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ПередПлата газети 
«Макарівські вісті» на 2018 рік! 

Шановні читачі!
Редакція газети «Макарівські вісті» щиро вдячна жителям Макарів-

щини, які обрали нашу газету в якості інформаційного ресурсу. Дякує-
мо, що ви завжди з нами! Редакція цінує відгуки, пропозиції та крити-
ку, яка надходить від вас. Саме ви надихаєте нас робити цікаві статті 
та інтерв’ю,  публікувати корисну інформацію. Ми прагнемо своєчасно 
і неупереджено подавати новини Макарівщини такими, якими вони є. 
Висвітлювати події: політичного, економічного, соціально-культурного 
та духовного життя району. 

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

– на 1 місяць – 20,83 грн.
– на 3 місяці – 62,49 грн.
– на 6 місяців – 124,98 грн.
– на 12 місяців – 249,96 грн.  

для підприємств (індекс – 86501):
– на 1 місяць – 26,25 грн грн.
– на 3 місяці – 78,75 грн.
– на 6 місяців – 157,50 грн.
– на 12 місяців – 315,00 грн.  

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

– на 6 місяців – 5,60 грн.
– на 12 місяців – 8,60 грн.

Будьте з наМи й надалі!

дорогі жителі та гості 
Макарівщини!

Відходить у минуле ще один рік, сповнений сподівань і тривог, здобутків і втрат. 
Традиційно на порозі нового року ми підводимо підсумки пройденого, осягаємо 
прожите. 2017-й був неоднозначним, сповненим викликів та випробувань. У новий 
рік ми входимо із новими сподіваннями – на добрі зміни, на краще життя для себе 
та своєї родини, для своєї рідної землі.

Прийміть найщиріші вітання і найкращі побажання з Новим 2018 роком та Різд-
вом Христовим! 

Бажаємо вам відзначити новорічні свята у духовному піднесенні, зі світлими по-
мислами та радістю і зберегти їх у ваших серцях упродовж всього наступного року. 
Хай щедра доля наділить вас і ваші родини міцним здоров’ям, особистим щастям, 
взаєморозумінням та любов’ю, а в  оселях панує злагода, затишок і святковий на-
стрій.

Нехай 2018 рік виправдає найкращі надії і прагнення, принесе достаток і добро-
бут вашим сім’ям. Щиро зичимо вам у новому році нових звершень та перемог в 
усіх справах. Щасливого вам Нового року!

сьогодніШній день в історії району
29 грудня 1950 року об’єднано колгоспи ім. Калініна, с. Гавронщина та «1 Серпня», 

с. Маковище в колгосп ім. Калініна, с. Гавронщина; колгоспи ім. Сталіна, с. Королівка і 
«Червона Зірка», с. Озірщина – в колгосп ім. Сталіна, с. Королівка; колгоспи «13 років 
Жовтня», с. Плахтянка та ім. Ворошилова, с. Липівка – в колгосп ім. Ворошилова, с. Ли-
півка; колгоспи ім. Сталіна, с. Садки-Строївка і «13 років Жовтня», с. Небелиця – в кол-
госп ім. Сталіна, с. Небелиця. (Рішення виконкому Макарівської районної Ради).

29 грудня 1972 року новому провулку в смт Макарів присвоєно назву – Завод-
ський. (Рішення № 3/119 виконкому Макарівської селищної Ради).

29 грудня 1978 року в смт Макарів прийнято в експлуатацію універмаг на 110 ро-
бочих місць по вул. Фрунзе. (Рішення № 380 виконкому Макарівської районної Ради).

29 грудня 1982 року в с. Соснівка відкрито сільський клуб, в с. Новомирівка закри-
то сільський клуб. (Рішення № 492 виконкому Макарівської районної Ради).

29 грудня 1992 року в смт Макарів прийнято в експлуатацію мостовий перехід че-
рез річку Здвиж загальною довжиною 42,55 м. (Розпорядження № 259 Представника 
Президента України в Макарівському районі).

29 грудня 1993 року в с. Чорногородка введено в експлуатацію приміщення сіль-
ського відділення зв’язку. (Розпорядження № 536 Представника Президента України в 
Макарівському районі).

29 грудня 1995 року в смт Макарів по вул. Садова введено в експлуатацію при-
міщення відділення Ощадбанку України. (Розпорядження № 98/1 голови Макарівської 
райдержадміністрації).

29 грудня 2003 року в смт Макарів введено в експлуатацію комплекс з обслугову-
вання населення «Поворот». (Розпорядження № 325 голови Макарівської райдержад-
міністрації).

(Використано інформацію, що міститься в архівних фондах №№ 1, 68, 261).
Юлія КРАВЕцЬ,

начальник архівного відділу райдержадміністрації.

Шановна гроМада 
Макарівщини!

Прийміть найщиріші вітання з прийдешнім Новим роком!
Нехай це свято – вісник оновлення, мрій і сподівань – принесе вам і вашій родині 

добро, мир і достаток. Бажаю, щоб у новому році ви зробили все те, про що так дав-
но мріяли. Вірю, що у новому році ви по новому відчуєте тепло друзів та близьких. 

Щастя вам, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань!
Вадим ТОКАР,

Макарівський селищний голова.

вітаєМо з новиМ рокоМ!!!

Олександр ГулАК,

голова Макарівської 

районної ради. 

Тетяна СеМенОВА,

голова Макарівської 

райдержадміністрації.  

Шановні читачі!
Прийміть найщиріші вітання з Новим роком!
Нехай наступний рік буде успішним для кожного з вас і для всієї країни, а щедра 

доля подарує міцне здоров’я, додасть наснаги й невичерпної енергії. Нехай яскраві 
зимові свята, ступивши на поріг вашої оселі, принесуть родинне тепло та злагоду, 
добробут і затишок, мир і процвітання, впевненість у майбутньому.

Зичимо вам і вашим родинам Божого благословення, щастя та достатку, опти-
мізму, здійснення всіх світлих мрій і сподівань!

Щасливого Нового року!
Редакція газети «Макарівські вісті».

слова вдЯчності від 
військовослужБовЦів
Військовослужбовці 4-ї гаубичної самохідно-артилерійської батареї 2-го ди-

візіону 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил україни, які зараз пе-
ребувають на першій лінії АТО, висловлюють щиру подяку Олесі Риковій за під-
тримку і розуміння проблем дивізіону у складний для нього час.

Так склалося, що наша батарея зна-
ходиться на значній відстані від основних 
частин бригади, і тому допомога від во-
лонтерів  та командування ЗСУ до нас не 
доходить.

На наших позиціях перебої з постачан-
ням питної води, бійці з зимової військової 
форми отримали лише бушлати (штанів та 
термобілизни не видали). Дехто не отри-
мав навіть бушлатів, оскільки  їхня служба 
закінчується у лютому. Крім того, у батареї 
відсутні звичайні ліхтарі. І це на першій лі-
нії АТО!!!

Ми зверталися зі словами прохання до 
командування, але відповіді не отримали. 
Ми просили допомоги у багатьох волонте-

рів, але на наші слова відгукнулася лише 
Олеся Рикова з Макарова.

Олеся, Ви надали нам можливість від-
чути себе забезпеченими у повсякденній 
діяльності. Ми маємо за честь назвати 
Вас своїми вірним другом. Залишайтеся 
прикладом для всіх, взірцем жертовності 
та любові до України.

Зазначимо, що у батареї є військовос-
лужбовці з Макарівщини і вони пишаються 
своєю землячкою-волонтером!

Військовослужбовці 4-ї гаубичної 
самохідно-артилерійської батареї  

2-го дивізіону 28-ї окремої 
механізованої бригади ЗСУ.
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Щиро і сердечно вітаю вас 
з новим роком! 

 Нехай прекрасні зимові свята прине-
суть мир, спокій і злагоду, впевненість у 
майбутньому.

 Зичу вам міцного здоров'я, успіхів, ро-
динного щастя, достатку і благополуччя! 

Віктор СТеЦенКО,
голова райкому профспілки

 працівників АПК.

сучасні вечорниЦі – «PartY у МаксиМа, ой андріЯ»
16 грудня в клубі с.Фасова відбулось незвичайне театралізоване дійство приурочене святкуванню Андріївських вечорниць. у цьому заході постала проблемати-

ка актуальності українських традицій в сучасному світі. Чому зачасту  нинішнє покоління ставиться скептично, вважає не цікавою, навіть, нудною народну тематику. 
Ми хотіли довести, що навіть свято з глибоким корінням й стародавніми обрядами може бути сучасним, що ми й зробили. 

Від усієї душі вітаємо всіх з прийдешнім новим роком! 
Хочемо побажати вам бути найщасливішими, найкрасивішими, єдиними і коха-

ними, талановитими і мудрими, багатими і молодими. Коли стрілки годинника зі-
йдуться на 12, – загадайте своє найзаповітніше бажання і нехай воно обов'язково 
здійсниться! Новий рік – це казкове свято і ми самі можемо стати чарівниками в ньо-
му, повірте у свій успіх і перемогу! Бажаємо вам від щирого серця завжди бути на 

висоті і легко долати ті вершини, яких ви прагнете досягти в житті!

Роман БелЬМеГА, 
голова Макарівської районної 
в Київській області організації партії 
«БПП «СОлІДАРнІСТЬ».

Микола неЧАй, 
голова фракції «БПП 

«СОлІДАРнІСТЬ» Макарівської 
районної ради.

вітаєМо з новиМ рокоМ!!!

Історія ця почалась звичайного зимо-
вого ранку, коли Максиму дали завдання 
влаштувати Андріївські вечорниці.

Він не знав з чого починати, але хотів 
зібрати все село й вирішив зробити ве-

чірку, на яку б точно захотіли прийти всі. 
Але оскільки знанням українських обрядів 
і традицій Максимко (Максим Марченко) 
не міг похвалитись, то на допомогу йому 
прийшли його «бабусі»: супер сучасна – 
Марго (Ольга Петрик) та українська газ-
диня – Одарка (Інна Талпа).

Кожна з бабусь мала своє бачення 
свята й глядач мав змогу спостерігати за 
цією незвичайною  «битвою» інтересів та 
вподобань. Вибравши хату, в якій мала 
відбуватись вечірка, бабусі кинулись ви-

бирати музику, дрес-код, танці й гадання. 
Постало питання: стилізований вокал з 
репом або ж українські пісні, одяг від най-
кращих кутюрьє чи народний костюм, су-
часні танці або «Гречаники» й «Карапет», 
традиційні гадання чи екстрасенсорика?

Допомогали знайти істину бабусям та 

глядачам Анастасія Кононова, Анастасія 
Лісовська, Назар Заставний, колектив 
«Вербиченька» (керівник Надія Бабен-
ко), колектив «Джерело» (керівник Галина 
Ушатенко), молодь села Фасова,  Андрій 
Негрішний і Наталія  Дюбенкова. 

Врешті-решт наші бабусі зрозуміли:  
якщо поєднати стародавні традиції із су-
часністю, то  вийде незвичайний мікс,  
який зацікавить всіх – і дорослих, і малих. 

…Свято закінчилося піснею про вели-
ку українську родину, яку виконували всі 
учасники, і, звичайно, вечіркою, на яку так 
всі чекали. 

Допомагали в реалізації задумок ре-
жисера свята  – Василь Пивнев, Артем 
Ушатенко та Анатолій Ушатенко.

Дякуємо нашим небайдужим спонсо-

рам, які були присутні на святі, – Лідії Ра-
сюк та Наталії Литвин.

Цей захід –  експериментальний для 
сіл Фасова й Людвинівка. Ми вперше 
працювали над таким форматом, перед 

нами була нелегка  справа – активізува-
ти громаду сіл. Навіть учасники не були 
впевнені: чи сприймуть люди осучаснене 
дійство, а найголовніше – чи сподобаєть-
ся? Поборовши всі страхи, ми це зробили 
і наш експеримент виявився вдалим! Ми 
вірили в себе й змусили глядача повірити 
в нас. Тож, будьте впевненими і тоді мож-
ливо все!

Богдана  УШАтЕнКО,
режисер свята.

Шановні жителі громади сіл Андріївка та Червона Гірка!
Від щирого серця вітаю Вас з новим 2018 роком!

У новий рік ми входимо з новими сподіваннями – на добрі зміни, на краще життя 
для себе, для своєї родини, для своєї рідної землі. Чи справдяться наші сподівання 
– залежить, передусім, від кожного з нас: від нашої відповідальності, нашої життєвої 
позиції, нашого розуму, нашої щоденної кропіткої праці.

Тож будьмо патріотами нашої держави, патріотами нашого краю. Бо ж ми – укра-
їнці – розумні, сильні й талановиті. Повіримо в себе, підтримаємо один одного, 
згуртуймося навколо спільної мети. Разом ми здатні творити дива.

Щиро і сердечно зичу кожному з Вас здоров'я і щастя, добра і надії, здійснення 
світлих мрій та сподівань.

З Новим роком, з новим щастям, дорогі мої земляки!
Анатолій КИБуКеВИЧ,

Андріївський сільський голова
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виХідні дні на 2018 р.
Кабінет Міністрів україни найближчим часом своїм розпорядженням реко-

мендує графік перенесення робочих днів у 2018 р. з урахуванням встановлених 
законом святкових і неробочих днів в україні.

Текст проекту розпорядження Кабмі-
ну, який традиційно розробляється Мін-
соцполітики, зазвичай без жодних змін 
ухвалює Кабінет Міністрів.

Згідно із законом подібні перенесення 
робляться «з метою створення сприятли-
вих умов для використання святкових та 
неробочих днів, а також раціонального 
використання робочого часу».

За загальним правилом, враховуючи 
положення статті 73 Кодексу законів про 
працю України (з урахуванням останніх 
змін), у 2018 році на підприємствах, в 
установах, організаціях робота не прово-
дитиметься у такі святкові дні і дні релі-
гійних свят:

1 січня – Новий рік (понеділок);
7 січня – Різдво Христове, православ-

не (неділя);
8 березня – Міжнародний жіночий 

день (четвер);
8 квітня – Пасха (неділя);
1 травня – День міжнародної солідар-

ності трудящих (вівторок);
9 травня – День Перемоги (середа);
27 травня – Трійця (неділя);
28 червня – День Конституції України 

(четвер);
24 серпня – День незалежності Укра-

їни (п’ятниця);
14 жовтня – День захисника України 

(неділя);
25 грудня – Різдво Христове, като-

лицьке (вівторок).
Відповідно до статті 67 КЗпП, якщо 

святковий або неробочий день збігається 
з суботою або неділею, вихідний день пе-
реноситься на наступний після святково-
го або неробочого.

У 2018 вихідні дні будуть перенесе-
ні чотири рази:

– неділя 7 січня – на понеділок 8 січня;

– неділя 8 
квітня – на по-
неділок 9 квіт-
ня;

– неділя 
27 травня – на 
понеділок 28 
травня;

– неділя 14 
жовтня – на по-
неділок 15 жов-
тня.

Згідно з про- 
ектом розпо-
рядження Кабі-
нету Міністрів 

України «Про перенесення робочих днів 
у 2018 році», 9 березня (п’ятниця) також 
стане вихідним днем. Таким чином, на ві-
тання жінок у чоловіків буде чотири дні з 8 
по 11 березня. Так само чотириденні ка-
нікули утворюються на Першотравень – з 
28 квітня по 1 травня (робочий день 30 
квітня пропонується зробити вихідним). 
Проектом розпорядження передбачаєть-
ся, що вихідним днем стане і 29 червня. 
У зв’язку з цим ми отримаємо ще одні 
канікули з 28 червня по 1 липня. Ново-
введений вихідний день, 25 грудня, у 2018 
р. припадає на вівторок, а тому рекомен-
дується вихідним зробити 24 грудня (по-
неділок) і українці отримають невеличкі 
вихідні з 23 грудня до 25 грудня. Також 
не доведеться відпрошуватися раніше з 
роботи для святкування Нового 2019 року. 
31 грудня 2018 р. Кабмін також запропо-
нував зробити вихідним днем.

Правда, всі ці канікули і вихідні дове-
деться відпрацьовувати по суботах. Згід-
но з документом, робочими стають 17 бе-
резня, 5 травня, 23 червня, 22 грудня і 
29 грудня.

Варто зауважити, що графіки вихідних 
днів розраховані для працівників з 5-ден-
ним робочим тижнем. А розпорядження 
про перенесення робочих днів завжди но-
сить рекомендаційний характер. Згідно з 
КЗпП остаточне рішення про перенесення 
вихідних та робочих днів на підприємстві 
ухвалює власник або уповноважений ним 
орган (керівник) підприємства шляхом 
видання наказу чи іншого розпорядчого 
документа.

Інф. «М.в.».

свЯткові та виХідні дні 
у січні 2018 р.

уже за кілька днів ми святкуватимемо новий рік. А тому прийшов час розпові-
сти, про державні та релігійні свята, які нас чекають у січні:

1 січня – Новий рік. Так вже ми вла-
штовані, що нам зовсім не хочеться сто-
яти на одному місці, ну хіба що тільки тро-
хи. Та й час, який крутиться навколо нас, 
не дає нам такого шансу.

22 січня – День Соборності. Україн-
ська мрія – єдність, свобода і незалеж-
ність. Основа державності, якої спокон-
віку намагалися позбавити цю прекрасну 
частину земель.

22 січня – 100-річчя Четвертого Універ-
салу УНР, який проголошував незалежність 
України.

26 січня – День працівника контроль-
но-ревізійної служби України.

 26 січня – Міжнародний день митни-
ка.

 27 січня – Міжнародний день пам’яті 
жертв Голокосту.

 29 січня – День пам’яті Героїв 
Крут. Хоча насправді бій відбувся 30 січня.

 також не забуваємо і про релігійні 
свята:

6 січня – Багата кутя.
7 січня – Різдво Христове.
13 січня – Щедра кутя.
14 січня – Обрізання Господнє (ста-

рий Новий рік).
18 січня – Голодна кутя.
19 січня – Хрещення Господнє (Водо-

хрещення).
21 січня – Різдвяний день. Останній 

святковий день різдвяно-новорічного циклу.
25 січня – День мучениці Тетяни.
Нагадуємо, що 6 січня останній 

день посту. Однак строгого посту дотри-
муються 18 січня.

Кількість робочих днів у січні 2018: 21.
Кількість святкових та вихідних 

днів у січні 2018: 10. (1 й 8 січня ми мати-
мемо додаткові вихідні дні).

Джерело: makariv.news

вісті з Макарівської 
селищної ради

Всі хто заходить прогулятися до оновленого скверу «Молодіжний», помітили, 
що на його території під відкритим небом облаштовано майданчик зі спортивни-
ми тренажерами.

