран-
спорт. Так, наприклад, Польща за-
стосувала шокову терапію. Якщо у 
Варшаві тарифи покривали всього 
25 % вартості проїзду, то після ре-
форми – вже 70%. 

Друга обов’язкова складова 
реформ – значне скорочення чи 
ліквідація пільг за професійною 
приналежністю. Так, в Литві всі 
види транспортних пільг за про-

фесійною ознакою були скасовані. 
В той же час пільги за соціальною 
ознакою були значно скороче-

ні. Так, внаслідок реформи 2000 
року, в Литві пільги були замінені 
знижками на користування тран-
спортом на 50–80 % у залежності 
від категорії. 

В тому ж році у Молдові всі 
пільги були скасовані. Замість 
пільг  запровадили грошові ком-
пенсації для дуже скороченого 
переліку осіб: інвалідів І і ІІ групи 
та дітей-інвалідів. У Польщі були 

запроваджені диференційовані та-
рифи для соціальних категорій на-
селення. 

По-третє, практично всі країни-
реформатори передали функції 
адміністрування та фінансування 
пільг частково чи повністю  місце-
вим органам влади.

Отже, Україна може сподівати-
ся на ті ж самі позитивні результати 
реформ, що й в інших країнах.  Там 
реформи мали позитивний вплив на 
державні фінанси та допомогли ско-
ротити крос-субсидування (фінан-
сування однієї господарської діяль-
ності за рахунок іншої – наприклад, 
занижені тарифи на перевезення 
пасажирів у поїзді можна компенсу-
вати шляхом завищення тарифів на 
транспортні перевезення). 

Щодо питання надання субси-
дій транспортним компаніям. Най-
значніші скорочення субсидій є у 
Латвії, Литві і Словенії. Тут за пер-
ші п’ять років реформ транспортні 
субсидії скоротились на 0,6–0,8 % 
ВВП до 0,1–0,2 % ВВП. У Польщі та 
Естонії транспортні субсидії скоро-
тились на 0,3 % ВВП до 0,2 % ВВП.

Щоправда, є одна значна риса, 
притаманна Україні – це час про-
ведення реформи. Так, якщо біль-
шість країн провела такі реформи 
одразу після від’єднання від СРСР, 
то Україна «наважилася» на цей 
крок майже через 30 років після 
отримання незалежності.

наталя ЛЕЩЕнКО, 
економіст CASE Україна

Джерело: cost.ua

AРГуМЕнТИ нА КоРИсТь МонЕТИЗАЦІЇ 
ТРАнсПоРТнИх ПІльГ
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ЗАГУБЛЕНЕ пенсійне посвідчення серії ААБ №669475, ви-
дане 28 травня 2008 року Управлінням Пенсійного фонду 
України у Макарівському районі на ім’я ЛІСнІЧЕнКО Лю-
бові Йосипівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ посвідчення учасника бойових дій серії УБД 
№082709, видане 1червня 2016 року Управлінням персо-
налу штабу військової частини А 0796 на ім’я ГЕтЬМАнА 
Костянтина Володимировича, вважати недійсним.

ПовідоМлення Про наМіри
тОВ «УКРАЇнСЬКиЙ САД», що знаходиться за адре-

сою: 08055, Київська область, Макарівський район, с. 
Юрівка, вул. Київська, 37, має наміри отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основний вид діяльності – 01.11 Вирощування зер-
нових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур.

На території підприємства розміщуються: 7 джерел 
викидів забруднюючих речовин: дизель-генератор, цех із 
верстатами, цех зварювальних робіт, паливо-роздавальна 
колонка та дві автостоянки.

В результаті виробничої діяльності в атмосферне повітря 
викидаються такі забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид 
та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,0389 г/с, 
0,0268 т/рік; оксид вуглецю – 0,0899 г/с, 0,04773 т/рік. Речо-
вини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-
йованих за складом – 0.0225 г /с, 0,25674 т/рік; сірки діоксин 
(діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,0389 
г/с, 0,0193 т/рік; азоту оксид – 0,00048 т/рік; метан – 0,0005 
т/рік; неметалеві леткі органічні сполуки (НМЛОС)/вуглеводні 
насичені С12-С19 – 0,1164 т/рік; заліза оксид (у перерахунку 
на залізо) – 0,000865 т/рік; манган та його сполуки (у пере-
рахунку на манган )– 0,0000876 т/рік; хром та його сполуки (у 
перерахунку на хром) –  0,0000017 т/рік,

Валовий викид забруднюючих речовин становить  
0,4689 т/рік. Всього налічується 7 стаціонарних джерела 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з 
них – 1 організоване.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від підприємства не створюють перевищення рівня забруд-
нення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної 
зони і зони розміщення житлової забудови допустимого 
санітарними нормами. Нормативна СЗЗ витримана.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про 
отримання дозволу на ТОВ «Український сад» звертатися за 
адресою: 02160, м. Київ, Харківське шосе, 48 в; телефони: 
(044)466-62-24; (067)327-13-14; факс: (044) 500-62-24.

