
”

1Макарівські вістіМакарівські вісті№ 38    12   жовтня     2018 р.

Газета виходить 

з 10 січня 1932 року 

Ціна договірна

п’ятниця,

12 жовтня

2018  року

№ 38 (11046)

ВІДЗНАКИ В 
ДЕНЬ МАКАРОВА

І до сьогодні багато користувачів facebook ділять-
ся враженнями від святкування Дня Макарова. Най-
більше емоцій викликав виступ гурту «Друга ріка». 
Ми задоволені, що цьогорічний День народження 
Макарова справив позитивне враження на більшість 
мешканців та гостей Макарова. 

Для нас най-
трепетнішим у 
святкуванні Дня 
Макарова став 
момент нагоро-
дження Аріанни 
КУРГАНСЬКОЇ та 
Олексія АРСІЄН-
КА. Адже ці дві юні 
постаті на сьо-
годні є справжні-
ми зірками і вони 
п р е д с т а в л я ю т ь 
наш Макарів на 
досить високому 
державному рівні. 
Ми бажаємо Арі-
анні та Олексію 
подальших успіхів 
на їхньому життє-
вому шляху.

Facebook-
сторінка 

Макарівської 
селищної ради.

Анатолій ЙОВЕНКО, в.о. головного лікаря Макарів-
ської ЦРЛ: 

18 травня 2018 року інспектором Макарівського РС 
ГУ ДСНС України було проведено перевірку, згідно з  якої 
було складено акт. У ньому було вказано ряд виявлених по-
рушень та подано до ГУ ДСНС України в Київській області, 
яке в свою чергу,  направило справу до суду. А вже 21 ве-
ресня цього року відбувся сам суд.

Хочу повідомити, що на даний момент ми провели ро-
боту та з 17-ти пунктів, що були вказані в акті, 15 порушень 
вже вдалося усунути. Ще два порушення, які  більш затрат-
ні, – знаходяться на етапі підписання договорів з підряд-
ними організаціями. Вони мають підготувати проектно-ко-
шторисну документацію.

Також ми направили лист до Головного управління 
ДСНС в Київській області щодо повторної перевірки лікар-
ні для того, щоб вони підтвердили, що порушення усуне-
ні. А вже на основі цього акта будемо подавати апеляцій-
ну скаргу про усунення вказаних порушень. У терміни ми 
вкладаємось, рішення суду було 21 вересня, а отримали 
ми його 28. Тому  встигаємо усунути виявлені порушення 
та направити апеляційну скаргу. 

МАКАРІВсЬКА 
лІКАРНя 
буДЕ 
ЗАКРИтА?!

підготував Максим КРАВЧЕня.

«М.в.» стало відомо про рішення Київського окружного 
адміністративного суду від 21 вересня 2018 року, справа № 
810/4086/18, в якому зазначено: 

«Суд звертає увагу на те, що факт порушення відповідачем ви-
мог законодавства у сфері пожежної безпеки, цивільного захисту, 
що створюють загрозу життю та здоров'ю людей, підтверджується 
наявним у матеріалах справи, зокрема «Актом перевірки № 62», а 
також на те, що відповідач не спростував наявність порушень.

Вирішив: Застосувати заходи реагування у вигляді повного зу-
пинення експлуатації (роботи) будівель Макарівської Центральної 
районної лікарні (код ЄДРПОУ 01994698) за адресою: Київська 
область, смт Макарів, вул. Богдана Хмельницького, 56, шляхом 
зобов'язання відповідача повністю зупинити експлуатацію вказа-
ного об'єкта до повного усунення порушень, зазначених у акті від 
18.05.2018 № 62».  

КОНКуРс 
«АДВОКАт РОКу – 

2018»
Асоціація адвокатів України (ААУ), починаючи з 

2011 р., щорічно проводить конкурс «Адвокат року». 

Мета проведення Конкурсу – обрати кращих пред-
ставників адвокатури, які гідно захищають своїх клієн-
тів, отримали відповідний авторитет з боку суспільства 
та внесли певний вклад у розвиток інституту адвокатури 
України. ' стор.  4.

П’ятЬ ХуДОЖНІХ КНИГ 
ПРО МАКАРІВ, яКІ ВАРтІ 

ВАШОЇ уВАГИ
Мешканець кожного населеного пункту так чи інакше хоче зна-

ти історію своєї малої Батьківщини. Здавалося б, у час Інтернету 
віднайти і прочитати якісь факти з минулого, не важко. Однак на 
сьогодні вже існують десятки сайтів, де подається не перевірена 
інформація, і досить часто вона є неправдивою. Але існують й інші 
джерела про історію населених пунктів.

Пропонуємо рейтинг книг, у яких міститься інформація про минуле 
Макарова. Сподіваємося, що наш матеріал допоможе вам не потонути в 
океані відвертої маячні про минуле Макарова. ' стор.  3.

 ПОШтОВІ ВІДДІлЕННя 
  підготував Максим КРАВЧЕня.

Олег ДМИТРЕНКО, начальник Центру пошто-
вого зв’язку № 4 (смт Бородянка):

Станом на 2 жовтня тимчасово закриті (на пе-
ріод вакансії  начальника відділення поштового 
зв'язку) наступні ВПЗ у селах: Ситняки, Чорногород-
ка, Ніжиловичі. Доставка пенсії (соціальних виплат), 
періодичних друкованих видань та нереєстрованої 
пошти здійснюється листоношами у цих населених 
пунктах.

Відправити і отримати реєстровані поштові від-
правлення (посилки, перекази) можна в найближ-
чому поштовому відділенні: для мешканців Чор-
ногородки – у ВПЗ Яблунівки, для мешканців села 
Ситняки та Ніжиловичі – у ВПЗ Макарів-1.

Вибачаємось за тимчасові незручності і сподіва-
ємось на розуміння.

«М.в.» стало відомо, що в деяких 
населених пунктах Макарівського 
району не працюють поштові від-
ділення. З чим це пов'язано? Та чи  
зможуть мешканці цих сіл отримува-
ти газети і листи?
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Битва стратегій: тимошенко 
ставить на покращення життя 

людей, порошенко – 
на міжнародні проБлеми

Початок жовтня показав гостру суперечку між двома лідерами перегонів. 
Петро Порошенко з три-

буни парламенту виголосив 
свою промову як кандидата 
на пост Президента. Наго-
лосив про свої здобутки. Зо-
крема, щодо протистояння 
загрозі  з Росії та посилення 
армії. Незручні питання – 
економіки, покращення жит-
тя оминув стороною. Навіть 
«Стратегія-2020» - документ 
виголошений на початку 
президентської каденції – не 
звучав у промові. Очевидно, 
звітувати про виконання цієї 
програми Порошенко ба-
нально не може. 

Натомість, Юлія Тимошенко провела 
форум, присвячений Новому економічно-
му курсу України. 

Петро Порошенко зробив наголос на 
зовнішній політиці. Юлія Тимошенко ж за-
пропонувала своє бачення виходу з кризи 
та підняла теми, які менше стосуються 
міжнародного порядку денного, а більше 
– про рівень життя людей. 

Опоненти часто звинувачують Тим-
ошенко в популізмі та відсутності розу-
міння проблем бізнесу. Натомість, вона 
дуже чітко сформулювала свої пріоритети 
– розвиток бізнесу та перехід від сировин-
ної економіки до інноваційної.

Якщо поглянути на приклад розвинутих 
країн, то тези Тимошенко виглядають ще 
більш обґрунтованими. Адже додана вар-
тість і нові робочі місця створюються там, 
де розробляється повноцінний продукт, а не 
лише матеріал для нього. Відсутність розу-
міння цих процесів може привести до того, 
що більшість населення України буде просто 
непотрібна. У моделі агродержави, яку ство-
рює нинішня влада, велику частину людської 
роботи робитимуть технічні засоби.

Юлія Тимошенко пропонує піднімати 
ринок внутрішнього споживання. Бізнес-
мени зможуть отримувати кредити за ро-
зумними ставками (до 5%), а ринок буде 
рости через те, що українці витрачатимуть 
більше. У той же час її опоненти роблять 
ставку на залучення іноземних інвестицій, 
де головною інвестиційною привабливіс-
тю є дешева робоча сила. Згодьтеся, не 
найкраще позиціонування держави. Укра-
їнці мають добре заробляти та гідно жити, 
а не рахувати копійки для того, щоб ви-
кликати інтерес у міжнародних компаній.  

На відміну від Порошенка, тези для 
Тимошенко писали не професійні спічрай-
тери, а науковці. Тому і текст програми на-
повнений важкими графіками та форму-
лами. Втім, справжній план виходу України 
з кризи так і має виглядати. Відійшовши 
від абстрактних слів, Юлія Тимошенко тим 
самим зробила можливою свою програму 
для критики. Це може свідчити про готов-
ність до діалогу та випрацювання конкре-
тики. Дуже сміливо та нестандартно як 
для вітчизняного політика. 

петро ОхОтін, 
   політолог.

ШАНОВНІ МАКАРІВЧАНИ!
Вітаю вас з Днем захисника Вітчизни – святом мужності, честі й доблесті.
У цей день ми з вдячністю та гордістю згадуємо героїчні постаті нашої історії, 

вшановуємо оборонців рідної землі.
Сьогодні, коли у нашій країні йде війна – її захисником вже став і має шанс і 

честь стати кожний свідомий громадянин.
День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці – це свято кож-

ного, хто захищає сьогодні нашу країну, свято єдності всього народу, а не лише 
дорослого чоловічого населення.

І одночасно це свято відзначається з Днем козацтва, адже козацтво – звитяжна 
історія і велика гордість нашого народу, душа України, її надія і оберіг, а Божа Матір 
вважається заступницею і покровителькою Українського козацького війська, яка 
оберігала і надавала воїнам сил у боротьбі з ворогом.

Бажаю всім захисникам міцного козацького здоров’я, щастя, життєвих гараз-
дів, злагоди, миру і спокою! 

Вадим ТОКАР,
Макарівський селищний голова.

ШАНОВНІ ЗАХИсНИКИ!
ШАНОВНІ ЖИтЕлІ тА ГОстІ МАКАРІВщИНИ!

14 жовтня на Покрову Пресвятої Богородиці, в День  українського козацтва від-
значатимемо ще й велике  державне свято – День захисника України. Поєднання 
цих свят – це  символічний зв’язок  поколінь  від славетної козацької доби до сучас-
ності.

День захисника України увібрав  в  себе  багаті  і  славні  ратні  традиції, уосо-
блюючи мужність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі на всіх етапах її 
історії. Цього дня ми знову повертаємося пам’яттю і серцем до грізних і незабут-
ніх сторінок в житті нашої країни та народу, щоб ще раз осягнути, кому зобов’язані 
мирним небом  над  головою,  можливістю  жити  і ростити  дітей  та онуків. Подвиг 
захисників України — це та велика і велична правда історії, яку нікому і ніколи не 
вдасться спотворити і перекреслити.  Це  –  постійна  школа  виховання  молоді, 
взірець реального,  дієвого  патріотизму  для  кожної  чесної людини і свідомого 
громадянина, наочне свідчення єдності всіх поколінь нашого народу.

Бажаємо усім сили та мужності, мирного неба над українською землею, добро-
буту й родинної злагоди, віри в щасливе майбутнє Української держави.

Олександр ГУЛАК,
голова Макарівської районної ради. 

Тетяна СЕМЕНОВА,
голова  Макарівської  райдержадміністрації.

14 ЖОВтНя – сВятО ПОКРОВИ ПРЕсВятОЇ 
бОГОРОДИцІ, ДЕНЬ уКРАЇНсЬКОГО 

КОЗАцтВА тА ДЕНЬ ЗАХИсНИКА уКРАЇНИ!
14 жовтня вже багато років ми відзначаємо свято Покрови Пресвятої Богороди-

ці, яке для усіх православних є одним з найбільших релігійних свят осені. Українцям 
здавна була притаманна особлива любов, шанування і благоговіння перед святою 
Богородицею. Адже своїми молитвами вона покриває нас від зла і завжди готова  
розпростерти Свій Покров над кожним з нас. Їй відомі всі наші потреби й турботи, 
радощі і печалі. Саме з її покровом і заступництвом всі ми пов’язуємо усі свої надії.

 Цей день також було проголошено Днем українського козацтва. Для козаків 
свято Покрови було найбільшим значущим святом, вони вірили, що свята Покрова 
охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею і покровитель-
кою. Історія українського козацтва – це одна з найвеличніших сторінок життя укра-
їнського народу. 

У найтяжчі часи іноземного поневолення козацтво виступало справжнім захис-
ником рідної землі, оборонцем віри, моралі та державницьких традицій України. 
Впродовж століть могутнє козацьке братство здійснювало вплив на європейську 
історію. Саме з козацького роду вийшли відомі всьому світу діячі національного від-
родження України. Й нині сотні тисяч нащадків козаків розвивають кращі традиції 
своїх предків, котрі є для них взірцем доблесті, шляхетності, відданості Вітчизні. 

 Саме тому День захисника України ми відзначаємо 14 жовтня, як символ нероз-
ривного зв’язку всіх поколінь захисників України, як пам’ять про тих, хто в різний 
час захищав нашу землю від ворога і охороняє її зараз, коли на східних територіях 
України йде боротьба за її незалежність і суверенітет. Попри зміну часів і політичних 
систем, День захисника України асоціюється насамперед з мужністю та стійкістю 
людського характеру, силою духу та відданістю Батьківщині.

 Тож бажаю усім мирного неба, міцного здоров’я, незгасимої енергії, завзяття і 
сили! Нехай божественний покров Пресвятої Богородиці, простягнений над нами, 
уберігає від бід, зла та негараздів!
Роман БЕЛЬМЕГА, 
голова Макарівської районної в Київській 
області організації партії 
«БПП «СОЛІДАРНІСТЬ».

Микола НЕчАЙ, 
голова фракції 

«БПП «СОЛІДАРНІСТЬ» 
Макарівської районної ради.

ДОРОГІ ЗЕМляКИ! ШАНОВНІ ЗАХИсНИКИ 
НЕЗАлЕЖНОЇ  уКРАЇНИ!

Прийміть щиросердні вітання з нагоди Дня захисника Вітчизни! Це свято від-
значається в українському суспільстві в день великого православного свята – По-
крови Пресвятої Богородиці. Саме Свята Покрова здавна була захисницею укра-
їнського козацтва, а тепер і Українського війська.

Сьогодні День захисника Вітчизни є особливим для тих, хто зі зброєю в руках 
боронить нашу землю  від сепаратистської навали на сході України, не дає ворогу 
втілити свої плани та роз’єднати український народ.  Усвідомлюючи своє високе 
призначення – охороняти життя та мирну працю свого народу, сьогоднішнє поко-
ління героїв сучасної історії  України бере  приклад із своїх попередників. Адже лю-
бов до рідної землі та  батьківської хати, повага до українських традицій та рідної 
мови передалася їм у спадок та ні за яких обставин не можуть бути знеціненими.

Шановні захисники Вітчизни! Дякуємо вам за відданість Україні та її народу! 
Нехай наша священна українська земля назавжди буде благословенною, вільною 
та  незалежною!

Бажаємо вам і членам ваших родин міцного здоров'я на довгі роки, злагоди, 
добра і миру, успіхів у повсякденному житті та у військовій службі в ім’я розбудови 
Українського війська! Слава Україні! Слава її героям!  

Макарівська районна організація інвалідів війни, 
Збройних сил та учасників бойових дій.

КИЇВщИНА ВІДЗНАЧИлА ДЕНЬ 
бІЙця тЕРИтОРІАлЬНОЇ ОбОРОНИ

За ініціативи голови Київської обласної державної адміністрації Олександра 
Горгана у жовтні 2017 року було започатковано відзначення Дня бійця територі-
альної оборони у Київській області.

Другий рік поспіль у першу суботу 
жовтня в усіх містах та районах Київської 
області відбулося урочисте відзначення 
свята.

Цьогоріч обласний святковий захід із 
нагоди відзначення Дня бійця територі-
альної оборони у Київській області відбув-
ся на території військової частини Націо-
нальної гвардії України у м. Вишгород.

Як зазначив керівник територіальної 
оборони Київської області, голова Київ-
ської обласної державної адміністрації 
Олександр Горган, це свято стосується 
кожного, хто вважає своїм високим гро-
мадянським обов’язком служіння народу 
України.

Ми розуміємо, що перемога кується 
не тільки в місцях бойових зіткнень, а й в 
кожному місці, де б’ється серце україн-
ського патріота. Наш обов’язок  – показа-
ти агресору, що весь народ, у випадку по-
треби, готовий піднятись і організовано, 
підготовлено чинити опір. Така ситуація 
можлива тільки за однієї умови – наявнос-
ті боєздатного, підготовленого тилу. Тому 
сили територіальної оборони України – 
це фундамент обороноздатності нашої 
держави поряд з боєздатністю Збройних 
сил України, Національної гвардії Украї-
ни, спецпідрозділів усіх правоохоронних 
органів. Територіальна оборона – це на-
ріжний камінь обороноздатності нашої 
держави, – підкреслив очільник Київщини.

Київська обласна державна адміні-
страція, районні державні адміністрації, 

міськвиконкоми (міст обласного значен-
ня), спільно з військовими комісаріатами, 
відзначаючи День бійця територіальної 
оборони, мають твердий намір сприяти 
підвищенню престижу участі громадян в 
системі забезпечення обороноздатності 
держави та завдяки системній роботі  до-
сягти того рівня готовності територіальної 
оборони, який забезпечить ефективне ви-
конання покладених на неї завдань.

Проведення даного заходу сприяє 
максимальному залученню громадян, які 
приписані військовими комісаріатами до 
підрозділів сил територіальної оборони. 
Згідно з концепцією заходу бійці підрозді-
лів територіальної оборони мають можли-
вість ближче познайомитись між собою, 
командирами підрозділів, взводів та рот 
охорони.

