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Шановна громадо Макарівщини!
Вітаю вас із державним святом – Днем Конституції України!
Цей день назавжди ввійшов у новітню історію нашого суспільства, а тому нам з 

вами залишається тільки сподіватись, що всі, задекларовані Конституцією права та 
свободи, поступово будуть нормою життя громадян України.

Демократичний розвиток ніколи не був легким, тож наберімося терпіння та віри в те, 
що наступні покоління українців будуть жити у зовсім іншій країні, яку з гордістю можна 
буде назвати конституційно розвиненою та правовою європейською державою.

Вадим ТОКАР,
Макарівський селищний голова.

ШАНОВНІ АГРАРІЇ! 
ФІЛІЯ «ДЕНИХІВСЬКА» 

ТОВ СП «НІБУЛОН» 
ЗАПРОШУЄ 

ДО СПІВРОБІТНИЦТВА!
Запрошуємо до співпраці за договорами постав-

ки та зберігання виробників сільськогосподарської  
продукції: юридичних осіб та фізичних осіб – підприєм-
ців (в т. ч. неплатників ПДВ). Також повідомляємо про 
готовність до співпраці з одноосібними господарства-
ми (фізичними особами).

Ознайомитися із закупівельними цінами філії «Де-
нихівська» ТОВ СП «НІБУЛОН» ви можете на офіційній 
інтернет-сторінці компанії www.nibulon.com, у розділі 
«Закупівля сільгосппродукції» – «Закупівельні ціни» або 
за телефоном (0512)-58-04-02.

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
Філія «ДЕниХІВСЬКА» тОВ Сп «нІБУЛОн»,

вул. Кагатна, 3, с. Денихівка, 
тетіївський р-н, Київська обл.

тЕЛЕФОни ДЛя ДОВІДОК:
(050) 394-83-81 – Катерина;
 (067) 511-95-89 – Марина; 

(067) 515-24-32 – Олександр.

Шановні Макарівчани!
22 червня в Україні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. У цей день 

ми вшановуємо мільйони земляків, життя яких обірвала Друга світова війна. Горем і 
болем вона увірвалась в кожну домівку, кривавою лінією пройшла через кожне сер-
це, кожну долю.

Ми маємо навіки зберегти пам'ять про тих, хто відстояв перемогу в цій війні, тих, 
хто став жертвою гітлерівського режиму. Життєписи цих людей – уроки істинної 
мужності та патріотизму для сучасників.

Сьогодні, потерпаючи від кривавої військової агресії на сході країни, ми особли-
во гостро усвідомлюємо ціну свободи, миру та безпеки. Кращі сини і доньки україн-
ського народу знову, зі зброєю в руках, захищають наші кордони, нашу свободу, наш 
власний демократичний вибір.

Вічна пам'ять загиблим. Честь і слава живим героям
Вадим ТОКАР,

Макарівський селищний голова.

Шановні державні службовці!
Прийміть щирі вітання з нагоди Дня державної служби.
Професія державного службовця – важлива, клопітка та відповідальна праця 

людей, які у своїй більшості виконують її за покликанням, демонструючи справжню 
відданість справі та бажання служити людям.

Працювати в державних органах, забезпечувати виконання завдань і функцій 
держави є вкрай відповідальною справою, особливо сьогодні, коли йде активний 
процес реформування державної служби і побудови демократичної, суверенної, 
соціальної, правової держави.

Приємно відзначити, що переважна більшість державних службовців району 
демонструють високий професіоналізм, компетентність, ініціативність, відданість 
справі і патріотизм.

Від фахового рівня і чесності кожного з вас, ставлення до людей, вміння швидко 
і якісно вирішувати проблеми  починається довіра до влади.

Зичимо вам міцного здоров’я, родинного тепла, невичерпного ентузіазму, 
оптимізму, злагоди та добробуту!

Шановна молодь району!
Прийміть щирі вітання зі святом – Днем молоді. 
Молодість – безцінний дар природи. Його треба приймати з вдячністю, намага-

тися використати всі переваги цієї прекрасної миті життя. Будьте активними, здобу-
вайте знання, наполегливо працюйте над собою, будуйте великі плани на майбутнє.

Відкривайте постійно нові можливості життя, оскільки воно є багатогранним, не 
бійтеся перепон на своєму шляху, бо здолавши їх, здобудете нові сили й досвід для 
подальшого впровадження у своїх задумах. 

Нехай стелиться для вас доріжка, усіяна лише добром і благополуччям, миром та 
злагодою, а в серцях панує вічна любов і доброзичливість!

Шановна громадо Макарівщини!
22 червня, в День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни, наша країна вша-

новує пам’ять подвигу й жертовності кращих синів і дочок українського народу, по-
леглих під час боротьби з нацистськими загарбниками.

77 років тому о четвертій ранку страшне слово «війна» увірвалося в життя людей. 
Страшною трагедією, болем і горем стало воно для українців. Кожна родина і кожна 
людина, незалежно  від віку, статі і соціального стану, були втягнуті у надзвичайно 
жорстокий вир війни. Територія України  була одним з вирішальних театрів бойових 
дій, де двічі прокотилися смертоносні фронтові вали.

Тож сьогодні схиляємо голови перед героїзмом загиблих, низько вклоняємося 
тим, хто повернувся з тієї страшної війни і підняв країну з руїн у повоєнні роки. 

Бажаємо всім миру, оптимізму, здоров’я та благополуччя!

28 червня   День Конституції України!
У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян на-

шої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, 
на світовий досвід, ухвалила Основний Закон України – Конституцію.

Конституція визначила найціннішим – життя людини, її здоров'я, честь і гідність, 
надала кожному громадянину можливості для самоорганізації, свободу слова та ві-
росповідання. І обов’язок кожного українця поважати Конституцію та дотримуватись 
її законів. Тільки так ми зможемо забезпечити подальший розвиток України як дер-
жави демократичної, рівноправної зі світовою спільнотою. 

Бажаємо вам, шановні жителі району, міцного здоров’я, добробуту і затишку у 
ваших родинах, мудрості і далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці та но-
вих звершень заради реалізації принципів Основного Закону України.

Олександр ГулАК,
голова Макарівської 

районної ради. 

Тетяна СЕМЕНОВА,
голова Макарівської  
райдержадміністрації.

Олександр ГулАК,
голова Макарівської 

районної ради. 

Тетяна СЕМЕНОВА,
голова Макарівської  
райдержадміністрації.

Олександр ГулАК,
голова Макарівської 

районної ради. 

Тетяна СЕМЕНОВА,
голова Макарівської  
райдержадміністрації.

Олександр ГулАК,
голова Макарівської 

районної ради. 

Тетяна СЕМЕНОВА,
голова Макарівської  
райдержадміністрації.

 24 червня    День молоді!
Шановна  молодь Макарівщини! Прийміть щирі вітання зі святом. У житті не-

має пори прекраснішої, ніж молодість. Це час становлення, вибору професійного 
шляху, планування майбутнього.  Сучасні і освічені, ви – сьогодення України, її май-
бутнє. Ваші енергія і завзяття, оптимізм і наполегливість знаходять втілення у біз-
несі, політиці, у науці та на виробництві, у спорті та мистецтві. Тому з нагоди свята 
бажаємо усім молодим міцного здоров’я, успіхів у навчанні і роботі, творчої енергії, 
незалежних думок та сил, щоб втілити в життя все, до чого прагне ваш розум, душа 
і тіло. Хочемо побажати вам, дорогі друзі, щастя і віри у власні сили. Залишайтесь 
молодими!

28 червня    День конституції України!
Шановні жителі Макарівщини! Щиро вітаємо вас з цим великим національним 

святом!
28 червня 1996 року назавжди залишиться видатною подією в сучасній історії 

української державності. Обравши шлях незалежного розвитку і закріпивши це в 
Конституції, Україна підтвердила своє прагнення розвивати і зміцнювати демокра-
тичну, соціальну, правову державу.

Це свято кожного з нас, незважаючи на стать, вік, професію, соціальний стан чи 
мову. Адже Основний Закон нашої країни гарантує та забезпечує права і обов’язки 
громадян. Саме людина, її здоров’я, честь, гідність, недоторканість і безпека є 
найвищою соціальною цінністю у державі.

Нехай цей святковий день принесе у ваші оселі радість і успіх, родинний зати-
шок і злагоду, добробут і гарний настрій. Бажаємо усім впевненості, сили, гіднос-
ті та усвідомлення захищеності своїх прав, всього того, що дає нам Конституція і  
високе звання громадянина України!

Роман БЕлЬМЕГА, 
голова Макарівської районної 
в Київській області організації 
партії «БПП «СОлІДАРНІСТЬ».

Микола НЕчАй, 
голова фракції 

«БПП «СОлІДАРНІСТЬ» 
Макарівської районної ради.

Роман БЕлЬМЕГА, 
голова Макарівської районної 
в Київській області організації 
партії «БПП «СОлІДАРНІСТЬ».

Микола НЕчАй, 
голова фракції 

«БПП «СОлІДАРНІСТЬ» 
Макарівської районної ради.

ОгОлОШЕННяСьОгОДНіШНій 
ДЕНь В іСтОРії 

РАйОНУ
22 червня 1950 

року в с. Ніжиловичі  

колгоспи «Нове життя» 

та «Більшовик» об’єднані 

в один колгосп – ім. Кі-

рова. (Рішення №244 

виконкому Макарівської 

районної рцади).

(Використано інфор-

мацію, що міститься в 

архівному фонді №1).

Юлія КрАВЕцЬ, 

начальник 

архівного відділу 

райдержадміністрації.

–

–

–
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тИжДЕНь
22 червня 1941 р.

Розпочалася німецько-радянська війна.
23 червня 1944 р.

На полях Дру-

гої світової 

війни загинув 

Герой Радян-

ського союзу 

Микола 

нОВиК, 

уродженець 

с. Гавронщина.

24 червня 1975 р.

Народив-
ся уро-
дженець 
с. Со-
снівка 
Анатолій 
СнІжКО, 
який 
загинув на 
російсько-
україн-
ській війні.

25 червня 1992 р.
Газету «Ленінська зоря» перейменова-
но в «Макарівські вісті».

Экс-министр обороны Анатолий Гри-
ценко находился в глубоком политичес-
ком подполье около четырех лет. Похоже, 
в нынешних условиях это оказалось хоро-
шей тактикой для украинского политика. 
Сейчас он снова претендует на главные 
роли в президентской кампании, появив-
шись на первых позициях в соцопросах. 
Его еще не начали по-настоящему бить 
конкуренты, полковник запаса снова на 
коне: время расписано по часам, поездки 
по всей стране, масса встреч с действую-
щими депутатами и спонсорами – политик 
активно готовится к выборам. Официально 
кампания стартует в ноябре, но Юлия Тим-
ошенко и Петр Порошенко уже активно 
включаются в гонку. 

В 2014-м социологи предсказывали 
партии «Гражданская позиция» попада-
ние в парламент, но этого не произошло. 
Теперь же опросы свидетельствуют, что 
Гриценко может победить всех кандидатов 
во втором туре на предстоящих выборах с 
рейтингом 27 %. По одной из версий, по-
чему партия Гриценко осталась за бортом 
большой политики, некоторые политологи 
говорят о амплуа полковника, как «первого 
непроходного», а также по плохому «упер-
того человека», с которым сложно сотруд-
ничать. 

Одновременно о Гриценко можно 
услышать, что у него есть репутация «хоро-
шего человека». В украинской политике это 
встречается нечасто. 

Сейчас Анатолий Гриценко стремится 
объединить вокруг себя весь демократи-
ческий лагерь молодых политиков и кан-
дидатов «Второй лиги». Поэтому для него 
стратегически важно получить поддержку 
партии мера Львова Андрея Садового «Са-
мопомощь», которая имеет стабильных 
сторонников на уровне 5 %. Пока партия 
Гриценко довольствуется малыми побе-
дами на этом поприще. Недавно в Граж-
данскую позицию вливаются мини-партии 
– «Альтернатива» Егора Фирсова и партия 
Дмитрия Добродомова «Народный Контр-
оль». 

Неуловимо большой рейтинг Гри-
ценко быстро оброс различными сплет-
нями: откуда такой резкий всплеск, кто 
из известных олигархов может стоять за 
кандидатом? LIGA.net решила задать Ана-
толию Степановичу неудобные вопросы, 
которые возникают в ассоциации с ним. 
Кроме того, мы решили выяснить, чем 
Гриценко занимался в тени от телекамер 
и какие ошибки он сделал в предыдущих 
кампаниях.

ИТОГИ КАМПАнИИ-2014 И 
ОШИБКИ ПеТрА ПОрОШенКА

– Какие выводы из предыдущей 
президентской кампании Вы сделали? 

– В целом я доволен ее результатом, по-
тому что набрал почти 1 млн голосов. Если 
эту цифру сложить с поддержкой техничес-
кого кандидата по фамилии «Гриненко», то 
больше миллиона голосов. Этого было бы 
достаточно, чтобы выиграть выборы в Гру-
зии или Литве. 

– назовите допущенные ошибки в 
2014-м? 

– Были вещи, которые можно было сде-
лать лучше – найти более убедительные 
слова для людей, эффективнее работать 
с прессой. Мы вынесли уроки и коррек-
тируем свои действия. На предстоящих 
выборах мы не будем терять времени на 
перепалки с оппонентами – будем боль-
ше говорить о наших планах. Нет смысла 

критиковать Порошенка и его жизнь «по-
новому», которая наступила лишь для не-
скольких семей... Говорить о нынешней 
власти буду тогда, когда меня прямо о них 
спросят. Еще выборы не начались, а нас 
уже кусают: то из штаба Тимошенко, то из 
других – я не реагирую, не злопамятный. 

Но память хорошая и могу быть злым, – ког-
да заступят за моральную черту. 

«Порошенко одновременно: и прези-
дент, и премьер, и глава Нацбанка...и ми-
нистр обороны...» 

– поражение на парламентских 
выборах после президентских, оконча-
тельно Вас не разочаровало в желании 
оставаться в политике? 

– Не разочаровало. Потому что никог-
да не очаровывало – ни политика, ни по-
литики. Я скорпион по гороскопу, поэтому 
заглядываю в себя и спрашиваю: все ли 
сделал для победы. У меня твердая пси-
хика, воспринимаю реалии жизни такими, 
какие они есть. Когда партия не прошла 
в парламент, больше меня огорчились 
однопартийцы. Сейчас нам кажется, что 
может это было и к лучшему. 

Ожидания изменений после Майдана 
не оправдались. В этом созыве честные, 
ценностно новые депутаты, в явном мень-
шинстве и на государственные решения 
они мало влияют.  

Вся нынешняя власть, включая Раду, 
разочаровала людей и это отразилось на 
уровне поддержки почти всех парламент-
ских партий. Посмотрите на рейтинг Само-
помощи. В 2014-м они набрали более 10 %, 
держат свою линию, по-крупному ни разу 
не оступились, но и их поддержка сегодня 
вдвое меньше первоначальной. 

– назовите ключевые ошибки поро-
шенка на посту президента.  

– Самое неприятное в том, что ошибки 
Порошенка автоматически становятся на-
шими с вами проблемами. Его ничему не 
научил опыт Януковича – он тоже решил 
стать самым богатым в стране. В воюющей 
и нищей стране.  

Критические ошибки вижу в стиле ме-
неджмента Президента. Он не умеет деле-
гировать полномочия. Порошенко одно-
временно: и Президент, и премьер, и глава 

Нацбанка, и министр обороны, и начальник 
Генштаба, и главный дипломат. Еще он – 
ежедневно руководит огромным бизнесом, 
вникает в детали всех своих заводов, фабрик, 
магазинов. Из-за этого перегружен, нервни-
чает, срывается, истерит. Такой Президент 
тормозит работу по всем направлениям.  

Кроме того, Порошенко живет в космо-
се. Он искренне считает себя самым луч-
шим и самым эффективным президентом. 

В прошлом году заявил, что под его руко-
водством в Украине успешно завершены 
144 реформы. Вы их почувствовали?  

– Скажите, чем Вы лучше порошенка?  
– По крайней мере тем, что не улетаю 

в космос. Знаю проблемы нашей страны 
и умею их решать. Знаю мир и достойное 
место для Украины в нем... все черты По-
рошенка, которые вызывают негативные 
последствия для страны, – у меня отсут-
ствуют. Мы с ним антиподы по жизненным 
ценностям и устремлениям. 

У меня нет мечты стать самым богатым 
в Украине. Нет оффшоров, слепых и 
полуслепых трастов.  

Вы не знаете моих кумовьев, они не 
стали и не станут бизнес-партнерами пре-
зидента. Зато вся страна знает таких людей 
Порошенка, ранее Януковича, Ющенка...

 Ни я, ни кто-либо другой от моего име-
ни не будет «обилечивать», требовать доли 
собственности у бизнесменов. Говорю об 
этом сейчас открыто, публично. Не исклю-
чаю, что могут появиться авантюристы 
вроде Остапа Бендера. Но, как только я о 
них узнаю – оторву голову.  

В кадровой политике мне привычно 
опираться на сильных людей. Да, они 
бывают колючими, но дело – прежде всего. 
Я не терзаю людей микроменеджментом, 
вмешиваясь в их работу ежедневно. Даю 
участок работы, ставлю задачу, определяю 
временные рамки, ответственность – и 
оцениваю результат. 

ГДе БЫЛ вО вреМя вОЙнЫ 
– Еще один вопрос о прошлом. Чем 

Вы, как политик и экс-министр обороны 
занимались, когда началась россий-
ская агрессия? Выглядит так, как-будто 
после поражения на выборах, в самое 
ответственное для страны время, Вы 
просто исчезли и появились сейчас 
только под выборы. 

– Выборы были позже, в октябре 
2014-го, а на момент начала российской 
агрессии я работал народным депутатом. 
Участвовал в принятии необходимых для 
обороны страны решений. Парламент тог-
да перешел в ежедневный пленарный ре-
жим, без командировок и отпусков, законы 
принимали и в выходные дни. Каждый го-
лос был на счету, мой тоже. 

Я вошел в правительственную Рабочую 
группу, которая занималась распреде-
лением первых 5 млрд гривен – фонда на 
оборону. Деньги были настолько быстро 
выделены, что некоторые силовики, как 
в мирное время, приносили сметы на 
научные исследования, на закупку явно 
неприоритетных вооружений. Мы такие 
запросы заворачивали, добивались рас-
ходования средств на потребности фрон-
та, солдата. Иногда приходилось самому 
составлять смету, поскольку люди были 
ошарашены и не имели опыта.  

В законе о Нацгвардии, который пи-
сался в спешке, мне в последний момент, 
уже в ходе голосования, удалось исправить 
критическую ошибку. Проект не предусма-
тривал использование Нацгвардии для 
обороны страны без введения военного 
положения. Мы могли создать структуру, 
численностью в 60 тыс. человек, потратив 
миллиарды, но эта структура выполняла бы 
только внутренние функции. Благодаря мо-
ему вмешательству, Рада приняла верное 
решение. 

– Что еще? 
– Когда адмирала Игоря Тенюха на-

значили министром обороны, я инициа-
тивно, без полномочий, сел рядом с ним 
в кабинете и неделю помогал готовить 
решения. Иногда приходилось сдержи-
вать от принятия необдуманных решений. 
Я знал сильные и слабые стороны Тенюха, 
он когда-то был моим подчиненным, и по-
нимал, что ему трудно все охватить, в том 
числе планировать операции на суше. 

Когда я понял, что на высшем уровне, 
на уровне Турчинова, Крым сдают, тог-
да моя помощь в Минобороны утратила 
смысл.  