Зауваження та пропозиції щодо намірів прийма-
ються в місячний термін після публікації до Макарів-
ської районної державної адміністрації за адресою: 
08000, смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 30. 
тел. (4578)  5-14-44.

ПовідоМлення Про наМіри
тОВАРиСтВО З ОБМЕЖЕнОЮ ВІДпОВІДАЛЬнІС-

тЮ «АСн ЛтД» повідомляє про намір отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 
адресою: 08063,   Київська  обл.,  Макарівский  р-н,  село  
Лишня,  вул. Набережна,  11 К.

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

ТОВ «АСН ЛТД» спеціалізується на виробництві канце-
лярських виробів з пластмаси:  бокс та лоток для паперу, 
стакан канцелярський, корзина для паперу та інше.  

Всього на підприємстві діє 5 джерел викидів забрудню-
ючих речовин, з яких в атмосферне повітря виділяється 10 
забруднюючих речовин, миттєвий обсяг викидів дорівнює 
0,157727 г/с, валовий викид становить 51,4086462 т/рік. 

Основними забруднюючими речовинами є речови-
ни у вигляді суспендованих твердих частинок недифе-
ренційованих за складом (0,005018 т/рік), Оксиди азоту 
(оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 
(0,024354 т/рік, Оксид вуглецю (0,302926 т/рік), Кислота 
оцтова (0,213998 т/рік), Стирол (0,032999 т/рік), Вінілхло-
рид (0,0097812 т/рік), Неметанові леткі органічні сполуки 
(НМЛОС) (0,02214 т/рік), Азоту(1) оксид (N2O) (0,00197 т/
рік), Метан (0,00246 т/рік), Вуглецю діоксид (50,793 т/рік).

На період проведення робіт з обґрунтування обсягів 
викидів для отримання Дозволу, згідно з результатами роз-
рахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосфер-
ному повітрі, встановлено, що концентрації забруднюючих 
речовин від стаціонарних джерел викидів не перевищують 
ГДК. 

Детально  з  інформацією  можна  ознайомитись  за  
адресою:  08063,  Україна, Київська обл., Макарівський 
р-н, село Лишня, вул. Набережна  11-К.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати в мі-
сячний термін до Макарівської райдержадміністрації 
за адресою: вул. Димитрія Ростовського 30,  смт Ма-
карів,  або  за  телефоном  5-14-44.

ПовідоМлення Про оПрилюднення 
Проекту регуляторного акта

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 
з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань, повідомляємо про оприлюд-
нення проекту рішення виконавчого комітету Макарівської 
селищної ради «Про затвердження норм надання послуг із 
вивезення твердих побутових відходів КП «Макарів ВУЖКГ» 
на 2018–2022 роки».

Розробник проекту – КП «Макарів ВУЖКГ».
Проект регуляторного акта встановлює норми утворен-

ня відходів та регулює відносини між КП «Макарів ВУЖКГ» 
і населенням, підприємствами, установами, організаціями, 
фізичними особами-підприємцями,  (далі – Споживачі), які 
отримують або мають намір отримувати послуги із  виве-
зення та розміщення твердих побутових відходів на сміт-
тєзвалищі.    

Дія цього регуляторного акта поширюється на всій те-
риторії Макарівської селищної ради. 

Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного 
впливу буде розміщено в мережі інтернет на веб-сайті: 
http://www.makrada.in.ua.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту 
регуляторного акта становить один місяць з дня оприлюд-
нення проекту регуляторного акта і аналізу регуляторного 
впливу.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного 
акта просимо надавати в письмовій формі: 

– за адресою: 08001, Київська обл., Макарівський 
р-н, смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 30;  вул. 
піонерська,13;

– факсом: 04578 60864;  51257;
– електронною поштою за адресою: makrada@ukr.

net.; KPMakarivVUJKG@meta.ua

ОГОЛОШЕння
про проведення відкритого конкурсу 
для призначення на  вакантну посаду 

до служби у справах дітей та сім’ї 
Макарівської районної державної адміністрації

Наказ начальника служби Макарівської районної 
державної адміністрації від 16.04.2018  № 06 «Про ого-
лошення конкурсу на зайняття  вакантних посад голов-
ного спеціаліста-бухгалтера служби у справах дітей та 
сім’ї Макарівської районної державної адміністрації».