Кожен з нас розуміє, що наші вміння, 
у випадку необхідності, готувати блок по-
сти, забезпечувати режим комендант-
ського чи військового часу, проводити до-
гляди транспортних засобів, здійснювати 
охорону об’єктів критичної інфраструкту-
ри, а, якщо доведеться, то і вміти конспі-
руватись та організовувати підпілля і рух 
опору – це глибокі й точні знання, якими 
повинен володіти кожен боєць територі-
альної оброни. Тому сьогоднішній день 
– можливість набути особливі знання, які 
будуть дорого коштувати ворогу, – заува-
жив Олександр Горган.

У рамках відзначення Дня бійця те-
риторіальної оборони у Київській області 
учасники заходу продемонстрували за-
няття з вогневої, військово-медичної, ін-
женерної та спортивної підготовки. Також 
відбулися показові виступи дитячих та мо-
лодіжних організацій, які займаються вій-
ськово-патріотичною підготовкою.

Під час заходу відбулося вручення по-
дяк і посвідчень військовозобов’язаним, 
що призначені до загону територіальної 
оборони.

інформація Київської ОДА.
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Як капелан 
( в і й с ь к о в и й 
священик) я 
більше 30 разів 
бувала в зоні 
АТО. Я спілку-
юсь там і тут, на 
мирній терито-
рії, із ветерана-
ми війни. Тема, 
яку я хочу роз-
крити: поро-
зуміння демо-
білізованих із 
суспільством. 

Я хочу трішки розповісти про них, аби ви зрозуміли, як 
вони мислять, чому вони такі «дивні», агресивні, чому у 
ЗМІ так багато пригод за участі учасників АТО.

Трішки статистики. 58 тис. американців загинули у 
в’єтнамській війні. Згідно з різними джерелами, протя-
гом наступних десяти років 60 тис. демобілізованих вчи-
нили «суїцид».

50 % ветеранів різних війн, в яких брали участь амери-
канці, які повернулися, мають алкогольну та наркотичну 
залежність, 25 % – вчинили суїцид, і лише 25 % вливають-
ся в суспільство, тобто це люди, які можуть соціалізува-
тися. І це при тому, що там такий соцпакет, така повага 
до ветеранів! По Україні поки що немає статистики, але 
вже зараз відомо більше як про 500 фактів суїциду вій-
ськових, що брали участь в АТО. Кожне десяте подружжя 
– розлучається.

Ніколи не забувайте, що наші військові – це герої! 
Вони тримають мирне небо над нами, щоб наше міс-
то могло розвиватись, а ми в ньому жили спокійно, щоб 
наші дітки могли ходити в дитячі садочки та школи.

Людина, яка повернулася з війни, ніколи не буде та-
кою, якою вона туди йшла. Війна залишається назавжди. 
Як і контузія.

Він начебто повертається з війни, але травма, яку 
він там отримав, може інколи зрівнятись із травмою, яку 
він отримує при поверненні. Один вояка якось сказав: я 

знаю, як перемогти ворога, але не знаю, як жити серед 
своїх.

У них відбувається дуже сильна переоцінка цінностей. 
Багато з них втратили побратимів на війні. Вони не розу-
міють, чому суспільство таке матеріальне. «Чому ви тру-
ситесь, що євро піднялось? Тут мій товариш загинув…» У 
них зовсім інша картина життя – і це вже назавжди. Коли 
він повертається, в нього дуже багато руйнується мрій, 
сподівань, бо вони не бачать позитивних змін. «За що ми 
воювали?» – думаю, вже всі чули цю фразу. Це їхній біль.

Ветерани, які повертаються, не бачать півтонів: у них або 
чорне, або біле. Або ворог, або друг. Або добре, або погано. 
Я колись була на «нульовці» – і там усе зрозуміло, ворог на-
впроти – він стріляє. Але коли стріляє місцеве населення у 
спину – це дуже важко. Я коли приїжджаю в зону АТО, завжди 
питаю про ставлення місцевих. Дехто мені показував автівки 
постріляні. Вдень посміхаються, а вночі стріляють…

На війні вони живуть інстинктами виживання. У них 
мета: вижити і виконати наказ. Ці інстинкти вироблені на-
завжди. Вони приїжджають сюди і не знають, як їх при-
стосувати до мирного життя. Нещодавно один сказав: 
я боюсь ходити по траві, бо там може бути розтяжка. Я 
кажу: заспокойся, ти – в мирному місті. А він по кущах ди-
виться… Вони роками жили в небезпеці!

Багато з них втратили побратимів. Особливо важко, 
коли загинув хтось поруч, або коли посварились – той за-
гинув, а ти не попросив пробачення, і вже нічого не мо-
жеш зробити. І вони повертаються із почуттям провини: 
чому не я? чому він?

Багато з них втрачають довоєнних друзів. Їм з ними 
просто стає нецікаво. Часом вони повертаються поране-
ними, і друзі їх просто кидають. Для них це дуже важко.

Вони бачать нічні жахи, через це не сплять ночами. 
Багато в кого посттравматичний психічний розлад. Це 
дуже ускладнює життя на мирній території.

Не дивуйтеся, якщо побачите на вулиці воїна, який 
зупинився посеред міста і загубився. Це буває на запах 
солярки чи крові, або коли місце на щось схоже… І його 
перемикає. Він бачить флешбек, не розуміє, де перебу-
ває. Він може бути посеред нашого чудового міста і ба-
чити картину війни.

Бувало, приходить дружина ветерана з синцем. Пи-
тають: звідки? Не подала бронік уночі… Така реакція. То 
вони дружин «в окопи стягують», то ще щось, кричать 
вночі. Їм дуже складно! Втрачається порозуміння у сім’ях. 
Дружина жила окремо, він – жив окремо. У них різні спо-
дівання. Вона думає: ну от, повернеться, картоплі нако-
пає, дітей у школу водитиме, гроші будуть, перекриємо 
стріху… А він думає: повернусь додому, нарешті поїм 
нормально. Хай мене тільки ніхто не чіпає. Доводиться 
вчитися наново жити разом. Ще одна проблема: інколи 
діти їх не впізнають, не сприймають. Багато ветеранів за-
криваються у собі – не хочуть спілкуватись ні з ким.

Але є і позитивні зміни після повернення: особиста 
зрілість, близькість до Бога, цінність військового братер-
ства і родини, народження нових дітей, вступ до вищих 
навчальних закладів – на щастя, є спеціальна програма.

КільКа Порад:
Ніколи не називайте їх «АТОшниками»! В усьому світі їх 

називають ветеранами. Давайте не будемо знецінювати 
їхній подвиг. Навіть якщо він випивший. Він таким чином 
стрес знімає… Пам’ятайте, що війна – це дуже страшно.

Не питайте їх нічого про війну і про політику. Ви знову 
їх повертаєте у цей стрес. Якщо заговорив сам – поста-
райтеся їх почути. Не сперечайтесь! Просто вислухайте. 
Не дратуйте. Будьте щирими! Ветерани, що повернулись 
із АТО, бачать тебе вздовж і впоперек.

Салюти і петарди. Вже не знаю, як з цим боротись… 
Я часто буваю в зоні АТО – цей звук настільки схожий! Я 
підлітаю на ліжку! А хлопці просто ховаються під диван і 
кричать усій сім’ї: лягайте! Для них це дуже важко.

Не жалійте їх, а просто поважайте. Якщо це інвалід 
без кінцівки – не треба жаліти. Їм це не подобається. Про-
сто поважайте і допоможіть їм.

Не робіть різких звуків і ніколи не підходьте до них зі 
спини. Не можна стукати по плечу ззаду! Хочеш щось 
сказати – обійди, подивись в очі і скажи. Тоді він тебе по-
чує. Інакше він може просто вдарити.

Головне – терпіння, повага і любов. Вони – герої, і 
вони цього заслужили. Давайте прикрасимо їхнє життя і 
станемо їхніми друзями.

«...я ЗНАЮ, яК ПЕРЕМОГтИ ВОРОГА, АлЕ НЕ ЗНАЮ,  

яК ЖИтИ сЕРЕД сВОЇХ...» Лариса КОГУт,  військовий капелан.

ЗАДОВОлЬНИлИ 
ПРОХАННя 

лЮДЕЙ
До Копилівської сільської ради неодноразово 

звертались мешканці, особливо люди похилого віку, 
щодо встановлення зупинок громадського тран-
спорту.

Аби якнайшвидше задовольнити прохання людей на-
віть на сторінці соціальних мереж було запропоновано 
декілька варіантів зупинок і користувачі могли вносити 
свої пропозиції та корективи.

І ось тепер чотири сучасні зупинки вже радують око і 
жителів села, і його гостей. Незабаром на кожній зупин-
ці з’являться камери відеоспостереження, освітлення та 
пристрої для зарядки мобільних телефонів.

інф. Копилівської сільської ради.

продовження. поч. на 1 стор.
5. БЕЙЛін п. «нАЙДОРОЖЧЕ», 1960 р.

Автор книги лікар Павло 
Бейлін свого часу очолював 
Макарівську районну лікар-
ню. Крім того, він є автором 
не однієї художньої книги. 
Сюжети створював на ре-
альних фактах зі своєї біо-
графії. У книзі «Найдорож-
че», наприклад, йде мова 
про Макарівський райком 
партії та лікарню в Макарівці. 
Хоч  назва населеного пункту  
і змінена, проте, прочитавши 
роман, стає зрозумілим, що 
автор описав свій період пе-
ребування на Макарівщині.

4. АнДРУСяК і. «Життя Ви-
ДАтних ДітЕЙ», 2009 р.

До збірника увійшли художні 
оповідання про дитинство п’яти 
відомих людей України. І відкриває 
книгу автор розповіддю про дитин-
ство Данила Туптала. У художній 
формі Іван Андрусяк описує юнаць-
ки роки Данила у Макарові. Книга 

буде цікавою не лише ді-
тям, а й їхнім батькам.

3. ШКЛяР В. «МАРУСя», 
2016 р.

Багатьох здивує по-
трапляння до нашого 
рейтингу бестселеру од-
ного з найпопулярніших 
авторів України. Але на-
справді в книзі є згадка 
про один факт з історії 

Макарова, про який і досі мало що відомо. Мова йде про 
бій між військом отамана Соколовського і більшовиками 
поблизу базару в Макарові. Щодо бою, то істориками він 
підтверджений, але деталей про нього майже немає.

2. КУЛАКОВСЬКиЙ В., СиЧЕнКО п. 
«ОЙ ГУК, МАти, ГУК», 1972 р.

У книзі наших відомих 
земляків описано повстан-
ня під керівництвом І. Бон-
даренка. Значна частина 
книги присвячена подіям на 
теренах Макарівщини. Ну, а 
родзинкою твору, на нашу 
думку, є опис штурму Мака-
рівського Городища як і сам 
опис історичної пам’ятки. 
Навіть через сорок років 
після написання ця книга не 
втрачає  своєї актуальності. 
Ми її рекомендуємо всім, 
хто цікавиться історією Го-
родища та Гайдамаччиною.

1. КОКОтЮхА А., «БАГРяниЙ РЕЙД», 2016 р.
А очолив наш рейтинг, ще один популярний сучасний 

письменник України – Андрій Кокотюха. Його друга книга 
з трилогії про національно-визвольний рух в Україні по-
вністю присвячена подіям на Макарівщині у 1944 р. А. 

Кокотюха чи не першим заго-
ворив у своєму романі про те, 
що представники ОУН діяли як 
у районі, так і в самому Мака-
рові наприкінці 1940-х – почат-
ку 1950-х рр. Цінність роману 
ще й у тому, що автор перед 
тим, як написати його, особис-
то відвідав ті населені пункти, 
про які писатиме. А тому в кни-
зі максимально точно подано 
географію Макарівщини. 

Більш детально про те, як 
створювалася ця книга, ви мо-
жете прочитати на сайті газети 
«Макарівські вісті» в інтерв’ю з 
А. Кокотюхою.

інф. «М.в.».

П’ятЬ ХуДОЖНІХ КНИГ ПРО МАКАРІВ, 

яКІ ВАРтІ ВАШОЇ уВАГИ
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Тиждень
12 жовтня 1947 р.

У західних об-

ластях Укра-

їнської РСР 

розпочалася 

наймасовіша 

за повоєн-

ний період 

депортація 

українців.

13 жовтня 1923 р.

Народився 

Михайло  

СІКОРСЬКИЙ, 

український 

історик.

 14 жовтня  1920 р.
У с. Соснівка 

народився 

Герой Радян-

ського Союзу 

Володимир 

ПОПОВИЧ.

Осінь вже прикрасила 
перші дні жовтня золотави-
ми фарбами. Цієї чудової, 
багатої на палітру частини 
року доречно відзначають 
одну із всесвітніх подій, 
присвячених музиці – такій  
же різноманітній і багатій 
на звукові форми, як  осіння 
пора. Так,  5 жовтня у ма-
ленькому, але затишному 
оновленому залі Макарів-

ської дитячої школи мис-
тецтв відбувся концерт, присвяче-
ний Міжнародному дню музики.  Зі 
сцени лунала українська народна, 
класична та популярна сучасна му-
зика у виконанні Вікторії Кот, Марії 
і Тетяни Сокирко, Віталія Юхимця, 
Софії Ноздріної, Антона Ясинець-
кого, Аліни Грищенко, Олега Токма-
кова, Валерії Гвоздіковської, Полі-

ни Кондратенко, Тетяни Онищенко, 
Богдана Зінового, Данила Дикуна 
та Михайла Бабича.

У залі панувала тепла творча ат-
мосфера, яку створили талановиті 
юні музиканти разом зі своїми ви-
кладачами: Віктором Садковським, 

Оленою Кривоносовою, Борисом 
Куксою, Тетяною Скорик, Світла-
ною Чихун, Галиною Кравченко, 
Світланою Хахлюк, Святославом 
Трощуком, Вікторією Йовенко, Ін-
ною Яковенко та Іриною Саленко. 

Галина КРАВЧЕНКО,
викладач класу цимбал 

Макарівської ДШМ.

КОнКУРС «АдВОКАТ РОКУ – 2018»
Закінчення. Поч. на 1 стор.
Конкурс складається з трьох етапів: 
– подача анкет номінантами; 
– проведення on-line голосування, ви-

значення переможців конкурсною комісі-
єю;

– урочисте нагородження переможців.
Прізвища переможців конкурсу опри-

люднюються в журналі «Публічні люди» та 
в спеціальному виданні ААУ «Бюлетень», 
присвяченому Конкурсу «Адвокат року».

Кращих адвокатів визначають за номі-
націями:

– Кращий політик-юрист.
– Кращий in-house lawyer.
– Кращий журналіст, який пише на 

юридичні теми.
– Краща юридична ТВ програма.
– Адвокат-науковець.
– Юрист-громадський діяч.
– Юрист-законотворець.
Майбутнім переможцям була за-

пропонована 21 практика, а саме:
– кримінальне право;  
– цивільне право;
– сімейне право; 

– фінансове та 
банківське право; 

– податкове 
право; 

– аграрне та 
земельне право; 

– медичне та 
фармацевтичне 
право; 

– корпоратив-
не право; 

– господар-
ське (комерційне) 
право;

– міжнародний 
арбітраж; 

– міжнародне 
торгове право; 

– злиття та по-
глинання; 

– антимонопольне і конкурент-
не право; 

– IT право;
– іноземні інвестиції;
– антирейдерська практика;
– митне право;
– право інтелектуальної влас-

ності;
– трудове право;
– медіа-право;
– морське і транспортне пра-

во.
Конкурсна комісія обирала по 

5 переможців у кожній із запропо-
нованих практик.

Церемонія нагородження Кон-
курсу «Адвокат року – 2018», яка зі-
брала на червоній доріжці близько 
300 представників правової еліти 
України, відбулася 5 жовтня у готелі 
«Hyatt Regency Kyiv».

Церемонію відкрила прези-
дент ААУ Зоя Ярош.

З вітальним словом виступили 
Голова Наглядової ради ААУ Оль-
га Дмитрієва, партнер конкурсу 
Amber Law Company Семен Ха-
нін, світський партнер конкурсу «Публічні 
люди» Олена Ходос, та Голова Ради суддів 
України Олег Ткачук.

Однією з переможниць в номінації 
аграрного та земельного права стала 
Ксенія ЖЕлІЗНяК (АО «ARTIUS»). Нага-

даємо, що Ксенія Желізняк (Гординська) є 
золотою медалісткою Макарівського НВК 
«ЗОШ І ст. – районна гімназія». 

Вітаємо нашу землячку і бажаємо не 
зупинятись на досягнутому та підкорюва-
ти нові вершини!

Інф. «М.в.».

МУЗиЧнА ОСІнь-2018 Галина ГОНЧАРЕНКО: «не УяВляю 
СВОгО жиТТя беЗ пІСнІ…» 

Коли уважно вслухатися в українську пісню, починаєш розуміти, що саме в ній найчутли-
віше розпізнається кожна риса нашого народу. У ній цілюща сила,  душа нації. Це з малих літ 
розуміла Галина Федорівна Гончаренко, яка ще з дитячих років плекала у собі любов до на-
родних свят, обрядів та звичаїв,  любов до української народної пісні. І пронесла цю любов 
через своє життя, передаючи людям, своїм дітям, онукам і правнукам. 

Народилася Галина Федорівна 14 жовтня 
1938 року в с. Острійки Узинського (нині Біло-
церківського району) Київської області. Співати 
навчилася, мабуть раніше, ніж говорити. ЇЇ силь-
ний і яскравий за тембром голос любили і слуха-
ли із задоволенням не тільки рідні, а  й друзі та 
односельці. 

