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ПередПлата газети 
«Макарівські вісті» на 2018 рік! 

Шановні читачі!
Редакція газети «Макарівські ві-

сті» щиро вдячна жителям Мака-
рівщини, які обрали нашу газету в 
якості інформаційного ресурсу. Дя-
куємо, що ви завжди з нами! Редак-
ція цінує відгуки, пропозиції та кри-
тику, яка надходить від вас. Саме ви 
надихаєте нас робити цікаві статті 
та інтерв’ю,  публікувати корисну 
інформацію. Ми прагнемо своєчас-
но і неупереджено подавати новини 
Макарівщини такими, якими вони 
є. Висвітлювати події: політичного, 
економічного, соціально-культур-
ного 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!

скаЖи, Що Буде 
в іМені твоЇМ, вулиЦе…

6 січня 2018 р. в Україні відзначали 80-річчя від дня народження Васи-
ля Стуса. З Макарівщиною доля не  пов’язала  відомого  українського по-
ета, однак у листопаді 2015 р. на карті Макарова з’явилася вулиця Василя 
Стуса. Думаємо, що тим, хто на ній мешкає, цікаво дізнатися більше про 
Василя Стуса. 

Василь Семенович 
Стус народився 6 січ-

ня 1938 р. в с. Рахнівка Гай-
синського району Вінницької 
області. Був четвертою дити-
ною в сім’ї. У 1939 р. батьки 
– Семен Дем’янович та Ірина 
Яківна – переселилися в м. 
Сталіно (нині Донецьк), аби 
уникнути примусової колек-
тивізації. Батько завербував-
ся на один із хімічних заводів. 
Ще через рік (1940 р.) батьки 
забрали туди своїх дітей.

У 1944–1954 рр. Василь 
навчався в Донецькій міській 
середній школі № 265 і за-
кінчив її зі срібною медаллю. 
Василь вступив на історико-
філологічний факультет педа-
гогічного інституту м. Сталіно. 
В студентські роки він постій-
но і наполегливо працював 
у бібліотеці разом з Олегом 
Орачем, Володимиром Мі-
щенком, Анатолієм Лазарен-
ком, Василем Захарченком, 
Василем Голобородьком, 
був членом літературного 
об’єднання «Обрій».

З ГЛИБИН ІСТОРІЇ:ПаМ’Ятні дати та ЮвілеЇ 
у 2018 р.

Нещодавно Постановою Верховної Ради України було затверджено перелік 
пам’ятних дат і ювілеїв на 2018 р. Багато з них дотичні до Макарівщини. У попе-
редньому році подібні дати у більшості своїй відзначалися закладами культури та 
були проігноровані на районному рівні. Цікаво як буде цього року?

' стор.  5.

«… 4. Рекомендувати Міністерству 
культури України забезпечити організацію 
у закладах культури тематичних виставок, 
експозицій, присвячених пам’ятним датам 
і ювілеям 2018 року.

… 7. Рекомендувати органам місце-
вого самоврядування розробити та за-
твердити з урахуванням пропозицій Укра-
їнського інституту національної пам’яті 
переліки пам’ятних дат і ювілеїв 2018 
року, що відзначатимуться на місцевому 
рівні...»

цього року на державному рівні від-
значатимуться такі пам’ятні дати та 
ювілеї:

I. Відомих подій в Україні:
1120 років з часу першої писемної 

згадки про місто Галич (нині – Івано-Фран-
ківської області) (898);

1030 років з часу хрещення Київської 
Русі (988);

1000 років з дня першого богослу-
жіння у Софійському соборі в місті Києві 
(24.05.1018);

650 років з часу надання магдебурзь-
кого права місту Судовій Вишні (нині – 
Львівської області) (1368);

625 років з часу надання магдебурзь-
кого права місту Жидачеву (нині – Львів-
ської області) (1393);

500 років з часу надання магдебурзь-
кого права місту Ковелю (нині – Волин-
ської області) (1518);

400 років з часу походу гетьмана Пе-
тра Конашевича-Сагайдачного на Москву 
(1618);

350 років з часу проголошення Пе-
тра Дорошенка гетьманом всієї України 
(1668);

250 років з часу початку Коліївщини – 
повстання на Правобережній Україні (тра-
вень 1768);

250 років з часу відкриття у місті Києві 
музичної школи – першого професійного 
навчального закладу в місті (1768);

220 років з часу заснування комуналь-
ного закладу «Дніпропетровська обласна 
клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова» (1798);

150 років з часу заснування міста 
Краматорська (нині – Донецької області) 
(1868);

150 років з часу заснування Київсько-
го інституту музики ім. Р.М. Глієра (1868);

150 років з дня заснування у місті 
Львові культурно-освітньої громадської 
організації «Просвіта» (20.12.1868);

125 років з часу виходу першої в США 
україномовної газети «Свобода» (1893);

125 років з часу відкриття Трипільської 
археологічної культури в Україні (1893);

' стор.  2.

Олеся РИКОВА: «систеМа ПраЦЮЄ 
Повільно, насидЖені МісЦЯ і звичку 

«Брати» ніХто не відМінЯв...»
Напевно більшість читачів у передноворічному випуску газети «Макарівські вісті» 

звернула увагу на слова подяки військовослужбовців волонтеру з Макарова Олесі Ри-
ковій. Для нас вони стали дещо несподіваними. Адже, скажемо чесно, про діяльність 
цієї тендітної дівчини ми майже нічого не знали. Як виявилося згодом, це і не дивно, 
адже свою волонтерську діяльність вона майже не афішує. А зроблено нею наразі дуже 
багато. Ми не змогли залишити діяльність Олесі поза увагою, і не взяти інтерв’ю у тако-
го цікавого співбесідника. А їй є що розповісти…

– пані Олесю, звідки 
Ви родом?

– З Макарова.
– нам доводилося 

чути, що Ви були одні-
єю з тих, хто рятував від 
знищення документи 
про злочинну діяльність 
януковича. це дійсно 
так? Розкажіть деталь-
ніше...

– Дмитро Гнап напи-
сав у facebook, що по-
трібна допомога, – я й від-
гукнулася. Взяла сканер і 
поїхала в Межигір’я. 

Ми розташувалися в 
одному із будинків для 
гостей. Документів вило-
вили з озера дуже багато. 
Спочатку їх сушили в са-
уні, а потім сканували. За 
великим столом у вітальні 
нас було чоловік 10 зі ска-
нерами – за день ми не 
змогли здолати і десятої 
частини...

З тих, хто приїхав допомогти як і я, 
були і студенти, і підприємці... Поруч зі 
мною сиділа дружина посла України, не 
буду казати в якій країні. Тоді я дуже зди-
вувалася і подумала про неї – «смілива».

Всі документи є у відкритому доступі на 
сайті yanukovychleaks.org, тому не буду роз-
казувати про ті суми витрат на кожне бра зі 
слонової кістки і догляд за газонами, і …про 
«прожитковий мінімум». ' стор.  4.
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Закінчення. поч. на 1 стор.
125 років з часу заснування Львівського історичного 

музею (1893);
120 років з часу заснування Національного універси-

тету біоресурсів і природокористування України (травень 
1898);

100 років з часу запровадження в обіг перших пошто-
вих марок Української Народної Республіки (УНР) та За-
хідноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) (1918);

100 років з часу заснування Національного заслуже-
ного академічного симфонічного оркестру України (1918);

100 років з часу створення Кобзарського Хору (нині – 
Національна заслужена капела бандуристів України ім. Г. 
Майбороди) (1918);

100 років з часу заснування Державного драматич-
ного театру у місті Києві (нині – Дніпропетровський ака-
демічний український музично-драматичний театр імені 
Тараса Шевченка) (1918);

100 років з дня ухвалення резолюції про 
об’єднання Кубанської Народної Республіки та 
Української Народної Республіки (20.01.18);

100 років з дня проголошення незалежності 
Української Народної Республіки IV Універсалом 
Української Центральної Ради (22.01.18);

100 років з дня бою на залізничній станції Кру-
ти (29.01.18);

100 років з дня затвердження Тризуба дер-
жавним гербом Української Народної Республіки 
(25.02.18);

100 років з дня заснування Українського теле-
графного агентства (нині – Українське національ-
не інформаційне агентство «Укрінформ») (бере-
зень 1918);

100 років з дня ухвалення закону Української 
Народної Республіки про гривню – грошову оди-
ницю Української Народної Республіки (01.03.18);

100 років з дня створення Окремого корпусу 
кордонної охорони, попередника Прикордонних військ 
України (20.03.18);

100 років з дня утворення Товариства Червоного 
Хреста України (18.04.18);

100 років з дня звільнення Криму від більшовиків 
(22.04.18);

100 років з дня прийняття Конституції Української 
Народної Республіки (29.04.18);

100 років з дня проголошення Української Держави 
(Гетьманату Павла Скоропадського) (29.04.18);

100 років з дня створення Українського військово-
морського флоту (29.04.18);

100 років з дня формування української державної 
служби – ухвалення закону про урочисту обітницю уря-
довців і суддів та присягу військових на вірність Україн-
ській Державі (30.05.1918);

100 років з часу заснування Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (жов-
тень 1918);

100 років з дня відкриття Кам’янець-Подільського 
державного українського університету (22.10.18);

100 років з часу заснування Національної бібліотеки 
Української Держави (нині – Національна бібліотека Укра-
їни імені В. І. Вернадського НАН України) (листопад 1918);

100 років з часу утворення у складі Міністерства зе-
мельних справ комітетів – вченого і сільськогосподар-
ської освіти (нині – Національна академія аграрних наук 
України) (листопад 1918);

100 років з дня Листопадового чину – повстання у 
місті Львові та проголошення Західноукраїнської Народ-
ної Республіки (01.11.18);

100 років від дня організації Буковинського віче – на-
родних зборів в місті Чернівці, результатом яких стало 
проголошення возз’єднання Північної Буковини із Захід-
ноукраїнською Народною Республікою та подальша Злу-
ка з Українською Народною Республікою (03.11.18);

100 років з дня завершення Першої світової війни 
(11.11.18);

100 років з дня заснування Української академії наук 
(нині – Національна академія наук України) (27.11.18);

100 років з дня підписання Передвступного договору 
між Українською Народною Республікою та Західноукра-
їнською Народною Республікою (01.12.18);

75 років з часу створення Національного заслужено-
го академічного українського народного хору України ім. 
Г. Верьовки (1943);

75 років з дня вигнання нацистів з міста Запоріжжя 
(14.10.43);

75 років з дня вигнання нацистів з міста Дніпропе-
тровська (нині – місто Дніпро) (25.10.43);

75 років з дня вигнання нацистів з міста Києва 
(06.11.43);

50 років з часу утворення Київського національного 
університету культури і мистецтв (1968);

50 років з часу утворення Запорізького державного 
медичного університету (1968).

II. Видатних особистостей:
1040 років з часу народження Ярослава Мудрого 

(978 – 1054), Великого князя Київської Русі;
440 років з часу народження Максима (Мелентія) 

Смотрицького (1578 – 1633), філософа, просвітника, 
письменника, церковного і освітнього діяча;

270 років з часу народження Олександра Шумлян-
ського (1748 – 1791), лікаря, ученого;

210 років з часу народження Віктора Забіли (1808 – 
1869), поета;

3 січня – 150 років з дня народження Миколи Черняв-
ського (1868 – 1938), поета, педагога, репресованого;

6 січня – 120 років з дня народження Володимира Со-
сюри (1898 – 1965), поета;

6 січня – 80 років з дня народження Василя Стуса 
(1938 – 1985), поета, перекладача, політв’язня радян-
ського режиму, правозахисника, члена Української гель-
сінської групи, Героя України;

8 січня – 140 років з дня народження Володимира 
Старосольського (1878 – 1942), громадського і політич-
ного діяча, соціолога, юриста;

8 січня – 130 років з дня народження Гната Юри (1888 
– 1966), актора, режисера, народного артиста СРСР;

10 січня – 180 років з дня народження Григорія Во-
робкевича (1838 – 1884), поета;

10 січня – 140 років з дня народження Бориса Палія-
Неїло (1878 – 1956), генерал-хорунжого Армії УНР;

11 січня – 100 років з дня народження Григорія Жу-
ченка (псевдонім – Яр Славутич) (1918 – 2011), поета, 
перекладача, філолога, видавця;

11 січня – 170 років з дня народження Василя Нагір-
ного (1848 – 1921), архітектора;

12 січня – 140 років з дня народження Гната Хотке-
вича (1878 – 1938), письменника, історика, бандуриста, 
композитора, мистецтвознавця, етнографа, педагога, 
громадського і політичного діяча, репресованого;

14 січня – 120 років з дня народження Юрія Горліса-
Горського (справжнє прізвище – Городянин-Лісовський) 
(1898 – 1946), письменника, військового і громадського 
діяча;

18 січня – 140 років з дня народження Олександра 
Шайбле (1878 – 1919), військового діяча, генерал-хорун-
жого Армії УНР;

20 січня – 100 років з дня народження Олександра 
Шалімова (1918 – 2006), хірурга, вченого, одного із за-
сновників української хірургічної школи, Героя України, 
Героя Соціалістичної Праці, голови постійної комісії Вер-
ховної Ради УРСР з охорони здоров’я та соціального за-
безпечення;

28 січня – 80 років з дня народження Леонід Юзькова 
(1938 – 1995), правознавця, вченого, голови Конститу-
ційного Суду України;

29 січня – 100 років з дня народження Петра Богача 
(1918 – 1981), фізіолога, біолога;

30 січня – 150 років з дня народження В’ячеслава Бу-
дзиновського (1868 – 1935), письменника, історика;

30 січня – 120 років з дня народження Симона Наріж-
ного (1898-1983), історика, бібліографа;

31 січня – 80 років з дня народження Віталія Калини-
ченка (1938 – 2017), економіста, політв’язня радянського 
режиму, члена Української гельсінської групи;

2 лютого – 100 років від дня народження Ізраїля Голь-
дштейна (1918 – 2003) кінооператора, режисера-кінодо-
кументаліста, народного артиста України;

3 лютого – 100 років з дня народження Любові Заба-
шти (1918 – 1990), поетеси;

5 лютого – 150 років з дня народження Миколи Кова-
ля-Медзвецького (1868 – 1929), українського військово-
го діяча, генерал-поручника Армії УНР;

7 лютого – 120 років з дня народження Лева Окін-
шевича (1898 – 1980), історика, українознавця, юриста, 
бібліографа;

10 лютого – 120 років з дня народження Костянтина 
Пестушка (1898 – 1921), отамана Степової дивізії, голов-
ного отамана Холодного Яру;

12 лютого – 200 років з дня народження Василя 
Штернберга (1818 – 1845), художника;

17 лютого – 110 років з дня народження Олекси 
Влизька (1908 – 1934), поета;

20 лютого – 130 років з дня народження Василя Бар-
вінського (1888 – 1963), композитора, диригента, педа-
гога;

22 лютого – 80 років з дня народження Олексан-
дра Григоренка (1938 – 1962), поета, шістдесятника, 
політв’язня радянського режиму;

23 лютого – 260 років з дня народження Василя Кап-
ніста (1758 – 1823), поета, драматурга, громадського і 
політичного діяча;

23 лютого – 140 років з дня народження Казимира 
Малевича (1878 – 1935), художника, педагога;

28 лютого – 90 років з дня народження Марії Папір-
ник-Буряк (1928 – 2005), підпільниці ОУН, учасниці Кен-
гірського повстання політв’язнів;

28 лютого – 80 років з дня народження Стефана Тур-
чака (1938 – 1988) диригента, педагога, народного ар-
тиста СРСР, Героя Соціалістичної Праці;

1 березня – 160 років з дня народження Павла Тут-
ковського (1858 – 1930), географа, геолога, педагога, 
одного із засновників української геологічної школи;

1 березня – 80 років від дня народження Борислава 
Брондукова (1938 – 2004), кіноактора, народного артис-
та України;

3 березня – 130 років з дня народження Наталени Ко-
ролевої (справжнє прізвище – Дунін-Борковська) (1888 – 
1966), письменниці, художниці, актриси, археолога;

3 березня – 130 років з дня народження Левка (Лева) 
Чикаленка (1888 – 1965), громадського і політичного ді-
яча, археолога;

9 березня – 110 років з дня народження Тараса Бо-
ровця (1908 – 1981), військового і політичного діяча, за-
сновника «Поліської Січі»;

10 березня – 100 років з дня народження Аврама Мі-
лецького (1918 – 2004), архітектора;

13 березня – 130 років з дня народження Макаренка 
Антона Семеновича (1888 – 1939), педагога, письменни-
ка;

23 березня – 110 років з дня народження Архипа 
Люльки (1908 – 1984), конструктора авіаційних двигунів;

28 березня – 120 років з дня народження Миколи 
Сціборського (1898 – 1941), теоретика українського на-

ціоналізму, діяча УНР, УВО, одного із засновни-
ків ОУН;

29 березня – 290 років з дня народження 
Кирила Розумовського (1728 – 1803), держав-
ного і політичного діяча, останнього гетьмана 
України;

30 березня – 100 років з дня народження 
Олеся (Олексія) Жолдака (1918 – 2000), поета, 
сатирика, сценариста, перекладача;

3 квітня – 110 років з дня народження Сте-
пана Олійника СРСР (1908 – 1982), поета-гумо-
риста, сатирика, журналіста;

3 квітня – 100 років з дня народження Олеся 
(Олександра) Гончара (1918 – 1995), письмен-
ника, літературного критика, громадського ді-
яча, Героя України, Героя Соціалістичної Праці;

4 квітня – 150 років з дня народження Лева 
Семполовського (1868 – 1960), селекціонера;

10 квітня – 120 років з дня народження Сте-
пана Скрипника (Мстислава) (1898 – 1993), патріарха Ки-
ївського і всієї Руси-України;

12 квітня – 130 років з дня народження Генріха Не-
йгауза (1888 – 1964), піаніста, педагога;

14 квітня – 130 років з дня народження Леоніда Була-
ховського (1888 – 1961), мовознавця, педагога;

14 квітня – 130 років з дня народження Володимира 
Нарбута (1888 – 1938), поета, літературознавця;

18 квітня – 130 років з дня народження Івана Хворос-
тецького (1888 – 1958), художника;

18 квітня – 110 років з дня народження Василя Івахіва 
(1908 – 1943), командира УПА на Волині, підполковника 
УПА;

23 квітня – 140 років з дня народження Григорія Ва-
щенка (1878 – 967), педагога, психолога;

24 квітня – 100 років з дня народження Богдани Світ-
лик – Литвинко (1918 – 1948), письменниці, підпільниці 
ОУН;

28 квітня – 150 років з дня народження Георгія Воро-
ного (1868 – 1908), вченого, математика;

30 квітня – 170 років з дня народження Олександри 
Єфименко (1848 – 1918), вченого, історика, етнографа;

1 травня – 120 років з дня народження Єгора Мовча-
на (1898 – 1968), кобзаря;

4 травня – 130 років з дня народження Миколи Грін-
ченка (1888 – 1942), музикознавця, фольклориста;

5 травня – 190 років з дня народження Ганни Барвінок 
(справжнє ім’я та прізвище – Олександра Білозерська – 
Куліш) (1828 – 1911), письменниці;

6 травня – 230 років з дня народження Дмитра Кня-
жевича (1788 – 1844), освітнього діяча;

10 травня – 170 років з дня народження Миколи Чир-
винського (1848 – 1920), зоотехніка, одного із основопо-
ложників зоотехнічної науки;

14 травня – 130 років з дня народження Миколи Ві-
лінського (1888 – 1956), композитора, педагога, заслу-
женого діяча мистецтв УРСР;

17 травня – 110 років з дня народження Валентини 
Драбати (1908 – 1983), педагога, активістки правозахис-
ного руху;

27 травня – 180 років з дня народження Михайла 
Владимирського – Буданова (1838 – 1916), історика;

29 травня – 140 років з дня народження Петра Кар-
манського (1878 – 1956), поета, перекладача;

2 червня – 90 років з дня народження Леопольда 
Ященка (1928 – 2016), музикознавця – фольклориста, хо-
рового диригента, композитора, керівника хору «Гомін»;

3 червня – 90 років з дня народження Костянтина 
Степанкова (справжнє прізвище – Волощук) (1928 – 
2004), актора театру і кіно, педагога, народного артиста 
СРСР;

8 червня – 200 років з дня народження Олександра 
Корсуна (1818 – 1891), поета, видавця;

8 червня – 100 років з дня народження Володимира Бу-
лаєнка (1918 – 1944), поета, учасника Другої світової війни;

9 червня – 140 років з дня народження Івана 
Мар’яненка (справжнє прізвище – Петлішенко) (1878 – 
1962), актора, режисера, педагога, народного артиста 
СРСР;

9 червня – 130 років з дня народження Олександра 
Яната (1888 – 1938), ботаніка, агронома;

18 червня – 100 років з дня народження Михайла 
Дейгена (1918 – 1977), фізика;

18 червня – 90 років з дня народження Сергія Пла-
чинди (1928 – 2013), письменника, публіциста.