Порядок проведення відкритого конкурсу для при-
значення на посади до служби у справах дітей та сім’ї 
Макарівської районної державної адміністрації визна-
чено постановою Кабінету Міністрів України від 25 бе-
резня 2016 року № 246 « Порядок проведення конкурсу 
на зайняття посад державної служби».

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають 
документи, визначені порядком проведення відкри-
того конкурсу для призначення на посади державної 
служби. Документи для участі в конкурсі для головно-
го спеціаліста-бухгалтера служби у справах дітей та 
сім’ї Макарівської районної державної адміністрації 
приймаються  до 07 травня 2018 року за адресою: смт 
Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 30, райдержад-
міністрація, 2-й поверх, відділ управління персоналом 
та організаційної роботи райдержадміністрації. 

Особи, документи яких відповідають встановленим 
вимогам, складають тестування.

Довідки за телефонами: 5-15-64; 5-10-77.

№ 
з\п

Назва структурного
підрозділу 
та посади

Кваліфікаційні вимоги 

1 Головний спеціаліст-
бухгалтер служби 
у справах дітей та 
сім’ї Макарівської 
районної державної 
адміністрації

На сайті 
Макарівської
райдержадміністрації

Нарешті по-весняному за-
світило сонечко, розтанув 

сніг і прийшов час попрацювати 
на свіжому повітрі. Починаємо 
планувати ділянку, де який овоч 
посадимо, обкопаємо дерева і 
кущі, обробимо пристовбурові 
круги, відкриваємо те, що вкри-
вали на зиму: троянди, виноград, 
молоді дерева.

На городі перевірте, як пере-
зимували багаторічні овочі, ози-
мий часник і посаджена на зиму 
ріпчата цибуля.

У квітні сіють редис, горох, 
кріп, безрозсадну капусту, салат, 
ревінь, моркву, листову селеру, 
пастернак. У першу чергу треба 
посіяти редис, бо із-за подовжен-
ня світового дня овоч може дати 
стрілки. Для цього ділянку по-
ливаємо кип’ятком, робимо рів-
чачки, сіємо насіння і укриваємо 
плівкою або агроволокном.

На одній ділянці з редискою 
сіють шпинат. Він допоможе за-
хистити коренеплоди від хресто-
цвітної блошки.

Уважно огляньте рядки полу-
ниці. Якщо ви не робили обрізку 
восени, то в кінці квітня знищіть 
старе листя і розберіться з вуса-
ми. Сильніші залиште на розса-
ду. Полуницю підпушіть, обробіть 
«Біохелаком», «Біовітом».

Квітень – час підготовки те-
плиць. Запорука успіху вирощу-
вання в теплицях — це плодюча 
земля і обробка теплиці. Якщо 
вона капітальна, то скло і весь 

каркас ретельно миються «ЕМ-
кою». Зорієнтуйтесь, що ви бу-
дете вирощувати. Небажано ви-
рощувати томати і огірки в одній 
теплиці, бо помідори 
потребують більше про-
вітрювання.

Посіяні на розсаду 
на підвіконні томати, 
перці і баклажани в квіт-
ні продовжують актив-
но рости. Оптимальний 
температурний режим 
для них в цей час — 
22-23 градуси вдень, 
16-17 градусів уночі. В 
похмуру погоду, щоб 
попередити витягуван-
ня розсади, темпера-
туру необхідно знизити 
вдень до 17-18, уночі 
до 15-16 градусів. Для 
цього перенесіть в про-
холодне місце, відгоро-
діть від батарей опален-
ня.

Якщо листки у розсади ста-
ли блідо-зеленими, підгодуйте її 
будь-якими азотними добривами 
(наприклад, 1 ст. л. сечовини на 
10 л води), потім помістіть ящич-
ки чи стаканчики на 5-6 днів у 
прохолодне місце (температура 
повітря приблизно 10 градусів) і 
не поливайте кілька днів. Рослини 
зупиняться в рості, зазеленіють 
і набудуть легкого фіолетового 
відтінку. Через один-півтора тиж-
ня розсаду продовжуйте вирощу-
вати як і раніше.