– Вы помогали тенюху только неделю?  
– Турчинов относился к моему присут-

ствию в Минобороны с большой ревнос-
тью, спрашивал у Тенюха: что там делает 
Гриценко? Это дикость и безответствен-
ность, в условиях агрессии. Я понял, что 
если буду и далее помогать Тенюху, они его 
из-за меня могут и с должности снять.  

– А разве тенюх был лучшей канди-
датурой?  

– Нет. Были люди сильнее.  
– Больше ничего не делали?  
– Мы нашли специалистов и деньги, 

чтобы сделать военным современные то-
пографические карты со спутников – и пря-
мо из моего депутатского кабинета отправ-
ляли их на фронт. На тот момент военные 
имели устаревшие карты, они адекватно не 
отражали местность. 

– Вы бывали на передовой?  
– На передовой воюют. Поездки депу-

татов не должны отвлекать военных от их 
работы. Это первое. Второе – мне звонили 
военные командиры и говорили: «Господин 
министр, я бы вас принял, но пришла ко-
манда, если в моей части появится Грицен-
ко, если даже я продолжу с вами общаться, 
то у меня будут проблемы!».

Это проявление той самой дурной поли-
тической ревности, сначала от Турчинова, 
затем Порошенка. Я не хочу подставлять 
людей. И мне жаль этих политиков-идио-
тов, которые загоняют государственные 
дела под плинтус из-за личных комплексов.

ОтКУДА
Анатолий Гриценко о поддержке Запада, отношениях с Сергеем левочкиным, 

о главных ошибках Порошенко и роли семьи в политике



”

3Макарівські вістіМакарівські вісті№ 24   22  червня      2018 р.

В іСтОРії
26 червня 

День кримськотатарського прапору.
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районну 
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справах не-
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кооператив 
«Факел-1», 
створений з 
числа меш-
канців будинку 
№ 17 по вул. 
Котовського в 
смт Макарів.

Я все равно находил возможность пооб-
щаться с офицерами, дать им совет, по-
ддержать. И сейчас нахожу. 

«Кроме минских и нормандских пе-
реговоров существует еще и такой, где 
нарабатываются решения. Они кладутся на 
стол Меркель, Макрона, Путина, Порошен-
ка и Трампа.»

еЩе ОДИн нОрМАнДСКИЙ 
ФОрМАТ 

– Если Вас не пускали на фронт, то 
из Киева как Вы помогали?  

– Скажу прямо: мне неловко обсуждать 
такие вопросы. В моем понимании, это 
неэтично перечислять, скольким раненым 
помогли вылечиться или их родным собра-
ли средств, сколько закупили и доставили 
обуви, лекарств, касок, бронежилетов, или 
рассказывать, как мы приобрели военным 
БРДМ. Не хочу афишировать все вещи. Бу-
дет восприниматься как пиар.  

Давайте, лучше о другом поговорим. 
Страна устала, мы все хотим вернуться к 
полноценной мирной жизни. Имея знания 
и опыт в сфере безопасности и дипло-
матии, сейчас больше работаю над по-
иском мирного решения. В рамках меж-
дународной группы мы подготовили пакет 
решений, которые позволят нам вернуть 
оккупированные территории на достойных 
условиях. 

– Откуда взялся этот формат? и как 
Вы туда попали?  

– Это закрытая рабочая группа 
Украины, России, Франции, Германии и 
США. Периодически собирается в Европе. 
Кроме официальных переговоров меж-
ду Волкером и Сурковым, минских и нор-
мандских переговоров существует еще и 
такой, где нарабатываются решения, чита-
ют Меркель, Макрон, Путин, Порошенко и 
Трамп.  

В этой группе задействованы поли-
тики и военные, бывшие и действующие, 
с опытом работы на должностях уровня 
министров иностранных дел, министров 
обороны, послов. Фамилий назвать не 
могу.  

– Что уже у лидеров на столе?  
– Мы предложили поэтапную стратегию 

развертывания миротворцев; детализиру-
ем, какие страны должны туда входить, их 
полномочия. Миссия, численностью 30–40 
тысяч военных, 5–6 тысяч гражданских. 
Выполнение плана займет от трех до 5 лет. 

Местные выборы, о которых чаще гово-
рят, – это заключительный этап. Перед тем 
есть более сложные. Первейшая задача 
– перекрыть границу, нами ныне не контр-
олируемую. Должно быть проведено раз-
минирование, выведен рубль и заведена 
гривна, как основная валюта. Расформи-
ровать два армейских корпуса и фейковые 
государственные структуры. Нужно со-
здать условия, в том числе – имуществен-
но-юридические, для возвращения бежен-
цев-переселенцев. Восстановить системы 
жизнеобеспечения, общественный поря-
док.  

Эти наработки могут быть задейство-
ваны только после завершения президент-
ских выборов в Украине. 

– почему? 
– У нынешней власти осталось мень-

ше года. Нужно иметь полномочия, чтобы 
сделать свою часть работы. Кроме того, 
власть должна быть договороспособной, 
держать слово. С нынешней властью о 
долгосрочных планах разговаривать уже 
не хотят.

– Какие обязательства должна 
выполнить Украина?  

– Речь не идет об обязательствах, а 
о конкретных шагах. Включая амнистию. 
Надо будет вычленить тех, кто совершал 
тяжкие преступления и тех, кто пассивно 
пошел на поводу. Они получат прощение, 
а «моторолы» либо выедут в Россию, либо 
пойдут под суд.  

– Это замечательный план, за 
исключением позиции россии. разве 
путин заинтересован на украинских 
условиях возвращать Донбасс?  

– Во-первых, в любых форматах мы 
должны отстаивать свои национальные 
интересы. Во-вторых, восстановление 
справедливости выгодно для всего мира. 
Путин создает проблемы в Сирии и Вели-
кобритании, генерирует дестабилизацию 
по всему миру. Сейчас санкционированный 
удар по России дошел до ближайших 
олигархов из окружения Путина. Важно, 
чтобы наша власть концентрировалась на 
государственных целях и пользовалась до-
верием внутри страны и вовне, – тогда наш 
голос услышат и враги, и партнеры.  

«Видел Левочкина последний раз на 
рубеже 2011 года». 

СПОнСОрЫ И ПреЗИДенТСКИе 
вЫБОрЫ 

– В Facebook можно найти посты 
блогеров, где Сергея Левочкина 
называют вашим спонсором. В послед-
нем интервью он назвал вас своим фа-
воритом.  

– Левочкин в том интервью подчеркнул, 
что ему нравится Юлия Тимошенко. А обо 
мне сказал, что Гриценко побеждает во 
втором туре всех кандидатов.  

– Фактически он Вас отметил, как 
победителя. Этот человек предлагал 
Вам помощь?  

– Вживую я видел Сергея Левочкина 
последний раз где-то на рубеже 2011 года, 
как глава АП он был в парламенте во время 
выступления Президента Януковича. По-
следний раз – в эфире канала «Интер» я 
был в октябре 2014 года. Больше не о чем 
говорить.  

– Говорят, что Вас на выборах могут 
поддержать из США?  

– Еще говорят, что я проект Америки, 
Сороса, Пинчука, Левочкина, Фирташа, 
Кремля, Злочевского, Косюка… Скоро вся 
страна и весь мир будут за моей спиной, 
вот классно?! Если серьезно, то я никогда 
и никому не давал обещаний, которые про-
тиворечили бы интересам нашей страны.  

– так, Вы контактируете с американ-
ским посольством?  

– Контактирую. И с европейскими по-
сольствами. И с азиатскими контактирую...  

«Если Коломойский найдет 165 млрд, 
то пусть приходит и покупает Приватбанк».  

– Если никто Вас не поддерживает, 
как Вы утверждаете, где Вы возьме-
те деньги на выборы? политтехнологи 
называют суммы от 6 млн долларов.  

– Кампания еще не началась. Да, 
выборы – мощная и дорогая машина. 
Эфиры и реклама платные. Решаю задачу 
найти людей, которые помогут с финанси-
рованием без выставления условий. При-
ятно удивлен: количество таких людей рас-
тет и они сами выходят на связь. Требуют 
не преференций, – чтобы страна и власть 
стали нормальными, в этом наши позиции 
совпадают. 

Сейчас мы разрабатываем выборную 
стратегию и только потом выйдем на бю-
джет. Читателей LIGA.net, пожалуй, больше 
беспокоит вопрос, возьму ли я на себя об-
язательства, которые заставят меня делать 

вещи вопреки моим словам. Нет. Я не возь-
му на себя ни одного подобного обязатель-
ства.  

– Кто будет финансировать кампа-
нию?  

– Все, кто даст средства, их фамилии 
можно будет увидеть в отчете онлайн. 
Сейчас жесткие правила. Пока я могу ска-
зать только, что это будут представители 
среднего и «среднего +» бизнеса, которые 
имеют честные доходы и являются патри-
отами. Эти люди заинтересованы в равных 
условиях для предпринимателей.  

– Вы можете назвать хотя бы поря-
док цифр?  

– Расчетов нет. Но эта сумма будет на 
порядок меньше, чем у Порошенка или 
Тимошенко.  

– У Вас в партии есть молодые 
активисты, которые готовы энергично 
работать, компенсируя уменьшенный 
бюджет, чем у конкурентов?  

– Я бы прямо не отождествлял возраст 
с активностью. Мне попадались отчаяв-
шиеся фаталисты, которым было 20. Есть 
люди, которым 30 и они уже хотят спокой-
ной жизни. В нашей партии есть молодые 
люди, и вы их увидите во время избира-
тельной кампании.  

– Фирсов?  
– Не только он и его молодая команда, 

которая теперь в составе «Гражданской 
позиции». Вы об этом спрашиваете, пото-
му что не видите их на центральных кана-
лах, а они работают на местном уровне. К 
нашей команде присоединились Руслан 
Калинин, Кирилл Недря, Денис Каплунов, 
Алексей Митасов, Денис Казанский, Со-
ломия Бобровская, которая была замес-
тителем Одесской ОГА в команде Саакаш-
вили. В нашей партии активно работает 
молодежь уже много лет – Сергей Чуриков, 
Алексей Коба, Василий Перепелица, Ви-
ктория Носыхина  и много-много других 
интересных ребят. Наша партия открыта 
для всех, кто не сводит выбор к системе ко-
ординат Порошенко-Тимошенко.  

Я не исключаю, что Президент стукнет 
по столу и скажет: «Идем на досрочные 
выборы!». Потому предлагаю идти с нами 
вместе представителям Демальянса, Силы 
Людей, других партий и движений, которые 
пока не нарастили политических мышц. Мы 
хотим включить для них социальные лифты. 
Я имею в виду выборы на всех уровнях. 

– Давайте представим, что Вы 
избранный президент. Что будет с 
«роттердам +»? Как Вы будете строить 
отношения с самым богатым челове-
ком страны? 

– Олигархов в Украине не будет. 
Крупный бизнес будет, но он не будет лезть 
во власть и влиять на государственные ре-
шения. Эту тропинку мы перережем. 

Лоббизм? Пожалуйста! Я поддержу за-
кон о лоббизме, но это не стоит путать с тем, 
что есть сейчас. Когда олигархи содержат 
парламентские фракции и министерства, а 
из коррупционных средств покупают себе 
преференции. Именно поэтому появляют-
ся «Роттердам +» или иные схемы. 

– Вернете приватбанк Коломойско-
му, если выберут? 

– Если он найдет и выложит 165 млрд 
гривен, то пусть приходит и покупает об-
ратно. Но банки-пылесосы нам не нужны, 
их не будет! 

Еще раз, это важно: к Фирташу, Левоч-
кину, Ахметову или Коломойскому не при-
дет от меня человек, который скажет: пере-
пиши часть бизнеса на Гриценко. Крупные 
предприниматели будут действовать в 

рамках закона и платить налоги в Украине. 
И тогда будут спать спокойно.  

– Встречались ли Вы с премьером 
Гройсманом, как возможным союзни-
ком?  

– Мы не общались с ним с момента его 
назначения. Мне есть о чем  поговорить с 
премьер-министром. Политический союз с 
Владимиром Гройсманом меня не интере-
сует, а вот правительственные решения в 
сфере финансов и обороны обсудить надо. 

Еще меня интересует, позволит ли 
Гройсман Президенту накануне выборов 
пойти на оголтелый популизм, повысив 
социальные стандарты без экономического 
обоснования. 

– Вам еще не удалось уговорить 
«Самопомощь» поддержать Вас на пре-
зидентских выборах? 

– Мы регулярно встречаемся. Ясно, что 
мы будем в рамках одной коалиции в сле-
дующем парламенте. По президентским 
выборам они будут принимать решение на 
съезде осенью. 

– Вам не кажется, что тимошенко 
может вести переговоры с Садовым и 
именно с этим связано, что он сейчас 
Вам отказывает? 

– Нет. Это разные партии по ценностям. 
Она (Тимошенко), возможно, попытается, 
но представить такой союз мне трудно. 

– Вы видели сюжет на телеканале 
«1+1» о Вас и сатанизме? 

– Это дно для журналистики. Дно, кото-
рое пробили заказчики и владельцы кана-
ла. 

– Кому это выгодно? 
– Вспомните, кому Коломойский сим-

патизирует. Там ответ. 
«О влиянии Юлии Мостовой: В случае 

моего избрания – Президентом будет Ана-
толий Гриценко».

– Когда говорят о президенте Гри-
ценко, то вспоминают его жену Юлию 
Мостовую. Считают, что она может при-
нимать вместо Вас государственные 
решения. 

– Люди, которые знают меня по жизни, 
вопрос лидерства не оспаривают. Мы сна-
чала стали с Юлией Мостовой друзьями, 
а потом полюбили друг друга. Произошло 
это в зрелом возрасте, когда Юлия состо-
ялась в журналистике, как лидер. Юлия 
Мостовая для меня – Вселенная, мы живем 
в любви и гармонии. И у нас обоих доста-
точно ума, взаимоуважения, чтобы не вме-
шиваться в сферы деятельности каждого. 

Я не знаю, что планируется к публика-
ции в следующем номере «Зеркала неде-
ли». Так же и Юлия постфактум узнавала о 
моих решениях на посту министра, и то не 
обо всех, потому что некоторые с грифом 
секретности. Юлия отказывалась несколь-
ко раз от должности министра и вице-пре-
мьера. Она говорит – «это не мое». Сейчас 
взволнована ограничениями, которые мо-
гут выпасть нашей семье, это естественно. 

В случае моего избрания – Президен-
том будет Анатолий Гриценко. 

– напоследок вопрос с юмором. Кто 
Вам больше нравится  – Зеленский или 
Вакарчук? С кем бы Вы хотели встре-
титься во втором туре? 

– Я тогда с юмором отвечу: как карта 
ляжет!

Дмитрий БОБрицКиЙ,
журналист LIGA.net

Джерело: liga.net

РЕйтИНг
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тИжДЕНь
29 червня 1992 р.

Зареє-

стровано 

громадську 

організацію 

«Дитячий 

Фонд – «Чор-

нобиль».

30 червня 1962 р.
У с. Черво-

на Слобода 

народився 

Петро 

Костенюк, 

який за-

гинув на 

радянсько-

афганській 

війні.

1 ЛИПня 1958 р.

Утворено 
районну ін-
спекцію по 
сільському 
господар-
ству при 
виконкомі 
район-
ної ради 
депутатів 
трудящих.

2 ЛИПня 1951 р.
Газета «Правда» засу-
дила вірш  В. Сосюри 
«Любіть Україну».

Також розгля-
нули законопроект 
«Про міські агломе-
рації». Участь у за-
ході взяли народні 
депутати, урядов-
ці, представники 
органів місцевого 
самоврядування і 
виконавчої влади 
Київської області. 
Відкрив засідання 
голова МДО «Ки-
ївщина», народний 
депутат Ярослав 
Москаленко. Він 
наголосив, що 
суть презентованої 
програми полягає 
не лише у вирішен-
ні системних про-
блем. 

А, по-перше, 
спонукатиме людей самим повідомляти про 
наявні проблеми, і, по-друге, допоможе вирі-
шувати їх оперативно за рахунок взаємодії та 
контролю чиновників усіх рівнів. 

– Незаконна господарська діяльність у зоні 
відчуження, вирубка лісу, видобування піску, 
несанкціоновані звалища, земельні питання, 
«вбиті» дороги та інші, не менш важливі питан-
ня, постійно порушуються людьми і перед на-
родними депутатами, і перед правоохоронни-
ми органами. 

Все частіше від людей лунають скарги на 
нездатність правоохоронних органів запобігти 
правопорушенням, «кришуванні» цих питань 
посадовцями, тотальній корупції. Вважаю, що 
ми не повинні пускати ці питання на самоплив, 
– заявив парламентарій.

 – Ви самі ж зможете контролювати цен-
тральні органи влади, розуміючи, чия це ком-
петенція. І слідкувати, куди пішло звернення і 
дати адекватну відповідь людині. Це і є прозо-
рість. Це і є публічність. Таким чином, я вважаю, 
ми всі разом наведемо порядок і це буде наша 
спільна відповідальність, – додав він, коменту-
ючи корисність нововведення. 

Більш детально про плюси системи локалі-
зації проблем, тобто онлайн-платформу «Ува-
га.ua», присутнім розповів голова КОДА Олек-
сандр Горган: 

– Це картографічний сервіс, на якому пози-
ціоновано практично всі відомі владі проблеми: 
і добування чорнозему, і вирубка лісу, і неза-
конні пасажирські перевезення, і перевищен-
ня шкідливих викидів підприємств. Кожному 
правопорушенню є його детальний опис. Ми 
бачимо географічне положення, зміст, а голо-
вне, яка конкретна посадова особа відповідає 
за належне виконання. Більш того, у кожного 
громадянина є можливість коментувати це по-
рушення, ділитися ним через соціальні мере-
жі. Ми виходимо на новий рівень комунікації. А 
коли чиновник пропонує людині писати скарги 
згідно форми, записуватися на прийом, виси-
джувати кілька годин, аби почути, що його пи-
тання взяте до уваги – це архаїчна форма спіл-
кування». 

Голова КОДА також пообіцяв незабаром 
проїхати туром по Київській області, аби голови 
райдержадміністрацій вже звітували, викорис-
товуючи цю платформу «Увага.ua». В обгово-
ренні законопроекту «Про міські агломерації» 
активно взяв участь віце-прем'єр-міністр – мі-
ністр регіонального розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Геннадій Зубко. Він наголосив на 
важливих місіях децентралізації. Під час свого 
виступу міністр наголосив, що презентована 
програма була б актуальною не лише для Київ-
ської області, а й для всіх інших. 

Однак Київщина досі посідає 22 місце за 
темпами децентралізації, а, отже, на його дум-
ку, треба розглядати, що саме заважає прозо-
рості. 

– Тож, у першу чергу, цей інструмент я роз-
глядаю, як питання персоналізації відповідаль-
ності тих, кого оберуть громадяни. Я вважаю, 
що наступним кроком буде дисциплінарна 
революція. Це ще дає можливість побудувати 
нормальну комунікацію у Київській області. 

Щодо агломерації, то він закликав рухатися 
у цьому напрямку. Геннадій Зубко зауважив, що 
потрібен діалог з Києвом: 

– Потрібні перспективні плани. У нас є від-
тік людського ресурсу з громад. Ви розуміє-
те, куди він стікається. Але є ще одне питан-
ня децентралізації. Це питання відсутності 
об’єднаних громад. Основна мета реформи 
децентралізації – це якість життя. І якщо далі 
буде така тенденція відтоку, то втратимо голо-
вне – людей. 

Також він активно відповів на питання при-
сутніх і заслухав інших доповідачів. 