III. Днів пам’яті:
75 років з часу Корюківської трагедії (01 – 02.03.43, 

день пам’яті – 01.03.2018).
Джерело: makariv.news

Далі буде.

ПаМ’Ятні дати та ЮвілеЇ у 2018 р.
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БезПека дороЖнього руХу:
 ПідсуМки року

Впродовж 2017 року працівниками патрульної поліції Макарівського ВП за-
фіксовано 1424 адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього 
руху (112 – у грудні), з них 179 – керування транспортним засобом у стані алко-
гольного сп’яніння (у грудні – 7). 

слуЖБа ПорЯтунку 
«101» інфорМуЄ:

роБити доБро – стиль його ЖиттЯ
Список  його добрих справ на благо нашого села поповнюється з кожним  роком і не 

просто вселяє надію на краще майбутнє, а свідчить про конкретну роботу.

заПроШуЄМо  у 2018 р. до  сПівПраЦі
Макарівський  районний  відділ  з  питань  пробації  Центрального  міжрегіо-

нального  управління  з  питань  виконання  кримінальних  покарань  та  пробації 
Міністерства юстиції  на підставі   Наказу Міністерства юстиції України № 98/5 
від 17.01.2017 року «Про затвердження Положення про організацію діяльності 
волонтерів пробації», статті 13 Кримінально-виконавчого кодексу України, стат-
ті 20 Закону України «Про пробацію», визначають основні завдання волонтерів 
пробації щодо сприяння уповноваженому органу з питань пробації у здійсненні 
нагляду за суб’єктами пробації та проведенні з ними соціально-виховної  робо-
ти запрошує державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства 
установи  і організації,  які розташовані  та зареєстровані на  території Макарів-
ського району Київської області, до співпраці з волонтерами пробації.

Волонтерська діяльність здійснюється волонтерами пробації за такими на-
прямами:

– сприяння уповноваженим органам з питань пробації у здійсненні наглядових за-
ходів за місцем роботи та навчання суб’єктів пробації;

– участь у проведенні соціально-виховної роботи із суб’єктами пробації;
– участь у складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із суб’єктами про-

бації;
–  участь у проведенні індивідуально-профілактичної роботи із суб’єктами пробації;
– надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги суб’єктам про-

бації;
– сприяння у працевлаштуванні суб’єктів пробації, залучення їх до навчання, вихов-

них заходів та соціально корисної діяльності;
– сприяння у реалізації пробаційних програм стосовно суб’єктів пробації, звільне-

них від відбування покарання з випробуванням;
– участь у реалізації інших заходів, спрямованих на виправлення суб’єктів пробації 

та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.
З волонтером, який бере участь у здійсненні нагляду за суб’єктами пробації та про-

веденні з ними соціально-виховної роботи, уповноважений орган з питань пробації 
укладає договір про провадження волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією.

Уповноважений орган з питань пробації під час залучення до своєї діяльності 
волонтерів пробації має право:

– самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності, пов’язаної з 
пробацією;

– здійснювати відбір кандидатів у волонтери пробації та зараховувати їх до складу 
волонтерів пробації;

–  надавати волонтерам пробації за їх згодою завдання щодо здійснення волонтер-
ської діяльності, пов’язаної з пробацією;

– отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності, 
пов’язаної з пробацією;

– відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської 
допомоги, передбачені статтею 11 Закону України «Про волонтерську діяльність»;

– здійснювати міжнародне співробітництво з питань волонтерської діяльності, 
пов’язаної з пробацією;

Запрошуємо до співпраці та чекаємо за адресою: 08001, Київська область, 
смт Макарів, вул. пушкіна 4, кб. 17.

павло ЧЕЛяДниК,
начальник Макарівського  районного відділу з питань пробації цМУ ВКпп 

Міністерства юстиції.   

Приємною звіст-
кою для жителів сіл 
Андріївка та Червона 
Гірка, був подарунок 
від народного депу-
тата Руслана Соль-
вара. На шкільному 
подвір’ї, за декілька 
днів до Нового року, 
встановили спортив-
но-ігровий майдан-
чик. Руслан Сольвар 
докладає чимало зу-
силь, аби села його 
91-го виборчого 
округу розвивали-
ся і змінювалися 
на краще, ставали 
комфортними для 
підростаючого поко-
ління. І ми тепер маємо сучасний спор-
тивно-ігровий майданчик.

Руслан Сольвар  дійсно опікується на-
шим селами. Добре, що у нас є такий де-
путат, який у такий складний для України 
час, піклується про майбутнє нашої моло-
ді.

Тож дозвольте передати Вам щирі 
слова вдячності й надії на краще майбутнє 
від кожного жителя Андріївки та Червоної 
Гірки. Ми пишаємося тим, що правильно 
зробили свій вибір. Наш депутат – Руслан 
Сольвар був і залишається з нами.

Жителі сіл 
Андріївка та Червона Гірка.

11 січня  о 4.54 до оперативно-дис-
петчерської служби Макарівського райо-
ну надійшло повідомлення про пожежу 
житлового будинку  за адресою с. Собо-

лівка вул. Дачна. На місце виклику  тер-
міново було направлено черговий караул 
32-ї ДПРЧ смт Макарів  у складі двох від-
ділень.

По прибутті на місце виклику ря-
тувальники провели розвідку і вста-
новили,  що вогнем охоплено примі-
щення житлового будинку розміром 
6х10 м2 стіни дерев’яні, дах шифер-
ний, перекриття дерев’яне, опалення 
пічне, освітлення електричне. 

Вогнем знищено перекриття на 
площі 12 м2. Пожежу було локалізова-
но о 06.10 та о 07.05 – повністю лік-
відовано, при цьому  працювало дві 
одиниці техніки та 7 чоловік особово-
го складу. Причина загорання наразі 
встановлюється.

* * * 

ПодЯка за доПоМогу
За активну громадянську позицію та надану допомогу у привітаннях з Новим роком 

та Різдвом Христовим 12-ом одиноким громадянам похилого віку, щиро висловлюємо 
велику вдячність усім  підприємцям села Липівки, а саме:

  Михайлу Івановичу Багдану, Олександру Анатолійовичу Шишу, Наталії Анатоліївні 
Куделіній та Нелі Миколаївні Макарець, а  також  пастору Церкви ЄХБ «Благовіст»  Ана-
толію Філіповичу Глушкову.

Нехай Бог рясно благословить Вас!
З повагою –  виконавчий комітет Липівської сільської ради.

Станом на 2 січня 2017 з Макарівсько-
го районного суду надійшли постанови 
про притягнення до адміністративної від-
повідальності (у формі позбавлення права 
керування транспортними засобами) 106 
правопорушників.

За останній місяць на території району 
скоєно 33 дорожньо-транспортні приго-
ди, з них 7 –  з потерпілими, 9 осіб трав-
мовано та 1 особа загинула.

25 грудня 2017 у с. Бишів пішохід, 1990 
р.н., що рухався по краю проїзної частини 

дороги, був збитий легковим автомобі-
лем. Від отриманих тілесних ушкоджень 
молодий чоловік помер у приміщенні ЦРЛ.

Усього в попередньому році на до-
рогах Макарівщини скоєно 306 ДТП, при 
цьому травмовано 71 особу, з них – 5 ве-
лосипедистів та 10 пішоходів, загинуло 13 
учасників дорожнього руху (1 велосипе-
дист і 6 пішоходів).

Макарівське Вп Ірпінського
 Вп ГУнп в Київській області.

дЯкуЄМо дорогиМ рЯтівникаМ!
Коли біда вривається у твою родину, а, особливо, коли вона трапляється з 

власною дитиною, то крик про порятунок іде з глибини душі і серця матері. По-
чинаєш стукати у кожні двері…  

Так сталося і в нас. Боротьба  за 
здоров’я сина почалася з його народжен-
ня. В трирічному віці  лікарі поставили 
діагноз: ДЦП. Спастичний тетрапарез. Те, 
що у інших дітей закладено з народжен-
ня, нам потрібно було відновлювати і за-
кріплювати шляхом постійних тренувань і 
повторювань.

 Зверталися до різних спеціалістів, ці-
кавилися різними методиками, лікували-
ся, вчилися, розвивалися. Звичайно, ре-
зультат прийшов не одразу. І часом його 
відсутність  призводила до відчаю, страху, 
зневіри, втоми та навіть і агресії, – людина 
ж не робот. Бо ж «тільки в невмілого руки 
не болять».  

Але в такі моменти Бог завжди поси-
лає нам добрих людей, які  підтримують 
і допомагають, за що ми їм надзвичайно 
вдячні.  А надихають нас невеличкі кроки, 
які поступово вдаються Іллі. 

Це ті моменти нагороди і щастя, які 
дають впевненість у своїх силах, і віру в 
те, що ми все ж таки переможемо. Як то 
кажуть: доженемо і переженемо. Адже 
таким особливим дітям, як Ілюша, дано 
більше звичайного. В чомусь вони відста-
ють, а у сферах своїх інтересів –  навіть ви-
переджають  однолітків. Просто потрібно 
багато працювати, не впадати у відчай і 
головне – ВІРИТИ.  

Це складно, але цікаво. Цікаво що-
раз намацувати  стежечку, яка поведе в 
потрібному напрямку. Цікаво поступово 
виходити за звичні рамки, застосовуючи 
нові методи. Цікаво під впливом цих змін, 
долаючи свої недоліки, змінюватись са-
мій. І весь час робити і робити  нові кроки, 
кожен з яких дарує безліч нових  і неор-
динарних результатів, допомагаючи  по-
новому розкривати наші можливості.

Є мудрий вислів, що в кожній людині є 
сонце, тільки треба дати йому світити. А в 
таких дітях взагалі  стільки сонця, що вони 
і нас навчають як світитися!

 Звичайно, це розумієш далеко не од-
разу, адже все приходить у  активному 
процесі пошуку, який неможливий без 
спроб і помилок. І це також цікаво.

Але все це не можливо зробити само-
му, недарма ж кажуть, що один у полі, – не 

воїн. Впевнилась, що вислів «стукайте,  – і 
відчинять вам!», – працює. Навіть добре 
слово здатне лікувати, а це вже переві-
рено стовідсотково. Скільки раз ішла по 
дорозі у відчаї і зневірі, але  ніколи не при-
ходила додому без поради і допомоги. 

До рішення про операцію йшли довго.  
Довгий час вагалися. Та й питання оплати 
теж грало одну з головних ролей. Але не-
щодавно ми все-таки  наважились. 

Справа в тому, що син не міг ставати 
повністю на праву стопу, а це в подальшо-
му призвело б до викривлення хребта та 
інших негативних наслідків. І якщо раніше 
стояло питання  про можливість виправ-
лення ситуації за допомогою фізпроце-
дур, то  тепер  було необхідне оперативне 
втручання. 

Зволікати ми вже не стали і почали 
збирати кошти. Хоча життя зараз непро-
сте, і в кожного вдосталь своїх клопотів і 
проблем, але ця життєва суєта ще не ви-
травила із сердець доброту і людяність.  
Це просто треба було побачити й відчути, 
скільки людей відгукнулося на наше про-
хання! Люди просто підходили і давали 
гроші, перераховували кошти на картку. 
Родичі, друзі, колеги, знайомі і незнайо-
мі…

 За короткий час необхідну суму було 
зібрано, операцію успішно проведено. 
В даний час Ілюша вже ходить, їздить на 
велосипеді і обіцяє, що буде бігати. Що-
правда, нам ще потрібно багато працюва-
ти, і, можливо, пройти не один курс  реабі-
літації. Але ми йдемо вперед, а значить – з 
Божою допомогою все подолаємо!

 Щиро і сердечно дякую всім-всім і за 
слова підтримки, і за фінансову, і взагалі 
за будь-яку допомогу! Всім добрим лю-
дям – і знайомим, і незнайомим –  низький 
вам уклін! 

Дорогі наші рятівники, у Новому році 
хочу побажати вам і вашим сім’ям най-
перше – міцного-преміцного здоров’я, 
злагоди, любові, достатку, благополуччя,  
щастя, радості й миру!

Галина ГЕРАсиМЕнКО.

8 січня  о 17.05 до оперативно-дис-
петчерської служби Макарівського райо-
ну надійшло повідомлення про пожежу 
житлового будинку  за адресою с. Чорно-
городка вул. Бишівська. На місце викли-
ку  терміново направлено черговий кара-
ул 32-ї ДПРЧ смт Макарів та 50-й ДПРП 
с. Бишів.

Прибувши на місце виклику та прові-
вши розвідку, рятувальники встановили, 
що вогнем охоплено приміщення жит-
лового будинку розміром 5х7 м2: стіни 
дерев’яні, дах шиферний, перекриття 
дерев’яне, опалення пічне, освітлення 
електричне. 

Будівля згоріла на площі 35 м2. По-
жежу було локалізовано о 18.07 та о 19.13  
повністю ліквідовано, при цьому  працю-

вало дві одиниці техніки та 7 чоловік осо-
бового складу. Причина загорання наразі 
встановлюється.
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Закінчення. Поч. на 1 стор.
– як називається Ваша волонтер-

ська організація? 
– Я не є членом жодної волонтерської, 

благодійної, громадської організації чи 
фонду. Звичайно, я все це робила не сама 
– нас зібралася ціла команда таких небай-
дужих. Спочатку це була, так звана інтер-
нет спільнота «Крила фенікса», де ми ко-
ординувалися. Потім виокремився Фонд 
допомоги країні «Крила фенікса», а ми за-
лишилися, як ніби «крило допомоги» 72-й 
бригаді, якою опікувалися.

– Розкажіть, з чого почалася Ваша 
волонтерська діяльність…

– Напевно, Майдан називати буде не 
зовсім вірно... бо то був поклик душі та 
волі, гідності. Волонтерю з першими пе-
реселенцями. Я знала, що їх у наш район 
теж приїхало чимало. Дізналася в адміні-
страції скільки, які з них дійсно малоза-
безпечені, багатодітні сім’ї, пенсіонери... 
В чому полягала моя допомога: я від во-
лонтерської сотні возила їм одяг, засоби 
гігієни та побутову хімію, а в управління 
соціального захисту привозила їжу, де її й 
роздавали.

Один випадок примусив мене повіри-
ти, що дива бувають. Хлопчик Даня, пере-
селенець, у нього невиліковна хвороба. 

Йому потрібен був апарат для штучної 
вентиляції легень. Родина щойно переїха-
ла, а тому ніякого необхідного медичного 
обладнання не було. Я написала про це в 
facebook, запитала знайомих, і – о, диво! 
– в той же вечір благодійна організація 
БФ «Biдкритi долонi» купили Дані цей апа-
рат... Це було справжнє диво!

– В якому стані були Збройні сили 
України на початковому етапі конфлік-
ту?

– Військовослуж-
бовці були без усьо-
го: без нормального 
одягу, засобів зв’язку, 
досить часто без їжі!!! 
Мали техніку, яка  ви-
ходила з ладу.

– Де саме в зоні 
АтО Ви побували? 
яку допомогу приво-
зили воякам? 

– Де саме? В осно-
вному, – це вся лінія 
розмежування від до-
нецької траси до Ма-
ріуполя. Спочатку було 
створено пункт прийо-
му допомоги в  Києві, а 
потім ще і в місті Вол-
новаха – це значно по-
легшувало логістику. 

Привозили те, що потрібно було, а в 
перший рік, особливо, потрібно було все. 
Це і їжа, і засоби гігієни, медикаменти... 
Що ми тільки не возили?!... Форма, яку 
видали воякам, розлазилася буквально 
через два дні, то ми везли форму. Спочат-
ку це була списана форма інших країн, але 
і вона була якіснішою за нашу. 

Засоби супутникового зв’язку, спеці-
альні програми на планшети та ноутбуки 

для артилерії, метеостанції, рації, при-
ціли, будівельні матеріали, генератори, 
акумулятори, набори ключів для ремонту, 
для мобільного шпиталю – медобладнан-
ня, освітлення гелікоптерних майданчиків. 

Взимку – буржуйки («Макагротех» 
допомагали буржуйками, дуже якісно 
зроблені і красиві), влітку – засоби для 
очищення води, холодильники. Пральні 
машинки (пам’ятаєте, ще є такі – «Ма-
лютка», «Либідь») – в бліндаж компактні 
(на передовій і зараз велика проблема з 
прально-душовими комплексами). Спи-
сок безкінечний.... 

Для накриття бліндажів ми збирали 
шпали і брус по всій країні... Якось в селі 
Ясногородка потрібно було забрати шпа-
ли, а в мене лише військовий «МАЗ» (та-
кож після волонтерського ремонту) і один 
водій... Допоміг однокласник Володимир 
Виноградов (знала, що він вже повер-
нувся з АТО і тепер сам також допомагає 
хлопцям), він організував команду на за-
вантаження.  Вдячна йому!

– яке було Ваше враження від армії 
у перші місяці активних бойових дій? 

– Армія тоді – це люди, це герої! Без 
забезпечення – без техніки (а те, що є, не 
їде), без їжі, без води – тримати позиції! 
Тоді вони вибачалися, що мають вигляд,  

як бомжі… І такі вдячні за допомогу, 
– а тобі до сліз соромно дивитися їм 
в очі...

І ще хотілося б згадати про 
частини, які вийшли з окуповано-
го Криму. Я особисто запитувала в 
офіцерів про ситуацію, яка склалася 
на півострові. Вони підтверджували 
факти, що командири окремих час-
тин перейшли на бік російської ар-
мії. Але при цьому говорили, що це 
зрада присязі. На думку моїх спів-
розмовників, такі вчинки командно-
го складу нівелюють її цінність. 

Також в мене вселяє надію та 
сили, той факт, що всі офіцери, з 
якими я розмовляла, впевнені, що 
рано чи пізно вони у складі Зброй-
них сил України повернуться на 
Кримський півострів.

– яка, на Ваш погляд, ситуа-
ція із забезпеченням армії нині? 

– Так, ситуація покращилася 
трохи – впроваджено багато ново-
введень. Проте до стандартів НАТО 
нам ще далеко... Але і тут є «але». 
Система працює повільно, наси-
джені місця і звичку «брати» ніхто не 
відміняв... І це в країні, де йде війна.

– Розкажіть, яке у Вас вра-
ження від  настрою місцевих 

мешканців Донбасу? 
– Є різні люди. Мене, напевно, більше 

вразили настрої деяких переселенців тут, 
ніж у людей, які живуть під обстрілами. 
Знаєте, там дехто з навідників ідейний, 
а дехто – за гроші. А  у Волновасі  також 
зібралася команда молодих дівчат та 
хлопців, які допомагали (розвозили речі 
по передовій!). Це теж для мене суттєвий 
маркер про настрої. Старше покоління – 
їм складніше…

– Багато осуду зараз викликають 
гучні вечірки, різні святкування. Одні 
кажуть: як можна жити звичним жит-
тям, коли в країні війна, інші навпаки 
– що хлопці захищають наш спокій і 
ми мусимо жити повноцінним життям. 
яка ваша позиція? 

– Щодо святкувань і вечірок. Є одна 
компанія, її працівники звернулися до 
мене через facebook, сказали, що вирі-
шили для себе відмовитися від корпора-

тивів, а допомогти військо-
вим. Тоді на зібрані гроші 
було куплено все необхідне 
для операції, яка повернула 
хлопцю можливість ходити. 
У мене це викликає повагу.

– поняття «волонтер» – 
не нове, та зараз в Україні 
має специфічне значення. 
Хто для Вас є волонте-
ром? 

– На жаль, у нас останнім 
часом поняття волонтер на-
стільки сильно видозмінило-
ся... й інколи навіть сприй-
мається, як щось негативне.  
Хтось щось везе, воно може 
й не потрібно – але везе, 
щоб везти. Хтось піариться, 
щоб і його пригріли десь там 
в кулуарах влади. В кожного 
свої мотиви. 

Для мене волонтер – це 
людина, яка за власним ба-
жанням і поривом сумління, 
вирішила комусь у чомусь 
допомогти своїми силами і 
власним часом, не розрахо-
вуючи на якусь матеріальну 
чи іншу вигоду, чи винагоро-
ду.

– якось зі слів президента України 
петра порошенка ми почули, що якби 
не було волонтерів, держава однаково 
справилася б закінчити війну (потім це 
пояснили обмовкою). Ваше ставлення 
до цієї тези?

– Ці слова прозвучали уже давненько. 
І на той момент більшість волонтерів дуже 
обурилися цим словам. Адже всім в Украї-
ні добре відомо, що у перший рік вистояти 
допомогла лише діяльність волонтерів. Ви 
навіть не уявляєте в якому стані була ар-
мія! 

Але як, я уже зазначала, наразі окремі 
волонтери своїми діями уже зробили все, 
щоб волонтерство сприймалося, як щось 
негативне. І мені це неприємно.