Якщо ж рослини «жирують» 
(нарощують міцну вегетативну 
масу на шкоду цвітінню), внесіть 
фосфорні добрива (наприклад, 3 

ст. л. суперфосфату на 10 л води).
Розсаду через добу після під-

годовування поставте в тепле 
місце (температура повітря вдень 
26 градусів, вночі 20-22 градуси) і 
теж кілька днів не поливайте, щоб 
грунт підсох. Через тиждень по-
верніться до звичайного режиму 
вирощування.

У квітні починають загарто-
вувати розсаду. За холодної по-
годи відкривають на кілька годин 
кватирку, намагаючись уникнути 
протягу. В теплі (більше 12 гра-

дусів) дні ящики з розсадою пе-
ренесіть на балкон або веранду. 
Оскільки загартовувати молоді 
рослини треба поступово, спо-

чатку, протягом 2-3 діб 
– на пару годин, потім на 
цілий день. Не забудьте 
в сонячну погоду, уни-
каючи опіків, притінити 
рослини, захищаючи від 
яскравих променів ніжні 
листочки.

З середини квітня сі-
ємо на розсаду капусту 
всіх видів: ранню і пізню, 
цвітну, кольрабі, пекін-
ську. Насіння перед посі-
вом замочуємо в розчині 
«Мікосану Н» на добу. На 
розсаду сіємо диню і ка-
вуни. В кінці квітня для 
раннього вживання в те-
плиці висіваємо насін-
ня огірків, а у відкритий 
грунт, під плівку або агро-
волокно – гарбузи, дині, 

патисони.
А на відкритому грунті підго-

туйте ділянки для основних поса-
док. Підпушіть, додайте добрива. 
Так, для посадки моркви свіжий 
перегній в грунт не вносять. Для 
буряка, навпаки, перед посадкою 
вносять перегній і 1 ст. л. «Нітро-
фоски» і ретельно перекопують. 
У середині місяця можна висіяти 
буряк, якщо температура грунту 
+8…10 градусів. За таких умов 
сходи з’являться уже через 2 тиж-
ні.

Одночасно сіють мангольд 
(листовий буряк). Цю рослину 
можна зрізувати протягом трива-
лого часу і використовувати для 
приготування салатів, супів і го-
лубців.

Картоплю висаджують, коли 
грунт прогріється до +8°С.

Час висадки картоплі можна 
визначити по березах. Як тільки 
дерева почнуть зеленіти – можна 
саджати картоплю. Приблизно за 
4 дні до посадки картоплю обпри-
скують спеціальним поживним 
розчином (1,5 ст. л. суперфосфа-
ту, 1 ст. л. сірчанокислого калію 
на 10 л води), а від колорадських 
жуків – «Престижем».

Наприкінці квітня саджаємо 
цибулини квітів. Важливо потур-
буватися про троянди. Накриття з 
них знімають поступово, кущі обрі-
зають, підгодовують, обробляють 
від хвороб і шкідників. У першу 
чергу, вносять сечовину або амі-
ачну селітру (20 г на 10 л води). 
Кущі обсипають навколо основи 
стеблин. При загрозі нічних замо-
розків – накривають.

Якщо тепло, то висадіть у від-
критий грунт нові кущі троянд, пі-
онів. Посійте однорічні квіти.

Квітень – це початок садово-
городнього сезону, тому, як по-
чнеш, такий урожай і збереш.

Джерело: familytimes.com.ua

Роботи в квітні у саду і на гоРоді

ВІйсьКоВА служБА 
ЗА КонТРАКТоМ у Зсу

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

На військову службу за контрактом приймаються грома-
дяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, освіта – 
повна загальна середня, професійно-технічна або вища.

