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НароджеННя
У жовтні 2017 р. народилося 29 

дітей, з них – 9 хлопчиків.
Перша дити-

на з’явилася в 10 
сім’ях, друга – у 
14, третя – у 4, чет-
верта – в 1 родині.

Імена дітей: 
Єва, Міла, Надія, 
Михайло. 

СмертНіСть
Померло 68 громадян, з них – 

36 чоловіків.
У працездатному віці пішло з 

життя 6 мешканців.
Найстаршому померлому випо-

внилося 93 роки.
Наймолодшому померлому 30 

років.

одружеННя 
та розлучеННя
Зареєстровано 21 шлюб, з них 

15 – у райцентрі.
Наймолод-

шим нареченим 
виповнилося по 
18 років.

Розлучило-
ся 13 подруж-
ніх пар, з них – 
8 за рішенням 
суду.

Ірина тАРАСЮК,
начальник Макарівського 

районного відділу державної 
реєстрації актів цивільного 

стану Головного територіального 
управління юстиції 

у Київській області.

Шановні працівники соціальної сфери!
Від імені районної державної адміністрації та районної ради прийміть найщиріші вітання і 

найкращі побажання з нагоди професійного свята – Дня працівника соціальної сфери.
Ви щоденно піклуєтесь про ветеранів війни і праці, людей похилого віку, інвалідів, пенсіо-

нерів, дітей-сиріт, безробітних, підтримуєте малозабезпечені та багатодітні сім'ї, допомагаєте 
їм здолати життєві труднощі, повірити в себе і свої можливості, знайти вихід з найскрутнішої 
ситуації.

Така повсякденна увага, підтримка і допомога є важливою складовою реалізації державної 
соціальної політики, в центрі якої є людина.

Бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров'я, щастя, домашнього затишку і тепла, ре-
алізації задумів, нових творчих здобутків.

Хай спільними зусиллями і спільною працею будується щасливе майбутнє України, добро-
бут і гідне життя громадян району!

Натхнення вам і творчих успіхів у вашій благородній справі!
	 Олександр	Гулак,

голова	Макарівської		районної	ради.
Тетяна	СеМенОва,
голова	Макарівської		райдержадміністрації.

Шановні працівники 
соціальної сфери макарівщини!

Прийміть вітання з нагоди вашого професійного свята!
Ваша наполеглива, самовіддана праця є запорукою того, що велика кількість українців, ко-

трі потребують уваги і підтримки з боку держави, не покинута і не забута, відчуває себе захище-
ною у цей непростий для України час. Ви ті, хто приймає на себе першими людські проблеми, 
біль та життєві негаразди. Ви ті, хто від них не відвертається, а прагне допомогти і підтримати 
кожного. А тому служіння обраній справі, почуття обов’язку, професійність, доброта та душевна 
щедрість приносять вам заслужену людську шану і повагу. 

Бажаю кожному з вас міцного здоров’я, щастя, активного довголіття, достатку, витримки у 
життєвих випробуваннях, невичерпної енергії для творення добра, заслуженої шани та вдяч-
ності людей, снаги і завзяття в служінні народові України!

вадим	ТОкаР,
Макарівський	селищний	голова.

in memorian...
Читачам	 напевно	 не	 одноразово	 доводилося	 в	 новинах	 чути,	 про	

вбивство	 30	 жовтня	 2017	 р.	 поблизу	 Глевахи,	 що	 на	 київщині	 аміни	
Окуєвої.

Я сьогодні не буду повторюва-
тися. Але і пройти повз цієї події теж 
не можу, адже особисто знав Аміну і 
мав можливість з нею спілкуватися.

Якою вона була людиною? Та-

кою ж як і всі, її відрізняло 
лише чітке усвідомлення, 
навіщо вона прийшла в 
життя, і яка смерть її че-
кає. Вона також нервува-
ла, також переживала... 
Вона жила Майданом і 
Революцією. Потім ста-
ла жити війною на Сході 
України. Вона не боялася 
загинути у боротьбі з Ро-
сією…

«У меня нет страха, 
и я абсолютно не боюсь 
гибели, потому что дей-
ствительно искренне 
верю в то, что все пред-
определено, что день 
моей смерти предписан и 
тем, что я там, его не при-

ближу и не отдалю»…
Аміна Окуєва... Вона вбита у 

глибокому тилу. А де він, тил? Де 
фронт? У нас перемир’я?

Віталій ГЕДЗ.

щиро вітаємо із професійним святом!
Шановні працівники соціальної сфери!
Ваша праця сповнена гуманізму, милосердя, тепла. Усі Ви не байдужі до людських проблем, 

завжди відкриті для спілкування з тими, хто потребує Вашої допомоги.
Піклуючись про людину, її майбутнє, забезпечуючи надання соціальних гарантій і допомоги 

тим, хто потрапив у нелегкі життєві ситуації, Ви робите вагомий внесок у розбудову демократич-
ного, громадянського суспільства.

Переконані, що Вам вистачить снаги, витримки та професіоналізму для подолання всіх труд-
нощів у справі поліпшення добробуту населення нашого краю, соціального захисту тих, хто його 
потребує.

Бажаємо Вам творчого натхнення, здійснення всіх Ваших задумів і мрій, щоб Вас завжди су-
проводжували милосердя та доброта, бажання та спроможність бути корисними людям!

Низький Вам уклін, шановні, за доброту, терпіння, щирість, любов до людей.
Натхнення Вам і творчих успіхів у Вашій благородній справі!

Роман	БелЬМеГа,	
голова	Макарівської	районної	
в	київській	
області	організації	партії	«БПП	«СОлІДаРнІСТЬ».

Микола	неЧай,	
голова	фракції	

«БПП	«СОлІДаРнІСТЬ»	
Макарівської	районної	ради.

звітували мистецькі колективи        
Мистецтво	українського	народу	різноманітне	і	багатогранне.	З	діда-прадіда	на	нашій	землі	люблять	на-

родну	пісню,	танець,	шанують	народні	звичаї	та	обряди,	поважають	духовний	початок.	Основним	завдан-
ням	 і	 працівників	 української	 культури,	 і	 аматорів	 народного	 мистецтва	 є	 збереження	 	 та	 популяризація	
українського	–	танцю,	пісні,	слова.	важливе	місце	в	цьому	відводиться	фольклору,	як	корінню,	без	якого	не	
матиме	життя	розкішне	дерево	–	український	народ.

Жителі кожного куточка Макарівщини вносять свій 
вклад у нашу культуру. Завдяки їх любові до народного 
мистецтва в районі створено і працює багато аматор-
ських колективів. Десять із них мають почесне звання 
«народний» та один – «зразковий».

Згідно з  Положенням про народний (зразковий) ан-
самбль один раз на три роки колектив, який має таке 
звання, повинен проходити атестацію і підтверджувати 
відповідність вимогам.

У цьому році 27 жовтня сім колективів Макарівського 
району проходили такий екзамен: 

– народний аматорський хоровий ансамбль «Свят-
Коло» (керівник – заслужений діяч мистецтв України, член 
Спілки композиторів України, лауреат Національної премії 
імені  Тараса Шевченка, кавалер Ордена Святого Володи-
мира ІІІ ступеня Віктор Степурко); ' стор.  2.
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Дружина Президента України Марина Порошенко, голо-
ва ради «Благодійного фонду Порошенка» та голова Київської 
облдержадміністрації Олександр Горган підписали Меморан-
дум про співпрацю між Київською обласною державною адмі-
ністрацією та «Благодійним фондом Порошенка». 

За словами пані Порошенко, «сьогодні на Київщині 
працює 200 інклюзивних шкіл, у яких навчається 618 учнів 
з особливими освітніми потребами. Проте інклюзивною 
освітою охоплені лише 4% «особливих» дітей Київської 
області, тому є над чим працювати». 

У свою чергу очільник Київської області Олександр 
Горган наголосив на важливості такої ініціативи, особли-
во для нього як батька трьох дітей. «Для мене особисто 
підписання цього Меморандуму – це нагода допомогти 
кожній дитині, це нагода прийти на допомогу батькам, які 
сьогодні в Україні не залишені зі своїми проблемами», – 
підкреслив голова облдержадміністрації.

«Ті системні рішення, які ми запропонували як свій 
внесок у розвиток системи інклюзивної освіти найближ-
чим часом будуть проанонсовані і я переконаний, в дано-
му випадку Київщина закладе абсолютно новий стандарт 
підходу до вирішення проблеми роботи з дітьми, що ма-
ють особливі потреби», – зазначив Олександр Горган.

Також голова Київської облдержадміністрації під-
креслив, що «в наступному році в кожній опорній школі, 
яка визначена за системою реформи освіти буде створе-
но окремий інклюзивно-ресурсний центр».

Київська область стала сьомим регіоном-учасником 
проекту «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації». 
Наразі він реалізується у Запорізькій, Дніпропетровській, 
Житомирській, Чернігівській, Хмельницькій та Харків-
ській областях. 

Відвідуючи Бучанську школу, в якій навчається 17 ді-
тей з особливими освітніми потребами, дружина Глави 

держави та очільник Київщини поспілкувалися з учнями й 
освітянами, а також ознайомилися з умовами архітектур-
ної доступності закладу. Зокрема, школа має пандуси, 
ліфт, оснащену для людей з інвалідністю санітарно-гігіє-
нічну кімнату та корекційно-розвивальний блок. 

За словами директора школи Любові Морозенко, до 
кінця 2017 року на базі навчального закладу буде ство-
рено Центр корекційно-розвиткової роботи для дітей з 
особливими освітніми потребами та міський інклюзивно-
ресурсний центр. 

Оскільки головне завдання проекту запровадити ін-
клюзивне освітнє середовища в усіх українських школах, 
Благодійний Фонд Порошенка працює над  покращенням 
умов навчання, щоб кожна дитина з особливими освітні-
ми потребами мала доступ до якісної і доступної освіти.

Із цією метою було розроблено дизайн-проект сучас-
ної Медіатеки та Ресурсної кімнати, які включені в перелік 
рекомендацій по реконструкції опорних шкіл. Вони дають 
можливість «особливим» учням набувати повсякденні на-
вички та отримувати корекційно-розвивальні послуги.

Відповідні проекти Марина Порошенко передала 
Олександру Горгану та підкреслила, що на сьогодні в 
рамках проекту вже створено 70 Медіатек – бібліотек 
нового зразка – та відкрито першу Ресурсну кімнату на 
Дніпропетровищні. «Важливо, щоб у найближчому май-
бутньому такі приміщення з’явилися й на Київщині», – 
підкреслила дружина Президента. 

Інформація Київської ОДА.

київщина стала сьомим регіоном-учасником 
всеукраїнського проекту марини пороШенко 

по розвитку інклюзивної освіти
14	вересня	Перша	леді	україни	Марина	Порошенко	та	голова	київської	обласної	державної	адміністрації	

Олександр	Горган	відвідали	інклюзивну	Бучанську	загальноосвітню	школу	№3.	у	ході	візиту	дружина	Пре-
зидента	повідомила,	що	київська	область	долучилася	до	всеукраїнського	проекту	по	впровадженню	та	роз-
витку	інклюзивного	освітнього	середовища	в	україні.	

святкове заверШення Жовтня
кінець	жовтня		для	жителів	села	небелиця		запам’ятається	знаменною	подією		–	Днем	села.	28	числа	у	

святково	прикрашеному	залі	Будинку	культури	не	було	жодного	вільного	місця	–	стільки	зібралося	мешкан-
ців	та	гостей.

Дійство розпочалось з виступу 
вокального ансамблю «Полісяноч-
ка» (керівник Артем Бусел), а потім 
до присутніх в залі звернулась сіль-
ський голова Любов Бабенко, яка 
привітала всіх зі святом і представи-
ла гостей, котрі прибули в Небели-
цю, щоб розділити цю подію разом з 
усіма людьми.  

Зі словами щирих вітань і найкра-
щих побажань небеличанам, з пода-
рунками і грамотами  вітали  голова 
Макарівської райдержадміністрації 
Тетяна Семенова, перший заступник  
і заступник голови райдержадміні-
страції Ірина Багінська та Іван Роз-
най, помічник-консультант народно-
го депутата Руслана Сольвара – Леся 

Бурдик, завідуюча фінансовим відді-
лом райдержадміністрації Світлана 
Дідківська, завідуюча архітектурним 
відділом райдержадміністрації Світ-
лана Головатенко, начальник відділу 
освіти, молоді та спорту райдержад-
міністрації  Володимир Тарнавський, 
радник голови районної ради Таї-

сія Петрушенко, депутати районної 
ради Микола Нечай і Оксана Нечай, 
керівники підприємств, які працюють 
на території Небелицької сільської 
ради – директор ТОВ «Агро-Ленд» 

Сергій Галузін, директор ТОВ «Фер-
ро» Микола Вангельєв, керівник АЗС 
«Shell» Владислав Гулак, менеджер 
Небелицького філіалу «АГТ-плюс» 
Оксана Поліщук,  односельчанин-
меценат Сергій Богуцький, архіман-
дрит Свято-Миколаївського храму 
Пантелеймон (Петро Король). 