– Чи змінилось ставлення самих 
військових до волонтерів за останні 
роки?

– Зараз змінилося ставлення як вій-
ськовослужбовців до волонтерів, так і во-
лонтерів до військовослужбовців. Раніше 
в діях окремих волонтерів було більше 
шкоди, ніж користі для військових частин. 
Це і приїзди без попередження на бойові 
позиції, це і ввімкнута геолокація на засо-
бах зв’язку… 

А ще були випадки, коли волонтер віз 
у частину те, що там не потрібне. Потім 
викладав фотографії у facebook. Ці знімки 
бачило вище командування і відряджало 
туди перевірку: «Як так, ви всім забезпе-
чені, а волонтер пише що у вас цього не-
має?».

А тому, наскільки мені відомо, і досі є 
військовослужбовці, які не отримали зи-
мової форми. А звернутися за допомогою 

до волонтерських організацій бояться, 
оскільки це викличе чергову перевірку.

Також була свідком, як на позицію од-
ному військовослужбовцю різні волонте-
ри привезли форму, вийшло комплектів 5 
чи 6. На запитання, «навіщо тобі стільки? 
Віддай, в кого дійсно немає...», – відпо-
відь: «ні це моє, це мені, а як я завтра цю 
порву, а у відпустку їхати треба чистим…» 
і т.д. Не всі такі, на щастя,  але прикрі ви-
падки є.

Тепер таких випадків стало значно 
менше. Волонтери  серйозніше ставлять-
ся до прохань військовослужбовців. А це 
покращило і ставлення військових до во-
лонтерів.

– Чи люди й надалі допомагатимуть 
так активно, як і раніше? 

– Звичайно, спроможність людей до-
помогти вже не така можлива, як раніше. 
Високі ціни, тарифи на енергоносії тощо. 
Дехто розчарувався, кажучи, що то війна 
інтересів і розподіл грошей, та і зарплати 
у військових великі, і т.д. А дехто і надалі 
продовжує допомагати.

– Що можуть зробити макарівчани, 
аби полегшити життя волонтерам? 

– Тут я навіть не знаю, що сказати. Це 
справа особиста: хто хоче і може – допо-
магає.

– Крім волонтерства, чим займає-
теся, де працюєте?

– На даний момент я в декретній від-
пустці, виховую доньку.

– Коли закінчиться війна на сході, 
не думали про те, щоб продовжити 
волонтерство і спрямувати сили на ви-
рішення інших, не менш гострих про-
блем? 

– Якщо буде можливість – чому б ні?!
– Дякую за цікаву розмову.
– І вам дякую за спілкування.

Вів бесіду Віталій ГЕДЗ.

Олеся РИКОВА: «систеМа ПраЦЮЄ Повільно, насидЖені 
МісЦЯ і звичку «Брати» ніХто не відМінЯв...»
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Закінчення. поч. на 4 стор.

Закінчивши у 1959 р. навчання з 
червоним дипломом, три місяці 

працював учителем української мови й лі-
тератури в с. Таужне Гайворонського ра-
йону Кіровоградської області, після чого 
два роки служив в армії на Уралі. Під час 
навчання і служби став писати вірші. Тоді ж 
відкрив для себе  творчість німецьких по-
етів Ґете і Рільке; переклав близько сотні їх 
віршів. Ці переклади було згодом конфіс-
ковано і втрачено. 

У 1959 р. в газеті  «Літературна Украї-
на» опублікував свої перші вірші з напутнім 
словом  поета Андрія Малишка.

Після демобілізації у 1961–1963 рр. 
викладав українську мову та літературу в 
середній школі № 23 м. Горлівка Донецької 
області. Згодом був підземним плитовим 
на шахті «Октябрьська» в Донецьку.

З березня по жовтень 1963 р. – літера-
турний редактор газети «Соціалістичний 
Донбас». Зокрема, працював в україно-
мовній частині редакції цієї газети (з квіт-
ня 1963 р. по квітень 1965 р. у світ вийшло 
509 номерів українського «Соціалістично-
го Донбасу». Тобто, виходив українською 
мовою «Соціалістичний Донбас» за реда-
гування Василя Стуса рівно два роки, на-
кладом кілька десятків тисяч примірників). 

Власне, Василя Стуса призначили  на 
посаду першого літературного редактора 
газети, в підпорядкуванні якого було чо-
тири перекладачі та дві друкарки. Працю-
вав, доки не поїхав до Києва на навчання 
– вступив до аспірантури київського Інсти-
туту літератури імені Т. Г. Шевченка Ака-
демії наук УРСР, зі спеціальності – «Теорія 
літератури». 

За час перебування в аспірантурі підго-
тував і здав до видавництва першу збірку 
творів «Круговерть», написав низку літера-
турно-критичних статей, надрукував кілька 
перекладів із поезій Ґете, Рільке, Лорки. 
Належав до Клубу творчої молоді, який 
очолював Лесь Танюк.

У вересні 1965 р. під час прем’єри 
фільму Сергія Параджанова «Тіні за-

бутих предків» у кінотеатрі «Україна» в Киє-
ві взяв участь в акції протесту:  разом з Іва-
ном Дзюбою, В’ячеславом Чорноволом, 
Юрієм Бадзьом закликав партійних керів-
ників і населення столиці засудити арешти 
української інтелігенції, що стало першим 
громадським політичним протестом на 
масові політичні репресії в Радянському 
Союзі у післявоєнний час. За участь у цій 
акції його відчислено з аспірантури.

Роки тимчасових робіт (1965–1972 рр.) 
стали найщасливішими роками його жит-
тя. Хоча з моменту виступу в кінотеатрі за 
ним і слідкували агенти КДБ,  та він часто 
їздив з друзями в подорожі, у ці роки він  
знайшов і свою кохану.

Не можна також оминути й того велико-
го значення, якого набула для нього робо-
та в архіві. Заробляв на життя, працюючи 
у Центральному державному історичному 
архіві, згодом – на шахті, залізниці, на будів-
ництві, в котельні, в метро. З 1966–1972 рр. 
– старший інженер у конструкторському 

бюро Міністерства промисловості будма-
теріалів УРСР.

У 1965 р. одружився з Валентиною Ва-
силівною Попелюх. 15 листопада 1966 р. 
у них народився син – Дмитро Стус – нині 
літературознавець, дослідник творчості 
батька.

Незважаючи на позитивні відгуки 
рецензентів, видавництвом було 

відхилено прохання опублікувати другу 
збірку поета – «Зимові дерева». Однак, 
її опублікували у «самвидаві», а в 1970 р. 
вона  потрапила до Бельгії і була видана в 
Брюсселі.

У відкритих листах до Спілки письмен-
ників, Центрального Комітету Компартії, 
Верховної Ради Василь Стус критикував 

панівну систему, що після відлиги 
стала повертатися до тоталітариз-
му, відновлення культу особи та 
порушення прав людини, протес-
тував проти арештів у середовищі 
своїх колег. 

На початку 1970-х рр. приєд-
нався до групи захисту прав люди-
ни. Літературна діяльність поета, 
його звернення у вищі партійні ін-
станції з протестами проти пору-
шення людських прав і критични-
ми оцінками тогочасного режиму, 
спричинили арешт у січні 1972 р.

12 січня 1972 р. – перший 
арешт; впродовж майже 9 місяців 
поет перебував у слідчому ізолято-
рі. Саме тоді було створено збірку 
«Час творчості».

На замовлення КДБ, твори 
Василя Стуса прорецензу-

вав старший науковий співробіт-
ник Інституту літератури імені Т.Г. 
Шевченка Арсен Каспрук. Поетич-
ну збірку «Зимові дерева» він на-
звав поетикою «декадансу, ідейно-
го занепаду».

На початку вересня 1972 р. ки-
ївський обласний суд за звинува-
ченням в «антирадянській агітації й 
пропаганді» засудив Василя Стуса 
до 5 років позбавлення волі і 3 ро-
ків заслання.

У своєму коментарі на вирок суду Ва-
силь Стус, щодо рецензента А. Каспру-
ка, сказав, що «…на руках цього доктора 
філології – моя кров, як і на руках слідчих 
Логінова, Мезері, Пархоменка, судді, про-
курора і адвоката-прокурора, накиненого 
силоміць».

Весь термін ув’язнення перебував у 
таборах Мордовії. Більшість віршів, що Ва-
силь Стус писав у таборі, вилучалися і зни-
щувались, лише деякі потрапили на волю 
через листи до дружини. 

У 1977 р. по закінченні строку, Сту-
са вислали у селище Імені Матро-

сова Магаданської області, де він пра-
цював до 1979 р. на золотих копальнях. З 
ув’язнення звернувся із заявою до Верхо-
вної Ради СРСР з відмовою від громадян-
ства: «…мати радянське громадянство є 
неможливою для мене річчю. Бути радян-
ським громадянином – значить бути ра-
бом…».

У 1978 р. поета прийнято до ПЕН-
клубу (Міжнародної неурядової 

організації, яка об’єднує професійних 

письменників, редакторів і пе-
рекладачів. Був створений з ме-
тою сприяння дружбі й інтелек-
туальній співпраці письменників 
усього світу; акцентує увагу на 
ролі літератури в розвитку вза-
єморозуміння і світової культу-
ри; бореться за свободу слова; 
діє як потужна сила в захисті 
прав письменників, яких садять 
до в’язниці, а деколи і вбивають 
за їх погляди. Це одна з най-
старіших організацій, яка бо-
реться за права людини, і одна 
з найстаріших міжнародних 
письменницьких організацій. 
Назва клубу – ПЕН – це абревіа-
тура від англійських слів «Poets, 
Playwrights, Essayists and 
Novelists» – «поети, драматурги, 
есеїсти, романісти», які скла-
даються в слово «пен» (pen) – 
ручка для писання. ПЕН-клуб 
є неполітичною, недержавною 
організацією, яка перебуває у 
формальних консультаційних 
зв’язках з ЮНЕСКО і має спеці-
альний консультативний статус 
в Економічній і Соціальній Раді ООН).

Повернувшись восени 1979 р. до 
Києва, Василь Стус приєднався до 

Гельсинської групи захисту прав людини. 
Попри те, що його здоров’я було підірване, 
Стус заробляв на життя, працюючи робіт-
ником на заводі: спочатку, з жовтня 1979 
р. до січня 1980 р. – формувальником II-го 
розряду ливарного цеху на заводі ім. Па-
ризької комуни, після цього і до арешту – 
працював у цеху № 5 Українського про-
мислового об’єднання «Укрвзуттєпром» 
фабрики взуття «Спорт» намащувачем за-
тяжного пругу  на конвеєрі.

У травні 1980 р. був знову заарешто-
ваний, визнаний особливо небезпечним 
рецидивістом і у вересні засуджений на 10 
років примусових робіт і 5 років заслання. 
Відмовився від призначеного йому адво-
ката Віктора Медведчука, намагаючись са-
мому здійснити свій захист. За це Василя 
Стуса вивели із залу суду і вирок йому за-
читали без нього. 

В одному з листів, адресованому світо-
вій громадськості (жовтень 1980 р.), відо-
мий російський вчений і правозахисник 
Андрій Сахаров розцінив вирок Стусові як 
ганьбу радянської репресивної системи.

В. Стусові,  який з листопада 1980 р. пе-
ребував у таборі ВС-389/36-1 в Кучино (те-
пер Чусовського району Пермського краю, 
Росія), заборонили бачитися з родиною, 
останнє побачення було навесні 1981 р. 

Однак, його записи 1983 р. вда-
лося переправити на Захід. У 

1985 р. українська діаспора намагалась 
висунути Василя Стуса на здобуття Нобе-
лівської премії з літератури, але не встигла 
підготувати всі матеріали відповідно до 
процедури номінації.

Табірними наглядачами знищено збірку 
з приблизно 300 віршів поета. На знак про-
тесту проти жорстокого поводження табір-
ної адміністрації з політв’язнями він кілька 
разів оголошував голодування. У січні 1983 
р. за передачу на волю зошита з віршами 
був кинутий на рік у камеру-одиночку. 

28 серпня 1985 р. Стуса відправили до 
карцеру за те, що, читаючи книгу в каме-
рі, він сперся ліктем на нари (хоча це й не 
є порушенням режиму; офіційна причина, 
за свідченням співв’язнів поета, була на-
клепом). На знак протесту він оголосив 
безстрокове сухе голодування.

Помер у ніч з 3 на 4 вересня 1985 р., 
можливо, від переохолодження. За 

офіційними даними причина смерті – зу-
пинка серця. Товариш Василя Стуса, також 
колишній політв’язень, Василь Овсієнко 
поруч із цією версією висував припущення 
про загибель від удару карцерними нара-
ми, цілком імовірно, зумисне підлаштова-
ну наглядачами.

Смерть поета приховувалась радян-
ською владою від його друзів-дисиден-
тів до середини жовтня 1985 р. Дружи-
на – Валентина Попелюх – одержала 
повідомлення про смерть чоловіка вран-
ці 5 вересня 1985 р. Всупереч її проханню, 
поховання відбулось без присутності рід-
них. Права на перепоховання адміністра-
ція не надавала до завершення терміну 
ув’язнення. Особисті речі Стуса також зде-
більшого не повернулись до його родини.

Похований на табірному цвинтарі у с. 
Борисово Чусовського району Пермської 
області.

Перепохований у 1989 р. в Києві на 
Байковому кладовищі.

У 1990 р. прокурор УРСР Михайло По-
тебенько опротестував вирок судової ко-
легії в кримінальних справах Київського 
обласного суду від 7 вересня 1972 р. і ви-
рок судової колегії в кримінальних справах 
Київського обласного суду від 2 жовтня 
1980 р.

У тому ж році Постановою Пленуму 
Верховного Суду УРСР, і Ухвалою судової 
колегії в кримінальних справах Верховно-
го Суду УРСР Василь Стус був посмертно 
реабілітований.

У 1991 р. Василя Стуса посмертно 
відзначили Державною премією імені  Т. 
Г. Шевченка за збірку поезій «Дорога 
болю» (1990 р.).

26 листопада 2005 р. Василеві Стусу 
посмертно присвоєно звання «Герой Укра-
їни» з удостоєнням ордена Держави.

У 2001 р. в Донецьку на фасаді філоло-
гічного корпусу Донецького університету,  
де навчався Василь Стус, встановили ба-
рельєф на його честь. Проте пам’ятний 
знак знищила окупаційна російська вла-
да 5 травня 2015 р.

2 червня 2016 р. Наказом Міністерства 
освіти і науки Донецькому національному 
університету, який у зв’язку з воєнними 
подіями на сході України тимчасово роз-
ташований у Вінниці, було  присвоєно  ім’я 
Василя Стуса.

9 лютого 2017 р. Рада міста Варшави 
ухвалила рішення надати скверу, який міс-
титься на перехресті Алеї Незалежності та 
вулиці Стефана Баторія – в центрі поль-
ської столиці – імені Василя Стуса.

Ім’ям Василя Стуса назвали сквер на 
розі проспектів Перемоги і Палладіна у м. 
Київ, а також низку вулиць та площі у Ки-
єві, Одесі, Львові, Кропивницькому, Іва-
но-Франківську, Бориславі, Броварах, Бо-
рисполі, Вінниці, Луцьку, Рівному, Ковелі, 
Краматорську, Бучачі та Макарові.

Віталій ГЕДЗ.

З ГЛИБИН ІСТОРІЇ:

скаЖи, Що Буде  
в іМені твоЇМ, 

вулиЦе…
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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,  15 січня

вівторок, 16 січня

неділя,  14 СІЧНЯ

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний Джек"
Профiлактика
14.00 Перша шпальта
14.30 радiоДень
15.00, 18.05, 21.00, 1.55 

Новини
15.15, 5.05 розсекречена 

iсторiя
16.45 Хто в домi хазяїн
17.15 М/с "Чорний Джек"
17.50, 1.10 Новини. свiт
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 тема 

дня
18.35, 1.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.25 Д/с "1000 днiв для 

планети"
20.25 Д/с "Незвичайнi 

культури"
21.50, 2.35 Новини. спорт
22.15 Iнтермарiум
23.20 Д/с "Музична одiсея 

Арiрант. оповiдь"
23.50, 1.00, 5.00 Погода
0.00 Iсторiя кiно
2.50 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"

3.15 Арт проект. 
RadioSymphony UA

4.50 Д/с "Пiвденна Корея 
сьогоднi"

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

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

19.30, 5.35 тсН
9.30, 10.50 Чотири весiлля
12.20, 13.40, 14.55 Мiняю 

жiнку
16.10 т/с "Я знову тебе 

кохаю". (12+)
17.10 т/с "Нескiнченне 

кохання". (12+)
20.15, 21.10, 22.15 т/с "Шко-

ла". (16+)
23.15, 1.20 Х/ф "САНК-

ТУМ". (16+)
IНТЕР

5.40 М/ф
6.15, 22.30 "слiдство вели..." 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 ранок з 

Iнтером

10.10, 12.25 Х/ф 
"Д`АРТАНЬЯН I ТРИ 
МУШКЕТЕРИ"

16.10 Чекай на мене
18.00, 19.00, 3.45 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
20.40 т/с "Нитки долi". 

(16+)
0.25 Х/ф "СПОВIДЬ ДОН 

ЖУАНА". (16+)
2.20, 4.30 "Подробицi" - "Час"
3.00 речдок
5.10 TopShop

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночi
4.20 Абзац
6.05, 7.05 Kids` Time
6.10 М/с "Дракони: Пере-

гони безстрашних"
7.10 Х/ф "КРОКОДИЛ 

ДАНДI". (16+)
9.10 Х/ф "КРОКОДИЛ 

ДАНДI 2". (16+)
11.20 Вiд пацанки до 

панянки
16.10 таємний агент
17.30 таємний агент. Пост-

шоу
19.00 ревiзор
22.00 Х/ф "ПОЛТЕР-

ГЕЙСТ". (16+)

0.00 т/с "Костянтин". (18+)
1.50 Х/ф "КОПАЛЬНI 

ЦАРЯ СОЛОМОНА"
СТБ

6.25, 18.00 т/с "Коли ми 
вдома"

7.55 Все буде смачно!
8.50 Х/ф "СУЄТА СУЄТ"
10.40 Х/ф "СПРАВЖНЄ 

КОХАННЯ"
12.50 Холостяк 6
15.25, 23.15 "Мiстичнi 

iсторiї 5" з Павлом 
Костiциним"

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
19.55, 22.40 Х-Фактор 8

ICTV
4.35 скарб нацiї
4.45 Еврика!
4.55 служба розшуку дiтей
5.00 Факти
5.25 т/с "Вiддiл 44". (16+)
6.10 Громадянська оборона
7.00 секретний фронт. 

Дайджест
8.45 Факти. ранок
9.15 Iнсайдер
10.10 Антизомбi
11.15, 13.15 Х/ф "IНШИЙ 

СВIТ". (16+)
12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.15 Х/ф "IНШИЙ 
СВIТ. ЕВОЛЮЦIЯ". (16+)

16.30 Х/ф "НЕЙМОВIРНИЙ 
ХАЛК". (16+)

18.45, 21.00 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з 

К. стогнiєм
20.15 Бiльше нiж правда
21.20 На трьох
22.25 свобода слова
0.30 т/с "Морська полiцiя. 

Новий орлеан". (16+)
1.25 Х/ф "ПРИНЦЕСА НА 

БОБАХ"
3.10 Краще не повторюй

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00, 12.15 Вiн, Вона i 

телевiзор
10.00, 18.15 спецкор
10.35, 18.45 ДжеДАI
11.05 Загублений свiт
12.25 т/с "Ментiвськi вiйни. 

Київ 2". (16+)
16.25 Х/ф "БIБЛIОТЕКАР: 

ПОВЕРНЕННЯ ДО 
КОПАЛЕНЬ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА". (16+)

19.20 т/с "Команда". (16+)
21.15, 23.05 т/с "Кiстки 5". 

(16+)
0.50 т/с "Атлантида 2". (16+)

1.45 Нове Шалене вiдео по-
українськи

2.35 облом.UA
КАНАЛ "УКРАЇНА"

6.30, 7.10, 8.15 ранок з 
Україною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.40 сьогоднi

9.30, 3.20 Зоряний шлях
11.40, 4.00 реальна мiстика
13.45, 15.30 т/с "Даша"
18.00 т/с "Перстень з 

рубiном". (12+)
19.45 Говорить Україна
21.00 т/с "На лiнiї життя"
23.30 Х/ф "ГЛАДIАТОР". (16+)
4.45 Агенти справедливостi. 