 Трудову діяльність розпочала з 1957 року 
на посаді вчителя співів Телешівської середньої 
школи Рокитнянського району. Завжди Галина 
Федорівна була активною учасницею художньої 
самодіяльності, тому ще з дитинства особливо 
ставилася до сцени, на якій не один раз демон-
струвала свій талант. Тож  не випадковим було 
рішення удосконалювати майстерність у Київ-
ському училищі культури. 

Тут вона закінчила відділення хормейстерів. 
Тут отримала направлення на роботу в Макарів-
ський районний Будинок культури, де зустріла 
своє конання – Леоніда, з яким згодом стали на 
весільний рушник. І з 1964 року почала працю-
вати на культурній ниві:  художнім керівником, 
старшим методистом районного Будинку куль-
тури. 

За час роботи в РБК керувала хорами, во-
кальними ансамблями, агітбригадою, які нео-
дноразово брали участь у різнорівневих конкур-
сах та фестивалях, де ставали переможцями. У 
1989 році, разом з ініціативною групою любите-
лів народної пісні, створила ансамбль «Чебреці». 

Натхненна праця з учасниками колективу 
відкрила нову, яскраву сторінку у творчій біогра-
фії Галини Федорівни. З 1991 року і по даний час 
вона є незмінним  керівником народного ама-
торського фольклорного колективу, який  одним 
з перших в області зібрав місцевий матеріал і 
відродив старовинний обряд «Поліське весілля» 
та успішно показав  його на обласному огляді-
конкурсі імені  П. Чубинського. «Чебреці» довгий 

час були візиткою селища. Серед колективів, 
яким до цього часу Галина Федорівна віддає час-
тину творчих вмінь, своєї душі,  є  хор ветеранів 
війни та праці Макарівського РБК. 

 15 липня 1999 року за добросовісне став-
лення до обраної справи, високий професіона-
лізм Указом Президента України Г.Ф. Гончаренко  
було присвоєно почесне звання «Заслужений 
працівник культури України». 

14 жовтня Галина Федорівна святкує 80 років 
від дня народження. Скільки ж пісень за цей час 
було проспівано!… Скільки концертів, виступів, 
фестивалів, конкурсів… А скільки ще попереду! 

Незважаючи на поважний вік, вона досі енер-
гійна і креативна. Є творчим наставником не 
тільки для «Чебреців», а для всього колективу 
районного Будинку культури. Свій досвід, любов 
до культосвітньої справи, до народної творчості 
передає колегам по роботі. Творчі плани  Гали-
ни Федорівни Гончаренко великі. Та найголовні-
шим пунктом із них є підготовка до святкування у 
2019 році 30-річчя колективу «Чебреці».

людмила КОлОС,
директор Макарівського  районного 

Будинку культури.
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В ІСТОРІї

З ГЛИБИН ІСТОРІЇ:

15 жовтня 1992 р.
Піднято кло-

потання перед 

Київською об-

ласною радою 

про утворення 

Мостищанської 

сільської ради.

 

16 жовтня 1918 р.

У с. Ніжиловичі 

народився 

Олександр 

ПІДСУХА, 

відомий укра-

їнський поет та 

редактор.

17 жовтня 1957 р. 
У с. Калинівка перейменовано колгосп 
ім. Кагановича на колгосп «Зоря комунізму».

18 жовтня  1968 р.
У с. Липівка введено в експлуа-
тацію клуб.

Перший візит до Макарова для співака стався во-
сени 2007 р. Він, на жаль, був менш приємним. 

27 вересня 2007 р. Валерій Харчишин потрапив в авто-
мобільну аварію на шосе Київ – Чоп. І саме в Макарівській 
Центральній районній лікарні  йому рятували життя. Лі-
дера «Другої ріки» поставила на ноги операція з підшиву 
розірваної нирки, яку провели хірург Петро Михайлович 
Туряниця (нині, на жаль, покійний), уролог Едуард Мар-
целович Чайковський та анестезіолог Олександр Анато-
лійович Зіновий.

Ось як про ті далекі події згадує сам Валерій 
 ХАРЧИШИН: 

На станції «Дачна» я за звичкою подивився на зупин-
ку автобусів, чи немає кого із знайомих житомирян, щоб 

підкинути до рідного міста. Нікого не виявилося, і я до-
дав газу. За вікном накрапав дощ, монотонно миготів ас-
фальт. Проїхав всього 51 кілометр від Києва і раптом... 
Якась вантажівка, багато дерев і стовп. На цьому памо-
роки забило...

Мене відвезли в Макарівську лікарню. Трохи боліла рука 
і нило в боці, хотілося пити. Тут же прибули в лікарню брат, 
музиканти з гурту і батько дружини Юлії. Брат почав крича-
ти на лікарів, дзвонив до Міністерства охорони здоров’я. 
Батько Юлі, теж  лікар, хотів забрати мене в Житомир. Я на-
полягав на своїй думці, вимагав, щоб мене везли до Києва. 
На щастя, досвідчений макарівський хірург категорично від 
цього відмовився. Не пам’ятаю, як його звуть (П.М. Туряни-
ця – В.Г.), але щиро вдячний цій людині, готовий цілувати 
йому руки. Він твердо вирішив, що слід робити термінову 
операцію. Її провели прямо в рентген-кабінеті. Не можна 
було втрачати час. Пам’ятаю, я благав лікарів зберегти мені 
всі органи, нічого не відрізати…».

Також мені вдалося по-
говорити про події того осін-
нього дня з анестезіологом Олександром Анатолійо-
вичем ЗІНОВИМ:

– Пане Олександре, що Ви пам’ятаєте про події 
27 вересня 2007 р.?

– Якби Ви не назвали дату, я б не згадав, коли це ста-
лося. Для нас це був звичайний трудовий день і чергова 
операція. Чимось особливим той день не запам’ятався… 
Валерій Харчишин приймався як звичайний пацієнт і осо-
бливого дня нього нічого не робилося…

– Рішення про термінову операцію було особисте 
хірурга чи Ваше спільне?

– Це було особисте рішення хірурга – покійного Петра 
Михайловича Туряниці. Він провів обстеження, поставив 
діагноз і вирішив робити термінову операцію. Транспор-
тування Валерія і кожна хвилина затримки погіршували б 
стан. А тому потрібно було оперувати відразу і на місці.

Вирішальним моментом в ситуації з Валері-
єм стало те, що діагноз  поставили вчасно і пра-
вильно. Зволікання в кілька години призвело б 
до сумного фіналу.

– Тиск з боку друзів Харчишина був 
сильним?

– Тиску на нас не було. Та й взагалі на нас 
трьох, хто проводив операцію, тиснути не 
можливо. Хірургічне відділення було закритим 
і нікого в нього не пускали, а тому сторонніх 
людей під час прийняття рішення у кабінетах 
не було.

З боку друзів Валерія швидше була допо-
мога ніж тиск. Вони протягом півтори години 

привезли нам все, що по-
трібно  для проведення 
операції. Дістали ті препа-
рати, яких навіть не було в 
Макарові.

– Ви знали кого опе-
руєте?

– На момент початку 
операції ми вже знали, хто 
пацієнт.

– Операція була важ-
кою?

– Для пацієнта сама 
операція була середньої 
тяжкості. А в плані про-
гнозу, тобто як все розви-
ватиметься далі, то дуже 
серйозна. Для нас це була 
чергова звичайна опера-
ція.

– Чи спілкуєтесь Ви з Валерієм Харчишиним піс-
ля операції?

– Він мені дзвонив і дякував за операцію буквально 
через півроку. Потім періодично зідзвонювалися. Та зго-
дом я втратив контакти і спілкування припинилося. Але, 
дякуючи Дню Макарова, знову налагодили контакти.

– як пройшла Ваша зустріч на День Макарова?
– Пройшла зустріч гарно. Валерій впізнав мене. Від-

разу згадав про операцію. Подякував за все, що було 
зроблено в той день і подарував диск з написом «Дякую 
за життя». Також згадали покійного Петра Михайловича.

– Ваші побажання нашим читачам.
– Читачам газети «Макарівські вісті» бажаю берегти 

власне здоров’я. Вчасно проходити всі медичні огляди. І 
бути обережними в житті. Адже не всім може так пощас-
тити, як Валерію в той осінній день.

Спілкувався Віталій ГЕДЗ.

нАВІялО днеМ 

МАКАРОВА…
6 жовтня у Макарові весело святкували День міста. Апогеєм 

вечора був виступ гурту «Друга ріка». А мені відразу згадалося, що 
для лідера гурту Валерія Харчишина це вже не перший візит до на-
шого містечка.
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Примітка: Цифрові позначки у програмах 
вказують на класифікацію:
(1к.) 1 категорія – без обмеження.
(2к.) 2 категорія  («12+» або «16+») – передачу 

або фільм можна дивитися дітям лише  у присутності 
батьків;

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

•
•

•

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

середа, 17 жовтня

вівторок, 16 жовтня

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 9.40, 11.50, 13.15, 15.10 III 

лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини

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

9.30 Погода
11.25, 14.40 Телепродаж
16.00 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. 
Стрiльба з лука (дiвчата)

18.00 III лiтнi Юнацькi 
Олiмпiйськi iгри 
2018. Баскетбол 3х3. 
Чвертьфiнали

20.00, 21.50 III лiтнi Юнацькi 
Олiмпiйськi iгри 2018. 
Легка атлетика. 

 Фiнали
21.25 Олiмпiйська доба
0.50, 1.10 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. 
Художня гiмнастика

2.55 III лiтнi Юнацькi 
Олiмпiйськi iгри 
2018. Стрiльба з лука. 
Чвертьфiнал (дiвчата)

5.10 III лiтнi Юнацькi 
Олiмпiйськi iгри 2018. 
Стрибки в воду
КАНАЛ «2+2»

6.00 М/ф
8.00 Т/с «Пляжний коп 2». (16+)
8.55, 0.55 Т/с «Пляжний коп 

3». (16+)
9.50, 17.15 Загублений свiт
12.55 Нове Шалене вiдео по-

українськи
13.25 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА». 

(16+)
15.25 Х/ф «МОРСЬКI КО-

ТИКИ ПРОТИ ЗОМБI». 
(16+)

18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАI
19.25, 20.30 Т/с «Ментiвськi 

вiйни. Харкiв». (16+)
21.35, 23.15 Т/с «Касл 8». (16+)
1.50 Облом.UA

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

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

19.30, 0.45, 5.25 ТСН
9.30 Чотири весiлля

10.50, 12.20 Одруження 
наослiп

12.45, 14.15 Мiняю жiнку
15.45 Сiмейнi мелодрами
17.10 Т/с «Величне столiття. 

Нова Володарка»
19.20 Секретнi матерiали
20.35 Чистоnews
20.45 Х/ф «ДВI МАТЕРI». 

(12+)
21.45, 23.35, 0.50 Модель XL 2
1.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»
ПЛЮСПЛЮС

5.30, 9.55 Кориснi пiдказки
7.05, 14.00 М/с «Дружба - це 

диво»
7.35, 16.10 М/с «Нелла - прин-

цеса-лицар»
8.10, 13.00 М/с «Лiкар Плю-

шева»
8.30, 13.30 М/с «Джейк i пiрати 

Небувалiї»
8.50, 11.40 М/с «Свинка 

Пеппа»
9.15 М/с «Шопкiнс»
9.20 М/с «Ескiмоска»
9.40, 4.00 Казка з татом
11.50 М/с «Герої в масках»
12.05 М/с «Растi Механiк»
12.30 М/с «Щенячий патруль»
14.20 М/с «Суперкрила. Джетт 

i його друзi»

14.35 М/с «Трансформери: 
Роботи пiд прикриттям»

15.00 М/с «Тобот»
15.25, 19.00 М/с «Нiндзяго»
15.45 М/с «Маленький зоома-

газин. Наш власний свiт»
16.40, 20.30 М/с «Софiя Пре-

красна»
17.10, 20.50 М/с «Зак Шторм»
17.45, 21.20 М/с «Бейблейд: 

Вибух. Еволюцiя»
18.10, 23.05 М/с «Iнфiнiтi 

Надо»
18.35 М/с «Монкарт»
19.30, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.55 М/с «Елвiн i бурундуки»
21.45 М/с «Оггi та кукарачi»
22.50 М/с «Джеймi-щупальця»
23.30 Знiмала мама
2.45 М/ф

IНТЕР
5.40 М/ф
6.10, 23.00 «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
10.10, 12.25 Т/с «Абатство 

Даунтон»
13.00, 21.00 Т/с «Платня за 

порятунок». (12+)
14.00 Склад злочину
14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 2.25 Стосується 
кожного

20.00 Подробицi
22.00 Т/с «Однолюби»
0.00 Т/с «Розвiдники». (16+)
3.10 Орел i решка. Шопiнг
4.30 «Подробицi» - «Час»
5.10 Top Shop

НОВИЙ КАНАЛ
3.25 Зона ночi
4.50 Абзац
6.30, 7.45 Kids` Time
6.35 М/с «Том i Джерi шоу»
7.50, 0.05 Київ вдень i вночi. (16+)
8.45 Т/с «Любов напрокат». (12+)
10.35 Т/с «Вiдчайдушнi до-

могосподарки». (16+)
16.50, 19.00 Хто проти блонди-

нок? (12+)
21.00 Будиночок на щастя. (12+)
22.00 Х/ф «КОНВОЇРИ»
1.05 Х/ф «МОБIЛЬНИК». 

(18+)
СТБ

4.55 Т/с «Анатомiя Грей»
6.45, 15.30 Все буде добре!
8.45, 20.00, 22.45 МастерШеф. 

(12+)
13.00 Битва екстрасенсiв. (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Один за всiх. (16+)
19.00 Т/с «Коли ми вдома»

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

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

ни з К. Стогнiєм
10.10 Антизомби
12.05, 13.20 Х/ф «ЖIНКА-

КIШКА». (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 21.25 Т/с «Папаньки». 

(12+)
16.20 Дизель-шоу. (12+)
17.45 Т/с «Марк+Наталка». 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
22.40 «На трьох». (16+)
23.40 Х/ф «ПРИБРАТИ КАР-

ТЕРА». (16+)
1.40 Х/ф «ПОВIНЬ»
3.15 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»
КАНАЛ «УКРАЇНА»

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Укра-
їною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.50 Сьогоднi

9.30 Зоряний шлях

10.30 Свекруха або невiстка
11.20, 3.10 Реальна мiстика
13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливостi. (12+)
16.00 Iсторiя одного злочину 

3. (16+)
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2». (12+)
19.50 Говорить Україна
21.35 Футбол. Лiга Нацiї 

УЄФА. Україна - Чехiя
0.10, 2.20 Т/с «CSI: Маямi». 

(16+)
1.50 Телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.20 М/ф «Джастiн та лицарi 

доблестi»
11.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми»
13.00, 20.00 Танька i Володька
14.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою
15.00, 3.40 Вiталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весiлля
19.00, 23.00 ЛавЛавСar 3
22.00 Сiмейка У
0.00 Країна У
1.00 Т/с «Домашнiй арешт»
1.50 Теорiя зради
5.50 Кориснi пiдказки

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 9.40, 1.00, 1.10 III лiтнi 

Юнацькi Олiмпiйськi iгри 
2018. 

 Стрибки в воду
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

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

ранку, Країно!
9.30 Погода
11.50, 14.40 Телепродаж
12.10, 13.15, 15.10 III лiтнi 

Юна-цькi Олiмпiйськi 
iгри 2018

16.00 III лiтнi Юнацькi 
Олiмпiйськi iгри 2018. 
Пляжний волейбол. 
Фiнали (юнаки)

18.35 III лiтнi Юнацькi 
Олiмпiйськi iгри 2018. 
Баскетбол 3х3. 

 Пiвфiнали
20.00, 21.50 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. 
Пляжний волейбол. 
Фiнали (дiвчата)

21.25 Олiмпiйська доба
23.30 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. 
Карате. Фiнали

2.30 III лiтнi Юнацькi 
Олiмпiйськi iгри 2018. 
Стрiльба з лука. Фiнали

4.45 III лiтнi Юнацькi 
Олiмпiйськi iгри 2018. 
Баскетбол 3х3. Фiнали
КАНАЛ «2+2»

6.00 М/ф
8.00 Т/с «Пляжний коп 2». 

(16+)
8.55, 0.55 Т/с «Пляжний коп 

3». (16+)
9.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАI
10.55, 17.15 Загублений свiт
12.55 Помста природи
13.30 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА 

2: ВIСЬ ЗЛА». (16+)
15.25 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА: 

КОЛУМБIЯ». (16+)
19.25, 20.30 Т/с «Ментiвськi 

вiйни. Харкiв». (16+)
21.35, 23.15 Т/с «Касл 8». (16+)
1.50 Облом.UA

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

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

19.30, 0.45, 5.25 ТСН

9.30 Чотири весiлля
10.55, 12.20 Одруження 

наослiп
12.45, 14.15 Мiняю жiнку
15.45 Сiмейнi мелодрами
17.10 Т/с «Величне столiття. 

Нова Володарка»
19.20 Секретнi матерiали
20.35 Чистоnews
20.45 Х/ф «ДВI МАТЕРI». 