Макарівча-
нам та гостям 
селища при-
ємно бачити, 
що занедбана 
раніше терито-
рія перетвори-
лася на зраз-
кову місцину 
для відпочинку 
сімей з дітьми 
та для прове-
дення спор-
тивних ігор з 
різних дисци-
плін. Відтепер 
кожен зможе 
в и п р о б у в а т и 
свої сили на 
тренажері. Досі такі тренажери у вільному 
доступі були хіба що у Панському парку. 
Проте з центру туди ходити далекувато.

– Мова про наміри облаштувати по-
дібний майданчик у центрі йшла давно, 
тож настала пора дій, – зазначив Макарів-
ський селищний голова Вадим Токар.

новорічний настрій у Макарові
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21 грудня – важлива дата в історії 
Макарівщини. У цей день на теренах ра-
йону згадують Данила Туптала (день на-

родження) та Віталія Кулаковського (день 
смерті). І саме 21 грудня було обране для 

святкування півстолітнього ювілею район-
ного музею.

На захід завітали представники сек-
тора культури, 
молоді, національ-
ностей та релігій 
Макарівської РДА, 
М а к а р і в с ь к о г о 
РБК, Централь-
ного державного 
кінофотофоноар-
хіву України імені 
Г.С. Пшеничного, 
архівного відділу 
р а й д е р ж а д м і н і -
страції, редакцій 
газет «Культура і 
життя» та «Мака-
рівські вісті», біблі-
отечні працівники, 
учнівська молодь і 
мешканці Макаро-
ва.

З вітальним 
словом до при-
сутніх звернулася 

ведуча Лариса Міщенко. Вона розпові-
ла про історію музею та про постаті двох 

найбільш відомих директорів: 
Германа Черешньова і Сергія 
Левченка.

Потім музей з ювілеєм при-
вітала завідуюча сектора куль-
тури, молоді, національностей 
та релігій райдержадміністрації 
Ліна Факторович. Вона подяку-
вала директору музею Віталію 
Гедзу  за сумлінну працю, ініці-
ативність та ентузіазм і  пообі-
цяла сприяти подальшому роз-
витку музею.

Привітав Макарівський ра-
йонний музей з днем народжен-
ня також  і директор ЦДКФФА 
України, кандидат історичних 
наук Владислав Берковський. 
Він розповів про початок співп-
раці між архівом та музеєм. На 
честь ювілею районному музею 
було подаровано комплект книг 
про всі відеозаписи, які збе-
рігаються в музеї, а усім при-
сутнім Владислав Берковський 

запропонував переглянути 
короткометражний фільм з 
історії Макарівщини. Десять 
хвилин перегляду пролетіли 
непомітно, але в душі кож-
ного залишили позитивні 
враження.

До вітальних слів приєд-
нався головний редактор га-
зети «Культура і життя» Єв-
ген Букет. Він розповів про 
свою співпрацю з музеєм. 
Детально зупинився на ста-
ні краєзнавчих досліджень 
на теренах Макарівщини та 
ролі у них районного музею.

А редактор районної га-
зети «Макарівські вісті» Максим Кравченя 
не тільки привітав музей з ювілеєм, але й 
подякував закладу за цікаві матеріали, що 
публікуються  на шпальтах видання, та за 
наповнення інформацією музейного сай-
ту.

У свою чергу директор 
Макарівського районного іс-
торико-краєзнавчого музею 
Віталій Гедз подякував за всі 
теплі слова, які прозвучали 
в цей день. Також він корот-
ко розповів про виконану за 
останній рік роботу та по-
святив присутніх у плани на 
майбутнє.

Із завершальним сло-
вом до присутніх звернула-
ся директор Макарівського 
районного Будинку культури  
Людмила Колос. Вона подя-
кувала директору музею  за 
те, що він повернув закладу 
його душу й за те, що слава 
про музей поширюється по 
багатьох куточках України та 
навіть за її межами.

 Протягом всього дня у 
обрядовому залі районного 
Будинку культури працюва-
ла фотовиставка «Макарів крізь об’єктив 
фотоапарата», на якій було представлено 
понад 150 фотографій Макарова різних 
часів. Тут були знімки з фондів Макарів-
ського районного історико-краєзнавчого 

музею, архівного відділу райдержадміні-
страції, з інтернет джерел та родинних ар-
хівів. Найстаріше фото датувалося кінцем 
1920-х рр.

Кожен, хто завітав на  виставку, зміг 
побачити, якими були вулиці нашого міс-

течка у різні часи, згадати про будинки, 
яких уже давно не існує, та поділитися 
власними враження про минуле.

Сайт Макарівського  
історико-краєзнавчого музею.

21 грудня за ініціативи Макарівського районного Будинку культури, Центрального державного кінофо-
тофоноархіву україни імені Г.С. Пшеничного й Макарівського районного історико-краєзнавчого музею і за 
підтримки сектора культури, молоді, національностей та релігій Макарівської райдержадміністрації  в об-
рядовому  залі РБК відбулося святкування 50-річчя Макарівського районного історико-краєзнавчого музею.

відзначили Півстолітній Ювілей

«любов до дитини – це праобраз любові до Бога» – так сказав видатний скри-
паль Володимир Співаков. І дійсно, музика, яка лунала у залі 19 грудня, була 
молитвою щирих сердець. неповторні, осяяні радістю прийдешнього свята та 
натхненням, були обличчя юних музикантів, які зібралися в столиці на святі Різд-
ва. Такі виступи вже стали традиційними для   ансамблю скрипалів «Рондо» в 
культурно-просвітницькому центрі «Кrynica».

Дивовижно грали кольорами блакит-
ні сукні дівчаток, а виконання творів було 
вдалим і яскравим. З великою любов’ю 
діти зіграли твори Баха, звучали бравур-
ні ритми польських танців, ніжно звуча-
ли колядки у виконанні сестер Анастасії 
та Олександри Кононець. А «Свята ніч» 
Франца Грубера під акомпанемент ан-
самблю була виконана нашою землячкою, 
а нині співачкою Польщі – Наталкою Кова-
ленко.

«Музика зимова навкруги лунає, рік 
старий минає, новий  наступає!» – рефре-
ном звучать слова під щирі аплодисменти 
киян та гостей з Польщі.

Діти – це безмежна щирість і відвер-
тість. Їхнє майбутнє залежить від нас, до-
рослих. Давайте разом творити для них 
світ, у якому панують мир, доброта та лю-
дяність!

Ольга КУЗЬМЕнКО,
викладач по класу скрипки 

Макарівської дитячої школи мистецтв.

вистуП у культурно-ПросвітниЦькоМу 
Центрі«кrYnica» 
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З ГЛИБИН ІСТОРІЇ:

МузеєфікаЦіЯ 
Макарівської 

ПаМ’Ятки арХеології 
«городище»

Процес музеєфікації пам’яток археології, як об’єкта музейного показу, 
був достатньо складний у будь-який час, за будь-якої політичної системи. 
Особливої актуальності музеєфікація, як один із напрямів збереження не-
рухомих пам’яток, набула з початком «гібридної війни» з Росією. 

Саме наявність історико-археологічних 
пам’яток створює особливий ландшафт не-
великих українських міст, а поступова руй-
нація пам’яток, відповідно, означає втрату 
містечком власного обличчя. Повною мі-
рою це стосується і Макарова, пам’ятка 
якого відома жителям як Городище, що є, 
напевно, найвизначнішим місцем селища. 
Чи не прийшла пора зробити його гордістю 
Макарова?

Городище – це древній замок, оточе-
ний валами і ровами з розвалинами та 
фундаментами від древніх кам’яних бу-
дівель. Його побудову місцеві краєзнавці 
відносять до кінця ХVI ст., коли містечком 
володіли Івашенцевичі. 

Однак, згідно з паспортною докумен-
тацією, у 1973 р., під час археологічних 
досліджень, на території Городища була 
знайдена кераміка Х–ХІ ст., що засвідчила 
про поселення на цьому місці людей ще у 
період Київської Русі.

У період Другої світової війни гітле-
рівці поблизу Городища здійснювали ма-
сові розстріли місцевого населення. На 
шпальтах газети вже писали про пошуки 
розстріляних євреїв.

Зрозуміло, що за Городищем стоять 
конкретні особи – творці та його мешкан-
ці, імена яких маловідомі широкому за-
галу. Тож знайомство з біографіями цих 
людей допоможе глибокому розкриттю 
історії Макарова та патріотичному вихо-
ванню підростаючого покоління макарів-
чан. 

За умов процесу руйнації Городища 
найкращим засобом пристосування і, 
відповідно, його збереження вбачається 
музеєфікація як сукупність науково-об-
грунтованих заходів щодо приведення 
об’єктів Городища у стан, придатний для 
екскурсійного відвідування. У процесі му-
зеєфікації можна виділити два напрями: 
пристосування пам’яток Городища під му-
зеї та забезпечення екскурсійних відвід-
увань без створення музеїв на території 
заповідника.

Найкращим для Макарова є перший 
варіант, тому саме його і розглянемо. 
Він полягає у пристосуванні Городища 
під історико-археологічний парк, який 
передбачає створення музеїв. Оскільки 
пам’ятки історії й археології потребують 
використання в інтересах суспільства з 
урахуванням економічної рентабельності, 
забезпечення активних технічних заходів 

збереження і відновлення, проведення 
профілактичних заходів з метою відо-
кремлення об’єктів від агресивних факто-
рів, що прискорюють процес їх руйнації, 
організація музеїв на їхній базі могла б 
бути дієвим засобом фізичного і духовно-
го збереження цілого комплексу. 

До того ж музей піднімає актуальну 
значущість пам’ятки та більш повно роз-
криває її інформативну цінність, стимулює 
дослідження їхньої історії. Створення іс-
торико-археологічного парку передбачає 
обов’язкове розташування музейної екс-
позиції на його території. 

У цьому плані вбачається корисним 
зауваженням Ф. Вайдахера, який писав, 
що «адаптація непристосованих під му-
зей будівель буде тим меншою, що біль-
ше існує пропорційних зв’язків між екс-
понованими об’єктами збірки і будівлею. 
Ці зв’язки стосуються розміру і цілісності 
змісту, форми і стилю, якості, а також від-
повідних даних будівлі й експонованої 
збірки». Тут  варто звернути увагу також 
на меморіально-персонологічний аспект 
пам’яток, адже історичний процес не іс-
нує сам по собі, а насичений численними 
дійовими особами.

Не секрет, що таке невелике містечко, 
яким був Макарів у ХVІ–ХІХ ст. не відзнача-
лося широким спектром визначних істо-
ричних діячів. Скоріше навпаки, тут мова, 
у переважній більшості, може йти про ді-
ячів місцевої історії. Наприклад, Макар 
Івашенцевич – людина, завдяки, якій Ма-
карів має сучасну назву; Марія Радзивілл 
– дружина воєводи і гетьмана литовсько-
го Януша Радзивілла, дочка господаря 
Молдавсько-Волахійського Василя Лупу-

ла, хрещена мати Данила Туптала; Антоній 
Любомирський, що надав у 1749 р. бага-
тьом церквам земельні володіння; Каетан 
Росцишевський – особистість світсько-
духовна і цікава; Микола фон Мекк – відо-
мий підприємець, власник Макарова.

Тематичний комплекс може включати 
декілька планів показу з різним ступенем 
деталізації представленого матеріалу з 
використанням інформаційних засобів, 
щоб задовольнити запити різних категорій 
відвідувачів. Для посилення емоційного 
впливу в експозиції, поряд з автентични-
ми експонатами доцільно застосовувати 
різноманітні художньо-технічні засоби.

При створенні на території Городи-
ща музейного містечка вчителі та батьки 

отримають місце для відпочинку та куль-
турно-освітнього виховання.

Однак постає проблема, наразі Горо-
дище не має єдиного власника, а поділе-
не між кількома. У якому стані Городище 
нині, словами не описати. А тому спочат-
ку потрібно зібрати все Городище у одній 
власності, привести його до ладу, а потім 
розпочати створення історико-археоло-
гічного парку, який буде  прикрасою не 
лише району, а й області.

Цікаво, що питання створення істо-
рико-археологічного парку на території 
Городища в Макарові піднімалося не од-
норазово. У 1989 р. був створений фонд 
для збору коштів на будівництво, але із-за 
розвалу Радянського Союзу процес при-

пинили. У 2011 р. Макарівський селищний 
голова Олександр Іващенко знову підняв 
це питання. Було створено комісію, роз-
роблено план майбутнього комплексу. І 
навіть Макарівська районна рада своїм рі-
шенням у грудні 2011 р. почала передачу 
Городища на баланс Макарівської селищ-
ної ради. Зі зміною районних керівників 
цей процес припинився.

Цікаво, у кого з очільників району ви-
стачить сил та терпіння закінчити процес 
будівництва історико-археологічного пар-
ку і скільки часу нам ще чекати?

Віталій ГЕДЗ,
директор Макарівського районного 

історико-краєзнавчого музею.

Закінчення. поч. у №48,49.

Пастка для «довбуша»
Для розшуку «зрадника» «Довбуша» 

чекісти створили агентурно-бойову групу 
(АБГ), до якої увійшли колишні учасники 
ОУН, завербовані органами МГБ. За їхнім 
посередництвом планувалося захопити 
колишнього курінного живим і через ньо-
го вийти на зв’язок до командира «Гро-
ма». Це мало створити передумови для 
ліквідації підпілля ОУН на території усієї 
Станіславської області. МГБ було відомо, 
що влітку 1953 р. полковник «Грім» перей-
шов на постій з Рожнятівського у Надвір-
нянський район, де переховувався разом 
з боївкою СБ «Довбуша». 

У вересні 1953 р. на схилі гори Березо-
вачка, поблизу присілка Рівні, підпільники 
спорудили криївку, в якій наступну зиму 
перебували полковник «Грім» з дружиною 
«Ольгою», «Довбуш», Анна Попович, «Дер-
кач» та «Яркий» (Ярослав Обрубанський). 
Бункер був настільки добре замаскова-
ний, що пастух, який випасав худобу на 
полонині, не помічав його. 

Криївка мала джерело підземної води, 
подвійну стелю з колод, вентиляційний 
вихід, кімнату для відпочинку та занять, 
коридор, туалет, комору для продуктів та 
інструментів. Будували її тихцем без жод-
ного шуму інструментів, пилку завивали у 
рушник, сокирою майже не користували-
ся.

 На зиму підпільники розробили план 
занять, що включав вивчення історії Укра-
їни та сусідніх країн, способи діяльності 
СБ ОУН та радянських органів державної 
безпеки тощо. В той час як чоловіки про-
ходили навчання, жінки варили їсти та за-
ймалися облаштуванням побуту у криївці.  

У січні 1954 р. радянські органи держ-
безпеки провели кілька розшукових опе-
рацій у горах поблизу Зеленої із залучен-
ням батальйону військ, які не дали жодних 
результатів. Загалом, за даними МГБ, на 
той час у лісистій місцевості у Надвірнян-
ському, Солотвинському та Перегинсько-
му районах під зверхністю провідника СБ 

Карпатського краю «Грома» переховува-
лося 17 озброєних членів ОУН, що діяли у 
складі чотирьох груп у глибокому підпіллі. 

На нараді командирів боївок влітку 
1953 р. «Грім» наказав припинити всі зо-
внішні акції підпілля, в тому числі теракти, 
розповсюдження серед населення літе-
ратури та бофонів, залучення нових членів 
до організації тощо. Підпільні групи мали 
підтримувати зв’язок між собою, але при 
цьому конспірувати один від одного місця 
свого укриття.

На початку травня 1954 року, нама-
гаючись відновити втрачений зв’язок з 
окремими підпільними групами, «Грім» 
відіслав «Яркого» та «Довбуша» в село 
Лоєва, щоб зв’язатися з керівником ОУН 
Яремчанського районного проводу ОУН 
Антоном Вадюком («Дубом»). 

Ідучи на зустріч зі своїм давнім дру-
гом, «Довбуш» не знав, що той ще у липні 
1953-го був завербований органами МГБ 
під агентурним псевдо «Павло Іванович», 
й тепер активно допомагав чекістам. Ко-
лись він уже співпрацював з радянськими 
органами держбезпеки, будучи членом 
провокативної групи сотника «Хмари» 
(Петра Мельника), але потім зрадив біль-
шовиків і перейшов у підпілля. 

Цього разу його ввели до складу спец-
групи, яка мала захопити живим «До-
вбуша». Вночі з 11 на 12 травня 1954 р. 
на зустрічі у с. Лоєва «Дуб» приспав Луку 
Гринішака за допомогою снодійного пре-
парату «Нептун». Вдруге потрапивши до 
рук ворога, «Довбуш» свідомо затягував 
час, сподіваючись, що командир «Грім» 
буде дотримуватися попередньої домов-
леності і змінить місце дислокації, якщо 
відіслані на зв’язок повстанці не повер-
нуться до 15 травня. 

Тільки 16 травня вранці він видав че-
кістам на карті місце знаходження криїв-

ки, вважаючи, що командир її вже зали-
шив. «Довбуш» вважав, що «Яркий», якого 
він відпустив до дружини у Долину, за-
уваживши його відсутність на умовлено-
му місці зустрічі 14 травня, відразу спові-
стить про це «Грома». Однак той вирішив 
перечекати один день. Вранці 17 травня 
він не дійшов якихось 500 м до криївки, 
коли опергрупа КГБ розпочала її облаву.  

«Ми вже готові…»
Перед відходом «Довбуша» Анна поба-

чила поганий сон, що сповіщав про небез-
пеку. Вона всіляко намагалася перекона-
ти командира «Грома», аби той не пускав 
«Довбуша» на зустріч з «Дубом», вбача-
ючи у цьому пастку. Вона плакала та бла-
гала коханого послухати її, стверджуючи, 
що в іншому разі він більше не побачить її. 

Коли «Довбуш» не повернувся у криїв-
ку до обумовленої дати (15 травня), пол-
ковник «Грім» відіслав у розвідку Михайла 
Зеленчука («Деркача»), що мав поверну-
тися вранці 18 травня. Відчуваючи небез-
пеку, Анна просила «Грома» негайно поки-
нути криївку. Командир натомість просив 
довіритися його доброму передчуттю і по-
чекати до ранку 17 травня.

У цю ніч Анна не спала, очікуючи на 
щось погане. Вранці, о 6-й годині 17 трав-
ня 1954 року вона почула, що хтось ходить 
по бункері, подумала, що то повернувся 
«Довбуш», відкрила вхід і побачила кир-
зові чоботи та шинель, що ховалися за 
кущем. Відразу зрозуміла, що повстанці 
у смертельній небезпеці. Вона негайно 
розбудила «Олю» та командира «Грома». 

Останній, дізнавшись про ситуацію, 
тільки сказав: «Ми вже готові…». Анна 
подала командирові та його дружині со-
рочки, які вишила їм на день народження. 
«Оля» не повірила Анні, думаючи, що та 
збожеволіла, і вирішила піти перевірити, 
виглянувши з криївки, – над її головою 

просвистіли кулі, вона впала, але зали-
шилась живою. 