(16+)
ТЕТ

6.00, 5.40 Кориснi пiдказки
6.15 Байдикiвка
6.40 тЕт Мультиранок
10.00 М/ф "Дюймовочка"
11.10 т/с "Усi жiнки - 

вiдьми"
12.00, 2.00 Панянка-селянка
13.00 Країна У. Новий рiк
14.00 т/с "Домашнiй арешт"
14.30, 2.50 Вiталька
16.00, 19.00 одного разу пiд 

Полтавою

17.00 Казки У
18.00 Країна У
20.00 танька i Володька
21.00 Казки У Кiно
22.00 Готель Галiцiя
23.30 ооН
0.00 теорiя зради
1.00 БарДак

НТН
7.25 Х/ф "СКАЗАННЯ 

ПРО ДВОХ БРАТIВ-
БЛИЗНЮКIВ"

8.55 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦЯ"

10.35 Кримiнальнi справи
12.25 Легенди карного 

розшуку
14.45, 19.00, 23.15, 2.50 свiдок
15.05 Х/ф "ЗВОРОТНОГО 

ШЛЯХУ НЕМАЄ"
19.30 т/с "Морський па-

труль". (16+)
21.20 т/с "Перетинаючи 

межу". (16+)
23.45 т/с "служба 

розслiдувань". (16+)
1.50 т/с "суто англiйськi 

вбивства"
3.20 Випадковий свiдок
3.25 речовий доказ
4.50 Правда життя. 

Професiї

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

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

Новини
9.25 Анонс дня
9.30 Х/ф "ПРОРОК МОIСЕЙ"
11.15 Фольк-music. Дiти
12.10 Перший на селi
12.55, 1.00 Погода
13.10, 1.40 Бiатлон. Кубок 

свiту. V етап. Мас-стар 
15 км. Чоловiки

14.20 Фольк-music
15.35, 2.25 Бiатлон. Кубок 

свiту. V етап. Мас-стар 
12,5 км. Жiнки

16.50 Д/с "Дива Китаю"
17.25 Д/ф "таємницi акул"
18.25 Х/ф "ЗМОВА ПРО-

ТИ КОРОНИ"
20.25 Д/с "Незвичайнi 

культури"
21.35, 3.25 Д/с "Зустрiч 

Лувру та Забороненого 
мiста"

22.20 Iсторiя кiно
0.35 Д/с "Дика планета"
4.15 Д/с "середземномор`я"

КАНАЛ "1+1"
6.15, 19.30, 5.40 тсН
7.10 Українськi сенсацiї
8.00 снiданок. Вихiдний
9.00 Лото-Забава
9.40, 3.10 М/ф "Маша i ведмiдь"
10.15 розсмiши комiка
11.15 свiт навиворiт 6
13.00, 14.05 свiт навиворiт 

5: Iндонезiя
15.10 Лiга смiху
20.15 Х/ф "ПЛАНЕТА МАВП:  

РЕВОЛЮЦIЯ". (16+)
22.50 Х/ф "ВIЙНА БОГIВ". 

(16+)
0.50 Концерт Потапа i Настi 

"Золотi кити"
2.10 свiтське життя

IНТЕР
5.30 М/ф
6.25 Х/ф "ДIВЧИНА З 

МАЯКА"
8.00 Вдалий проект
9.00 Готуємо разом
10.00 орел i решка. рай i 

пекло
11.00 орел i решка. Переза-

вантаження
12.00 Х/ф "ФАНТОМАС"

14.10 На Iнтерi - Головна 
ялинка країни

17.10, 20.30 т/с "Забороне-
на любов". (16+)

20.00 Подробицi
0.00 Х/ф "БОЖЕВIЛЬНИЙ 

ДЕНЬ, АБО ОДРУ-
ЖЕННЯ ФIГАРО"

2.40 "Подробицi" - "Час"
НОВИЙ КАНАЛ

3.00, 2.55 Зона ночi
6.00 стендап-шоу
6.45, 9.15 Kids` Time
6.50 М/с "Лунтiк i його друзi"
7.40 М/ф "ретчет i Кланк: 

Галактичнi рейнджери"
9.20 М/ф "синбад: Легенда 

семи морiв"
11.00 Х/ф "ЩЕЛЕПИ". (16+)
12.50 Х/ф "ПIДЙОМ З 

ГЛИБИНИ". (16+)
14.50 Х/ф "КОНГО". (16+)
17.00 Х/ф "СКАРБ АМА-

ЗОНКИ". (16+)
19.00 Х/ф "КРОКОДИЛ 

ДАНДI". (16+)
21.00 Х/ф "КРОКОДИЛ 

ДАНДI 2". (16+)
23.10 Х/ф "ГЛИБОКЕ 

СИНЄ МОРЕ". (16+)
1.10 Х/ф "СИНЯ БЕЗОД-

НЯ". (16+)

СТБ
7.05, 23.00 Х/ф "КОЛЬЄ ДЛЯ 

СНIГОВОЇ БАБИ"
9.00 Все буде смачно!
9.55 Караоке на Майданi
10.55 Україна має талант! 

Дiти 2
14.50 Х/ф "ТАТО НАПРО-

КАТ"
19.00 слiдство ведуть 

екстрасенси
ICTV

5.05 Факти
5.30 Бiльше нiж правда
7.05 т/с "Вiддiл 44". (16+)
8.50 Х/ф "МИСЛИВЦI ЗА 

ПРИВИДАМИ". (16+)
11.50 Х/ф "МИСЛИВЦI ЗА 

ПРИВИДАМИ 2". (16+)
13.50 Х/ф "IНШИЙ СВIТ". 

(16+)
16.00 Х/ф "ХАЛК". (16+)
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф "НЕЙМОВIРНИЙ 

ХАЛК". (16+)
21.10 Х/ф "IНШИЙ СВIТ. 

ЕВОЛЮЦIЯ". (16+)
23.10 Х/ф "IНШИЙ СВIТ. 

ПРОБУДЖЕННЯ". (18+)
0.45 Х/ф "IНШИЙ СВIТ. 

ПОВСТАННЯ 
ЛИКАНIВ". (18+)

2.15 Провокатор

КАНАЛ "2+2"
8.00 Бушидо
9.00 ДжеДАI
9.30 Бандерлоги
11.00 Помста природи
16.20 Х/ф "ЧУЖИЙ". (16+)
18.30 Х/ф "РОЖЕВА ПАН-

ТЕРА". (16+)
20.20 Х/ф "БIБЛIОТЕКАР: 

ПОВЕРНЕННЯ ДО 
КОПАЛЕНЬ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА". (16+)

22.10 Х/ф "2012: СУДНИЙ 
ДЕНЬ". (18+)

23.50 Змiшанi єдинобор-
ства. UFC

2.00 Цiлком таємно
2.25 Люстратор. Прокляття 

системи 2017
2.50 облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 19.00, 1.50, 4.10 сьогоднi
7.10 Зоряний шлях
8.15 Х/ф "АНЖЕЛIКА I 

КОРОЛЬ"
10.20 Х/ф "НЕПРИБОР-

КАНА АНЖЕЛIКА"
12.10 Х/ф "АНЖЕЛIКА I 

СУЛТАН"
14.10 т/с "Забута жiнка". (16+)
17.50, 19.40 т/с "Даша"
22.15 т/с "темнi води". 

(16+)

2.30 т/с "В очiкуваннi 
любовi". (16+)

4.45 Агенти справедливостi. 
(16+)

ТЕТ
6.00, 5.40 Кориснi пiдказки
6.15 Байдикiвка
6.40 тЕт Мультиранок
11.40 Х/ф "СТОПТАНI 

ТУФЕЛЬКИ"
12.50 Х/ф "КУДЛАТИЙ 

СПЕЦНАЗ"
14.30, 16.00, 17.30, 19.00 од-

ного разу пiд Полтавою
15.00, 16.30, 18.00 одного 

разу в одесi
15.30, 17.00, 18.30, 19.30 

танька i Володька
20.00 Країна У. Новий рiк
22.00 Х/ф "ЗАПАЛЮВАН-

НЯ". (16+)
0.00 теорiя зради
1.00 БарДак

НТН
5.05 Х/ф "ДОБРI 

НАМIРИ"
6.25 т/с "спадщина"
10.20 Україна вражає
11.20 Х/ф "ПРИБОРКУ-

ВАЧКА ТИГРIВ"
13.15 Х/ф "ЗАЙЧИК"
14.55 Легенди карного 

розшуку
16.40 Х/ф "УКОЛ ПАРА-

СОЛЬКОЮ"
18.30 свiдок. Агенти
19.05 Х/ф "МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ"
20.50 Добрий вечiр
22.40 Х/ф "АМЕРИКАН-

СЬКИЙ ДIДУСЬ"
0.05 Х/ф "ЧОРНЕ МОРЕ". 

(16+)
2.15 таємницi 

кримiнального свiту

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 17.15 М/с "Чорний 

Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 
1.55 Новини

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

9.30 Анонс дня
9.35, 11.45, 1.00, 5.00 Погода
9.40, 19.25 Д/с "1000 днiв 

для планети"
10.50 т/с "Новi свiти"
11.55 Д/с "смаки культур"
13.10, 14.30 радiоДень
13.55, 22.15 складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Дiти Z
17.50, 1.10 Новини. свiт
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 тема 

дня
18.35, 1.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селi
20.25 Нашi грошi
21.50, 2.35 Новини. спорт
22.50 Д/с "спiльноти тварин"
23.20 Д/с "Музична одiсея 

Арiрант. оповiдь"
0.15 роздягалка
0.40 Д/с "Дика планета"
2.50 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
3.15 Арт проект. 

RadioSymphony UA
4.55 Д/с "Пiвденна Корея 

сьогоднi"
КАНАЛ "1+1"

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 5.35 тсН

9.30, 10.50 Чотири весiлля
12.20, 13.40, 14.55 Мiняю 

жiнку
16.10 т/с "Я знову тебе 

кохаю". (12+)
17.10 т/с "Нескiнченне 

кохання". (12+)
20.15, 21.15, 22.15 т/с "Шко-

ла". (16+)
23.15 Х/ф "ПРИШЕСТЯ 

ДИЯВОЛА". (18+)
1.05 Х/ф "ВIЙНА БОГIВ". 

(16+)

IНТЕР
5.40 М/ф
6.15, 22.30 "слiдство вели..." 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 ранок з 

Iнтером
10.15, 12.25, 20.40 т/с "Нит-

ки долi". (16+)
12.50 Х/ф "СПРАВА БУЛА 

В ПЕНЬКОВI"
14.50, 15.45, 16.45, 3.05 

речдок
18.00, 19.00, 3.50 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
0.25 Х/ф "ЛЮБОВ НА 

АСФАЛЬТI". (16+)
2.25, 4.35 "Подробицi" - 

"Час"
5.15 TopShop

НОВИЙ КАНАЛ
3.50 служба розшуку дiтей
3.55 Зона ночi
5.25 Абзац
7.15, 8.45 Kids` Time
7.20 М/с "Дракони: Пере-

гони безстрашних"
8.50 серця трьох

10.40 ревiзор
13.30 Пристрастi за ревiзором
16.20 таємний агент
17.50 таємний агент. Пост-

шоу
19.20 суперiнтуїцiя
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф "МОБIЛЬНИК". 

(18+)
0.00 т/с "Костянтин". (18+)
1.50 Х/ф "АЛЛАН КУО-

ТЕРМЕЙН. У ПО-
ШУКАХ ЗОЛОТОГО 
МIСТА"

СТБ
6.10, 18.00 т/с "Коли ми вдома"
7.00 Все буде смачно!
8.00 Холостяк 6
15.25, 23.20 "Мiстичнi 

iсторiї 5" з Павлом 
Костiциним"

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
20.00, 22.40 Х-Фактор 8

ICTV
4.10 скарб нацiї
4.20 Еврика!
4.35 Факти
4.55, 2.55 т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.40, 20.15 Громадянська 

оборона

6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм
10.10 Бiльше нiж правда
11.05 Антизомбi
12.00, 13.15 Х/ф "НЯНЬКИ"
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.15 т/с "Володи-

мирська, 15". (16+)
16.40, 21.25 На трьох
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
23.40 Х/ф "ДВА СТВОЛИ". 

(16+)
1.30 т/с "Морська полiцiя. 

Новий орлеан". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00, 13.05 Вiн, Вона i телевiзор
10.00, 18.15 спецкор
10.35, 18.45 ДжеДАI
11.05, 17.15 Загублений свiт
15.25 Х/ф "РОЖЕВА ПАН-

ТЕРА". (16+)
19.20 т/с "Команда". (16+)
21.15, 23.05 т/с "Кiстки 5". (16+)
0.50 т/с "Атлантида 2". (16+)
1.45 Нове Шалене вiдео по-

українськи
2.35 облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 4.00 сьогоднi
9.30 Зоряний шлях
10.30 свекруха або невiстка
11.30, 4.45 реальна мiстика
13.30, 15.30, 5.30 Агенти 

справедливостi. (16+)
16.00, 21.00 т/с "На лiнiї 

життя"
18.00 т/с "Перстень з 

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

чину". (16+)
1.20 Х/ф "ГЛАДIАТОР". (16+)

ТЕТ
6.00, 5.40 Кориснi пiдказки
6.15 Байдикiвка
6.40 тЕт Мультиранок
10.00 Х/ф "ХОЛОДНЕ СЕРЦЕ"
11.10 т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00, 2.00 Панянка-селянка
13.00 Країна У. Новий рiк
14.00 т/с "Домашнiй арешт"
14.30, 2.50 Вiталька
16.00, 19.00 одного разу пiд 

Полтавою

17.00 Казки У
18.00 Країна У
20.00 танька i Володька
21.00 Казки У Кiно
22.00 Готель Галiцiя
23.30 ооН
0.00 теорiя зради
1.00 БарДак

НТН
6.45 Х/ф "ЧОРТА З ДВА". 

(16+)
8.30 ранковий "свiдок"
9.00 Х/ф "СЛIД В 

ОКЕАНI"
10.35 Кримiнальнi справи
12.25 Легенди карного 

розшуку
14.45, 19.00, 23.15, 2.45 свiдок
15.05, 19.30 т/с "Морський 

патруль". (16+)
16.50 т/с "ставка бiльша за 

життя"
21.20 т/с "Перетинаючи 

межу". (16+)
23.45 т/с "служба 

розслiдувань". (16+)
1.55 т/с "суто англiйськi 

вбивства"
3.15 Випадковий свiдок
3.25 речовий доказ

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 16.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 
1.55 Новини

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

9.30 Анонс дня
9.35, 11.45, 1.00, 3.45, 5.00 

Погода
9.40, 19.25 Д/с "1000 днiв 

для планети"
10.50 т/с "Новi свiти"
11.55 Д/с "смаки культур"
13.10 радiоДень
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.15 До справи
15.50 твiй дiм
17.50, 1.10 Новини. свiт
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 тема дня
18.35, 1.40 Новини. Куль-

тура
19.00 Д/с "Плiч-о-плiч"
20.25, 0.15 роздягалка
21.50, 2.35 Новини. спорт
22.15 свiтло

23.20 Д/с "Музична одiсея 
Арiрант. оповiдь"

0.40 Д/с "Дика планета"
2.50 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
3.15 Д/с "орегонський 

путiвник"
3.50 Арт проект. RadioHor UA
4.55 Д/с "Пiвденна Корея 

сьогоднi"
5.05 розсекречена iсторiя

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

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

19.30, 5.35 тсН
9.30, 10.50 Чотири весiлля
12.20, 13.40, 14.55 Мiняю 

жiнку
16.10 т/с "Я знову тебе 

кохаю". (12+)
17.10 т/с "Нескiнченне 

кохання". (12+)
20.15, 21.15 т/с "Школа". (16+)
22.15, 2.10 Х/ф "МОВЧАН-

НЯ ЯГНЯТ". (18+)
0.25 Х/ф "ХIЧКОК". (16+)

IНТЕР
5.45 М/ф
6.15, 22.30 "слiдство вели..." 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 ранок з 

Iнтером
10.20, 12.25, 20.40 т/с "Нит-

ки долi". (16+)
13.00 Х/ф "ЙДУЧИ - ЙДИ"
14.50, 15.45, 16.45, 3.20 

речдок
18.00, 19.00, 4.05 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
0.25 Х/ф "ЧОРТА З ДВА". (16+)
2.15, 5.20 "Подробицi" - "Час"
2.55 скептик
4.50 TopShop

НОВИЙ КАНАЛ
3.45, 2.35 Зона ночi
5.20 Абзац
7.10, 9.05 Kids` Time
7.15 М/с "Дракони: Пере-

гони безстрашних"
9.10 серця трьох
11.00 ревiзор
14.00 Пристрастi за 

ревiзором

16.20 таємний агент
17.50 таємний агент. Пост-

шоу
19.20 суперiнтуїцiя
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф "БЕЗНАДIЙНИЙ". 

(18+)
0.40 т/с "Костянтин". (18+)
2.30 служба розшуку дiтей

СТБ
6.15, 18.00 т/с "Коли ми вдома"
7.35 Все буде смачно!
9.25 Холостяк 6
11.55 Холостяк 7
15.25, 23.40 "Мiстичнi 

iсторiї 6" з Павлом 
Костiциним"

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
20.00, 22.40 Х-Фактор 8

ICTV
4.20 служба розшуку дiтей
4.25 студiя Вашингтон
4.30 т/с "слiдчi". (16+)
4.50 т/с "Вiддiл 44". (16+)
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15 Х/ф "НЯНЬКИ"
11.00, 13.15 Х/ф "ДВА 

СТВОЛИ". (16+)
12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.15 т/с "Володи-
мирська, 15". (16+)

18.45, 21.05 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з 

К. стогнiєм
20.15 секретний фронт
21.25 На трьох
22.55 Х/ф "МИРОТВО-

РЕЦЬ". (16+)
1.15 т/с "Морська полiцiя. 

Новий орлеан". (16+)
2.35 Краще не повторюй

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00, 13.10 Вiн, Вона i телевiзор
10.00, 18.15 спецкор
10.35, 18.45 ДжеДАI
11.05, 17.15 Загублений свiт
15.25 Х/ф "IРЛАНДЕЦЬ". 

(16+)
19.20 т/с "Команда". (16+)
21.15, 23.05 т/с "Кiстки 5". 

(16+)
0.50 т/с "Легенди 2". (16+)
1.40 Нове Шалене вiдео по-

українськи
2.30 облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 ранок з 

Україною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.50 сьогоднi

9.30, 3.35 Зоряний шлях
10.30 свекруха або невiстка
11.30, 4.00 реальна мiстика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливостi. (16+)
16.00, 21.00 т/с "На лiнiї 

життя"
18.00 т/с "Перстень з 

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

чину". (16+)
ТЕТ

6.00, 5.40 Кориснi пiдказки
6.15 Байдикiвка
6.40 тЕт Мультиранок
10.00 Х/ф "ПРИНЦ-

ЖАБЕНЯ"
11.10 т/с "Усi жiнки - 

вiдьми"
12.00, 2.00 Панянка-селянка
13.00 Країна У. Новий рiк
14.00 т/с "Домашнiй арешт"
14.30, 2.50 Вiталька
16.00, 19.00 одного разу пiд 

Полтавою
17.00 Казки У
18.00 Країна У

20.00 танька i Володька
21.00 Казки У Кiно
22.00 Готель Галiцiя
23.30 ооН
0.00 теорiя зради

НТН
6.15 Х/ф "ДИКЕ КОХАН-

НЯ"
8.30 ранковий "свiдок"
9.00 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ"
10.35 Кримiнальнi справи
12.25 Легенди карного 

розшуку
14.45, 19.00, 23.15, 2.40 

свiдок
15.05, 19.30 т/с "Морський 

патруль". (16+)
16.50 т/с "ставка бiльша за 

життя"
21.20 т/с "Перетинаючи 

межу". (16+)
23.45 т/с "служба 

розслiдувань". (16+)
1.50 т/с "суто англiйськi 

вбивства"
3.10 Випадковий свiдок
3.25 речовий доказ
4.45 Легенди бандитської 

одеси

середа, 17 січня
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четвер, 18 січня

п’ятниця, 19 січня

субота, 20 січня

неділя, 21 січня

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 17.15 М/с "Чорний 

Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 
1.55 Новини

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

9.30 Анонс дня
9.35, 11.45, 16.55, 1.00 По-

года
9.40, 19.25 Д/с "1000 днiв 

для планети"
10.50 т/с "Новi свiти"
11.55 Д/с "смаки культур"
13.10, 14.30 радiоДень
13.55, 0.10 роздягалка
15.10, 2.55 Бiатлон. Кубок 

свiту. VI етап. спринт 
7,5 км. Жiнки

17.05 Лайфхак українською
17.50, 1.10 Новини. свiт
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 тема 

дня
18.35, 1.40 Новини. Куль-

тура
19.00 Д/ф "Єдине коло"
20.25 "схеми" з Н. седлець-

кою

21.50, 2.35 Новини. спорт
22.15 Д/с "спiльноти 

тварин"
23.20 Д/с "Музична одiсея 

Арiрант. оповiдь"
0.40 Д/с "Дика планета"
4.10 Д/с "орегонський 

путiвник"
4.40 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
5.05 розсекречена iсторiя

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

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

19.30, 5.35 тсН
9.30, 10.50 Чотири весiлля
12.20, 13.40, 14.55 Мiняю 

жiнку
16.10 т/с "Я знову тебе 

кохаю". (12+)
17.10 т/с "Нескiнченне 

кохання". (12+)
20.15, 21.15 т/с "Школа". 