Підсумовуючи засідання, Ярослав Моска-
ленко подякував усім учасникам і додав: 

– У нас є чотири «К» – компетенція, комуні-
кація, компроміс і консенсус. Ми всі вболіває-
мо за розвиток нашої рідної Київщини, бачимо 
її проблеми і хочемо їх найшвидшого вирішен-
ня. Вважаю, що висловлю загальну думку, якщо 
скажу, що сьогодні ми провели якісну роботу 
щодо проблемних питань області і поставили 
конкретні завдання перед посадовцями.

Facebook-сторінка МДО «Київщина» 
у Верховній раді України.

НА КИїВЩИНі ЗАПУЩЕНО 
ОНлАйН-СЕРВіС, яКИй 

ДОПОМАгАтИМЕ ВИРіШУВАтИ 
СИСтЕМНі ПРОБлЕМИ

у п’ятницю, 15 червня, у Верховній Раді відбулося розширене засідання Міжфракцій-
ного депутатського об’єднання «Київщина», на якому презентували інноваційний механізм 
взаємодії МДО «Київщина» та органів самоврядування Київської області для протидії сис-
темним правопорушенням (таким, як відсутність доріг, стихійні сміттєзвалища, вирубка 
лісу, «кришування» питань, закриття соціальних закладів тощо). 

ПіД КИЄВОМ ПРАЦіВНИКИ 
«УКРСПИРтУ» ПЕРЕКРИлИ 

жИтОМИРСьКУ тРАСУ
14 червня на 67-у кілометрі Житомирської траси (в Київській об-

ласті) неподалік села Небелиця, мітингарі перекрили дорогу на знак 
підтримки свого підприємства «укрспирт».

Відомо, що на підприємстві – близько 50 працівників і всі вони вийшли 
на акцію протесту для того, щоби перекрити трасу.

«Ми вийшли всі, члени нашої профспілки, на підтримку державного 
підприємства ДП «Укрспирт»… Щоб не блокувалися рахунки, щоб ми мо-
гли працювати, щоб наші сім’ї були забезпечені, щоб виплачувалася за-
робітна плата, щоб оплачувалися путівки для наших дітей… Також у зв’язку 
з тим, що блокуються рахунки, немає можливості завезти сировину для 
того, щоби підприємство працювало ритмічно», – розповіла голова проф-
спілки Червонослобідського МПД «Укрспирт» Тетяна Субота.

Мітингарі наголошували на тому, що це була мирна та санкціонована 
акція, і повністю трасу вони не перекривали, аби, наприклад, «швидка» чи 
«пожежна допомога» у разі необхідності могли швидко проїхати.

Так, дехто із працівників підприємства постійно ходив через пішохідний 
перехід на трасі з прапорами України та логотипом свого підприємства. 
Інші ж мітингуючі – стояли обабіч траси з плакатами та гаслами, що закли-
кали врятувати спиртову галузь і зняти арешт та санкції з підприємства.

Правопорядок забезпечували 12 представників патрульної поліції під 
керівництвом очільника районного відділу, а також два екіпажі патрульної 
поліції з Києва.

Водночас голова Об'єднананої організації Профспілки працівників АПК 
в ДП «Укрспирт» Віталій Сосницький повідомив, що профспілка ДП «Укр-
спирт» розпочинає акції протесту по всій країні.

«Ми розраховуємо на підтримку профспілкових комітетів агропро-
мислового комплексу. Акції протесту відбудуться у Київській, Львівській, 
Івано-Франківській, Чернігівській, Харківській, Волинській, Чернівецькій і 
Тернопільській областях», – заявив він.

Сосницький сподівається, що Уряд почує вимоги протестуючих, а Дер-
жавна фіскальна служба (ДФС) та Державна виконавча служба знімуть 
арешт із рахунків підприємства.

«Ми не можемо залишити без роботи і зарплати 5 тисяч працівників, а 
держава не має права втрачати стратегічну галузь! Бюджет не дорахується 
10 млрд гривень акцизу. В умовах війни це вигідно лише країні-агресору», – 
впевнений він.

Нагадаємо, 24 квітня Державна фіскальна служба (ДФС) заблокувала 
рахунки «Укрспирту» майже на 187 млн грн.

Йдеться також і про арешт майна, і штрафні санкції на суму близько 1,5 
млн грн.

Джерело: depo.ua

ПОНОВлЕНО  НА ПОСАДі…
у Бориспільському міськрайонному суді Київ-

ської області з жовтня 2017 р. розглядалося по-
зовне впровадження № 359/8247/17 Олександра 
Рєзнікова до Макарівської ЦРл та Макарівської 
районної ради щодо визнання незаконним та ска-
сування рішення Макарівської районної ради про 
звільнення, визнання незаконним та скасування 
наказу Макарівської районної лікарні про звіль-
нення, поновлення на роботі та стягнення серед-
нього заробітку за час вимушеного прогулу.

Тричі бралося впровадження до розгляду 5, 15 та 18 
червня 2018 р. і нарешті після останнього було виріше-
но заяву задовольнити. Тобто О. Рєзніков поновлений 
на посаді головного лікаря Макарівської РЦЛ та йому 
мають бути виплачені кошти за вимушений прогул.

Але на цьому справа не закривається. Тепер у відповідачів: Макарів-
ської ЦРЛ і Макарівської районної ради є 10 днів для подачі апеляції.

Інф. «М.в.».
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В іСтОРії
5 ЛИПня 1972 р.

У смт Макарів відкрито восьмирічну школу на 12 
класів на 353 учні.

3 ЛИПня 964 р. 
Перемога київського князя СВятОСЛАВА Хороброго над 
військом Хазарського каганату.

4 ЛИПня 1917 р.
Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення неза-
лежності України. 

Народився поет 23 лютого 
1959 р. в смт Жовтневий 

Торопецького району Калінін-
ської області в Росії в родині вій-
ськовослужбовця та вчительки.

Дитячі роки минули в ото-
ченні казкової природи на річці 
Торопа, серед предковічних со-
снових борів, засипаних квітами 
і різнотрав’ям луків, де малий 
Ігор пас корову разом з іншими 
хлопчаками. Це тут, у селі Новий 
Бір Західнодвінського району, 
жили його рідні дід і бабуся. Тож 
канікули до закінчення середньої 

школи хлопець проводив у них.
Запоєм читав книжки улю-

блених поетів: М. Лєрмонтова, 
О. Блока, А. Ахматової, М. Цвєта-
євої, Б. Пастернака, С. Єсеніна.

Тут, на лоні природи, 
з’явилися його перші поезії. В 
Будинку піонерів Ігор читав влас-
ні вірші. 

Закінчив у 1974 р. Октябрь-
ську восьмирічну школу, продо-
вжив навчання у Староторопській 
середній школі Західнодвінсько-
го району, яку закінчив у 1976 р.

Після школи навчався в 
Ленінградському вій-

ськово-механічному інституті 
(1976–1980 рр.), служив в армії 
(1981–1983 рр.).

Перший вірш вийшов друком 
20 червня 1982 р. в газеті «На бо-
евом посту» Московського вій-
ськового округу, де Ігор Годенков 
служив в армії:

Просыпается нива
В земной красоте,
Жадно дышит
Огромною грудью,
Распускается зорька
Цветком в высоте,
И везде улыбаются люди.

Після служби в армії приїхав 
на весілля до сестри в Київ. І тут 
доля послала йому чарівну дівчи-
ну з Макарова. Молоді люди одру-
жилися. Жили деякий час у Києві. 
Ігор працював на авіазаводі.

Вступив до Київського уні-
верситету ім. Т. Шевченка на фі-
лологічний факультет. Закінчив 
його заочно у 1989 р. Працював 
спочатку вчителем російської 
мови і літератури, завучем, а 
згодом директором середньої 
школи в с. Ситняки Макарівсько-
го району.

У 1990–1995 рр. – працював 
на посаді директора Андріївської 
середньої школи та навчався в 
Київському педагогічному інсти-
туті ім. Б. Грінченка, по закінченні 
якого отримав диплом учителя 
англійської мови.

З 1995 р. по 1999 рр. – вчи-
тель англійської мови Макарів-
ської СШ № 1.

У1999 р. був призначений 
директором Макарівсько-

го Центру творчості дітей та юна-
цтва імені Данила Туптала, пра-
цював на цій посаді до 2015 р. 

Як педагог високого рівня 
мав ґрунтовну науково-теоре-
тичну підготовку, відмінно воло-

дів сучасною методикою навчан-
ня. Як керівник позашкільного 
закладу мав організаторські зді-
бності, успішно здійснював ди-
ференційований підхід до учнів і 
до педагогічного персоналу.

З2015 р. працював на по-
саді методиста по роботі 

із обдарованими дітьми та керів-
ника районної дитячої літератур-
ної студії «Сузір’я». За цей період 
виховав багато гуртківців – юних 
поетів, які були неодноразовими 
переможцями літературних ра-

йонних та обласних конкурсів. 
Юні поети виступали зі своїми 
творами в Національній спілці 
письменників України.

Ігор Годенков – член Міжна-
родної асоціації письмен-

ників-баталістів та мариністів із 
2001-го, редактор 13 альманахів 
творчості юних поетів Макарівщи-
ни та понад 15 авторських книжок, 
широко відомих не лише на Мака-
рівщині, а й в Україні й за кордоном: 
«Разговор со звездами» (1999), «У 
межи тысячелетий»(2000), «Доро-
ги, которые мы вибираем» (2000), 

«Первых слов несмолкнувшее 
эхо», «Не раньше ангелов слова-
ми» (2001), «Сквозь притяженья 
стоны» (2001 ), «Прикосновение 
к Вечности» (2002 ), «В обьятъях 
вечности» (2003 ), «Моя мадонна» 
(2003), «Возвращение к истокам», 
(2004), «Звезды в терниях» (2005), 
«Зов тишины» (2005), «От разлуки 
до встречи» (2005), «Булыжники» 
(2006), «Соприкосновение» 
(2006), «Собери нас на ладони» 
(2007), «Данность полета» (2011), 
«Сонячний спів» (2015), «Утреняя 
поверка» (2016), «Акын играет  
гамму до-мажор» (2018).

Писав не лише рідною ро-
сійською мовою, а й укра-

їнською (всі його українські вірші 
стали піснями). Його поезія про-
низана глибокою любов’ю до лю-
дей, до навколишнього світу. Ві-
ршам притаманні духовність, біль 
за втраченими скарбами люд-
ської моралі, а ще – справжній 

оптимізм, віра в щасливе 
майбутнє всієї планети. 
Поетична творчість Годен-
кова самобутня і прекрас-
на.

Поет Ігор Годенков ніс 
своє духовне слово лю-
дям, проводив авторські 
вечори в різних регіонах 
України. Мав великий 
творчий потенціал і актив-
ну громадянську позицію, 
працював на благо такої 
рідної для нього України.

Помер Ігор Леонідович 
10 травня 2018 р. у Мака-
рові. Похований на місце-
вому кладовищі. 

 Джерело: godenkov.at.ua

З ГЛИБИН ІСТОРІЇ:
НЕ ЗУПИНИтИ НАМ НіКОлИ 

СтРіМКОВї тЕЧії жИття…
18 червня виповнилося 40 днів, як з нами не має талановитого поета Ігоря Годенкова. І тому 

саме йому було вирішено присвятити історичну сторінку.
Ігор леонідович ГОДЕНКОВ – український поет, краєзнавець російського походження. «Від-

мінник освіти України» (1993 р.). Голова Київської обласної організації Всеукраїнської творчої 
спілки «Конгрес літераторів України», член Національної спілки краєзнавців України і Міжрегіо-
нальної спілки письменників України. Лауреат Міжнародної літературної премії імені Володимира 
Даля (2013 р.).
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примітка: Цифрові позначки у програмах 
вказують на класифікацію:
(1к.) 1 категорія – без обмеження.
(2к.) 2 категорія  («12+» або «16+») – передачу 

або фільм можна дивитися дітям лише  у присутності 
батьків;

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

•
•

•

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

вівторок, 26 червня

субота, 23 червня

НЕДІЛЯ, 24 червня

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.40, 

3.00 Новини
9.30, 13.30, 19.55, 2.00, 3.20, 

4.25 Погода
9.35 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.35 Д/с "Фестивалi 

планети"
11.00 Д/с "Пригоди Остiна 

Стiвенса"
12.00 Х/ф "МРIЯ ЛЮБОВI"
13.35, 0.15 Д/с "Гордiсть 

свiту"
14.00 Телепродаж
14.20 Сильна доля
15.20 Д/с "Вагасi - японськi 

смаколики"
16.15 Д/с "Незвичайнi 

культури"
17.15 Т/с "Гранд готель". 

(12+)
20.05 Д/с "Таємницi люд-

ського мозку". (12+)
21.25 Вечiрнє шоу з Юрiєм 

Марченком

21.55 Промiнь живий
22.50 Х/ф "ТАКСI". (12+)
1.10 Концертна програма 

Марiї Бурмаки & Gypsy 
lyre "Нове та улюблене"

2.10 Д/с "Смачнi iсторiї"
3.30 Розсекречена iсторiя
4.30 Фольк-music
5.30 #ВУкраїнi

КАНАЛ "1+1"
6.00, 19.30 ТСН
6.45 Грошi
8.00 Снiданок. Вихiдний
10.00 Життя без обману
11.15, 23.10 Свiтське життя
12.15 "Концерт гурту ТIК 

"Люби ти Україну"
13.40 Лiга смiху
15.40 Вечiрнiй квартал. 

Спецвипуск
16.30, 21.15 Вечiрнiй 

квартал
18.30 Розсмiши комiка
20.15 Українськi сенсацiї
0.10, 2.05 Вечiрнiй Київ
5.45 М/ф

IНТЕР
6.00 М/ф
6.25 Чекай на мене. Україна

8.00, 3.25 Х/ф "БЕРЕМО 
ВСЕ НА СЕБЕ"

9.30 Х/ф "МЕРСЕ-
ДЕС" ТIКАЄ ВIД 
ПЕРЕСЛIДУВАННЯ"

11.00 Х/ф "А ЗОРI ТУТ 
ТИХI..." (16+)

15.00, 18.00, 21.00 ЧC з 
футболу FIFA 2018

17.00 Велика Гра
20.00 Подробицi
23.00 Великий бокс. Поєди-

нок за участю Дениса 
Берiнчика i Карена 
Чухаджяна

2.00, 4.35 "Подробицi" - "Час"
НОВИЙ КАНАЛ

3.00 Зона ночi
5.40 Т/с "Кобра". (16+)
7.35, 8.55 Kids` Time
7.40 М/с "Лунтiк i його друзi"
8.00 М/с "Пригоди Кота у 

чоботях"
9.00 Х/ф "ЙОКО"
10.50 Хто зверху. (12+)
19.10 Х/ф "БУДИНОК З 

ПРИКОЛАМИ"
21.00 Х/ф "МИСЛИВЦI ЗА 

ПРИВИДАМИ"
23.10 Х/ф "МИСЛИВЦI ЗА 

ПРИВИДАМИ". (16+)
1.10 Х/ф "БАЙБАЙМЕН". 

(16+)

СТБ
8.10 Караоке на Майданi
9.10 Все буде смачно!
10.05 Х/ф "УЧИТЕЛЬ 

МУЗИКИ"
12.00 Т/с "Провiдниця". (12+)
17.10 Х/ф "НЕ МОЖУ СКА-

ЗАТИ "ПРОЩАВАЙ"
19.00 Х/ф "КАФЕ НА 

САДОВIЙ". (12+)
23.05 Я соромлюсь свого 

тiла. (16+)
2.00 Слiдство ведуть екс-

трасенси. (16+)
ICTV

5.25 Факти
5.45 Бiльше нiж правда
7.30 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу. (12+)
10.45, 11.45 Особливостi 

нацiональної роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох". (16+)
15.15 Т/с "Правило бою". (16+)
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. Стогнiєм
20.05 Х/ф "ПОХМIЛЛЯ У 

ВЕГАСI". (16+)
22.00 Х/ф "ХОЛОСТЯЦЬ-

КА ВЕЧIРКА 2: З 
ВЕГАСУ У БАНГКОК". 
(16+)

0.00 Х/ф "ЗАКОНОСЛУХ-
НЯНИЙ ГРОМАДЯ-
НИН". (16+)

2.00 Х/ф "ФАНТАЗIЇ 
ВЕСНУХIНА"
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00 "102. Полiцiя"
8.50 Зброя
10.15 Загублений свiт
16.10 Х/ф "ЕРАГОН"
18.10 Х/ф "В IМ`Я КОРО-

ЛЯ 2". (16+)
20.00 Х/ф "В IМ`Я КОРО-

ЛЯ 3". (16+)
21.45 Х/ф "100 000 000 ДО 

Н.Е". (16+)
23.30 Джош Тейлор (США) 

- Вiктор Постол (Укра-
їна). Визначення пре-
тендента на бiй за титул 
чемпiона свiту WBC

1.30 Нове Шалене вiдео по-
українськи

2.20 Облом.UA
КАНАЛ "УКРАЇНА"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
7.15, 5.20 Зоряний шлях
8.15 Т/с "Анка з Молдаванки"
15.20 Т/с "Анка з Молда-

ванки". (16+)
17.50 Т/с "Перехрестя".
19.40 Т/с "Перехрестя"

22.10 Х/ф "РАЙСЬКИЙ 
КУТОЧОК". (16+)

0.00, 2.15 Т/с "CSI: Нью-
Йорк". (16+)

1.45 Телемагазин
3.40 Реальна мiстика

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф "Долина папоротi: 

Тропiчний лiс"
12.15 Х/ф "КРАСУНЯ"
13.30 Чотири весiлля
14.30 Т/с "Останнiй москаль"
16.30 М/ф "Турбо"
18.30, 23.00 Країна У
20.00 Х/ф "НЕЙМОВIРНЕ 

ЖИТТЯ ВОЛТЕРА 
МIТТI"

22.00 Одного разу пiд 
Полтавою

0.30 Найкращий ресторан з 
Русланом Сенiчкiним

1.30 17+
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Вiталька

НТН
5.00 Х/ф "НЕ БУЛО Б 

ЩАСТЯ..."
6.05 Х/ф "ТIНI ЗНИКА-

ЮТЬ ОПIВДНI"
11.55 Свiдок. Агенти
12.30 Щоденник ЧС з фут-

болу FIFA 2018
13.00, 3.20 Речовий доказ
15.20 Склад злочину
17.05 Крутi 90-тi
19.00, 2.35 Свiдок
19.30 Х/ф "СУЄТА СУЄТ"
21.15 Х/ф "ЛЮДИНА-ОР-

КЕСТР"
23.00 Х/ф "ПЛАНЕТАРIУМ". 