Відтак, розпочалися переговори про 
здачу, що тривали до 17-ї години вечо-
ра. Чекісти позакривали всі вентиляційні 
люки у криївці, внаслідок чого підпільни-
кам стало важко дихати. Командир «Грім» 
прагнув довідатися, хто привів чекістів до 
бункера. Коли почув голос «Довбуша» за-
питав його як він себе почуває. «Як баран, 
що в палатці зарізаний… Заздрю вам», – 
відповів той.

На вимогу «Грома» на переговори ви-
кликали начальника Управління КГБ у Ста-
ніславській області полковника Арсенія 
Костенка. Коли Микола Твердохліб запи-
тав його, що з ним буде в разі здачі жи-
вим, полковник Костенко відповів: «Жінки 
нехай здаються, а ви рішайте свою долю 
самі», і дав на роздуми 5 хвилин. 

Тоді першою з пістолета у скроню за-
стрелилася «Ольга». «Грім» спочатку пі-
шов до виходу і вистріляв у чекістів усі 
патрони, а останній набій пустив собі під 
горло. Однак постріл вийшов не дуже вда-
лий. Будучи пораненим, він повз долів-
кою, з рота текла кров. В муках він просив 
Анну добити його. 

За наказом командира дівчина мала 
стрілятися останньою, аби бути в змо-
зі пересвідчитися у тому, що той не по-
трапить до рук чекістів живим. Але перед 
смертю М. Твердохліб наказав їй зали-
шитися живою: «Ви мужня, ви потрібні на 
волі, а вмирати ви завжди встигнете», – 
промовив він. 

Виконуючи наказ провідника, Анна 
тричі намагалася вистрелити в нього, од-
нак патрон заклинив. Тоді «Грім» попросив 
дівчину дати йому пістолет… Анна на де-
який час знепритомніла. Опам’яталася як 
опинилася на горі в руках чекістів. Облав-
ники запитали її, чи «Грім» ще живий. Вона 
відповіла, що не знає. Тоді вони опустили 
її знову в бункер, щоб перевірити. Повер-
нувшись, Анна побачила, що командир 
лежав нерухомо. 

Олександр пАГІРя.

анна ПоПович 
ПрототиП героїні фільМу «жива»
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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
*  *  * *  *  *

понеділок,  1 січня

вівторок, 2 січня

субота, 30 грудня

неділя,  31 грудня

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Легенда про 

Бiлоснiжку"
6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго 

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

Новини
9.30, 1.00 Погода
9.40 Країна на смак
10.30 Дiти Z
11.00 Фольк-music. Дiти
11.50 Лайфхак українською
12.05 Хто в домi хазяїн?
12.55 Х/ф "МАЛЕНЬКА 

ФАДЕТТА"
15.05 Д/с "Смак Дзяннаня"
15.40 Х/ф "ЧЕРВОНИЙ 

КОЛIР БРАЗИЛIЇ"
19.55, 22.05 Д/с "Дика планета"
20.25 Роздягалка
21.35 Д/с "Супервiдчуття"
22.35 Вiйна i мир
23.25 Мегалот
23.30 Надвечiр`я. Долi
1.35 Свiтло

КАНАЛ "1+1"
6.45, 19.30 ТСН
7.30, 23.20 Свiтське життя

8.30 Х/ф "ДIВЧИНА З 
ПЕРСИКАМИ". (12+)

12.10 Х/ф "ДВИГУН 
ВНУТРIШНЬОГО 
ЗГОРЯННЯ"

16.30 Вечiрнiй квартал
18.30 Розсмiши комiка
20.10 Х/ф "ТРИ ГОРIШКИ 

ДЛЯ ПОПЕЛЮШКИ"
21.55 "Концерт "Monatik. 

Вiтамiн D"
0.20 Свiтське життя. 

Новорiчний карнавал
IНТЕР

6.35 М/ф
7.20, 2.00, 5.25 "Подробицi" 

- "Час"
8.10 Вдалий проект
9.10 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА"
11.00 Х/ф "ШУКАЙТЕ 

ЖIНКУ"
14.00 Х/ф "ЗА ДВОМА 

ЗАЙЦЯМИ"
16.10 Х/ф "ЗАМIЖ В НО-

ВИЙ РIК"
18.10, 20.30 Х/ф "СЛУЖ-

БОВИЙ РОМАН"
20.00 Подробицi

22.00 Х/ф "НАРЕЧЕНА НА 
ЗАМОВЛЕННЯ". (16+)

0.10 Х/ф "НIЧ ЗАКРИТИХ 
ДВЕРЕЙ". (16+)

2.30 Х/ф "ДIВЧИНА З 
ГIТАРОЮ"

3.55 Х/ф "ВИСОТА"
НОВИЙ КАНАЛ

5.10 М/с "Лунтiк i його друзi"
6.10 Пацанки. Нове життя
7.10 Ревiзор
9.20 Пристрастi за Ревiзором
12.10 Топ-модель по-українськи
14.50 Вар`яти
16.50 Зорянi яйця
18.50 Х/ф "ПОПЕЛЮШКА"
21.00 Х/ф "IСТОРIЯ ПО-

ПЕЛЮШКИ"
23.00 Х/ф "IСТОРIЯ ПО-

ПЕЛЮШКИ 3"
0.50 Х/ф "СПОКУСА". (16+)

СТБ
6.10 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕ-

НИ УДАЧI"
8.00 Караоке на Майданi
9.00 Все буде смачно!
10.20 Х/ф "ДIАМАНТОВА 

РУКА"
12.20 Х/ф "IВАН ВАСИ-

ЛЬОВИЧ ЗМIНЮЄ 
ПРОФЕСIЮ"

14.15 Х/ф "ОПЕРАЦIЯ "И" та 
iншi пригоди Шурика"

16.15 Хата на тата
19.00 Х-Фактор 8. Гала-

концерт. Оголошення 
переможця

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

ICTV
6.00 Скарб нацiї
6.10 Еврика!
6.15 Факти
6.35 Бiльше нiж правда
8.05 Я зняв!
9.50 Дизель-шоу
11.00 Особливостi 

нацiональної роботи
12.45 Факти. День
13.00 На трьох
15.00 М/ф "Як упiймати 

перо Жар-Птицi"
16.10 М/ф "Три богатирi на 

далеких берегах"
17.20 М/ф "Три богатирi i 

Шамаханська цариця"
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. Стогнiєм
20.00 М/ф "Iван Царевич i 

Сiрий Вовк"
21.35 М/ф "Iван Царевич i 

Сiрий Вовк 2"

22.50 Х/ф "ТУПИЙ I ЩЕ 
ТУПIШИЙ". (16+)

0.40 Х/ф "ТУПИЙ I ЩЕ 
ТУПIШИЙ 2". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00 Бушидо
9.00 Цiлком таємно
10.00 Загублений свiт
13.00 Т/с "Ментiвськi вiйни. 

Одеса 2". (16+)
17.00 Х/ф "ЗАГНАНИЙ". (16+)
18.50 Х/ф "У ТИЛУ ВОРО-

ГА 2: ВIСЬ ЗЛА". (16+)
20.45 Х/ф "У ТИЛУ ВОРО-

ГА: КОЛУМБIЯ". (16+)
22.35 Х/ф "БIЖИ НЕ ОЗИ-

РАЮЧИСЬ". (18+)
0.50 Помста природи
2.15 Х/ф "ЧОТИРИ ЛИС-

ТИ ФАНЕРИ"
КАНАЛ "УКРАЇНА"

7.00, 15.00, 19.00, 2.30 Сьогоднi
7.15, 15.20 Т/с "Громадянин 

Нiхто". (16+)
16.15 Т/с "Мама для 

Снiгуроньки"
19.40 Т/с "Мама для 

Снiгуроньки". (12+)
21.00 Новорiчне шоу Братiв 

Шумахерiв

ТЕТ
6.00, 5.40 Кориснi пiдказки
6.10 Байдикiвка
6.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф "Зачарований 

будинок"
12.15 Вiталька. Новий рiк
14.00 Казки У
16.00 Х/ф "ХОЧУ ЯК 

БРIДЖЕТ". (16+)
18.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙ 

ДРУЖНIЙ ВЕЛЕ-
ТЕНЬ"

20.00 М/ф "Святковi iсторiї 
вiд Шрека, Панди та 
друзiв з Мадагаскару"

22.30 Країна У. Новий рiк
0.30 Х/ф "СВАТАННЯ НА 

ГОНЧАРIВЦI"
2.00 БарДак
2.50 Вiталька Новий рiк
5.20 Казка з татом

НТН
5.05 Х/ф "ХАЗЯЇН ТАЙГИ"
6.30 Х/ф "ЗНИКНЕННЯ 

СВIДКА"
8.15 Х/ф "ЧОРНИЙ ТРИ-

КУТНИК"
12.00 Легенди шансону
13.00, 2.50 РечДОК
14.50 Свiдок. Агенти
15.30 Склад злочину
17.00 Крутi 90-тi
19.00, 2.20 Свiдок
19.30 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА"
21.15 Х/ф "ВИСОКИЙ 

БЛОНДИН У ЧОРНО-
МУ ЧЕРЕВИКУ"

23.00 Х/ф "БАЗА". (16+)
0.55 Т/с "Великi почуття". (16+)
1.55 Мисливцi за привидами
3.20 Легенди бандитської 

Одеси

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Легенда про 

Бiлоснiжку"
6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини
9.30, 11.50, 22.00 Погода
9.40 Х/ф "МИЛИЙ ДРУГ"
12.10 Перший на селi
13.00 Фольк-music. З Но-

вим роком!
15.10 Країна на смак
20.00, 3.40 Концертна про-

грама "UA: Музика"
22.15 ЧереЩур (Late night show)
23.50 Новорiчне 

привiтання Президента 
України

0.00 Фольк-music. 
Новорiчний випуск

1.10 Концертна програма 
"Пiснi вiд ЧереЩур"

1.45 Триб`ют-концерт 
гурту "Брати Гадюкiни" 
"Я вернувся домiв"

4.30 ТНМК та Оркестр 
Слобожанський

КАНАЛ "1+1"
6.00, 19.30 ТСН
6.55 М/ф
8.00 Снiданок. Вихiдний

9.00 Лото-Забава
9.40 М/ф "Маша i ведмiдь"
9.50 Свiт навиворiт
11.10 Х/ф "ДIВЧАТА"
13.10 Х/ф "ТРИ ГОРIШКИ 

ДЛЯ ПОПЕЛЮШКИ"
15.00 Х/ф "САМ ВДОМА"
17.00 Х/ф "САМ ВДОМА 2"
20.15, 0.00 Новорiчний 

Вечiрнiй квартал
23.55 Новорiчне 

Привiтання з Новим 
2018 роком

0.15 Новорiчний Вечiрнiй 
квартал 2016

3.30 Мiс Україна
IНТЕР

5.55 М/ф
6.25 Х/ф "СНIГУРОНЬКУ 

ВИКЛИКАЛИ?"
7.55 Х/ф "КАРНАВАЛЬНА 

НIЧ"
9.20 Готуємо разом
10.20, 11.20 Орел i решка. 

Зiрки
12.20 Х/ф "ПЕС БАРБОС I НЕ-

ЗВИЧАЙНИЙ КРОС"
12.45 Х/ф "САМОГОН-

НИКИ"
13.00 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕ-

НИ УДАЧI"

14.50 Х/ф "СЛУЖБОВИЙ 
РОМАН"

18.00, 20.30 Х/ф "IРОНIЯ 
ДОЛI, АБО З ЛЕГ-
КОЮ ПАРОЮ!"

20.00 Подробицi
22.30, 0.00 На Iнтерi - Голо-

вна ялинка країни
23.55 Новорiчне привiтання 

Президента України 
Петра Порошенка

1.45 Новорiчний вогник. 
Повiр в мрiю

4.20 Х/ф "ЗА ДВОМА 
ЗАЙЦЯМИ"
НОВИЙ КАНАЛ

3.05 Зона ночi
6.00 Т/с "Татусевi дочки". (16+)
7.00 Топ-модель по-

українськи
9.45, 11.35 Kids` Time
9.50 М/ф "Геркулес"
11.40 М/ф "Красуня i чудо-

висько"
13.40 Х/ф "ЩОДЕННИКИ 

ПРИНЦЕСИ"
15.50 Х/ф "ЩОДЕННИ-

КИ ПРИНЦЕСИ 2: 
КОРОЛIВСЬКI ЗМО-
ВИНИ"

18.00 М/ф "Заплутана 
iсторiя"

20.00 М/ф "Холодне серце"
22.00 Х/ф "ЧАКЛУНКА". (16+)
0.00 Зорянi яйця

СТБ
5.45 Хата на тата
9.00 Все буде смачно!
10.00 Караоке на Майданi
11.00 Х/ф "МОСКВА СЛЬО-

ЗАМ НЕ ВIРИТЬ"
14.00 Х/ф "РЕЦЕПТ КО-

ХАННЯ"
17.55 Х/ф "IРОНIЯ ДОЛI, АБО 

З ЛЕГКОЮ ПАРОЮ!"
21.50, 0.00 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова iсторiя"
23.50 Новорiчне 

привiтання Президента 
України П. Порошенка

23.55 З Новим Роком!
1.00 Х-Фактор 8. Гала-

концерт. Оголошення 
переможця

ICTV
5.35 Скарб нацiї
5.45 Еврика!
5.55 Факти
6.25 Бiльше нiж правда
8.00 Я зняв!
8.50 М/ф "Пригоди Паддiнгтона"
10.25 М/ф "Монстри проти 

прибульцiв"
12.00, 13.00 М/ф "Як упiймати 

перо Жар-Птицi"
12.45 Факти. День
13.25 М/ф "Три богатирi на 

далеких берегах"
14.35 М/ф "Три богатирi i 

Шамаханська цариця"

15.55 М/ф "Iван Царевич i 
Сiрий Вовк"

17.30 М/ф "Iван Царевич i 
Сiрий Вовк 2"

18.45 Факти тижня. 60 хви-
лин з О. Соколовою

19.50, 0.00 Дизель-шоу. 
Новорiчний концерт

23.55 Поздоровлення з 
Новим Роком Пре-
зидента України Петра 
Порошенка

0.30 Х/ф "ТУПИЙ I ЩЕ 
ТУПIШИЙ". (16+)

2.15 Х/ф "ТУПИЙ I ЩЕ 
ТУПIШИЙ 2". (16+)

4.00 Труба мiстера Сосиски
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00 Бокс
9.10 Новорiчне Шалене 

вiдео по-українськи
10.50 Т/с "Терра Нова". (16+)
14.15 Х/ф "У ТИЛУ ВОРО-

ГА 2: ВIСЬ ЗЛА". (16+)
16.10 Х/ф "У ТИЛУ ВОРО-

ГА: КОЛУМБIЯ". (16+)
18.00 Вiн, Вона i телевiзор 2
20.10 Т/с "Разом назавжди". 

(16+)
23.50 Новорiчний виступ 

Президента України
0.00 Новий рiк 2012. Дис-

котека 90-х
1.50 Облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.50, 4.00 Сьогоднi
7.45 Зоряний шлях
9.00, 4.45 Великий 

Новорiчний Концерт
11.10 Т/с "Мама для 

Снiгуроньки". (12+)
15.00 Новорiчне шоу Братiв 

Шумахерiв
19.00 Cегодня
20.00 Велика Новорiчна пригода
23.55 Привiтання Президента 

України Петра Порошен-
ка з Новим роком!

0.10 Концерт. Музична 
платформа

2.10 Х/ф "АЛIСА В КРАЇНI 
ЧУДЕС"

ТЕТ
6.00, 5.40 Кориснi пiдказки
6.10 Байдикiвка
6.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф "Барбi. Магiя 

дельфiнiв"
12.00, 3.30 Вiталька Новий рiк
14.00 Казки У
16.00 Країна У. Новий рiк
18.00 Танька i Володька
21.00 Одного разу пiд 

Полтавою
НТН

5.25 М/ф "Як їжачок i 
ведмежа зустрiчали 
Новий рiк"

5.30 М/ф "Таємниця третьої 
планети"

6.30 М/ф "Капiтошка"
7.35 М/ф "Як козаки у 

хокей грали"
7.50 Х/ф "МIМIНО"
9.45 Х/ф "ТИ - МЕНI, Я - 

ТОБI"
11.25 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА"
13.00 Х/ф "СТО ГРАМIВ" 

ДЛЯ ХОРОБРОСТI..."
14.35 Х/ф "ДОБРЕ СИДИ-

МО!"
16.00 Правда життя. 

Професiї
16.40 Х/ф "ВИСОКИЙ 

БЛОНДИН У ЧОРНО-
МУ ЧЕРЕВИКУ"

18.30 Свiдок. Агенти
19.00 Свiдок. Пiдсумки року
20.00 Х/ф "СОРОЧИН-

СЬКИЙ ЯРМАРОК 
НА НТН"

21.50 Добрий вечiр. З Но-
вим роком!

22.45, 0.00 Дискотека 80-х
23.55 Новорiчне привiтання 

Президента України 
Петра Порошенка

1.30 "Рiки кохання". Кон-
церт групи "Бi-2"

3.00 "Ляпiс Трубецькой". 
Концерт "Клоуна нет!"

5.10 М/ф "Ну, постривай!"

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 6.30, 0.35 Д/с "Орегон-

ський путiвник"
6.55 Д/с "Супервiдчуття"
7.50 Д/с "Розповiдi про 

Хансiк"
8.15 Д/с "Скарби та 

смертельнi таємницi 
морiв"

9.05 Д/с "Дика планета"
10.10, 21.35 Погода
10.25 Д/с "Смак Дзяннаня"
11.45 Фольк-music
13.10 Х/ф "СТВОРЕННЯ 

СВIТУ"
15.20 ЧереЩур (Late night 

show)
17.15 UA:Музика
18.25 Х/ф "ГЕНРIХ
  VIII"
20.25 Незвичайнi культури
21.00, 1.10 Новини
21.50 ЧереЩур
22.20, 3.00 Iсторiя кiно
1.35 Д/с "Середземномор`я"

2.30 Д/с "Мистецький пульс 
Америки"

4.05 Т/с "Роксолана"
КАНАЛ "1+1"

6.50 Концерт "Океан Ельзи. 
Без меж"

9.50 Х/ф "ТУРБО"
11.25 Лiга смiху
13.25 Вечiрнiй Київ
15.35 Новорiчний Вечiрнiй 

квартал
19.30 ТСН
20.15 Х/ф "САМ ВДОМА"
22.15 Х/ф "DZIDZIO 

КОНТРАБАС"
23.50 Новорiчний карнавал 

Свiтського життя
2.05 Viva! 
 Найкрасивiшi
4.15 Мiс Україна

IНТЕР
5.55 М/ф
6.20 Х/ф "ДВАНАДЦЯТЬ 

МIСЯЦIВ"

9.10 Х/ф "ЗАМIЖ В НО-
ВИЙ РIК"

11.10 Х/ф "ЦЕ Я"
12.50 Х/ф "IРОНIЯ ДОЛI, 

АБО З ЛЕГКОЮ 
ПАРОЮ!"