(16+)
22.15 Х/ф "ДЮПЛЕКС". 

(16+)
0.00 Х/ф "НАЇЗНИЦI ТА 

ЯНГОЛИ"

1.45 Х/ф "ПРИШЕСТЯ 
ДИЯВОЛА". (18+)

4.55 М/ф
IНТЕР

6.00 М/ф
6.15, 22.30 "слiдство вели..." 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 ранок з 

Iнтером
10.20, 12.25, 20.40 т/с "Нит-

ки долi". (16+)
13.00 Х/ф "ДВОЄ ПIД 

ОДНIЄЮ ПАРАСОЛЬ-
КОЮ"

14.50, 15.45, 16.45, 3.15 
речдок

18.00, 19.00, 4.00 стосується 
кожного

20.00 Подробицi
0.25 Х/ф "ВИПАДКОВИЙ 

ЗАПИС". (16+)
2.10, 5.15 "Подробицi" - 

"Час"
2.50 скептик
4.45 TopShop

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночi
4.05 Абзац
6.00, 6.50 М/с "Дракони: Пе-

регони безстрашних"

6.45, 8.40 Kids` Time
8.45 серця трьох
10.40 ревiзор
13.30 Пристрастi за 

ревiзором
16.10 таємний агент
17.30 таємний агент. Пост-

шоу
19.20 суперiнтуїцiя
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф "ЗАПИТ В 

ДРУЗI". (18+)
23.50 т/с "Костянтин". (18+)
1.40 Х/ф "ПОЛТЕР-

ГЕЙСТ". (16+)
СТБ

6.15, 18.00 т/с "Коли ми 
вдома"

7.10 Все буде смачно!
9.05 Холостяк 7
15.25, 23.15 "Мiстичнi 

iсторiї 6" з Павлом 
Костiциним"

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
20.00, 22.40 Х-Фактор 8

ICTV
4.10 скарб нацiї
4.20 Еврика!
4.25 студiя Вашингтон
4.30 Факти
4.50 т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.40 Громадянська оборона

6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм
10.10 секретний фронт
11.05 Антизомбi
12.00, 13.15 Х/ф "МИРОТ-

ВОРЕЦЬ". (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.15 т/с "Володи-

мирська, 15". (16+)
17.25, 21.25 На трьох
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.15 Iнсайдер
23.35 Х/ф "МАЛАВIТА". 

(16+)
1.30 т/с "Морська полiцiя. 

Новий орлеан". (16+)
2.50 Краще не повторюй

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00, 13.05 Вiн, Вона i 

телевiзор
10.00, 18.15 спецкор
10.35, 18.45 ДжеДАI
11.05, 17.15 Загублений свiт
15.20 Х/ф "КIЛЕР 

МИМОВОЛI". (16+)
19.20 т/с "Команда". (16+)
21.15, 23.05 т/с "Кiстки 5". 

(16+)
0.50 т/с "Легенди 2". (16+)

1.40 Нове Шалене вiдео по-
українськи

2.30 облом.UA
КАНАЛ "УКРАЇНА"

6.30, 7.10, 8.15 ранок з 
Україною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.50 сьогоднi

9.30, 3.35 Зоряний шлях
10.30 свекруха або невiстка
11.30, 4.00 реальна мiстика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливостi. (16+)
16.00, 21.00 т/с "На лiнiї 

життя"
18.00 т/с "Перстень з 

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

чину". (16+)
ТЕТ

6.00, 5.05 Кориснi пiдказки
6.15 Байдикiвка
6.40 тЕт Мультиранок
10.00 Х/ф "ВЕЗУНЧИК"
11.10 т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00, 2.00 Панянка-селянка
13.00 Країна У. Новий рiк
14.00 т/с "Домашнiй арешт"
14.30, 2.50 Вiталька
16.00, 19.00 одного разу пiд 

Полтавою

17.00 Казки У
18.00 Країна У
20.00 танька i Володька
21.00 Казки У Кiно
22.00 Готель Галiцiя
23.30 ооН
0.00 теорiя зради

НТН
7.00 Х/ф "ДВIЙНИК"
8.30 ранковий "свiдок"
9.00 Х/ф "IЗ ЖИТТЯ НА-

ЧАЛЬНИКА КАРНО-
ГО РОЗШУКУ"

10.45 Кримiнальнi справи
12.40 Легенди карного 

розшуку
14.45, 19.00, 23.15, 2.40 

свiдок
15.05, 19.30 т/с "Морський 

патруль". (16+)
16.50 т/с "ставка бiльша за 

життя"
21.20 т/с "Перетинаючи 

межу". (16+)
23.45 т/с "служба 

розслiдувань". (16+)
1.50 т/с "суто англiйськi 

вбивства"
3.15 Випадковий свiдок
3.25 речовий доказ
4.50 Легенди бандитської 

одеси

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 17.15 М/с "Чорний 

Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 
1.55 Новини

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

9.30 Анонс дня
9.35, 11.45, 16.55, 1.00 По-

года
9.40, 19.25 Д/с "1000 днiв 

для планети"
10.50 т/с "Новi свiти"
11.55 Д/с "смаки культур"
13.10, 14.30 радiоДень
13.55 "схеми" з Н. седлець-

кою
15.10, 2.55 Бiатлон. Кубок 

свiту. VI етап. спринт 
10 км. Чоловiки

17.05 Лайфхак українською
17.50, 1.10 Новини. свiт
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 тема 

дня
18.35, 1.40 Новини. Куль-

тура
19.00 твiй дiм
20.25 Перша шпальта
21.50, 2.35 Новини. спорт

22.15 Х/ф "СОЛДАТ ДЖА-
НЕТ"

23.45 Д/с "Музична одiсея 
Арiрант. оповiдь"

0.10 роздягалка
0.40 Д/с "Дика планета"
4.15 Д/с "орегонський 

путiвник"
4.40 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
5.05 розсекречена iсторiя

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

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

19.30 тсН
9.30, 10.50 Чотири весiлля
12.20, 13.40, 14.55 Мiняю 

жiнку
16.10 т/с "Я знову тебе 

кохаю". (12+)
17.10 т/с "Нескiнченне 

кохання". (12+)
20.15 Лiга смiху
0.25 Х/ф "ДРУЗI ДРУЗIВ". 

(16+)
2.00 Х/ф "НАЇЗНИЦI ТА 

ЯНГОЛИ"
5.15 М/ф

IНТЕР

5.55 М/ф
6.10, 22.00 "слiдство вели..." 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 ранок з 

Iнтером
10.20, 12.25 т/с "Нитки 

долi". (16+)
12.50 Х/ф "ЗДРАСТУЙ I 

ПРОЩАЙ"
14.50, 15.45, 16.45 речдок
18.00 стосується кожного
20.00, 3.15 Подробицi 

тижня
23.50 Х/ф "ВЧИТЕЛЬ 

РОКУ"
2.00 Х/ф "ВИПАДКОВИЙ 

ЗАПИС". (16+)
4.55 TopShop
5.25 Х/ф "БЕРЕЖИ МЕНЕ, 

МIЙ ТАЛIСМАН"
НОВИЙ КАНАЛ

3.40, 2.40 служба розшуку 
дiтей

3.45, 2.45 Зона ночi
5.15 Абзац
7.05, 8.15 Kids` Time
7.10 М/с "Дракони: Пере-

гони безстрашних"
8.20 серця трьох

10.30 ревiзор
13.30 Пристрастi за 

ревiзором
16.10 таємний агент
17.15 таємний агент. Пост-

шоу
19.20 суперiнтуїцiя
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф "ЛЕГIОН". (18+)
0.00 т/с "Костянтин". (18+)

СТБ
6.05, 18.00, 23.40 т/с "Коли 

ми вдома"
8.00 Х/ф "НЕ МОЖУ СКА-

ЗАТИ "ПРОЩАВАЙ"
9.50 Х/ф "П`ЯТА ГРУПА 

КРОВI"
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
20.00, 22.40 Х-Фактор 8

ICTV
4.00 скарб нацiї
4.10 Еврика!
4.20 служба розшуку дiтей
4.25 студiя Вашингтон
4.30, 1.40 Факти
4.50 т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.40 Громадянська оборона
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм
10.10 Iнсайдер

11.05, 20.15 Антизомбi
12.00, 13.15 Х/ф 

"МАЛАВIТА". 
 (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.15 т/с "Володи-

мирська, 15". (16+)
17.05 На трьох
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
21.25 Дизель-шоу
23.50 Х/ф "САБОТАЖ". 

(16+)
2.00 т/с "Морська полiцiя. 

Новий орлеан". (16+)
3.25 Краще не повторюй

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00, 13.05 Вiн, Вона i 

телевiзор
10.00, 18.15 спецкор
10.35, 18.45 ДжеДАI
11.05, 17.15 Загублений свiт
15.05 Х/ф "ЧУЖИЙ". 
 (16+)
19.20 Х/ф "БОКСЕР". 
 (16+)
21.10 Х/ф "ЦIННИЙ ВАН-

ТАЖ". (16+)
23.00 Змiшанi єдинобор-

ства. UFC
1.20 Нове Шалене вiдео по-

українськи
2.10 облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.15 сьогоднi
9.30, 5.45 Зоряний шлях
10.30 свекруха або невiстка
11.30, 4.00 реальна мiстика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливостi. (16+)
16.00 т/с "На лiнiї життя"
18.00 т/с "Перстень з 

рубiном". (12+)
19.45 Говорить Україна
21.00 т/с "Листи з мину-

лого"
23.30 т/с "Листи з минуло-

го". (12+)
1.30 т/с "CSI. Мiсце зло-

чину". (16+)
ТЕТ

6.00, 5.25 Кориснi пiдказки
6.15 Байдикiвка
6.40 тЕт Мультиранок
10.00 Х/ф "ДIВЧИНКА З 

СIРНИКАМИ"
11.10 т/с "Усi жiнки - 

вiдьми"
12.00, 2.00 Панянка-селянка
13.00, 18.00 Країна У
14.00 т/с "Домашнiй арешт"
14.30, 2.50 Вiталька

16.00 Казки У Кiно
19.00 Країна У. Новий рiк
20.00 танька i Володька
21.00 М/ф "Пiнгвiни Мада-

гаскару"
22.30 Х/ф "МОЛОДЯТА". 

(16+)
0.00 теорiя зради
1.00 БарДак

НТН
6.30 Х/ф "ВIРНИЙ РУС-

ЛАН"
8.30 ранковий "свiдок"
9.00 Х/ф "I ТИ ПОБАЧИШ 

НЕБО". (16+)
10.25 Кримiнальнi справи
12.15 Легенди карного 

розшуку
14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

свiдок
15.05, 19.30 т/с "Морський 

патруль". (16+)
16.50 т/с "ставка бiльша за 

життя"
23.45 т/с "служба 

розслiдувань". (16+)
1.45 т/с "суто англiйськi 

вбивства"
3.05 Випадковий свiдок
3.25 речовий доказ
3.55 Легенди бандитського 

Києва
4.45 Правда життя. Професiї

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

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

Новини
9.30 Анонс дня
9.35 М/с "Гон"
10.20 Хто в домi хазяїн?
10.50 Дiти Z
11.20, 15.25 Д/с "Щоденни-

ки комах"
12.00 Х/ф "ПРОРОК 

МОIСЕЙ"
13.40, 17.05, 1.00 Погода
14.10, 1.35 Бiатлон. 

Кубок свiту. VI етап. 
Переслiдування 10 км. 
Жiнки

15.05, 0.40 Д/с "Дика планета"
15.55, 2.30 Бiатлон. 

Кубок свiту. VI етап. 
Переслiдування 12,5 
км. Чоловiки

17.15 Лайфхак українською
17.25 Д/ф "таємницi акул"
18.25 Х/ф "НЕЗАЙМАНА 

КОРОЛЕВА"

20.25 Д/с "Незвичайнi 
культури"

21.35, 5.05 розсекречена 
iсторiя

22.35 Вiйна i мир
23.20 Д/с "Музична одiсея 

Арiрант. оповiдь"
0.10 роздягалка
3.20 Надвечiр`я. Долi
4.10 Д/с "орегонський 

путiвник"
4.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
КАНАЛ "1+1"

6.00, 19.30 тсН
6.45 Грошi
8.00 снiданок. Вихiдний
9.50, 23.15 свiтське життя
10.45 Х/ф "ПЛАНЕТА 

МАВП: РЕВОЛЮЦIЯ". 
(16+)

13.00, 2.00 Х/ф "ТАТО НА-
ПРОКАТ". (16+)

14.55 Х/ф "ДРУЗI ДРУЗIВ". 
(16+)

16.30, 21.15 Вечiрнiй 
квартал

18.30 розсмiши комiка

20.15 Українськi сенсацiї
0.15 Вечiрнiй Київ
5.20 М/ф

IНТЕР
6.40 М/ф
7.10 Чекай на мене
8.45 Подорожi в часi
9.15, 4.00 Шалiмов. сто 

рокiв як один день
10.00 Х/ф "ДОРОГА МОЯ 

ЛЮДИНА"
12.10 Х/ф "НА ВАС ЧЕ-

КАЄ ГРОМАДЯНКА 
НIКАНОРОВА"

14.00 Х/ф 
«НАЙПРИВАБЛИВIША I 
НАЙСИМПАТИЧНIША"
15.40 Концерт олi По-

лякової
17.45, 20.30 т/с "Червона 

королева"
20.00 Подробицi
22.45 т/с "особистi об-

ставини"
2.15 Х/ф "ВЧИТЕЛЬ 

РОКУ"
4.45 "Подробицi" - "Час"
5.15 TopShop

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.50 Зона ночi

5.45, 6.45 Kids` Time
5.50 М/с "Лунтiк i його 

друзi"
6.50 ревiзор
10.00 суперiнтуїцiя
17.00 Х/ф "ЗАТУРА"
19.00 Х/ф "ДЖУМАНДЖI"
21.00 Х/ф "КАЗКИ НА 

НIЧ". (16+)
23.00 Х/ф "НIЧОГО СОБI 

ПОЇЗДОЧКА". (16+)
0.50 Х/ф "МОБIЛЬНИК". 

(18+)
СТБ

5.50 ВусоЛапоХвiст
8.00 Караоке на Майданi
9.00 Все буде смачно!
10.25 Х-Фактор 8
19.00 Х/ф "ОПЕРАЦIЯ 

"И" та iншi пригоди 
Шурика"

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

22.50 Х/ф "ЩАСТЯ ЗА 
РЕЦЕПТОМ"

0.55 т/с "Коли ми вдома"
ICTV

5.40 скарб нацiї
5.50 Еврика!

6.00 Факти
6.20 Бiльше нiж правда
7.50 Я зняв!
9.45 Дизель-шоу
10.50 особливостi 

нацiональної роботи
12.45 Факти. День
13.00 На трьох
16.25 Х/ф "ПОГАНI 

ХЛОПЦI". (16+)
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. стогнiєм
20.05 Х/ф "ПОГАНI 

ХЛОПЦI 2". (16+)
23.00 Х/ф "ХЕНКОК". 

(16+)
0.35 Х/ф "САБОТАЖ". (16+)
2.25 Провокатор

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Бушидо
9.00 ДжеДАI. Дайджест 

2017
11.00 Загублений свiт
13.00 т/с "Ментiвськi вiйни. 

Київ 2". (16+)
17.05 Х/ф "БОКСЕР". (16+)
18.50 Х/ф "ЦIННИЙ ВАН-

ТАЖ". (16+)
20.40 Х/ф "ЧУЖI". (16+)

23.25 Нове Шалене вiдео 
по-українськи

2.05 облом.UA
5.00 "Змiшанi єдинобор-

ства. UFC 220. ти-
тульний двобiй: стiпе 
Мiочич - Франсiс Нган-
ну". Пряма трансляцiя 
з Бостона (сША)

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00, 15.00, 19.00, 1.15 

сьогоднi
7.10, 5.10 Зоряний шлях
10.15 т/с "Листи з минуло-

го". (12+)
14.00, 15.20 т/с "Горобини 

китицi червонi"
17.45, 19.40 т/с "Чоловiк на 

годину"
22.00 т/с "Любов як нещас-

ний випадок". (16+)
2.10 т/с "20 рокiв без 

любовi"
ТЕТ

6.00, 5.40 Кориснi пiдказки
6.15 Байдикiвка
6.40 тЕт Мультиранок
10.40 М/ф "Долина 

папоротi: тропiчний 
лiс"

12.00 Х/ф "ПРИНЦ-ЖАБЕНЯ"
13.00 Готель Галiцiя
17.00 Х/ф "МОЛОДЯТА". 

(16+)
19.00 танька i Володька
20.00 Країна У. Новий рiк
0.00 теорiя зради
1.00 БарДак
2.00 Панянка-селянка
2.50 Вiталька

НТН
5.20 Х/ф "ЖIНКА ДЛЯ 

ВСIХ"
6.55 Х/ф "ЛЮДИНА 

В ПРОХIДНОМУ 
ДВОРI"

12.00 Легенди шансону
13.00 свiдок. Агенти
13.40, 2.45 речовий доказ
17.10 Крутi 90-тi
19.00, 2.00 свiдок
19.30 Х/ф "ЗА ДВОМА 

ЗАЙЦЯМИ"
21.00 Х/ф "ПРИБУЛЬЦI 3: 

ВЗЯТТЯ БАСТИЛIЇ". 
(12+)

23.15 Х/ф "ДЖУЛIЯ Х". (18+)
1.00 т/с "Великi почуття". (16+)
2.30 Випадковий свiдок
3.45 Легенди бандитського 

Києва

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

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

Новини
9.30 Анонс дня
9.35 Х/ф "ПРОРОК МОIСЕЙ"
11.35 Д/ф "Єдине коло"
12.10 Перший на селi
12.40, 20.25 Д/с "Незвичайнi 

культури"
13.25, 1.35 Бiатлон. 
 Кубок свiту. VI етап. Мас-

старт 12,5 км. Жiнки
14.20, 23.10, 1.00 Погода
14.30 Фольк-music
15.40, 2.30 Бiатлон. Кубок 

свiту. VI етап. Мас-
старт 15 км. Чоловiки

16.55 Д/с "Дива Китаю"
17.25 Д/ф "таємницi акул"
18.25 Х/ф "НЕЗАЙМАНА 

КОРОЛЕВА"
21.35 #@)?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 Д/с "Зустрiч Лувру та 
Забороненого мiста"

23.00 Д/с "Жива природа"
23.20 Д/с "Музична одiсея 

Арiрант. оповiдь"
0.15 роздягалка
0.40 Д/с "Дика планета"
3.15 свiтло
4.10 Д/с "орегонський путiвник"
4.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
5.05 розсекречена iсторiя

КАНАЛ "1+1"
6.15, 5.00 тсН
7.10, 1.55 Українськi 

сенсацiї
8.00 снiданок. Вихiдний
9.00 Лото-Забава
9.40 М/ф "Маша i ведмiдь"
9.50 розсмiши комiка
10.50, 11.50, 12.45, 13.40, 

14.35 свiт навиворiт 5: 
Iндонезiя

15.15 Лiга смiху
19.30 тсН-тиждень

21.00 Х/ф "НЕ МОЖУ ЗА-
БУТИ ТЕБЕ"

0.55 свiтське життя
IНТЕР

5.45 М/ф
6.35 Х/ф "ПIДКИДЬОК"
8.00 Вдалий проект
9.00 Готуємо разом
10.00 орел i решка. рай i пекло
11.00 орел i решка. Переза-

вантаження
12.00 Х/ф "ФАНТОМАС 

РОЗБУШУВАВСЯ"
14.00 т/с "Хай говорять"
17.45, 20.30 т/с "Червона 

королева"
20.00 Подробицi
22.45 т/с "особистi обставини"
2.35 "Подробицi" - "Час"

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.10 Зона ночi
6.00 стендап-шоу
6.45, 10.05 Kids` Time
6.50 М/с "Лунтiк i його друзi"
8.40 М/ф "Упс. Ной поплив"
10.10 Х/ф "ХРАНИТЕЛI 

СКАРБIВ". (16+)
12.10 Х/ф "ЗАТУРА"

14.00 Х/ф "ДЖУМАНДЖI"
16.10 Х/ф "КАЗКИ НА 

НIЧ". (16+)
18.00 Х/ф "МУШКЕТЕРИ". (16+)
20.00 Х/ф "ГЕРКУЛЕС". (16+)
22.00 Х/ф "КОНСТАНТIН". 