Ці люди завжди допомагають 
і підтримують громаду села, адже 
їм не байдужа його доля. Тому сіль-
ський голова і відзначила їх подяка-
ми за плідну співпрацю, побажавши  
й надалі підтримувати ділові та друж-
ні відносини.

Свято продовжилось виступами 
учнів місцевої школи і учасників ху-
дожньої самодіяльності села. В ході 

концерту, за доброю традицією, ві-
тали  наймолодших і найстарших 
жителів села та ювілярів, а також  по-
дружню пару –  Світлану і Михайла 
Майданюк, котрі відзначили «золоте 
весілля». Їм вручили подарунки з цієї 
нагоди Сергій Галузін та Микола Не-
чай.

Особливо зворушливо вшану-
вали воїнів АТО: Миколу Шевченка, 
Валентина Більдюкевича та Миколу 
Кулагу. Їм  вручили  квіти і цінні  пода-
рунки від ТОВ «Агро-Ленд» , а музич-

ний подарунок  зробила Анна Гулак, 
виконавши для них пісню «А мати 
жде…».

У залі звучало багато добрих слів 
побажань, пісень, аплодисментів 
і тому панували тепла атмосфера. 
Святковий коровай, з яким зустріча-
ли гостей свята,  поділили між усіма 
присутніми. Учасники  концерту  та-
кож були відзначені  подарунками за 
активну участь в культурно-мистець-
кому житті громади.  

Сільський голова подякувала  
всім, хто долучився до організації і 
проведення свята села, а особливо: 
Миколі Нечаю, Оксані Нечай, Сергію 
Галузіну, Андрію Пушаку, Олександру 
Йовенку і  Сергію Богуцькому. 

А після концертної програми до 
пізньої ночі  лунала над селом музика 
– то для всіх бажаючих була влашто-
вана  святкова дискотека.

Хороший настрій і домашня ат-
мосфера, за словами мешканців 
села, панують на кожному заході. 
Завдячуючи самовідданій праці і ве-
ликому бажанню робити добро для 
людей Небелицької сільської голови 
Любові Бабенко, яка вміє не тільки 
правильно організувати роботу де-
путатського корпусу, співпрацю із 
представниками місцевого бізнесу, а 
й цікаве дозвілля.  Від усіх односель-
чан велика за це їй подяка і шана! 

Завжди надають підтримку у ви-
рішенні важливих проблем села не 
тільки місцеві депутати, а й депутати 
районної ради, очільники Макарів-
щини та народний депутат України 
Руслан Сольвар. І найголовніше, що 
мешканці відчувають себе потрібни-
ми громаді і щасливими у власному 
селі.

Спільною працею неодмінно 
можна  досягти не тільки високих ре-
зультатів якості життя, а й стати гар-
ним прикладом для інших. Свій на-
прямок Небелиця обрала правильно! 
Успіхів і процвітання на многії літа!

Інф. «М.в.».

Закінчення. поч. на 1 стор.
– народний аматорський вокальний чоловічий гурт 

«Козацькі джерела» (керівник  – Олександр Сніжко); 
– народний аматорський хор «Чарівник» Бишівського 

Будинку культури (керівник – Юрій Кромбет); 

– народний аматорський фольклорний колектив «Че-
бреці» (керівник – заслужений працівник культури Украї-
ни Галина Гончаренко);

– народний аматорський фольклорний колектив «Лю-
бисток» Бишівського Будинку культури (керівник – Ва-
лентина Ступак); 

– народний аматорський фольклорний колектив «Бе-
региня» Колонщинського Будинку культури (керівник – 
Любов Лавицька); 

– зразковий аматорський хореографічний колектив 
«Ясочка» Макарівського районного Будинку культури (ке-
рівник – Оксана Смоленська). 

Атестаційна комісія, яку очолила директор КЗ КОР  
«Київський обласний Центр народної творчості та куль-
турно-освітньої роботи» Олена Завальська, відмітила 
дуже гарну підготовку колективів. Особливу подяку отри-
мали колективи «Козацькі джерела» та «Берегиня». Їх ви-
ступи були на високому професійному рівні. 

Члени комісії – заслужений майстер народної твор-
чості України, провідний методист з народно-ужиткового 
та образотворчого мистецтва КЗ КОР «Київський облас-
ний Центр народної творчості та культурно-освітньої ро-
боти» Тамара Негода, заслужений діяч мистецтв України, 
провідний методист жанру духової музики КЗ КОР «Київ-
ський обласний Центр народної творчості та культурно-
освітньої роботи» Віктор Губаренко, заступник директо-
ра відділу з культурно-масової роботи КЗ КОР «Київський 
обласний Центр народної творчості та культурно-освіт-
ньої роботи» Ганна Кліщ,  доцент кафедри хорового на-
родного мистецтва Національного університету культури 
і мистецтв Наталія Регеша висловили свої зауваження та 
побажання, а також відзначили високий рівень аматор-
ських колективів району як у виконавській майстерності, 
так і  у створенні сценічного образу.    

Колектив «Берегиня» відмітили у прекрасному від-
творенні весільного обрядового дійства «Прикрашання 
гільця». 

Також  у цей день вокальний ансамбль «Ясен-Цвіт» 
Ясногородського Будинку культури (керівник – Олек-
сандр Сніжко) спробував свої сили в отриманні звання 
«народний», представивши на розгляд атестаційної ко-
місії свою виконавську майстерність. Прослухавши ама-
торів, члени комісії  зійшлися єдиної думки, що колектив 
достойний носити таке високе звання.

Інф. «М.в.».

звітували 
мистецькі 
колективи     
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слуЖба порятунку 
«101» інформує! 

30 жовтня  о 19.34 до оперативно-дис-
петчерської служби Макарівського району 
надійшло повідомлення про пожежу  гос-
подарчої будівлі за адресою с. Ніжиловичі, 
вул. Забуянська, 80А. На місце виклику тер-
міново  виїхав черговий караул 32-ї ДПРЧ 

смт Макарів у складі двох від-
ділень на АЦ-40(130)63Б. та 
АЦ-40(131)137А.

Прибувши на місце ви-
клику та провівши розвідку, 
рятувальники встановили, 
що вогнем охоплено госпо-
дарчу будівлю  розмірами 
6х9 м2  стіни цегляні, пере-
криття  дерев’яне, покрівля 
шиферна, освітлення елек-
тричне, опалення пічне. 

Вогонь знищив  дах та 
перекриття на площі 54 м2. 
Пожежу було локалізовано о 

20.28 та о 21.40 повністю ліквідовано при 
допомозі  2 одиниць техніки та 8 чоловік 
особового складу 32-ї ДПРЧ смт Макарів.  

Причина загорання наразі встановлю-
ється.

увага телефонні Шахраї!!!
вже	 не	 вперше	 жителі	 Макарівщини	 стикаються	 з	 діяльністю	 телефонних	

шахраїв.	Раніше	було	популярним	робити	телефонні	дзвінки	родичам,	батькам	
та	казати,	що	син	знаходиться	в	поліцейському	відділенні	такого-то	району	киє-
ва	і	скоїв	той	чи	інший	злочин,	або	потрапив	у	ДТП.	І	щоб	вийти	зі	складної	ситу-
ації,	потрібно	заплатити	певну	суму	грошей	для	«вирішення»	питання.	Хоча	на-
справді	в	цей	час	син	міг	просто	спати	в	сусідній	кімнаті.

30 жовтня  о 21.39 до оперативно-дис-
петчерської служби Макарівського району 
надійшло повідомлення про пожежу  жит-
лового будинку за адресою с. Калинівка, 
вул. Київська, 5. На місце виклику термі-
ново виїхав черговий караул 32-ї ДПРЧ 
смт Макарів в складі двох відділень на АЦ-
40(130)63Б. та АЦ-40(131)137А.

По прибутті на місце виклику, прові-
вши розвідку, рятувальники встановили, 
що вогнем охоплено житловий будинок  
розмірами 7х10 м2,  стіни та перекриття  
дерев’яне, покрівля шиферна, освітлення 
електричне, опалення пічне.

  Вогонь знищив  стіну на площі 4 м2. По-
жежу було локалізовано о 22.44 та о 22.54 
повністю ліквідовано. Над цим працювали 
2 одиниці техніки та 8 чоловік особового 
складу 32-ї ДПРЧ смт Макарів. 

Причина загорання наразі встановлю-
ється.

Це було раніше. Але шахраї не стоять 
на одному місці і «крокують в ногу» з но-
вими технологіями, постійно видумуючи 
нові схеми, як обдурити і без того збідні-
лий люд. Як стало відомо makariv.news  із 
власних джерел, протягом минулого тиж-
ня двом особам – жителям Макарівщини, 
надійшли цікаві смс-повідомлення.

Відправник 777 – це інтернет-сервіс, 
з якого смс-ку може відправити будь-хто 
і на будь-який номер.

перше повідомлення: Укрпошта: Ви 
отримали рекомендований лист РК-2436 
від 25.10.2017. Інформація за номером: 
+9609155514; +9609155515.

Друге повідомлення: Експрес Пош-
та: Ви отримали рекомендований лист 
А-1152 вiд 25.10.17. Інформація 8.00-
20.00: +38763308100; +38763308102.

Набравши один із вказаних номерів, 
почуєте автовідповідач: «Добрий день. 

Вас вітає Укрпошта (Експрес Пошта). За-
чекайте будь-ласка на з’єднання з опера-
тором» і лунає відповідна мелодія. Таке 
відчуття, що дзвоните в call-center якоїсь 
провідної компанії. Після кількох хвилин 
очікування, з рахунку зникають 50 грн.

Про такі зухвалі злочини телефонних 
шахраїв Укрпошта вже робила звернення 
в себе на сторінці у facebook:

Шановні користувачі!
Останнім часом на мобільні телефони 

клієнтів почастішали розсилки шахрай-
ських смс-повідомлень, які містять номер 
поштового відправлення та номер теле-
фону для довідок.

Нагадуємо, що смс-повідомлення від 
ПАТ Укрпошта надходять на мобільні телефо-
ни виключно з адреси UKRPOSHTA, а довідки 
надаються за телефоном 0 800 300 545.

Будь ласка, уважно перевіряйте смс-
повідомлення та не телефонуйте на неві-
домі телефони!

Тому, шановні читачі! Будьте пильни-
ми! Перевіряйте завжди від кого прихо-
дять смс-повідомлення, правильність вка-
заних номерів у повідомленні і не дзвоніть 
шахраям. В разі, якщо смс-повідомлення 
приходять якогось дивного змісту – звер-
тайтесь до відділення поліції.

Джерело: makariv.news

умови призначення ДерЖавної 
соціальної Допомоги Дітям 

померлого гоДувальника
З	 метою	 посилення	 соціального	 захисту	 дітей,	 які	 втратили	 годувальника,	

верховною	Радою	україни	прийнято	Закон	україни	«Про	внесення	змін	до	дея-
ких	законів	україни	щодо	надання	допомоги	дітям	померлого	годувальника»	від	
07.02.2017	р.	№	1836-VIII.	

все Ж аварійність зростає…
впродовж	жовтня	працівниками	патрульної	поліції	Макарівського	вП	зафік-

совано	112	адміністративних	правопорушень	у	сфері	безпеки	дорожнього	руху,	
з	 них	 13	 –	 керування	 транспортним	 засобом	 у	 стані	 алкогольного	 сп’яніння,	 3	
особи	вчинили	зазначене	правопорушення	вдруге	протягом	року.	на	правопо-
рушників	накладено	штрафів	на	суму	близько	23	тис.	грн,	з	них	уже	добровільно	
сплачено	майже	10	тис.	грн.

За вказаний період на території району скоєно 27 дорожньо-транспортних пригод, 
з них 5 –  з потерпілими, 5 осіб травмовано та 1 особа загинула.

За аналогічний період минулого року зафіксовано 23 дорожньо-транспортні при-
годи, з них 4 –  з потерпілими, 7 осіб травмовано.

У жовтні 2015 року скоєно 18 ДТП, 4 – з потерпілими, при цьому 7 осіб отримали 
тілесні ушкодження та 1 особа загинула.