На даний час комплектуються військові частини, а саме:
– військова частина А2192 (смт Городок, Радомишль-

ського району, Житомирської області);
– військова частина А1815 (смт Гончарівське, Чернігів-

ської області);
– військова частина А 2167 (72 омбр) (м. Б.Церква);
– військова частина А3091 (м. Бердичів);
– військові частини м. Києва та Київської області, інші.
яКІ пЕРЕВАГи тА пЕРСпЕКтиВи тЕБЕ ОЧІКУЮтЬ?
Соціально-правовий захист військовослужбовців, пер-

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

стабільне грошове забезпечення та поетапне його зрос-
тання;

можливість кар’єрного зростання і отримання надбавки 
за професійну майстерність;

речове забезпечення у відповідності до визначених норм 
і термінів;

отримання безоплатної кваліфікованої медичної допомо-
ги у військово-медичних закладах охорони здоров’я і членів 
їх сімей;

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

можливість отримання безкоштовного житла за рахунок 
держави;

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

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

За інформацією щодо порядку прийому на військову 
службу за контрактом звертатися за адресою: смт Ма-
карів, вул. Димитрія Ростовського (Фрунзе), 22. 

тел.: (04578) 5-13-45; 063-238-30-62.

нИЗьКИй уКлІн ВАМ, 
МЕДИКИ ВІД БоГА!

Так вийшло, що у березні цього року я приїхала до своєї 
дочки в с. Забуяння Макарівського району і потрапила до 
Макарівської Центральної районної лікарні, де мені було 
зроблено операцію. Досі перебуваю під незабутнім вра-
женням дбайливого, турботливого і чуйного ставлення 
персоналу медичного закладу. Вони надали мені не лише 
медичну допомогу, а й лікували добрими словами, заспо-
коювали перед операцією, що все буде гаразд, й оточили 
гарним доглядом у післяопераційний період.

Від усієї душі хочу висловити свою подяку таким меди-
кам як Григорій Дмитрович Тищенко, Олександр Вікторович 
Піхед, Тетяна Антонівна Майстренко, Анатолій Леонідович 
Тесленко, Людмила Михайлівна Горенчук, Олена Петрівна 
Онищук, Тетяна Юріївна Зайцева та всьому відділенню хі-
рургії.

Шановні медики від Бога! Хай Господь дає Вам багато 
років життя у мирі, добрі та міцному здоров’ї і віддячить за 
Вашу добру працю!

З повагою,
наталія ДАВиДЮК 

з пулинського району Житомирської області.

•
•
•
•

•

•
•

•
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щиро вітаємо!

: : :  р е к л а М а  т а  о г о л о ш е н н я  : : :

Д о с Т А В л ю :  ч о Р н о З Е М ,   Д о Ш К И ,
П І с о К ,  щ Е Б І н ь ,  Г н І й ,  Г Р у н Т ,  Б Р у с , 

Д у Б о В І  с Т о В П ч И К И . 
т е л . :  0 9 7 - 2 3 0 - 5 1 - 7 8 ;  0 9 9 - 2 4 0 - 4 3 - 3 9 .

Шлемо сердечні вітання з нагоди: 
99-річчя з Дня народження –

ярині Андріївні МАКАРЕнКО з Соснівки;
95-річчя з Дня народження –

Мотрі  парфирівні ОЛЕКСІЄнКО з Андріївки;
90-річчя з Дня народження –

Лідії Авкеєвтіївні ЛАЗЕБнА з Козичанки;
80-річчя з Дня народження –

тамарі Михайлівні КОВтУн з Вільного;
Ользі Олександрівні СиДОРЕнКО з Мар’янівки;
надії Федорівні ФЕДОРІнЕнКО з наливайківки;
ніні Марціянівні ГнОЄВСЬКІЙ з Копилова; 
тамарі пилипівні МЕЛЬниЧЕнКО та
Вадиму Івановичу КІРЕЄВУ з Макарова.
Шановні іменинники!
Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!

З повагою, Президія Макарівської 
районної організації ветеранів України.

куПлю корів, конеЙ, Молодняк. 
тел.: 067-410-54-71; 093-001-29-69.

закуповуємо у населення дорого

врХ, молодняк та коней. 
телефон 067-173-92-92.

к у п л ю  к о р і в , 
б и ч к і в  та  к о н е й .
тел. 098-40-28-886.

юВЕлІРнИй МАГАЗИн 
«ЗолоТо. сРІБло»

(побуткоМбінат, 2 поверх)
пропонує великий вибір золотих, 
позолочених та срібних виробів.

Можливий ОБМІн золота на нові 
ювелірні вироби з доплатою за роботу. 
лАсКАВо ПРосИМо!

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

житоМирські вікна «теПлаПласт»
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА ТА ДВЕРІ, 

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

: : :   р е к л а М а  та  о г о л о ш е н н я   : : :

нА ВИРоБнИЦТВо 
ДЕРЕВИннИх ГРАнул 

в смт Макарів потрібні 
грануляторники; 

    різноробочі (оператори виробництва).