(12+)
21.45, 23.40, 0.50 Король 

десертiв
1.50 Свiтське життя

ПЛЮСПЛЮС
5.30, 9.55 Кориснi пiдказки
7.05, 14.00 М/с «Дружба - це 

диво»
7.35, 16.10 М/с «Нелла - прин-

цеса-лицар»
8.10, 13.00 М/с «Лiкар Плю-

шева»
8.30, 13.30 М/с «Джейк i пiрати 

Небувалiї»
8.50, 11.40 М/с «Свинка 

Пеппа»
9.15 М/с «Шопкiнс»
9.20 М/с «Ескiмоска»
9.40, 4.00 Казка з татом
11.50 М/с «Герої в масках»
12.05 М/с «Растi Механiк»
12.30 М/с «Щенячий патруль»
14.20 М/с «Суперкрила. Джетт 

i його друзi»

14.35 М/с «Трансформери: 
Роботи пiд прикриттям»

15.00 М/с «Тобот»
15.25, 19.00 М/с «Нiндзяго»
15.45 М/с «Маленький зо-

омагазин. Наш власний 
свiт»

16.40, 20.30 М/с «Софiя Пре-
красна»

17.10, 20.50 М/с «Зак Шторм»
17.45, 21.20 М/с «Бейблейд: 

Вибух. Еволюцiя»
18.10, 23.05 М/с «Iнфiнiтi 

Надо»
18.35 М/с «Монкарт»
19.30, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.55 М/с «Елвiн i бурундуки»
21.45 М/с «Оггi та кукарачi»
22.50 М/с «Джеймi-щупальця»
23.30 Знiмала мама
2.45 М/ф

IНТЕР
5.40 М/ф
6.10, 23.00 «Слiдство вели...» з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з Iнтером
10.00, 12.25 Т/с «Абатство 

Даунтон»
13.00, 21.00 Т/с «Платня за 

порятунок». (12+)
14.00 Склад злочину
14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 2.30 Стосується 
кожного

20.00 Подробицi
22.00 Т/с «Однолюби»
0.00 Т/с «Розвiдники». (16+)
3.15 Орел i решка. Шопiнг
4.30 «Подробицi» - «Час»
5.15 Top Shop

НОВИЙ КАНАЛ
3.05, 2.45 Зона ночi
4.45 Абзац
6.35, 7.50 Kids` Time
6.40 М/с «Том i Джерi шоу»
7.55, 0.00 Київ вдень i вночi. 

(16+)
8.50 Т/с «Любов напрокат». 

(12+)
10.45 Т/с «Вiдчайдушнi до-

могосподарки». (16+)
16.00, 21.00 Будиночок на 

щастя. (12+)
17.00, 19.00 Любов на вижи-

вання. (16+)
22.00 Х/ф «ЗОЛОТА ДИТИ-

НА»
1.00 Х/ф «ЖАХ 

АМIТIВIЛЛЯ». (16+)
2.40 Служба розшуку дiтей

СТБ
5.10 Т/с «Анатомiя Грей»
7.05, 15.30 Все буде добре!
9.05, 20.00, 22.45 МастерШеф. 

(12+)

13.00 Битва екстрасенсiв. (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Один за всiх. (16+)
19.00 Т/с «Коли ми вдома»

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

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

ни з К. Стогнiєм
12.05, 13.20 Х/ф «ПРИБРАТИ 

КАРТЕРА». (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 21.30 Т/с «Папаньки». 

(12+)
16.20 Дизель-шоу. (12+)
17.45 Т/с «Марк+Наталка». 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
22.40 «На трьох». (16+)
23.45 Х/ф «ЗЛАМАНА 

СТРIЛА». (16+)
1.50 Т/с «Прокурори»
2.30 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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

23.00 Сьогоднi
9.30 Зоряний шлях
10.30 Свекруха або невiстка
11.20, 2.50 Реальна мiстика
13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливостi. (12+)
16.00 Iсторiя одного злочину 

3. (16+)
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2». (12+)
19.50 Говорить Україна
21.00 Т/с «Ти моя любима»
23.30, 2.00 Т/с «CSI: Маямi». (16+)
1.30 Телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф «КIТ У ЧОБОТЯХ»
11.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми»
13.00, 20.00 Танька i Володька
14.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою
15.00, 3.40 Вiталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весiлля
19.00, 23.00 ЛавЛавСar 3
22.00 Сiмейка У
0.00 Країна У
1.00 Т/с «Домашнiй арешт»
1.50 Теорiя зради

понеділок, 15 жовтня

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 9.40 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. 
Спортивна гiмнастика. 
Iндивiдуальнi змагання

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 
ранку, Країно!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини
9.30 Погода
10.40, 14.55, 16.50, 5.10 III лiтнi 

Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018

13.45, 16.25 Телепродаж
14.00 Перший на селi
14.30 Перша шпальта
18.20 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. 
Стрибки в воду

19.30, 21.50 III лiтнi Юнацькi 
Олiмпiйськi iгри 2018. 
Баскетбол. Фiнали

21.25 Олiмпiйська доба
23.25 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. 
Стрибки у воду. Фiнали. 
Легка атлетика. 

 Фiнали
1.10 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. 
Легка атлетика. 

 Фiнали

КАНАЛ «2+2»
6.00 М/ф
8.10, 9.05, 1.15 Т/с «Пляжний 

коп 2». (16+)
10.00 Загублений свiт
12.05 Т/с «Опер за викликом 

3». (16+)
15.55 Х/ф «КОМАНДА 8: В 

ТИЛУ ВОРОГА». (16+)
17.50 Х/ф «ЕРА 

ДИНОЗАВРIВ». (16+)
19.25, 20.30 Т/с «Ментiвськi 

вiйни. Харкiв». (16+)
21.35 Т/с «Касл 8». (16+)
23.15 Х/ф «ШIСТЬ КУЛЬ». (18+)
2.10 Облом.UA

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

з «1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.25 ТСН
9.30, 10.45 Чотири весiлля
11.45, 13.10 Одруження наослiп
14.30 Танцi з зiрками
17.10 Жiночий квартал
20.15 Х/ф «ПЕРЕВIЗНИК». (16+)
22.05 Х/ф «ПЕРЕВIЗНИК 2»
23.50 Д/ф «Луганський фор-

пост»
1.50 Х/ф «ПРОПАЛА ГРА-

МОТА»

ПЛЮСПЛЮС
5.30, 9.55 Кориснi пiдказки
7.05, 14.00 М/с «Дружба - це диво»
7.35, 16.10 М/с «Нелла - прин-

цеса-лицар»
8.10, 13.00 М/с «Лiкар Плюшева»
8.30, 13.30 М/с «Джейк i пiрати 

Небувалiї»
8.50, 11.40 М/с «Свинка Пеппа»
9.15 М/с «Шопкiнс»
9.20 М/с «Ескiмоска»
9.40, 4.00 Казка з татом
11.50 М/с «Герої в масках»
12.05 М/с «Растi Механiк»
12.30 М/с «Щенячий патруль»
14.20 М/с «Суперкрила. Джетт 

i його друзi»
14.35 М/с «Трансформери: 

Роботи пiд прикриттям»
15.00 М/с «Тобот»
15.25, 19.00 М/с «Нiндзяго»
15.45 М/с «Маленький зоома-

газин. Наш власний свiт»
16.40, 20.30 М/с «Софiя Пре-

красна»
17.10, 20.50 М/с «Зак Шторм»
17.45, 21.20 М/с «Бейблейд: 

Вибух. Еволюцiя»
18.10, 23.05 М/с «Iнфiнiтi 

Надо»
18.35 М/с «Монкарт»
19.30, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.55 М/с «Елвiн i бурундуки»
21.45 М/с «Оггi та кукарачi»
22.50 М/с «Джеймi-щупальця»

23.30 Знiмала мама
2.45 М/ф

IНТЕР
6.00 М/ф
6.15, 23.00 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з Iнтером
10.00 Т/с «Абатство Даунтон»
11.25, 12.25 Х/ф «КОРСИКА-

НЕЦЬ»
14.00 Х/ф «ВИХIДНI!»
15.45 Чекай на мене. Україна
18.00, 19.00, 2.30 Стосується 

кожного
20.00 Подробицi
21.00 Т/с «Платня за поряту-

нок». (12+)
22.00 Т/с «Однолюби»
0.00 Т/с «Розвiдники». (16+)
3.15 Орел i решка. Шопiнг
4.30 «Подробицi» - «Час»
5.10 Top Shop

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночi
3.20 Служба розшуку дiтей
3.35 Абзац
5.25, 6.40 Kids` Time
5.30 М/с «Том i Джерi шоу»
6.45 Х/ф «АНАКОНДА». (16+)
8.40 Х/ф «АНАКОНДА 2: 

ПОЛЮВАННЯ ЗА ПРО-
КЛЯТОЮ ОРХIДЕЄЮ». 
(16+)

10.40 Х/ф «ГОДЗIЛЛА». (16+)
13.05 Х/ф «ТИХООКЕАН-

СЬКИЙ РУБIЖ». (16+)
15.45, 0.15 Таємний агент
17.00, 1.30 Пост шоу. Таємний 

агент
19.00 Ревiзор
21.15 Пристрастi за ревiзором

СТБ
4.10 Т/с «Анатомiя Грей»
6.00, 15.30 Все буде добре!
8.00 МастерШеф. (12+)
13.00 Битва екстрасенсiв. (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Один за всiх. (16+)
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 Хата на тата. (12+)
2.40 Найкраще на ТБ

ICTV
4.55 Скарб нацiї
5.00 Еврика!
5.10 Служба розшуку дiтей
5.15 Т/с «Вiддiл 44». (16+)
6.00, 19.20 Надзвичайнi нови-

ни з К. Стогнiєм
7.00 Факти тижня. 100 хвилин 

з О. Соколовою
9.05 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. Стогнiєм
10.05, 13.00, 22.05 «На трьох». 

(16+)
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «НОВА ЛЮДИНА-

ПАВУК». (16+)

15.55 Х/ф «НОВА ЛЮДИНА-
ПАВУК 2: ВИСОКА 
НАПРУГА». (16+)

18.45 Факти. Вечiр
20.10, 21.05 Т/с «Папаньки». 

(12+)
23.00 Х/ф «ЖIНКА-КIШКА». 

(16+)
1.00 Х/ф «ПОВIНЬ»
2.50 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»
КАНАЛ «УКРАЇНА»

6.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою

7.00, 2.30 Зоряний шлях
9.00 Реальна мiстика
11.10, 15.20 Т/с «Бiйся бажань 

своїх»
15.00, 19.00, 1.00 Сьогоднi
15.50 Х/ф «КОЛИ МЕНЕ ПО-

ЛЮБИШ ТИ». (12+)
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2». (12+)

20.00 Х/ф «КРАСУНЯ». (16+)
22.30 Х/ф «МУМIЯ». (16+)
2.00 Телемагазин
3.50 Iсторiя одного злочину 

3. (16+)
ТЕТ

6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.20 М/ф «Тваринний загiн. 

Код Марко Поло»
11.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми»
13.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою
15.00, 3.40 Вiталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весiлля
19.00, 23.00 ЛавЛавСar 3
20.00 Танька i Володька
22.00 Сiмейка У
0.00 Країна У
1.00 Т/с «Домашнiй арешт»
1.50 Теорiя зради
5.50 Кориснi пiдказки

четвер, 18 жовтня

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 9.40 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. 
Баскетбол 3х3. Фiнали

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 15.00, 
21.00, 3.00 Новини

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

9.30, 3.40 Погода
10.00, 11.50, 14.40, 15.10, 3.50 III 

лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018

11.25, 15.35 Телепродаж
12.40, 21.50 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. 
Бокс. Фiнали

16.00, 1.00, 1.10 III лiтнi 
Юнацькi Олiмпiйськi iгри 
2018. Карате. Фiнали

16.30, 19.00 III лiтнi Юнацькi 
Олiмпiйськi iгри 2018. 
Футзал. Фiнали

18.00 Iнформацiйна година
21.25 Олiмпiйська доба
2.00 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. 
Церемонiя закриття

3.20 Тема дня
КАНАЛ «2+2»

6.00 М/ф
8.00 Т/с «Пляжний коп 2». (16+)
8.55, 0.55 Т/с «Пляжний коп 3». (16+)
9.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАI
10.55, 17.15 Загублений свiт
12.55 Нове Шалене вiдео по-

українськи
13.10 Х/ф «НЕЙМОВIРНЕ 

ЖИТТЯ ВОЛТЕРА МIТТI»
15.15 Х/ф «ТРАНС». (16+)
19.25, 20.30 Т/с «Ментiвськi 

вiйни. Харкiв». (16+)
21.35, 23.15 Т/с «Касл 8». (16+)
1.50 Облом.UA

КАНАЛ «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Снiданок з «1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.25 ТСН
9.30 Чотири весiлля
11.00, 12.20 Одруження наослiп
12.50, 14.15 Мiняю жiнку
15.45 Сiмейнi мелодрами
17.10 Т/с «Величне столiття. 

Нова Володарка»
19.20 Секретнi матерiали
20.35 Чистоnews
20.45, 21.45 Х/ф «ДВI 

МАТЕРI». (12+)
22.45 Право на владу
0.50 Х/ф «БЕЛЛЬ». (12+)

ПЛЮСПЛЮС
5.30, 9.55 Кориснi пiдказки
7.05, 14.00 М/с «Дружба - це 

диво»
7.35, 16.10 М/с «Нелла - прин-

цеса-лицар»
8.10, 13.00 М/с «Лiкар Плю-

шева»
8.30, 13.30 М/с «Джейк i пiрати 

Небувалiї»
8.50, 11.40 М/с «Свинка 

Пеппа»
9.15 М/с «Шопкiнс»
9.20 М/с «Ескiмоска»
9.40, 4.00 Казка з татом
11.50 М/с «Герої в масках»
12.05 М/с «Растi Механiк»
12.30 М/с «Щенячий патруль»
14.20 М/с «Суперкрила. Джетт 

i його друзi»
14.35 М/с «Трансформери: 

Роботи пiд прикриттям»
15.00 М/с «Тобот»
15.25, 19.00 М/с «Нiндзяго»
15.45 М/с «Маленький зоома-

газин. Наш власний свiт»
16.40, 20.30 М/с «Софiя Пре-

красна»
17.10, 20.50 М/с «Зак Шторм»
17.45, 21.20 М/с «Бейблейд: 

Вибух. Еволюцiя»
18.10, 23.05 М/с «Iнфiнiтi Надо»
18.35 М/с «Монкарт»
19.30, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.55 М/с «Елвiн i бурундуки»
21.45 М/с «Оггi та кукарачi»
22.50 М/с «Джеймi-щупальця»
23.30 Знiмала мама
2.45 М/ф

IНТЕР
5.45 М/ф
6.10, 23.00 «Слiдство вели...» з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з Iнтером
10.00, 12.25 Т/с «Абатство 

Даунтон»
13.00, 21.00 Т/с «Платня за 

порятунок». (12+)
14.00 Склад злочину
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
18.00, 19.00 Стосується 

кожного
20.00 Подробицi
22.00 Т/с «Однолюби»
0.00 Т/с «Розвiдники». (16+)
2.30 Х/ф «ПОДАРУНОК НА 

IМЕНИНИ»
3.35 Орел i решка. Шопiнг
4.45 Top Shop
5.15 «Подробицi» - «Час»

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночi
4.35 Абзац
6.25, 7.40 Kids` Time
6.30 М/с «Том i Джерi шоу»
7.45, 0.00 Київ вдень i вночi. 

(16+)
8.45 Т/с «Любов напрокат». (12+)
10.35 Т/с «Вiдчайдушнi до-

могосподарки». (16+)
15.50, 21.00 Будиночок на 

щастя. (12+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
22.00 Х/ф «ПУСТУН». (16+)
1.00 Х/ф «МАШИНА ЧАСУ»
2.55 Служба розшуку дiтей

СТБ
4.40 Т/с «Анатомiя Грей»
6.30, 15.30 Все буде добре!
8.25 МастерШеф. (12+)
13.00 Битва екстрасенсiв. (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Один за всiх. (16+)
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 Зваженi та 

щасливi. (12+)
ICTV

4.05 Скарб нацiї
4.15 Еврика!
4.25 Студiя Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+)
5.35, 20.15 Громадянська 

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

ни з К. Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
12.00, 13.20 Х/ф «ЗЛАМАНА 

СТРIЛА». (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 21.20 Т/с «Папаньки». (12+)
16.20 Дизель-шоу. (12+)
17.45 Т/с «Марк+Наталка». (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
22.20 Новi лiдери
0.10 Х/ф «ПРОТИСТОЯН-

НЯ». (16+)
1.55 Т/с «Прокурори»
2.40 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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

23.00 Сьогоднi
9.30 Зоряний шлях
10.30 Свекруха або невiстка
11.20, 2.15 Реальна мiстика
13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливостi. (12+)
16.00 Iсторiя одного злочину 

3. (16+)
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2». (12+)
19.50 Говорить Україна
21.00 Т/с «Ти моя любима». 

(12+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с «CSI: Маямi». (16+)
1.45 Телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф «РАПУНЦЕЛЬ»
11.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми»
13.00, 20.00 Танька i Володька
14.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою
15.00, 3.40 Вiталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весiлля
19.00, 23.00 ЛавЛавСar 3
22.00 Сiмейка У
0.00 Країна У
1.00 Т/с «Домашнiй арешт»
1.50 Теорiя зради
5.50 Кориснi пiдказки

Футболіст хвалиться сво-
їй дружині:
– Сьогодні я забив два 
голи!
– От молодець. А як закін-
чилася гра?
– 1:1... 

Після запитання мами:
– «Тобі чия думка важли-
віше – моя або людей з 
вулиці?», – Коля повер-
нувся до людей з вулиці, і 
вони порадили слухатися 
маму.

На кафедрі травматоло-
гії показують пацієнта з 
опіками тіла та обличчя. 
Він розповідає про те, що 
сталося:
– Приходжу додому з ро-
боти, відчуваю – запах 
газу. Але я то знаю, що 
електрику включати не 
можна. Ну, я сірник чирк-
чирк!

З резюме на посаду бух-
галтера: «У разі раптової 
перевірки готова з’їсти 
всю документацію».

* * * 

* * * 

* * * 
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субота, 20 жовтня

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.