Рівень аварійності з кожним роком зростає… 
Користуючись перевагами швидкості та комфорту руху, подбайте про свою безпеку!

Макарівське Вп Ірпінського Вп ГУнп в Київській області.

Цим Законом внесено зміни до За-
конів України «Про державну соціальну 
допомогу особам, які не мають права на 
пенсію, та інвалідам» та «Про державну 
соціальну допомогу інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам».  Постановою Кабіне-
ту Міністрів від 18.08.2017 № 611 внесено 
зміни  до Порядку призначення і виплати 
державної соціальної допомоги особам, 
які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю і державної допомоги на до-
гляд.

 Зазначеними змінами передбачено, 
що в разі смерті годувальника, його діти 
зможуть отримувати державну соціальну 
допомогу незалежно від страхового ста-
жу, набутого померлим на дату смерті. 
Таку допомогу призначають у разі відсут-
ності права на отримання пенсії по втраті 
годувальника. Допомога дитині помер-
лого годувальника призначається з дня, 
що настає за днем смерті годувальника, 
якщо звернення про призначення такого 
виду допомоги надійшло не пізніше 12 мі-
сяців з дня смерті годувальника.                    

Державна соціальна допомога дитині 
померлого годувальника призначається 
до досягнення дитиною 18 років. Дітям 
померлого годувальника, які навчаються 
за денною формою навчання у загаль-
ноосвітніх навчальних закладах системи 
загальної середньої освіти, у професійно- 
технічних і вищих навчальних закладах (у 
тому числі у період між завершенням на-
вчання в одному із зазначених навчальних 
закладів та вступом до іншого навчально-
го закладу або у період між завершенням 
навчання за одним освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем та продовженням навчання 
за іншим за умови, що такий період не 
перевищує чотирьох місяців), державна 
соціальна допомога призначається до за-
кінчення ними навчальних закладів, але не 
довше ніж до досягнення 23 років, а дітям-
сиротам – до досягнення 23 років,  неза-
лежно від того, навчаються вони чи ні. 

Розмір державної соціальної допо-
моги встановлюється, виходячи з роз-
міру прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність: на одну дитину 
померлого годувальника  – 100 відсо-
тків (1452 грн станом на 01.10.2017 р.), 
на двох дітей  – 120 відсотків (1742,40 
грн станом на 01.10.2017 року), на трьох 
і більше дітей  – 150 відсотків ( 2178 грн 
станом на 01.10.2017 року). 

Якщо інвалід з дитинства або дитина-
інвалід має право на пенсію у зв'язку з 
втратою годувальника (державну соціаль-
ну допомогу дитині померлого годуваль-
ника, передбачену Законом України «Про 
державну соціальну допомогу особам, які 
не мають права на пенсію, та інвалідам») 
і державну соціальну допомогу відповід-
но до Закону України «Про державну со-
ціальну допомогу інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам», ці виплати признача-
ються одночасно. 

Державна соціальна допомога дитині 
померлого годувальника призначається  
управлінням соціального захисту насе-
лення. 

Для призначення соціальної 
допомоги подаються такі документи:

– заява за формою, затвердженою на-
казом Мінсоцполітики. Під час подання 
заяви пред’являється паспорт громадя-
нина України, трудова книжка та довідка 
про присвоєння реєстраційного номера 
облікової картки платника податків (крім 

осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки плат-
ника податків та повідомили 
про це відповідному контр-
олюючому органу і мають від-
мітку в паспорті);

– декларація про доходи 
та майно (заповнюється на 
підставі довідок про доходи 
кожного члена сім’ї) за останні 
шість календарних місяців або 
два квартали, що передують 
місяцю звернення за призна-
ченням допомоги, за формою, 
затвердженою наказом Мін-
соцполітики (у разі потреби);

– копія рішення суду про 
визнання особи недієздатною 

(для недієздатної особи);
– копія рішення про призначення опі-

куна (для недієздатної особи, якій призна-
чено опікуна);

– копія документа, що підтверджує по-
вноваження представника закладу, який 
виконує функції опікуна над особою (для 
недієздатної особи, опікуна якій не при-
значено);

– копія довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи, посвід-
чення біженця або посвідчення особи, яка 
потребує додаткового захисту, посвідки 
на постійне проживання або посвідки на 
тимчасове проживання (у разі потреби);

– копія довідки про реєстрацію місця 
проживання;

– довідка про склад сім’ї, видана упо-
вноваженим органом за місцем прожи-
вання особи, зокрема органом місцевого 
самоврядування (у разі потреби).

  Для призначення соціальної 
допомоги дітям померлого 

годувальника додатково подаються:
– копія свідоцтва про народження або 

паспорта громадянина України особи, 
якій призначається соціальна допомога, з 
пред’явленням оригіналу;

– копія довідки (за наявності) про при-
своєння реєстраційного номера облікової 
картки платника податків особи, якій при-
значається допомога (крім осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера об-
лікової картки платника податків та пові-
домили про це відповідному контролюю-
чому органу і мають відмiтку в паспорті), з 
пред’явленням оригіналу;

– копії документів, що засвідчують ро-
динні відносини члена сім’ї з померлим 
годувальником (за наявності);

– копія (з пред’явленням оригіналу) 
свідоцтва про смерть годувальника або 
рішення суду про визнання його безвісно 
відсутнім чи оголошення померлим;

– довідка загальноосвітнього навчаль-
ного закладу системи загальної середньої 
освіти, професійно-технічного, вищого 
навчального закладу про те, що дитина 
навчається за денною формою навчання 
(у разі потреби).

Для призначення соціальної допомоги 
заява подається заявником особисто або 
через представника, який діє на підставі 
виданої йому довіреності, посвідченої но-
таріально.

Якщо особа, якій призначається со-
ціальна допомога, не досягла повноліт-
тя або є недієздатною, заява подається 
батьками, усиновителями, батьками-ви-
хователями, прийомними батьками, па-
тронатними вихователями, опікунами, 
піклувальниками за місцем їх проживан-
ня (реєстрації), представниками закладів 
(органів опіки та піклування), які викону-
ють функції опікунів чи піклувальників над 
особою, за місцезнаходженням таких за-
кладів (місцем проживання особи).

Адреса управління соціального 
захисту населення: 

смт Макарів, пров. Гетьманський, 2, 
т. 5-25-86

Григорій нЕВМЕРЖицЬКиЙ,
начальник управління соціального

 захисту населення
райдержадміністрації.
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авторитет ліДії григорівни не ставиться піД сумнів
Ранок щасливий завітав до оселі,
Радість у домі лунає завжди.
Дівчинка Ліда – співає у хорі,
Мама радіє за донечки спів.

Виросла дівчинка, пішла навчатись,
Мрії її затуманили світ.
Хлопець в якого могла закохатися
Повинен здійснити всі мрії навік.

Жора, Георгій, а він же Гога,
Всім серцем до Ліди хилився.
Палко кохав до нестями дівчину,
А потім, взяв одружився!

Швидко летіли щасливі роки,
Ліда вже вчителька в школі.
Душою та серцем навчає діток
Та співають у хорі.

Ростила три донечки в домі своїм,
Наташу, Оксанку і Олесю.
А Жора любив їх найбільше за всіх,
Цукерки носив, кіл так десь десять!

Найкраще звання здобула у житті
Щире кохання, три «Мати».
Матуся, мамулечка, мати моя,
Як же тебе не кохати?

Щаслива родина, велика, міцна!
Радіє всьому наша Ліда!
Всі мрії її дарував чоловік,
Та просто був поруч в надії.

Квітує наш Жора у царстві жінок,
Та посмішка з вуст не згасає.
Три дочки, шість внучок та ще один 
внук,
Радість з дідусем розділяє.

Так хочеться кожне співати ім’я:
Юля, Віктуся, Тетянка,
Анюта, Людмила й Богданка мала –
Співають всі хором веснянки.

А як дівчата без брата свого?
Артем – теж веселий козаче.
Вони всі разом так люблять його,
А він з ними, навіть не плаче.

«Бабуся, дідусю, 
ми любимо Вас!» –
Кричали всі хором внучата.
Сиділи всі разом в садочку своїм,
А потім в квача стали грати.

«Які ж ми щасливі, Лідуня моя», –
Ніжно промовив Георгій…
Здійснив твої мрії на довгі літа,
Пробач що не так, я мимоволі…

Ти не одна поглянь навкруги:
Діти, онуки і Маша:
Маленька правнучка твоя,
Дівчинка – перлинка наша.

Живи, посміхайся та не сумуй,
Ти маєш велику родину!
Хай сива голівонька з віком уже,
Та в серці ти наче дитина!

Ми любим тебе та разом вітаєм,
Прийми наше побажання,
Цілунок душі у кожного візьми
Для тебе всі в світі Вітання!

2010 р.
Онука тЕтянА.

музика ДуШі

вона вчить бути люДиною…
у	минулому	номері	ми	опублікували	біографічну	статтю	про	лідію	Григорівну	носову.	По-

даючи	її	до	друку,	ми	мали	надію,	що	вона	викличе	 інтерес	у	читачів.	але	реакція	допису-
вачів	перевищила	всі	наші	надії.	Маса	відгуків	про	лідію	Григорівну	як	про	матусю,	бабусю,	
вчительку	та	людину,	надійшли	в	редакцію	за	тиждень.	найцікавіші	з	них	сьогодні	до	вашої	
уваги.

Для тебе в світі всі вітання!!!
«… Я хочу сказати своїм батькам багато слів вдячності. Я знаю, що була 

очікуваною дитиною від палкого кохання. Мамочко, я щиро вдячна Тобі за 
своє дитинство, яке пройшло в с. Ружин. Моє дитинство було чудове, весе-
ле, безтурботне. І досі пам’ятаю рибалку з татом на рідній річці Роставиця. 
Пробач мене, мамо, за те, що не слухала тебе, за те, що додавала сивини 
на Твоє волосся…»

Дочка нАтАЛІя.

«Коли мама була вагітна мною, то чекали сина Вадима. І говорять, що 
старша сестра Наташа ще довго мене називала Вадіком. Мамо Лідо, Ти для 
нас  найкраща мама на землі. Ми тебе любимо і хочемо, щоб Ти завжди 
була поруч. Саме завдяки мамі я закохалася в Закарпаття і навіть зараз їж-
джу відпочивати лише туди…»

Дочка КСЕнІя.

«…З моєю появою Ти вперше стала бабусею. Але я довго не могла го-
ворити «бабуся», бо Ти для мене була другою мамою. Ростила, допомагала 
та навчала. Ти моя мудра Наставниця. Бабусе, Ти заслуговуєш на найкращі 
та найніжніші слова, які линуть від щирого серця. Дякую Богу, що Ти у мене 
є. Залишайся ще досить довго поруч з нами. Виховуй та навчай правнуків 
так як виховувала нас. А ми завжди будемо втілювати всі Твої мудрі поради 
та настанови в житті…».

Онука ЮЛІя.

Учительська праця здається звичною й бу-
денною: діти приходять на урок за розкладом, 
з’являється вчитель, щось пояснює, чогось на-
вчає, далі наступний урок з іншим учителем. 
Здається, буденна річ, але не завжди. 

Бувають такі уроки й такі вчителі, про яких 
згадуєш і довго пам’ятаєш. То що ж відбува-
ється на уроці, коли тобі пригадуються і слова, 
сказані вчителем, і вираз його очей, жести? 
Здається, що він промовляє якісь особливі сло-
ва  тільки для тебе особисто, хоча поруч сидять 
твої однокласники. На мою думку, це той самий 
момент, коли вчитель вкладає душу в роботу, а 
своє серце віддає дітям.

1 вересня 1977 року внесло зміни в моє жит-
тя. Я пішла до 1-А класу Макарівської середньої 
школи.  А значно пізніше я стала студенткою пе-

дагогічного вузу, потім учителем, потім заступ-
ником директора, потім директором одного з 
найкращих закладів освіти Київщини – Славу-
тицького ліцею. Так склалася моя життєва доля 
з легкої руки першої вчительки – Лідії Григорів-
ни Носової. Серйозна й строга, вона ховала в 
собі якусь таємницю, випромінювала ніжність і 
тепло, чуйність і привітність. Ми сиділи на уро-
ках мов заворожені… Учитель нікого не виді-
ляла, не було в неї улюбленців. І лише згодом 
розгадали ми надзвичайну мудрість Лідії Григо-
рівни, упевнившись, що будь-кого з нас у важку 
хвилину підтримає її чуйна рука, що будь-коли 
ми можемо розраховувати на розуміння. Між 
нами не було кривд і таких гірких дитячих образ, 
що, зароджуючись із малого зернятка, згодом 

переростають у щось набагато страшніше.
Лідія Григорівна не просто вчила нас, допо-

магала мудрими порадами, відчиняла перед 
нами двері в широкий світ знань, а наполегли-
во, крок за кроком прокладала стежину до са-
мих себе, щоб кожен із її учнів засвоїв чи не най-
складнішу у світі науку – вміння бути Людиною.