(16+)
1.05 Таємницi 

кримiнального свiту

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.40, 

3.00 Новини
9.30, 11.05, 23.10, 0.10, 2.00, 

4.25 Погода
9.35 Х/ф "МРIЯ ЛЮБОВI"
11.10 Д/с "Дешевий 

вiдпочинок"
12.10 Перший на селi
12.40 Енеїда
13.35, 0.15 Д/с "Гордiсть свiту"
14.00 Телепродаж
14.20, 4.30 Фольк-music
15.25 Промiнь живий
16.20 Д/с "Незвичайнi 

культури"
17.15 Т/с "Гранд готель". (12+)
20.05 Д/с "Таємницi люд-

ського мозку". (12+)
21.25 #@)?$0 з Майклом 

Щуром
22.15, 1.35 Букоголiки
22.40 Вечiрнє шоу з Юрiєм 

Марченком

23.20 Д/с "Вагасi - японськi 
смаколики"

1.10 Культурна афiша здо-
рової людини

2.10 Д/с "Смачнi iсторiї"
3.25 Iнтермарiум
5.30 #ВУкраїнi

КАНАЛ "1+1"
6.10 ТСН
7.05, 4.20 Українськi 

сенсацiї
8.00 Снiданок. Вихiдний
9.00 Лото-Забава
9.40 М/ф "Маша i ведмiдь"
9.50, 10.50, 11.50 Свiт 

навиворiт 9
12.55 Свiт навиворiт 5
13.45 Х/ф "ХРЕЩЕНА"
17.30, 21.00 Х/ф "IНША 

ЖIНКА". (16+)
19.30, 5.00 ТСН-Тиждень
22.55 Лiга смiху
0.55 Аргумент Кiно
1.35 Свiтське життя

IНТЕР
5.45 М/ф

6.25 Х/ф "МЕРСЕ-
ДЕС" ТIКАЄ ВIД 
ПЕРЕСЛIДУВАННЯ"

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

ський сезон
11.00 Орел i решка
13.00 Х/ф "IГРАШКА"
15.00, 18.00, 21.00 ЧC з 

футболу FIFA 2018
17.00 Велика Гра
20.00 Подробицi
23.00 Х/ф "ГРА ЇХНЬОГО 

ЖИТТЯ"
1.20 "Подробицi" - "Час"
2.00 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
5.20 Стендап-шоу
6.15, 7.45 Kids` Time
6.20 М/с "Пригоди Кота у 

чоботях"
7.50 Х/ф "ПАСТКА ДЛЯ 

ПРИВИДА"
9.50 Х/ф "МИСЛИВЦI ЗА 

ПРИВИДАМИ". (16+)
11.50, 1.00 Х/ф 

"МИСЛИВЦI ЗА ПРИ-
ВИДАМИ 2". (16+)

14.00 Х/ф "МИСЛИВЦI ЗА 
ПРИВИДАМИ"

16.10 Х/ф "ОЗ: ВЕЛИКИЙ 
I МОГУТНIЙ"

18.50 Х/ф "АЛIСА В 
КРАЇНI ЧУДЕС"

21.00 Х/ф "ЧЕРВОНА 
ШАПОЧКА". (16+)

23.00 Х/ф "БАЙБАЙМЕН". 
(16+)

СТБ
6.05 ВусоЛапоХвiст
7.50 Планета Земля
8.55 Все буде смачно!
9.50 Караоке на Майданi
10.50 Експерименти. (16+)
12.50 Хата на тата. (12+)
14.50 Х/ф "КАФЕ НА 

САДОВIЙ". (12+)
19.00, 1.10 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+)
23.00 Я соромлюсь свого 

тiла. (18+)
ICTV

5.00 Факти
5.25 Iнсайдер
7.20 Т/с "Нiконов i Ко". (16+)
9.20 Т/с "Вiддiл 44". (16+)
11.05, 13.00 "На трьох". (16+)

12.45 Факти. День
14.55 Х/ф "ПОХМIЛЛЯ У 

ВЕГАСI". (16+)
16.50 Х/ф "ХОЛОСТЯЦЬКА 

ВЕЧIРКА 2: З ВЕГАСУ 
У БАНГКОК". (16+)

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин з О. Соколовою

20.35 Х/ф "ХОЛОСТЯЦЬ-
КА ВЕЧIРКА 3". (16+)

22.40 Х/ф "ЙОЛОПИ-
РОЗБIЙНИКИ". (16+)

0.20 Х/ф "СВОЛОТА". (16+)
2.10 Т/с "Морська полiцiя. 

Лос-Анджелес". (16+)
3.40 Провокатор

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Бушидо
8.45, 9.45 ДжеДАI. Дайджест
11.45 Т/с "Полювання на 

Вервольфа". (16+)
15.50 Х/ф "МИСЛИВЕЦЬ 

НА КРОКОДИЛIВ"
17.30 Х/ф "ТРАНС". (16+)
19.25 Х/ф "ЦIННИЙ ВАН-

ТАЖ". (16+)
21.10 Х/ф "БАЛIСТИКА: ЕКС 

ПРОТИ СIВЕР". (16+)

23.00 Змiшанi єдинобор-
ства. UFC Найкращi бої 
Лоулера та Дос Анхоса

1.25 Нове Шалене вiдео по-
українськи

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.50 Сьогоднi
7.45 Зоряний шлях
8.45 Х/ф "МIЛЬЙОНЕР"
10.50 Т/с "Перехрестя"
14.50 Х/ф "ЗВЕДЕНI СЕ-

СТРИ". (12+)
17.00 Т/с "Гра в любов"
19.00 Подiї тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Гра в любов". (12+)
23.00, 2.20 Т/с "Буду вiрною 

дружиною". (16+)
1.50 Телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф "Книга життя"
13.30 Чотири весiлля
14.30 Т/с "Останнiй москаль"
16.30 Х/ф "НЕЙМОВIРНЕ 

ЖИТТЯ ВОЛТЕРА 
МIТТI"

18.30, 23.00 Країна У
22.00 Одного разу пiд 

Полтавою
0.30 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенiчкiним
1.30 Х/ф "ДЕНЬ ПЕРЕМО-

ЖЕНИХ". (16+)
НТН

5.45 Х/ф "ВЕСЬ СВIТ В 
ОЧАХ ТВОЇХ..."

7.00 Страх у твоєму домi
10.40 Х/ф "ОДИНОЧНЕ 

ПЛАВАННЯ"
12.30 Щоденник ЧС з фут-

болу FIFA 2018
13.00 Чемпiонат України 

з шосейно-кiльцевих 
перегонiв

14.00 Х/ф "КОМАНДОС". 
(16+)

17.00 Х/ф "ЛЮДИНА-ОР-
КЕСТР"

18.45 Х/ф "ВIДПУСТКА 
ЗА ВЛАСНИЙ РАХУ-
НОК"

21.25 Х/ф "РЕВОЛЬВЕР". (16+)
23.35 Х/ф "ПЛАНЕТАРIУМ". 

(16+)
1.40 Речовий доказ

понеділок, 25 червня

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новини

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

9.30, 14.20, 15.10, 23.45, 2.00, 
4.00 Погода

9.35 М/с "Гон"
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/с "Часи змiн - 

китайськi традицiї i 
сучасне життя"

12.00 Д/с "Смаки культур"
12.25 Д/с "Смачнi iсторiї"
13.10, 14.30 РадiоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Перша шпальта
15.20 Т/с "Гранд готель"
16.50, 22.40 Т/с "За службо-

вим обов`язком"
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
19.00 #@)?$0 з Майклом 

Щуром
19.40, 2.30 До справи

20.15 Вiйна i мир
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с "Земнi 

катаклiзми"
23.50, 4.05 #МузLove з Лю-

бою Морозовою
1.10 Свiтло
2.05 Складна розмова
3.40 Тема дня
4.30 Фольк-music
5.35 Д/с "Гордiсть свiту"

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, 5.35 ТСН
9.30 Чотири весiлля
10.55, 12.20, 13.10 Одружен-

ня наослiп
14.55 Мiняю жiнку
17.10 Т/с "Моє чуже життя". 

(12+)
19.20, 5.05 Секретнi 

матерiали
20.15, 21.10 Т/с "Вiдьма". (12+)
22.10 Грошi
23.30 Х/ф "IНША 

ЖIНКА". (16+)

IНТЕР
6.00 М/ф
6.15, 1.00 "Слiдство вели..." 

з Л. Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.35 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з Iнтером
10.00, 12.25 Т/с "Доярка з 

Хацапетiвки 2"
13.15 Х/ф "З ЖИТТЯ 

ВIДПОЧИВАЮЧИХ"
15.00 Чекай на мене. Україна
16.50 "ЧC з футболу FIFA 2018". 

Група А. Уругвай - Росiя
19.00, 3.45 Стосується 

кожного
20.00 Подробицi
20.50 "ЧC з футболу FIFA 

2018". Група В. Iран - 
Португалiя

23.00 Т/с "Налiт 2". (18+)
1.55, 4.30 "Подробицi" - "Час"
2.35 Орел i решка. Шопiнг
5.10 Top Shop

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.50 Зона ночi
4.25 Абзац
6.20, 0.50 Т/с "Кобра". (16+)
8.15, 10.15 Kids` Time
8.20 Х/ф "ПАСТКА ДЛЯ 

ПРИВИДIВ"

10.20 Х/ф "БУДИНОК З 
ПРИКОЛАМИ"

12.10 Х/ф "ОЗ: ВЕЛИКИЙ 
I ЖАХЛИВИЙ"

14.50 Х/ф "АЛIСА В 
КРАЇНI ЧУДЕС"

17.00 Х/ф "ЧЕРВОНА 
ШАПОЧКА". (16+)

19.00 Ревiзор
21.40 Пристрастi за ревiзором
2.45 Служба розшуку дiтей

СТБ
5.30, 15.25 Мiстичнi iсторiї з 

Павлом Костiциним. (16+)
7.25 За живе! (16+)
8.45 Х/ф "БIЛОРУСЬКИЙ 

ВОКЗАЛ"
10.45 Х/ф "ЧАС БАЖАНЬ"
12.50 Битва екстрасенсiв. 

Апокалiпсис. (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Провiдниця". (12+)
20.00 Хата на тата. (12+)
22.45 Т/с "Наречений". (16+)
0.55 Один за всiх. (16+)

ICTV
4.45 Еврика!
4.50 Служба розшуку дiтей
4.55 Т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.40, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм

6.30 Факти тижня. 100 хви-
лин з О. Соколовою

8.45 Факти. Ранок
9.15 Спорт
9.20 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. Стогнiєм
10.15 Антизомбi
11.10, 13.20 Секретний 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Х/ф "ЙОЛОПИ-

РОЗБIЙНИКИ". (16+)
16.45 Х/ф "ХОЛОСТЯЦЬ-

КА ВЕЧIРКА 3". (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.20 Багач-Бiдняк
21.30 Т/с "Майор i магiя". (16+)
22.40 Свобода слова
0.50 Х/ф "ТРИ 

ДЕВ`ЯТКИ". (16+)
КАНАЛ "2+2"

8.00, 1.25 Нове Шалене 
вiдео по-українськи

9.40, 18.15 Спецкор
10.20, 18.50 ДжеДАI
11.00, 19.25 Т/с "Опер за 

викликом". (16+)
14.50 Х/ф "В IМ`Я КОРО-

ЛЯ 2". (16+)
16.45 Х/ф "В IМ`Я КОРО-

ЛЯ 3". (16+)

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

21.40 Т/с "Касл 3". (16+)
23.15 Х/ф "ТРАНС". (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.10 Сьогоднi
9.30, 3.00 Зоряний шлях
10.30, 3.50 Реальна мiстика
12.30 Т/с "Черговий лiкар". (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жiночий 

лiкар". (16+)
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с "Заповiт принцеси"
23.30 Х/ф "DOOM". (18+)
1.40 Телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Пухнастi проти 

зубастих"
11.00 Т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00, 0.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенiчкiним

13.00 Чотири весiлля
14.00, 3.20 Вiталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Країна У

19.00, 20.00 Танька i Володька
19.30, 20.30 Одного разу пiд 

Полтавою
21.00 Т/с "Останнiй мос-

каль. Судний день"
22.00 Рятiвники
23.00 ЛавЛавСar

НТН
7.00 Х/ф "ФАРТ"
8.30 Свiдок. Агенти
9.05 Х/ф "ОСТАННЄ ПО-

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

2.55 Свiдок
12.50, 20.25 Щоденник ЧС з 

футболу FIFA 2018
13.20, 3.35 Речовий доказ
15.10 Легенди карного 

розшуку
16.50 "ЧС з футболу FIFA 

2018". Група A. Саудiвська 
Аравiя - Єгипет

19.30 Т/с "Право на поми-
лування". (16+)

20.50 "ЧС з футболу FIFA 
2018". Група В. Iспанiя - 
Марокко

23.00, 23.45 Т/с "Кулагiн та 
партнери". (16+)

1.00 Х/ф "РЕВОЛЬВЕР". (16+)

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

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

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/с "Часи змiн - 

китайськi традицiї i 
сучасне життя"

12.00 Д/с "Смаки культур"
12.25 Д/с "Смачнi iсторiї"
13.10, 14.30 РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак укра-

їнською
13.55, 2.05 Складна розмова
15.25 Т/с "Гранд готель"
16.50, 22.40 Т/с "За службо-

вим обов`язком"
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
19.00 Перший на селi
19.25 Д/с "Наглядачi 

заповiдника"
20.30 Нашi грошi
21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.40 Д/с "Земнi 
катаклiзми"

23.50, 4.05 #KiноWALL з С. 
Тримбачем

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, 5.35 ТСН
9.30 Чотири весiлля
10.55, 12.20, 13.10 Одружен-

ня наослiп
15.05 Мiняю жiнку
17.10 Т/с "Моє чуже життя". 

(12+)
19.20 Секретнi матерiали
20.15, 21.10 Т/с "Вiдьма". (12+)
22.10, 1.10 Х/ф "КРИМIНАЛЬНЕ 

ЧТИВО". (18+)
IНТЕР

6.15, 1.00 "Слiдство вели..." 
з Л. Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.30 
Новини

7.10, 8.10, 9.20 Ранок з Iнтером
10.15, 12.25 Т/с "Доярка з 

Хацапетiвки 2"

13.40, 14.30, 15.30 Речдок
16.50 "ЧC з футболу FIFA 

2018". Група С. Данiя - 
Францiя

19.00, 3.45 Стосується кожного
20.00 Подробицi
20.50 "ЧC з футболу FIFA 

2018". Група D. Iсландiя 
- Хорватiя

23.00 Т/с "Налiт 2". (18+)
НОВИЙ КАНАЛ

3.00 Зона ночi
4.10 Абзац
6.00, 23.00 Т/с "Кобра". (16+)
7.50, 9.05 Kids` Time
7.55 М/с "Пригоди Кота у 

чоботях"
9.10, 17.00 Кохання на ви-

живання. (16+)
11.00 Половинки. (16+)
19.00 Вiд пацанки до па-

нянки. (16+)
1.00 Х/ф "КЛАДОВИЩЕ 

ДОМАШНIХ ТВА-
РИН". (18+)

СТБ
5.10, 15.25 Мiстичнi iсторiї 

з Павлом Костiциним. 
7.05 За живе! (16+)
8.20 Все буде смачно!
9.15 Танцюють всi!

13.05 Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис. (16+)

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Провiдниця". (12+)
19.55 Експерименти. (16+)
22.45 Т/с "Наречений". (16+)

ICTV
5.35, 20.20 Громадянська 

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

новини з К. Стогнiєм
10.10 Багач-Бiдняк
11.10 Антизомбi
12.10, 13.20 Х/ф "ТРИ 

ДЕВ`ЯТКИ". (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20 "На трьох". (16+)
17.45, 21.30 Т/с "Майор i 

магiя". (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
23.35 Х/ф "СЕЗОН 

УБИВЦЬ". (16+)
1.05 Т/с "Морська полiцiя. 

Лос-Анджелес". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00, 3.05 Облом.UA
9.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАI

10.55, 17.15 Загублений свiт
12.55, 1.00 Нове Шалене 

вiдео по-українськи
13.55 Х/ф "100 000 000 ДО 

Н.Е". (16+)
15.25 Х/ф "ЦIННИЙ ВАН-

ТАЖ". (16+)
19.25, 20.30 Т/с "Опер за 

викликом 2". (16+)
21.35, 23.10 Т/с "Касл 3". (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сьогоднi
9.30, 4.10 Зоряний шлях
10.30, 4.40 Реальна мiстика
12.30 Т/с "Черговий лiкар". (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жiночий 

лiкар". (16+)
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с "Заповiт принцеси"
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Нью-

Йорк". (16+)
ТЕТ

6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "БIЛОСНIЖКА"
11.00 Т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00, 0.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенiчкiним

13.00, 21.00 Т/с "Останнiй 
москаль. Судний день"

14.00, 3.20 Вiталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька i Володька
19.30, 20.30 Одного разу пiд 

Полтавою
22.00 Рятiвники

НТН
6.55 Х/ф "МИЛЕНЬКИЙ 

ТИ МIЙ..."
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 Х/ф "ДОВГА, ДОВГА 

СПРАВА..."
10.40 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00  Свiдок
12.50, 20.25 Щоденник ЧС з 

футболу FIFA 2018
13.25 Таємницi 

кримiнального свiту
14.40 Страх у твоєму домi
16.50 "ЧС з футболу FIFA 2018". 

Група С. Австралiя - Перу
19.30 Т/с "Право на поми-

лування". (16+)
20.50 "ЧС з футболу FIFA 

2018". Група D. Нiгерiя - 
Аргентина

23.00, 23.45 Т/с "Кулагiн та 
партнери". (16+)

ПОСМіхНітьСя!
Баба з дідом 

вирішили згада-
ти молодість. До-
говорилися про 
побачення. Дід 
витратився, квіти 
купив, прийшов у 
призначене місце. 
чекає. Дві години 
минуло, бабки не-
має. Три години. 
чотири …

Повертається 
розлючений додо-
му, а баба сидить, 
чаї ганяє.

– Що ж ти, ста-
ра, не прийшла?!

– А мене мама 
не пустила ...
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п’ятниця, 29 червня

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.

•
•

•

четвер, 28 червня

середа, 27 червня

субота, 30 червня

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

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

ранку, Країно!
9.30, 14.20, 15.10, 23.45, 4.00, 

5.30 Погода
9.35 М/с "Гон"
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/с "Часи змiн - 

китайськi традицiї i 
сучасне життя"

12.00 Д/с "Смаки культур"
12.25 Д/с "Смачнi iсторiї"
13.10 РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак укра-

їнською
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.30 Т/с "Гранд готель"
16.50, 22.40 Т/с "За службо-

вим обов`язком"
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
19.00 Д/с "Дешевий 

вiдпочинок". Валенсiя
19.25 Д/с "Наглядачi 

заповiдника"
20.30 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.40 Д/с "Земнi катаклiзми"
23.50 #БiблiоFUN з Р. 

Семкiвим
1.10 Свiтло
2.05 Вони боролись до 

загину
3.40 Тема дня
4.05 Микола Руденко. Фор-

мулу життя знайдено
4.30 Олесь Шевченко. Як на 

сповiдi
5.00 Левко Лук`яненко. Йти 

за сумлiнням
5.35 Легiон. Хронiка Укра-

їнської Галицької армiї
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, 5.35 ТСН

9.30 Чотири весiлля
10.55, 12.20, 13.10 Одружен-

ня наослiп
15.00 Мiняю жiнку
17.10 Т/с "Моє чуже життя". 

(12+)
19.20 Секретнi матерiали
20.15, 21.10 Т/с "Вiдьма". (12+)
22.10, 2.00 Х/ф "ШЕРЛОК. 

БРИДКА НАРЕЧЕ-
НА". (16+)

0.05 Х/ф "БЕЛЛЬ"

IНТЕР
5.40 М/ф
6.15, 1.00 "Слiдство вели..." 

з Л. Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.30 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з Iнтером
10.15, 12.25 Т/с "Доярка з 

Хацапетiвки 2"
13.40, 14.30, 15.30 Речдок
16.50 "ЧC з футболу FIFA 

2018". Група F. Республiка 
Корея - Нiмеччина

19.00, 3.45 Стосується 
кожного

20.00 Подробицi
20.50 "ЧC з футболу FIFA 

2018". Група Е. Сербiя - 
Бразилiя

23.00 Т/с "Налiт 2". (18+)
1.55, 4.30 "Подробицi" - "Час"
2.35 Орел i решка. Шопiнг
5.10 Top Shop

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночi
4.20 Абзац
6.20, 23.00 Т/с "Кобра". (16+)
8.05, 9.25 Kids` Time
8.10 М/с "Пригоди Кота у 

чоботях"
9.30, 17.00 Кохання на ви-

живання. (16+)
11.30 Половинки. (16+)
19.00 Вiд пацанки до па-

нянки. (16+)

1.00 Х/ф "КЛАДОВИЩЕ 
ДОМАШНIХ ТВА-
РИН 2". (18+)

СТБ
6.00, 15.25 Мiстичнi iсторiї з 

Павлом Костiциним. (16+)
7.55 За живе! (16+)
9.10 Танцюють всi! 7
13.10 Битва екстрасенсiв. 