16.30 На Iнтерi - Головна 
ялинка країни

20.00 Подробицi
20.30 Т/с "Нитки долi". (16+)
22.30 Т/с "Полуничний рай"
2.20, 5.10 "Подробицi" - 

"Час"
2.50 Х/ф "БОЖЕВIЛЬНИЙ 

ДЕНЬ, АБО ОДРУ-
ЖЕННЯ ФIГАРО"
НОВИЙ КАНАЛ

3.10 Зорянi яйця
22.50 Х/ф "ЧАКЛУНКА". 

(16+)
0.45 Служба розшуку дiтей
0.50 Зона ночi

СТБ
7.25 Х/ф "ШЛЯХ КРIЗЬ 

СНIГИ"
9.20 Х/ф "РЕЦЕПТ КО-

ХАННЯ"

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

14.50 Х/ф "СЛУЖБОВИЙ 
РОМАН"

18.00 Х/ф "МОСКВА 
СЛЬОЗАМ НЕ 
ВIРИТЬ"

20.55 Х/ф "ОПЕРАЦIЯ 
"И" та iншi пригоди 
Шурика"

22.45 Х/ф "ДIАМАНТОВА 
РУКА"

ICTV
4.30 Труба мiстера 
 Сосиски
5.15, 1.35 Вiдпустка за 

обмiном
6.00 М/ф "Пригоди 

Паддiнгтона"
7.40 М/ф "Монстри проти 

прибульцiв"
9.10 На трьох
12.20 Дизель-шоу. 

Новорiчний нон-стоп
22.00 Т/с "Пацики"
3.05 Х/ф "БЕРЕЖIТЬ 

ЖIНОК"

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00, 23.40 Нове Шалене 

вiдео по-українськи
11.15 Т/с "Терра Нова". 

(16+)
12.05 Т/с "Ментiвськi вiйни. 

Одеса 2". (16+)
16.00 Т/с "Поки цвiте папо-

роть". (16+)
20.00 Вiн, Вона i телевiзор 2
21.00, 22.45 Т/с "Кiстки 4". (16+)
2.10 Цiлком таємно
2.35 Люстратор. Прокляття 

системи 2017
3.00 Облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.50, 19.00, 2.20, 5.10 

Сьогоднi
7.50, 5.40 Зоряний шлях
8.45, 2.50 М/ф "Альоша По-

пович i Тугарин Змiй". 
(16+)

10.15, 4.05 М/ф "Добриня 
Нiкiтич i Змiй Гори-
нич". (16+)

11.30 Велика Новорiчна 
пригода

15.15 Х/ф "КОХАННЯ I 
ТРОХИ ПЕРЦЮ". (16+)

17.15 Т/с "Я люблю свого 
чоловiка"

19.30 Т/с "Я люблю свого 
чоловiка". (16+)

22.00 Х/ф "НОВОРIЧНА 
ДРУЖИНА". (16+)

0.00 Х/ф "БIЛОСНIЖКА I 
МИСЛИВЕЦЬ". (16+)

ТЕТ
6.00, 5.40 Кориснi пiдказки
6.15 Байдикiвка
6.40 ТЕТ Мультиранок
12.00 Х/ф "БРЕМЕНСЬКI 

МУЗИКАНТИ"
13.00 Х/ф "КРАСУНЯ Й 

ЧУДОВИСЬКО"
14.30 М/ф "Зачарований 

будинок"
16.00 М/ф "Святковi iсторiї 

вiд Шрека, Панди та 
друзiв з Мадагаскару"

18.30 Одного разу пiд 
Полтавою

21.00 Танька i Володька
22.00 Казки У
23.00 Країна У. Новий рiк

0.00 Казки У Кiно
1.00 Теорiя зради
2.00 БарДак
3.00 Вiталька Новий рiк
5.20 Казка з татом

НТН
5.35 М/ф "Ну, постривай!"
6.05, 1.50 Випадковий 

свiдок
8.10 Свiдок. Пiдсумки року
9.10 Легенди карного розшуку
10.20 Х/ф "ДЕ ВИ, 

ЛИЦАРI?" (12+)
11.35 Х/ф "ЛЕТЮЧА 

МИША". (12+)
14.15 Х/ф "ТРОЄ В 

ЧОВНI, ЯКЩО НЕ 
РАХУВАТИ СОБАКИ"

16.50 Х/ф "ДУЖЕ 
НОВОРIЧНЕ КIНО, 
АБО НIЧ У МУЗЕЇ"

19.00 Добрий вечiр
22.00 Дискотека 80-х
23.40 Х/ф "СЕРЦЕЇДКИ"
2.05 РечДОК
4.00 Легенди бандитської Одеси
6.00 Бандитська Одеса

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 6.30, 0.35 Д/с "Орегон-

ський путiвник"
6.55 Д/с "Супервiдчуття"
7.50 Д/с "Розповiдi про 

Хансiк"
8.15 Д/с "Скарби та 

смертельнi таємницi 
морiв"

9.05 Д/с "Дика планета"
9.30 Д/ф
10.50 Д/с "Смак Дзяннаня"
12.00 Країна на смак
13.00, 15.00 Погода
13.10 Х/ф "ЧЕРВОНИЙ 

КОЛIР БРАЗИЛIЇ"
15.15 Фольк-music
16.45 Дiти Z
17.20 М/с "Чорний Джек"
18.25 Х/ф "ГЕНРIХ VIII"
20.25 Незвичайнi культури
21.00, 1.10 Новини
21.30, 1.35 Яскравi моменти 

Дефлiмпiади-2017
21.50 ЧереЩур
22.20 Iсторiя кiно
1.55 Д/с "Середземномор`я"

2.55 Д/с "Мистецький пульс 
Америки"

4.05 Т/с "Роксолана"
КАНАЛ "1+1"

6.00, 7.45 Модель XL
9.30, 10.30 Чотири весiлля
11.40 Вечiрнiй квартал
15.55 Х/ф "DZIDZIO 

КОНТРАБАС"
17.35 Х/ф "ОПЕРАЦIЯ 

"И" та iншi пригоди 
Шурика"

19.30, 5.15 ТСН
20.15 Х/ф "САМ ВДО-

МА 2"
22.30 Концерт "Бенефiс 

Руслана Квiнти. Небо 
- це я"

0.20, 2.00 Х/ф 
"ДВАДЦЯТИ-П`ЯТИ-
БОРСТВО". (16+)

IНТЕР
5.40 М/ф
6.20, 4.10 Х/ф 

"СНIГУРОНЬКА"
8.05 Готуємо разом
9.00 Орел i решка. Шопiнг

10.00 Орел i решка. Рай i 
пекло

11.00, 20.30 Т/с "Нитки 
долi". (16+)

12.50 Т/с "Схiднi солодощi". 
(12+)

15.40 Новорiчний вогник. 
Повiр в мрiю

18.30 Крутiше за всiх
20.00 Подробицi
22.30 Т/с "Яблучний Спас"
2.10 "Подробицi" - "Час"
2.40 Х/ф "ТРИ МУШКЕ-

ТЕРИ"
НОВИЙ КАНАЛ

3.00 Абзац
4.50 Х/ф "ЛЮБIТЬ 

КУПЕРIВ". (16+)
6.55, 9.45 Kids` Time
7.00 М/с "Лунтiк i його друзi"
8.00 М/ф "Красуня i чудо-

висько"
9.50 М/ф "Феї"
11.10 М/ф "Феї: Втрачений 

скарб"
12.45 Х/ф "ЩОДЕННИКИ 

ПРИНЦЕСИ"
15.00 Х/ф "ЩОДЕННИ-

КИ ПРИНЦЕСИ 2: 
КОРОЛIВСЬКI ЗМО-
ВИНИ"

17.10 М/ф "Заплутана 
iсторiя"

19.00 М/ф "Холодне серце"
21.00 Х/ф "БIЛОСНIЖКА: 

ПОМСТА ГНОМIВ"
23.00 Х/ф "IСТОРIЯ ПО-

ПЕЛЮШКИ"
1.00 Х/ф "IСТОРIЯ ПО-

ПЕЛЮШКИ 3"
2.40 Зона ночi

СТБ
6.50, 17.45, 22.20 Т/с "Коли 

ми вдома. Нова iсторiя"
8.45 Зваженi та щасливi 7. 

Фiнал. Оголошення 
переможця

12.15 МастерШеф 7
15.00 МастерШеф 7. 

Невiдома версiя
17.30, 22.00 Вiкна-Новини

ICTV
5.15 Скарб нацiї
5.20 Еврика!
5.30 Труба мiстера Сосиски
8.00, 3.25 Вiдпустка за 

обмiном
9.45, 12.10, 14.30, 2.05 Т/с 

"Вiчнiсть"
16.15, 19.10, 20.25, 21.35 

Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечiр
22.50 Комiк на мiльйон
0.25 Т/с "Бiблiотекарi"
4.15 Х/ф "ЦИГАН"

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00, 3.00 Облом.UA
11.50 Т/с "Терра Нова". 

(16+)
13.40 Т/с "Разом назавжди". 

(16+)
17.00 Т/с "Поки цвiте папо-

роть". (16+)
20.00 Вiн, Вона i телевiзор 2
21.00, 22.45 Т/с "Кiстки 4". 

(16+)
23.40 Нове Шалене вiдео 

по-українськи
2.10 Цiлком таємно
2.35 Люстратор. Прокляття 

системи 2017
КАНАЛ "УКРАЇНА"

7.00, 15.00, 19.00, 2.00 
Сьогоднi

7.30, 4.15 Зоряний шлях
9.40 Реальна мiстика
11.40, 5.20 Агенти 

справедливостi. (16+)
13.40 Т/с "Я люблю свого 

чоловiка"

15.15 Т/с "Я люблю свого 
чоловiка". (16+)

18.00 Т/с "Перстень з 
рубiном". (12+)

19.40 Т/с "Два життя"
22.25 Х/ф "КОХАННЯ I 

ТРОХИ ПЕРЦЮ". 
(16+)

0.20 Т/с "CSI. Мiсце зло-
чину". (16+)

1.30 Телемагазин
2.40 Х/ф "НОВОРIЧНА 

ДРУЖИНА". (16+)
ТЕТ

6.00, 5.40 Кориснi пiдказки
6.15 Байдикiвка
6.40 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф "КОРОЛЬ 

ПОВIТРЯ. ЗОЛОТА 
ЛIГА"

12.30 Рятiвники
14.00 Одного разу в Одесi
15.00 Вiталька Новий рiк
16.00, 22.00 Казки У
17.00, 23.00 Країна У. Новий 

рiк
18.00, 21.00 Танька i Во-

лодька
19.00, 0.00 Казки У Кiно
20.00 Одного разу пiд 

Полтавою

1.00 Теорiя зради
2.00 БарДак
3.00 Вiталька
5.20 Казка з татом

НТН
5.05 М/ф "Ну, постривай!"
6.45 М/ф "Жив собi пес"
7.45 М/ф "Три паньки"
8.15 Х/ф "ЕФЕКТ 

РОМАШКIНА"
9.30 Х/ф "ЙШОВ СОБАКА 

ПО РОЯЛЮ"
10.55 Х/ф "ДУЖЕ 

НОВОРIЧНЕ КIНО, 
АБО НIЧ У МУЗЕЇ"

13.05 Бокс. Найкращi бої 
Олександра Усика

14.50, 21.20 Т/с "Перетина-
ючи межу". (16+)

16.45 Х/ф "СЕРЦЕЇДКИ"
19.00, 2.00 Свiдок
19.30 Добрий вечiр
23.10 Т/с "Служба 

розслiдувань". (16+)
1.10 Т/с "Суто англiйськi 

вбивства"
2.30 Випадковий свiдок
2.45 РечДОК
4.10 Легенди бандитської 

Одеси
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середа, 3 січня

четвер, 4 січня

п’ятниця, 5 січня

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 6.30, 0.35 Д/с "Орегон-

ський путiвник"
6.55 Д/с "Супервiдчуття"
7.50 Д/с "Розповiдi про 

Хансiк"
8.15 Д/с "Скарби та 

смертельнi таємницi 
морiв"

9.05 Д/с "Дика планета"
9.30 Д/ф
10.50 Д/с "Смак Дзяннаня"
12.00 Країна на смак
13.10 Х/ф "ЧЕРВОНИЙ 

КОЛIР БРАЗИЛIЇ"
15.15 Фольк-music
16.45 М/с "Чорний Джек"
18.20 #ВУкраїнi
19.25 Д/с "1000 днiв для 

планети"
20.25 Незвичайнi культури
21.00, 1.10 Новини
21.30, 1.35 Яскравi моменти 

Дефлiмпiади-2017
21.50 ЧереЩур
22.20, 23.30 Iсторiя кiно

23.25 Мегалот
1.55 Д/с "Середземномор`я"
2.55 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
4.05 Т/с "Роксолана"

КАНАЛ "1+1"
6.00, 7.50 Модель XL
9.40, 10.50 Чотири весiлля
11.55 Х/ф "ОПЕРАЦIЯ 

"И" та iншi пригоди 
Шурика"

13.45 Вечiрнiй квартал
17.35 Х/ф "ОБЕРЕЖНО! 

ПРЕДКИ В ХАТI"
19.30 ТСН
20.15 Х/ф "САМ ВДО-

МА 3"
22.10 Х/ф "КОХАННЯ-

ЗIТХАННЯ"
0.10, 2.20 Х/ф "НА 

УЗБIЧЧI". (18+)
IНТЕР

5.40, 2.10 "Подробицi" - 
"Час"

6.10 М/ф

6.30, 4.20 Х/ф "ФIНIСТ - 
ЯСНИЙ СОКIЛ"

8.10 Готуємо разом
9.00 Орел i решка. Шопiнг
10.00 Орел i решка. Рай i 

пекло
11.00 Т/с "Нитки долi" 3 

(16+)
12.50 Т/с "Схiднi солодощi". 

(12+)
15.40 Новорiчний вогник. 

Залишаємося зимувати
18.30 Крутiше за всiх
20.00 Подробицi
20.30 Т/с "Нитки долi". 

(16+)
22.30 Т/с "Чотири пори 

лiта"
2.40 Х/ф "ДУЖЕ 

НОВОРIЧНЕ КIНО, 
АБО НIЧ У МУЗЕЇ"
НОВИЙ КАНАЛ

3.00, 1.15 Зона ночi
4.40 Абзац
6.35, 7.00 М/с "Лунтiк i його 

друзi"
6.55, 9.45 Kids` Time
8.00 М/ф "Балерина"
9.50 М/ф "Феї"

11.10 М/ф "Феї: Втрачений 
скарб"

12.50 М/ф "Феї: Фантастич-
ний порятунок"

14.10 М/ф "Феї: Таємниця 
пiратського острова"

15.40 М/ф "Феї: Легенда про 
чудовисько"

17.00 М/ф "Тарзан"
19.00 Х/ф "101 ДАЛМАТИ-

НЕЦЬ"
21.00 Х/ф "ДIВЧИНА З 

ДЖЕРСI"
23.00 Х/ф "ЛЮБIТЬ 

КУПЕРIВ". 
 (16+)
1.10 Служба розшуку дiтей

СТБ
7.00, 17.45, 22.20 Битва 

екстрасенсiв 16
17.30, 22.00 Вiкна-Новини

ICTV
6.15 Скарб нацiї
6.25 Еврика!
6.30 Служба розшуку дiтей
6.40 Факти
7.05 Труба мiстера Сосиски
8.00, 4.05 Вiдпустка за 

обмiном

9.40, 12.10, 14.35, 2.00 Т/с 
"Вiчнiсть"

16.15, 19.10, 20.30, 21.35 
Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечiр
22.55 Комiк на мiльйон
0.30 Т/с "Бiблiотекарi"
4.50 Х/ф "ЦИГАН"

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Вiдеобiмба
11.50 Т/с "Терра Нова". (16+)
13.35 Помста природи
17.00 Т/с "Поки цвiте папо-

роть". (16+)
20.00 Вiн, Вона i телевiзор 2
21.00 Т/с "Кiстки 5". (16+)
22.45 Т/с "Кiстки 4". (16+)
23.40 Нове Шалене вiдео 

по-українськи
2.10 Цiлком таємно
2.35 Люстратор. Прокляття 

системи 2017
3.00 Облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00, 15.00, 19.00, 2.20 

Сьогоднi
7.45, 3.00 Зоряний шлях
10.00, 3.45 Реальна мiстика

12.00, 5.20 Агенти 
справедливостi. (16+)

14.00, 15.15 Т/с "Назавжди"
18.00 Т/с "Перстень з 

рубiном". (12+)
19.40 Т/с "Два життя"
22.25 Х/ф "ОДНОГО РАЗУ 

В НОВИЙ РIК". (16+)
0.10 Т/с "CSI. Мiсце зло-

чину". (16+)
1.50 Телемагазин

ТЕТ
6.00, 5.40 Кориснi пiдказки
6.15 Байдикiвка
6.40 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф "КРАСУНЯ Й 

ЧУДОВИСЬКО"
12.30 Рятiвники
14.00 Одного разу в Одесi
15.00 Вiталька. Один НЕ 

вдома
16.00, 22.00 Казки У
17.00, 23.00 Країна У. Новий 

рiк
18.00, 21.00 Танька i Во-

лодька
19.00, 0.00 Казки У Кiно
20.00 Одного разу пiд 

Полтавою

1.00 Теорiя зради
2.00 БарДак
3.00 Вiталька
5.20 Казка з татом

НТН
5.20 М/ф "Чиполлiно"
5.55 М/ф "Канiкули 

Бонiфацiя"
6.15 М/ф "Крокодил Гена"
6.40 М/ф "Парасолька"
7.30 Х/ф "КАР`ЄРА ДIМИ 

ГОРIНА"
9.20 Х/ф "БIЛИЙ ПАРОВОЗ"
10.55 Х/ф "СОРОЧИН-

СЬКИЙ ЯРМАРОК 
НА НТН"

12.40 Бокс. Найкращi бої 
Олександра Усика

14.40, 21.20 Т/с "Перетина-
ючи межу". (16+)

16.30 "Ляпiс Трубецькой". 
Концерт "Клоуна нет!"