Скільки виважених, мудрих думок народи-
лось у ті хвилини, коли навчала, який тернистий 
шлях має пройти людина до самої себе – до 
свого серця, до своєї душі, до свого Я. Тому й 
не перетворювались традиційні виховні годи-
ни на повчання й докори, а були тими злетами 
розкрилених душ і сердець, де «музика душі 
звучить, бо тільки жива душа мережить шлях 
людини – і дитини, і сивочоголого старця – до 
самої себе».

…Зринають у минуле роки. Сріблиться ніж-
ним світлом свята сивина спогадів… А вчитель 
є, був і буде! І линуть з-під теплих крил його малі 
лелеченята у світ, щоб будувати майбутнє, щоб, 
ставши могутніми й великими, навіки освятити 
ім’я вчителя добрим сяйвом душ своїх, сердець і 
думок. Щоб, зрозумівши таїну Всесвіту, поклас-
ти вдячно вчителеві до ніг вічний подарунок: по-
вагу, любов, добрі справи. І тільки тужливий осін-
ній дощ у сріблястому вінку прошепоче, і тільки 
програє на діамантових струнах сніг, прошурхо-
тить ніжними пелюстками весняний цвіт про те, 
як важко бути вчителем, як важко відривати від 
серця зігріті любов’ю душі на поталу життю, для 
будівництва невідомого майбутнього.

Учениця тетяна яциШинА.

«…Лідію Григорівну Носову я знаю з кін-
ця 1980-х років. Наше знайомство відбулось, 
коли я пішов у перший клас, а вона на той мо-
мент працювала завучем початкової школи. 
Здається, в 1993–1994 рр. сім’я Носових при-
дбала будинок по сусідству з моїми батьками. 
А тому можна сказати, що я виріс на очах Лідії 
Григорівни. Зараз навіть важко оцінити її вклад 
в розвиток та формування мене як особистос-
ті з тими поглядами та принципами, які маю на 
сьогоднішній день. Для мене персонально ав-
торитет Лідії Григорівни Носової не ставиться 
під сумнів. Адже це людина з великої літери, яка 

дала путівку в доросле життя не одному поко-
лінню. І всі вони стали людьми, які сповідують 
принципи патріотизму й любові до свого рідно-
го краю та Батьківщини, поваги до старших лю-
дей та турботи про ближнього. 

Також Лідія Григорівна прекрасна матуся та 
бабуся. На власні очі бачив як через її вчитель-
ські невтомні руки пройшли майже всі онуки та 
правнуки з родини Носових. І зараз, коли маю 
можливість приїжджати в гості до своїх батьків, 
постійно бачу на її подвір’ї маленьких дітлахів 
та чую дитячий сміх. Ну і звичайно ж чую Лідію 
Григорівну, яка внукам та правнукам прививає 
принципи добра, патріотизму та любові....» 

Сусід, учень Вадим якович тОКАР.

 «…Лідія Григорівна завжди була енергійною 
та сумлінною. Вона завжди до всіх ставилася 
доброзичливо. Її всі знають, як розумну, вихо-
вану, чемну людину, у такому ж дусі виховувала 
дітей, внуків, правнуків та всіх свої учнів. За-
вжди всім Лідія Григорівна допомагає – рідним, 
колегам, учням та всім, хто звертався до неї. 
Дуже добре знаю цю людину, бо багато років 
разом відпрацювали, разом співали у хорі. У 
складі хору їздили до Москви. Ще у Лідії Гри-
горівни завжди вистачало гумору. Вона чудо-
во жила з своїм чоловіком. Зараз, пішовши на 
пенсію, Лідія Григорівна не може сидіти на міс-
ці. Вона весь час при роботі. Активний учасник 
ветеранського хору. Про Лідію Григорівну мож-
на говорити досить багато і все це буде лише 
позитивно».

Сусідка, колега, товаришка 
Марія Василівна ОМЕЛЬЧЕнКО.

* * * 

* * * 

* * * 
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З ГЛИБИН ІСТОРІЇ:

банДуристи Шевченки 
з паШківки

Петро	Юхимів	син	Шевченко	народився	1824	року	у	Пашківці	біля	крас-
нодару.	 Про	 це	 красномовно	 свідчать	 фото	 з	 сімейного	 архіву,	 де	 родичі-
Шевченки	вдягнені	у	стрій	Донського	козацтва.

Козаки Пашківської станиці, звід-
ки Петро пішов до війська, брали 

участь у Кавказькій воєнній кампанії. Слу-
жили тоді чверть століття й далеко не всім 
щастило повернутися. Петрові пощастило. 
Окрім того, за подвиг під час війни він за 
царським указом отримав землю і дозвіл на 
поселення в Пашківці. От тільки чиновники 
помилилися з губернією і Петро Шевченко 
потрапив не до рідного села, а до Пашків-
ки Бишівської волості Київського повіту й 
губернії.

Оскільки виправлення таких доку-
ментів у ті часи могло бути справою 

не одного року, Петро Юхимів вирішив за-
лишитися там, куди його привела доля, 
за кілька років збудував хату й одружився. 
Прожив Петро Шевченко велике  і щасливе 
життя – 107 років. 

Листувався зі свої-
ми родичами з Кубані, до 

останніх днів шанував 
православну віру.

У київській Пашківці 
народилися діти. Чоти-
ри сини й донька. Вони 
мали музичний талант. 
Старший син у Першу 
світову служив у полко-
вому оркестрі в Східній 
Прусії, а менший – Кін-
драт у 14 років утік із 
дому з цирком, який 
приїздив до Пашківки.

Хлопець натягнув 
на якийсь черпак три 
струни, почав грати на 
цьому «інструменті» і 
наспівувати частівки, 
що сам вигадав. Окрім 
того зробив кілька 
акробатичних вправ, 
чим підкорив керівника 
мандрівного цирку.

Спершу він був 
асистентом ілюзіоніста, у якого пе-
рейняв техніку гіпнозу, а потім брав 
участь у циркових трупах. Згодом він 
заснував дві трупи цирку-шапіто, одна 
з них – цирк-шапіто ліліпутів, яких зі-
брав з усієї України.

Також захоплювався фотографі-
єю, мав власні майстерні у Паш-

ківці та Києві.
1917-го Кіндрат потра-

пив у вир української револю-
ції. Був знайомий із Миколою 
Міхновським, поділяв його са-
мостійницькі погляди. Потім 
був радником отамана Опана-
са Голубенка, його кілька разів 

забирало ГПУ. Коли у 1921 
році разом із Голубенком 
арештовували його коза-
ків, Шевченко викрутився з 
тієї оказії – не було прямих 
доказів: у боях участі не 
брав, а його дипломатична 
місія чекістам була невідо-
ма.

Після часів НЕПу 
його цирки і при-

ватні фотоательє були на-
ціоналізовані радянською 
владою. Тим часом Кіндрат 
Шевченко опанував мисте-
цтво гри на бандурі. Зібрав 
колекцію музичних інстру-
ментів, серед яких кілька 
бандур роботи видатного 
майстра Олександра Са-
мійловича Корнієвського.

Також заснував самоді-
яльний театральний колек-
тив, де акторами були його 

дружина Агрипина й діти. Так, дочка 
Марія змалечку вчилася грати на бан-
дурі, а після трьох класів церковно-
приходської школи і приватних курсів 
у викладачів Київської консерваторії 
стала однією з перших жінок-банду-
ристок в Україні.

Незабаром із сином Юрієм, до-
чкою Марією та її чоловіком Григорієм 
Підгірним Кіндрат Шевченко організо-
вує квартет бандуристів. Їздить із га-
стролями всією Україною. Під час цих 
гастролей Кіндрат Шевченко збирав 

інформацію для Організації Україн-
ських Націоналістів. Кіндрат Петро-
вич був одним із провідних членів 
антирадянського підпілля, займався 
вербуванням.

Після того, як сина Юрія мобі-
лізували до лав радянської армії, 
капела бандуристів Кіндрата Шев-
ченка розпалася. Дочка Марія одру-
жилася вдруге з колегою 

по цеху Миколою 
Явдоченком. Їхнє 
гастрольне жит-
тя вирувало на 
цілинах Серед-
ньої Азії під час 

війни, а після, до самої пенсії вона з чолові-
ком об’їздила чи не весь Радянський Союз.

Через те, що в перші дні війни загинув 
його дуже талановитий син Юрій, 

Кіндрат Петрович по війні сильно пиячив, 
втамовуючи горе. Він жив у Пашківці, висту-
пав з концертами, де окрім народних істо-
ричних, чумацьких, бурлацьких, жартівли-
вих пісень, пісень на вірші Тараса Шевченка 
і сучасних про героїв-партизанів співав під 
бандуру, розважав глядачів як ілюзіоніст і 
гіпнотизер. 

У нього асистенткою була молода ді-
вчина, Любов Шевченко з якою він 

закрутив роман. У них народився син Бог-
дан, котрий і досі мешкає та працює у Паш-
ківці. Батьки дівчини влаштували скандал і 
після того вони більше разом не працюва-
ли. Сина забрали, а дівчина незабаром по-
мерла.

Після цих по-
дій Кіндрат 

Петрович повер-
нувся до дружи-
ни Груні, з якою 
прожив до своєї 
смерті. Похований 
у Пашківці. 

Залишившись 
самотньою, Груня 
продала хату та 
на початку 1960-х 
років переїхала до 
своєї доньки Марії 
у Челябінськ, де 
померла і була по-
хована в 1967 році.

Цю історію мені 
розповів правнук 
Кіндрата Шевчен-
ка, талановитий 
музикант Вадим 
Вікснін. Його мати 
– донька Марії 
Шевченко Олеся 
з чоловіком Рома-
ном Віксніним теж 
багато років про-

працювали на сцені в різних гастрольних 
колективах,  доки Роман Гаральдович не 
залишив сцену, щоб присвятити час виго-
товленню струнно-смичкових інструментів. 
Цього мистецтва він навчився у свого бра-
та Роберта, учня відомого Свердловського 
майстра Андрія Семеновича Килосова.

Вадим Романович Вікснін, як і бать-
ко, виготовляє і ремонтує музичні 

інструменти. Його дружина – Оксана Воло-
димирівна (Бондаренко) – художник-іконо-
писець і поетеса. Їхні доньки Тетяна, Марія, 
Дарина, Анастасія та син Святослав – усі 
творчі особистості, активно займаються 
музикою, продовжуючи вже у п’ятому поко-
лінні пашківську мистецьку династію.

Євген БУКЕт,
головний редактору часопису

«Культура і життя».

Квартет бандуристів К.п. Шевченка, 1930-ті.

Дві доньки Кіндрата Шевченка
виконують танець кухарчуків, 1920-ті.

Кіндрат Шевченко біля 
батьківської хати в с. пашківка.

Марія Шевченко і Григорій підгірний.

Концертна бригада на гастролях.

Кіндрат Шевченко, 1920-ті.

петро Шевченко з дружиною і дітьми.

Марія Шевченко, Кіндрат Шевченко. 

1928–1929 рр. Київ.

Кіндрат Шевченко, 1930-ті.



6 Макарівські вістіМакарівські вісті

”

№ 43     3 листопада    2017 р.

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

або фільм можна дивитися дітям лише  у присутності 
батьків;

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

•
•

•

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

понеділок, 6 листопада

вівторок, 7 листопада

середа,  8 листопада

четвер,  9 листопада

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Легенда про 

Бiлоснiжку"
Профiлактика
12.25 Д/с "Дика планета"
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 

2.00 Новини
13.10, 14.30 радiо. День
13.55 Перша шпальта
15.15 розсекречена iсторiя
16.35, 23.20 Погода
16.45 Хто в домi хазяїн?
17.20, 3.00 Вiкно до Америки
17.50, 1.10 Новини. свiт
18.20, 21.30, 1.25, 2.45 тема 

дня
18.35, 1.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 #@)?$0 з Майклом 

Щуром
20.15 Вiйна i мир
21.50, 2.25 Новини. спорт
22.15 роздягалка
22.50 слiдство.Iнфо. спец-

випуск
23.30 Д/с "Дороги до 

Мемфiса"
3.20 Д/с "середземномор`я"
3.55 Д/с "Латиноамерикан-

ська музика"
4.55 Д/с "Нью-Йорк"

КАНАЛ "1+1"
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.00 тсН
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

снiданок з "1+1"
9.30 Чотири весiлля
10.45, 12.20 Мiняю жiнку
13.45, 14.45, 20.45 т/с "свати 5"
15.50 т/с "Величне столiття. 