•
•

•

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 9.30 М/с «Ведмедi-сусiди»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 3.00 

Новини
10.00 Лайфхак українською
10.10 Д/с «Це цiкаво»
10.40 Чудова гра
11.05, 16.30 Телепродаж
11.30 Хто в домi хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.00 Х/ф «ПРОРОК 

МОIСЕЙ - ВОЖДЬ-
ВИЗВОЛИТЕЛЬ»

14.45, 23.55, 1.00, 2.00, 3.20 Погода
14.50 Казки, перевiренi часом. 

«Веронiка»
16.50 Т/с «Галерея Вельвет». (12+)
20.00, 5.05 Розсекречена 

iсторiя
21.30 Концертна програма 

«Арсен Мiрзоян. Київ»
22.25 Д/с «Неповторна природа»
22.55, 3.30 Свiтло
0.05 Д/с «Незвичайнi культури»
0.30 Д/с «Дива Китаю»

1.35 Д/с «Китайський живопис»
2.10 Д/с «Смачнi iсторiї»
4.25 Вiйна i мир

КАНАЛ «2+2»
6.00 М/ф
8.00 «102. Полiцiя»
8.55 Загублений свiт
12.55 Х/ф «БИТВА 

ДРАКОНIВ». (16+)
14.45 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА: 

КОЛУМБIЯ». (16+)
16.35 Х/ф «КОМАНДА 8: В 

ТИЛУ ВОРОГА». (16+)
18.30 Х/ф «В IМ`Я БЕН-

ГУРА». (16+)
20.05 Х/ф «ГЕРКУЛЕС». (16+)
22.00 Х/ф «ХИЖАК». (18+)
0.05 Х/ф «ХМАРНИЙ АТ-

ЛАС». (16+)
3.20 Люстратор. Прокляття 

системи
4.45 Облом.UA

КАНАЛ «1+1»
6.00, 19.30 ТСН
7.00 Грошi
8.00 Снiданок. Вихiдний

10.00, 10.35 Їмо за 100
11.20, 23.15 Свiтське життя
12.30 Модель XL 2
14.25 Король десертiв
16.30 Вечiрнiй квартал
18.30 Розсмiши комiка
20.15 Українськi сенсацiї
21.15 Жiночий квартал
0.15 Iгри приколiв
1.15 Вечiрнiй Київ
5.20 Секретнi матерiали

ПЛЮСПЛЮС
5.30 Кориснi пiдказки
8.30 М/с «Шопкiнс»
8.35, 10.10 М/с «Свинка Пеппа»
9.20 М/с «Смiшарики»
10.30 М/с «Фiксики»
11.35 М/с «Маша та ведмiдь»
12.05 М/с «Растi Механiк»
12.30 М/с «Щенячий патруль»
13.00 М/с «Лiкар Плюшева»
13.30 М/с «Джейк i пiрати 

Небувалiї»
14.00 М/с «Дружба - це диво»
14.20, 21.45 М/с «Оггi та 

кукарачi»
15.25, 19.00 М/с «Нiндзяго»
15.45 М/с «Маленький зоома-

газин. Наш власний свiт»
16.10 М/с «Нелла - принцеса-

лицар»

16.40, 20.30 М/с «Софiя Пре-
красна»

17.10, 20.50 М/с «Зак Шторм»
17.45, 21.20 М/с «Бейблейд: 

Вибух. Еволюцiя»
18.10, 23.05 М/с «Iнфiнiтi 

Надо»
18.35 М/с «Монкарт»
19.30, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.55 М/с «Елвiн i бурундуки»
22.50 М/с «Джеймi-
 щупальця»
23.30 Знiмала мама
2.45 М/ф
4.00 Казка з татом

IНТЕР
6.25 М/ф
6.55 Чекай на мене. Україна
8.45 Х/ф «СОЛДАТ IВАН 

БРОВКIН»
10.30 Х/ф «IВАН БРОВКIН 

НА ЦIЛИНI»
12.30 Х/ф «БIЛЕ СОНЦЕ 

ПУСТЕЛI»
14.15 Т/с «Абатство Даунтон»
20.00 Подробицi
20.30 Концерт «Iнтер. Один на 

всiх. Мiльйонам наших 
глядачiв присвячується»

22.30 Т/с «Господиня великого 
мiста»

2.15 Євгенiй Крилатов. Саунд-
трек епохи

2.55 Х/ф «ЯК ПОСВАРИВСЯ 
IВАН IВАНОВИЧ З 
IВАНОМ НИКИФОРО-
ВИЧЕМ»

4.00, 5.15 Стосується кожного
4.45 Top Shop

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 1.30 Зона ночi
5.05, 6.25 Kids` Time
5.10 М/с «Лунтiк i його друзi»
6.30 Гастарбайтери
12.30 Хто проти блондинок? 

(12+)
14.30 Хто зверху? (12+)
16.30 М/ф «Унiверситет 

монстрiв»
18.30 Х/ф «ЗАЛIЗНА ЛЮДИ-

НА». (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЛIЗНА ЛЮДИ-

НА 2». (16+)
23.30 Х/ф «ВИХОДУ НЕ-

МАЄ». (16+)
СТБ

5.00, 5.55 Т/с «Коли ми вдома»
8.00 Караоке на Майданi
9.00 Все буде смачно!
9.55 Битва екстрасенсiв. (16+)
12.00 Зваженi та щасливi. (12+)

15.00 Хата на тата. (12+)
19.00 Х-Фактор
21.55 Invictus. Iгри нескорених 

2018. (12+)
22.55 Цiєї митi рiк потому. (12+)

ICTV
5.00 Скарб нацiї
5.10 Еврика!
5.20 Факти
5.40 Бiльше нiж правда
7.25 Я зняв!
9.20 Дизель-шоу. (12+)
10.45, 11.45 Особливостi 

нацiональної роботи 4
12.45 Факти. День
13.00 «На трьох». (16+)
14.50 Т/с «Папаньки». (12+)
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. Стогнiєм
20.10 Х/ф «МАКС ПЕЙН». 

(16+)
22.20 Х/ф «IНТЕРСТЕЛЛАР». 

(16+)
1.40 Т/с «Прокурори»
3.05 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»
КАНАЛ «УКРАЇНА»

7.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
7.15, 5.20 Зоряний шлях

8.30 Т/с «Ти моя любима». (12+)
12.20, 15.20 Т/с «Експрес-

вiдрядження»
16.45 Т/с «Подаруй менi 

життя»
20.00 Т/с «Подаруй менi жит-

тя». (12+)
22.00 Т/с «Трава пiд снiгом». 

(16+)
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с «CSI: Маямi». (16+)
3.45 Реальна мiстика

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.30 М/ф «Мавпи в космосi 2: 

Удар у вiдповiдь»
12.50 Х/ф «КIТ У ЧОБОТЯХ»
14.00 Чотири весiлля
17.15 Х/ф «МЕДОВИЙ 

МIСЯЦЬ У ВЕГАСI». 
(16+)

19.00 Одного разу пiд Пол-
тавою

21.00 Танька i Володька
23.00 Країна У
1.00 БарДак
2.00 17+
3.00 Панянка-селянка
3.50 Вiталька
5.50 Кориснi пiдказки

п’ятниця, 19 жовтня

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 9.40, 11.50, 13.15, 15.10 III 

лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018

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, 1.00, 3.40 Погода
11.25, 14.40, 16.25 Телепродаж
16.45, 23.00 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. 
Церемонiя закриття

18.00, 0.10 Iнформацiйна 
година

18.50 VoxCheck
19.00 Чудова гра
19.25 Д/с «Неповторна при-

рода»
20.30 Перша шпальта
21.25 Олiмпiйська доба
21.50 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. 
Яскравi моменти

1.10 Богдан Гаврилишин. 
Мiсiя-Свобода

2.00 Д/с «Орегонський 
путiвник»

3.20 Тема дня
3.50 52 вiкенди
4.15 Фольк-music
5.10 Д/с «Спiльноти тварин»

КАНАЛ «2+2»
6.00 М/ф
8.00 Т/с «Пляжний коп 2». (16+)
8.55 Т/с «Пляжний коп 3». (16+)
9.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАI
10.55, 17.15 Загублений свiт
12.55 Вiдеобiмба
13.25 Х/ф «ЕФЕКТ БЛИЗНЯТ: 

ВАМПIРИ». (16+)
15.30 Х/ф «ЕФЕКТ БЛИЗНЯТ: 

МЕЧ IМПЕРАТОРА». 
(16+)

19.25 Х/ф «В`ЯЗЕНЬ». (16+)
21.15 Х/ф «БИТВА 

ДРАКОНIВ». (16+)
23.05 Змiшанi єдиноборства. 

UFC №212
1.25 Цiлком таємно
3.20 Облом.UA

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

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

19.30 ТСН
9.30 Чотири весiлля
11.00, 12.20 Одруження 

наослiп
12.50, 14.15 Мiняю жiнку
15.45 Сiмейнi мелодрами
17.10 Т/с «Величне столiття. 

Нова Володарка»

19.20 Секретнi матерiали
20.15 Лiга смiху
22.20 Iгри приколiв
23.20 Вечiрнiй Київ
1.20 Розсмiши комiка
5.15 Чистоnews

ПЛЮСПЛЮС
5.30, 9.55 Кориснi пiдказки
7.05, 14.00 М/с «Дружба - це 

диво»
7.35, 16.10 М/с «Нелла - прин-

цеса-лицар»
8.10, 13.00 М/с «Лiкар Плюшева»
8.30, 13.30 М/с «Джейк i пiрати 

Небувалiї»
8.50, 11.40 М/с «Свинка 

Пеппа»
9.15 М/с «Шопкiнс»
9.20 М/с «Ескiмоска»
9.40, 4.00 Казка з татом
11.50 М/с «Герої в масках»
12.05 М/с «Растi Механiк»
12.30 М/с «Щенячий патруль»
14.20 М/с «Суперкрила. Джетт 

i його друзi»
14.35 М/с «Трансформери: 

Роботи пiд прикриттям»
15.00 М/с «Тобот»
15.25, 19.00 М/с «Нiндзяго»
15.45 М/с «Маленький зоома-

газин. Наш власний свiт»
16.40, 20.30 М/с «Софiя Пре-

красна»
17.10, 20.50 М/с «Зак Шторм»
17.45, 21.20 М/с «Бейблейд: 

Вибух. Еволюцiя»

18.10, 23.05 М/с «Iнфiнiтi 
Надо»

18.35 М/с «Монкарт»
19.30, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.55 М/с «Елвiн i бурундуки»
21.45 М/с «Оггi та кукарачi»
22.50 М/с «Джеймi-щупальця»
23.30 Знiмала мама
2.45 М/ф

IНТЕР
6.00 М/ф
6.15, 22.00 «Слiдство вели...» з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з Iнтером
10.00, 12.25 Т/с «Абатство 

Даунтон»
13.00 Т/с «Платня за поряту-

нок». (12+)
14.00 Склад злочину
14.50, 15.45, 16.45, 2.05 Речдок
18.00 Стосується кожного
20.00 Подробицi тижня
23.50 Х/ф «ДРУГОРЯДНI 

ЛЮДИ»
4.10 Великi українцi
4.55 Top Shop
5.25 Вдалий проект

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.30 Зона ночi
4.05 Абзац
5.45, 6.45 Kids` Time
5.50 М/с «Том i Джерi шоу»
6.50, 23.30 Київ вдень i вночi. 

(16+)

7.50 Ревiзор
10.00 Пристрастi за ревiзором
13.00 Будиночок на щастя. 

(12+)
16.30, 19.00 Топ-модель. (16+)
21.40 Любов на виживання. 

(16+)
0.40 Х/ф «МОБIЛЬНИК». 

(18+)
2.25 Служба розшуку дiтей

СТБ
5.55, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома»
6.55 Х/ф «СПОКУТА»
8.50 Т/с «Швидка допомога». 

(12+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Один за всiх. (16+)
20.00 Цiєї митi рiк потому. 

(12+)
22.45 Ультиматум. (16+)

ICTV
4.00 Скарб нацiї
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку дiтей
4.20 Студiя Вашингтон
4.25 Факти
4.45 Т/с «Вiддiл 44». (16+)
5.35, 10.10 Громадянська 

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

ни з К. Стогнiєм
12.25, 13.20 Х/ф «ПРОТИ-

СТОЯННЯ». (16+)

12.45, 15.45 Факти. День
14.45 Т/с «Папаньки». (12+)
16.20, 21.30 Дизель-шоу. (12+)
17.40, 0.00 Т/с 

«Марк+Наталка». (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
3.40 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»
КАНАЛ «УКРАЇНА»

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Укра-
їною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.30 Сьогоднi

9.30, 5.00 Зоряний шлях
10.30 Свекруха або невiстка
11.20, 3.30 Реальна мiстика
13.20, 15.30 Агенти 

справедливостi. (12+)
16.00 Iсторiя одного злочину 

3. (16+)
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2». (12+)
19.50 Говорить Україна
21.00 Т/с «Дочки-мачухи»

23.20 По слiдах
0.00 Т/с «Дочки-мачухи». (12+)
2.00 Телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.20 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
11.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми»
13.00, 20.00 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Пол-

тавою
15.00, 3.20 Вiталька
16.30 Х/ф «ГАРФIЛД»
18.00 Чотири весiлля
19.00, 0.30 ЛавЛавСar 3
21.00 М/ф «Пiнгвiни Мада-

гаскару»
22.45 Х/ф «МЕДОВИЙ 

МIСЯЦЬ У ВЕГАСI». 
(16+)

1.30 17+
2.30 Панянка-селянка
5.50 Кориснi пiдказки

неділя, 21 жовтня

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 3.00 

Новини
9.30, 11.20, 1.00, 2.00, 3.20 

Погода
9.40 Х/ф «ПРОРОК 

МОIСЕЙ - ВОЖДЬ-
ВИЗВОЛИТЕЛЬ»

11.25 Д/с «Гордiсть свiту»
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.15, 16.30 Телепродаж
13.35 Д/с «Свiт дикої природи»
14.05 #ВУкраїнi
14.30 Перший на селi
15.00 Фольк-music
16.15 Своя земля
16.50 Т/с «Галерея Вельвет». (12+)
20.00 Д/с «Iгри iмператорiв»
21.25 #@)?$0 з Майклом 

Щуром
22.00 Концертна програма Єв-

гена Хмари «Знамення»
23.35 Д/с «Iмперiя»
0.35 Д/с «Китайський живо-

пис»
1.30 Д/с «Дива Китаю»
2.10 Д/с «Смачнi iсторiї»
3.30 Свiтло
4.25 Вiйна i мир
5.05 Розсекречена iсторiя

КАНАЛ «2+2»
6.00 М/ф
8.05 «102. Полiцiя»
9.00 Загублений свiт
13.00 Шаленi перегони
14.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС». (16+)
15.50 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ 

ПОЛУДЕНЬ»
17.55 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ 

ШПИГУН». (16+)
19.40 Х/ф «ГАРЯЧI ГОЛОВИ»
21.10 Х/ф «ГАРЯЧI ГОЛО-

ВИ 2»
23.00 ПроФутбол
0.00 Змiшанi єдиноборства. 

UFC №212
2.30 Облом.UA

КАНАЛ «1+1»
6.00 ТСН
7.00, 1.50 Українськi сенсацiї
8.00 Снiданок. Вихiдний

9.00 Лото-Забава
9.45 М/ф «Маша i ведмiдь»
9.55, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.20 Свiт навиворiт 3: 
Танзанiя, Ефiопiя

15.50 Х/ф «ПЕРЕВIЗНИК». 
(16+)

17.45 Х/ф «ПЕРЕВIЗНИК 2»
19.30, 4.50 ТСН-Тиждень
21.00 Танцi з зiрками
23.45 Лiга смiху

ПЛЮСПЛЮС
5.30 Кориснi пiдказки
8.30 М/с «Шопкiнс»
8.35, 10.10 М/с «Свинка 

Пеппа»
9.20 М/с «Смiшарики»
10.30 М/с «Фiксики»
11.35 М/с «Маша та ведмiдь»
12.05 М/с «Растi Механiк»
12.30 М/с «Щенячий патруль»
13.00 М/с «Лiкар Плюшева»
13.30 М/с «Джейк i пiрати 

Небувалiї»
14.00 М/с «Дружба - це диво»
14.20, 21.45 М/с «Оггi та 

кукарачi»
15.25, 19.00 М/с «Нiндзяго»
15.45 М/с «Маленький зоома-

газин. Наш власний свiт»
16.10 М/с «Нелла - принцеса-

лицар»

16.40, 20.30 М/с «Софiя Пре-
красна»

17.10, 20.50 М/с «Зак Шторм»
17.45, 21.20 М/с «Бейблейд: 

Вибух. Еволюцiя»
18.10, 23.05 М/с «Iнфiнiтi 

Надо»
18.35 М/с «Монкарт»
19.30, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.55 М/с «Елвiн i бурундуки»
22.50 М/с «Джеймi-щупальця»
23.30 Знiмала мама
2.45 М/ф
4.00 Казка з татом

IНТЕР
6.00 М/ф
6.30 Х/ф «ЗОЗУЛЯ З ДИПЛО-

МОМ»
8.00 Вдалий проект
9.00 Готуємо разом
10.00 Орел i решка. Морський 

сезон 2
11.00 Орел i решка. Переза-

вантаження 3
12.10 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ 

МОЇМ ХЛОПЦЕМ». 
(16+)

14.00 Т/с «Абатство Даунтон»
17.20 Концерт «Iнтер. Один на 

всiх. Мiльйонам наших 
глядачiв присвячується»

20.00 Подробицi

20.30 Х/ф «СФЕРА». (12+)
22.30 Х/ф «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСЬКИ». (16+)
1.25 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночi
5.10 Стендап-шоу
6.00, 7.20 Kids` Time
6.05 М/с «Том i Джерi шоу»
7.25 М/ф «Бiгфут Молодший: 

Стань легендою»
9.20 М/ф «Унiверситет 

монстрiв»
11.20 Х/ф «ЗОЛОТА ДИТИ-

НА»
13.10 Х/ф «ЗАЛIЗНА ЛЮДИ-

НА». (16+)
15.50 Х/ф «ЗАЛIЗНА ЛЮДИ-

НА 2». (16+)
18.20 Х/ф «ЗАЛIЗНА ЛЮДИ-

НА 3». (16+)
21.00 Х/ф «НА МЕЖI МАЙ-

БУТНЬОГО». (16+)
23.15 Х/ф «МАШИНА ЧАСУ»
1.10 Х/ф «ЖАХ 

АМIТIВIЛЛЯ». (18+)
СТБ

6.10, 7.05, 11.05 Т/с «Коли ми 
вдома»

9.10 Все буде смачно!
10.05 Караоке на Майданi
12.05 МастерШеф. (12+)

17.55 Слiдство ведуть екстра-
сенси. (16+)

19.00 Битва екстрасенсiв. (16+)
21.00 Один за всiх. (16+)
22.15 Invictus. Iгри нескорених 

2018. (12+)
22.30 Х-Фактор

ICTV
4.40 Скарб нацiї
4.50 Еврика!
4.55 Факти
5.20 Iнсайдер
7.05 Т/с «Вiддiл 44». (16+)
10.55 Х/ф «ДЕНЬ БАБАКА»
12.45 Факти. День
13.10 Х/ф «ЛЮДИНА-ПА-

ВУК 2»
16.45 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК 

3: ВОРОГ У ТIНI». (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хви-

лин з О. Соколовою
20.35 Х/ф «ПIСЛЯЗАВТРА». 