19.00, 2.05 Свiдок
19.30 Добрий вечiр
23.15 Т/с "Служба 

розслiдувань". (16+)
1.10 Т/с "Суто англiйськi 

вбивства"
2.35 Випадковий свiдок

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 6.30, 0.35 Д/с "Орегон-

ський путiвник"
6.55 Д/с "Супервiдчуття"
7.50 Д/с "Розповiдi про 

Хансiк"
8.15 Д/с "Скарби та 

смертельнi таємницi 
морiв"

9.05 Д/ф "Доньки Єви"
9.30, 19.25 Д/с "1000 днiв 

для планети"
10.35, 13.10, 15.00, 16.35 

Погода
10.50 Д/с "Смак Дзяннаня"
12.00 Країна на смак
13.25, 1.35 Бiатлон. Кубок 

свiту. IV етап. Спринт 
7,5 км. Жiнки

15.15 Надвечiр`я. Долi
16.45 М/с "Чорний Джек"
18.20 #ВУкраїнi
20.25 Незвичайнi культури
21.00, 1.10 Новини

21.30 Бiатлон. Яскравi 
моменти

21.50 ЧереЩур
22.20 Iсторiя кiно
2.55 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
4.05 Т/с "Роксолана"

КАНАЛ "1+1"
6.00, 7.40 Модель XL
9.05 Чотири весiлля
10.10 Мiняю жiнку
11.25 Х/ф "КОХАННЯ-

ЗIТХАННЯ"
13.25 Вечiрнiй квартал
17.35 Х/ф "САМ ВДОМА 3"
19.30, 4.55 ТСН
20.15 Х/ф "САМ ВДОМА 4"
22.00 Х/ф "КОХАННЯ-

ЗIТХАННЯ 2"
23.55, 1.40 Х/ф "СУРОГАТ". 

(18+)
IНТЕР

5.30, 2.00 "Подробицi" - "Час"
6.00 М/ф

6.25 Х/ф "МОРОЗКО"
8.10 Готуємо разом
9.00 Орел i решка. Шопiнг
10.00 Орел i решка. Рай i 

пекло
11.00, 20.30 Т/с "Нитки 

долi". 
 (16+)
12.50 Т/с "Схiднi солодощi". 

(12+)
15.40 Концерт "Чекай на 

мене в Новий рiк"
18.30 Крутiше за всiх
20.00 Подробицi
22.30 Т/с "Чотири пори 

лiта"
2.30 Т/с "Полуничний рай"

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 1.00 Зона ночi
4.45 Абзац
6.35, 10.45 Kids` Time
6.40 М/с "Лунтiк i його 

друзi"
9.15 М/ф "Феї: Фантастич-

ний порятунок"
10.50 М/ф "Феї: Легенда про 

чудовисько"
12.10 Вар`яти

19.10 Х/ф "РIЧI-БАГАЧ"
21.00 Х/ф "ХТО В БУДИН-

КУ ТАТО". (16+)
23.00 Х/ф "МАШИНА 

ЧАСУ В ДЖАКУЗI 2". 
(16+)

0.55 Служба розшуку дiтей
СТБ

6.20 Битва екстрасенсiв 16
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
17.45, 22.20 Битва 

екстрасенсiв 17
ICTV

6.15 Скарб нацiї
6.25 Еврика!
6.35 Факти
7.00 Труба мiстера Сосиски
7.55, 3.45 Вiдпустка за 

обмiном
9.35, 12.05, 14.30, 1.40 Т/с 

"Вiчнiсть"
16.15, 19.10, 20.05, 21.20 

Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр
22.25 Комiк на мiльйон
0.00 Т/с "Бiблiотекарi"
4.30 Х/ф "ЦИГАН"

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00, 23.40 Нове Шалене 

вiдео по-українськи
11.20 Т/с "Терра Нова". (16+)
13.05 Загублений свiт
17.00 Т/с "Поки цвiте папо-

роть". (16+)
20.00 Вiн, Вона i телевiзор 2
21.00 Т/с "Кiстки 5". (16+)
22.45 Т/с "Кiстки 4". (16+)
2.10 Цiлком таємно
2.35 Люстратор. Прокляття 

системи 2017
3.00 Облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00, 15.00, 19.00, 2.30 

Сьогоднi
7.45, 3.10 Зоряний шлях
10.10, 3.45 Реальна мiстика
12.10, 5.20 Агенти 

справедливостi. (16+)
14.10 Т/с "Жiнки в любовi"
15.15 Т/с "Жiнки в любовi". 

(12+)
18.00 Т/с "Перстень з 

рубiном". (12+)

19.40 Т/с "Два життя"
22.25 Х/ф "СНIГУРОНЬКА 

ДЛЯ ДОРОСЛОГО 
СИНА"

0.15 Т/с "CSI. Мiсце зло-
чину". (16+)

2.00 Телемагазин
ТЕТ

6.00, 5.40 Кориснi пiдказки
6.15 Байдикiвка
6.40 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф "КОРОЛЬ 

ПОВIТРЯ: ПОВЕР-
НЕННЯ"

12.30 Рятiвники
14.00 Одного разу в Одесi
15.00 Вiталька. Новий рiк
16.00, 22.00 Казки У
17.00, 23.00 Країна У. Новий 

рiк
18.00, 21.00 Танька i Володька
19.00, 0.00 Казки У Кiно
20.00 Одного разу пiд 

Полтавою
1.00 Теорiя зради
2.00 БарДак
3.00 Вiталька
5.20 Казка з татом

НТН
5.25 М/ф "Бременськi 

музиканти"
7.05 М/ф "Пригоди козака 

Енея"
7.30 Х/ф "КРУЇЗ, АБО РОЗ-

ЛУЧНА ПОДОРОЖ"
9.20 Х/ф "ОБЕРЕЖНО, 

БАБУСЮ!"
11.00 Х/ф "КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ 2"
12.40 Бокс. Найкращi бої 

Олександра Усика
14.50, 21.20 Т/с "Перетина-

ючи межу". (16+)
16.40 "Ювiлейний концерт 

Анатолiя Полотно 
"Поцiлунок удачi"

19.00, 2.05 Свiдок
19.30 Добрий вечiр
23.10 Т/с "Служба 

розслiдувань". (16+)
1.10 Т/с "Суто англiйськi 

вбивства"
2.35 Випадковий свiдок
2.45 РечДОК
4.10 Легенди бандитської 

Одеси

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 6.30, 0.35 Д/с "Орегон-

ський путiвник"
6.55 Д/с "Супервiдчуття"
7.50 Д/с "Розповiдi про Хансiк"
8.15 Д/с "Скарби та 

смертельнi таємницi 
морiв"

9.05 Д/ф "Доньки Єви"
9.30, 19.25 Д/с "1000 днiв 

для планети"
10.35, 16.50 Погода
10.50 Д/с "Смак Дзяннаня"
12.00 Країна на смак
13.10 Х/ф "НАСМIШКА"
15.10, 1.35 Бiатлон. Кубок 

свiту. IV етап. Спринт 
10 км. Чоловiки

17.20 М/с "Чорний Джек"
18.20 #ВУкраїнi
20.25 Незвичайнi культури
21.00, 1.10 Новини
21.30 Бiатлон. Яскравi 

моменти

21.50 ЧереЩур
22.20 Iсторiя кiно
3.05 Надвечiр`я. Долi
4.05 Т/с "Роксолана"

КАНАЛ "1+1"
6.00, 7.40 Модель XL
9.15 Чотири весiлля
10.25, 11.50 Мiняю жiнку
13.05 Х/ф "КОХАННЯ-

ЗIТХАННЯ 2"
14.55 Вечiрнiй квартал
17.45 Х/ф "САМ ВДОМА 4"
19.30 ТСН
20.15 Х/ф "САМ ВДО-

МА 5"
22.00 Х/ф "ОДИН ПЛЮС 

ОДИН ВДОМА"
0.15, 2.10 Х/ф "ВЕЛИКИЙ 

РIК". (16+)
IНТЕР

5.35, 1.55 "Подробицi" - "Час"
6.05 М/ф
6.25 Х/ф "СНIГОВА КО-

РОЛЕВА"

8.10 Готуємо разом
9.00 Орел i решка. Шопiнг
10.00 Орел i решка. Рай i 

пекло
11.00 Т/с "Нитки долi". (16+)
12.50 Т/с "Схiднi солодощi". 

(12+)
15.40 Нiч великих очiкувань
18.30 Крутiше за всiх
20.00 Подробицi
20.30 Т/с "Заборонена 

любов". (16+)
22.40 Концерт Iрини Феди-

шин "Квiтне калина"
0.05 Х/ф "ПРОГНОЗ"
2.30 Т/с "Яблучний Спас"
5.25 Час Рiздва

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.35 Зона ночi
5.00 Абзац
6.45, 9.55 Kids` Time
6.50 М/с "Лунтiк i його 

друзi"
8.40 М/ф "Феї: Таємниця 

пiратського острова"
10.00 Х/ф "101 ДАЛМАТИ-

НЕЦЬ"

12.10 Вар`яти
19.00 Х/ф "КЛIК: З ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИТТЮ". (16+)
21.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ТАТО"
22.50 Х/ф "ЛАСКАВО 

ПРОСИМО, АБО 
СУСIДАМ ВХIД ЗА-
БОРОНЕНО"

0.40 Х/ф "ХТО В БУДИН-
КУ ТАТО". (16+)

2.30 Служба розшуку дiтей
СТБ

8.10, 17.45, 22.20 Битва 
екстрасенсiв 17

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
ICTV

5.50 Скарб нацiї
6.00 Еврика!
6.05 Служба розшуку дiтей
6.10 Факти
6.35 Труба мiстера Сосиски
8.15, 1.45 Вiдпустка за 

обмiном
10.00, 13.10, 14.55 Т/с 

"Вiчнiсть"
16.30, 19.10, 20.20, 21.30 

Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечiр
22.40 Комiк на мiльйон
0.10 Т/с "Бiблiотекарi"
4.05 Х/ф "ЦИГАН"

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00, 2.00 Облом.UA
10.25 Т/с "Терра Нова". 

(16+)
12.10 Загублений свiт
17.10 Х/ф "У ТИЛУ ВОРО-

ГА: КОЛУМБIЯ". (16+)
19.00 Х/ф "КРОВ 

ТАМПЛIЄРIВ". (16+)
22.50 Змiшанi єдинобор-

ства. UFC
1.00 Нове Шалене вiдео по-

українськи
КАНАЛ "УКРАЇНА"

7.00, 15.00, 19.00, 3.40 
Сьогоднi

7.45, 4.20 Зоряний шлях
9.40 Реальна мiстика
11.45 Агенти 

справедливостi. (16+)
13.45, 15.15 Т/с "Лiнiї 

життя"

18.00 Т/с "Перстень з 
рубiном". (12+)

19.40 Т/с "Два життя". (12+)
22.25 Х/ф "ТЕРМIНОВО. 

ШУКАЮ ЧОЛОВIКА"
0.20 Т/с "CSI. Мiсце зло-

чину". (16+)
ТЕТ

6.00, 5.40 Кориснi пiдказки
6.15 Байдикiвка
6.40 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф "КОРОЛЬ СНО-

УБОРДУ"
12.30 Рятiвники
14.00 Одного разу в Одесi
15.00 Вiталька. Новий рiк
16.00 Казки У
17.00 Країна У. Новий рiк
18.00 Танька i Володька
19.00, 0.00 Казки У Кiно
20.00 Одного разу пiд 

Полтавою
21.00 Х/ф "ПIНГВIНИ 

МIСТЕРА ПОППЕРА"
22.30 Х/ф "ПОДАРУНОК 

НА РIЗДВО"
1.00 Х/ф "ЦИГАНКА АЗА"

2.30 Вiталька
5.20 Казка з татом

НТН
5.30 М/ф "Пригоди 

Буратiно"
7.10 М/ф "Як Петрик 

П`яточкiн слоникiв 
рахував"

8.05 М/ф "Котигорошко"
8.15 Х/ф "ФАРТ"
9.45 Х/ф "ТРЕМБIТА"
11.35 Х/ф "СIМ ДНIВ ДО 

ВЕСIЛЛЯ"
13.20 Бокс. Найкращi бої 

Олександра Усика
15.10, 21.20 Т/с "Перетина-

ючи межу". (16+)
17.05 "Бенефiс "Кроликiв". 

30 рокiв гумору"
19.00, 2.10 Свiдок
19.30 Добрий вечiр
23.15 Т/с "Служба 

розслiдувань". (16+)
1.15 Т/с "Суто англiйськi 

вбивства"
2.40 Випадковий свiдок
2.50 РечДОК

«новий рік – до весни відлік», недар-
ма стверджує народне прислів’я. З при-
ходом новорічно-різдвяних свят стає 
помітним збільшення тривалості світ-
лового дня – перший і поки що єдиний 
провісник невідворотності наближення 
найочікуванішої як для наших пращу-
рів-хліборобів, так і для більшості з нас, 
нині сущих, пори року. Хоча зима у січні 
зазвичай і сягає свого максимуму, все 
ж упродовж цього місяця час щоден-
ного перебування Сонця над обрієм на 
наших широтах зростає на понад одну 
годину.

Початок року традиційно примітний та-
кож проходженням нашою планетою най-
ближчої до Сонця ділянки її орбіти. Цього 
разу на мінімальній віддалі від денного сві-
тила ми перебуватимемо на світанку 3 січ-
ня.

Місяць: повний – у ніч із понеділка, 
1-го, на вівторок, 2 січня; в останній чвер-
ті – у ніч із понеділка, 8-го, на вівторок, 9 
січня; новий – у ніч із вівторка, 16-го, на 
середу, 17 січня; в першій чверті – у ніч із 
середи, 24-го, на четвер, 25 січня; знову 
повний – у середу, 31 січня.

Як і попереднього місяця, більшість 
найвидатніших астрономічних явищ січня 
буде пов’язана з природним супутником 

нашої планети. Двічі за цей відрізок часу 
він, перебуваючи у повні, знаходитиметь-
ся у просторі особливо близько до Землі, 
завдяки чому матиме максимальні видимі 
розміри та яскравість. Спостерігати його 
в такому вигляді можна на безхмарному 
небесному склепінні впродовж усієї ночі з 
1-го на 2-ге та з 30-го на 31 січня.

У другій половині дня 31 січня відбу-
деться перше в Новому році повне місячне 
затемнення, яке, щоправда, закінчиться о 
16 год. 07 хв., ще до появи природного су-
путника Землі на нашому небосхилі. Однак 
у наших краях за умови ясного неба будуть 
доступні для спостережень завершальні 
часткові фази цього одного з найцікавіших 
небесних явищ: незвичного вигляду щер-
батий диск Місяця зійде над північно-схід-
ною ділянкою горизонту одночасно із захо-
дом Сонця о 16 год. 49 хв., за 22 хвилини 
до закінчення затемнення.

Протягом першої половини січня у пів-
денно-східному секторі передсвітанкового 
неба на тлі доволі тьмяного зодіакального 
сузір’я Терези можна бачити розташовані 
поруч планети Юпітер та Марс, перша з 
яких переважатиме за блиском другу при-
близно у 20 разів. Завдяки Юпітеру, який 
нині утримує першість за яскравістю серед 
усіх зореподібних світил, пошуки цієї пари 

не становитимуть жодних труднощів. На 
найменшій видимій відстані одна від одної 
планети перебуватимуть над ранок 7 січня, 
при цьому жовтогарячий Марс розташу-
ється трішки південніше. 11 січня до них 
долучиться серп «старого» Місяця.

У першій десятиденці січня низько над 
південно-східною частиною обрію орієнтов-
но за годину-годину з чвертю до сходу ден-
ного світила можна спробувати побачити 
ще й Меркурій – найскладнішу для знахо-
дження серед п’ятірки видимих неозброє-
ним оком планет. Хоча на цій ділянці небос-
хилу не буде світил, гідних його за блиском, 
для успішності пошуків на тлі з кожною хви-
линою все яскравішої ранкової заграви ба-
жано скористатися будь-якими біноклем чи 
зоровою трубою.

4 січня (за новим стилем) виповнюєть-
ся 375 років від дня народження одного з 
фундаторів сучасного природознавства, 
геніального англійського фізика, астроно-
ма і математика Ісаака Ньютона, серед го-
ловних заслуг якого – відкриття основних 
законів класичної механіки та закону всес-
вітнього тяжіння. У праці відомого фран-
цузького письменника і філософа-просвіти-
теля Франсуа-Марі Вольтера «Філософські 
листи» (1733 р.) є непідвладні часові гли-
бокого змісту рядки: «Нещодавно в одній 

іменитій компанії було порушене відоме ба-
нальне питання: хто з великих людей – Це-
зар, Александр Македонський, Тамерлан чи 
Кромвель – був більш великий. Один з учас-
ників дискусії зауважив, що, безсумнівно, 
насправді найвеличнішим був Ісаак Ньютон. 
Він дійсно мав рацію, адже якщо істинна 
велич полягає у тому, щоб, отримавши від 
Неба потужний талант, використати його 
для самоосвіти та просвіти інших, то люди-
на, подібна до Ньютона, котра з’являється 
хіба що раз на тисячоліття, беззаперечно 
велика, в той час як усі ці політики та за-
войовники, без яких не обійшлося жодне 
століття, зазвичай по суті є лише іменити-
ми лиходіями. Ми шануємо тих, хто воло-
діє умами силою своєї правди, а не тих, хто 
шляхом насильства створює рабів; тих, хто 
пізнав Усесвіт, а не тих, хто його спотворив».

На могилі великого англійця вирізьбле-
на епітафія поета А. Попа:

Природи лад, її закон
В одвічній темряві ховались.
Та Бог сказав: «Прийди, Ньютон!» 
– І все довкола освітилось…
Над ранок 20 січня Сонце перейде із зо-

діакального знаку Козорога (Capricornus) у 
зодіакальний знак Водолія (Aquarius).

Володимир БЕЗУГлий, 
аматор астрономії, м. Київ.

календар небесниЙ і ЗеМниЙ

січень – 2018
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футБолісти Макарівщини Під 
час зиМової Перерви

Після голу Євгенія Черналівського у ворота СК «Юніор» у рамках 9-го туру 
другої ліги чемпіонату Києва з міні-футболу, makariv.news вирішив поцікавити-
ся, як проводять зимову перерву футболісти Макарівщини.

Ми вже писали про початок чемпіона-
ту Макарівського району з міні-футболу та 
згадували другу лігу чемпіонату Києва з 
футзалу. Але виявляється, що наші земля-
ки грають не лише у цих турнірах.

Так, ФК «Ромстал» цієї зими  брав 
участь у Кубку Дем’яненка, який прово-
дився у грудні на полях бази «Динамо» 
(Київ) у Кончі-Заспі. 

Ця команда для нас цікава тим, що у 
її складі було семеро представників Ма-
карівщини: Руслан Лазебний, Юрій Бо-
римський, Валерій Хавченко, Сергій Кот, 
Олександр та Сергій Горбецькі й Денис 
Расюк.