всі деталі  За тел. 067-231-39-58.

•
•

;

;

;

.

2 травня (з 9.00 до 15.00)
куПуЄМо натуральне

Адреса: смт Макарів, 
вул. Б.Хмельницького, 9 (тц «Ста-
тус»), 2 поверх, 25 каб. – перукарня 
«Каприз». тел. 098-406-21-38.

ціна 

від 

2000 

до

ЗАПРоШуЄМо нА КонЦЕРТ!
Макарівський районний Будинок культури запрошує 

26 квітня 2018 року о 18.00 на концерт:

Вартість квитків: 180, 200, 220, 250 грн. 
Квитки продаються в Макарівському РБК. 

телефон для довідок та бронювання 067-774-94-52. 
Живий звук.

тОВ «нВп «УКРЗООВЕтпРОМпОСтАЧ» 

ЗаПрошуЄ на роботу:
 апаратників комбікормового 
виробництва (з/плата  від 10 000 грн);
 вантажників (з/плата від 6 000 грн).

наша адреса: 08030, Макарівський р-н, 
с. плахтянка, вул. Кавказька, 4.
телефон 095-111-44-53.

•

•

пОтРІБнА ЖІнКА для роботи на полі 
(не в саду) в с. Калинівка. 

Деталі за тел. 068-527-65-77.

КУпЛЮ МАКУЛАтУРУ, пОЛІЕтиЛЕн. 
Дорого. Самовивіз.

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

оГолоШЕннЯ!
20 квітня 2018 року о 17.00 

в районному Будинку культури 

відбудеться «Звітний концерт 

Макарівської дитячої школи мистецтв».

Запрошуємо всіх жителів Макарова та району. 

Живий звук. Вхід вільний.

пРОДАЮ 2 земельні ділянки 
(у Фасівочці – 10 соток та в Макарові – 30 соток).
тел.: 095-218-56-04; 098-275-45-45.

Работа в киЕвЕ
оХранники

Выбор графиков работы:1/2, 2/2, 2/4, 
вахта 20/10, 25/15.

Стройплощадка ЖК, офис, частный дом   
067-827-13-04 (Александр).

Кпп/патруль, Холл/Лифт, паркинг, ГБР 
067-827-13-38 (Игорь).

Своевременную оплату гарантируем!
От 5000 до 10 000 грн.

пРОДАЮ розкидач РОУ-6 в робочому стані. 
тел. 067-914-86-31. 
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22 квітня
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24 квітня

+9; +16
25 квітня

+11; +16
26 квітня

+10; +14

23 квітня

+9; +15

27 квітня

+8; +14

ПоГоДА

цитАтА тиЖня:  
 

25 жовтня 1881 р. – 8 квітень 1973 р.

ВІДПоВІДь До сКАнВоРДу 
у ноМЕРІ 14

* * * 

* * * * * * 

* * * 

* * * 

Незамінних немає, 

але є неповторні. 

Пабло ПІКАССО.

* * * 

ОВЕн (21.03–20.04). Хорошi 
часи не можуть тривати вiчно. 
I зараз доведеться про-
йти перевiрку на мiцнiсть, 
здатнiсть тримати удар i зро-
бити все можливе для збере-
ження стабiльностi. Не кращий 

час для прояву активностi. У понедiлок 
немає обмежень, покваптеся зробити те, 
що у вас на порядку денному. Несподiванi 
повороти подiй сприятливi. З четверга i до 
кiнця тижня займайтеся нагальними спра-
вами. Все, що вiдбудеться, зажадає вiд 
вас уваги, турботи i великих витрат сил. У 
складних обставинах є можливiсть знайти 
нових друзiв.
Сприятливi днi: 28; несприятливi: 25.

тIЛЕцЬ (21.04–21.05). Ваша 
витривалiсть, наполегливiсть i 
витримка допоможуть не тiльки 
вам, але й найближчому оточен-
ню протистояти проблемам. Ви 
не втратите за жодних обста-
вин твердого грунту пiд ногами. 
Але небезпека чатує на вас у 
сферi почуттiв, де можуть бути 

свої спокуси та iлюзiї. Намагайтеся дiяти 
рацiонально i з основними планами тижня 
впоратися до четверга. Вихiднi краще про-
вести вдома, дотримуючись звичного рит-
му i розпорядку життя.
Сприятливi днi: 27; несприятливi: 29.