роксолана"
17.10 т/с "Нескiнченне 

кохання". (12+)
20.20 т/с "слуга народу. Вiд 

любовi до iмпiчменту". 
(12+)

22.00 Грошi
23.15, 0.10 Голос. Дiти 4
2.05 т/с "Пончик Люся". (16+)

IНТЕР
6.00 М/ф
6.20, 22.45 "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 "Я прийду 

сама". (16+)
14.20 Х/ф "СУЄТА СУЄТ"
16.10 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.30 стосується 
кожного

20.00 Подробицi
20.40 т/с "Лiнiя свiтла". (16+)
0.30 т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
2.35, 5.15 "Подробицi" - "Час"
3.15 скептик 3
3.35 Вдалий проект
4.00 Готуємо разом

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.45 Зона ночi
4.10 Абзац
6.00 М/с "Пригоди Кота у 

чоботях"
6.55, 8.45 Kids` Time
7.00 М/с "Лунтiк i його друзi"
7.50 М/с "Iсторiї тома i Джерi"
8.50 Х/ф "ЗАМБЕЗIЯ"
10.35 Х/ф "СОННА ЛО-

ЩИНА". (16+)
12.40 Х/ф "КРАБАТ - УЧЕНЬ 

ЧАКЛУНА". (16+)
15.00 Х/ф "ШРЕК 3"
16.45 Х/ф "УЧЕНЬ ЧАРОДIЯ"
19.00 ревiзор
21.40 Пристрастi за ревiзором
1.00 Х/ф "ТЕМНИЙ ЛIС". 

(18+)
2.40 служба розшуку дiтей

СТБ
6.45, 15.30 Все буде добре!
8.45 Все буде смачно!

9.45 Х/ф "НА ВАС ЧЕКАЄ 
ГРОМАДЯНКА НИ-
КАНОРОВА"

11.30 Х/ф "КОХАНА 
ЖIНКА МЕХАНIКА 
ГАВРИЛОВА"

13.00 Битва екстрасенсiв 17
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
20.00, 22.35 Хата на тата
2.45 Найкраще на тБ

ICTV
4.45 служба розшуку дiтей
4.50 т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.40, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм
6.25 Факти тижня. 100 хви-

лин з о. соколовою
8.45 Факти. ранок
9.10 спорт
9.15 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. стогнiєм
10.15 Антизомбi
11.15, 13.20 секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Х/ф "КОПИ НА 

ПIДХВАТI". (16+)
16.10 Х/ф "ВСЕСВIТНЯ 

ВIЙНА Z". (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Бiльше нiж правда
21.25 т/с "Невиправнi". (16+)
22.25 свобода слова

0.50 Х/ф "НЕЗВИЧАЙНА 
ПОДОРОЖ". (16+)

2.30 т/с "слiдчi". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00 Вiн, Вона i телевiзор
10.00, 18.15 спецкор
10.35, 18.40 ДжеДАI
10.55, 19.10 Бандерлоги
11.20, 16.20, 17.20 Загубле-

ний свiт
12.15 Х/ф "ШКОЛА БОЙО-

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

ЙОВИХ МИСТЕЦТВ 
2". (16+)

19.30, 20.35 т/с "Ментiвськi 
вiйни. Київ". (16+)

21.40 т/с "Кiстки". (16+)
23.20 Х/ф "ДIАМАНТОВI 

ПСИ". (18+)
1.15 Д/ф "топ 10: Мисте-

цтво архiтектури"
2.20 Х/ф "ЧОРНА ДОЛИНА"
3.50 облом.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 сьогоднi
9.30, 3.00 Зоряний шлях
11.10, 4.00 реальна мiстика
13.10 т/с "Протистояння"
15.30 т/с "Протистояння". (16+)

18.00 т/с "Лiкар Коваль-
чук". (12+)

19.45 Говорить Україна
21.00 т/с "специ"
23.30 Х/ф "МУМIЯ 2: ПО-

ВЕРНЕННЯ"
4.45 Агенти справедливостi. 

(16+)
ТЕТ

6.00 Байдикiвка
6.30 Казка з татом
6.50, 5.30 Кориснi пiдказки
7.10 Це наше - це твоє
7.15 Мультмiкс
10.45 М/ф "Клуб Вiнкс: 

таємниця загубленого 
королiвства"

12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
14.30, 2.50 Казки У
15.30, 3.40 Вiталька
16.50, 2.00 Країна У
19.00, 21.00 одного разу пiд 

Полтавою

22.00 танька i Володька
23.00 Казки У Кiно
0.00 т/с "Баффi - винищу-

вачка вампiрiв". (16+)
НТН

5.40, 22.10 т/с "Кулагiн та 
партнери". (12+)

7.00 Х/ф "ЖИВЕ ТАКИЙ 
ХЛОПЕЦЬ"

8.50 т/с "Черговий янгол 
2". (16+)

12.20 Нашi
13.00 "2 кiнськi сили"
13.40, 15.05, 20.20 т/с "CSI: 

Лас-Вегас 13". (16+)
14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

свiдок
15.25 т/с "Я - охоронець". (16+)
19.30 т/с "Елементарно 4". (16+)
23.45 т/с "Комiсар Хельдт". 

(12+)
1.30 т/с "Коджак"
2.55 речДоК
3.45 Правда життя. Професiї

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 6.35, 7.05, 8.25 М/с "Ле-

генда про Бiлоснiжку"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 
1.55 Новини

7.30, 8.04, 8.20, 8.50, 9.30, 
10.55 Погода

7.34 Вiд першої особи
8.07 Ера бiзнесу
8.10 Агроера
8.15 спорт
9.05 Д/с "Пiвденна Корея 

сьогоднi"
9.40 Д/ф "Легiон. Хронiка 

Української Галицької 
армiї 1918-1919"

11.05 т/с "Епоха честi"
13.10, 14.30 радiо. День
13.55, 22.15 складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Поколiння Z
17.15 М/с "Книга джунглiв"
17.50, 1.10 Новини. свiт
18.20, 21.30, 1.25, 2.35 тема 

дня
18.35, 1.40 Новини. Куль-

тура
19.00 Перший на селi

19.25 Д/с "Вагасi - японськi 
смаколики"

20.25 Нашi грошi
21.50, 2.20 Новини. спорт
22.50 Х/ф "МОЯ БАБУСЯ 

ФАНI КАПЛАН"
0.40 Д/с "орегонський 

путiвник"
2.55 Д/с "середземномор`я"
3.55 Д/с "Нью-Йорк"

КАНАЛ "1+1"
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.00 тсН
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

снiданок з "1+1"
9.30, 10.55 Чотири весiлля
12.20, 13.50 Мiняю жiнку
15.05, 20.45 т/с "свати 5"
16.05 т/с "Величне столiття. 

роксолана"
17.10 т/с "Нескiнченне 

кохання". (12+)
20.20 т/с "слуга народу. Вiд 

любовi до iмпiчменту". 
(12+)

22.00 Модель XL
23.45, 0.10 Х/ф "ВЕЛИКИЙ 

РIК". (16+)
2.00 т/с "Пончик Люся". (16+)

IНТЕР
6.00 М/ф
6.20, 22.45 "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 "Лiнiя 

свiтла". (16+)
13.00, 14.00 Життя на межi
14.50, 15.50, 16.45 речдок
18.00, 19.00, 4.30 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
0.30 т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
2.35, 5.15 "Подробицi" - "Час"
3.15 скептик 3
3.35 Вдалий проект
4.00 Готуємо разом

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночi
4.10 Абзац
6.00 М/с "Пригоди Кота у 

чоботях"
6.55, 8.40 Kids` Time
7.00 М/с "Лунтiк i його друзi"
7.50 М/с "Iсторiї тома i Джерi"
8.45 т/с "Друзi"
12.00 т/с "Вiдчайдушнi до-

могосподарки". (16+)

16.30 Аферисти в мережах
19.00 Любов на виживання
20.55 Київ вдень i вночi
22.00 Пацанки. Нове життя
23.00 Зiрки пiд гiпнозом

СТБ
6.35, 15.30 Все буде добре!
8.35 Все буде смачно!
9.30 Битва екстрасенсiв 14
11.45 МастерШеф 6
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
20.00, 22.45 МастерШеф 7
0.10 один за всiх

ICTV
4.00 скарб нацiї
4.10 Еврика!
4.20 Факти
4.40 т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.25, 20.20 Громадянська 

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

новини з К. стогнiєм
10.00 Бiльше нiж правда
11.00, 17.30, 21.25 т/с 

"Невиправнi". (16+)
11.55, 13.25 Х/ф "ЛЕЙК 

ПЛЕСIД: ОЗЕРО 
СТРАХУ". (16+)

12.45, 15.45 Факти. День
14.15 На трьох
15.00, 16.15 т/с "Майор i 

магiя". (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
22.20 т/с "Життя i пригоди 

Мишка Япончика". (16+)
23.20 Х/ф "ОБЛИЧЧЯ ЗI 

ШРАМОМ". (16+)
2.40 т/с "Морська полiцiя. 

Лос-Анджелес". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00, 12.15 Вiн, Вона i телевiзор
10.00, 18.15 спецкор
10.35, 18.40 ДжеДАI
10.55, 19.10 Бандерлоги
11.20, 16.20, 17.20 Загубле-

ний свiт
13.55 Х/ф "ПЕТЛЯ ЧАСУ". 

(16+)
19.30, 20.35 т/с "Ментiвськi 

вiйни. Київ". (16+)
21.40 т/с "Кiстки". (16+)
23.20 Х/ф "БОЙОВИЙ 

ГIПНОЗ ПРОТИ КIЗ". 
(16+)

1.10 Д/ф "топ 10: Мисте-
цтво архiтектури"

2.15 Х/ф "МОСКАЛЬ-
ЧАРIВНИК"

3.30 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, 3.40 сьогоднi
9.30 Зоряний шлях
11.30, 4.30 реальна мiстика
13.30, 15.30, 5.30 Агенти 

справедливостi. (16+)
16.00 Iсторiя одного зло-

чину. (16+)
18.00 т/с "Лiкар Ковальчук". 

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

чину". (16+)
1.20 Х/ф "МУМIЯ 2: ПО-

ВЕРНЕННЯ"
ТЕТ

6.00 Байдикiвка
6.30 Казка з татом
6.50, 5.30 Кориснi пiдказки
7.10 Це наше - це твоє
7.15 Мультмiкс
10.45 Х/ф "ШАЙБУ, ШАЙ-

БУ!"
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
14.30, 2.50 Казки У
15.30, 3.40 Вiталька
16.50, 2.00 Країна У

19.00, 21.00 одного разу пiд 
Полтавою

22.00 танька i Володька
23.00 Казки У Кiно
0.00 т/с "Баффi - винищу-

вачка вампiрiв". (16+)
НТН

5.40, 22.10 т/с "Кулагiн та 
партнери". (12+)

6.45 Х/ф "ДОВГА, ДОВГА 
СПРАВА..."

8.30 ранковий "свiдок"
9.00 Х/ф "БЕЗ ОСОБЛИ-

ВОГО РИЗИКУ"
10.30, 17.25 т/с "Детективи". 

(16+)
12.00 страх у твоєму домi
13.45, 19.30 т/с "Елементар-

но 4". (16+)
14.35, 15.05, 20.20 т/с "CSI: 

Лас-Вегас 13". (16+)
14.45, 19.00, 23.15, 2.20 свiдок
16.25 т/с "служба 

розслiдувань". (16+)
23.45 т/с "Комiсар Хельдт". 