Чоловiки проти жiнок
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Провiдниця". (12+)
20.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+)
22.45 Т/с "Наречений". (16+)
0.55 Один за всiх. (16+)

ICTV
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
9.20, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм
11.10 Антизомбi
12.05, 13.20 Х/ф "СЕЗОН 

УБИВЦЬ". (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 "На трьох". 

(16+)

16.50, 21.35 Т/с "Майор i 
магiя". (16+)

18.45, 21.15 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф "ЗДОРОВАНЬ". 

(16+)
1.40 Т/с "Морська полiцiя. 

Лос-Анджелес". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00, 1.35 Нове Шалене 

вiдео по-українськи
9.35, 18.15, 1.00 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАI
10.55, 17.15 Загублений свiт
12.55 Помста природи
13.45 Х/ф "МИСЛИВЕЦЬ 

НА КРОКОДИЛIВ"
15.25 Х/ф "БАЛIСТИКА: ЕКС 

ПРОТИ СIВЕР". (16+)
19.25, 20.30 Т/с "Опер за 

викликом 2". (16+)
21.35, 23.10 Т/с "Касл 3". (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.30 Сьогоднi
9.30, 4.20 Зоряний шлях
10.30 Реальна мiстика
12.30 Т/с "Черговий лiкар". (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жiночий 

лiкар". (16+)
19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с "Заповiт принцеси"
23.30 Т/с "Заповiт принце-

си". (12+)
1.40 Телемагазин

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Долина папоротi: 

Тропiчний лiс"
11.00 Т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00, 0.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 
Сенiчкiним

13.00, 21.00 Т/с "Останнiй 
москаль. Судний день"

14.00, 3.20 Вiталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька i Володька
19.30, 20.30 Одного разу пiд 

Полтавою
22.00 Рятiвники
23.00 ЛавЛавСar
1.00 Т/с "Помста". (16+)

НТН
5.45 Х/ф "ПРОЦЕС"
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 Х/ф "ТУПИК". (16+)
10.40 Кримiнальнi справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.45 Свiдок
12.50, 20.25 Щоденник ЧС з 

футболу FIFA 2018
13.20 Таємницi 

кримiнального свiту
14.40 Страх у твоєму домi
16.50 "ЧС з футболу FIFA 

2018". Група F. Мексика 
- Швецiя

19.30 Т/с "Право на поми-
лування". (16+)

20.50 "ЧС з футболу 
FIFA 2018". Група Е. 
Швейцарiя - Коста-Рiка

23.00, 23.45 Т/с "Кулагiн та 
партнери". (16+)

1.00 Х/ф "ГРIНГО". (18+)
3.15 Випадковий свiдок

UA:ПЕРШИЙ
6.00 Легiон. Хронiка Укра-

їнської Галицької армiї
6.35 Герої України Крути. 

Перша Незалежнiсть
7.40, 3.20 "Напам`ять". Раїса 

Руденко
8.00, 3.40 "Напам`ять". 

Левко Лук`яненко
8.25 "Напам`ять". Валенти-

на Чорновiл
8.45 "Напам`ять". Володи-

мир Лановой
8.55 "Напам`ять". Володи-

мир Чемерис
9.20 "Напам`ять". Юрiй 

Костенко
9.45 Богдан Гаврилишин. 

Мiсiя-Свобода
10.40 Д/ф "Перехрестя 

Балу". (12+)
11.45, 21.30 Д/ф "Процес. 

Росiйська держава проти 
Олега Сенцова". (16+)

13.10 РадiоДень. Спецпро-
ект до Дня Конституцiї 
України "Крим - це 
Україна"

14.00 Телепродаж
14.20, 4.35 Фольк-music

15.35, 0.40 Сiч
16.10 Х/ф "ГЕНРIХ VIII"
18.00, 21.00, 0.15, 3.00 Новини
18.20, 1.10 Спецпроект до 

Дня Конституцiї України
19.20 Шлях додому
20.30 Схеми. Корупцiя в 

деталях
22.45 Т/с "За службовим 

обов`язком"
23.50, 4.10 #NeoСцена з 

Олегом Вергелiсом
КАНАЛ "1+1"

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

7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН
9.30 М/ф "Маша i ведмiдь"
10.10 Х/ф "СIМЕЙКА 

КРУДЗ"
12.00, 0.10 Х/ф "ВА-БАНК"
14.10, 2.15 Х/ф "ВА-БАНК 2"
16.10 Х/ф "ОСТРIВ 

ВЕЗIННЯ". (16+)
17.50 Х/ф "КОХАННЯ У 

ВЕЛИКОМУ МIСТI 
3". (16+)

20.15 Т/с "Слуга народу 2". 
(12+)

22.15 "Концерт DZIDZIO 
"Super-puper"

IНТЕР
5.40 М/ф
6.15, 1.00 "Слiдство вели..." 

з Л. Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.30 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з Iнтером
10.15, 12.25 Т/с "Доярка з 

Хацапетiвки 2"
13.40, 14.30, 15.30 Речдок
16.50 "ЧC з футболу FIFA 

2018". Група Н. Сенегал 
- Колумбiя

19.00, 3.40 Стосується 
кожного

20.00 Подробицi
20.50 "ЧC з футболу FIFA 

2018". Група E. Англiя - 
Бельгiя

23.00 Т/с "Налiт 2". (18+)
1.50 "Подробицi" - "Час"

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 0.55 Служба розшуку 

дiтей
3.05, 1.00 Зона ночi
4.30 Абзац
6.30, 23.00 Т/с "Кобра". (16+)
8.15, 10.15 Kids` Time
8.20 М/с "Пригоди Кота у 

чоботях"
10.20, 17.00 Кохання на ви-

живання. (16+)
12.20 Половинки. (16+)

19.00 Вiд пацанки до па-
нянки. (16+)

СТБ
6.05, 15.25 Мiстичнi iсторiї з 

Павлом Костiциним. (16+)
8.00 За живе! (16+)
9.15 Танцюють всi! 7
13.10 Битва екстрасенсiв. 

Чоловiки проти жiнок
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Провiдниця". (12+)
20.00 Я соромлюсь свого 

тiла. (16+)
22.45 Т/с "Наречений". (16+)
0.55 Я соромлюсь свого 

тiла. (18+)
ICTV

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

новини з К. Стогнiєм
10.10, 11.05, 12.05, 13.00, 

13.55, 15.00, 16.00 "На 
трьох". (16+)

10.35, 11.35, 13.25, 14.25, 
15.30 Т/с "Копи на 
роботi". (12+)

12.45 Факти. День
16.30 Х/ф "ЛИЦАР ДНЯ". 

(16+)

18.45 Факти. Вечiр
20.10 Х/ф "РЯТУВАЛЬНИ-

КИ МАЛIБУ". (16+)
22.25 Х/ф "ТРИ IКСИ". 

(16+)
0.45 Х/ф "40 ДНIВ I 40 

НОЧЕЙ". (16+)
2.25 Т/с "Морська полiцiя. 

Лос-Анджелес". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00 Вiдеобiмба
9.35 Спецкор
10.15 ДжеДАI
10.55 Загублений свiт
12.55 Вiн, вона та телевiзор
15.20 Х/ф "ВУЛКАН"
17.20 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ У МАЛО-
МУ КИТАЇ". (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Опер за 
викликом 2". (16+)

21.35, 23.10 Т/с "Касл 3". 
(16+)

0.05 Х/ф "МОБI ДIК: 
ПОЛЮВАННЯ НА 
МОНСТРА". (18+)

1.50 Люстратор. Прокляття 
системи

2.15 Секретнi матерiали
2.40 Нове Шалене вiдео по-

українськи
3.30 Облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 15.00, 19.00, 4.10 

Сьогоднi
7.10, 4.50 Зоряний шлях
8.50, 0.35 М/ф "Альоша Попо-

вич i Тугарин Змiй". (16+)
10.25, 2.15 М/ф "Добриня 

Микитович i Змiй 
Горинич". (16+)

11.50 М/ф "Iлля Муромець i 
Соловей-Розбiйник". (16+)

13.25 Т/с "Гра в любов"
15.20 Т/с "Гра в любов". (12+)
18.00 Т/с "Я люблю свого 

чоловiка"
19.40 Т/с "Я люблю свого 

чоловiка". (16+)
23.00 Музична платформа
3.20 Реальна мiстика

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "КАЗКА ПРО 

ТОГО, ХТО ХОДИВ 
СТРАХУ ВЧИТИСЯ"

11.00 Т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00 Найкращий ресторан 

з Русланом Сенiчкiним
13.00, 21.00 Т/с "Останнiй 

москаль. Судний день"
14.00, 3.20 Вiталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Країна У

19.00, 20.00 Танька i Володька
19.30, 20.30 Одного разу пiд 

Полтавою
22.00 Рятiвники
23.00 ЛавЛавСar
1.00 Т/с "Помста". (16+)
2.00 БарДак

НТН
6.35 Х/ф "ЯРОСЛАВ МУ-

ДРИЙ"
9.30 Х/ф "ПРОПАЛА 

ГРАМОТА"
11.00, 19.30 Т/с "Право на 

помилування". (16+)
12.50, 20.25 Щоденник ЧС з 

футболу FIFA 2018
13.20 Х/ф "ОДРУЖЕННЯ 

БАЛЬЗАМIНОВА"
15.05 Х/ф "СОРОЧИН-

СЬКИЙ ЯРМАРОК 
НА НТН"

16.50 "ЧС з футболу FIFA 2018". 
Група Н. Японiя - Польща

19.00, 2.45 Свiдок
20.50 "ЧС з футболу FIFA 

2018". Група G. Панама 
- Тунiс

23.00 Т/с "Кулагiн та парт-
нери". (16+)

1.00 Х/ф "СЛIПИЙ ГОРИ-
ЗОНТ"

3.15 Випадковий свiдок
3.20 Речовий доказ

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

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

Новини
9.30, 10.55, 13.40, 16.05, 

22.25, 2.00, 4.05 Погода
9.35 М/с "Гон"
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.05 Х/ф "ОБIТНИЦЯ 

ЛЮБОВI"
12.40 Енеїда
13.50 Схеми. Корупцiя в 

деталях
14.20, 4.40 Фольк-music
15.35 Д/с "Незвичайнi 

культури"
16.10 Х/ф "ГЕНРIХ VIII"
18.00, 0.15 Iнформацiйна 

година
19.00 Культурна афiша здо-

рової людини
19.25 Д/с "Африка. Небез-

печна реальнiсть". (12+)

20.30 Перша шпальта
21.25 Сильна доля
22.35 Д/с "Найбiльш заван-

тажений у свiтi"
23.25, 5.35 Д/с "Гордiсть 

свiту"
23.50, 4.10 Як дивитися кiно
1.10 Богдан Гаврилишин. 

Мiсiя-Свобода
2.10 Д/с "Смачнi iсторiї"

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

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

19.30 ТСН
9.30 Чотири весiлля
10.55, 12.20, 13.05 Одружен-

ня наослiп
14.55 Мiняю жiнку
17.10 Т/с "Моє чуже життя". 

(12+)
19.20 Секретнi матерiали
20.15, 22.15 Лiга смiху
0.05, 4.45 Iгри приколiв
1.00 Вечiрнiй Київ

IНТЕР
6.05 М/ф
6.15, 22.00 "Слiдство вели..." 

з Л. Каневським"
7.00 Ранок з Iнтером
9.00 Х/ф "ПОКРОВСЬКI 

ВОРОТА"
11.50 Х/ф "СУЄТА СУЄТ"
13.30 Х/ф "IВАН ВАСИ-

ЛЬОВИЧ ЗМIНЮЄ 
ПРОФЕСIЮ"

15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 
1.50 Речдок

19.00 Велика Гра
20.00 Подробицi тижня
23.50 Х/ф "ЖИТТЯ ЯК ЦИРК"

НОВИЙ КАНАЛ
5.50, 23.00 Т/с "Кобра". (16+)
7.45, 9.55 Kids` Time
7.50 М/с "Пригоди Кота у 

чоботях"
10.00, 17.10 Кохання на ви-

живання. (16+)
12.00 Половинки. (16+)
19.00 Вiд пацанки до па-

нянки. (16+)
1.00 Х/ф "ЗОРЯНI ВIЙНИ: 

IМПЕРIЯ ЗАВДАЄ 
УДАРУ У ВIДПОВIДЬ"

СТБ
4.00, 17.30, 22.00 Вiкна-

Новини
7.15 Х/ф "НЕ ПIДГАНЯЙ 

КОХАННЯ"
9.40 Х/ф "РIК ЗОЛОТОЇ 

РИБКИ"
11.50 Х/ф "РОЗЛУЧНИ-

ЦЯ". (16+)
18.00 Т/с "Провiдниця". (12+)
20.00 Х/ф "ДIВЧАТА"
22.45 Давай поговоримо 

про секс. (16+)
0.35 Слiдство ведуть екс-

трасенси. (16+)
ICTV

4.30 Факти
4.50 Т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм
10.00 Х/ф "40 ДНIВ I 40 

НОЧЕЙ". (16+)
11.50, 13.00 Х/ф "ЛИЦАР 

ДНЯ". (16+)
12.45 Факти. День
14.10 Х/ф "ТРИ IКСИ". (16+)

16.30 Х/ф "РЯТУВАЛЬНИ-
КИ МАЛIБУ". (16+)

18.45 Факти. Вечiр
20.10 "На трьох". (16+)
23.25 Х/ф "ЗАКОНОС-

ЛУХНЯНИЙ ГРОМА-
ДЯНИН". (16+)

1.35 Х/ф "ЗДОРОВАНЬ". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00 Помста природи
9.35 Вiн, вона та телевiзор
13.35 Загублений свiт
17.45 Х/ф "ВЕЛИКИЙ 

СОЛДАТ"
19.25 Х/ф "ШКОЛА БОЙО-

ВИХ МИСТЕЦТВ". (16+)
21.20 Х/ф "ШКОЛА БО-

ЙОВИХ МИСТЕЦТВ 
2". (16+)

23.15 Змiшанi єдиноборства. 
UFC Fight Night. Дональд 
Серроне - Леон Едвардс

1.35 Нове Шалене вiдео по-
українськи

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 15.00, 19.00, 3.30 

Сьогоднi

7.10, 4.10 Зоряний шлях
8.30 Х/ф "ЗВЕДЕНI СЕ-

СТРИ". (12+)
10.30 Т/с "Я люблю свого 

чоловiка". (16+)
14.50, 15.20 Х/ф "ЗАБУДЬ 

МЕНЕ, МАМО". (12+)
17.10 Т/с "Дружини на 

стежцi вiйни"
19.40 Т/с "Дружини на 

стежцi вiйни". (12+)
22.00 Т/с "Буде свiтлим день"
1.40 Телемагазин
2.10 Т/с "CSI: Нью-Йорк". (16+)

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Книга життя"
11.00 Т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00 Найкращий ресторан 

з Русланом Сенiчкiним
13.00 Т/с "Останнiй мос-

каль. Судний день"
14.00, 3.05 Вiталька
16.00, 2.15 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька i Володька
19.30, 20.30 Одного разу пiд 

Полтавою

21.00 М/ф "Пiнгвiни Мада-
гаскару"

22.45 Х/ф "ПОТАНЦЮЙМО"
0.45 Т/с "Помста". (16+)
1.45 БарДак

НТН
6.20 Х/ф "ШУКАЙТЕ 

ЖIНКУ"
9.10 Х/ф "СОРОЧИН-

СЬКИЙ ЯРМАРОК 
НА НТН"

10.55 Т/с "Право на поми-
лування". (16+)

12.50, 20.25 Щоденник ЧС з 
футболу FIFA 2018

13.20, 19.30, 20.55 Т/с "СБУ. 
Спецоперацiя"

19.00, 2.30 Свiдок
22.00 Х/ф "БЕЗ ОСОБЛИ-

ВИХ ПРИКМЕТ". (16+)
23.50 Т/с "Кулагiн та парт-

нери"
0.50 Х/ф "ВУЛИЦI 

КРОВI". (18+)
3.00 Випадковий свiдок
3.35 Легенди бандитської 

Одеси
4.00 Правда життя. 

Професiї

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.45, 

3.00 Новини
9.30, 13.50, 16.20, 19.50, 1.10, 

2.00, 4.25 Погода
9.35 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 Д/с "Фестивалi планети"
11.00 Д/с "Пригоди Остiна 

Стiвенса"
12.00 Х/ф "ЗМОВА ПРО-

ТИ КОРОНИ"
14.00 Телепродаж
14.20 Сильна доля
15.20 Д/с "Вагасi - японськi 

смаколики"
16.25 Д/с "Незвичайнi 

культури"
16.55 Т/с "Гранд готель"
19.55 Д/с "Дивовижнi мiста 

свiту"

21.25 Вечiрнє шоу з Юрiєм 
Марченком

21.55 Ювiлейний концерт гур-
ту "Пiккардiйська терцiя"

23.05 Х/ф "ПАРАДЖАНОВ"
1.15 Концерт "Supernation" 

гурту "Друга рiка"
КАНАЛ "1+1"

6.00, 19.30 ТСН
6.45 Грошi
8.00 Снiданок. Вихiдний
10.05 Життя без обману
11.35, 23.20 Свiтське життя
12.40 "Концерт DZIDZIO 

"Super-puper"
14.40 Лiга смiху
16.35, 21.15 Вечiрнiй квартал
18.30, 5.30 Розсмiши комiка
20.15 Українськi сенсацiї
0.20, 2.15 Вечiрнiй Київ

IНТЕР
6.05 М/ф
6.35 Чекай на мене. Україна

8.00 Х/ф "АРТИСТ З 
КОХАНIВКИ"

9.40 Х/ф "ПОЖИВЕМО - 
ПОБАЧИМО"

11.10 Х/ф "НЕЖДАНО-
НЕГАДАНО"

13.00 Х/ф "ДIВЧАТА"
15.00 Х/ф "IВАН ВАСИ-

ЛЬОВИЧ ЗМIНЮЄ 
ПРОФЕСIЮ"

16.50, 20.50 "ЧC з футболу 
FIFA 2018". 1/8 фiналу

19.00, 23.00 Велика Гра
20.00 Подробицi
0.00 Як Iван Васильович 

змiнював професiю
1.00 Х/ф "СIМ ДНIВ ДО 

ВЕСIЛЛЯ"
2.40, 4.30 "Подробицi" - "Час"

НОВИЙ КАНАЛ
3.30 Служба розшуку дiтей
3.35, 2.20 Зона ночi
6.00 М/с "Лунтiк". (16+)
7.45, 9.05 Kids` Time
7.50 М/с "Пригоди Кота у 

чоботях"
9.10 Хто зверху. (12+)

18.10 Х/ф "ЗОРЯНI ВIЙНИ: 
ПРОБУДЖЕННЯ 
СИЛИ". (12+)

21.00 Х/ф "ЗОРЯНI 
ВIЙНИ: ПРИХОВАНА 
ЗАГРОЗА"

23.50 Х/ф "ЗОРЯНI ВIЙНИ: 
IМПЕРIЯ ЗАВДАЄ 
УДАРУ У ВIДПОВIДЬ"