За жеребом ФК «Ромстал» потрапив до 
групи Е разом з командами «ARP-410», ФК 

«Одесса» та «Свет на Востоке». У першому 
турі «Ромстал» переміг «Свет на Востоке» 
з рахунком 2:0. Один з голів забив Юрій 
Боримський. У другому турі було вирвано 
перемогу з рахунком 3:2 у «ARP-410». Один 
з голів на рахунку Сергія Горбецького. В 
третьому турі «Ромстал» зіграв у нульову 
нічию з ФК «Одесса». Попередження в грі 
отримав Валерій Хавченко. Набравши 7 
очок, «Ромстал» зайняв перше місце у своїй 
групі.

На 24 грудня у Кубку Дем’яненка були 
призначені ігри плей-офф, від 1/8 до фі-
налу. На першій стадії ФК «Ромстал» зій-
шовся з командою «Асмарал». Основний 

час матчу закінчився з 
рахунком 4:4, а в після-
матчевих пенальті пе-
ремогу святкував «Ром-
стал». Голи на рахунку 
Юрія Боримського, Сер-
гія Кота та Сергія Гор-
бецького. У між собою 
зійшлися вже добре 
знайомі ФК «Ромстал» 
та ФК «Одесса». Цього 
разу перемога була за 
командою з Південної 
Пальміри – 3:0. Таким 
чином, ФК «Ромстал» (а 
у його складі і наші зем-
ляки) залишили Кубок 
Дем’яненка на стадії 1/4 
фіналу.

Забігаючи наперед, 
зазначимо, що Кубок 
Дем’яненка – не єдиний 
турнір, де грають фут-
болісти з Макарівщини. 
Джерело: мakariv.news

додоМу –з ПереМогоЮ!
22–24 грудня в м. Рівне у спортивному залі «Інваспорт» відбувся ІV  Міжна-

родний турнір з настільного тенісу. Турнір був присвячений Міжнародному дню 
людей з інвалідністю і 80-річчю від дня народження Героя україни В’ячеслава 
Чорновола. 

чеМПіонат Макарівського 
району з Міні-футБолу

3-й тур 24 грудня 2017 р.
ФК «Копилів» – «Граніт» (с. Вільне) 6:1;

«Нива» (с. Копилів) – «Ветеран» (смт Макарів) 5:6;

ФК «Макарів» – «Зоря» (с. Королівка) 3:4;

«Спарта» (смт Макарів) – «Альянс» (с. Андріївка) 6:5;

«Старт» (с. Нові Опачичі) – «Партизан» (смт Кодра) 3:4;

СК «Юніор» (смт Макарів) – «Атлант» (с. Ситняки) 6:2;

«Фоса»(с. Фасова) – «Форсаж» (с. Копіївка) 8:4.

У зв’язку з новорічними святами наступний тур відбудеться 14 січня 2018 р.

Андрій КАЗМІРЧУК.

Підніжка «ЮніорівЦЯМ» від черналівського
24 грудня СК «Юніор» проводив заключний матч групи F другої ліги чемпіонату Києва з футзалу проти команди «Адвокати Київщини». у разі перемоги наша ко-

манда гарантувала собі перше місце в групі, отже про мотивацію говорити не доводилося. 
З перших хвилин «юніорівці» взяли 

м’яч під свій контроль і стали створювати 
небезпечні моменти біля воріт суперни-
ків. «Адвокати» у свою чергу лише відби-
валися. Важко згадати суперника, проти 
якого червоно-чорні в групі F грали так 
переконливо! 

Після великої кількості змарнованих 
можливостей СК «Юніор» таки забив гол. 
Роман Підорін на 14-й хвилині потужним 
ударом пробив голкіпера суперників – 
1:0. Але радіти довелось не довго. Вже 
на наступній хвилині «Адвокати» про-
вели, можливо, першу нормальну атаку, 
яка стала результативною – 1:1. 

Малюнок гри залишився незмінним – 
тотальний контроль м’яча «юніорівцями» 
і велика кількість змарнованих шансів, 
відчайдушна оборона «Адвокатів». 

Та все ж на 20-й хвилині нашій ко-
манді знову вдалося вийти вперед. Після 
прострілу з правого флангу та багатьох 
рикошетів найкраще в ситуації зорієнту-
вався Андрій Очеретюк, який і перепра-
вив м’яч у ворота – 2:1. До кінця першого 
тайму рахунок більше не змінювався. 

Здавалося, що наші опоненти мають 
щось змінювати у своїй грі, але, вийшов-
ши на другий тайм, вони знову встано-
вили у воротах «автобус». Проте, незва-

жаючи навіть на це, на 
початку другого тайму 
червоно-чорні мали за-
бивати 3-й гол. Роман 
Підорін головою про-
бивав у пусті ворота, 
але м’яч рукою вибив 
захисник. Роман  взяв-
ся пробивати і пенальті, 
та йому не пощастило – 
м'яч влучив у стійку. 

І все ж  таки завзя-
тому Роману вдалося 
забити гол  на 30-й хви-
лині гри  та зробити ра-
хунок 3:1. Зазначимо, 
що за весь цей час «Ад-
вокати Київщини» ство-

рили мінімальну кількість моментів. Але 
бувають матчі, в яких тактика «бий-біжи» 
стає сильнішою за «тікі-таку». 

На 33-й хвилині двоє гравців супер-
ників залишилися біля наших воріт. До-
чекавшись м’яча, Роман Назаров заби-
ває свій другий гол у зустрічі та скорочує 
відставання до мінімуму. 

А вже за хвилину у схожій манері ра-
хунок було зрівняно – 3:3. Автором гола, 
який відібрав два очки у наших земляків, 
став Євгеній Черналівський, граючий 
президент ФК «Здвиж» (с. Маковище). 
Він у зимовий час у складі команди «Ад-
вокати Київщини» бере участь в чемпіо-
наті Києва з футзалу.

У подальшому, як не намагалися 
«юніорівці», але вирвати перемогу їм не 
вдалося. Отже, 3:3 і СК «Юніор», пере-
граючи суперників по всіх статтях, втра-
чає два очки, а разом з ними і першу схо-
динку групи F.  Та все ж розчаровуватися 
не варто, адже в наступний етап другої 
ліги проходить по дві команди! 

Користуючись нагодою, вітаємо мо-
лоде покоління СК «Юніор», яке в рам-
ках чемпіонату Макарівського району з 
міні-футболу здобули першу перемогу 
у цьогорічному турнірі, до речі, над ді-
ючим чемпіоном «Атлантом» з рахунком 
6:2. Так тримати!

Андрій БУлАХ,
прес-служба СК «Юніор».

У змаганнях взяли участь спортсмени 
з Луганщини, Одеси, Житомирської об-
ласті, Донеччини, Волині і, звичайно, з 
Рівненщини.  В команду Київської області 
ввійшли  наші  землячки –Тетяна Рудків-
ська та Дар’я Борисова з Макарова, а та-
кож Євгеній Казімко з Баришівки.

У ході змагань наші спортсменки по-
казали чудову підготовку, адже тренував 
їх заслужений тренер України Олександр 
Каурайнен.  У результаті Тетяна зайняла І 
місце, а Дар’я – ІІ-е.  

Також і в командному  заліку Київщи-
на зайняла І місце. Перехідний Кубок іме-
ні В’ячеслава Чорновола, який вибороли 

наші спортсмени, тепер зобов’язує  ор-
ганізувати наступний, ювілейний турнір у 
Київській області. Така вже традиція: куди 
«поїхав» Кубок, там і відбуваються чергове  
змагання.  Тож побажаємо  спортсменам 
так підготуватися до них, щоб цей спор-
тивний трофей надовго затримався на 
Київщині.

 … А після змагань у Рівному учасни-
ки турніру пройшли урочистою ходою до 
пам’ятника Героя України В’ячеслава Чор-
новола, поклали квіти і хвилиною мовчан-
ня вшанували пам’ять патріота, громадя-
нина і людини з великої літери.

Інф. «М.в.».
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МАКАРІВСЬКА СЕлиЩнА РАДА СЬОМОГО СКлиКАння 
КиЇВСЬКОЇ ОБлАСтІ

РІШЕння
про встановлення ставок і пільг із 

сплати земельного податку на 2018 рік
Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 стат-

ті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», селищна рада вирішила:

1. Встановити на території Макарівської селищної ради:
1) ставки земельного податку згідно з додатком №1;
2) пільги для фізичних і юридичних осіб, надані відпо-

відно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу Укра-
їни, за переліком згідно з додатком №2. 

2. Оприлюднити рішення шляхом його публікації в газе-
ті «Макарівські вісті» та на офіційному сайті ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на постійну комісію з питань соціально-економічного роз-
витку, планування бюджету та фінансів, розвитку суб’єктів 
малого підприємництва, торгівлі та побуту.

4. Визнати таким, що втратив чинність з 01 січня 2018 
року пункт 4 додатку №3 «Положення про встановлення 
плати за землю на території Макарівської селищної ради» 
рішення Макарівської селищної ради від             16 червня 
2017 року № 366-20-VІІ «Про встановлення місцевих по-
датків і зборів на 2018 рік». 

5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.
Селищний голова                  В.я. токар.
смт Макарів 
21 грудня 2017 року
№ 459-26-VІІ
З додатками до рішення можна ознайомитись на сай-

ті Макарівської селищної ради за адресою http://www.
makrada.org.ua/ у розділах «Діяльність селищної ради», 
«Регуляторна політика» та у секретаря ради.

МАКАРІВСЬКА СЕлиЩнА РАДА СЬОМОГО СКлиКАння 
КиЇВСЬКОЇ ОБлАСтІ

РІШЕння
про встановлення ставок і пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, на 2018 рік

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, 
пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:

1. Встановити на території Макарівської селищної ради:
1) ставки  податку на нерухоме майно, відмінне від зе-

мельної ділянки, згідно з додатком №1;
2) пільги для фізичних і юридичних осіб, надані відповід-

но до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового 
кодексу України, за переліком згідно з додатком №2. 

2. Оприлюднити рішення шляхом його публікації в газеті 
«Макарівські вісті» та на офіційному сайті ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, 
планування бюджету та фінансів, розвитку суб’єктів малого 
підприємництва, торгівлі та побуту.

4. Визнати таким, що втратив чинність з 01 січня 2018 
року пункт 5 додатку №1 «Положення про податок на неру-
хоме майно, відмінне від земельної ділянки» рішення Мака-
рівської селищної ради від 16 червня 2017 року № 366-20-VІІ 
«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік». 

5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.
Селищний голова                  В.я. токар.
смт Макарів   21 грудня 2017 року  № 460-26-VІІ
З додатками до рішення можна ознайомитись на сай-

ті Макарівської селищної ради за адресою http://www.
makrada.org.ua/ у розділах «Діяльність селищної ради», 
«Регуляторна політика» та у секретаря ради.

ОГОлОШЕння
про проведення конкурсу

на право оренди комунального майна
Фонд комунального майна Макарівського району 

оголошує конкурс на право оренди частини нежитло-
вого приміщення їдальні Макарівського навчально-ви-
ховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня 
– районна гімназія», площею 3 кв.м., що розташована  
за адресою: Київська обл., Макарівський р-н., смт Ма-
карів, вул. Ватутіна, 10; частину нежитлового примі-
щення Макарівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – природничо-
математичний ліцей» площею 2 кв.м, що знаходиться 
за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, смт Ма-
карів,  вул. Піонерська, 3; частину приміщення Мака-
рівського навчально-виховного комплексу «Загально-
освітня школа І ступеня – районна гімназія» площею 12 
кв.м., що розміщена за адресою: Київська обл., Мака-
рівський р-н., смт Макарів, вул. Ватутіна, 10; частину 
приміщення їдальні Макарівського навчально-вихов-
ного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
природничо-математичний ліцей», площею 5 кв.м., що 
розміщена за адресою: Київська обл., Макарівський 
р-н., смт Макарів, вул. Піонерська, 3.

Дані приміщення перебувають на балансі відділу 
освіти, фізичної культури та спорту Макарівської РДА  
(ЄДРПОУ 02143712, р/р 31557206345270 в ГУДКСУ 
в Київській обл., МФО 821018 адреса: Київська обл., 
Макарівський р-н., смт Макарів, вул. Піонерська,15).

Умови конкурсу: використання об’єктів оренди 
для встановлення буфетів з реалізацією кондитер-
ських виробів та випічки; приготування обідів для дітей 
за батьківські кошти.

перелік матеріалів, які подають учасники кон-
курсу: заяву про участь у конкурсі, зобов’язання (про-
позиції) щодо виконання умов конкурсу; проект дого-
вору оренди, додаткові пропозиції до договору оренди 
(варіанти поліпшення орендованого майна); пропо-
зиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, 
гарантія тощо – відображаються в проекті договору 
оренди). 

Крім того, юридичними особами до заяви дода-
ються засвідчені належним чином копії установчих 
документів; копія виписки з ЄДРПОУ; документи, що 
посвідчують повноваження представника юридичної 
особи (у разі необхідності); фізичними особами – під-
приємцями – копія документа, що посвідчує особу – 
учасника конкурсу або належним чином оформлену 
довіреність, видану представнику фізичної особи; ко-
пія виписки з ЄДРПОУ. 

Документи подаються завірені належним чином.
Місце прийняття заяв на участь у конкурсі: 

Фонд комунального майна Макарівського району (кім. 
№ 6, Київська обл., Макарівський р-н, смт Макарів, 
вул. Дмитрія Ростовського, 30).

Кінцевий термін прийняття пропозицій на 
участь у конкурсі: 08.01.2018 року до 13:00.

Дата та час проведення конкурсу: 17.01.2018 року 
о 10:00.

Місце проведення конкурсу: зал засідань Мака-
рівської районної ради  (Київська обл., Макарівський 
р-н., смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 30).

Інша інформація: Додатково оголошення про 
проведення конкурсу на право оренди розміщене на 
сайті Макарівської районної ради www.makrada.gov.ua

Контактний телефон: 04578-52955.

вручили солодкі 
Подарунки

День святого Миколая, новий рік, Різдво – це все 
родинні свята, і дорослі й малі чекають у ці дні на 
якісь чудеса: примноження щастя й  здоров’я, удачі 
та благополуччя.

Але кожен з нас чекає на свій подарунок, чи то шука-
ючи його під подушкою, чи під ялинкою, а деяким Дід Мо-
роз приносить  його особисто. 

На території  Андріївської сільської ради започаткова-
но традицію,  вітати не лише вихованців дитячого садка 
та школярів, але й найменших жителів села. З цією метою 
за ініціативою сільського голови Анатолія Кибукевича  та 
небайдужих підприємців було придбано 197 новорічних 
подарунків для дітей.

У ці святкові дні сільський голова Анатолій Кибукевич 
разом з Дідом Морозом та Снігуронькою побували у до-
мівках, де є маленька дітвора. Вони  ще не відвідують до-
шкільний заклад, але також отримали солодкі подарунки.

Влаштувати свято – це завдання дорослих, про яке 
вони подбали заздалегідь.

Оксана КОСтЮШКО,
директор Будинку культури с. Андріївка.

ПереМоги ЮниХ талантів
Міністерство культури україни, Київська обласна державна адміністрація, управління культури, наці-

ональностей та релігій, Міжнародний благодійний фонд «Соняшник» провели Всеукраїнський фестиваль-
конкурс «Разом – граємо співаємо, танцюємо».

 На цьому конкурсі Макарівську 
дитячу школу мистецтв представ-
ляли два учасники. По класу форте-
піано – учениця шостого класу Вла-
дислава Федченко, яка виконала 
твір Сергія Рахманінова «Прелюдія 
до-дієз мінор», (клас викладача Ган-
ни Котигорошко). Влада  отримала 

І місце – це ще одна перемога цієї 
юної піаністки.  Так журі відзначило 
титанічну працю талановитого ви-
кладача  і її старанної,  дуже здібної 
учениці. 

 По класу скрипки свій відмінний 
результат продемонстрував Михай-
ло Бабич, учень четвертого класу, 

який виконав твір 
Олександра  Го-
ноболіни «Тан-
го злої собаки» 
(клас викладача 
Інни Яковенко, 
концертмейстер 
Алла Вітковська). 
До слова скажу, 
Інна Анатоліївна 
– молода  тала-
новита вчителька, 
яка теж у дитин-
стві навчалась по 
класу скрипки. 
Закінчила Мака-
рівську музичну 
школу, а згодом – 
вищий музичний 
заклад і поверну-
лася в наше сели-
ще навчати юних 
скрипалів. І їй це 
вдається. Діти із 
задоволенням хо-
дять на її уроки, 

беруть участь в усіх заходах школи. А 
результат  – у Михайла теж  І місце в 
цьому конкурсі.

Хочеться побажати вчителям 
здоров’я і побільше талановитих 
учнів, а Владиславі і Михайлу – нових 
творчих злетів!

Алла ВІтКОВСЬКА.   

свЯтий Миколай 
у виШиванЦі

Вже стало гарною традицією, що в День святого 
Миколая учні Макарівської  дитячої школи мистецтв  
зі своїми музичними дарунками приходять до дітей, 
які перебувають в Макарівському районному Центрі 
соціальної підтримки дітей та сімей «Промінь надії». 

Ось і 19 грудня 2017 року наші вихованці дали не-
величкий, але змістовний концерт для діточок. Звуча-
ли народні пісні – невмирущий «Щедрик», у виконанні 
дуету скрипалів Михайла Бабича й Данила Дикуна та 
пісня «Добрий вечір тобі, пане господарю» у виконанні 
молодшої концертної групи хорового ансамблю. 

Порадував маленьких глядачів яскравий виступ цим-
баліста Олега Токмакова та бандуристки Тіни Чихун. Ці-
каво було слухати дует викладача-гітариста Святослава  
Трощука та його учениці Валерії Гвоздіковської. Дебюту-
вала на цьому концерті й музична малеча – піаніст Нікіта 
Демчик та баяністка Вікторія Кот.

На завершення концерту вихованці закладу щиро по-
дякували юним музикантам, привітали їх також зі святом 
шоколадними дарунками. Підготувала та провела це му-
зичне свято Галина Кравченко, якій допомагали Святос-
лав Трощук та концертмейстер Алла Вітковська.

Галина КРАВЧЕнКО, 
викладач класу цимбал  Макарівської дитячої 

школи мистецтв.
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ПовідоМлення Про наМіри
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІCТЮ 

«АГРОФІРМА «КИЇВСЬКА» (Проммайданчик №1), що роз-
ташоване за адресою: Київська область, Макарівський 
район, с. Маковище, вул. Жовтнева, 1, повідомляє про на-
міри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря.

Адреса юридичної особи: 08034, Київська обл., Мака-
рівський район, с. Маковище, вул. Жовтнева, 1.

Підприємство займається розведенням великої ро-
гатої худоби молочних порід та вирощуванням зернових 
культур.

На території проммайданчика знаходяться: тварин-
ницький комплекс, овочесховище, зернопереробний 
комплекс, автозаправна ділянка, адмінбудівля, столярна 
дільниця та мехмайстерня.