(12+)
1.25 т/с "Коджак"
2.50 Випадковий свiдок
3.00 речДоК
3.50 Правда життя. Професiї
4.20 Легенди бандитської 

одеси

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 6.35, 7.05, 8.25 М/с "Ле-

генда про Бiлоснiжку"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 
1.55 Новини

7.30, 8.04, 8.20, 8.50, 10.55, 
16.35, 23.15 Погода

7.34 Вiд першої особи
8.07 Ера бiзнесу
8.10 Агроера
8.15 спорт
9.05, 0.00 Д/с "Пiвденна 

Корея сьогоднi"
9.30 т/с "Бодо"
11.05 т/с "Епоха честi"
13.10 радiо. День
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.15 До справи
15.50 твiй дiм
16.45 М/с "Книга джунглiв"
17.50, 1.10 Новини. свiт
18.20, 21.30, 1.25, 2.35 тема дня
18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00, 23.30 Культурна 
афiша здорової людини

19.25 Д/с "Вагасi - японськi 
смаколики"

20.25 слiдство.Iнфо
21.50, 2.20 Новини. спорт
22.15 свiтло
23.25 Мегалот
0.10 Д/с "орегонський путiвник"
2.55 Д/с "середземномор`я"

КАНАЛ "1+1"
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.00 тсН
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

снiданок з "1+1"
9.30, 10.50 Чотири весiлля
12.20, 13.50 Мiняю жiнку
15.00, 20.45 т/с "свати 5"
16.05 т/с "Величне столiття. 

роксолана"
17.10 т/с "Нескiнченне 

кохання". (12+)
20.20 т/с "слуга народу. Вiд 

любовi до iмпiчменту". 
(12+)

22.00, 23.35, 0.10 Мiняю 
жiнку 12

1.15 т/с "Пончик Люся". (16+)
IНТЕР

6.00 М/ф
6.20, 22.45 "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 "Лiнiя 

свiтла". (16+)
13.00, 14.00 Життя на межi
14.50, 15.50, 16.45 речдок
18.00, 19.00, 4.30 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
0.30 т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
2.30, 5.15 "Подробицi" - "Час"
3.10 скептик 3

НОВИЙ КАНАЛ
6.55, 8.55 Kids` Time
7.00 М/с "Лунтiк i його друзi"
8.00 М/с "Iсторiї тома i Джерi"
9.00 т/с "Друзi"
11.15 т/с "Вiдчайдушнi до-

могосподарки". (16+)

15.45, 22.00 Пацанки. Нове 
життя

16.45 Аферисти в мережах
19.00 Вар`яти
21.00 Київ вдень i вночi
23.05 Зорянi яйця
2.45 служба розшуку дiтей

СТБ
6.30, 15.30 Все буде добре!
8.30 Все буде смачно!
9.30 Битва екстрасенсiв 14
11.40 МастерШеф 6
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
20.00, 22.45 МастерШеф 7
1.00 один за всiх

ICTV
4.20 Факти
4.40 т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.25, 10.05 Громадянська 

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

новини з К. стогнiєм
11.05, 17.30, 21.25 т/с 

"Невиправнi". (16+)

12.00, 13.25, 16.15 Х/ф "ОБЛИЧ-
ЧЯ ЗI ШРАМОМ". (16+)

12.45, 15.45 Факти. День
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 секретний фронт
22.25, 1.50 т/с "Життя i 

пригоди Мишка Япон-
чика". (16+)

23.25 Х/ф "МОРЕ КОХАН-
НЯ". (16+)

2.40 т/с "Морська полiцiя. 
Лос-Анджелес". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00, 12.15 Вiн, Вона i телевiзор
10.00, 18.15 спецкор
10.35, 18.40 ДжеДАI
10.55, 19.10 Бандерлоги
11.20, 16.20, 17.20 Загубле-

ний свiт
13.55 Х/ф "МАБУТЬ, БОГИ 

З`ЇХАЛИ З ГЛУЗДУ"
19.30, 20.35 т/с "Ментiвськi 

вiйни. Київ". (16+)
21.40 т/с "Кiстки". (16+)
23.15 Х/ф "ЗАМОВЛЕНИЙ 

УБИВЦЯ". (16+)
1.05 Д/ф "топ 10: Мисте-

цтво архiтектури"

2.10 Х/ф "ВСЕ ПЕРЕМА-
ГАЄ ЛЮБОВ"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.00 сьогоднi
9.30 Зоряний шлях
11.30, 3.50 реальна мiстика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливостi. (16+)
16.00 Iсторiя одного зло-

чину. (16+)
18.00 т/с "Лiкар Ковальчук". (12+)
19.45 Говорить Україна
21.00 т/с "специ"
23.30 т/с "CSI. Мiсце зло-

чину". (16+)
ТЕТ

6.00 Байдикiвка
6.30 Казка з татом
6.50, 5.30 Кориснi пiдказки
7.10 Це наше - це твоє
7.15 Мультмiкс
10.45 М/ф "Школа монстрiв: 

Великий монстровий риф"
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
14.30, 2.50 Казки У

15.30, 3.40 Вiталька
16.50, 2.00 Країна У
19.00, 21.00 одного разу пiд 

Полтавою
22.00 танька i Володька
23.00 Казки У Кiно
0.00 т/с "Баффi - винищу-

вачка вампiрiв". (16+)
НТН

5.35, 22.10 т/с "Кулагiн та 
партнери". (12+)

6.45 Х/ф "IДЕАЛЬНИЙ 
ЗЛОЧИН"

8.30 ранковий "свiдок"
9.00 Х/ф "П`ЯТЬ ХВИЛИН 

СТРАХУ"
10.35, 17.25 т/с "Детекти-

ви". (16+)
12.00 страх у твоєму домi
13.45, 19.30 т/с "Елементар-

но 4". (16+)
14.35, 15.05, 20.20 т/с "CSI: 

Лас-Вегас 13". (16+)
14.45, 19.00, 23.15, 2.25 свiдок
16.25 т/с "служба 

розслiдувань". (16+)
23.45 т/с "Комiсар Хельдт". (12+)
1.30 т/с "Коджак"
2.55 Випадковий свiдок

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 6.35, 7.05, 8.25 М/с "Ле-

генда про Бiлоснiжку"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 
1.55 Новини

7.30, 8.04, 8.20, 8.50, 10.55, 
16.35, 23.20 Погода

7.34 Вiд першої особи
8.07 Ера бiзнесу
8.10 Агроера
8.15 спорт
9.05 Д/с "Пiвденна Корея 

сьогоднi"
9.30 т/с "Бодо"
11.05 т/с "Епоха честi"
13.10, 14.30 радiо. День
13.55 слiдство.Iнфо
15.15 Надвечiр`я. Долi
16.45 М/с "Книга джунглiв"
17.50, 1.10 Новини. свiт
18.20, 21.30, 1.25, 2.35 тема дня
18.35, 1.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф "Живi й нескоренi"
19.10 Д/ф "Пара олiмпiйцiв"
19.25, 23.30 Д/с "Вагасi - 

японськi смаколики"

20.25 "схеми" з Н. седлецькою
21.50, 2.20 Новини. спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Д/с "Дикi тварини"
2.50 радiодиктант. До Дня 

української писемностi 
та мови

3.55 Д/с "Нью-Йорк"
КАНАЛ "1+1"

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 0.30 тсН

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

9.30, 10.50 Чотири весiлля
12.20, 13.50 Мiняю жiнку
15.05, 20.45 т/с "свати 5"
16.05 т/с "Величне столiття. 

роксолана"
17.10 т/с "Нескiнченне 

кохання". (12+)
20.20 т/с "слуга народу. Вiд 

любовi до iмпiчменту". 
(12+)

22.00 свiт навиворiт 9
23.00 Право на владу
0.40 Х/ф "КАПОТЕ". (16+)
4.50 т/с "Пончик Люся"

IНТЕР
6.00 М/ф
6.20, 22.45 "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 "Лiнiя 

свiтла". (16+)
13.00, 14.00 Життя на межi
14.50, 15.50, 16.45 речдок
18.00, 19.00, 4.30 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
0.30 т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
2.30, 5.15 "Подробицi" - "Час"
3.10 скептик 3
3.35 Вдалий проект
4.00 Готуємо разом

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.45 Зона ночi
5.10 Абзац
6.55, 8.55 Kids` Time
7.00 М/с "Лунтiк i його друзi"
8.00 М/с "Iсторiї тома i Джерi"
9.00 т/с "Друзi"
11.50 т/с "Вiдчайдушнi до-

могосподарки". (16+)

16.25, 22.00 Пацанки. Нове 
життя

17.15 Аферисти в мережах
19.00 Зорянi яйця
21.00 Київ вдень i вночi
22.55 суперiнтуїцiя
2.40 служба розшуку дiтей

СТБ
6.45, 15.30 Все буде добре!
8.45 Все буде смачно!
9.45 Битва екстрасенсiв 14
12.00 МастерШеф 6
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
20.00, 22.45 Зваженi та щасливi 7
23.25 один за всiх

ICTV
4.00 Еврика!
4.10 студiя Вашингтон
4.15 Факти
4.35 т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.25 Громадянська оборона
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм
9.55 секретний фронт
10.55, 17.30, 21.25 т/с 

"Невиправнi". (16+)

11.55, 13.25 Х/ф "МОРЕ 
КОХАННЯ". (16+)

12.45, 15.45 Факти. День
14.45 На трьох
15.05, 16.15 т/с "Майор i 

магiя". (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
22.25, 2.00 т/с "Життя i 

пригоди Мишка Япон-
чика". (16+)

23.25 Х/ф "ВЗВОД".  (16+)
2.50 т/с "Морська полiцiя. 

Лос-Анджелес". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00, 12.15 Вiн, Вона i телевiзор
10.00, 18.15 спецкор
10.35, 18.40 ДжеДАI
10.55, 19.10 Бандерлоги
11.20, 16.20, 17.20 Загубле-

ний свiт
14.30 Х/ф "ЗАМОВЛЕНИЙ 

УБИВЦЯ". (16+)
19.30, 20.35 т/с "Ментiвськi 

вiйни. Київ". (16+)
21.40 т/с "Кiстки 2". (16+)
23.15 Х/ф "НОВИЙ ХЛО-

ПЕЦЬ МОЄЇ МАМИ". 
(16+)

1.10 Д/ф "топ 10: Мистецтво 
архiтектури". (16+)

2.15 Х/ф "ВИШНЕВI НОЧI"
3.40 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, 3.00 сьогоднi
9.30 Зоряний шлях
11.30, 3.50 реальна мiстика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливостi. (16+)
16.00 Iсторiя одного зло-

чину. (16+)
18.00 т/с "Лiкар Коваль-

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

чину". (16+)
ТЕТ

6.00 Байдикiвка
6.30 Казка з татом
6.50, 5.30 Кориснi пiдказки
7.10 Це наше - це твоє
7.15 Мультмiкс
10.45 Х/ф "БIЛОСНIЖКА"
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2

14.30, 2.50 Казки У
15.30, 3.40 Вiталька
16.50, 2.00 Країна У
19.00, 21.00 одного разу пiд 

Полтавою
22.00 танька i Володька
23.00 Казки У Кiно
0.00 т/с "Баффi - винищу-

вачка вампiрiв". (16+)
НТН

5.35, 22.10 т/с "Кулагiн та 
партнери". (12+)

6.45 Х/ф "НIЧНА ПРИГОДА"
8.30 ранковий "свiдок"
9.00 Х/ф "СКРИНЬКА 

МАРIЇ МЕДIЧI"
10.40, 17.25 т/с "Детекти-

ви". (16+)
12.00 страх у твоєму домi
13.45, 19.30 т/с "Елементар-

но 4". (16+)
14.35, 15.05, 20.20 т/с "CSI: 

Лас-Вегас 13". (16+)
14.45, 19.00, 23.15, 2.25 свiдок
16.25 т/с "служба 

розслiдувань". (16+)
23.45 т/с "Комiсар Хельдт". (12+)
1.30 т/с "Коджак"
2.55 Випадковий свiдок
3.05 речДоК
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п’ятницЯ,  10 листопада

субота, 11 листопада

неділя,  12 листопада

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 6.35, 7.05, 8.25 М/с "Ле-

генда про Бiлоснiжку"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 
1.55 Новини

7.30, 8.04, 8.20, 8.50, 10.55, 
16.35 Погода

7.34 Вiд першої особи
8.07 Ера бiзнесу
8.10 Агроера
8.15 спорт
9.05 Д/с "Пiвденна Корея 

сьогоднi"
9.30 т/с "Бодо"
11.05 т/с "Епоха честi"
13.10, 14.30 радiо. День
13.55 "схеми" з Н. седлецькою
15.15 свiтло
16.45 М/с "Книга джунглiв"
17.50, 1.10 Новини. свiт
18.20, 21.30, 1.25, 2.35 тема дня
18.35, 1.40 Новини. Культура
19.00 твiй дiм
19.25 Д/с "Дикi тварини"
20.25 Перша шпальта
21.50, 2.20 Новини. спорт

22.15 ЧереЩур
22.50 Як дивитися кiно
23.15 Х/ф "МОЯ БАБУСЯ - 

ФАНI КАПЛАН"
2.55 Д/с "середземномор`я"
3.55 Д/с "Нью-Йорк"

КАНАЛ "1+1"
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 тсН
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

снiданок з "1+1"
9.30, 10.50 Чотири весiлля
12.20, 13.45 Мiняю жiнку
15.00 т/с "свати 5"
16.00 т/с "Величне столiття. 