СТБ
7.45 Караоке на Майданi
8.45 Все буде смачно!
9.45 Х/ф "НЕ ПIДГАНЯЙ 

КОХАННЯ"
11.55 Т/с "Провiдниця". (12+)
17.00 Х/ф "ДIВЧАТА"
19.00 Х/ф "ЩАСТЯ ЗА 

УГОДОЮ". (12+)
23.00 Я соромлюсь свого 

тiла. (16+)
ICTV

5.25 Факти
5.50 Бiльше нiж правда
7.35 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу. (12+)
10.55, 11.50 Особливостi 

нацiональної роботи

12.45 Факти. День
13.00 "На трьох". (16+)
15.15 Х/ф "ВОЛО-

ДАР ПЕРСНIВ: 
ХРАНИТЕЛI ПЕРСНЯ"

18.45 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. Стогнiєм
20.05 Х/ф "ВОЛОДАР 

ПЕРСНIВ: ДВI ВЕЖI". (16+)
23.40 Т/с "У полi зору". (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.10 "102. Полiцiя"
9.05 Зброя
10.05 Загублений свiт
16.10 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ У МАЛО-
МУ КИТАЇ". (16+)

18.10 Х/ф "МЕЧ ДРАКО-
НА". (16+)

20.10 Х/ф "ВЕЛИКИЙ 
СОЛДАТ". (16+)

22.05 Х/ф "ЧУЖI ПРОТИ 
ХИЖАКА 2". (18+)

23.55 Нове Шалене вiдео 
по-українськи

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 15.00, 19.00 Сьогоднi
7.10, 4.20 Зоряний шлях
9.10 Т/с "Заповiт принцеси"
15.20 Т/с "Заповiт принце-

си". (12+)
17.40, 19.40 Т/с "Ще один 

шанс"
22.00 Т/с "Ляльки". (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "CSI: Нью-Йорк". (16+)

ТЕТ
6.00 Байдикiвка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф "Школа 

монстрiв: Електрично"
12.15 Х/ф "КАЗКА ПРО 

ТОГО, ХТО ХОДИВ 
СТРАХУ ВЧИТИСЯ"

13.30 Чотири весiлля
14.30 Т/с "Останнiй мос-

каль. Судний день"
16.30 Х/ф "ПОТАНЦЮЙ-

МО"
18.30 Одного разу пiд 

Полтавою
20.00 Одного разу в Одесi

23.00 Країна У
0.00 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенiчкiним
1.00 17+
2.00 БарДак

НТН
4.40 Х/ф "ЯКI Ж БУЛИ МИ 

МОЛОДI"
6.15 Х/ф "ПОГАНЬ"
7.55 Х/ф "ТIНI ЗНИКА-

ЮТЬ ОПIВДНI"
11.55 Свiдок. Агенти
12.30 Щоденник ЧС з фут-

болу FIFA 2018
13.00, 3.05 Речовий доказ
15.25 Склад злочину
17.05 Крутi 90-тi
19.00, 2.05 Свiдок
19.30 Х/ф "ТРИДЦЯТЬ ТРИ"
21.05 Х/ф "НЕУВАЖ-

НИЙ". (16+)
22.45 Х/ф "КIЛЕР КАЛI". (16+)
0.30 Таємницi 

кримiнального свiту
2.35 Випадковий свiдок
3.55 Легенди бандитської 

Одеси
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ГрУПА «А»

    17.00. Київ, стадіон «Еконо-
міст».

ФК «ЗДВиж»: О. Ковальов 
– В. Науменко (Є. Сергієнко), Ю. 
Боримський, В. Хавченко, Б. Ко-
верзюк – О. Олефір (Д. Поліщук), 
Р. Назаров, М. Савастру, Є. Бу-
душевський (М. Молчаненко), В. 
Потильчак – В. Іванюта.

Голи: В. Іванюта (34) – Ходи-
рєв (7, 66 пен.), Бордіженко (25).

Першу перемогу в цього-
річних перегонах здобуло «Ди-
намо». Переломний м’яч забив 
легендарний фастівський бом-
бардир Бордіженко. «Здвиж» 
зачинив опонента на його поло-
вині вже наприкінці зустрічі, мав 
слушні нагоди, але не знайшов у 
наступі футбольного щастя.

Джерело: koff.org.ua

18.00. Макарів, централь-
ний районний стадіон ім. М.Х. 
Бруквенка.

СК «Юніор»: О. Захарченко 
– В. Каленський, М. Лахтир, А. 
Харіханов, Д. Литвин – Д. Юхи-
менко, О. Богдюк, Р. Підорін, Р. 
Головатюк – Я. Шалон, С. Мали-
новський.

Запасні: М. Шовкун, І. Соло-
ненко, А. Очеретюк.

Голи: С. Малиновський (6), О. 
Богдюк (16), Р. Підорін (86) – Гли-
тень (20), Півень (31), Кущов (49).

Матч СК «Юніор» з ВК «Систе-
ма» дивом закінчився без серйоз-
них травм. Гравці обох команд не 
шкодували ні себе, ні суперників, 
часом демонструючи не просто 
жорсткий, а відверто грубий фут-
бол. Підтверджує це і статистика: 
арбітр показав за матч 11 жовтих 
карток! А був би на його місці ін-
ший – не виключено, що обидві 
команди догравали б матч в де-
сятьох, а то і в дев’ятьох… 

«Юніорівці» досить швидко 
повели у рахунку: Сергій Мали-
новський не полінувався пре-
сингувати голкіпера суперників і 
змусив його втратити м’яч. А піс-
ля цього спокійно відправив круг-
лого до пустих воріт – 1:0. 

Далі – більше. «Червоно-
чорні» заробляють штрафний на 
правому фланзі. Іде навісна пе-
редача до штрафного майдан-
чика, де Олександр Богдюк на 
ближній стійці звільняється від 
захисників та красивим ударом 
головою у падінні подвоює пере-
вагу – 2:0! І це лише 16-а хвили-
на матчу!

Однак не все так просто, як 
здавалося на перший погляд. Уже 
через чотири хвилини васильківці 
пішли в атаку по правому флангу. 
Нападник забіг з м’ячем у район 
кутового прапорця, де протии  
нього грав Денис Литвин. Близь-
ко 10 секунд йшла боротьба (а 
ніхто із партнерів підстрахувати 
Дениса не поспішав) і супернику 
таки вдалося навісити до штраф-

ного, де шкіряну кулю головою до 
воріт переправив Глитень. Однак 
неприємності на цьому не закін-
чилися, оскільки через одинад-
цять хвилин рахунок став нічий-
ним. Після метушні у штрафному 
майданчику макарівчан м’яч у 
сітку воріт забив Півень. Нагада-
ємо, що весь матч супроводжу-
вався грубою, безкомпромісною 
боротьбою… 

А коли на початку другого 
тайму СК «Юніор» пропустив тре-
тій гол, то здалося, що все пропа-
ло… На межі штрафного майдан-
чика Кущов перехопив м’яч і без 
шансів для голкіпера забив 3-й 
м`яч у ворота «юніорівців». 

Гра з кожною хвилиною ста-
вала напруженішою, моменти 
– гострішими, боротьба – жор-
стокішою. Кілька разів арбітр  
вилучав з поля гравців гостей. 
Могли отримати вилучення і 
«червоно-чорні», однак минуло-
ся. Господарі після 60-ї хвилини 
влаштували справжній штурм во-
ріт опонентів і таки забили! Після 
навісу до штрафного майданчика 
найкраще зорієнтувався Роман 
Підорін, який пробив влучно, під 
самісіньку стійку – воротар су-
перників безсилий!

Досить прикро, що, вигра-
ючи 2:0 та створивши у друго-
му таймі багато моментів, СК 
«Юніор» втратив перемогу. Од-
нак боротьба продовжується. 
Після першого кола СК «Юніор» 
посідає в групі 7-е місце, однак 
до третього місця – лише 2 очки. 
При такій щільності кожна гра в 
підсумковій таблиці може стати 
вирішальною.

Гравець матчу: Заслуговує 
на звання кращого гравця Сергій 
Малиновський. Перший м’яч – 
повністю його заслуга. Та й зага-
лом протягом всієї гри Сегрій був 
заведений на те, аби боротися за 
кожен м`яч, кожну передачу від 
партнерів по команді.

прес-служба СК «Юніор».

ГрУПА «Б».

17.00. Мотижин, сільський 
стадіон.

ФК «Альтіс»: О. Заброда – 
В. Кос (В. Кохан), Я. Горовенко, 
В. Прокопчук, І. Рудобаба – С. 
Горбецький (О. Горбецький), О. 
Сидоров, п. Гноєвський, Д. Ра-
сюк, Абдулаєв – Р. Лазебний (Д. 
Ковчак).

Голи: Р. Лазебний (13, 48), П. 
Гноєвський (51), С. Горбецький 
(63) — Побережний (3), Ізотов 
(83).

ФК «Альтіс» взяв реванш у ре-
зервістів «Діназа» за розгромну 
поразку на старті сезону, причо-
му гості повели лік голам перши-
ми. Дуплетом вистрілив минуло-
річний гравець ФК «Здвижа» Р. 
Лазебний і вкотре цьогорічного 
сезону потішив уболівальників 
яскравою грою та результатив-
ним ударом технічний капітан 
копилівців П. Гноєвський, теж ми-
нулорічний гравець ФК «Здвиж».

Джерело: koff.org.ua

16.00. Макарів, централь-
ний районний стадіон ім. М.Х. 
Бруквенка.

ФК «Макарів»: А. Гавриш – І. 
Радзієвський, Д. Єлісєєнко, Б. 
руденко, Б. Боровий (В. Дакал) – 
В. Чуб, О. Карпенко, І. Римарьов, 
Д. Соколенко, Радченко – М. Хмі-
льовський.

Голи: О. Карпенко (38, 81 
пен.), В. Чуб (71), М. Хмільов-
ський (74).

ФК «Макарів» нарешті здо-
був перемогу на обласній арені. У 
першому матчі 2-го кола із пере-
конливим рахунком 4:0 був роз-
битий ФК «Іванків». 

Команди розпочали матч до-
сить жваво. Контролював м`яч 
переважно «Макарів», а от гості 
намагалися діяти на контратаках. 
Загалом цікавий перший тайм 
із рівною грою та перевагою ФК 
«Макарів» за небезпечними мо-
ментами: в середині першого 
тайму біля воріт «Іванкова» пер-
ший по-справжньому небезпеч-
ний момент – м’яч влучив у попе-
речину. Однак вже зовсім скоро 
шкіряна куля таки залітає у воро-
та – влучним ударом відзначився 
Олександр Карпенко. 

В першому таймі  на гру за-
лишалося  зовсім мало часу, од-
нак ФК «Іванків» устиг забити гол. 
Та він не був зарахований: арбітр 
зафіксував офсайд. Варто зазна-
чити, що боковими арбітрами у 
цьому та в матчі СК «Юніор» були 
дівчата, що ніяк не позначилося 
на грі – відсудили обидві гри чу-
дово! Тож перший тайм закінчив-
ся за мінімальної переваги гос-
подарів поля. 

У другому таймі малюнок 
гри не надто змінився: контроль 
м’яча від ФК «Макарів», контра-
таки від «Іванкова». І, мабуть, ба-
гато хто вже бачив м’яч у воротах, 
коли нападник «зелених» виско-
чив на побачення з голкіпером, 
однак Андрій Гавриш був на висо-
ті і впевнено ліквідував загрозу. 

Не забиваєш ти,  – забива-
ють тобі. Відома футбольна істи-
на черговий раз не дає про себе 
забути. В’ячеслав Чуб на лівому 
фланзі обікрав захисника на межі 
штрафного майданчика та, збли-
зившись із голкіпером, влучно 
пробив у ближній від голкіпера 
кут – 2:0! 

Не встигли гості відійти від 
другого голу, як Микола Хмільов-
ський забив третій гол, вибрав-
ши чудову позицію у штрафному 
майданчику та отримавши точ-
ний пас від партнера. 

Після цього ФК «Іванків» оста-
точно опустив руки і зосередився 
на обороні. Аж занадто, бо до 
атак стали підключатися навіть 
захисники «жовто-синіх». Прохід 
Ігоря Радзієвського до штраф-
ного майданчика був зупинений 
лише ціною призначення пеналь-
ті, яке спокійно реалізував Олек-
сандр Карпенко і встановив оста-
точний рахунок матчу – 4:0. 

Гравець матчу: 
Загалом виділялася 
гра Олександра Кар-
пенка та В’ячеслава 
Чуба. Однак більш ко-
рисним для команди 
виявився Олександр, 
тому він цього разу 
отримає звання кра-
щого гравця команди.  

Андрій БУЛАХ. 

ПЕРШіСть КИїВЩИНИ З ФУтБОлУ.
17 червня 2018 р.

СК «ЮнІОр» 3:1 «ПАрТИЗАн»
11.00. Макарів, центральний 

районний стадіон ім. М.Х. Бруквен-
ка.

Арбітр С.Касіч
СК «Юніор»: О. Захарченко –Я. Со-

пленко, І. Ющенко, А. Харіханов, І. Жур-
бей (В. Ольховець), Р. Головатюк (Р. Під-
орін), В. Савран (А. Бельмега), О. Пугач 
(О. Богдюк), І. Солоненко, Д. Литвин, В. 
Кулакевич (С. Малиновський).

Запасні: Лещенко Денис.
«партизан»:  Т. Пелюхівський–В. 

Осипенко, А. Завориченко, К. Седлов, 
О. Заглинський (Д. Мілевський), Н. Ко-
валь, М. Хмільовський, Р. Крамаренко 
(С. Гайдук), А. Гончаров, О. Сичев-
ський, В. Коломаренко.

Голи: Р. Підорін(73, 88), І. Солонен-
ко(75)– М. Хмільовський(42).

попередження: В. Ольховець, І. 
Ющенко.

Досить таки цікавим виявився матч 
між  «Юніором» та «Партизаном». Пер-
ший тайм пройшов за абсолютно рівної 
гри: кілька разів команди перехоплю-
вали ініціативу та змушували своїх су-
перників відчайдушно захищатися. За 
такого ходу матчу було очевидно, що 
гол не за горами. І під кінець першо-
го тайму його вдалося забити гостям: 
Микола Хмільовський отримав чудовий 
пас від партнерів, зміг залишити по-
заду двох центральних захисників та 
впевнено реалізував свій момент – 0:1. 

Однак у другому таймі все стало 
на свої місця. Велика заслуга в цьо-
му досвідчених гравців, які вийшли на 
заміну: В’ячеслава Ольховця, Романа 
Підоріна, Олександра Богдюка, Сергія 
Малиновського. Поступово «Юніор» 
почав перехоплювати ініціативу. Раху-
нок  зрівняв  Роман  Підорін, а вже за 
дві хвилини Ігор Солоненко, скорис-
тавшись передачею Сергія Малинов-
ського, вивів «юніорівців» уперед. 

«Партизан» так просто здаватись 
не збирався. Добре запам’яталися в 
другому таймі 4 моменти біля воріт 
господарів. То з 5-и метрів нападник 
пробив над поперечиною, то після на-
вісу з кутового та удару головою м’яч 
пройшов поруч зі стійкою. 

А чого варті два неймовірних сей-
ви голкіпера Олександра Захарченка? 
Одного разу він врятував після удару з 
меж воротарського майданчика, а ін-
шого – у красивому стрибку витягнув 
м’яч із дев`ятки! А під завісу поєдинку 
неймовірний прохід Олександра Бог-
дюка від центральної лінії до лицьової 
завершився точним пасом на Романа 
Підоріна, який потужним ударом вста-
новив остаточний рахунок – 3:1 на ко-
ристь СК «Юніор»!

ФК «АЛЬТІС» 2:4 ФК «ГрУЗЬКе»
11.00. Копилів, сільський ста-

діон.
Арбітр В.Левченко.
ФК «Альтіс»: О. Заброда – Р. Ла-

зебний, О. Федоренко, С. Горбецький, 
О. Горбецький, В. Кос, П. Гноєвський, 
В. Кохан, О. Сидоров, І. Рудобаба, В. 
Касіч.

Запасні: Я. Горовенко, Д. Расюк, 
Д. Проняєв, А. Тарасюк, О. Ковчак.

ФК «Грузьке»: О. Глушков – О. 
Тищенко, М. Букет, В. Кривко, Д. Тво-
рогов, Б. Петрик, В. Сидоренко, Р. 
Колодзінський, В. Шемулянський, І. 
Шестак, М. Лахтадир. 

Запасні: Д. Дзявчук, О. Бурлачен-
ко, В. Шкурін, П. Гудзь.

Голи: О. Сидоров (60), С. Гор-
бецький(85)– Б. Петрик (3), М. Лахта-
дир(10), Д. Творогов (15, 77).

попередження: О. Заброда.
Гравці ФК «Грузьке» здобули над-

звичайно  важливу перемогу у Копи-
лові. Вони видали просто неймовірний 
початок і «Альтіс» на 15-й хвилині вже 
горів 0:3. І як не намагалися копилівці 
відігратися, однак фінальний свисток 
арбітра зафіксував перемогу гостей з 
перевагою у два м`ячі. Досить серйоз-
на заявка від ФК «Грузьке», адже після 
цієї перемоги вони впевнено зайняли 
лідерську позицію!

«ЗОря» 1:0 «ЦСКА»
16.00. Королівка, сільський 

стадіон.
Арбітр В. Левченко.
«Зоря»: Є. Назаров – В. Міщенко, 

Р. Кибукевич, Б. Міщенко, Р. Гайнулін, 
О. Кривенок, Н. Ануленко, О. Заєць, С. 
Кузьміч, О. Левченко, Б. Коверзюк.

Запасні: Р. Приходько, В. Костю-
ченко, С. Васецький, О. Гайнулін, І. Пе-
триченко.

«цСКА»: Д. Шостак – Я. Кирпач, О. 
Кирпач, В. Литвинчук, О. Гудзеватий, 
С. Якименко, С. Коба, В. Куріпко, В. 
Мотрущенко, А. Деркач, В. Лопата.

Запасні: А. Петриненко, Ю. Вов-
ченко.

Голи: Б. Коверзюк(20).
Матч виграла «Зоря», хоч, мабуть, 

і не так переконливо, як очікувалося. 
«ЦСКА» знову не здобуває очок. Матч 
буде знаковим для чемпіонату 2018 р., 
адже він перший, в якому арбітр не по-
казав жодної жовтої картки.

«ЮнІСТЬ» 1:0 «СТИМУЛ»
16.00. пашківка, сільський ста-

діон.
Арбітр В. Чуб.
«Юність»: Я. Шульга–В. Прокоп-

чук, А. Кравчук, Р. Ванькевич (Ю. Бра-
мірський), А. Шаменко, Я. Шевченко, 
Р. Олійник (П. Сокур), Д. Москаленко 
(Є. Гомон), О. Пархоменко, В. Атама-
ненко, П. Шульга. 

Запасні: В. Грогуль.
«Стимул»: Д. Громніцький–О. 

Шевчук, Б. Ткачук, І. Пацан (О. Струк), 
М. Сивач, С. Бараненко, М. Кравченко, 
Д. Якименко, В. Расюк, С. Захарченко, 
Д. Євтушок (Р. Котляр). 

Запасні: Є. Марченко, С. Шевчук.
Голи: А. Кравчук (74).
попередження: А. Шаменко, П. 

Шульга – І. Пацан – 58. 
Як і прогнозувалося, – сюрпризи 

від обох команд. Однак для господарів 
– приємний, для гостей – не зовсім. 
Справа в тому, що «Юність» зіграла 
перший матч, в якому не пропустила 
гол у свої ворота. А от «Стимул» впер-
ше цього року не зміг забити хоча б 
одного разу…

Андрій БУЛАХ.

ЧЕМПіОНАт МАКАРіВСьКОгО 
РАйОНУ З ФУтБОлУ.
6-й тур. 16 червня 2018 р.