БЛиЗнЮКи (22.05–21.06). 
Вас може глибоко зачепити 
якась iнформацiя, але прагнiть 
демонструвати оптимiзм, 
спокiй, адже вiд вашого на-
строю багато в чому зале-
жить хiд справ у найближчому 

оточеннi. Поїздки плануйте тiльки на пер-
шу половину тижня. Друга зажадає вiд вас 
хорошої реакцiї на все, що вiдбувається. 
Надихайтеся самi i надихайте навколишнiх 
на пошук креативних рiшень у подоланнi 
труднощiв. Подiї цього тижня позначать для 
вас новi умови i групу пiдтримки, з якою ви 
через кiлька тижнiв почнете наполегливо 
рухатися до своїх цiлей. 
Сприятливi днi: 26, 28; несприятливi: 23.

РАК (22.06–22.07). Вам до-
ведеться вiдчути новий ритм 
життя, коли все навколо при-
ходить в активну взаємодiю, 
а iнодi  – i зiткнення. Вiд 
взаєморозумiння в дiловому 
i особистому партнерствi 

зараз залежить багато чого. Iнiцiативою у 
вирiшеннi виникаючих питань ви можете 
поступитися, але реальнi зусилля по збе-
реженню стабiльностi доведеться роби-
ти, як завжди, вам. З четверга зосередьте 
увагу на сiмейних iнтересах i цiнностях. 
Опiка, пiдвищена увага до членiв сiм’ї бу-
дуть зовсiм не зайвими. «Мiй будинок – моя 
фортеця», – це, як нiколи, актуально.
Сприятливi днi: 24; несприятливi: 25.

ЛЕВ (23.07–23.08). Прий-
шов  час розкрити потенцiал   
своїх сил i  здiбностей. Мож- 
ливо, умови для самовира-
ження вас можуть не зовсiм 
влаштовувати або вам до-
ведеться взяти на себе 

велике додаткове навантаження. Але саме 
зараз формуються перспективи на трива-
лий термiн. Цей тиждень i наступний – один 
з визначальних перiодiв у поточному роцi. 
Шукайте союзникiв, об’єднуйте досвiд. Не 
поспiшайте нiчого мiняти в особистому 
життi, цiнуйте те тепло, яке дарують вам 
близькi. Дотримуйтеся звичного режиму 
життя, якi б пристрастi не вирували навко-
ло.
Сприятливi днi: 23, 27; несприятливi: 24.

ДIВА (24.08–23.09). З     основ- 
ними планами на тиждень 
спробуйте впоратися до 
четверга. Не розслабляйте-
ся, ущiльнюйте свiй робочий 
графiк. Несподiванi змiни на 
роботi можуть пiти вам на 
користь, якщо не зараз, то 

через певний час. Починаючи з четвер-
га, можуть вiдбутися подiї, якi поставлять 
вас перед вибором. Не виключенi втрати 
i розставання, але все, що вiдбу-вається 
зараз, вiдкриває вам шлях до нових мож-
ливостей. Якщо змiни торкнуться не вас, 
то не залишайтеся осторонь, допома-
гайте iншим впоратися з труднощами. 
Посиденьки з друзями даватимуть хорошу 
розрядку.
Сприятливi днi: 28, 29; несприятливi: 23.

тЕРЕЗи (24.09–23.10). Зустрiчi, 
подiї, змiни цього тижня доле-
носнi. Подiям краще надати вiль-
ний хiд, але не йти убiк вiд вирi- 
шення проблем. До четверга 
плануйте провести всi важливi 
зустрiчi, оформити угоди i здiй-
снити все те, що працюватиме на 

вас певний час. Пiсля четверга займайтеся 
тiльки необхiдними справами, вiдкладiть 
великi покупки i не затiвайте робіт у будин-
ку. У разi потреби за порадою i пiдтримкою 
можна звернутися до друзiв. Якась нова 
тема може об’єднати вас в цей час.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 25.

СКОРпIОн (24.10–22.11). Ваша 
здатнiсть справлятися з форс-
мажорними обставинами допо-
може вийти з подiй цього тижня пе-
реможцем. Будьте уважнi, iнтуїцiя 
наперед дасть пiдказки, якi сторо-
ни життя потребують змiцнення i 
уважнiшого ставлення. Небезпеч-
на конфрон-тацiя з партнерами 

або конкурентами. Але корисно наводити 
мости, знаходити взаємовигiднi iнтереси, 
особливо, з розрахунком на перспективу. 
Зберiгайте елегантнiсть i спокiй, вiдчувайте 
себе комфортно в будь-яких ситуацiях. Це 
необхiдно не тiльки вам, але й оточуючим.
Сприятливi днi: 24, 26; несприятливi: 23.