(18+)
0.15 т/с "Костянтин". (18+)

СТБ
6.00, 10.50 т/с "Коли ми вдома"
9.00 Все буде смачно!
9.55 Караоке на Майданi
12.30 Х-Фактор 8
15.05 Х/ф "ОПЕРАЦIЯ "И" та 

iншi пригоди Шурика"
17.05 Х/ф "IВАН ВАСИ-

ЛЬОВИЧ ЗМIНЮЄ 
ПРОФЕСIЮ"

19.00 слiдство ведуть 
екстрасенси

ICTV
7.05 т/с "Код Костянтина". (16+)
8.55 т/с "Вiддiл 44". (16+)
11.35, 13.00 Х/ф "ПОГАНI 

ХЛОПЦI". (16+)
12.45 Факти. День
14.10 Х/ф "ПОГАНI 

ХЛОПЦI 2". (16+)

17.00 Х/ф "ХЕНКОК". (16+)
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин з о. соколовою
20.35 Х/ф "КIНГ КОНГ". (16+)
0.35 Х/ф "ПОДАРУНОК". (16+)
2.20 Провокатор

КАНАЛ "2+2"
6.00 "Змiшанi єдинобор-

ства. UFC 220. ти-
тульний двобiй: стiпе 
Мiочич - Франсiс Нган-
ну". Пряма трансляцiя з 
Бостона (сША)

9.00 ДжеДАI. Дайджест 2017
12.00 Бандерлоги
13.30 Помста природи
16.00 Х/ф "ЧУЖI". (16+)
18.40 Х/ф "РОЖЕВА ПАН-

ТЕРА 2"
20.15 Х/ф "БIБЛIОТЕКАР 

3: ПРОКЛЯТТЯ ЮДИ-
НОГО ПОТИРА". (16+)

22.05 Х/ф "ТРАНЗИТ". (18+)
23.45 "Змiшанi єдиноборства. 

UFC 220. титульний двобiй: 
стiпе Мiочич - Франсiс 
Нганну". трансляцiя з 
Бостона (сША)

1.55 облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30 сьогоднi
7.10 Зоряний шлях
10.10 т/с "Горобини китицi 

червонi"
13.20 т/с "Чоловiк на 

годину"
17.00 т/с "Чужа доля"
19.00, 5.30 Подiї тижня з 

олегом Панютою
20.00 Головна тема
21.00 т/с "Чужа доля". (12+)
22.45 Х/ф "ТЕРАПIЯ 

ЛЮБОВ`Ю"
0.45 реальна мiстика
2.30 т/с "20 рокiв без 

любовi"
ТЕТ

6.00, 5.40 Кориснi пiдказки
6.15 Байдикiвка
6.40 тЕт Мультиранок
10.00 Х/ф "ВЕЗУНЧИК"
11.40 Х/ф "ПОТРIЙНI 

НЕПРИЄМНОСТI"
13.30 танька i Володька
18.00 М/ф "Пiнгвiни Мада-

гаскару"
20.00 Казки У
0.00 теорiя зради

1.00 БарДак
2.00 Панянка-селянка
2.50 Вiталька

НТН
4.35 Х/ф "ВЕСЬ СВIТ В 

ОЧАХ ТВОЇХ..."
5.40 т/с "спадщина"
9.30 Україна вражає
11.20 Х/ф "ЗА ДВОМА 

ЗАЙЦЯМИ"
12.40 Х/ф "СОЛОДКА 

ЖIНКА"
14.35 Легенди карного 

розшуку
16.20 Х/ф "ПРИБУЛЬЦI 3: 

ВЗЯТТЯ БАСТИЛIЇ". 
(12+)

18.30 свiдок. Агенти
19.05 Х/ф "ЛЮДИНА-

АМФIБIЯ"
21.00 Добрий вечiр
22.50 Х/ф "ДРУГЕ КОХАН-

НЯ". (16+)
0.40 Х/ф "ДЖУЛIЯ Х". 

(18+)
2.20 таємницi 

кримiнального свiту
3.10 Випадковий свiдок
3.20 речовий доказ
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Як тільки жінка замішувала діжу для випікання обря-
дового новорічного хліба, не миючи рук від тіста, 

вона йшла разом з чоловіком лякати дерева, котрі погано 
родять. Чоловік ніс сокиру, або палицю, жінка перевесла, 
зроблені із дідуха (соломи, що лежала на долівці від Свя-
того вечора). Підійшовши до дерева, чоловік тричі стукав 
по ньому обухом сокири, або палицею і промовляв: «А 
чого ти, грушо, не родиш? Я тебе зрубаю, порубаю!» Або: 
«Не будеш родити, буду рубати, а будеш родити, буду 
шанувати». За дерево відповідала дружина: «Не рубай 
мене, а перевеслом підпережи, я тобі ще в пригоді ста-
ну». Після цього жінка обтирала руки від тіста об дерево і 
перев'язувала його перевеслом.

У народі вірили, що після таких процедур дерево 
злякається і обов’язково дасть гарний урожай. Адже на 
Маланки, особливо в Новорічну ніч, рослини розуміють 
людську мову, а тварини навіть самі розмовляють по-
людському. До речі, тварини в цю ніч могли поскаржитись 
Богові на господарів, якщо ті погано з ними обходяться. 
Тому в цей день худобу доглядають дуже ретельно, добре 
годують, чистять, пестять.

А ще на Маланки господині ретельно чепурять, під-
білюють піч, адже в ніч напередодні Нового року вона 
танцює, віддається. Ось які пояснення стосовно вшано-
вування печі в новорічну ніч, записані в різ-
них регіонах України, приводить професор 
Сергій Килимник: «Тому то піч на Маланки 
мусить бути чисто вимащена, «щоб не кля-
ла, що не вимащена». Ніхто у цю ніч не спить 
на печі, не сидить, нічого на неї не кладуть, 
бо тяжко їй танцювати»... «Нехай спочине»... 
«Василь з Маланкою приходить танцювати 
на печі – аби їм не перешкоджати»... На піч 
кладуть овес – «на коровай, так як у нас на 
весілля, і їй дається вівса, як ся віддає». «Аби 
мала чим коня годувати, бо вона їде в місто, 
на герць».

З настанням сутінок по селу ходили ва-
таги щедрувальників у карнавальних 

костюмах з музиками. Серед гуртів пере-
важали парубочі громади ряджених, окремо 
ходили і гурти дівчат. Для щедрувальників, 
як і для колядників, не існувало статевих об-
межень, проте дівоча Маланка здебільшого 
щедрувала під вікнами, а гурти ряджених 
парубків просилися до хати, та й персонажів 
у масках у парубочій Маланці було значно 
більше.

Серед ряджених найчастіше зустріча-
ються образи Маланки, Василя, кози, діда з бабою, ци-
ган, ведмедя, журавля, кота... Маланкою був парубок в 
латаній спідниці, старій хустці, брови і очі підведені са-
жею, обличчя вибілене крейдою, щічки та вуста фарбо-
вані червоним буряком або калиною. В руках Маланка 
носила куделю. Вона дуже полюбляла цілуватись зі всі-
ма, хто підвернеться, при цьому обмурзувала їх своєю 
«косметикою». 

Дослідник українських новорічних обрядів «Коза» 
і «Маланка» Олександр Курочкін пише: «У деяких се-
лах українського Подністров'я (села Голосків, Кептинці 
Кам'янець-Подільського району Хмельницької області) 
за оповідями інформаторів, замість хлопця на роль Ма-
ланки вибирали гарну огрядну жінку, яка мала дітей і була 
щасливою в шлюбі».

Козою був парубок у вивернутому вовною догори ко-
жусі, роги робили з рогатини, до якої прикріплювали дві 
дощечки (рот), і пасмо прядива (бороду), рот відкривав-
ся і ляскаючи закривався, що лякало дітей. Між рогами 
чіпляли дзвоника, ззаду – хвіст із віника. 

Ведмедями одягалися найсильніші парубки, які гарно 
вміють боротися. Їх костюми складали вивернуті хутром 
догори кожухи, до ніг прив’язували жмути соломи, сіна, 
або овечі шкури, зі шкур виготовляли і маски. Журавлем 
був парубок на ходулях, або з довгою шиєю, яку робили 
з жердини.

У дівочому гурті роль Маланки і Василя виконують 
дівчата. Дівчата «убирають Маланку у хвату, як 

молоду обквітчають цвітами, Василя підбирають теж з ді-
вчат, надівають на Василя гарні штани, френч, шапку, під-
водять вуси. Обох гарно підмальовують. Подекуди дівча-
та щедрівниці обмежувалися лише одним костюмованим 
персонажем – Маланкою».

Підійшовши до вікна, ряджені в пісенній формі проси-
ли у господарів дозволу щедрувати.

Прихід ряджених був доброю ознакою, тому їх, за-
звичай, радо запрошували в оселю. Олександр Куроч-
кін висловлює припущення, що ряджені щедрувальники 
є уособленням «представників потойбічного світу, що 
провідують живих родичів у визначені святкові терміни і 
обов'язково вночі». 

До хати щедрувальники заходили, лише отримавши 
дозвіл господарів. У хаті спочатку виконувались вели-
чальні щедрівки для кожного члена сім’ї, потім співали 
пісень про Маланку. Маланка в цей час пряла куделю, 
пританцьовувала, рухами імітувала дії, оспівані в ще-
дрівці, показуючи, яка вона гарна господиня, все робила 
навпаки: підмітала хату від порогу до столу, взуття клала 
на стіл, тарілки під стіл, намагалась допомогти господи-
ні підбілити долівку, або помити глиняні стіни. Господарі 
прагнули завадити їй «наводити порядок» і уважно сте-

жили, щоб Маланка нічого не вкрала. Це за нею також 
водилось, адже за крадену річ вона просила додатковий 
викуп, або погрожувала продати її у наступній хаті: там, 
мовляв, більше дадуть. Іноді їй спеціально клали якусь 
дівочу річ, щоб Маланка її вкрала, це віщувало дівчині 
швидке заміжжя.

У цей час у сінцях починала мекати та тупотіти коза. 
Щедрувальники просили господарів впустити і її до хати 
погрітися, вона в ніжки змерзла і в ріжки змерзла. Гос-
подарі спочатку відмовлялись, придумуючи різноманітні 
причини, що коза долівку попсує, вазони поїсть, дітей 
полякає. Діткам страшенно хотілось побачити козу, вони 
благали батьків впустити її до хати. Щедрувальники всі-
ляко розхвалювали свою козу: вона, мовляв, і гарненька і 
розумненька, танцювати вміє і співати вміє, побрехеньки 
розказує, людей звеселяє. Господарі, нарешті, погоджу-
вались.

Ввійшовши до хати, коза спочатку лякала присут-
ніх, намагаючись їх буцнути рогами, а потім під 

спів щедрувальників відтворювала в танці те, про що спі-
валось в щедрівці. Все закінчувалось приходом стрільців 
або хлопців-молодців, які  вдарили (встрелили) козу в 
праве вухо, – коза впала, ноги задрала та й нежива стала. 
Одним словом, коза помирала.

Що ж означав цей ритуал? Чому козу неодмінно було 
вбивати? Адже коза була символом (божеством) родю-
чості ниви. Очевидно смерть кози – символізувала зимо-
ву смерть рослинності, ниви. 

Проте в ритуалі головне було не смерть кози, а її 
оживляння. Всі присутні в хаті, а також щедрувальники 
намагалися оживити козу, розсмішивши її. Для цього всі 
засоби були добрими, лиш би коза засміялася, почала 
пручатися, подала ознаки життя.

Її «лікував» «лікар», коментуючи при цьому свої дії 
так, що всі в хаті сміялися, турчали козі у вуха, ра-

хували зуби, щоб переконатись – стара чи молода, був 
і крайній (сороміцький) метод – пробували «перевірити, 
чи коза доїться». Оскільки за народними традиціями ко-
зою перевдягались парубки, це, як правило, приводило 
козу до тями, вона пручалася, видиралася, подавала 
ознаки життя.

Оживання кози знаменувало собою оживання навесні 
ниви, садів, пасовищ, природи взагалі. Сміх носив магіч-
не значення – відганяв злі сили, крім того вірили, якщо 
сміятись у новорічну ніч, то і весь рік пройде зі сміхом, 
весело і щасливо. 

На закінчення щедрувальники проголошували вірші з 
побажаннями щастя, добра в новому році і просили вина-
городи, для Кози, Маланки або інших ряджених персона-
жів. Господарі замість грошей або ласощів пропонували 
Козі сіна, соломи, вівса, бурячків, на що щедрувальники 
відповідали, що їхня коза цього не їсть, вона полюбляє 
свіжі паляниці, пироги, а також чарочку і шкварочку, шин-
ку й ковбасу. 

Почувши про гостинці, до хати ввалювались «цигани» 
з «ведмедем» і починали гадати, танцювати, пропону-
вали підкувати коней, або когось із хатніх, господарі на 
допомогу кликали стражників, які також були серед ря-
джених і ті випроводжали з хати гамірних гостей, за що 
отримували винагороду від господарів.

Дуже широко представлена в Новорічних обрядових 
діях, фольклорі та повір’ях  і тема весілля. Юрби рядже-
них грають весілля Маланки підмінної, щоб обдурити ду-
хів з того світу. Таке весілля справді перетворюється на 
фарс з веселими розвагами. Отже, весілля Маланки та 
Василя і є початком Нового року, що зароджує нове жит-
тя, пробудження природи.

Серед обрядових дій, що відбуваються в Новорічну 
ніч, можна також назвати змагання ватаг ряджених ма-
ланкарів. Вони, як правило, відбувалися опівночі на роз-
доріжжях, або на мостах чи кладках через потік. 

Змагання були як індивідуальні, так і колективні. В 
індивідуальних поєдинках кожна ватага виставля-

ла свого рядженого представника. Починали боротьбу, 
зазвичай, ряджені ведмеді, іноді їх поєдинку вистачало, 

щоб визначити, яка ватага перемогла, а іноді справа до-
ходила до колективного змагання – «стінка» на «стінку», 
хто кого потіснить. Команда, що програла пропускала 
переможців уперед.

14 січня на Старий Новий рік, або Василя господарі 
прокидаються рано, до схід сонця, прибирають солому з 
долівки, підмітають в хаті. Від Святого вечора до Васи-
ля підлогу ніхто не підмітав, щоб не вимести і не винести 
щастя та долі з хати.

Старого Нового року з нетерпінням чекають хлоп-
чики, адже цього дня їм випадає добра нагода 

заробити гостинці і гроші. З самого ранку, ще вдосвіта, 
набравши в кишені або рукавички зерна, вони вируша-
ють до сусідів і родичів посівати. Найчастіше посівають 
пшеницею, можна посівати житом, ячменем, вівсом. Не 
посівають горохом, оскільки вірять, що він виник зі сліз 
Матері Божої, і обрядове посівання ним може спричи-
нити сльози в родині, та гречкою «бо заведуться блохи в 
хаті», або «буде суперечка». 

Посіваючи хлопчики промовляють: «Сійся, родися, 
жито, пшениця, всяка пашниця на щастя, на здоров’я, 
на Новий рік, щоб ще краще вродило, як торік, конопель-
ки  – до стельки, льон – по коліна, щоб у Вас, господарю, 
голова не боліла!», «З Новим роком будьте здорові, щоб 
велися Вам бички і корови, щоб родили морква й буряки, 
гарбузи і огірки, картопля і капуста, щоб ваша дівка була 
тлуста!» (слово «тлуста» означає статна, дорідна).

Господарі пригощають посівальників пирогами, 
окрайцем «Василя», горіхами, цукерками, платять дріб-
ні гроші. Та найбільше міг заробити той хлопчик, який 
приходив посівати першим. Йому доручали обмолотити 
святочного снопа (дідуха), який стояв на покуті від Різд-
ва, або розбити гарбуза дідуха, що лежав у кубельці під 
столом. 

Сніп обмолочували макогоном, зерно і солома з 
нього вважаються чудодійними. Зерна з дідуха 

зберігають до сівби і висівають разом з насінням на ниву, 
щоб був гарний урожай. З гарбуза варили кашу, ним та-
кож пригощали домашніх тварин, зернятка з дідуха (гар-
буза) збирали в миску, просушували і висівали весною на 
грядках, щоб гарно родили гарбузи і вся городина.

Солому від дідуха спалюють вранці на Новий рік у 
садку. Люди вірять, що дим від дідуха дуже корисний, 
він забезпечує гарний врожай на наступний рік, оберігає 
дерева від морозу, захищає від шкідників. За народними 
віруваннями цей дим захищає не лише дерева, але й чле-
нів родини, тому всі – від малого до великого – стрибали 
через вогнище, щоб бути здоровими і не хворіти у на-
ступному році, дітей переносили крізь дим на руках.

За народними віруваннями духи поля і духи предків, 
які допомагають ростити урожай, ховаються від женців 
у останньому снопові. Цей сніп урочисто несуть з поля 
під час обжинок, потім зберігають у коморі, або клуні до 
Святого Вечора, а на Святий Вечір його величають «ді-
духом», з почестями вносять до хати, ставлять на лаві на 
покуті, на тому місці, де садять найдорожчих гостей. Ді-
дух перебуває в хаті від Святого вечора до Нового року, а 
на Новий рік його спалюють. В давнину у слов’ян існував 
звичай трупоспалення. Мабуть з димом духи предків від-
літали у вирій, щоб весною знову повернутися на ниву.

У деяких селах Правобережжя залишилися звичаї 
влаштовувати вогнища, спільні для всієї громади. «Закін-
чивши ритуальний обхід села, буковинські перебрані вже 
вранці йшли на роздоріжжя палити (смалити) «діда» або 
«дідуха»... Спочатку Маланка, а потім інші маски пере-
стрибували через багаття... У селі Корчівці у вогонь нео-
дмінно кидали солому, якою були набиті горби маскова-
них «дідів». Хлопці з села Варенчанка перш, ніж спалити 
«дідуха», надавали йому антропоморфної форми. 

Тут же, як розповідали донедавна, було заведено ки-
дати в новорічне багаття маски». Наведені факти підтвер-
джують гіпотезу про те, що новорічні масковані персона-
жі уособлюють прихід предків з того світу, а спалювання 
масок можна асоціювати з погребальними вогнями, за 
допомогою яких предки покидали світ реальний і пере-
ходили у світ мертвих.

Закінчувалось дійство очищенням водою, в якому 
брали участь всі ряджені. Ватаги маланкарів йшли 

до річки, де гуртом вмивалися, іноді обливалися водою, 
бризкалися, а іноді навіть вдавалися до купання в опо-
лонці.

 «Перебраний на Маланку ні в якому випадку не міг 
уникнути купання. Інакше (за словами українців-старо-
жилів села Білявинці) у хлопця, що виконував цю роль, 
міг вирости хвіст».

Крім вищеназваних новорічних обрядів, у історич-
них джерелах минулого століття на Україні зафіксована 
і обрядова оранка. Щедрувальники напередодні Нового 
року тягнули плуг і виконували символічну оранку снігу 
та землі. Іноді ряджені на Новий рік вносили до хати плуг 
або лише чепіги й імітували оранку, після чого посівали. 
Це підтверджує припущення, що Новий рік у давнину 
наші предки відзначали весною.

 Новорічні обрядові дії, пов’язані з оранкою, посіванням, 
обмолочуванням снопа, виконували виключно чоловіки або 
хлопчики, оскільки ці заняття вважалися чоловічими.

Символи свята: Маланка, Василь, Коза, Дід, Баба, 
Журавель, Цигани, Кіт та інші ряджені, квітуча вишнева 
гілка, дідух, рукавичка з насінням жита й пшениці.

Звичаї: народний карнавал із виконанням щедрівок і 
розігруванням вистав, головними дійовими особами яких 
є Маланка, Василь, Коза, Дід, Баба, Кіт, Лікар, Журавель, 
Цигани; дбайливий догляд за худобою; «лякання» дерев; 
вшановування домашнього вогнища – печі; обмолочуван-
ня дідуха; розбивання дідуха (гарбуза); обрядове посіван-
ня; спалювання дідуха і обрядові дії, пов'язані з ним.

Обрядові страви: кутя, узвар, «Маланка», «Василь», 
різноманітні м'ясні страви.

світлана тВОРУн,
етнолог, кандидат історичних наук.

свЯто василЯ та Маланки
Свято Маланки відзначають напередодні Нового року (31 грудня за старим стилем, 13 січня за новим), 

ще його називають Щедрим вечором, або Щедрою (Другою) кутею. Святом Василя називають Старий Но-
вий рік і святкують його 1 січня за старим стилем (14 за новим). На відміну від Святого вечора під час Щедрої 
вечері накривають багатий стіл, де переважають м'ясні страви. В деяких селах Вінниччини, навіть кров'янки, 
які є традиційною новорічною стравою, називають «маланками». Вдруге протягом зимових Святок готують 
кутю. Випікають і спеціальні хліби – «Маланку» та «Василя».
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різдвЯні Музичні зустрічі
За вікном холодно... Зима вважає, що може заховати людей один від одного за несподіваними зливами 

або візерунками замерзлих віконних шибок. Нехай бешкетує! Ми можемо знайти відраду, побувавши на ці-

кавих заходах…

Так, 21 грудня у залі Макарівського районного Бу-
динку культури було затишно і світло. Там відбувся тра-
диційний концерт Макарівської дитячої школи мистецтв 
«Різдвяні музичні зустрічі» і його вела випускниця школи 
Дарина Круковська.