ФК «Грузьке» йде у відрив. ФК «Альтіс», «Партизан» та СК «Юніор» 
в ролі головних переслідувачів.
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Відпочинок для цих, обпале-
них війною дітей з Маріупольсько-
го, Мар’їнського, Ясинуватського, 
Костянтинівського районів, міст 
Слов’янськ Краматорськ, Дружків-
ка, Торецьк, Новгородівка та Часів 
Яр Донецької області, було вкотре 
роведено у квирському заміському 
оздоровчому таборі «Росич-2018».

Серед інших заходів в рамках 
програми перебування на Київщи-
ні юні донеччани відвідали Свято-
Успенську Києво-Печерську Лавру. 
Паломницьким відділом Лаври для 
дітлахів з Донбасу було організовано 
благодійну екскурсію-паломництво 
територією святої обителі.

Києво-Печерська Лавра, яка є 
колискою Православ'я на землях іс-
торичної Київської Русі та відомим 
усьому світові науково-богослов-
ським і культурним центром, тепло прийняла цих юних 
громадян нашої країни, які не з розмов знають, що таке 
обстріли, бойові дії, що таке війна. Тут, де тілами спочи-
вають наші святі співвітчизники, до них і разом з ними до 
Господа щодня підноситься молитва за нашу Українську 
державу, за мир у ній, за цих діточок і за всіх людей, які 
потребують допомоги від Всемилостивого Бога.

Юні паломники відвідали святині Києво-Печерської 
Лаври, приклалися до мощей, вознесли теплі молитви за 
мир в Україні, помолилися на могилі спочилого Предсто-
ятеля Української Православної Церкви Блаженнішого 
Митрополита Володимира (Сабодана). Групу супрово-
джував благочинний Бишівського благочиння архіман-
дрит Філарет (Єгоров), який є настоятелем храмів пре-
подобної Параскеви Сербської с. Лишня, на честь ікони 
Божої Матері «Всецариця» с. Осикове, Хрестовоздви-
женського храму с. Мостище. Слід зазначити, що отець 
Філарет також є депутатом Макарівської районної ради 
і членом Правління Фонду милосердя та здоров'я Київ-
ської обласної державної адміністрації та Київської об-
ласної ради.

Усі учасники благодійного паломництва отримали в 
благословення ікони преподобних отців Києво-Печер-
ських. Також від Київської Митрополії для всіх було під-
готовлено солодкі гостинці.

Цього ж дня архімандрит Філарет, разом з юними до-
неччанами, відвідав Київську обласну державну адміні-
страцію, де відбулася їх зустріч з Головою адміністрації 
Олександром Горганом. Очільник Київщини привітав від-
відувачів від імені всіх мешканців області, підкреслив, що 
всі, хто живе в Україні, – це одна велика сім'я.

Також він розповів дітям про свою роботу, про труд-
нощі, які команді адміністрації вдається долати задля 
успіху та процвітання області, задля кращого життя її 
мешканців, у формі невеличкого тренінгу поділився до-
свідом з особистого розвитку.

Після загальної зустрічі відбулася робоча бесіда Голо-
ви адміністрації з отцем благочинним, у якій взяла участь 
Леся Бурдик,  помічник-консультант народного депутата 
України Руслана Сольвара. Зокрема було обговорено 
питання спільної роботи над соціальними проектами й 
всебічної співпраці на цьому терені.

Слід зазначити, що священнослужителі Макарів-
ського вікаріатства Української Православної Церкви, до 
якого входить і Бишівське благочиння, вже четвертий рік 
поспіль приймають на парафіях для оздоровчого відпо-
чинку та реабілітації дітей убитих і поранених українських 
військовослужбовців, з сімей, що вимушені були пере-
селитися зі сходу нашої держави. Активну дієву участь 
у проведенні таких таборів-поселень і роботі з дітками 
беруть як священнослужителі, так і парафіяни, а також 
волонтери, в тому числі з інших країн. 

Архімандрит Філарет подякував Голові КОДА за добру 
справу запрошення та прийняття на Київщині дітей з об-
ласті, події в якій є болем для кожного українця.

Пан Горган у свою чергу подякував отцю благочинно-
му за звершення необхідної справи соціального служін-
ня в області, та запевнив, що з боку Київської обласної 
державної адміністрації завжди буде підтримка подібних 
суспільно значущих соціальних заходів.

Також священнослужитель мав розмову з Головою 
Сквирської районної державної адміністрації Київської 
області Василем Галюком, який є одним з постійних і ак-
тивних організаторів відпочинку на Київщині для юних 
донеччан. Він, як ветеран війни в Афганістані, зазначив, 
що переконаний у тому, що подібні ініціативи сприяють 
встановленню миру нанашій Українській землі.

Цього ж дня діти разом із супроводжуючими відвіда-
ли Верховну Раду України, де на власні очі побачили ро-
боту народних депутатів нашої країни та змогли оцінити 
масштабність сесійної зали парламенту.

тетяна КрЕнц.

На початку літа, за сприяння Київської обласної державної адміністрації, народного депутата україни 
Руслана Сольвара, Сквирської районної державної адміністрації Київської області, для 46 дітей з лінії роз-
межування в Донеччині було організовано поїздку на Київщину для участі у Відкритому Всеукраїнському 
фестивалі «Ми діти твої, україно!» та оздоровчого відпочинку.

ВЧИтЕль…
Бувають зустрічі, за які дякуємо долі. Так і я дя-

кую долі за можливість зустрітися з Ігорем леонідо-
вичем – моїм Вчителем, людиною, добротою і жит-
тєрадісністю якої я не перестаю захоплюватись.

Вчитель... Зав-
жди думала, яким 
він повинен бути? 
Строгим? Веселим? 
Добродушним? Ви-
нахідливим? Може, 
модним? Всезна-
ючим? Критикую-
чим?.. 

Зараз дійшла ви-
сновку – Вчитель 
(саме з великої бук-
ви) має бути щирим. 
Таким, із яким по-
чуваєшся як удома. 
І який прийме тебе, 
вислухає та підка-
же. Вчитель – той, з 
ким можеш довгий 
час не бачитись, але, 
приходячи, завжди 
знаходити тему для 
розмови і мати вра-
ження, що між тим, 
коли ти востаннє ви-
ходила з дверей його 
кабінету і тим, як ось 
щойно зайшла знову, минула хвилина. І дарма що пейза-
жі за вікном із осінніх перетворились у мокро-зимові, а 
листя календаря осипалося і розпустився новий рік.

Мабуть, сильна та людина, що відчуває підтримку ба-
гатьох близьких. Та близькими можуть бути не лише ро-
дичі. Часто люди, що залишають відбиток у наших душах, 
стають нам незмінно близькими. Такими бувають і вчите-
лі. Такі, як Ігор Годенков. 

І я сьогодні жалкую. Жалкую, що не сказала багато 
слів, які так хотіла сказати. Жалкую, що більше не зайду в 
двері Центру творчості. Не зайду, бо не зможу. Там біль-
ше не буде Вас. Я жалкую, що не встигла подякувати. Те-
пер доводиться робити це все ось так...

А дякувати є за що. Перш за все, за те, що колись  Ігор 
Леонідович повірив у мене. Пташеня вчилося літати, у 
нього був мудрий наставник. Також дякую за пораду, під-
тримку і допомогу. І за майстерне розкриття сенсів кож-
ного написаного  мною рядка, радите-римуєте, допома-
гаєте. І за те, що, давав «магічний пендель», коли треба 
було діяти рішуче. І за пояснення, що все складне – на-
справді просто. 

Думаю, це Ваше призначення – бути Вчителем. 
Об'єднувати людей, вчити їх чомусь важливому, добро-
му, щирому, і вчитися у них. Нести у світ Світло. І світити 
самому. Тепер – через свої рядки...

Ви житимете у моїй пам'яті вічно усміхненим, добрим 
і щирим. Людиною, яка все життя хотіла нести у світ до-
бро, і розкривати це добро в інших. Людиною, якої мені 
не вистачатиме... Болить за Вами... Дуже болить...

Юлія ЗВЄрКОВА.

ДітИ З ДОНЕЧЧИНИ НА КИїВЩИНі

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯЖ № 665682, виданий 8 жовтня 
2008 року Управлінням зем. ресурсів у Макарівському 
районі на підставі Рішення Макарівської селищної ради 
від 24.07.2008 р. № 492-27-V, зареєстрований у Книзі за-
писів реєстрації за №010833001046, кадастровий номер 
3222755102:00:001:0031 на ім’я ГриЩЕнКО Валентини 
Сергіївни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ студентський квиток серії КВ № 10540791, 
виданий 1 вересня 2015 року Державним вищим на-
вчальним закладом «Київський коледж будівництва,  ар-
хітектури та дизайну» на ім’я КУрІпКО Віталія павло-
вича, вважати недійсним. 

ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат на земельну  частку (пай) се-
рії КВ № 0183054 (в межах Гружчанської сільської ради),  
виданий 24 червня 1997 року на підставі розпорядження 
Макарівської РДА № 186 від 6 червня 1997 року та заре-
єстрований у Книзі реєстрації сертифікатів за № 0054 на 
ім’я ОСтАЛЕцЬКОї Валентини нечипорівни, вважати 
недійсним.

пОВІДОМЛЕння
Керуючись ст.ст.19, 21 Закону України  «Про  регу-

лювання  містобудівної  діяльності» постановою Кабі-
нету Міністрів України від 25 травня 2011 року  № 555 
«Про затвердження Порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування  громадських інтересів під 
час розроблення   проектів  містобудівної документації  
на місцевому рівні»,  повідомляємо  про проведення 
громадських слухань матеріалів детального плану те-
риторії, розробленого на підставі Розпорядження Ма-
карівської  РДА від 30 серпня 2017 року  № 455 «Про  
розробку детального плану території для будівництва 
очисних споруд в межах Макарівської селищної ради 
Макарівського району Київської області» та  Розпоря-
дження Макарівської РДА від  13 листопада 2017 року 
№ 658 «Про   внесення змін  до розпорядження Голови 
Макарівської райдержадміністрації від 30 серпня 2017 
року № 455 «Про  розробку детального плану території 
для будівництва очисних споруд у межах Макарівської 
селищної ради Макарівського району Київської облас-
ті» з метою розміщення та експлуатації основних, під-
собних та допоміжних будівель і споруд, будівельних 
організацій та підприємств з врахуванням державних 
та регіональних інтересів в межах Макарівської селищ-
ної ради Макарівського району Київської області. 

Основні техніко-економічні показники проекту: 
орієнтовна площа земельної ділянки 7,5 га.

Замовник детального плану території – Макарів-
ська РДА.

Для ознайомлення звертатися  в робочі дні з 9:00 до 
17:00 години  протягом одного місяця  з моменту вихо-
ду  публікації в газеті «Макарівські вісті»  за адресою: Ки-
ївська область, Макарівський район, смт Макарів, вул. 
Довженка Олександра буд., 18 (приміщення сектора 
містобудування та архітектури Макарівської РДА);

Посадова особа, відповідальна за організацію розгля-
ду пропозицій громадськості, – голова Макарівської РДА.

Строк подання зауважень та пропозицій до 
22 липня 2018 року з дня публікації  оголошення 
в  засобах масової  інформації.

Розробник детального плану території – Держав-
ний  проектний інститут «Київський «Промбудпроект».

Контактний телефон (04578) 6-00-86.

ПОвІДОМЛення ПрО нАМІрИ
товариство з обмеженою відповідальністю «Солар 

Екоінвест» інформує громадськість про наміри будівни-
цтва сонячної електростанції на території  смт Макарів Ма-
карівського району Київської області та  проводить оцінку 
впливу на навколишнє середовище даного проекту. 

Короткі характеристики об’єкта будівництва: фото-
гальванічна електростанція (ФЕС) з встановленою потуж-
ністю 1 МВт, призначення – виробництво електроенергії з 
відновлювальних джерел, а саме – сонячного випроміню-
вання; об’єкт не належить до об’єктів підвищеної небезпе-
ки та не чинить негативного впливу на навколишнє серед-
овище при будівництві та експлуатації; площа земельної 
ділянки ФЕС – 1,98 Га; 

Раді почути пропозиції та зауваження з приводу нового 
будівництва. Строк подання письмових пропозицій та за-
уважень з 22 червня 2018 р. по 22 липня 2018 р. Пропо-
зиції приймаються    за адресою: смт Макарів, вул. Дими-
трія Ростовського, 30  в приймальні Макарівської селищної  
ради. 

Пропозиції, що надаються, повинні містити обґрунту-
вання з урахуванням вимог законодавства, будівельних 
норм, державних стандартів та правил. 

За більш детальною інформацією про проект слід 
звертатись за адресою: ТОВ «Солар Екоінвест», м. Київ, 
вул. Панаса Мирного,1, офіс 2. Тел (044)280-23-50;  (067) 
518-24-24.

КОДрянСЬКА СЕЛиЩнА рАДА
Повідомляє про те, що на засіданні сесії від 

05.06.2018 року ухвалено рішення № 291 «Про вста-
новлення місцевих податків та зборів».

З даним рішенням можна ознайомитися у 
виконавчому комітеті селищної ради за адресою: 
смт Кодра, вулиця центральна, 4. тел. 4-39-31.

ПОвІДОМЛення
ПрО ПЛАнОвУ ДІяЛЬнІСТЬ, яКА 

ПІДЛяГАє ОЦІнЦІ вПЛИвУ нА ДОвКІЛЛя
Згідно з Порядком передачі документації для на-

дання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінан-
сування оцінки впливу на довкілля, що затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 
2017 р. № 1026, ДП «Київське лісове господарство» 
оприлюднює Повідомлення про планову діяльність, 
яка підлягає оцінці впливу на довкілля. 

Реєстраційний номер справи в реєстрі з ОВД 
20186191027. Детальну інформацію можна отримати 
на сайті http://eia.menr.gov.ua

МЕтАЛОЧЕрЕпиця, прОФнАСтиЛ, пЛАнКи 
за вашими розмірами та інше.      Makbud.com.ua

тел.: 093-005-70-99; 096-897-00-96.

: : :   р е К Л А М А  ТА  О Г О Л О Ш е н н я   : : :    р е К Л А М А  ТА  О Г О Л О Ш е н н я    : : :   р е К Л А М А  ТА  О Г О Л О Ш е н н я   : : :
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Колектив  Макарівського  районного  територіального  Центру  соціального  
обслуговування     (надання   соціальних  послуг )  сумує  з  приводу   перед-
часної   смерті  колишнього  директора  – 

Миколи  Григоровича ЛАВринЕнКА 
та висловлює   щирі   співчуття   рідним  та  близьким  покійного.
              
Колектив Макарівського  районного  територіального  Центру  соціального  
обслуговування     (надання    соціальних  послуг )  висловлює   щирі  співчут-
тя   фахівцю  з  соціальної  допомоги   вдома   Олені  Григорівні Грищенко  з  
приводу  тяжкої  втрати – смерті  батька.

Відділ освіти, фізичної культури та спорту 
Макарівської районної державної адміністрації

ОГОЛОШУЄ  КОнКУрС 
на заміщення вакантних посад 

педагогічних працівників комунальної установи 
«районний інклюзивно-ресурсний центр» 

Макарівської районної ради.
Вимоги до кандидатів на посади вчителя-логопеда, вчителя-дефек-

толога, практичного психолога, вчителя лікувальної фізкультури: вища 
педагогічна (психологічна) освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», 
«Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи не менше 
трьох років за фахом.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає конкурсній 
комісії такі документи:

– копію паспорта громадянина України;
– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у 

довільній формі;
– копію трудової книжки;
– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присво-

єння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня публікації 

оголошення про проведення конкурсу.
Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення 

співбесіди.
З умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційному веб-сайті відділу 

освіти, фізичної культури та спорту Макарівської РДА.
Інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати за 

телефоном (04578) 5-15-48,  або за адресою: 08001, смт Макарів, 
вул. піонерська, 15.

Керуючись ст.ст. 31, 33 ЗУ «про оренду землі», п. 9.1 До-
говору оренди землі № 11-М від 01.06.2014 р., я – Кухаренко 
Софія Іванівна, повідомляю ПП «Макарів-Агробуд», Код ЄДРПОУ 
35967573, що я відмовляюся від поновлення договору оренди землі 
№11-М від 01.06.2014 р., що укладений між мною та ПП «Макарів-
Агробуд», та підписання нового договору оренди землі з ПП «Ма-
карів-Агробуд».

Прошу не надсилати мені   листи-повідомлення про поновлен-
ня договору оренди землі   та проекти додаткових угод.

Орендну плату за оренду землі за період з 01.01.2019 р. по 
01.06.2019 р. прошу видати мені   02 червня 2019 року.

Керуючись ст. 34 ЗУ «Про оренду землі» прошу Вас надати мені 
02.06.2019 р. угоду про припинення договору оренди землі №11-М 
від 01.06.2014 р. у зв’язку із закінченням строку, на який його було 
укладено, а також повернути належну мені земельну ділянку пло-
щею 3,3202 га, кадастровий номер 3222755100:00:012:0022, що 
розміщена на території Макарівської селищної ради по акту при-
ймання-передачі земельної ділянки.

Керуючись ст.ст. 31, 33 ЗУ «про оренду землі», п. 9.1 До-
говору оренди землі № 106-н від 01.06.2014 р., я – Марти-
ненко Лариса павлівна, повідомляю ПП «Макарів-Агробуд», Код 
ЄДРПОУ 35967573, що я відмовляюся від поновлення договору 
оренди землі №106-Н від 01.06.2014 р., що укладений між мною та 
ПП «Макарів-Агробуд», та підписання нового договору оренди зем-
лі з ПП «Макарів-Агробуд».

Прошу не надсилати мені листи-повідомлення про поновлення 
договору оренди землі та проекти додаткових угод.

Орендну плату за оренду землі за період з 01.01.2019 р. по 
01.06, 2019 р. прошу видати мені 02.06.2019 р.

Керуючись ст. 34 ЗУ «Про оренду землі» прошу Вас надати мені 
02.06. 2019 р. угоду про припинення договору оренди землі № 106-
Н від 01.06.2014 р. у зв’язку із закінченням строку, на який його 
було укладено, а також повернути належну мені земельну ділянку 
площею 3,8379 га, кадастровий номер 3222785200:03:014:0020, 
що розміщена на території Наливайківської сільської ради по акту 
приймання-передачі земельної ділянки.

ЗАГУБЛЕНЕ тимчасове посвідчення серії ТП № 0354733, 

видане 20 грудня 1994 року Макарівським РВК на ім’я 

ЩЕрБини Андрія Володимировича, вважати недійсним.

ПОвІДОМЛення ПрО нАМІрИ
Кп «Карашин-сількомунгосп» має намір здійснити зміну тарифів на 

послуги постачання холодної води для населення та бюджетних установ.
Для населення:
– при наявності лічильника – 20 грн за 1 м3;
– при відсутності лічильника –  80 грн за 1 людину.
Для бюджетних установ:  28 грн за 1 м3.
Зауваження та пропозиції від юридичних і фізичних осіб прийма-

ються письмово протягом 30 днів з дня опублікування оголошення за 
адресою: 08050, вул. перемоги, 1-а,  с. Великий Карашин, Макарів-
ський район, Київська область, Великокарашинська сільська рада.

жИТОМИрСЬКІ вІКнА «ТеПЛАПЛАСТ»
МЕТАлОПлАСТиКОВІ ВІКНА ТА ДВЕРІ, 

БАлКОНи, лОДЖІї, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.  
тЕЛ.: 067-847-88-80; 063-953-02-63.

П/П “ХАРЧУК”. ЖитомиРсьКі віКнА,
 бРоньовАні двеРі, бАлКони, ЖАлюзі.
Тел.:  097-461-96-17; 095-194-85-62.