(16+)
23.05 Х/ф «ЖИТТЯ». (16+)
1.05 Т/с «Прокурори»
2.45 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»
КАНАЛ «УКРАЇНА»

6.50 Сьогоднi
7.50 Зоряний шлях
8.45 Т/с «Подаруй менi життя». 

(12+)

13.00 Т/с «Дочки-мачухи». (12+)
17.00 Т/с «Мiй кращий ворог»
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с «Мiй кращий ворог». 

(12+)
23.00 Х/ф «БЕРЕГИ 

ЛЮБОВI». (16+)
1.00, 2.30 Iсторiя одного зло-

чину 3. (16+)
2.00 Телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Барбi. Магiя 

дельфiнiв»
12.45 Х/ф «ЯК СТВОРИТИ 

IДЕАЛЬНОГО ХЛОП-
ЦЯ»

14.30 Х/ф «ГАРФIЛД»
16.00 Чотири весiлля
17.15 М/ф «Пiнгвiни Мада-

гаскару»
19.00 Одного разу пiд Пол-

тавою
21.00 Танька i Володька
23.00 Країна У
1.00 БарДак
2.00 17+
3.00 Панянка-селянка
3.50 Вiталька

Більшість користувачів інтернету уже прочитали 
прогноз учених-кліматологів, що зима, яка незаба-
ром розпочнеться буде найхолоднішою за останні 
100 років.

Але з цим твердженням не погоджуються синоптики. 
Вони зовсім протилежної думки про зиму, яка нас очі-
кує…

Завідувач відділом кліматичних досліджень і довго-
строкових прогнозів Українського науково-дослідного 
метеорологічного інституту НАН України Вазіра МАРТА-
ЗІНОВА розповіла…

…ПРО ДРУГУ ПОЛОВИНУ ОСЕНІ
Найближче похолодання, за словами Укргідтромет-

центрі, очікується 18 жовтня: вночі у Київській області 
температура опуститься до -4. Однак сильних чи трива-
лих дощів не очікується. «Ми очікуємо в жовтні в північних 
регіонах середню температуру +5…+7 градусів, в захід-
них регіонах - від +8 до +10 градусів, в центрі – +7…+9 
градусів, на півдні теж до +9 градусів», – зазначила мете-
оролог. У листопаді Мартазінова прогнозує часті різкі пе-
репади температури. У третій декаді випаде незначний 
сніг. В останні дні осені та перші дні грудня очікується по-
холодання до -5… -10 градусів.

…ПРО ПРИЙДЕШНЮ ЗИМУ
Метеоролог дала чіткий прогноз: зима буде тепла 

та мокра. Сніг у невеликій кількості випаде лише кілька 
разів, в основному опади будуть у вигляді мокрого сні-
гу (який одразу танутиме) і дощу. «Тільки в окремі дні 
з’являтиметься сніговий покрив. Замети будуть дуже ко-
роткочасними та рідкісними», – зазначила вона.

Стовпчики термометрів більшу частину зими будуть 
вище нуля. За словами Мартазінової, очікується лише 
три-чотири хвилі похолодань, коли температура опус-
титься до -10... -13. Власне, найбільш тривалий холод-
ний період припаде на першу декаду грудня: раз чи два 
нічна температура дійде до -18. На цьому зимові екстре-
мальні сенсації закінчаться.

…ПРО ПОГОДУ НА НОВИЙ РІК
На жаль, пухнастою сніжною ковдрою у Новорічну ніч 

нас погода не порадує. Водночас і води під ногами не 
буде. «У Києві та області на кінець грудня та початок січня 
припадає похолодання», – заспокоїла метеоролог.

…ЧОГО ЧЕКАТИ АГРАРІЯМ
На думку Мартазінової, прийдешня зима не порадує 

фермерів та не сприятиме урожайності. «Беручи до уваги 
те, що багато днів температура повітря буде вище нуля, 

сніговий покрив може не лягти. Ба більше, буде багато мо-
крого снігу. Добре, що земля буде вбирати цю вологу, але 
є нюанс. Для сільського господарства погано, що перед та 
під час морозів снігового покриву не буде, а це дуже пога-
но для сільського господарства», – зазначила метеоролог.

А нам лише залишається почекати зими та перевіри-
ти чий прогноз справдиться.

Інф. makariv.news

ТЕПЛА ЧИ ХОЛОДНА ЗИМА?
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ДВІ ПЕРЕМОГИ ВИХОВАНЦІВ ДЮСШ
Учні Макарівської ДЮСШ поступово поліпшують результати в регіоні «Захід». У звітному турі вони переграли на 

виїзді бориспільських «борисфенівців». 12-річні школярі буквально вирвали перемогу в своїх ровесників завдяки голу 
Артема Федоренка, до речі, молодшого на рік від решти виконавців. Гостям було важко не лише тому, що суперник 
виявився завзятим, а й з огляду на зміни в ігровому складі. М. Синяченко задіяв одразу трьох нових гравців, яким ще 
бракує зіграності зі старожилами. Хоча саме завдяки одному з новачків – умілому голкіперу Вані Хохлюку – гостям 
поталанило зберегти переможний рахунок.

А ось у молодшій віковій категорії виграш макарівців у підопічних Руслана Новикова виявився беззаперечним. 
По два м’ячі забили нападник Євген Войтюк і лівий захисник Данило Шанько, який доречно використав далекобійну 
«гармату». П’ятий гол провів лівий напівоборонець Матвій Мусієнко.

2006-2007 р.н. 
«ДЮСШ-БОРИСФЕН» (Бориспіль) – «ДЮСШ» (Макарів) 1:2.

2008-2009 р.н. 
«ДЮСШ-БОРИСФЕН» (Бориспіль) – «ДЮСШ» (Макарів)  0:5.

За матеріалами koff.org.ua

ПРИКРА ПОРАЗКА
Цими вихідними СК «Юніор» у рамках першості Київщини з футболу приймав на своєму полі броварський 

«Беркут-Легіон». Цю команду на першому груповому етапі перемагав ФК «Альтіс». А тому, йдучи на гру, вбо-
лівальники сподівалися побачити першу перемогу «юніорів» у фінальному етапі. Ще більша впевненість в 
перемозі наших земляків була після першого тайму, але…

7 жовтня. 15:00. Макарів, Центральний районний стадіон імені М.Х. Бруквенка.
Арбітр: Задиран.
СК «Юніор»: О. Захарченко – А. Харіханов, Д. Литвин, О. Богдюк, Р. Підорін (Р. Прокопенко), В. Кулакевич (Н. Ко-

валь), В. Чуб, Я. Шалон (Д. Юхименко), Б. Пилипчук, М. Хмільовський, С. Малиновський.
Голи: С. Малиновський (27) – В. Чекед (50, 65), Горнакашвілі (73), Сердюк (83).
На 58-й хв. В. Чекед  не реалізував пенальті (воротар).
…У другому таймі «Беркут-Легіон» на диво легко переграв «Юніор». Дуплетом вистрілив Василь Чекед, а зробити 

хет-трик йому перешкодив голкіпер Олександр Захарченко. Другий тайм «Юніор» просто провалив. Пропала свіжість 
дій у Ярослава Шалона та Богдана Пилипчука, а разом з нею пропала і гострота команди.

Прес-служба СК «Юніор».

ДРУГА ЛІГА 
В МАКАРОВІ

13 жовтня 2018 р. на Центральному районному 
стадіоні ім. М.Х. Бруквенка петропавлівська «Чайка» 
прийматиме в рамках другої ліги чемпіонату України 
з футболу хмельницьке «Поділля».

Хоча в цій грі зійдуться передостання та остання ко-
манди групи «А», проте цей матч буде битвою за шість 
очок. Адже клуб який виграє, зможе відірватися від 
останньго місця. А тому представники ФК «Чайка» закли-
кають мешканців та гостей Макарова прийти та підтри-
мати їхню команду у такий важливий момент.

Початок гри о 16.00. Чекаємо вас на стадіоні.
Інф. «М.в.».

ЧЕМПІОНАТ 
МАКАРІВСЬКОГО 

РАЙОНУ З ФУТБОЛУ
17-Й ТУР. 6 жОВТНЯ

«ЦСКА» -/+ «ЮНІСТЬ» 

ФК «ЗДВИЖ» 0:4 ФК «АЛЬТІС» 
14.30. Наливайківка, сільський стадіон.
Голи: Р. Лазебний (15, 30, 80), О. Карпенко (90+).
Попередження: В. Коваленко, О. Балаховський,  

Д. Булах, Б. Руденко, В. Хавченко (всі – ФК «Здвиж»).

«СТИМУЛ»  4:8 «ПАРТИЗАН» 
13.00. Гавронщина, сільський стадіон
Голи: М. Кравченко (25), С. Бараненко (41), Б. Ткачук 

(73), М. Сліпко (89) – М. Хмільовський (19, 21, 70), І. Гре-
ма (57), Б. Білявський (60, 88), С. Гайдук (64), Н. Коваль 
(75).

ФК «ГРУЗЬКЕ» 2:2 СК «ЮНІОР»
11.00. Грузьке, сільський стадіон.
Голи: В. Сидоренко (25), В. Шемулянський (50) –  

Р. Підорін (70), Я. Шалон (78).
Попередження: В. Глушков (ФК «Грузьке).
Вилучення: В. Глушков – Д. Юхименко.

ФК «Альтіс» за тур до закінчення чемпіонату гаранту-
вав собі титул переможця турніру. Колектив Олександра 
Ковчака став недосяжним для конкурентів після пере-
моги над ФК «Здвиж». Таким чином, копилівці поверну-

ли собі чемпіонське звання, яке вже здобували у 2013 р. 
Також нагадуємо, що для «Альтіса» у цьому році це уже 
третій трофей. До цього вони стали переможцями Кубка 
Небесної сотні та Кубка району!

Срібним призером, також достроково, став ФК 
«Грузьке». Цей результат також можна вважати успіхом, 
якщо враховувати те, що вище третього місця у 2012 р. 
гружчани не піднімалися!

Досі відкритим залишається питання щодо волода-
ря бронзових нагород. Як і раніше, на них претендують 
4 команди. Звісно, в когось шансів трохи більше, в когось 
– менше, однак із шести матчів, що залишилося зіграти, 
чотири стануть доленосними. Мова про ігри заключного 
туру «Юність» – «Здвиж» та «Партизан» – «Грузьке», а та-
кож перенесені матчі «Здвиж» – СК «Юніор» та «Юність» 
– «Альтіс». 

Чекати залишилося недовго!

БОМБАРДИРИ: Ю. Боримський (ФК «Здвиж») – 
20; В. Сидоренко (ФК «Грузьке») – 17; М. Хмільовський 
(«Партизан») – 13.

Андрій БУЛАХ.

«АЛЬТІС» – ЧЕМПІОН!

АНОНС 18-ГО ТУРУ
13 жОВТНЯ

14.00 (смт Кодра) «Партизан» – ФК «Грузьке»;
14.00 (с. Копилів) «Альтіс» – «Зоря»; 
14.00 (с. Пашківка) «Юність» – «Здвиж»;
              СК «Юніор» +/– (3:0) «ЦСКА».
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ШАХОВИЙ ТУРНІР
Уже приємною традицією є в День Макарова про-

водити шаховий турнір. Цього року він  ювілейний – 
п’ятий.

У змаганнях взяли участь 23 шахісти віком до 18 років, 
які були поділені на 3 групи: дівчата, хлопці (перша ліга) 
та хлопці (вища ліга).

Результати турніру серед дівчат наступні: ІІІ місце – 
Лідія Батуріна, ІІ місце – Юлія Висоцька, І місце – Веро-
ніка Кузьмич.

У першій лізі хлопці розподілили місця наступним чи-
ном: ІІІ місце – Мирослав Корецький, ІІ місце – Микола 
Романюк, І місце – Артем Пащенко.

Найбільше уваги було приділено змаганням у вищій 
лізі хлопців, адже тут виступав Олексій Арсієнко – чемпі-
он Київщини у своїй віковій категорії.

Несподіванок не сталося: ІІІ місце – Андрій Приступ-
ко, ІІ місце – Анатолій Гостило, І місце – Олексій Арсієнко.

Насамкінець Макарівський селищний голова Вадим 
Токар, який завітав на змагання для нагородження пере-
можців, отримав запрошення зіграти партію з Олексієм 
Арсієнко. Чемпіон з Макарова і тут здобув перемогу.

Вітаємо всіх переможців і бажаємо їм подальших 
успіхів у спортивній кар’єрі. А Олексію Арсієнку також ба-
жаємо вдало представити СК «Юніор» та Макарівщину на 
чемпіонаті України.

Facebook-сторінка Макарівської селищної ради.

ТЕХНІЧНА ПОРАЗКА 
ВЕТЕРАНІВ

Цими вихідними збірна Макарівщини в рамках пер-
шості Київщини серед ветеранів (35+) мала грати у Ба-
ришівці проти місцевої команди «Патріот-35». Однак 
наші земляки не змогли зібрати одинадцять гравців і не 
з’явилися на гру. Таким чином збірній Макарівщини за-
раховано технічну поразку.

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДжЕННЯ
 29.08.2018                                          смт Макарів                              № 701

Про затвердження Порядку відшкодуван-
ня витрат на поховання учасників бойових 
дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, 
які проживали в Макарівському районі Київ-
ської області

Зареєстровано в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Київській області 

04 жовтня 2018 року за № 122/1149

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про поховання та похоронну справу», «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 
року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які ма-
ють особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни», (із 
змінами), розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 10 березня 2010 року № 191 «Про 
затвердження Порядку фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учас-
ників бойових дій і інвалідів війни, які проживали в Київській області», зареєстрованого в Головному управлінні юс-
тиції у Київській області 01 квітня 2010 року за № 3/705, та з метою відшкодування витрат на поховання учасників 
бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які проживали у Макарівському районі Київської області

1. Затвердити Порядок відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслі-
док війни, які проживали в Макарівському районі Київської області, що додається.

2. Затвердити середню вартість ритуальних послуг необхідних для відшкодування витрат за здійснене похован-
ня померлих (загиблих) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, яка встановилася на території 
району, в розмірі 6 111 (шість тисяч сто одинадцять) гривень, з них: доставка предметів похоронної належності 
(завантаження на складі, перевезення, вивантаження на місці призначення та перенесення до місця знаходження 
тіла померлого) – 900 (дев’ятсот) гривень, надання транспортних послуг (один катафалк та один автобус супро-
водження) – 1200 (одна тисяча двісті) гривень, надання труни – 2298 (дві тисячі двісті дев’яносто вісім) гривень, 
надання похоронного вінка з траурною стрічкою з написом чи без нього – 413 (чотириста тринадцять) гривень, ко-
пання могили (викопування ручним чи механічним способом, опускання труни у могилу, закопування, формування 
намогильного напису) – 1300 (одна тисяча триста) гривень.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Макарівської район-

ної державної адміністрації        І.А. Багінську.
Голова адміністрації                               Т.М. Семенова. 

 : : :  РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ:::  РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ ::: 

1. Порядок відшкодування витрат 
на поховання учасників бойових дій 
та осіб з інвалідністю внаслідок війни, 
які проживали в Макарівському районі 
Київської області (далі – Порядок) роз-
роблено відповідно до законів України 
«Про місцеві державні адміністрації», 
«Про поховання та похоронну справу», 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», постанови Ка-
бінету Міністрів України від 28 жовтня 
2004 року № 1445 «Про затвердження 
Порядку проведення безоплатного по-
ховання померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі заслуги та особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, 
учасників бойових дій і інвалідів війни» 
(із змінами), розпорядження голови 
Київської обласної державної адміні-
страції від 10 березня 2010 року № 191 
«Про затвердження Порядку фінансу-
вання витрат на поховання або відшко-
дування витрат на здійснене поховання 
учасників бойових дій і інвалідів війни, 
які проживали в Київській області», за-
реєстрованого в Головному управлінні 
юстиції у Київській області 01 квітня 
2010 року за № 3/705, та з метою від-
шкодування витрат на поховання учас-
ників бойових дій та осіб з інвалідністю 
внаслідок війни, які проживали у Мака-
рівському районі Київської області.

2. Порядок визначає механізм здій-
снення видатків з обласного бюджету 
для відшкодування витрат на похован-
ня учасників бойових дій та осіб з інва-
лідністю внаслідок війни, які на момент 
смерті проживали на території Мака-
рівського району Київської області.