 Глядачі поринули у чудовий світ музики. Гарний 
настрій подарував слухачам хоровий колектив, який 
виконав різдвяні пісні. На сцені дебютували солісти: 
бандуристка Вікторія Нищенко, баяністка Вікторія Кот, 
цимбалістка Вікторія Висоцька. 

Сценічну витримку та майстерність продемон-
стрували старші учні школи – Владислава Федченко, 
Олександра Кононець, Тіна Чихун, Ганна Тимошенко. 
Ансамбль бандуристів «Золота квінта» підготували для 
свята веселі колядки. Казково звучав квартет гітаристів  
(Павло Писаренко, Софія Ноздріна, Ганна Миню та Вла-
дислав Просенюк). 

Додали бадьорості музичному дійству фортепіан-
ні дуети Тетяни Титаренко та Назарія Франчука, Вікторії  
Йовенко і  Богдана Зінового, викладачів Тетяни Мельни-
ченко і Ганни Котигорошко. Святково звучали щедрівки у 
виконанні дуету скрипалів Данила Дикуна і  Михайла Ба-
бича та колядки народів світу, які виконав ансамбль скри-
палів «Рондо». 

Завершив святковий концерт хореографічний колек-
тив «Данс-Сіті», з композицією «Зимова феєрія». Зі сцени 
діти бажали присутнім щасливих мирних зимових свят:

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце різдвяним теплом!
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

Оселяться 
щасті і спокій у нім.

Доброї долі, 
достатку доволі,

Смачної куті та 
добра у житті!

Хай Бог з вами 
буде завжди 
і всюди,

Хай всім 
помагає – Христос 
ся рождає! 

Коли  пролуна-
ли останні звуки 
музики, то довго 
не затихали апло-
дисменти і сяяли 
радісні посмішки 
на обличчях гляда-

чів, які щиро дякували за чудо-
вий концерт. 

Адміністрація, колектив  
школи та батьківський комітет 
теж висловлюють щиру подяку 
–  нашим  меценатам за ново-
річні подарунки для юних ар-
тистів, а саме: Макарівському 
селищному голові Вадиму То-
карю, акціонерному товариству 
«АТБ», приватному підприємцю 
Олександру Євтушенку. 

Дирекція 
Макарівської ДШМ.

чеМПіонат Макарівського 
району з футзалу

У неділю, 14 січня, після короткої новорічно-різдвяної перерви поновлюється чемпіонат Макарівського 
району з футзалу. У цей день у спортзалі Макарівського НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. – природничо-математичний лі-
цей» буде зіграно матчі 4-го туру. На паркеті зійдуться наступні пари:

на різдво Христове 
ангел Пролітав, летЮчи із неБа 

лЮдЯМ сПовіЩав...
Різдво Христове – велике християнське свято, встановлене на згадку народження Ісуса Христа, Спасите-

ля світу і Відкупителя людей з полону гріха. 

10.00 Граніт (с. Вільне) – Нива (с. Копилів)
10.40 Ветеран (смт Макарів) – ФК Макарів
11.20 Зоря (с. Королівка)– Спарта (смт Макарів)
12.00 Альянс (с. Андріївка) – Старт (с. Нові Опачичі)

12.40 Партизан (смт Кодра) – СК Юніор (смт Макарів)
13.20 Атлант (с. Ситняки) – Фоса (с. Фасова)
14.00 Форсаж (с. Копіївка) – Легіон (смт Макарів)

Андрій КАЗМІРЧУК.

Різдву, за церковним статутом, передував чотиритиж-
невий Різдвяний піст (Пилипівка), з 27 листопада до 6 січня. 
У цей час виконувалися всі хатні роботи: світлицю білили, 

прибирали розписами, вивішували найкращі рушники, роз-
кладали килими. Покуття оздоблювали особливо урочисто 
й прикрашали запаленою свічкою або лампадкою. Тут ста-
вили перший символ усіх трьох зимових свят – дідух ( сніп з 
колосків жита чи пшениці, зібраних на прикінці жнив). Зерно 
з дідуха зберігали до весни примішуючи до посівного – для 
забезпечення багатого врожаю. Особливого значення від-
давали різдвяній погоді. По ній визначали майбутній вро-
жай. На святу вечерю готували 12 пісних страв з яких узвар 
і особливо кутя обов’язково мають бути на кожному столі.

Вранці 7 січня українці йшли до церкви, щоб віддати 
шану новонародженому Христу. Після закінчення церков-
ної відправи родина знову збиралася на святковий обід 
який вже не був пісним, та починалася велика різдвяна 
гостина.  

У селі Фасова в жіночому монастирі на честь ікони 
Божої Матері «Услишательниці» в Миколаївському хра-

мі було звершено, Велике повечір’я з чином освячення 
різдвяної куті, а вранці святкова Божественна Літургія. 
Після служби, як і в давні часи колядники прославляли 

народженого Ісуса колядками. Серед цих колядників 
був фольклорний гурт «Барвінок», який зберігає і до нині 
українську традицію колядування. Одягнені в старовинні 
свити та кожухи, колектив привітав сестер святої обителі 
та духівника монастиря архімандрита Кирила та всіх при-
хожан з Різдвом Христовим та полонив всіх присутніх спі-
вом давніх колядок. Також хочеться згадати колядників, 
під керівництвом Галини Ушатенко, які активно долуча-
ються до збереження наших вікових традицій. 

Велика подяка отцю Кирилу, за чудову повчальну про-
повідь, яка торкнула серце кожного слухача та  за пода-
рунки, якими він обдарував всіх присутніх. Миру всім та 
Божої ласки.

Олексій ЗАєць,
керівник фольклорного гурту «Барвінок», член 

Експертної ради з питань нематеріальної культурної 
спадщини при Міністерстві культури України.  

Христос 
народивсЯ! 

славіМо його! 
7 січня сталася велика для всього православного  

світу подія – народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Й 
молодь   села Фасова на чолі  із завідуючою клубом 
Галиною Ушатенко та колективом «Барвінок»  (керів-
ник  Олексій  Заєць)  прославляли  своїми  віршами, 
колядками та співом народження  Сина Божого. 

З давніх-давен в Україні колядують діти, дорослі па-
рубки  й дівчата. Та першими оповісниками народження 
Христа в різдвяних обрядах у давнину були діти та під-
літки, які обходили ватагою багаті й бідні оселі, співаючи 
колядки. І в кожній хаті світлішало, людям ставало легше 
на душі.   

Колядників чекали з нетерпінням і щедро віддячували 
їм яблуками, горіхами, бубликами й тим, що було. Вва-
жалося, що чим більше колядників завітає до хати, тим 
щедрішим для її господарів буде Новий рік. 

Першим на поріг дому, як правило, ступити мав хло-
пець, дівчата у різдвяних обрядах участь брали рідше, 
оскільки (за давнім віруванням)  на великі свята першими  
в господі мають з'являтися представники чоловічої статі. 

Крім дітей, на перший день Різдвяних свят колядують 
і дорослі – ці вже ходять із «зіркою» та дзвоником. «Зір-
ку» роблять з дерев'яної обичайки та тоненьких дощечок 
– шалівок. Рівно ж не п'ять і не шість, а сім. Зірка декору-
ється кольоровим папером, стрічками. В середині – об-
разок «Народження Христа». 

Такі колядники колядують у хаті перед образами. Спо-
чатку запитують у господарів: «Чи можна заколядувати,  
Христа прославляти?», а коли отримують дозвіл, захо-
дять в оселю й сповіщають усіх присутніх за допомогою 
віршів, колядок та пісень про народження Ісуса Христа. 

– Пане господарю, благословіть Христа славити!
Інколи, як де ведеться, такого благословення просять 

хором: «По цьому дому, по веселому, чи дозволите коля-
дувати? Колядувати, дім звеселяти! Дім звеселяти, дітей 
збудити, Христа славити?!»

– Просимо!, – відзивається з хати господар, відчиня-
ючи двері. Хлопці й дівчата заходять до хати, і під «дзе-
ленькання» дзвоника співають, розповідають колядки. 
За таку колядку господар дає, бувало, цілого калача, а 
то й запрошує всю ватагу до столу, як бажаних гостей. 
Вип'ють по чарці, закусять – довго не сидять, та й поста-
ють у пошані перед господарем. ' стор.  10.
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2018: рік виБорів та… 
Підготовки до виБорів
Період новорічно-різдвяних свят плавно підходить до свого логічного завер-

шення, і саме час для того, щоб проаналізувати, на що саме чекати жителям Ки-
ївщини від року жовтого земляного пса. На жаль, схоже, все йде до загострення 
боротьби за владу. Адже на кону стоїть не лише питання влади над однією кон-
кретною областю, але й над Україною в цілому.

Фактично всі політичні ризики, закладені в минулому році керівництвом області, 
плавно перенеслися у 2018 рік. Так, є всі підстави очікувати апогею в боротьбі між пре-
зидентською владою та опозицією. У цьому контексті чи не найгарячішою подією року 
варто розглядати вибори до новостворених об’єднаних територіальних громад. Наразі 
Київщина є антилідером з децентралізації влади, адже досі у 18 з 25 районів області не 
сформовано жодної об’єднаної територіальної громади. 

Але у цьому році ця неприємна статистика може суттєво поліпшитися. Так, орієн-
товною датою виборів депутатів до двох міських (Березанська, Ржищівська) та однієї 
селищної (Гостомельська), ОТГ вже називають 29 квітня, хоча офіційно вибори ще не 
призначено. Не виключено, що до цих трьох ОТГ приєднаються ще кілька великих гро-
мад. Окрім того, у жовтні та грудні відбудеться ще два цикли виборів до ОТГ.

Особливо гострим протистояння очікується в Приірпінні. Як відбуватиметься фор-
мування громад Бучі та Ірпеня – питання досі відкрите. Можливо, кожне з цих міст 
сформує свою ОТГ, але існує певна ймовірність злиття цих міст в одну громаду. Якщо 
так станеться, між місцевими мерами – Ірпінським головою Володимиром Карплюком 
та Бучанським очільником Анатолієм Федоруком – боротьба за владу перетвориться з 
простого протистояння, на війну не за життя, а на смерть. 

Відкритим лишається і питання Коцюбинського, керівництво селищної ради якого 
знаходиться у конфронтації з Карплюком і навряд чи захоче приєднатися до Ірпінської 
ОТГ.

Потужна боротьба очікується і в інших районах Київщини – зокрема, на Білоцерків-
щині, де триває конфлікт навколо створення Шкарівської ОТГ. Там зіштовхнулися інтер-
еси двох фінансово-промислових груп на чолі з олігархами Василем Хмельницьким та 
Костянтином Жеваго. Біла Церква на чолі з мером міста Геннадієм Диким активно по-
сягає на територію цієї громади. Можна не сумніватися, що протиборство навряд чи 
швидко вщухне…

Вибори до громад веcняної і осінньо-зимової хвилі – надзвичайно важливі у кон-
тексті загальноукраїнського протистояння по лінії Порошенко – Тимошенко. Київська 
область є одним з найважливіших майданчиків цього герцю. Після кількох провалів БПП 
на минулих виборах, довести свою спроможність напередодні президентських пере-
гонів, які мають відбутися весною 2019 року, для пропрезидентської сили – стратегічно 
важливо. Інакше БПП – «Солідарність» Петра Порошенка ризикує повторити «зоряний 
шлях» «Нашої України» Віктора Ющенка і канути в лету.

Ускладнює ситуацію той факт, що позиції «Батьківщини» і їхньої лідерки Юлії Тим-
ошенко зараз видаються надзвичайно сильними. Контроль над Київською облрадою, 
якою зараз керує представниця «біло-сердешних» Ганна Старикова, дає можливість 
«Батьківщині» розраховувати на те, що президентська вертикаль «загрузне» і не зможе 
під час президентських виборів використати адмінресурс на повну.

Що ж може зробити БПП? Все ж таки взяти під контроль міські ОТГ, а далі дотиснути 
облраду. «Батьківщині» ж, у свою чергу, залишаться сільські ОТГ. Лише взяття під контр-
оль усіх ключових міст області може стати для Банкової рятівною паличкою.

Без серйозних кадрових змін в органах виконавчої влади тут не обійтися. Зокрема, 
відверто слабкою ланкою у президентській вертикалі є Олександр Горган. Але звільняти 
його треба швидко: якщо він побуде у своєму кріслі ще два-три місяці, змінювати його 
буде надто пізно. Враховуючи вкрай низький професіоналізм Горгана та його оточення 
(а також патрона чинного голови КОДА – одіозного нардепа Ярослава Москаленка), на 
реальні успіхи розраховувати не варто.

Двобій між облдержадміністрацією та облрадою може призвести до проблем з при-
йняттям та виконанням цільових програм на Київщині. Швидше за все, нинішні кадро-
ві ротації із заступниками губернатора покликані якраз допомогти Горгану в реалізації 
програм. Але чи мають вони для цього необхідний досвід?

Окрім політичних перипетій не варто забувати про небезпеку соціальних завору-
шень на Київщині, обумовлених загальною корумпованістю влади. Не варто забувати 
про безкінечний земельний «дерибан» в області, внаслідок якого земельні ділянки не 
можуть отримати реальні ветерани АТО. 

Попри те, що Держгеокадастр назвав Київську область лідером у видачі земель бій-
цям, виявляється не все так просто. Зокрема, в області діють різноманітні «асоціації» 
допомоги учасникам війни на Донбасі, які фактично виступають посередниками між 
державою та великими латифундистами. 

Також місцеві жителі стверджують: непоодинокі випадки, коли в той чи інший район 
завозять посторонніх людей. Все це викликає негативну реакцію серед населення. За-
галом, у кожному районі пристоличної області існує велика кількість критичних точок: 
незаконне будівництво, намив піску – якщо ці, здавалося б, невеликі осередки зараз не 
погасити, на владу може чекати справжня пожежа.

До того ж Київщина (разом з Києвом) виявилася «рекордсменом» по кількості на-
падів на журналістів. А вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської вкотре викликало 
питання стосовно професійності правоохоронних органів. І хоча підозрюваного у вбив-
стві затримано, неприємний осад нікуди не подівся.  

Олександр пАВЛиЧУК, 
«Моя Київщина».

Закінчення. поч. на 9 стор.
Старший віншує: «За цим віншуємо 

Вас, чесний та величний наш пане, усім 
добром, усім гараздом, що собі у Господа 
Бога жадаєте та думкою думаєте, щоб так 
воно і сталося! Допоможи Вам, Боже, ці 
свята мирно одпровадити та других у ра-
дості й веселості щасливо діждати, а нам, 
колядникам, ласкаві будьте, не за зле 
мати, що у ваш чесний та величний двір 
повернули. Повер-
ни до Вас, Госпо-
ди Боже, ласкою 
своєю небесною 
на цілий рік і вік! 
Сим Вас віншуємо, 
а самі усім чесним 
та ґречним низь-
ко кланяємося. 
Здорові будьте, в 
гаразді оставайте-
ся!»…

Всі колядники 
низько вклоняють-
ся господареві, 
господині й дітям. 
Отак, поколядував-
ши в одній хаті, ва-
тага йде до другої. 

Коли співом ми 
сповіщали всіх про 
Народження Хрис-
та, хтось посміхав-
ся, хтось плакав, 
деякі знімали відео, 
просили зробити 
фото й дивувалися, 
що ще залишилось  

й донині таке дійство,  а старі люди чекали 
нас з великим нетерпінням й співати для 
них було особливою радістю!

На завершення хочеться сказати, що 
варто пам'ятати й цінувати українські тра-
диції, адже хто, як не ми буде їх зберігати 
й доносити до сердець людей! 

Богдана УШАтЕнКО.   
с. Фасова.

Христос народивсЯ! 

славіМо його! 

З редакційної Пошти:                   

 новиХ зверШень у новоМу роЦі!
З великою радістю прочитав у «Макарівських вістях» про те, що Міжшкільний на-

вчально-виробничий комбінат почав активно працювати. Це дуже приємна новина осо-
бливо для мене, адже свого часу довелось брати участь в його створенні. 

Уявіть, Макарівський район у 1980  році був єдиним в області, що не мав міжшкіль-
ного навчально-виробничого комбінату!  Я тоді якраз почав працювати на посаді  завід-
уючого районним відділом освіти і мені, звичайно, було прикро, що  наш  район не має 
такої установи. А  питання виробничого навчання дітей – це ж поклик життя, це необхід-
ність! Було вирішено  за всяку ціну його відкрити. 

Та до початку навчального року залишилось тільки півтора місяці. Як встигнути?  В  
процесі підготовки до відкриття закладу кожна щоденна нарада починалась з аналізу  
ходу робіт, контроль  над якими був дуже суворий!

Для вивчення автосправи потрібно було  мати  навчальні кабінети, машини, трак-
тори,  оскільки наш район – сільськогосподарський. Щоб створити базу, зносили, як 
кажуть, «по нитці».  Уклавши угоди про співпрацю, у  господарств-шефів брали необ-
хідні деталі, комплектуючі частини  автомобілів і тракторів для оформлення кабінетів, 
підбирали кадри. 

Так,  автопідприємство  давало  паливно-мастильні матеріали, для комбінату  Мака-
рівський колгосп «Комуніст» виділив гаражі, щоб було де ставити автомобілі й трактори, 
«Райсільгосптехніка» постачала запасні частини. 

… Все вдалося зробити завдяки вмінню мислити на перспективу,  ініціативі і напо-
легливості  вчителів-однодумців, допомоги керівництва району та підприємств і органі-
зацій Макарівщини.

Перший директор комбінату  – педагог Михайло Латушко (він на той час був дирек-
тором Ніжиловицької середньої школи). Душею колективу,  можна  так сказати, став  
інспектор відділу освіти з питань  виробничого і трудового навчання   Олександр Щер-
бина.  Спочатку  було відкрито курси машинопису  та авто- трактористів. Користувалися 
технікою середніх  шкіл  Макарова, Ніжилович.   

А де взяти  власну? Тут якраз в  область прийшла рознарядка на 5 автомобілів для 
шкільних навчальних комбінатів Київщини. Але рік підходить до кінця, школи вже кошти 
використали. А ми свої трохи притримали і тому вирішили їх перенести  з однієї статті 
на іншу, щоб викупити  автомобілі.

Я поніс цю ідею голові райвиконкому Івану Кожухівському. Він  схвалив її і на черговій 
сесії районної ради питання  з коштами було вирішене.  Викуплені машини пригнали в 
Макарів.

…  Можна багато що  розповісти про минулі роки роботи комбінату. Одне скажу, – 
чимало користі він приніс для учнівської молоді району. І раптом – занепад… Мені було 
прикро, коли дізнався, що  комбінат став на грані закриття, адже стільки сил було вкла-
дено у його діяльність! Скільком юнакам і дівчатам знадобилось навчання в ньому! Але 
світ, як кажуть, не без добрих людей: радує те, що знайшлися  небайдужі, дали друге 
життя комбінату. 

Вітаю з Новим роком всіх педагогів Макарівщини і, зокрема, директора ММНВК 
Юрія Бордюга та очолюваний  ним колектив ентузіастів і бажаю  від усього серця успіхів, 
натхнення, здійснення всіх задумів і реалізації всіх планів не тільки в Новому році, а й на-
далі!  З цього приводу надсилаю вірш «Філософія життя», який стосується всіх педагогів 
і, безпосередньо, нашого міжшкільного навчально-виробничого комбінату:

З глибин людської мудрості й життя
Сягнуло надбання чудове: 
Роби усе, як слід і до пуття,
Від зерен відсівай полову!

Якщо плануєш задум свій на рік,
То сій ячмінь, пшеницю й жито –
Тобі достатку вистачить на вік,
І в щасті, й радості прожити!

Якщо сягає план десятиліть, –
Саджай ти яблуні і груші.
І з вдячності тобі прославить Світ
Ім’я і труд твій невмирущий.

Якщо сягає замисел століть, –
Будуй будинок, чи квартиру:
Шалений час твій рід не спопелить
В тривожні дні й стрімкого виру…

Якщо сягнув на вічність намір твій, –
Виховуй юне покоління,
Якому жити у країні мрій,
Де доля світла і нетлінна!

Віктор ЗАїКА, 
 заслужений працівник 

освіти України.
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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 .