Максимальний обсяг викидів забруднюючих речовин 
від стаціонарних джерел складе 3709,362 т/рік (в тому чис-
лі парникові гази – 3678,980 т/рік).

При роботі обладнання виділяються: аміак 4,680 т, сір-
ководень 0,360 т, метан 104,881 т, фенол 0,033 т, альдегід 
пропіоновий (пропаналь) 0,246 т, кислота капронова 0,295 
т, диметилсульфід 0,098 т, метилмеркаптан 0,033 т, діме-
тиламін 2,161 т, речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом 19,768 т, ді-
оксид вуглецю 3574,095 т, фреон 0,011 т, ртуть та її сполу-
ки у перерахунку на ртуть 0,000001 т, оксиди азоту (оксид 
та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту 0,624 т, 
оксид вуглецю 2,020 т, діазоту оксид 0,002 т, неметанові 
леткі органічні сполуки 0,013 т, залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 0,043 т, манган та його сполуки у 
перерахунку на діоксид мангану 0,0015 т, кремнію оксид 
0,000084 т, фториди добре розчинні 0,00018 т, фториди 
погано розчинні 0,00042 т, водород фтористий 0,000009 т, 
кислота сірчана 0,000054 т, вуглеводні насичені 0,00009 т, 
вуглеводні ароматичні 0,000000135.

За ступенем впливу на навколишнє середовище під-
приємство відноситься до 2 групи. Згідно з розрахунком 
приземних концентрацій на межі житлової забудови, пере-
вищення гігієнічних нормативів відсутні. Умови отримання 
дозволу – не перевищувати встановлені граничнодопусти-
мі викиди. 

Для ознайомлення з більш детальною інформацією 
про отримання дозволу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІCТЮ «АГРОФІРМА «КИЇВСЬКА» (проммай-
данчик №1) звертатися до ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» 
(розробник документів) за адресою: 02160, м. Київ, просп. 
Соборності, буд.15, оф. 229, тел./факс: (044) 494-21-48.

Зауваження та пропозиції щодо намірів підпри-
ємства просимо надсилати  в місячний термін після 
публікації до Макарівської районної державної адміні-
страції за адресою: 08000  смт Макарів, вул. Димитрія 
Ростовського, 30, тел. (4578) 5-14-44, факс (4578) 
5-21-81, електронна пошта: makadm@ukr.net.

Колектив Макарівської централізованої бібліотечної 
системи  сумує з приводу передчасної смерті заві-
дуючої  бібліотеки – філії смт Кодра 

Зінаїди Станіславівни  ГАйнУлІнОЇ
та висловлює співчуття рідним та близьким покійної.

Адміністрація, профспілкова організація, весь колектив 
Лишнянського НВО висловлюють щирі співчуття  вчителю 
фізики Наталії Павлівні Кириленко та вчителю початкових 
класів Юлії Павлівні Багінській, їхнім родинам   з приводу 
тяжкої втрати – передчасної смерті батька 

павла павловича ШЕВЧУКА. 
Сумуємо разом з вами.

24 грудня 2017 року  перестало битися серце 
павла павловича ШЕВЧУКА

– працівника Лишнянського НВО.
За роки роботи в школі Павло Павлович завжди за-

лишався  щирою, доброю та надійною людиною. Його 
життєвий шлях – зразок людської гідності, батьківської 
мудрості та розсудливості.

Колектив Лишнянського НВО висловлює глибоке 
співчуття рідним та близьким Павла Павловича з при-
воду тяжкої і непоправної втрати.

Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в 
наших серцях.

Розглянувши  подання Макарівської 
районної районної державної адміні-
страції, відповідно до пункту 17 частини 
1 статті 43 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про місцеві державні адміні-
страції», статті 77 Бюджетного кодексу 
України та враховуючи рекомендації по-
стійної комісії районної ради з питань 
бюджету та фінансів, районна рада 
ВиРІШилА:

Визначити на 2018 рік:
– доходи районного бюджету у сумі 

390 204 700 грн, в тому числі доходи 
загального фонду районного бюджету 
386 914 200 грн, доходи спеціального 
фонду районного  бюджету 3 290 500 
грн, згідно з додатком № 1 даного рі-
шення;

– видатки районного бюджету у сумі  
390 204 700 грн, в тому числі видатки 
загального фонду районного бюджету 
386 914 200 грн, видатки спеціального 
фонду районного бюджету 3 290 500 грн, 
згідно з додатком   № 3 даного рішення;

– загальний та спеціальний фонди 
районного бюджету є збалансованими, 
додаток № 2 до даного рішення.

2. Затвердити бюджетні призна-
чення головним розпорядникам коштів 
районного бюджету на 2018 рік у розрізі 
відповідальних виконавців за бюджет-
ними програмами, у тому числі по за-
гальному фонду 386 914 200  грн та спе-
ціальному фонду 3 290 500 грн згідно з 
додатком №3 до даного рішення.

3. Визначити оборотний касовий 
залишок бюджетних коштів районного 
бюджету у сумі  300 000 гривень. 

4. Затвердити на 2018 рік міжбю-
джетні трансферти згідно з додатком № 
5 до даного рішення.

Відповідно до пункту 20 «Прикінце-
вих та перехідних положень» Бюджет-
ного кодексу України визначено обсяг 
міжбюджетних трансфертів з районно-
го бюджету бюджетам місцевого само-
врядування на утримання дошкільних 
навчальних закладів, сільських, селищ-
них будинків культури, клубів та біблі-
отек на 2018 рік згідно з додатками № 
5-1, 5-2 до даного рішення за звернен-
ням сільських та селищних рад.

5. Затвердити на 2018 рік перелік 
об’єктів, фінансування яких буде здій-
снюватися за рахунок коштів бюджету 
розвитку, згідно з додатком № 6 до да-
ного рішення.

6. Затвердити на 2018 рік ре-
зервний фонд районного бюджету у  
сумі 400 000 гривень.

7. Затвердити перелік захищених 
статей видатків загального фонду ра-
йонного бюджету на 2018 рік за їх еко-
номічною структурою:

– оплата праці працівників бюджет-
них  установ;

– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчу-

вання;
– оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню;
– поточні трансферти місцевим бю-

джетам.
8. Затвердити в складі видатків ра-

йонного бюджету кошти на реалізацію 
місцевих (регіональних) програм у сумі  
2 340 600 грн згідно з додатком № 7 до 
даного рішення.

9. Установити, що у загальному 
фонді районного бюджету на 2018 рік:

– до доходів належать надходжен-
ня, визначені статтею 64 Бюджетного 
кодексу України;

– джерелами формування у частині 
фінансування є вільний залишок бю-
джетних коштів шляхом внесення змін 
до рішення про районний бюджет за ре-
зультатами річного звіту про виконання 
районного бюджету за попередній бю-
джетний період;

10. Установити, що джерелами 
формування спеціального фонду ра-
йонного бюджету на 2018 рік у частині 
доходів, фінансування та кредитування 
є надходження, визначені статтею 69-¹ 
Бюджетного кодексу України, а також 
залишки коштів спеціального фонду 
районного бюджету (крім власних над-
ходжень бюджетних установ) шляхом 
внесення змін до рішення про районний 
бюджет за результатами річного звіту 
про виконання районного бюджету за 
попередній бюджетний період.

11. Відповідно до статей 43 та 73 
Бюджетного кодексу України надати 
право Макарівській районній державній 
адміністрації отримувати у порядку, ви-
значеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових 
касових розривів районного бюджету, 
пов’язаних із забезпеченням захище-
них видатків загального фонду, в меж-
ах поточного бюджетного періоду за 
рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без на-
рахування відсотків за користування 
цими коштами з обов’язковим їх повер-
ненням до кінця поточного бюджетного 
періоду.

12. Надати право управлінню фі-
нансів Макарівської районної держав-
ної адміністрації:

 – укладати в установленому по-
рядку угоди з управлінням Державної 
казначейської служби України в Мака-
рівському районі  про отримання корот-
котермінових позичок на покриття тим-
часових касових розривів районного 
бюджету, пов’язаних із забезпеченням 
захищених видатків загального фонду, 
в першу чергу на оплату праці працівни-
ків бюджетних установ та нарахування 
на заробітну плату, придбання продук-
тів харчування та медикаментів, оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв в 
межах поточного бюджетного періоду 
за рахунок коштів єдиного казначей-
ського рахунку на договірних умовах 
без нарахування відсотків за користу-
вання цими коштами; 

– у межах поточного бюджетного 
періоду здійснювати на конкурсних за-
садах розміщення тимчасово вільних 
коштів районного бюджету на депозит-
них рахунках згідно з  Порядком, визна-
ченим Кабінетом Міністрів України;

– у межах загального обсягу бю-
джетних призначень окремо за загаль-
ним та спеціальним фондами районно-
го бюджету за обґрунтованим поданням 
головного розпорядника бюджетних 
коштів здійснювати перерозподіл бю-
джетних асигнувань, затверджених у 
розписі районного бюджету та кошто-
рисах, в розрізі економічної класифіка-
ції видатків бюджету;

– погоджувати подання на повер-
нення помилково або надміру зарахо-
ваних до районного бюджету платежів 
з відповідних бюджетних рахунків для 
зарахування надходжень, відкритих в 
органах Казначейства;

– здійснювати підкріплення кошта-
ми з відповідних рахунків районного 
бюджету для здійснення повернень по-
милково та надміру сплачених плате-
жів, відповідно до законодавства.

13. Відповідно до статті 23 Бюджет-
ного кодексу України надати право ра-
йонній  державній адміністрації:

– у межах загального обсягу бю-
джетних призначень головного розпо-
рядника бюджетних коштів здійснюва-
ти перерозподіл видатків бюджету за 
бюджетними програмами, включаю-
чи резервний фонд бюджету, а також 
збільшення видатків розвитку за раху-
нок зменшення інших видатків (окремо 
за загальним та спеціальним фондами 
бюджету) у порядку, встановленому Ка-
бінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 108 Бюджетно-
го кодексу України делегувати районній 
державній адміністрації:

– у міжсесійний період районної 
ради збільшувати (зменшувати) обсяги 
доходної та видаткової частин район-
ного бюджету в разі збільшення (змен-
шення) району обсягів міжбюджетних 
трансфертів з Державного бюджету 
України, здійснювати їх розподіл (пе-
рерозподіл) виходячи з фактично на-
рахованих обсягів відповідних пільг, 
субсидій та допомоги населенню, та у 
разі здійснення обласною державною 
адміністрацією протягом 2018 року 
перерозподілу субвенцій між їх  вида-
ми чи додаткового надання субвенцій,  
між головними розпорядниками коштів 
районного бюджету, а також інших суб-
венцій з обласного, селищних та сіль-
ських бюджетів та подальшим затвер-
дженням на сесії районної ради.

14. Якщо після прийняття рішення 
про районний бюджет повноваження 
щодо виконання функцій або надання 
послуг, на яке затверджене бюджетне 
призначення, передається відповід-
но до законодавства від одного голов-
ного розпорядника коштів обласного 
бюджету до іншого, дія бюджетного 
призначення не припиняється і засто-
совується для виконання тих самих 
функцій чи послуг іншому головному 
розпоряднику бюджетних коштів, якому 
це доручено за процедурою визначе-
ною частиною 6 статті 23 Бюджетного 
кодексу України.

15. Розпорядникам коштів районно-
го бюджету забезпечити в першочерго-
вому порядку потребу в коштах на опла-
ту праці працівників бюджетних установ 
відповідно до встановлених законо-
давством України умов оплати праці та 
розміру мінімальної заробітної плати; 
на проведення розрахунків за елек-
тричну та теплову енергію, водопоста-
чання, водовідведення, природний газ 
та послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами. Затвердити 
ліміти споживання енергоносіїв у на-
туральних показниках для кожної бю-
джетної установи, виходячи з обсягів 
відповідних бюджетних асигнувань (до-
даток 8 до даного рішення).

16. Головним розпорядникам коштів 
районного бюджету:

– у тижневий термін після затвер-
дження районного бюджету забезпе-
чити складання та затвердження ко-
шторисів доходів і видатків бюджетних 
установ, планів використання бюджет-
них коштів одержувачів коштів район-
ного бюджету і подати їх управлінню 
Державної казначейської служби Укра-
їни в Макарівському районі;

– затвердити ліміти споживання 
енергоносіїв у натуральних показниках 
для кожної бюджетної установи, вихо-
дячи з обсягів відповідних бюджетних 
асигнувань.

17. Установити, що керівники бю-
джетних установ утримують чисельність 
працівників та здійснюють фактичні ви-
датки на заробітну плату, включаючи ви-
датки на премії та інші види заохочень 
чи винагород, матеріальну допомогу, 
лише в межах фонду заробітної плати, 
затвердженого у кошторисах або пла-
нах використання бюджетних коштів.

18. Рішення набирає чинності з 01 
січня 2018 року.

19. Додатки № 1-8 до даного рішен-
ня є його невід’ємною частиною. 

20. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань бюджету та фі-
нансів.

Голова ради          О.О. Гулак.
смт Макарів
20 грудня 2017 року
№ 335- 19 - VIІ

Макарівська раЙонна рада сьоМого скликання
киЇвськоЇ області

рішення
про районний бюджет  Макарівського району на 2018 рік

лиШнянСЬКА СІлЬСЬКА РАДА пОВІДОМляє,  
що рішенням 21 сесії VII скликання від 22.12.2017 
року було  затверджено ставки земельного податку та 
орендної плати.

Ознайомитись з текстом рішення можна на 
сайті лишнянської ради або за адресою с. лишня, 
вул. Київська, 1-а. телефон 2-34-31.

ПовідоМлення Про наМіри
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІCТЮ 

«АГРОФІРМА «КИЇВСЬКА» (Проммайданчики №2 та №3), 
що розташовані за адресами: 

- Київська область, Макарівський район, с. Великий Ка-
рашин, вул. Миру, 41 (проммайданчик № 2),

- Київська область, Макарівський район, с. Великий Ка-
рашин, вул. Миру, 52 (проммайданчик № 3),

повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Адреса юридичної особи: 08034, Київська обл., Мака-
рівський район, с. Маковище, вул. Жовтнева, 1.

Відстань між промисловими майданчиками менше ніж 
500 м.

Підприємство займається розведенням великої ро-
гатої худоби молочних порід та вирощуванням зернових 
культур.

На території проммайданчика № 2 знаходяться: тва-
ринницький комплекс, зернопереробний комплекс.  

На території проммайданчика № 3 знаходиться мех-
майстерня.

Максимальний обсяг викидів забруднюючих речовин 
від стаціонарних джерел для проммайданчика №2 складе: 
2281,882 т/рік (в тому числі парникові гази – 2266,051 т/
рік).

При роботі обладнання виділяються: аміак 3,49 т, сір-
ководень 0,251 т, метан 95,9 т, фенол 0,023 т, альдегід про-
піоновий (пропаналь) 0,172 т, кислота капронова 0,205 т, 
диметилсульфід 0,068 т, метилмеркаптан 0,023 т, дімети-
ламін 1,506 т, речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом 10,075 т, ді-
оксид вуглецю 2170,151 т, фреон 0,0024 т, оксиди азоту 
(оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту 
0,006 т, оксид вуглецю 0,006 т, діазоту оксид 0,00012 т, не-
метанові леткі органічні сполуки 0,0013.

Максимальний обсяг викидів забруднюючих речовин 
від стаціонарних джерел для проммайданчика № 3 складе: 
0,402 т/рік (в тому числі парникові гази – 0,393 т/рік).

При роботі обладнання виділяються: метан 0,0000192 
т, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не-
диференційованих за складом 0,00714 т, діоксид вуглецю 
0,393 т, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахун-
ку на діоксид азоту 0,0008 т, оксид вуглецю 0,0007 т, діа-
зоту оксид 0,0000154 т, неметанові леткі органічні сполуки 
0,000173.

За ступенем впливу на навколишнє середовище під-
приємство відноситься до 2 групи. Згідно з розрахунком 
приземних концентрацій на межі житлової забудови, пере-
вищення гігієнічних нормативів відсутні. Умови отримання 
дозволу – не перевищувати встановлені граничнодопусти-
мі викиди. 

Для ознайомлення з більш детальною інформацією 
про отримання дозволу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІCТЮ «АГРОФІРМА «КИЇВСЬКА» (проммай-
данчики № 1 та № 2) звертатися до ТОВ «СПЕЦЕНЕРГО-
КОМПЛЕКС» (розробник документів) за адресою: 02160, 
м. Київ, просп. Соборності, буд.15, оф. 229, тел./факс: 
(044) 494-21-48.

Зауваження та пропозиції щодо намірів підпри-
ємства просимо надсилати  в місячний термін після 
публікації до Макарівської районної державної адміні-
страції за адресою: 08000  смт Макарів, вул. Димитрія 
Ростовського, 30, тел. (4578) 5-14-44, факс (4578) 
5-21-81, електронна пошта: makadm@ukr.net.
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   ДОРОГО купуєМО
кОРів, кОней та МОлОДняк.
т е л е ф о н и :  0 6 7 - 7 7 6 - 9 5 - 9 4 ; 

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

закуПівлЯ Меду, воску, Мерви. 
оБМін вощини. 

 Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ 
  ТА БДЖОЛОІНВЕНТАРЯ. 
тел.:  068-877-92-52; 095-453-22-60.

:::  реклаМа та оголошення :::

КУпиМО СтАРІ 
МОтОциКли 

та з/ч до них в будь-якому стані:  
М-72, М-61, К-750, иЖ-49, 
иЖ-350, МВ-750, Мт-12 та 
інші.
 БМВ, ДКВ, ZUNDAPP, NSU, 
AVO, тиЗ, Індіан, триумф.
З/ч: рами, мотори, колеса, 
коляски, баки, кермо, фари, 
крила в в будь-якому стані! 
Оцінка кожної деталі!

тел.: 099-021-70-53; 
097-020-40-40 (Віталій).

Шлемо щирі вітання з нагоди
90-річчя з Дня народження –

Ганні петрівні СнІГиР із Гавронщини;
Олександрі Кирилівні САлЮК із Андріївки;
Антоніні Станіславівні МОРГУлЕцЬ та 
цезарії павлівні СВІДЕРСЬКІй із Забуяння;

80 річчя з Дня народження –
Ользі Микитівні тЕлЕцЬКІй із Комарівки та
Івану Андрійовичу ОтРОШКУ із н.Опачичів.
Шановні іменинники!
Вітаємо сердечно з ювілеєм, 
Здоров’я, щастя зичим не на рік — 
На все життя бажаєм щиро, 
Щоб радісним і довгим був Ваш вік, 
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

З повагою, Президія Макарівської 
районної організації ветеранів україни.

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.

ПродаЮ коня (8 років, робочий). 
телефон 095-570-87-92.

Зварювання алюМінію, 
нержавіючоЇ сталі та інше 

(аргон) в с. лоЗовик. 
тел. 096-701-14-30 ( Валерій).