3. Головним розпорядником коштів 
на поховання або відшкодування ви-
трат на здійснення поховання учасни-
ків бойових дій та осіб з інвалідністю 
внаслідок війни є Департамент соці-
ального захисту населення Київської 
обласної державної адміністрації. 
Функцію розпорядника коштів нижчого 
рівня виконує управління соціального 
захисту населення Макарівської ра-
йонної державної адміністрації Київ-
ської області.

4. Організація поховання і риту-
ального обслуговування здійснюєть-
ся відповідно до підпункту другого 
пункту третього Порядку проведення 
безоплатного поховання померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги та особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною, учасників бойо-
вих дій і інвалідів війни, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 жовтня 2004 року № 1445 (із змі-
нами).

5. Виконавець волевиявлення або 
особа, що зобов’язалася поховати по-
мерлого учасника бойових дій або осо-
бу з інвалідністю внаслідок війни, по-
дає до управління соціального захисту 
населення Макарівської районної дер-
жавної адміністрації Київської області 
наступні документи:

– заяву на відшкодування витрат 
на поховання із зазначенням адреси та 
особового рахунку в банку;

– копію документа, що посвідчує 
особу;

– копію реєстраційного номеру 
облікової картки платника податків (у 
разі, якщо фізичні особи, які через свої 
релігійні переконання, відмовилися 
від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний конт-
ролюючий орган і мають відмітку в пас-
порті, подають копію сторінки паспор-
та з даною відміткою);

– копію свідоцтва про смерть, ви-
даного органами реєстрації актів ци-
вільного стану;

– копію посвідчення, що підтвер-
джує віднесення особи до категорій 
учасника бойових дій чи особи з інва-
лідністю внаслідок війни (копія посвід-
чення або довідка військкомату);

– рахунок або накладну за надані 
послуги;

– довідку з сільської (селищної) 
ради про те, що померлий, до моменту 
смерті, проживав на території Макарів-
ського району Київської області;

– довідку з сільської (селищної) 
ради, якою встановлено особу, що 
здійснила поховання учасника бойових 
дій, особу з інвалідністю внаслідок ві-
йни за власний рахунок.

6. Виконавцю волевиявлення або 
особі, що зобов’язалась поховати по-
мерлого безоплатно надаються такі 
послуги:

– оформлення договору-замов-
лення на організацію та проведення 
поховання;

– доставка предметів ритуальної 
належності (завантаження на складі, 
перевезення, вивантаження на місці 
призначення та перенесення до місця 

знаходження тіла померлого);
– надання транспортних послуг 

(один катафалк та один автобус супро-
водження);

– перенесення труни з тілом по-
мерлого до будинку (квартири), до 
моргу, з будинку (квартири), з моргу до 
місця поховання;

– організація поховання і прове-
дення ритуалу;

– надання труни;
– надання вінка похоронного з 

траурною стрічкою (з написом чи без 
нього);

– копання могили (викопування 
ручним чи механізованим способом, 
опускання труни у могилу, закопуван-
ня, формування намогильного насипу);

– надання урни;
– кремація;
– поховання урни з прахом (закопу-

вання в могилі чи розміщення в колум-
барній ніші та одноразове прибирання 
прилеглої території після поховання).

7. Вартість ритуальних послуг, ви-
значених для забезпечення поховання, 
відшкодовується не вище середньої 
ціни на відповідні ритуальні послуги, 
що склалися в Макарівському районі 
Київської області.

Додаткові ритуальні послуги опла-
чуються виконавцем волевиявлення 
або особою, яка зобов’язалась здій-
снити поховання, без відповідного від-
шкодування.

8. Управління соціального захисту 
населення Макарівської районної дер-
жавної адміністрації Київської області 
щомісячно, до 5 числа місяця, наступ-
ного за звітним, по мірі надходження 
заяв та документів, визначених цим 
Порядком, надає до Департамента 
соціального захисту населення Київ-
ської обласної державної адміністрації 
реєстри на виплату бюджетних коштів 
щодо відшкодування витрат на здій-
снене поховання, а також готує ви-
платні відомості.

9. Департамент соціального за-
хисту населення Київської обласної 
державної адміністрації здійснює пе-
рерахунок бюджетних коштів на від-
шкодування витрат за поховання учас-
ників бойових дій та осіб з інвалідністю 
внаслідок війни на рахунок особи, що 
здійснила відповідне поховання.

Голова адміністрації                                                                    
Т.М. Семенова.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Макарівської районної 

державної адміністрації Київської області 29.08.2018 № 701
Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції 

у Київській області 04 жовтня 2018 року за № 122/1149

Порядок
відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, які проживали в Макарівському районі  Київської області

Інф. «М.в.».
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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.

к у п у є М о    Д о Р о Г о
коРів, коней та МолоДняк.
Т е л е ф о н и :  0 9 8 - 4 6 7 - 5 2 - 2 2 ; 

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

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

Світлій пам’яті
12 жовтня минає 40 тяжких, скорботних 
днів, як невблаганна смерть обірвала 
життя дорогої нам людини – турботливого 

чоловіка, батька, дідуся і прадідуся
Миколи Савеловича КОВАЛЕНКА.

У скорботі наші серця, у печалі наші 
душі. Ти був для нас опорою, порадни-

ком, помічником і другом.
Важко повірити у те, що ми ніколи не побачимось, 

не поговоримо на цьому білому світі. Твій дім тепер – 
Небо святе. Нехай же Тобі буде вічна пам’ять.

Сумуємо, любимо, пам’ятаємо.
Безмежна вдячність добрим людям, які щиро по-

співчували нашій втраті, допомогли матеріально, роз-
ділили нашу печаль.

У скорботі рідні і близькі.

 До ваших поСлуг:
- акушерство та гінекологія;
- кардіологія;
- стоматологія (всі види послуг);
- дерматовенерологія;
- офтальмологія;
- аналізи;
- ультразвукова діагностика;
- отоларинголог (ЛОР);
- лікувальний масаж;
- проколювання вух.

Дні прийому:  Пн-Птн 8:00-17:00;
Сб 8:00-15:00, Нд – вихідний.

 Адреса: Київська обл., смт Макарів, 
вул. Шляхетська, 3/1.

 Тел.: ( 04578 ) 6-06-55, 096-700-73-00.

ОгОЛОШЕННя 
ПрО НАМіри ОТриМАТи ДОзВіЛ НА ВиКиДи 
зАбрУДНюючих рЕчОВиН В АТМОСфЕрНЕ 

ПОВіТря СТАціОНАрНиМи ДжЕрЕЛАМи 
ДП «МАКАріВСьКЕ ЛіСОВЕ гОСПОДАрСТВО»
Державне підприємство «Макарівське лісове господар-

ство» повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних дже-
рел викидів проммайданчика 1, що розташована за адре-
сою: 08000, Київська область, Макарівський район, смт 
Макарів, вулиця Ярослава Мудрого (колишня вул. Леніна), 
будинок 17/1.

Юридична адреса підприємства: 08000, Київська об-
ласть, Макарівський район, смт Макарів, вулиця Ярослава 
Мудрого (колишня вул. Леніна), будинок 17/1.

ДП «Макарівський лісгосп»  Проммайданчик 1 спеціалі-
зується на утриманні та зберігання автотранспорту,  про-
ведення робіт по охороні лісу, догляду  за лісом. 

На підприємстві налічується 3 джерела викидів.
В атмосферне повітря надходять наступні забруднюючі 

речовини: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) - 
0,0369 т/рік, оксид вуглецю – 0,094 т/рік, речовини у вигля-
ді суспендованих твердих частинок недиференційованих 
за складом – 0,032 т/рік. метан 0,00306 т/рік, вуглецю ді-
оксид 63,0 т/рік, азоту (1) оксид [N2О] 0,0025 т/рік, НМЛОС 
– 0,0275 т/рік.

Загальна кількість викидів забруднюючих речовин пові-
тря становить  – 0,1904 т/рік, без урахування парникових 
газів та 63,19596 т/рік з урахуванням викидів парникових 
газів. 

За додатковою інформацією звертатись до ДП «Мака-
рівський лісгосп»  за тел.: (045 78) 6-01-42.

Пропозиції і зауваження по даному об’єкту протя-
гом місяця з моменту публікації направляти у  Макарів-
ську районну державну адміністрацію за адресою: смт 
Макарів, Київська обл., 08001, вул. Димитрія ростов-
ського, 30 тел. (04578) 5-14-44.

Р а Б о т а
пгт Макаров

НА НОВОЕ 
ШВЕйНОЕ ПрОизВОДСТВО

ПО МАСС. ПОШиВУ ТрЕбУюТСя:

Технолог – з/п от 8000 грн;
Закройщик – з/п от 7000 грн;
Швеи – з/п 5000 – 6500 грн.

З/п два раза в месяц 
+ премиальные.

Официальное трудоустройство, 
центр города, 

светлое и теплое помещение.
Тел. 063-587-67-19.

ТОВ «ЕнЕргія»  
запрошує на роботу 

газоелектрозварювальника:
Вимоги: досвід роботи;
відсутність шкідливих звичок.

звертатися за адресою: 
Київська обл., Макарівський р-н,

с. гавронщина, вул. Шевченка, 19,  
корпус A.

Тел. 050-476-84-75.

ТОВ «ЕнЕргія»  
запрошує на роботу 

автоелектрика.
Вимоги: досвід роботи;
відсутність шкідливих звичок.
звертатися за адресою: 

Київська обл., Макарівський р-н,
с. гавронщина, вул. Шевченка, 

19 корпус A.

Тел. 050-476-84-75.

ТОВ «нЕргія» 
запрошує на робоТу  водіїв на авТовоз.

Вимоги:
• посвідчення водія категорії С, Е;
• досвід роботи на вантажних автомобілях не менше 1 року;
• знання автомобільних доріг України та Європи;
• відповідальність, чесність, пунктуальність;
• відсутність шкідливих звичок.

чекаємо за адресою: Київська область, 
Макарівський р-н, с. гавронщина, вул. Шевченка,19 А.

Тел.: 050-476-84-75; 095 288-18-20.

оголошення про намір  оТримаТи 
дозвіл на виКиди забруднюючих 

речовин в аТмосферне повіТря
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ РАКОВ ОЛЕКСАНДР 

ВІКТОРОВИЧ для дотримання природоохоронного законо-
давства має намір отримати дозвіл на викиди забруднюю-
чих речовин від стаціонарного устаткування розташовано-
го за адресою: 08055, Київська обл., Макарівський район, 
с. Вільне, вул. Ровенська, 45.

За степенем впливу на забруднення атмосферного по-
вітря об’єкт відноситься до третьої групи.

На території підприємства розташоване обладнання 
для виробництва пеллетів. При повному навантаженні, від 
устаткування підприємства в атмосферу виділяються на-
ступні забруднюючі речовини:   речовини у вигляді суспен-
дованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) – 
0,264 т/рік.

Згідно з ДСП-173-96 (z039-96) нормативний розмір са-
нітарно-захисної зони для устаткування ФІЗИЧНА ОСОБА-
ПІДПРИЄМЕЦЬ РАКОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ складає 
50 метрів. Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин 
показав, що максимальні приземні концентрації забрудню-
ючих речовин не перевищують санітарно-гігієнічних норма-
тивів.

Отже, вплив, що надається устаткуванням на атмосфе-
ру, находиться в допустимих межах, тому викиди рекомен-
дується прийняти  в якості дозволених.

При експлуатації устаткування повинні суворо дотри-
муватися загальні вимоги Закону України «Про охорону 
атмосферного повітря» та іншої нормативно-технічної до-
кументації.

Свої зауваження і пропозиції просимо направляти в 
30-денний термін з дня опублікування до Макарівської 
районної державної адміністрації Київської області за 
адресою: 08001,  смт Макарів, вул. Димитрія ростов-
ського, 30, тел/факс: (04578) 5-14-44; 5-12-81.

повідомлення
Повідомляємо всіх, кого це стосується, що 22.10. 2018 

року о 9.00 ТОВ «КОМПАС ГЕО» буде проводити роботи із 
землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж в на-
турі (на місцевості)  та закріплення межовими знаками по-
воротних точок земельної ділянки.

Замовником робіт є ТОВ «Інвестиційна компанія Ін-
тернешнл». Земельна ділянка з кадастровим номером     
3222789200:03:022:0424 розташована на території Ясно-
городської  сільської ради Макарівського району Київської 
області за межами населеного пункту.

Запрошуються власники суміжних земельних ділянок. 
Контактний телефон 063-596-05-96.

ОгОЛОШЕННя 
ПрО НАМіри ОТриМАТи ДОзВіЛ НА ВиКиДи 
зАбрУДНюючих рЕчОВиН В АТМОСфЕрНЕ 

ПОВіТря СТАціОНАрНиМи ДжЕрЕЛАМи 
ДП «МАКАріВСьКЕ ЛіСОВЕ гОСПОДАрСТВО»
Державне підприємство «Макарівське лісове господар-

ство» повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних дже-
рел викидів проммайданчика 3, нижнього складу та цеху 
переробки деревини, що розташовані за адресою: 08010, 
Київська обл.,  Макарівський р-н,  ст. Буян, вул. Вокзальна, 
18 б.

Юридична адреса підприємства: 08000, Київська об-
ласть, Макарівський район, смт Макарів, вулиця Ярослава 
Мудрого (колишня вул. Леніна), будинок 17/1.

Цех переробки деревини ст. Буян ДП «Макарівський ліс-
госп» спеціалізується на первинній обробці деревини.

На підприємстві налічується 7 джерел викидів.
В атмосферне повітря надходять наступні забруднюючі 

речовини: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 
0,4429 т/рік, оксид вуглецю – 0,886 т/рік, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок недиференційованих за 
складом – 0,4628 т/рік, метан –  0,02382 т/рік, вуглецю ді-
оксид – 488,83 т/рік, азоту (1) оксид [N2О] – 0,0189 т/рік, 
НМЛОС – 0,213 т/рік.

Загальна кількість викидів забруднюючих речовин по-
вітря становить  – 2,0047 т/рік, без урахування парникових 
газів та 490,87742 т/рік з урахуванням викидів парникових 
газів. 

Величини викидів не перевищують нормативи гранично 
допустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонар-
них джерел та гігієнічних нормативів на межі санітарно-за-
хисної зони і в селітебній зоні. Житлова забудова, зони від-
починку, дитячі заклади не потрапляють в межі СЗЗ.

За додатковою інформацією звертатись до ДП «Мака-
рівський лісгосп»  за тел.: (045 78) 6-01-42.

Пропозиції і зауваження по даному об’єкту протя-
гом місяця з моменту публікації направляти у  Макарів-
ську районну державну адміністрацію за адресою: смт 
Макарів, Київська обл., 08001, вул. Димитрія ростов-
ського, 30 тел. (04578) 5-14-44.

ОгОЛОШЕННя 
ПрО НАМіри ОТриМАТи ДОзВіЛ НА ВиКиДи 
зАбрУДНюючих рЕчОВиН В АТМОСфЕрНЕ 

ПОВіТря СТАціОНАрНиМи ДжЕрЕЛАМи 
ДП «МАКАріВСьКЕ ЛіСОВЕ гОСПОДАрСТВО»
Державне підприємство «Макарівське лісове господар-

ство» повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних дже-
рел викидів проммайданчика 2, що розташована за адре-
сою: 08024, Київська область, Макарівський район, с. Не-
белиця, вулиця Щорса, будинок 1А.

Юридична адреса підприємства: 08000, Київська об-
ласть, Макарівський район, смт Макарів, вулиця Ярослава 
Мудрого (колишня вул. Леніна), будинок 17/1.

ДП «Макарівський лісгосп»  Проммайданчик 2 спеціалі-
зується на обробці деревини.

На підприємстві налічується 8 джерела викидів.
В атмосферне повітря надходять наступні забруднюю-

чі речовини: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) 
– 0,3054 т/рік, оксиди вуглецю – 0,7186 т/рік, речовини у 
вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо-
ваних за складом – 0,2628 т/рік, метан 0,0218 т/рік,  вугле-
цю діоксид 450,75 т/рік, азоту (1) оксид [N2О] 0,01747 т/рік, 
НМЛОС 0,1966 т/рік.

Загальна кількість викидів забруднюючих речовин пові-
тря становить  – 1,4834 т/рік, без урахування парникових 
газів та 452,27267 т/рік з урахуванням викидів парникових 
газів. 

За додатковою інформацією звертатись до ДП «Мака-
рівський лісгосп»  за тел.: (045 78) 6-01-42.

Пропозиції і зауваження по даному об’єкту протя-
гом місяця з моменту публікації направляти у  Мака-
рівську районну державну адміністрацію за адресою: 
смт Макарів, Київська обл., 08001, вул. Димитрія рос-
товського, 30 тел. (04578) 5-14-44.

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!

п/п “ХарЧук”. Житомирські вікна,
 броньовані двері, балкони, Жалюзі.
Тел.: 097-461-96-17; 095-194-85-62.

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  Т а  о г о л о ш е н н я   : : :

ЩоБ РозміСтити оголошення 
зверТайТеся  за Телефоном (04578) 5-14-98.

E-mail: super.makariv_visti@ukr.net

Висловлюємо глибокі співчуття родині Лукашуків  з 
приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка, батька, дідуся

Дмитра Олександровича ЛУКАШУКА.
Ми щиро поділяємо Ваше горе і передаємо слова 

співчуття і підтримки. Неможливо висловити непо-
правне горе людині, котра втратила найдорожчу лю-
дину на світі.

На жаль, словами важко загоїти на серці страшну 
рану від втрати рідної людини. Проте світлі спогади 
про людину, яка чесно і гідно прожила своє життя, за-
лишивши по собі плоди своїх добрих справ, завжди бу-
дуть сильнішими за смерть.

Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, під-
тримуємо Вас у годину скорботи.

Сім’ї НЕчиПОрЕНКіВ та чУМАКіВ.
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:::::  реКлама  Та  оголошення  :::::

* * * * *

* * * * *

14 жовтня святкуватиме 
60-річний  ювілей  з Дня народження 

найдорожча у світі людина – 
люба матуся, турботлива бабуся, 

рідненька сестричка і  дорога кума 
Катерина іванівна МАКій 

із яблунівки.  
Кружляє листя у танку осіннім,
Дерева у вогні палкім горять.
В цей день зібрались Ваші друзі й рідні

Із Днем народження Вас щиро привітать.
Нехай дороги стеляться крилато,
І будуть чисті, рівні, як струна,
Нехай добро не оминає хату,
Як той вишневий цвіт не омине весна.
Бажаєм Вам, щоб доля дарувала
В осіннім сонці весняне тепло,
Щоб Ваша молода душа співала,
А для печалі місця не було.
І щоби друзів — повен дім,
І щоб достатку — повна чаша,
Щоб ніжним поглядом своїм
Ви зігрівали  серця наші.
І хоч на скронях сивина,
В душі квітує хай весна,
В очах сміється сонце золоте,
А дерево життя зростає і цвіте!

З любов’ю, повагою і вдячністю дочка, 
внучка, зять, сестри та куми.

президія макарівської районної організації 
ветеранів України щиро вітає Заслуженого працівника 
культури України, керівника хору ветеранів війни та 

праці Макарівського районного Будинку культури
галину федорівну гОНчАрЕНКО 

з 80-річчям з Дня народження.
Шановна імениннице! Сердечно вітаємо Вас із юві-

леєм! Від душі бажаємо Вам  міцного здоров’я, гарно-
го настрою, радості та щастя. 

Зорить чудова Ваша дата, 
Цей світлий день – Ваш ювілей.
У дім уже заходить свято
З вітанням друзів та гостей.
Хай незліченні будуть роки
Багаті сонцем та добром,
Веселий спів, легкими кроки,
Хай доля сповниться добром!

щирі вітання
Шлемо щирі вітання з нагоди 

90-річчя з Дня народження
Єфросинії Андріївні гАВриЛяК із Макарова; 
Пелагеї гнатівні рОбЕНКО з бишева; 

80-річчя з Дня народження
Миколі івановичу МАзУрЕНКУ з грузького;
Антоніні Прокопівні фЕДОрЕНКО з борівки та
Вірі іванівні іВАНчЕНКО з Мостища.

Шановні іменинники!
Нехай вам сонечко світить, а серце співає!

Нехай печаль дороги до серця не знає,
Нехай щастя буде у вашому домі,
І радість нехай з вами буде завжди!
Здоров’я міцного і справедливої долі
Нехай Господь Бог дає на довгі роки!

 президія макарівської районної 
організації ветеранів України.

* * * * *

ЗАГУБЛЕНЕ Тимчасове посвідчення № 579935, видане 

Макарівським РВК 12 квітня 2018 року на ім’я ВАСиЛьЄ-

ВА Олексія ігоровича, вважати недійсним.

10 жовтня зустріла своє 70-річчя з Дня народження  
член виконавчого комітету Мотижинської сільської ради

Анна Сергіївна МУхА.
З цієї нагоди виконавчий комітет мотижинської 

сільської ради шле іменинниці своє привітання: 
Шановна імениннице!
Сьогодні у Вас ювілейне свято,
І ми Вас щиро вітаємо,
За Ваше чесне і скромне життя
Подяку Вам складаємо.
В роботі, в турботах проходять роки,
Позаду нелегка життєва дорога,
Здоров’я і щастя Вам на майбутнє,
Опіки і ласки від Господа Бога.

Хай Вас люблять рідні, поважають люди,
А Ваш Ангел-Хранитель завжди з Вами буде!

Щиро вітаємо з ювілейним Днем народження добру 
нашу знайому, мудру дружину, турботливу матір

Нілу іванівну КОСАрЄВУ.
Дорога імениннице!
У день цей святковий, в осінній цей час
Прийми побажання найкращі від нас:
Хай доля намітить ще років багато, 
Хай добро і щастя приходять до хати, 
Щоб тільки все гарне в житті повелось, 
Хай збудеться все, що іще не збулось!
У достатку, в здоров’ї щоб вік весь прожити, 
Душею і серцем повік молодіти, 
Щоб радість стрічала завжди на порозі,  
А лихо не стріло ніде у дорозі!

З повагою, наталія та петро кЛименки з мотижина.

* * * * *

* * * * *

14 жовтня 2018 року 80-річчя від Дня народження 
святкує художній керівник народного аматорського 

фольклорного колективу «Чебреці», 
Заслужений працівник культури України 

галина федорівна гОНчАрЕНКО.
колектив  макарівського районного будинку 

культури та профспілковий комітет працівників
 культури району щиро вітають ювілярку. 

Ви – справжній профі  у роботі і порадник у житті,
Ви розрадите в скорботі, не забудете в біді,

Порадієте на святі,
Друзів зберете  за столом,
Бо на дружбу Ви багаті,
До людей Ви – лиш з добром,
З святом Вас вітає сьогодні
Весь наш дружний колектив;
Працьовита, гарна, мужня
Будьте завжди повна сил!

Шлю сердечні вітання дорогій бабусі

Анні Сергіївні МУСі з Мотижина 

з нагоди 70-річчя з Дня народження.

Бабуся! Скільки ніжності й тепла

І мудрих слів, що проросли, як квіти,

Ти нам, своїм онукам віддала,

Для тебе найкоханіші ми в світі.

Сьогодні ясне сонечко зійде,

Ми до Твоєї завітаєм хати,

Сказати, як міцно любим ми Тебе

І щиро з Днем народження вітати!

З любов’ю, внук владислав.

Щиро вітаємо з Днем народження дорогу нам людину – 
турботливу та добру матусю, бабусю та прабабусю

Анну Сергіївну МУхУ.
Дорога наша імениннице!
Ми кожен день складаєм шану 
Тобі, матусю, за Твій труд,
За нічку кожну недоспану,
За роки пережитих чуд.
Хай Тебе оберігає
Ангел Твій Хранитель.
Хай добром Твій шлях осяє
Наш Господь Спаситель!

З повагою сім’ї: ГаЛдеЦькиХ, 
кРамаРенків, мУХ.

* * * * *

продаю авТомобільні масТила 
як фасовані так і на разлив, акумулятори, автохімію,

 авто аксесуари. Дуже широкий асортимент, 
як в наявності так і під замовлення.

найнижчі  Ціни  в  районі!
Атомагазин TIR с. Калинівка, заправка PATRON

Тел. 097-961-01-85 (Олександр). 

ПрОДАю трактор хТз-3510 (2007 р.) саджалка, 
копалка 1-рядна, плуг, 2 культиватори. 

ТЕЛЕфОН 097-25-25-392.

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

До уваги 
СільгоСпвиРоБників!

ТОВ «Слобода КО» 
Макарівського району  

надає послуги 
по сушці, очистці та зберіганні 

зерна у кількості 600 т/добу. 
у нас найнижчі Ціни. 

за інформацією звертайтесь за тел.: 
(098) 823-50-85; (066) 095-41-97.

рЕМОНТ холодильників, пральних 
машин. Телефон 096-550-85-85.
рЕМОНТ холодильників, пральних 
машин. Телефон 096-550-85-85.

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

24 жовТня 
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

на роботу у с. ніжиловичі
потрібен 

кухаР-конДитеР.
З/плата – за домовленістю.

Телефон 067-483-49-55.

оБмін паСпоРта 
на ID-каРтку

«З 1 листопада 2018 р. громадяни України мати-
муть можливість здійснити обмін паспорта у формі 
книжечки на паспорт у формі картки за бажанням у 

будь-який час», 
– зазначено в 
повідомленні 
п р е с - с л у ж б и 
дмсУ.

Також пові-
домляється, що 
обов'язкова за-
міна документів 
законодавством 
не передбачена, 

відповідно до закону всі, раніше видані, документи бу-
дуть чинними до завершення строку їхньої дії.

 Вартість оформлення та обмін паспорта громадяни-
на України у формі ID-карти (крім оформлення паспорта 
громадянина вперше) за 20 робочих днів становить 87 
грн, за 10 днів – 174 грн.

 Вартість оформлення паспорта для виїзду за кордон 
за 20 днів становить 253 гривні, від 3 до 7 днів – 506 грн. 
Вартість оформлення проїзного документа біженця, по-
свідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, 
посвідка на проживання і проїзного документа особи, 
якій надано додатковий захист, у термін протягом 15 ро-
бочих днів складе 156,46 грн.

Нагадуємо, що в Макарові паспорт можна обміняти у 
Макарівському районному секторі ДМС по вул. Пушкіна, 4.

Телефон (04578) 5-13-40.

графіК рабоТи: 
ПН: вихідний; 
ВТ: 09:00-18:00, перерва: 13:00-13:45; 
СР: 09:00-18:00, перерва: 13:00-13:45; 
ЧТ: 09:00-18:00, перерва: 13:00-13:45; 
ПТ: 09:00-18:00, перерва: 13:00-13:45; 
СБ: 09:00-16:45, перерва: 13:00-13:45; 
НД: вихідний.

інф. makariv.news
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циТАТА ТижНя:  
 

( 14 квітня 1889 р. –  22 жовтня 1975 р. )

віДповіДь До СканвоРДу в № 37

історія – це не те, 
що було. Це те, 

що може бути, тому що 
було уже одного разу. 

Арнольд ТОЙНБІ.

* * * 

ОВЕН (21.03–20.04). 
Тиждень спокою i заспоко-
єння, створення комфорт-
ної обстановки для себе 
i оточуючих.  Збудуться 
неприємностi, конфлiкти i 

навiть ворожнеча. Посилюються жит-
тєвий потенцiал, упевненiсть, осо-
биста чарiвнiсть. Успішні спiлкування 
з друзями, зустрiчi з цiкавими людьми 
або творчi шукання. Життєвий досвiд 
близьких людей пiдкаже потрiбний 
напрям, допоможе в ухваленнi важ-
ливого рiшення в їхньому життi.
Сприятливi днi: 15, 20; несприятливi: 21.

ТIЛЕць (21.04–21.05). 
Плiдне  спiлкування. Мож-
ливо, знайдуться  нові 
партнери. Багато Тiльцiв 
успiх, славу i суспiльний 
престиж цiнуватимуть 
бiльше, нiж багатство, але 
може пiдвести розрахунок 

на  терпiння i тверезе мислення. У 
результатi несподiваних подiй  сто-
сунки із близькою людиною можуть 
не скластися. У другiй половинi тиж-
ня  вiдчуєте неспокiй i незадоволення 
своїм оточенням.
Сприятливi днi: 20; несприятливi: 15.

бЛизНюКи (22.05–21.06).
Чекають дiловi i особистi 
побачення, а також офор- 
млення важливих паперiв. 
Емоцiйна нестабiльнiсть 

не сприятиме взаєморо-зумiнню. 
Надiї, покладенi на май-бутнi подiї, 
можуть виявитися марними. Бажання 
змiн i оновлення  пiдштовхуватимуть 
до безуспiшного пошуку опори i до-
помоги у зовнiш-ньому середовищi. 
Кiнець-кiнцем ентузiазм  перейде у 
марнотратство.
Сприятливi днi: 19, 20; несприятливi: 16.

рАК (22.06–22.07). Су- 
перечливi тенденцiї зберi- 
гаються. Може оточувати 
загальний спокiй, але 
потiм радощi i невдачi 
стануть чергуватися. 

Змiна настрою  зашкодить впоратися 
з найбуденнiшими справами. Тиж-
день пов`язаний з образами, iлю-
зiями. Можливо, Раки будуть убитi 
бездушним  ставленням до них лю-
дей, в яких вони не сумнiвалися.
Сприятливi днi: 21; несприятливi: 19.

ЛЕВ (23.07–23.08).
Зможете проявити свої 
таланти i здiбностi на 
найрiзноманiтнiших 
рiвнях, привернути 
увагу осiб протилежної 

статi. Можливi значнi подiї в особис-
тому життi, подарунки, приємнi спо-
гади. Зiрки не радять Левам зупиня-
тися або звертати з вибраного шляху 
– краще довести справу до кiнця. У 
особистому життi можливе сильне 
почуття –любов вiрогiдна так само, як 
i ненависть.
Сприятливi днi: 15, 17; несприятливi: 21.

ДIВА (24.08–23.09). 
Сприятливий тиждень. 
Можливо, що захопле-
нiсть справою i працез-
датнiсть позитивно по-
значаться на результатах 

роботи. З другої половини тижня 
можливi деякi труднощi, якi не слiд 
приймати близько до серця. Мож-
ливо, вашi захопленiсть i прагнення 
до матерiального благополуччя за-
крили вiд вас дiйсний стан справ або 
вiдштовхнули вiд вас друзiв.
Сприятливi днi: 16, 20; несприятливi: 19.

ТЕрЕзи (24.09–23.10).
Тиждень  дуже напружений, 
готуйтеся до перевiрки жит-
тєвих принципiв i свiтогляду. 
Неприємнi вiстi або помил-
кова iнформацiя можуть 

привести до помилкових дiй. Тиждень 
несе розгул темних сил, iлюзiї, споку-
су, агресiю. Напружена обстановка в 
суспiльному життi може пригноблюю-
че вплинути на вашу психiку.
Сприятливi днi: 17, 19; несприятливi: 20.

СКОрПIОН (24.10–22.11).
Несприятливий тиждень для 
укладення шлюбу, переїзду, 
подорожей. Проявляться 
найскладнiшi i найсупере-
чливiшi риси вдач двох по-

переднiх водяних знакiв – Рака i Риб. 
Бiльшiсть Скорпiонiв насторожить 
благополуччя: раптом чим-небудь 
обуряться, бурхливо вiдреагують на 
щось, але незабаром заспокояться i 
забудуть про те, що трапилося.
Сприятливi днi: 21; несприятливi: 20.

СТрIЛЕць (23.11–21.12).
Удасться створити якийсь 
стартовий майданчик для 
майбутнiх успiхiв. Тиждень 
припускає колективнi захо-

ди, причетнiсть до життя навколишнiх 
людей.Напружений в емоцiйному 
вiдношеннi тиждень. Стрiльцi мо-
жуть зазнати тимчасової невдачi в 
новiй справi. Вiрогiднi зриви, поганий 
настрiй, самобичування. невеликi 
проблеми зi здоров`ям
Сприятливi днi: 15, 19; несприятливi: 21.

КОзЕрIг (22.12–20.01).
Отримання внутрiшньої волi, 
накопичення, радiсть буття. 
Хороший тиждень для укла-
дення шлюбу, подорожей 

i прогулянок для спiлкування з дру-
зями, прийому гостей, сприятливий 
для зачаття, лiкування, медитацiї.. У 
другiй половинi тижня можливе ду- 
шевне хвилювання, викликане 
радiсними подiями.  
Сприятливi днi: 17; несприятливi: 15.

ВОДОЛIй (21.01–19.02). 
У першiй половинi тиж-
ня вiрогiднi сутички з 
людьми  свого оточення.  

Водолiям належить багато працю-
вати. Краще взятися за одну справу, 
але зробити її якiсно. Тиждень не-
сприятливий для колективних дiй, 
оскiльки з  документами можуть ви-
никнути проблеми, якi вам доведеть-
ся вирiшувати одному. Не варто при-
значати дiловi зустрiчi, збори.
Сприятливi днi: 16, 21; несприятливi: 20.

риби (20.02–20.03). Вi-
рогiднi втрати документiв, 
пограбування, пожежi. 
Зустрiч з давнiм другом 
або подругою може скра-

сити ваше iснування, нагадавши про 
найщасливiшi днi життя. Тиждень при-
пускає помилки, пiдкорення розуму 
вiдчуттям, спокуси. «Враженим» Рибам 
буде важко перемогти своє «Я».
Сприятливi днi: 18; несприятливi: 16.
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Чоловік не бачив свого друга близько 30 
років і, на свій подив, нарахував в його бу-
динку 11 дітей.
– Ви, мабуть, дуже щасливі?
– Та що ти! Вона постійно кричить і бур-
чить на мене. По правді кажучи, я боюся її.
– Тоді навіщо стільки дітей?
– У натовпі легше загубитися.

У нас на роботi дуже 
крутий принтер: судячи 
зi звукiв, вiн сам пере-
мелює деревину i виго-
товляє папiр.

За умiння користуватися 
гуглом, вордом i пейн-
том мене в офiсi назива-
ють програмiстом.

Якщо заправляти одну 
штанину в шкарпетку, то 
люди не чекатимуть вiд 
тебе багато чого.

Як приємно залиши-
ти робочий комп`ютер 
пiсля восьми годин ро-
боти i всiстися, нарештi, 
вiдпочи вати… за 
домашнiй!

– Я так довго не 
з`яв лявся, щоб ти 
якнайсильнiше скучила.
– Ось, знайомся, це мої 
онуки.

Тато пiшов укладати до-
чку спати. Через якийсь 
час з дитячої виходить 
донечка i каже:
– Все.
– Що все? - перелякано 
питає мама.
– Тато заснув.

Приходить втомлений 
чоловiк додому:
– Люба, що ти менi 
сьогоднi приготувала?
Поправивши фартух, 
дружина стала на сті-
лець:
– Вiрш!

– Я геній, я тільки що 
зрозумів...
– Що?
– Ти ж знаєш що при на-
гріванні тіла розширю-
ються?
– І що?
– Значить я не товстий, я 
гарячий.

Слухай серце, а не радіо. Дивись 
в очі, а не на екран телевізора. 
Відкривай душі, а не сторінки в 
інтернеті. І будеш знати правду...

В. ВАКАРКУК. 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 
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