роксолана"
17.10 т/с "Нескiнченне 

кохання". (12+)
20.15 Лiга смiху. Шлях до 

фiналу 2017
22.40 Iгри приколiв
23.40 Вечiрнiй Київ
1.40 Х/ф "КАПОТЕ". (16+)

IНТЕР
6.00 М/ф
6.20 "слiдство вели..." з Л. 

Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

7.10, 8.10, 9.20 ранок з Iнтером
10.15, 12.25 т/с "Лiнiя 

свiтла". (16+)
13.00, 14.00 Життя на межi
14.50, 15.50, 16.45 речдок
18.00 стосується кожного
20.00, 3.20 Подробицi тижня
22.00 т/с "Нiмеччина 83". (16+)
0.00 стiна
1.00 Х/ф "ЛОК". (16+)
5.00 Чекай на мене

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 1.45 Зона ночi
5.10 Абзац
6.55, 8.10 Kids` Time
7.00 М/с "Лунтiк i його друзi"
8.15, 22.40 Половинки
10.10 Любов на виживання
12.00, 21.40 Київ вдень i вночi
16.15, 19.00 топ-модель по-

українськи
0.40 т/с "татусевi дочки". (16+)
1.40 служба розшуку дiтей

СТБ
7.10 Х/ф "КРОК 

НАЗУСТРIЧ"
8.55, 23.20 Х/ф "НЕ 

ПIДГАНЯЙ КОХАННЯ"

11.05 Х/ф "ПРОВIДНИЦЯ". 
(16+)

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 т/с "Коли ми вдома. 

Нова iсторiя"
20.00, 22.45 сюрприз, 

сюрприз!
ICTV

3.55 скарб нацiї
4.05 Еврика!
4.10 служба розшуку дiтей
4.15 студiя Вашингтон
4.20, 2.10 Факти
4.30 т/с "слiдчi". (16+)
4.40 т/с "Вiддiл 44". (16+)
5.25 Громадянська оборона
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. стогнiєм
9.55 Iнсайдер
10.55, 17.30 т/с 

"Невиправнi". (16+)
11.50, 13.25 Х/ф "ВЗВОД". (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 На трьох
15.05, 16.15 т/с "Майор i 

магiя". (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25 Дизель-шоу

0.05 Комiк на мiльйон
2.30 т/с "Морська полiцiя. 

Лос-Анджелес". (16+)
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00, 12.15 Вiн, Вона i телевiзор
10.00, 18.15 спецкор
10.35, 18.40 ДжеДАI
10.55 Бандерлоги
11.20, 16.20, 17.20 Загубле-

ний свiт
14.25 Х/ф "НОВИЙ ХЛОПЕЦЬ 

МОЄЇ МАМИ". (16+)
19.10 Х/ф "ПОДВIЙНИЙ 

ДРАКОН". (16+)
21.00 Х/ф "ВУЛИЧНИЙ 

ВОЇН". (16+)
22.50 Змiшанi єдиноборства. 

UFC. Найкращi двобої 
Конора МакГрегора

1.50 Х/ф "ЧОРНА ДОЛИНА"
3.20 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, 5.10 Зоряний шлях
11.30, 3.35 реальна мiстика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливостi. (16+)

16.00 Iсторiя одного зло-
чину. (16+)

18.00 т/с "Лiкар Ковальчук". 
(12+)

19.55 Футбол. товариський 
матч. Україна - сло-
ваччина

22.00 т/с "Поки живу, 
люблю"

23.20 По слiдах
0.00 т/с "Поки живу, лю-

блю". (16+)
ТЕТ

6.00 Байдикiвка
6.30 Казка з татом
6.50, 5.30 Кориснi пiдказки
7.10 Це наше - це твоє
7.15 Мультмiкс
10.45 Х/ф "ЗОЛОТА ГУСКА"
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
14.30, 2.50 Казки У
15.30, 3.40 Вiталька
16.50, 2.00 Країна У
19.00 одного разу пiд 

Полтавою
21.00 Х/ф "НIЧ У МУЗЕЇ 3: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦI". 
(16+)

23.00 Х/ф "ЯК КОХАТИСЯ 
ПО-АНГЛIЙСЬКИ". (16+)

1.00 т/с "Баффi - винищу-
вачка вампiрiв". (16+)

НТН
5.05, 4.15 Легенди бандит-

ської одеси
5.25 Правда життя. 

Професiї
5.30, 22.10 т/с "Кулагiн та 

партнери". (12+)
6.35 Х/ф "СМIШНI 

ЛЮДИ!"
8.30 ранковий "свiдок"
9.00 Х/ф "НА ВАС ЧЕКАЄ 

ГРОМАДЯНКА НИ-
КАНОРОВА"

10.35, 17.25 т/с "Детективи". 
(16+)

12.00 страх у твоєму домi
13.45, 19.30 т/с "Елементар-

но 4". (16+)
14.35, 15.05, 20.20 т/с "CSI: 

Лас-Вегас 13". (16+)
14.45, 19.00, 23.15, 2.20 

свiдок
16.25 т/с "служба 

розслiдувань". (16+)
23.45 т/с "Комiсар Хельдт". 

(12+)
1.30 т/с "Коджак"
2.50 речДоК

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 6.35, 7.05, 8.30, 9.40 

М/с "Легенда про 
Бiлоснiжку"

6.30, 7.30, 8.05, 8.25, 8.50, 
9.30 Погода

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 
Новини

7.34 На слуху
8.10 свiт он-лайн
9.05 Д/с "Пiвденна Корея 

сьогоднi"
10.30 Поколiння Z
11.00 Фольк-music. Дiти
11.50 Лайфхак українською
12.05 Хто в домi хазяїн?
12.55 Х/ф "МАЛЕНЬКА 

ФАДЕТТА"
15.05 Д/с "смак Дзяннаня"
15.35 т/с "оповiдання ХIХ 

столiття"
20.25 роздягалка
21.35 розсекречена iсторiя
22.35 Вiйна i мир
23.25 Мегалот

23.30 Д/с "Блюз. Мартiн 
скорсезе представляє"

1.35 свiтло
2.30 Д/с "Кремнiєва долина"
3.55 Д/с "Нью-Йорк"

КАНАЛ "1+1"
6.00, 19.30 тсН
6.50 Грошi
8.00 снiданок. Вихiдний
9.45, 5.20 Життя без обману
11.20, 23.10 свiтське життя
12.20 Модель XL
14.15 т/с "слуга народу. Вiд 

любовi до iмпiчменту". 
(12+)

16.35, 21.15 Вечiрнiй квартал
18.30 розсмiши комiка
20.15 Українськi сенсацiї
0.10, 1.35 Вечiрнiй Київ

IНТЕР
7.00 Х/ф "СОЛДАТ IВАН 

БРОВКIН"
9.00, 2.30 Х/ф "IВАН 

БРОВКIН НА ЦIЛИНI"

11.00, 4.00 Х/ф "ДАЧНА 
ПОДОРОЖ СЕРЖАН-
ТА ЦИБУЛI"

12.20 Х/ф "МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦЯ"

14.15 т/с "сiльський романс"
17.40, 20.30 Х/ф "ДВА IВАНИ"
20.00 Подробицi
22.00 т/с "Нiмеччина 83". (16+)
0.00 Х/ф "ОБЛАСТI ТЕМ-

РЯВИ". (16+)
2.00, 5.10 "Подробицi" - "Час"

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 1.40 Зона ночi
4.40, 6.25 Kids` Time
4.45 Х/ф "ЗАМБЕЗIЯ"
6.30 Дешево i сердито
7.50 ревiзор
10.30 Пристрастi за ревiзором
13.45 Вар`яти
15.40 Зорянi яйця
17.40 Х/ф "ПIРАТИ КАРИБ-

СЬКОГО МОРЯ: НА 
КРАЮ СВIТУ". (16+)

21.00 Х/ф "ПIРАТИ КА-
РИБСЬКОГО МОРЯ: 
НА ДИВНИХ БЕРЕ-
ГАХ". (16+)

23.50 Х/ф "КОРАБЕЛЬ-
ПРИМАРА". (18+)

СТБ
6.10 Х/ф "ДIВЧИНА БЕЗ 

АДРЕСИ"
8.00 Караоке на Майданi
9.00 Все буде смачно!
11.40 сюрприз, сюрприз!
14.15 Зваженi та щасливi 7
17.00 Хата на тата
19.00 Х-Фактор 8
21.25, 23.35 т/с "Коли ми 

вдома. Нова iсторiя"
22.35 Х-Фактор 8. Пiдсумки 

голосування
ICTV

5.10 скарб нацiї
5.20 Еврика!
5.25 Факти
5.45 Бiльше нiж правда
7.20 Я зняв!
9.15, 13.15 Дизель-шоу
10.45, 11.45 особливостi 

нацiональної роботи
12.45 Факти. День
13.00 На трьох
14.40 Комiк на мiльйон

16.45 Х/ф "Я - ЛЕГЕНДА". 
(16+)

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. стогнiєм
20.05 Х/ф "ШАЛЕНИЙ 

МАКС: ДОРОГА 
ЛЮТI".  (16+)

22.35 Х/ф "НАЙМАНИЙ 
ВБИВЦЯ". (16+)

0.30 Х/ф "СУДНИЙ 
ДЕНЬ". (16+)

2.25 Провокатор
КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
8.00, 9.00 Цiлком таємно
9.30 Загублений свiт
16.30 Х/ф "МАБУТЬ, БОГИ 

З`ЇХАЛИ З ГЛУЗДУ"
18.40 Х/ф "ПОДВIЙНИЙ 

ДРАКОН". (16+)
20.30 Х/ф "НЕСТРИМНI". (16+)
22.30 Х/ф "ЖИВИЙ ТО-

ВАР". (18+)
0.15 територiя обману
2.15 Х/ф "ЯРОСЛАВ МУ-

ДРИЙ"
3.25 облом.UA

4.00 "Змiшанi єдинобор-
ства. UFC 217. титуль-
ний бiй: Дастiн Порьє 
vs Ентонi Петтiс". 
Пряма трансляцiя з 
Норфолку (сША)

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00, 15.00, 19.00, 4.00 сьогоднi
7.15, 5.35 Зоряний шлях
8.10, 15.20 т/с "специ"
16.00 Х/ф "МIЛЬЙОНЕР"
18.10 т/с "Пом`якшувальнi 

обставини"
19.40 т/с "Пом`якшувальнi 

обставини". (16+)
23.00 т/с "Герократiя". (16+)
0.20 реальна мiстика
2.20, 4.40 т/с "Лист 

очiкування"
ТЕТ

6.00 Байдикiвка
6.30 Казка з татом
6.50, 5.30 Кориснi пiдказки
7.10 Це наше - це твоє
7.15 Мультмiкс
10.50 М/с "Дора i друзi. 