СтРIЛЕцЬ (23.11–21.12). Цей 
тиждень готує вам випробуван-
ня. Ви не зможете дозволити собi 
розкiш вiльно розпоряджатися 
своїм часом. Подiї ущiльнюються 
i потрiбно буде ухвалювати швидкi 
рiшення та нести тягар додатко-

вих турбот. У першiй половинi тижня по-
турбуйтеся про справи й iнтереси, якi вас 
пов’язують iз зарубiжними партнерами. З 
четверга можливi проблеми, якi заберуть 
весь ваш час i увагу. Цей день є поворот-
ним, i вiд нього починайте коректувати свої 
плани. Прагнiть зберегти командний дух у 
своєму оточеннi.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 25.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01). Концен- 
труйтеся на тому, що вiдбу-
вається навколо. Цей тиждень 
може перевернути ваше життя 
i примусити проявити тi якостi, 
про існування яких в собi ви і 
не пiдозрювали. В понедiлок 

можливi несподiванi змiни, що стануть 
першими сигналами майбутнiх подiй. 
Якщо у вашому пiдпорядкуваннi є люди, 
створiть атмосферу спiльностi, але тя-
гар вiдповiдальностi зараз доведеться 
повнiстю взяти на себе. Кульмiнацiя у якiйсь 
темi очiкується в четвер. Перевiрка почуттiв 
може призвести до початку нового етапу не 
тiльки в дiловому, але й особистому життi.
Сприятливi днi: 27, 28; несприятливi: 24.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02). 
У понедiлок ви можете пус-
титися в iмпровiзацiї, якщо 
вiдчуєте вiдповiдний настрiй. 
Розширюйте сферу контактiв, 
зустрiчайтеся з рiзними 

людьми – у спiлкуваннi може народитися 
щось цiкаве. У четвер проявiть зiбранiсть 
i обережнiсть, по можливостi уникайте 
всiх ситуацiй ризику. Не пiддайтеся на 
провокацiї конкурентiв. Продовжуйте на-
тхненно займатися улюбленою справою, 
мiняйте iмiдж, захоплення, але залишай-
теся вiрнi партнерам та друзям. У разi 
потреби йдiть на компромiс i спокiйно 
спостерiгайте за тим, що вiдбувається.
Сприятливi днi: 23; несприятливi: 24.

РиБи (20.02–20.03). Цього тиж-
ня вам гарантованi несподiванi 
повороти i незабутнi враження. 
Але щоб витримати пiдвищене 
навантаження, добре розпла-
нуйте основнi справи тижня. 
Всi важливi заходи виконайте 
до четверга. Має сенс зайня-

тися тим, що ранiше ви iгнорували або на 
що не вистачало часу. З другої половини 
тижня ви можете вiдчути сильний тиск з 
боку начальства або партнерiв. Ваше твер-
де «нi» має сенс у тому випадку, якщо ви 
упевненi в своїй правотi i у вас є актуальнiшi 
справи. Якщо просять про допомогу – не 
вiдмовляйте.
Сприятливi днi: 26, 29; несприятливi: 25.
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– Любий! Скажи ще 
раз, будь ласка, мої 
три улюблених слова!

– Я тобі куплю…

Адже, по суті,  що 
ми знаємо про дзен-
буддизм? Нічого! І то, 
не повністю.

Вчителька:
– Чудово, Вовочко, 

дома ш нє завдання ви-
конано без помилок. А 
ти впевнений, що тво-
єму татовi нiхто не до-
помагав?

– Ти чого мовчиш?
– Слова пiдбираю.
– Якi?
– Цензурнi!
Мені от цікаво стало: 

більшість лікарів у світі 
вважають алкоголізм 
за хворобу, але жо ден 
не випише лікарняний!

Дiєтологи радять 
їсти часто, але потро-
ху. Перша частина у 
мене вже чудово ви-
ходить.

Суддя говорить:
– Вас звинувачують у 

тому, що Ви порiвняли 
свого сусiда з його 
козлом.

– А хто з них на мене 
скаржиться?

На весiллi волей-
болiстки подружки на-
реченої двi години не 
давали букету впасти.
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