:::  реклама та оголошення :::

Шлемо щирі вітання з нагоди:
95-річчя з Дня народження
надії Зіньківні ШКОДЕнКО з Королівки;
Вірі Юхимівні пЕтЕнКО з новосілок;

90-річчя з Дня народження
Миколі Марковичу АРтЕМЕнКУ з ніжилович;
Марії Іванівні нАУМЕнКО з Рожева

80-річчя з Дня народження:
софії Максимівні ЛІснІЧЕнКО з Липівки;
Ганні Іванівні ГРиЩЕнКО з Фасової.
Шановні іменинники!
Хай вітаннями рясніє
Цей щасливий день!
Хай душа дзвенить від щастя
Гомоном пісень!
Хай успішним буде завжди
Світле майбуття.
Хай здоров’я не полишить
Протягом життя!

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.

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

* * * * *

пРОДАЮ АВтОМОБІЛьнІ МАсЛА
як фасовані, так і на розлив; акумулятори, 

автохімію, автоаксесуари. 
Широкий асортимент, 

як у наявності, так і під замовлення. 
нАЙниЖЧІ цІни В РАЙОнІ. 

Атомагазин TIR с. Калинівка, заправка PATRON
телефон 097-961-01-85 (Олександр).

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 .

щирі вітання

П/П “ХАРЧУК”. ЖиТомиРсьКі віКнА,
різдвяні знижки до 15%  до 31 січня.

 бРоньовАні двеРі, бАлКони, ЖАлюзі.
Тел.:  097-461-96-17; 095-194-85-62.

реМонт і ПеретЯЖка 
МеБлів.  тел. 068-940-90-52.

•
•
•
•
•

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.

14 січня 70-річний ювілей з Дня народження
у нашої дорогої мами та бабусі

Олександри Іванівни нЕЧипОРЕнКО.
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай оминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть легкого путі,
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, а ні бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!

З повагою дочка, внуки та правнуки.

ДОстАВКА 
БУДМАтЕРІАЛІВ 
та ЛІсО/пиЛО -

МАтЕРІАЛІВ.
КВАРтиРнІ 
пЕРЕїЗДи – 

3/5/10 т.
АВтОЕВАКУАцІя.

Макарів. 
Область. Україна.

тел.: 099-158-16-52;
 068-778-21-92.

•

•

•

Заява  Про  наміри
тОВ «центр розвитку ливарного виробництва» має 

намір отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря від виробничо-складської бази,  
розташованої за адресою: Київська обл., Макарівський 
р-н, с. Бишів, вул. Брусилівська, 49.

Підприємство спеціалізується на виробництві виробів 
і запасних частин для промислового та сільськогосподар-
ського машинобудування із застосуванням литва, мета-
лургійної переробки брухту металів, виробництва сплавів, 
литва за моделями, що газифікуються та виробництва ру-
кавної плівки з поліетилену.

Технологія і обладнання виробничих процесів відпові-
дають сучасному технічному рівню та вимогам норм охо-
рони навколишнього середовища.  

Виробнича діяльність підприємства супроводжується 
викидом  таких забруднюючих речовин як: оксид вуглецю 
(3,6485 т/рік), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у пе-
рерахунку на діоксид азоту (1,3851), оксид азоту (0,049), 
речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не-
диференційованих за складом (0,93152), оксид алюмі-
нію (0,2052), фтористий водень (0,0046), сірки діоксид 
(1,1683), заліза оксиди (0,01997), хрому оксид (0,00062), 
оксид марганцю (0,000077), оцтова кислота (0,0443) ізо-
пентан (0,000493), бензол (0,000104), толуол (0,00116), 
стирол (0,00142), водень (0,0736), масло мінеральне 
(0,048), оксид(1) азоту (N2O) (0,002), метан (0,025), ді-
оксид вуглецю (851). Загальна кількість викидів становить 
858,609 т/рік. 

Вклад підприємства в існуючий рівень забруднення ат-
мосферного повітря не перевищує  встановлених гранично 
допустимих концентрацій. 

Для ознайомлення з більш детальною інформацією 
про отримання дозволу ТОВ «Центр розвитку ливарного 
виробництва»  звертатися до ТОВ «КІНФО» (розробник 
документів) за адресою: м. Київ, вул. Антонова, 5б, тел./
факс: (044) 492-38-65.

Звернення і пропозиції надсилати в Макарівську 
райдержадміністрацію протягом 30 днів за адресою: 
смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 30 та теле-
фоном  (04578) 5-14-44.

длЯ населеннЯ району!
Макарівський міжшкільний навчально-виробничий 

комбінат відкриває в січні 2018 року тримісячні курси з 
підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії «В».

Звертатися за адресою: смт Макарів, 
вул. Димитрія Ростовського (Фрунзе), 60. 

телефони для довідок: 095-186-57-51,  
(04478)  5-28-55.

на Постійну роБоту ПотріБні 
зварЮвальники в  с. КоролівКа.

За додатковою інформацією звертайтесь 
за телефоном 098-537-47-31 (Олександр).

МЕДиЧниЙ цЕнтР «БЕРЕГиня М» 
ЗаПрошує на роБоту 

лікаря ультразвукової діагностики. 
Адреса: смт Макарів, вул. Шляхетська, 1/1.

телефон   096-700-73-00.

Колектив ніжиловицького нВО щиро вітає добру, 
чуйну, шановану людину,  вчительку-пенсіонерку

Галину Іванівну ДЗЮБУ 
з ювілейною датою –  80-річчям з Дня народження!

В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас — щонайкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік,
Хай злагода буде, хай буде любов,
І тисячу раз хай повторяться знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!
Нехай зупинить час свої шалені кроки,
І іній сивини в одну хай щезне мить!
Бо розум Ваш ясний Бог просвітив на роки
І серце Ваше для людей горить!

* * * * *

ЗДАМ в оренду частину капітального приміщення 
в с.Забуяння площею 500 кв: бетонне перекриття, 
висота 3,70 м окремий вхід та ворота плюс 10 со-
ток землі біля приміщеня, асфальтний під’їзд, своя 
трансформаторна підстанція (є можливіть підключен-
ня 250 кВт електроенергіі). ціна договірна. Деталі за 
телефонами: 098-274-31-75; 098-954-82-58.

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

пОтРібен на пОстійну РОбОту 
автОелектРик.

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

6 січня ювілейну дату від Дня народження святку-
вала вчитель музики Макарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- 
природничо-математичний ліцей»

Алла Миколаївна ВІтКОВсьКА.
Колектив шле найщиріші вітання і побажання:
Міцного здоров’я та мирного неба —
Це все, що для щастя насправді нам треба.
А ще щедрих усмішок, творчих натхнень,
Святкового настрою в цей ясний день!

із діаМантовиМ весіллЯМ!

зАКУПовУємо У нАселення доРого

вРХ, молодняК ТА Коней. 
Телефон 067-173-92-92.

Для роботи на аЗС  
(С. Копилів, МаКарівСьКий р-н)

ПотріБен касир.
Офіційне працевлаштування. Графік роботи – позмінний. 

телефон 067-621-65-47.

Сердечні, теплі слова вітань і 
побажань шлемо з нагоди 

60-ї річниці  подружнього життя 
родині КиРиЛЕнКІВ 

з Макарова –
Ользі Миколаївні та 

станіславу Миколайовичу.
Дорогі наші ювіляри! 60 років тому  14 січня Ви 

стали нареченим і нареченою. І ось вже багато  років 
Ви у мирі, злагоді, взаєморозумінні, любові, щирості, 
турботі один про одного долаєте шлях, розпочатий на 
весільному рушничкові. 

Така довга життєва дорога пліч-о-пліч випадає не 
всім. Тож вітаємо Вас з ювілеєм та бажаємо здоров’я, 
радості, щоб щедрою, довгою і щасливою була Ваша 
подальша життєва дорога, хай Бог й надалі дарує Вам 
сил і терпіння, любові і невтомності в усіх добрих спра-
вах, щоб дожити Вам і нам до Вашого коронного весілля!
Сьогодні у нас в хаті радісне свято – 
Діамантове весілля у мами і тата. 
Ми дружно зібралися Вас привітати, 
Здоров’я і щастя обом побажати. 
Спасибі, рідненькі, 
за щирість сердечну, 
За руки робочі, недоспані ночі. 
Бажаємо щастя, добра і тепла, 
Здоров’я міцного, радісних днів 
На многая і благая літа!

З любов’ю: син, невістка, онуки та правнучка.

13 січня свій ювілейний День народження буде 
відзначати вчитель-пенсіонер Макарівського НВК 
«ЗОШ І ст. – районна гімназія»

Марія Михайлівна ЗУБКО.
Шановна імениннице! Бажаємо Вам міцних сил і 

здоров’я, благополуччя і нехай буде добрим і щасли-
вим Ваше життя, щоб ніякі життєві труднощі не могли 
похитнути Ваше здоров’я і позитивний настрій. А ще:
Хай доля дарує Вам років багато, 
Відпустить здоров’я міцного й добра, 
Хай повниться ласкою рідна Вам хата, 
Й багато в ній буде любові й тепла. 
Хай радість приносить Вам кожна година, 
Від горя хоронить молитва свята, 
Хай щастям квітує життєва стежина 
На многі і благі майбутні літа!

* * * * *
* * * * *

Колектив Макарівського 
НВК «ЗОШ І ст. – районна гімназія».

Колектив Макарівського НВК «ЗОШ І ст. – районна гім-
назія» висловлює щирі співчуття вчительці трудового 
навчання Галині Андріївні Тимощук з приводу тяжкої 
втрати – смерті батька.

ПродаЮ Бойлер. тел. 5-24-81.

13 січня святкуватиме свій 55-річний ювілей з Дня 
народження чудова людина, дорога наша подруга 

Оксана Миколаївна ШКОЛьнА.
Дорога наша! З Днем народження сердечно вітаємо,
Щиро радості і щастя бажаємо,
І здоров’я щоб міцним було,
А життя, як маків цвіт, цвіло!
Щоб збувались мрії і бажання,
Не втрачались віра, сподівання,
Серце радість щедро полонила,
Бог давав і розуму, і сили!

З повагою, сім’я БОЖКІВ.

14 січня зустріне свій 70-річний ювілей з Дня наро-
дження наша дорога подруга

Олександра Іванівна нЕЧипОРЕнКО. 
Шановна імениннице! Ми щиро вітаємо Вас з важ-

ливою датою і бажаємо в повному здоров’ї і з оптиміз-
мом продовжувати свій шлях, пишатися прожитими 

роками і досягнутими успіхами! Хай по-
дальша дорога життя буде спокійною й 
доброю, нехай не тривожать душу сму-
ток і біди, хай в двері стукає лише ра-
дість і щастя! Бажаємо довголіття, бла-
гополуччя,  достатку, бадьорості духу, 
щоб молодість душі нікуди не поділася, 
щоб удача в житті завжди посміхалася, 
підтримки Вам від близьких, душевного 
спокою і багато радості!

З повагою, сім’я БОЖКІВ.

* * * * *

:::  реклама та оголошення :::

МАКОВиЩАнсьКА сІЛьсьКА РАДА пОВІДОМЛяє, що на засі-
данні сесії  Маковищанської сільської ради були ухвалені рішення: 
№85-25-VII «Про встановлення плати за землю на території Макови-
щанської с/р»; №86-25-VII «Про встановлення податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки»; №87-25-VII «Про встанов-
лення транспортного податку» від 22 грудня 2017 року.

З даними рішеннями можна ознайомитись у приміщен-
ні Маковищанської сільської ради за адресою: с. Маковище, 
вул. центральна, 59.
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* * * 

«Терпи, терпи – терпець тебе шліфує, 
сталить твій дух – тож і терпи, терпи».       Василь СТУС.

* * * 

* * * 

ОВЕн (21.03–20.04). Ви мо-
жете лiдирувати, змагатися з 
оточуючими, активно просува-
ти свої проекти, i все це принесе 
вам справжнє задоволення. Але 
остерiгайтеся критикувати сво-

їх дiлових i особистих партнерiв у середу, 
iнакше не уникнути серйозних зiткнень. 
Займiться практичними справами, зробiть 
в будинку змiни, створiть комфортну обста-
новку. До суботи нiчого нового не починай-
те. Якщо з’явиться стимул зайнятися своєю 
фiгурою i зовнiшнiстю, то вiдразу i присту-
пайте, iнакше скоро на це у вас залишиться 
значно менше часу.
Сприятливi днi: 19; несприятливi: 16.

тIЛЕць (21.04–21.05). Мiж ва-
шими бажаннями i їх реалiзацiєю 
може стояти тривога, що, отриму-
ючи новий досвiд, вам з чимось до-
ведеться розпрощатися. Цей тиж-
день  – один з ключових у роцi, коли 
варто зробити вибiр: з ким i в якому 

напрямi рухатися далi. Тенденцiї сприятливi,  
ви впораєтеся з будь-якими проблемами 
i навантаженнями. Нове партнерство або 
змiни у вiдносинах, що вже склалися, напо-
внять вас натхненням i енергiєю. Продовжуй-
те придiляти належну увагу матерiальним пи-
танням, оскiльки саме це дає вам можливiсть 
упевнено дивитися в майбутнє.
Сприятливi днi: 18; несприятливi: 21.

БЛиЗнЮКи (22.05–21.06). Ви 
зараз в кращiй формi i можете 
насолодитися участю в життi 
колективiв, з якими пов’язанi ваша 
дiяльнiсть, iнтереси i захоплення. 

Попереду у вас мiсяць, який принесе ба-
гато змiн i нових можливостей. Але до су-
боти спробуйте довести до завершення 
вже початi справи або окремi їхнi етапи. 
Збирайте потрiбну iнформацiю, заводьте 
кориснi знайомства, виконуйте взятi на себе 
зобов’язання. Зараз важливо зміцнити свої 
позицiї i заручитися пiдтримкою на майбут-
нє. У вихiднi можете починати все, що будете 
вважати потрiбним.
Сприятливi днi: 17, 20; несприятливi: 15.

РАК (22.06–22.07). Прийшов 
час оцiнити деякi з ваших зв’язкiв 
i рiшуче відстояти свої права. 
Iнтуїцiя пiдкаже вам, за якi рам-
ки краще не виходити. Можливi 

змiни в особистому i дiловому партнерствi. 
Серйозна розмова в середу допоможе ви-
йти на новий рiвень взаєморозумiння i ви-
значитися з планами на майбутнє. Навряд 
чи ви знайдете бiльш вдалий час, щоб 
позбутися непотрiбних зв’язкiв i стосунків. 
Найголовнiше – визначитися з прiоритетами 
i помiчниками, на яких можна розраховувати.
Сприятливi днi: 20; несприятливi: немає.

ЛЕВ (23.07–23.08). Внесок 
друзiв у ваше життя зараз буде 
помiтним. Не вiдмовляйтеся 
вiд зустрiчей, спiлкування 
i допомоги, якщо вона вам 

необхiдна. Цього тижня завершиться якась 
важлива для вас тема або ви зможете до-
сягти внутрiшнього вiдчуття визначеностi. 
Це час давати вiдповiдi собi i не iгнорувати 
могутнiй стимул до звiльнення вiд усього, що 
вас не влаштовує. Романтичнi настрої можуть 
наполегливо заявляти про себе, i якщо це 
спiвпадає з вашими планами, то тепер дiйте 
смiливiше.
Сприятливi днi: 20, 21; несприятливi: 17.

ДIВА (24.08–23.09). Зосе-
редьтесь на тому, що для вас 
найважливiше i з самого почат-
ку тижня активно просувайте 
свої iдеї або проекти. Остаточнi 
переговори, оформлення угод 

добре пройдуть у понедiлок i вiвторок. Пара-
лельно може розвиватися ще якась важли-
ва тема. Вас чекають несподiванi повороти у 
вiдносинах iз важливими фiгурами.  Робіть, як 
підказує сумлiння, уникайте очевидних спокус, 
i, де потрiбно, дотримуйтеся дистанцiї. Якщо у 
п’ятницю ви зумiєте обiйти всi гострi кути, то у 
вихiднi ваш настрiй помiтно покращає.
Сприятливi днi: 19; несприятливi: 15.

тЕРЕЗи (24.09–23.10). Якщо 
ви закоханi або чимось серйозно 
захопленi, то на цьому тижнi вашi 
почуття пiддадуться випробуван-
ням. Розташування планет може 
породити пристрасний любовний 

роман, за яким настане розчарування. Тому, 
довiртеся своїй природнiй схильностi ре-
тельно зважувати наслiдки вчинкiв. Звернiть 
увагу на своє здоров’я. Зараз уразливi нирки 
i вiрогiднi iнфекцiйнi захворювання. Не пере-
навантажуйте себе спортивними тренуван-
нями, але бiльше часу придiлiть правильно-
му, збалансованому харчуванню.
Сприятливi днi: 19, 20; несприятливi: 21.

сКОРпIОн (24.10–22.11). Обо-
в’язково знаходьте способи зня-
ти стрес, iнакше навантаження на 
роботi i пристрастi в особистих  
стосунках можуть вибити вас із 
колiї. Цей тиждень пiдведе пiдсумок 

пiд важливою для вас темою, але одночасно 
готуйте умови для переходу на новий рiвень 
у справах або вiдносинах. Зробiть паузу, щоб 
розiбратися в тому, чого насправдi хочете i 
оцiнiть свої можливостi. В п’ятницю ви може-
те опинитися перед складним вибором. Не 
порушуйте зобовязань i не пiддайтеся лесто-
щам. Але не втрачайте можливiсть отримати 
користь i з кризової ситуацiї.
Сприятливi днi: 21; несприятливi: 19.

стРIЛЕць (23.11–21.12). На-
став переломний момент, i до-
ведеться однi справи доводити 
до кiнця i одночасно вести пере-
говори про те, що вас цiкавить в 

перспективi. Намагайтеся бути перекон-
ливими i бiльше уваги придiляйте дета-
лям, якщо хочете реалiзувати свої плани. В 
п’ятницю обережнiсть не зашкодить тим, хто 
народився 5 – 7 грудня. Будьте уважнi в по-
дорожах i не конфлiктуйте з начальством. З 
суботи у вас з’являється можливiсть почати 
писати якусь частину своєї iсторiї з «чистої 
сторiнки». Тому, наперед розплануйте свої дiї 
на найближчий час.
Сприятливi днi: 19; несприятливi: 15.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01). На цьо-
му  тижні ви зможете одержати 
задоволення вiд самого процесу 
роботи. Якщо у вас є можливiсть 
впливати на хiд справ i щось 
мiняти на свiй розсуд, то для цього 

зараз сприятливий час. В будинку зробiть до 
п’ятницi генеральне прибирання, розкладiть 
все по поличках i створiть вiдчуття комфор-
ту. Це допоможе зберiгати стан внутрiшньої 
рiвноваги в усiх важливих ситуацiях, а цей 
тиждень буде багатий на подiї i в дiловому, i в 
особистому життi.
Сприятливi днi: 21; несприятливi: 16.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02). 
Спокiйно реагуйте на оточу-
ючих та їх  спроби навантажи-
ти вас додатковою роботою, 
зумiйте поставити на мiсце, 

але не вiдмовляйтеся вiд того, що вважа-
єте вигiдним. У особистому життi можливi 
несподiванi змiни, якщо ви за роботою пере-
стали звертати увагу на прохання i бажання 
коханої людини. Особливо будьте уважнi у 
п’ятницю, не ризикуйте тим, що  є для вас 
цiнним. У вихiднi немає обмежень, якщо ви 
щось задумали. Знайдуться й охочi вам до-
помогти.
Сприятливi днi: 18, 21; несприятливi: 16.

РиБи (20.02–20.03). Ретельно 
плануйте свою роботу i не почи-
найте наступної справи, якщо у 
вас є якiсь не виконанi «хвости». 
Особливо, якщо це викликає у 
вас вiдчуття неспокою. Тиждень 

сприятливий для завершення справ i наве-
дення ладу. З вихiдних у вас з’являться новi 
плани, тому, знайдiть час поклопотатися про 
свою зовнiшнiсть, а у вiвторок або суботу 
зробiть запланованi покупки. Будьте роз-
судливими в особистих  стосунках i не до-
зволяйте собi експериментувати з почуттями 
тих, кого ви любите. Ваше терпiння i мудрiсть 
будуть оцiненi гiдно.
Сприятливi днi: 19; несприятливi: 18.

 Чоловік купив новий теле візор. Дру-
жина:
– Ой, а чому це на коробці келих на-
мальований?
Чоловік:
– Це означає, що покупку треба об-
мити ..

– Як ви з дружиною проводите ви-
хідні?
– За принципом «пасати жі».
– Це як?
– Перекусимо… і далі собі лежимо.

На упаковці активованого вугілля на-
пис: «Це вугілля не активоване. Щоб 
активувати вугілля, відправте SMS 
на номер 3434!».

– Так у мене інтернет мало того, що 
безлімітний, так ще і халявний.
– Це як?
– Та це все тато! Коли інтернет під-
ключали, він із сусідами зверху до-
мовився, що підключать разом, а 
платити будуть вони по парних міся-
цях, а ми по непарних.
– Ну і...?
– Ну, так він з сусідами знизу домо-
вився, що вони по непарних, а ми по 
парних!