МеТАЛОПЛАСТИКОвІ вІКнА,
БрОнЬОвАнІ ДверІ.

тел.: 050-447-87-08, 063-851-65-91.

ОГОЛОШЕння
14 червня 2018 року на засіданні сесії Плахтянської 

сільської ради було ухвалено рішення  № 286-02-VII «Про 
встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік».

З даним рішенням та додатками до нього мож-
на ознайомитись в приміщенні плахтянської сіль-
ської ради за адресою: село плахтянка, вул. Кав-
казька, 1 та на офіційному веб-сайті плахтянської 
сільської ради: http://plahtyanka.rada.org.ua/

С Т р О И Т е Л Ь н Ы е  УС Л У Г И :
СКиДКи на работу+материалы  

рЕМОнтЫ домов, квартир. Перепланировки, отопле-
ние, водопровод, канализация. СтрОитЕЛЬСтВО: дома, 
пристройки, павильоны, гаражи, навесы, беседки. Бани, 
ворота, заборы. КрОВЕЛЬнЫЕ рАБОтЫ пОД КЛЮЧ. 
Мансардные крыши. УтЕпЛЕниЕ, облицовка домов, квар-
тир. тЕЛ.: (096)9721514, (066)8393483. 

МАКАРіВСьКА Філія  тОВ «КИїВхліБ» 
ЗапРОшує На РОБОТу :

пекарів;       машиніста ТОМ;      вантажника;
приймальника-здавальника харчової продукції;

     налагоджувальника; кондитера.
Ми пропонуємо:

– офіційне працевлаштування з першого дня;
– змінний графік роботи;
– оплачувані лікарняні та відпустка;   
– своєчасну виплату заробітної плати два рази на місяць.

тел.: 6-00-83; 050-638-13-95;  
098-655-34-59;  063-427-30-56.

•
•

• •

• •

прОДАЮ FIAt DobLo, 2004 р.в., 
пасажирський, білого кольору у хорошому 
стані, двигун –1,9, дизель. ціна – договірна. 

тел. 096-239-79-57.
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: : :   р е К Л А М А  ТА  О Г О Л О Ш е н н я   : : :

;

;

;

.

щирі вітання

* * * * *

* * * * *

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!

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

Дарії Федорівні ХАВЧЕнКО із Забуяння;
80-річчя з Дня народження –

Галині Дмитрівні КОнКУЛЬ з рожева;
Любові Сергіївні рУДЕнКО з пашківки;
Ользі Сергіївні ІВАнЧЕнКО з Мотижина;
надії Миколаївні ХАВЧЕнКО,
Михайлу Васильовичу КОтиГОрОШКУ та
Ганні трохимівні ЛЕБІДЬ з Макарова.

Шановні іменинники! Нехай ваша доля 
буде багатою на міцне здоров’я і людське 
щастя. Хай вас завжди підтримують рід-
ні люди, у вашому домі панують мир і до-
бро, мудрість та виваженість. Нехай щедра 
доля буде прихильною до вас, даруючи ра-
дість життя та незрадливу удачу!

З повагою, Президія Макарівської
районної організації ветеранів україни.

* * * * *

: : :   р е К Л А М А  ТА  О Г О Л О Ш е н н я   : : :

нА рОБОтУ 
В МАКАрОВІ 

терміново потрібні:

охоронці;
 вантажники.

Офіційне 

працевлаштування.

З/плата – 
8200 грн.

телефони:

095-150-38-72; 

050-488-26-64.

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 .

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.

КУПЛю РОГИ 
лося, оленя до 150 грн за 
1 кг і старі роги сайгака. 

ТеЛ. 096-676-23-34.

прОДАЮ корову. тел. 098-437-98-54.

Шлю щирі вітання коханому і надійному  чоловіку
Володимиру петровичу ЛЕВЧЕнКУ 

з нагоди 55-річного ювілею.
Дорогий мій! Вітаю тебе з Днем народження! 

Ти – мій найдобріший, милий і 
ласкавий чоловік на землі! Нехай 
наше спільне життя перетвориться на 
казку, а любов стане ще міцнішою. Я 
бажаю Тобі богатирського здоров`я, 
бути веселим і мужнім!

З любов’ю – дружина Олена.

Сердечно вітаємо з ювілейною датою –
55-річчям від Дня народження дорогого батька 

Володимира петровича ЛЕВЧЕнКА.
Сьогодні в цей чудовий день і мить, 

прийми найкращі побажання – про-
цвітання, достатку, удачі, успіхів, дов-
голіття і величезного щастя. Нехай всі 
Твої плани втілюються, а мрії і бажання 
збуваються. З Днем народження!

З любов’ю та повагою дочка Наталія з сім’єю.

* * * * *
Щиро вітаємо з ювілейним Днем народження
Володимира петровича ЛЕВЧЕнКА.

Дорогий імениннику!
 У цей святковий світлий день 
Коли настав Твій ювілей –
Ми щиро всі Тебе вітаєм,
Добра і радості бажаєм!
Хай обминають всі тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
 Хай світла, радісна дорога
Завжди простелиться в житті!

Син Ігор з дружиною Наталією.

Щиро вітаємо з славними датами – 70-річчям від
Дня народження та 50-річчям професійної діяльності 

завідуючу ФАПом села Фасової, 
Заслуженого працівника охорони здоров’я

Ларису Опанасівну ОЧЕрЕтЮК.
Шановна наша ювілярко! Дякуємо Вам за лікарську 

відданість, за безмежне терпіння і зворушливу турботу 
щодо здоров’я односельців, за відчуття щастя у родині 
та у нашому колективі. 

З  ювілеями  Вас сердечно вітаєм
Добра та радості щиро бажаєм.
Хай доля пошле Вам довгого віку,
Тепла і достатку без ліку.
Нехай обминають незгоди і грози,
Лиш тільки від сміху з’являються сльози.
Міцного здоров’я з води і роси,
Бадьорість і настрій хай будуть завжди!

З повагою та любов’ю аматорський вокальний 
колектив «Вербиченька».

* * * * *

РОБОТА В КИЄВІ
ПОТрІБнІ 

ОХОрОнЦІ.
Різні графіки роботи, 

можливий гнучкий графік.
Заробітна плата 

виплачується своєчасно.
тел.: 067-827-13-04 

(Олександр Володимирович);
      067-489-24-11 

(Сергій Миколайович).

КУПЛю
АвТОЗАПчАСТИнИ

«ЗІЛ»,  «ГАЗ, «УАЗ».
Карданні вали.

тел.: 095-516-29-57;
098-841-72-05.

Чудову людину, прекрасну жінку 
Ларису Опанасівну ОЧЕрЕтЮК з Фасової 

усім теплом наших сердець вітаємо з ювілеєм 
від Дня народження.

Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,
А вже по ліву руку – літо,
А вже по праву руку – осінь.
Ще очі блиску не позбулись
Ще серце жити не стомилось,
А вже по ліву руку – юність,
А вже по праву руку – зрілість.
А час летить нестримно далі
Й душа немов би молодіє.
По ліву руку – всі печалі,
По праву руку – всі надії.
Життя не зміряти літами,
Бо жити – то важка наука...
Хай буде щастя завжди з Вами
По ліву і по праву руку! 

З повагою: Кучеренко Н., 
Заставна О., Якименко Н.

Адміністрація, профспілковий комітет та весь 
колектив Кп «Макарів ВУжКГ» щиросердечно вітає з 
30-річчям від Дня народження працівника підприємства

Олексія Олександровича КОЛОСЮКА     
та бажаємо йому:

Щиро з ювілеєм Вас вітаємо,
Здоров’я, щастя, удачі бажаємо!
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,   
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!                         

Адміністрація, профспілковий комітет та 
весь колектив Кп «Макарів ВУжКГ» щиросердечно 

вітають з одруженням працівницю підприємства 
Юлію Іванівну рУДЕнКО та її
нареченого  ярослава    
і бажаємо їм:

Дорогі молодята!
День єдиний у житті лиш такий буває!
Вас із створенням сім’ї колектив вітає!
Дві обручки золоті вас у двох з’єднали;
Зичим, щоб печалі всі дім ваш обминали.
Завжди в злагоді живіть, грошей наживайте, 
Один одного любіть, хмарних днів не знайте!

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

ПрОПОнУєМО рОБОТУ 
МЕДИЧНИй ЦЕНтР «БЕРЕгИНя-М»

 ( смт Макарів, Шляхетська, 3/1)
шукає На пОСТІйНу ОСНОву:

адміністратора;
лікаря-стоматолога.

тел. 067-410-31-74.

ЩАСлИВОгО ПОДРУжНьОгО жИття!

1 липня зустріне своє 70-річчя з Дня народження 
наш дорогий чоловік, мудрий порадник батько, 

лагідний дідусь
Микола Григорович пЕтрЕнКО.

Дорогий наш імениннику! Вітаємо з досягненням 
віку зрілості, мудрості, із золотою ювілейною цифрою 
«70»  та сердечно бажаємо: 

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині.
Нехай обминають болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Хай легко працюється, довго живеться, 
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Тобі бажаєм!

З любов’ю сім’я – дружина, любов Василівна; 
сини Андрій і Дмитро; невістки – Олена і Алла;

онуки – Антон, Микола і Михайло. 

* * * * *

•
•

прОДАЮ 1-кімнатну квартиру без посередників по вул. 
проектна, 1-Б в Макарові. новий цегляний будинок, 
«шатрова» крівля, індивід. опалення, вмонтована кух-
ня, домофон, хімводоочистка, підвал. 067-592-40-37.

тУт МОжЕ БУтИ ВАШЕ 
ОгОлОШЕННя. 

ТеЛеФОн 
(04578) 5-14-98.

: : :   р е К Л А М А  ТА  О Г О Л О Ш е н н я   : : :

УВАгА!!! ВіДКРИті ВАКАНСії НА ПОСАДИ:
вантажник;                 завгосп;

продавець-консультант;
прибиральниця.

ЧЕКАЄМО В СУПЕРМАРКЕті «БУДЦЕНтР»!
За детальною інформацією звертайтесь 

за адресою: вул. Заводська, 46-А, 
або за телефоном 095-593-59-91.

• •
•

•



12 Макарівські вістіМакарівські вісті

”

№ 24   22  червня    2018 р.

ПОгОДА
    

«Макарівські  вісті»
– громадсько-політична газета.

Засновники – Макарівська районна рада, 
Макарівська районна державна адміністрація,

трудовий колектив редакції.
Адреси: 08001, смт Макарів Київської обл., 

вул. Димитрія Ростовського, 30; вул. Пушкіна, 3.

Свідоцтво про реєстрацію №203, серії КІ від 24.03.1997 року.
Індекс видання 61291. День виходу газети – п’ятниця.

Газету набрано і зверстано в редакції газети  «Макарівські вісті».
Верстка  Вероніки ЧУМАК.

Віддруковано у друкарні «Інтерекспресдрук». 
03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 3. 

Тираж: 1760,  зам.   

Адреса редакції: 08001, смт Макарів Київської обл.,
вул. Пушкіна, 3.

Телефони:  (код 04578)  редактора – 5-13-44;
 відділу суспільно-політичного життя, бухгалтерії – 5-14-98, 

з питань реклами  та оголошень – 5-14-98 (факс).
E-mail: super.makariv_visti@ukr.net

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. За точність викладених фактів відповідальність несе автор, за достовірність інформації  
в оголошеннях - рекламодавець. Листування з читачами - на сторінках газети. Редакція не рецензує матеріалів і рукописів не повертає.

 При передруці матеріалів – посилання на «Макарівські вісті» чи сайт makvisti.com обов’язкове.
- на правах реклами/політ. реклами.

Т.в.о. Оксана РуДНИЦЬка.
ПPP

СКАНВОРД

Г о р о с к о п НА 25 ЧЕРВНя – 1 лИПНя

22 червня

+19; +29
23 червня

    +14; +16
24 червня

+10; +19

26 червня

+13; +23
27 червня

+14; +24
28 червня

+16; +22

25 червня

+11; +21

29 червня

+16; +23

ПОгОДА

цитАтА тижня:  
 

 12 вересня 1852 р. – 15 лютого 1928 р.

ВіДПОВіДь ДО СКАНВОРДУ 
У НОМЕРі 23

* * * 

* * * 

* * * 

Молодість була би ідеальним 

станом, якби наступала ледь 

пізніше. 

Герберт АСКВІТ.

* * * 

* * * 

* * * 
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ОВЕн (21.03–20.04). Пiсля 
цього тижня ви або вiд-
чуєте, що означає смак пе-
ремоги, або вам доведеть-
ся якийсь час витратити на 
виправлення прорахункiв 

i помилок. До середи краще займа-
тися наведенням ладу - скрiзь, де це 
потрiбно. Легше руйнувати, нiж буду-
вати i домовлятися. З четверга ваш 
запал трохи зменшиться, зате вдасть-
ся одержати вiд життя задоволення.

Сприятливi днi: 27, 30; 
несприятливi: 25.

тIЛЕцЬ (21.04-21.05). Цей 
тиждень готує для вас чима-
ло сюрпризiв. Головне – за-
лишити позаду нерiшучiсть i 
спробувати вийти на новий 
рiвень. Зважуйтеся на змiни 
в особистому життi, давай-

те початок новим темам i проектам, 
експериментуйте. У вихiднi друзi не 
дадуть вам нудьгувати. Знайдiть час 
пiдготуватися до нового тижня - на 
вас чекає багато роботи.

Сприятливi днi: 26, 30; 
несприятливi: 28.

БЛиЗнЮКи (22.05-21.06). 
Зараз ваша ініціативність 
недоречна: краще зосе-
редьтесь на тих проектах, 
вiд яких вiддача очiкується 

в майбутньому. З четверга можна вес-
ти переговори, виправляти помилки. 
Менше думайте про себе, бiльше – 
про оточуючих. Розберiться з безла-
дом в шафах або пiдвалах. У вихiднi 
активно відпочивайте.

Сприятливi днi: 25, 29; 
несприятливi: немає.

рАК (22.06–22.07). За-
раз вам буде складно 
упоратися з почуттями, 
але вiдвертiсть допомо-
же вирiшити деякi питан-

ня, якi ви довгий час вiдкладали. Другу 
половину тижня присвятiть нововве-
денням – робiть покупки, мiняйте осо-
бистий iмiдж або починайте ремонт в 
будинку.

Сприятливi днi: 1; 
несприятливi: 26.

ЛЕВ (23.07–23.08). У 
першу половину тижня 
ви вiдчуватимете, що 
маєте право втручати-
ся в хiд подiй i iз задо-

воленням проявите лiдерськi якостi в 
складних ситуацiях. Друга половина 
тижня поставить серйознiшi питання, 
вирiшення яких може iстотно змiнити 
ваш соцiальний статус. У особистому 
життi спробуйте не опинитися перед  
проблемою вибору.

Сприятливi днi: 26, 27; 
несприятливi: 29.

ДIВА (24.08–23.09). Не 
дивлячись на труднощi, вам 
удасться не тiльки уник-
нути неприємностей, але 
й отримати нових друзiв у 
боротьбi за вiдстоювання 

iнтересiв справи. З четверга пiдводьте 
пiдсумки і бiльше часу залишиться на 
особистi справи. За покупками краще 
всього вiдправлятися у четвер.

Сприятливi днi: 30, 1; 
несприятливi: 27.

тЕрЕЗи (24.09–23.10). На 
роботi вас чекають новини, 
якi примусять змiнити пла-
ни, можливий вибiр нових 
орiєнтирiв, перестановка в 
колективi. Виникне бажання 

навести лад в будинку і в цьому ви до-
сягнете успiху, тим самим звiльнивши 
мiсце для нових придбань, якими кра-
ще зайнятися у четвер або недiлю.

Сприятливi днi: 1; 
несприятливi: 29.

СКОрпIОн (24.10–22.11). 
Ви знову «на передовiй», 
можете вiдчути, що  не ви-
стачає знань, щоб просуну-
ти якийсь зi своїх проектiв. 
Треба видiлити час на робо-

ту з iнформацiєю, виробити цiлiсне 
розумiння питання i мати зваженi 
аргументи для вiдстоювання своєї 
позицiї. У коханнi – несподiвані змiни. 

Сприятливi днi: 25, 28; 
несприятливi: 29.

СтрIЛЕцЬ (23.11–21.12). 
Сiмейнi цiнностi i благо-
получчя – на перше мiсце. 
Вiдрядження або можливiсть 
пiдвищити квалiфiкацiю теж 

можуть розширити вашi перспективи 
в майбутньому. А заняття в клубах або 
спортивних секцiях наситять ваше 
життя новими враженнями. 

Сприятливi днi: 29; 
несприятливi: 1.

КОЗЕрIГ (22.12–20.01). 
Для вас прийшов час пере-
горнути нову сторiнку у сво-
єму життi, ви можете собi до-
зволити спонтаннi рiшення i 

вчинки. Природна стриманiсть допо-
може вiдчути ту грань, яку краще не 
переступати, та змiна стилю або на-
пряму дiяльностi може вiдкрити перед 
вами абсолютно новi перспективи, а в 
особистих стосунках поки краще нічо-
го не міняти.

Сприятливi днi: 25, 1; 
несприятливi: 26.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02). 
Розслабтеся i довiртеся 
iнтуїцiї. Будете дивува-
тися – подiї цього тижня 

приведуть до завершення тем, якi вас 
непокоїли. Тепер ви одержите яснi 
вiдповiдi на свої питання i зробите 
вибiр на свiй розсуд. Вашi бажання 
i цiлi зараз цiлком у владi настрою. 
У вихiднi поміркуйте, що зараз є 
найголовнiшим, i починайте коректу-
вати свої плани.

Сприятливi днi: 25; 
несприятливi: 27.

риБи (20.02–20.03). За-
раз ви тримаєте в руках 
нитки своєї долi. Любов i 
добробут, участь у спра-
вах сiм`ї i новi напрями 
дiяльностi – все це може 

розвиватися. Нiкого не критикуйте, не 
вимагайте i не поспiшайте. Ухвалюйте 
тiльки зваженi рiшення. У коханнi це 
зробити буде складнiше. Щоб жага 
пригод не вiдвела вас далеко вiд дому, 
спробуйте внести оновлення i радiсть 
у стосунки з постiйним партнером.

Сприятливi днi: 28, 29; 
несприятливi: 1.

– Дiвчино, я знаю, ви 
давно чекаєте принца на 
бiлому конi?!

– Так…
– Ну, ось, прийшов!
– Круто, а де принц?

Керівник лає чино в-
никiв:

– Щось ви дуже погано 
роз’яснюєте людям суть 
наших реформ!

– А ви думаєте легко по-
яснити голому i голод ному, 
що вiн ситий, та ще i одяг-
нений?

– Ось скажи чесно, що 
ти до мене вiдчуваєш?

– Терпiння... Величезне 
терпiння.

– Чому ви подали на 
розлучення? Адже ви про-
жили з дружиною 20 рокiв!

– Ваша честь, так ви 
вважаєте, що я ще не на-
страждався?

– Куди поїдемо вiдпочи-
вати?

– Ну, судячи з грошей... 
ми ще не втомилися!

Розваж себе у 
маршрутцi. Довго i напо-
легливо роз глядай одного 
з пасажирiв, а потiм вiзьми 
телефон i скажи: «Алло, 
шеф? Я його знайшов!».

– Ось скажи, якби я 
їхав на «дев`ятцi», а не на 
«мерседесi» i запропонував 
тебе пiдвезти, ти б сiла до 
мене в машину?

– А якби я стояла у 
фуфайцi, а не в норковiй 
шубi, ти б зупинився?

    НАСтУПНИй НОМЕР гАЗЕтИ ВИйДЕ 6 лИПНя