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

тОВ «Слобода КО» запрошує на роботу: 
лаборантів (хіміків) у лабораторію 

по виробництву харчових продуктів.
Ми пропонуємо стабільну заробітну плату та офіцій-

не працевлаштування.

тел.: (044) 331-92-51; 066 -138-50 -38.

атП «транс логістик» 
(с. Копилів, Макарівський р-н)

пОтРібен на пОстійну РОбОту 
автОелектРик.

тел.: 056-373-81-25; 050-480-49-73 (Галина).

акція в МагаЗині 
«Золото. срібло»

(ПобуткоМбінат, 2 Поверх)
на вас чекає великий вибір золотих, 

позолочених та срібних виробів.
З 29 по 31 грудня кожному 
покупцю ШАМпАнСЬКЕ в подарунок.
ЗАВІТАйТе ЗА нОВОРІЧнИМИ ПАДАРунКАМИ!* * * * * * * * * *

РЕСтАВРАцІя пОДУШОК.
тЕл. 067-102-96-69.

Виїзна майстерня 
під’їде до вашого будинку 

БЕЗКОШтОВнО.

плАХтянСЬКА СІлЬСЬКА РАДА 
пОВІДОМляє:

На засіданні сесії Плахтянської сіль-
ської ради було ухвалено рішення № 260-
13-VII від 12.12.2017 року «Про затвер-
дження Плану діяльності Плахтянської 
сільської ради з підготовки проектів регу-
ляторних актів  на 2018 рік».

З даним рішенням можна ознайо-
митись в приміщенні сільської ради за 
адресою: с. плахтянка, вул. Кавказь-
ка, 1.

здаЮ Будинок 
в гавронщині.

телефон 096-972-58-83.

Консультація та допомога на відстані 
в складному сімейному житті. 

повернення  коханої людини. позбавлення 
алкогольної залежності та різних недуг.  

телефон 068-938-91-99.

д о с т а в л Ю :  ч о р н о з е М ,   д о Ш к и ,
П і с о к ,  щ е Б і н ь ,  г н і й ,  г р у н т ,  Б р у с , 

д у Б о в і  с т о в П ч и к и . 
т е л . :  0 9 7 - 2 3 0 - 5 1 - 7 8 ;  0 9 9 - 2 4 0 - 4 3 - 3 9 .

Цими чудовими днями свій 55-річний ювілей відзначає 
Анатолій павлович пРОХОРОВ!

Свій ювілей Ви зустрічаєте в розквіті творчих сил, 
збагачені життєвим досвідом. Сумлінною багаторіч-
ною працею, доброзичливими стосунками з колегами 
в нашому колективі Ви заслужили велику повагу. Нехай 
Ваша життєва дорога в’ється по висхідній, нагороджує 
здоров’ям, щастям, радістю та всіма земними благами. 
Прийміть від нас щирі вітання і найкращі побажання до-
бра, благополуччя, Божої благодаті та всіляких гараздів 

Вам і Вашій родині на многії літа!
Хай цвіте, не в’яне із роками доля, 
Нехай літ щасливих птаха накує.
Від землі Вам – сили, від води – здоров’я, 
А добра – від сонця хай Господь дає!

З повагою, адміністрація і 
трудовий колектив ТОВ «Слобода КО».

1 січня святкуватиме свій День народження керівник 
шахової секції «Чотири коня», що працює при клубі СК 
«ЮНІОР»

Аркадій петрович МиХАйлОВСЬКий.
Шановний імениннику! Ви – серйозна і мудра люди-

на! Ми дуже цінуємо Ваш талант, і поважаємо Ваш досвід. 
Дякуємо Вам, що за допомогою шахів вчите наших дітей 
логічно мислити, бути уважними і вмінню 
долати труднощі та планувати власні дії.

З нагоди Дня народження зичимо Вам 
щастя, здоров’я, достатку, енергії, постій-
ного вдосконалення своєї майстерності, 
незламної волі та багато яскравих партій, 
комбінацій, фантастичних задумів і блис-
кучих перемог як у шахах, так і в житті! 
Азарту! Куражу! Лише вірних рішень!

Вдячні батьки вихованців, 
які відвідують секцію «Чотири коня».

щирі вітання

МАКОВиЩАнСЬКА СІлЬСЬКА РАДА пОВІДОМляє:
на засіданні сесії Маковищанської сільської ради було 
ухвалено рішення «Про затвердження Плану діяльності Ма-
ковищанської сільської ради з підготовки проектів регуля-
торних актів  на 2018 рік».

З даним рішенням можна ознайомитись в примі-
щенні сільської ради за адресою: с. Маковище, вул. 
центральна, 59.

3 січня святкуватиме своє 80-річчя з Дня народження 
коханий чоловік, турботливий батько, люблячий дідусь

Михайло Федорович пРиХОДЬКО.
Тож з такої чудової нагоди шлемо імениннику свої 

побажання:
Нехай цей день веселою казкою
Рано-вранці в Твій дім ввійде,
Обдарує Тебе здоров’ям і ласкою,
Радість і свято нехай принесе.
Ти багато зробив такого,
Щоб на землі залишити слід,
Бажаємо щастя Тобі неземного,
Здоров’я, усмішки й життя довгих літ!
З повагою і любов’ю: дружина, син, 

онуки та правнуки.  

* * * * *

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯИ № 456552, виданий 7 жовтня  
2011 року Управлінням держкомзему у Макарівському 
районі  на підставі Рішення Маковищанської сільської 
ради від 12.03.2008 року № 82-ХІ-V, зареєстрований в 
Книзі записів реєстрації за № 322270001003857, када-
стровий номер ділянки 3222784600:05:005:0217 на ім’я 
МАКАРЕнКО Олени Миколаївни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯД № 966609, виданий 7 грудня 
2007 року Управлінням земельних ресурсів у Макарів-
ському районі  на підставі Договору міни від 25 жовтня 
2007 року № 8577, зареєстрований в Книзі записів реє-
страції за № 010733000687, кадастровий номер ділянки 
3222781800:02:001:0082 на ім’я КОЗиРЕнКО Юлії Ва-
леріївни, вважати недійсним.

31 грудня святкуватиме 18-річчя з Дня народження 
дорога наша онучка, рідна донечка, любима сестричка

наталія Олександрівна КлиМЕнКО.
Наталочко, сонечко ясне!
Ти, наче квітка, ніжна, прекрасна!
Хай золоті Твої мрії здійсняться,
Хай синій птах принесе Тобі щастя.
Хай Твоє серденько завжди радіє,
Хай в ньому квітнуть добро і надія!
Щоби усмішка Твоя не згасала
І щоб удача тебе обіймала!

З любов’ю:  бабуся наташа, дідусь Петро, 
матуся Маша, братики Віталік та Петя, 

сестричка Аліна.

* * * * *
Щиро вітаємо з 65-річчям від  Дня народження учасни-

цю аматорського вокально колективу «Горлиця»
ніну петрівну пЕтРЕнКО.

Шановна імениннице! Бажаємо Вам:
Щоб життя складалося з любові,
З успіхів, із радості й добра.
Щоб купались у міцнім здоров’ї
І у серці мрія щоб жила.
І щоб так було ще сотню років:
Море друзів, радість від дітей,
Щоб ніколи Вас не обминали
Шана і повага від людей!

З повагою: Пашківська сільська рада 
та колектив «Горлиця».

Щиро вітаємо з 30-річчям від Дня народження за-
ступника з виховної роботи Пашківської ЗОШ І-ІІІ ст.

тамілу Григорівну ЗАпОтІЧнУ.
Шановна імениннице! 
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 Ваші мрії!

З повагою, Пашківська сільська рада 
та колектив «Горлиця».

* * * * *

1 січня зустріне свій 50-річний ювілей 
з Дня народження

Олег Миколайович КОцЮБА.
Дорогий наш імениннику!
Ми Тебе щиро вітаємо, 
Щастя, здоров’я і миру бажаємо. 
Зичим Тобі достатку, любові й тепла, 
Від друзів – поваги, від людей – добра.
Щоб Твоє здоров’я, як кремінь, було, 
Щоб щастя сімейне його берегло, 
Щоб радість постійно була на порозі, 
А лихо — у дуже далекій дорозі!

З любов’ю: батько, сестра Алла з 
чоловіком Колею, племінник Славик 

із дружиною настею та Єва.

* * * * *

Продаю 
домашні перепілки

 (живу птицю або тушку) та яйця. 
ТЕЛ.  093-280-78-82.

•
•
•
•
•

работа в києві  
З/п: 10000-35000 грн

в новиЙ елітниЙ 
клуб Потрібні:

Офіціант;
Адміністратор;
Хостес;
Вокалісти;
Піджеї.

тел.: (068)-854-28-62, 
(093)-267-72-20.

Іногороднім допомога з житлом.
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«Життя – це великий супермаркет. Бери що хочеш, але не забувай, каса попереду. 
За все доведеться платити».         Аль ПАЧІНО.

ОВЕн (21.03–20.04). Запасiться 
терпiнням. Якщо у вас є стимул, 
то результати зусиль на цьому 
тижнi будуть вражаючими. Навiть, 
якщо вами керуватимуть амбiцiї, 
вам вдасться спрямувати цю 
енергiю на користь справi. У 

першу половину тижня має вiдбутися багато 
рутинної роботи. Але з четверга життя стане 
цiкавiшим i рiзноманiтнiшим. Смiливо мiняйте 
те, що вас не влаштовує  – особистий iмiдж, 
стиль вiдносин, деталi iнтер’єру. Це тiльки 
початок процесу змiн, але ви встигнете 
увiйти у смак.
Сприятливi днi: 1, 2; несприятливi: 7.

тIлЕцЬ (21.04–21.05). Поспi-
шайте впоратися зi справами, до 
яких нiколи не доходили руки. Цей 
тиждень допускає працьовитiсть, 
терпiння i здатнiсть зосередитися 
на тому, що особливо важливе. 
Ви працюєте на своє майбутнє. 

До четверга ваша активнiсть буде особливо 
результативною. З другої половини тижня 
можуть з’явитися новi iдеї або партнери 
виступлять з iнiцiативами. Змiни пiдуть на 
користь, але до деталей нових проектiв 
поставтеся з особливою увагою. Не 
поспiшайте з остаточними вiдповiдями, але 
й не iгноруйте новi можливостi.
Сприятливi днi: 6; несприятливi: 2.

БлиЗнЮКи (22.05–21.06). 
Проявляйте наполегливiсть там,  
де вiдчуваєте перспективу i мож 
ливiсть розвинути тему у 
вигiдному для вас напрямi. 

Вашi апетити ростуть, i витрати можуть 
виявитися iстотними. Купуйте тiльки необ-
хiднi речi, особливо, якщо плануєте дорогi 
покупки. Вiдразу думайте про те, як вiдновити 
послаблений бюджет. Цього тижня у вас 
є шанс закласти основи нової справи або 
провести вигiднi переговори. Кращий день 
для таких цiлей – четвер. Вихiднi принесуть 
вам новi враження, життя почне набирати 
оберти.
Сприятливi днi: 2, 4; несприятливi: 1.

РАК (22.06–22.07). Хороший 
час для втiлення ваших задумiв. 
Прагнiть менше звертати увагу 
на ускладнення у вiдносинах з 
партнерами – спiльнi завдання 
об’єднають вас. Заводьте 

новi зв’язки, знаходьте з оточуючими 
взаємовигiднi iнтереси. Зараз ваш успiх 
багато в чому визначається партнерськими 
програмами. До вибраної мети необхiдно 
рухатися непохитно, не вiдволiкаючись 
на другоряднi заходи. Скоро в життi 
з’явиться бiльше рiзноманiтностi i приємних 
можливостей, але поки варто переглянути 
деталi справи, яка потiм працюватиме на 
вас.
Сприятливi днi: 1; несприятливi: 6.

лЕВ (23.07–23.08). Не 
дивлячись на те, що буде до- 
статньо форс-мажорних обс- 
тавин, прагнiть не хапатися 
за кiлька справ вiдразу. Зараз 
ваша увага майже повнiстю 

зосереджена на роботi. З’являється мож-
ливiсть пiднятися вище кар’єрними сходами 
або полiпшити матерiальне становище. 
Робiть реальнi кроки в цьому напрямi, 
iнакше шанс може бути упущений. Нервовi 
перевантаження знiмайте в спортзалi. У 
особистому життi назрiває переворот. I 
якщо ви позбавите кохану людину уваги, 
то ви вислухаєте про себе багато нового i 
несподiваного.
Сприятливi днi: 3, 4; несприятливi: 7.

ДIВА (24.08–23.09). Прек-
расний час для втiлення в жит-
тя ваших планiв. Покваптеся 
– таких тижнiв не так багато в 
роцi. Берiть розгiн в справах, 
розширюйте спiвпрацю, укла-

дайте угоди. Найбiльш сприятливi днi для 
таких цiлей – середа i четвер. Особистi i 
дiловi вiдносини зараз мають багато точок 
зiткнення. Вам добре з тими, з ким є спiльнi 
мета й  iнтереси. Починаючи з вихiдних, ви 
вiдчуєте, що подальший успiх залежить не 
тiльки вiд працездатностi й терпiння, але й 
вiд спiлкування з оточуючими. Вам необхiдна 
хороша розрядка i порцiя нових вражень.
Сприятливi днi: 2; несприятливi: 6.

тЕРЕЗи (24.09–23.10). Ваша 
потреба мати все найвищої 
якостi зараз набуває конкретного 
сенсу. Ви знаєте, чого хочете i як 
цього досягти. Налаштовуйтеся 
добре попрацювати. Цей тиж-

день принесе прогрес у справах, але поки 
краще орiєнтуватися на перспективу, 
удосконалювати, змiцнювати i розвивати. 
До будь-яких серйозних змiн ви будете ста-
витися  дуже емоцiйно. Не поспiшайте що-
небудь мiняти в партнерських вiдносинах. 
Ваш безневинний флiрт i успiх у протилежної 
статi може виявитися випробуванням для 
постiйного партнера.
Сприятливi днi: 1, 2; несприятливi: 5.

СКОРпIОн (24.10–22.11). Цього 
тижня вам належить розiбратися 
з перспективами партнерських 
вiдносин. Договiрнi зобов’язання 
теж зажадають перегляду. 
Роздiлити з кимось навантаження 
зараз може виявитися хорошим 

рiшенням. Так вам вдасться зосередити 
свої сили на дiлi, яке принесе очевиднi 
результати. Любовне життя обiцяє бути 
насиченим. Ви настроєнi рiшуче розiбратися 
в деяких своїх пiдозрах, i вiдверта розмова 
з близькою людиною буде бальзамом для 
вашої душi. Але з важливими рiшеннями 
почекайте до наступного тижня.
Сприятливi днi: 4; несприятливi: 2.

СтРIлЕцЬ (23.11–21.12). До 
четверга буде багато роботи. 
Наберiться терпiння, оскiльки 
зараз ви закладаєте основи 
того, що принесе дивiденди в 
майбутньому. Максимум уваги 

придiлiть фiнансовим питанням. Ви завжди 
ранiше iнших бачите мету, i в черговий 
раз можете стати iдейним натхненником у 
своєму колективi. З четверга з’являться новi 
iдеї, але бажання перемкнутися на особистi 
iнтереси може виявитися сильнiшим. 
Приємне з корисним вдасться поєднати, 
запланувавши на кiнець тижня дiловi поїздки. 
В недiлю вибирайте заняття спокiйнiшi.
Сприятливi днi: 1, 6; несприятливi: 7.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01). Пра-
цюйте, закохуйтеся, починайте 
новi справи – тиждень обiцяє вам 
успiх у будь-якому вибраному 
напрямi. Особливо успiх 
супроводжуватиме в першi три 

днi. Непомiтно для себе ви зможете закласти 
основу для розвитку подiй на декiлька мiсяцiв 
вперед. З четверга буде корисно зацiкавити 
своїми проектами партнерiв. Зав’язуйте 
новi знайомства, якщо вiдчуваєте, що 
це розширить вашi перспективи. Але 
намагайтеся, щоб успiх не запаморочив вам 
голову, оскiльки смуга напружених моментiв 
у близьких  стосунках вже не за горами.
Сприятливi днi: 4; несприятливi: 6.

ВОДОлIй (21.01–19.02). Ос-
таннiм часом ви демонстрували 
чудеса працездатностi. Не 
зупиняйтеся на серединi 
шляху до успiху. Пiдiйдiть 

вiдповiдально до тих тем, вiд яких залежить 
ваше матерiальне становище. Якщо 
почали в будинку ремонт, то займiться 
найскладнiшими роботами. Врахуйте, що з 
четверга ваше терпiння може виснажитися й 
iнтереси з’являться новi. Любов почне «кру-
тити» голову. I хоча в цiй темi на вас чекає 
чимало переживань, але в потрiбний момент 
ви справите позитивне враження. Готуйтеся 
до нового етапу в своєму життi i завершуйте 
старi справи.
Сприятливi днi: 3, 17; несприятливi: 5.

РиБи (20.02–20.03). Поставте 
основною задачею фiнансовi iнте- 
реси i розвивайте всi теми, якi  
зроблять ширшими  вашi перс-
пективи. Довiртеся власному 
чуттю вигоди i не соромтеся 

егоїстичних спонукань. Незабаром ситуацiя 
змiниться, а поки вам необхiдно зміцнити свої 
тили. У четвер порадуйте себе якою-небудь 
значною покупкою або влаштуйте вечiрку 
для друзiв. У вихiднi у вас можуть з’явитися 
невiдкладнi домашнi справи або доведеться 
допомагати комусь із родичiв. Це хороший 
час для роботи на дачi, пересадки кiмнатних 
рослин i вiдпочинку на природi.
Сприятливi днi: 1; несприятливi: 2.

Склала список справ, якi менi 
необхiдно зробити у зв`язку з 
майбутнiм Новим роком. Перечи-
тала i вини кло у мене питання: А 
Новий рiк – точно свято?

Шановнi, колеги! Фразу гендирек-
тора, яку розiс лали вам у чатi: «З 
Новим роком, собаки!», слiд читати 
без коми.

Зустрiч однокласникiв було 
вирiшено органiзувати на яхтi 
двiєчника Сергія.

Табличку «Левiв не го дувати» на 
клiтцi в зоопарку всi читали. I лише 
приби ральник знає, що iз зво-
ротної сторони клiтки на писано: 
«Людей не їсти!».

З теперiшнiм би розумом та назад 
в молодiсть... Вже я б дурощi тво-
рив набагато цiкавiше!

Сусіди Марії знизу поду мали, що 
її особисте життя налагодилось. А 
вона про сто купила собі скакалку.

– Ура-а-а!!! Дочекалася!!! Вiн те-
лефонує! Мiй коханий телефонує. 
Так. Всiм тихо: Альо, шо треба?

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 