Пригоди в мiстi"

11.20 М/ф "Клуб Вiнкс: 
Чарiвна пригода"

13.00 Х/ф "ОСЛЯЧА ШКУРА"
14.30, 2.00 Країна У
17.00 Х/ф "НIЧ У МУЗЕЇ 3: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦI". 
(16+)

19.00 одного разу пiд Полтавою
21.00 танька i Володька
0.00 т/с "Баффi - винищу-

вачка вампiрiв". (16+)
2.50 Казки У

НТН
6.35 Х/ф "ЩИРО ВАШ..."
8.05 Х/ф "ТIНI ЗНИКА-

ЮТЬ ОПIВДНI"
12.00, 2.40 речДоК
15.00 свiдок. Агенти
15.40 склад злочину
17.10 Переломнi 80-тi
19.00, 2.10 свiдок
19.30 Х/ф "У БIЙ IДУТЬ 

ЛИШЕ "СТАРI"
21.15 Х/ф "ЧУЖI ДУШI". (16+)
23.00 Х/ф "ШАХ I МАТ". (16+)
0.45 Мисливцi за привидами
3.25 Легенди бандитського 

Києва

UA:ПЕРШИЙ
6.00, 6.35, 7.05, 8.30 М/с "Ле-

генда про Бiлоснiжку"
6.30, 7.30, 8.05, 8.25, 8.50, 

9.30, 16.25, 20.45, 23.20 
Погода

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 
Новини

7.34 На слуху
8.10 свiт он-лайн
9.05 Д/с "Пiвденна Корея 

сьогоднi"
9.40 Д/с "Дика планета"
10.05 Д/с "супервiдчуття"
10.50 Х/ф "МАЛЕНЬКА 

ФАДЕТТА"
13.00 Д/ф "смак Дзяннаня"
13.30 Фольк-music. Дiти
14.25 Фольк-music
15.30 Перший на селi
16.35 Д/с "Вагасi - японськi 

смаколики"
17.35 т/с "Бодо"
21.35 #@)?$0 з Майклом Щуром
22.15 ЧереЩур
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua
23.30 Богатирськi iгри

0.10 роздягалка
0.40 Д/с "орегонський 

путiвник"
1.35 Надвечiр`я. Долi
2.30 Д/с "Блюз. Мартiн 

скорсезе представляє"
3.55 Д/с "Нью-Йорк"

КАНАЛ "1+1"
6.05 тсН
7.00 Українськi сенсацiї
8.00 снiданок. Вихiдний
9.00 Лото-Забава
9.40 М/ф "Маша i ведмiдь"
10.00 розсмiши комiка
11.00 свiт навиворiт 9
12.05, 13.20 свiт навиворiт 6
14.25, 15.45 т/с "свати 5"
16.50 Лiга смiху. Шлях до 

фiналу 2017
19.30, 5.00 тсН-тиждень
21.00 Голос. Дiти 4
23.20 Х/ф "ТРИ 

ТЕЛЕПНI". (16+)
1.10 Аргумент Кiно
1.50 свiтське життя

IНТЕР
5.40 М/ф

6.10 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦЯ"

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 орел i решка. Ювiлейний
13.00 Х/ф "ПРИБОРКАН-

НЯ НОРОВЛИВОГО"
14.50 Концерт "Мiсце зустрiчi"
16.20 т/с "Повернешся - по-

говоримо"
20.00 Подробицi
20.30 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОХ"
23.20 Людмила Гурченко. 

Дочки-матерi
0.20 Х/ф "РЕЦЕПТ ЇЇ 

МОЛОДОСТI"
2.15 "Подробицi" - "Час"

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.30 Зона ночi
4.40, 5.55 Kids` Time
4.45 М/с "Пригоди Кота у 

чоботях"
6.00 топ-модель по-українськи
8.45 Х/ф "ХРОНIКИ 

СПАЙДЕРВIКА"
10.40 Х/ф "СПАДКОЄМЦI"
12.50 М/ф "Шрек назавжди"

14.45 Х/ф "ПIРАТИ КА-
РИБСЬКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВIТУ". 
(16+)

18.00 Х/ф "ПIРАТИ КА-
РИБСЬКОГО МОРЯ: 
НА ДИВНИХ БЕРЕ-
ГАХ". (16+)

21.00 Х/ф "ОЛЕКСАНДР". 
(16+)

0.20 Х/ф "13-Й ВОЇН"
СТБ

6.55 Хата на тата
9.00 Все буде смачно!
10.10 Караоке на Майданi
11.05 МастерШеф 7
19.00 Битва екстрасенсiв 17
21.15 один за всiх
22.30 Х-Фактор 8

ICTV
4.10 скарб нацiї
4.15 Еврика!
4.25 Факти
4.50 Бiльше нiж правда
6.15 т/с "слiдчi". (16+)
8.20 т/с "Вiддiл 44". (16+)
12.10, 13.00 Х/ф "Я - ЛЕ-

ГЕНДА". (16+)
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф "НАЙМАНИЙ 

ВБИВЦЯ". (16+)

16.15 Х/ф "ШАЛЕНИЙ 
МАКС: ДОРОГА 
ЛЮТI". (16+)

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин з о. соколовою

20.35 Х/ф "ЕЛIЗIУМ: РАЙ 
НЕ НА ЗЕМЛI". 

 (16+)
22.55 Комiк на мiльйон
1.05 Х/ф "СУДНИЙ 

ДЕНЬ". (16+)
3.00 Провокатор

КАНАЛ "2+2"
6.00 "Змiшанi єдинобор-

ства. UFC 217. титуль-
ний бiй: Дастiн Порьє 
vs Ентонi Петтiс". 
Пряма трансляцiя з 
Норфолку (сША)

8.00 Бушидо
10.30 Бандерлоги
12.00 Цiлком таємно
13.00 Вiн, Вона i телевiзор
14.00 Х/ф "УЛЬТИМА-

ТУМ". (16+)
15.55 Х/ф "НЕСТРИМНI". 

(16+)
17.50 Х/ф "НIЧ У МУЗЕЇ 3"
19.45 Х/ф "ВУЛИЧНИЙ 

ВОЇН". (16+)
21.30 ПроФутбол

23.15 "Змiшанi єдиноборства. 
UFC 217. титульний бiй: 
Дастiн Порьє vs Ентонi 
Петтiс". трансляцiя з 
Норфолку (сША)

2.00 Х/ф "ЯРОСЛАВ МУ-
ДРИЙ"

3.35 облом.UA
КАНАЛ "УКРАЇНА"

6.50 сьогоднi
7.45 Зоряний шлях
9.00 Х/ф "МIЛЬЙОНЕР"
11.10 т/с "Пом`якшувальнi 

обставини". (16+)
15.10 Х/ф "ПОСМIХНИСЯ, 

КОЛИ ПЛАЧУТЬ 
ЗIРКИ"

17.10 т/с "Щоб побачити 
веселку"

19.00, 4.00 Подiї тижня з 
олегом Панютою

20.00 т/с "Щоб побачити 
веселку". (16+)

22.00 т/с "Люба. Любов". (12+)
1.20, 4.50 т/с "Лiкар Коваль-

чук". (12+)
ТЕТ

6.00 Байдикiвка
6.30 Казка з татом
6.50, 5.30 Кориснi пiдказки
7.10 Це наше - це твоє

7.15 Мультмiкс
11.00 М/ф "Школа монстрiв: 

Вiтаємо у Monster High"
12.20 Х/ф "ЗОЛОТА ГУСКА"
14.00 Країна У
17.00 одного разу пiд Полтавою
22.00 Х/ф "ЯК КОХАТИСЯ 

ПО-АНГЛIЙСЬКИ". (16+)
0.00 т/с "Баффi - винищу-

вачка вампiрiв". (16+)
2.00 Х/ф "ЛИМЕРIВНА"

НТН
5.15 Х/ф "ЧОРНА СТРIЛА"
6.50 Х/ф "КОХАНА 

ЖIНКА МЕХАНIКА 
ГАВРИЛОВА"

8.15 т/с "Черговий янгол 2". (16+)
11.40 Х/ф "У БIЙ IДУТЬ 

ЛИШЕ "СТАРI"
13.15 Х/ф "МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ"
15.00 Легенди карного розшуку
17.25 склад злочину
19.00 свiдок. Агенти
19.30 т/с "Я - охоронець". (16+)
23.00 Х/ф "БIЙ 

МIСЦЕВОГО ЗНА-
ЧЕННЯ". (12+)

0.55 Х/ф "ШАХ I МАТ". (16+)
2.35 таємницi 

кримiнального свiту

Місяць: повний – у суботу, 4 листопада; в 
останній чверті – у ніч із п’ятниці, 10-го, на су-
боту, 11 листопада; новий – у суботу, 18 лис-
топада; в першій чверті – у ніч із неділі, 26-го, 
на понеділок, 27 листопада.

Нинішній завершальний місяць осені не 
буде сприятливим для спостережень жодної 
з п’ятірки видимих неозброєним оком пла-
нет, проте одне явище за участю двох най-
яскравіших із них заслуговує на увагу. 

В першій половині другої десятиденки 
листопада, ніби продовжуючи «традицію» 
численних мальовничих «рандеву» світил цієї 
осені, на ранковому небі відбудеться збли-
ження Венери та у сім разів тьмянішого від 
неї Юпітера. На найменшій видимій відстані 
одна від одної планети перебуватимуть на 
світанку 13 листопада. За відсутності хмар-
ності явище можна спостерігати на тлі ранко-
вої заграви низько над південно-східною ді-
лянкою обрію орієнтовно за годину до сходу 
Сонця. 

Хоча обидві планети нині й мають най-
менший як для себе блиск, віднайти їх буде 
достатньо просто, адже навіть за таких умов 
вони залишатимуться найяскравішими зо-
реподібними світилами небосхилу. 17 листо-
пада поблизу Венери розташується вузький 
серп «старого» Місяця.

Довгі листопадові ночі сприятимуть ви-
димості не лише типових «осінніх» зоряних 
«візерунків», котрі найліпше спостерігати 
у південній половині небесного склепіння 

до опівночі, але й виразних, із численни-
ми блискучими зірками «зимових», які по-
ступово займатимуть місце перших у дру-
гій половині темної частини доби. Серед 
останніх виокремлю зодіакальне сузір’я зі 
старослов’янською назвою телець (тобто 
бик), котре «виринатиме» над східним обрі-
єм близько середини першої половини ночі. 
Відоме воно з часів стародавнього Вавилону, 
де мало назву Бик Небес. 

Примітна ця зоряна «країна» передусім 
двома найближчими до Сонячної системи 
так званими розсіяними зоряними скупчен-
нями, цілком доступними для спостережень 
неозброєним оком. Перше має назву Гіади 
(праукраїнська назва – Чепіги): найпомітні-
ші з його зірок, ніби «вимальовуючи» голову 
Тельця, «розкидані» у вигляді латинської лі-
тери «V» в околі жовтогарячого кольору най-
блискучішої зорі цього сузір’я Альдебаран. 
Останній, утім, до Гіад не належить, адже у 
просторі перебуває до нас приблизно удвічі 
ближче. 

Видиме неподалік друге зоряне скупчен-
ня, плеяди (українські назви – Стожари, Во-
лосожари, Квочка, Качине Гніздо), помітити 
ще легше, адже його схожі за яскравістю сві-
тила розташовані значно тісніше. Воно має 
вигляд невеликого сріблястого «ковшика», в 
якому люди з нормальним зором розрізня-
ють зазвичай шість-сім зірок. 

Обидва скупчення відносно молоді: вік 
першого нині оцінюється у приблизно шіст-
сот мільйонів років, а другого – у «всього 
лише» сто мільйонів, що набагато менше, 
ніж у Сонячної системи (близько чотирьох 
мільярдів шестисот мільйонів років). Власне, 
саме завдяки цій обставині ми й бачимо їх у 
вигляді куп зір, адже маломасивні скупчення 
типу Гіад та Плеяд за період до мільярда ро-
ків, як правило, повністю розпадаються.

5-го та 6 листопада до сузір’я Тельця «за-
вітає» майже повний яскравий диск Місяця, 
причому над ранок 6 листопада спостері-
гатиметься покриття ним зорі Альдебаран. 
У нашій місцевості зоря зникне за світлим 

краєм Місяця о 5 год. 14 хв., а з’явиться із-за 
темного о 5 год. 56 хв. – за годину до сходу 
Сонця.

Спостерігачеві, який уперше опинився 
під зоряним небом, може здаватися, що кіль-
кість світил на ньому незліченно велика. На-
справді це не так. За найсприятливіших умов 
на цілковито темному небесному склепінні 
люди з нормальним зором можуть упевнено 
вирізнити близько 800 зірок, а на всій небес-
ній сфері, половину якої у будь-який момент 
часу затуляє наша планета, – приблизно 
удвічі більше. В цій загальній кількості левова 
частка належить найтьмянішим світилам; зір 
же найбільшої яскравості, які відразу привер-
тають до себе увагу, зовсім небагато – мен-
ше тридцяти.

 Дев’яносто відсотків усіх видимих нео-
зброєним оком зірок віддалені від нас не 
більше, ніж на 800 світлових років, причому 
у сфері такого радіуса вони становлять лише 
мізерну частку від загальної кількості наявних 
там зір. Решту ми не бачимо через їхній слаб-
кий блиск: наше Сонце, наприклад, людське 
око не могло б помітити навіть із відстані у 50 
світлових років…

Уранці 22 листопада Сонце перейде із зо-
діакального знака  Скорпіона (Scorpius) у зо-
діакальний знак Стрільця (Sagittarius).

Володимир БЕЗУГЛиЙ,
аматор астрономії, м. Київ.

КалеНдар НеБеСНИЙ і земНИЙ

листопаД  – 2017
Характерною	 рисою	 передостаннього	 місяця	 року	 є	 вельми	 невелика	 тривалість	

світлового	дня,	котра,	до	того	ж,	продовжує	невпинно	скорочуватися.	низьке,	часто-
густо	закрите	хмарами	Сонце	все	менше	даруватиме	нашим	широтам	своє	світло	і	те-
пло,	 наслідком	 чого	 стане	 швидке	 наближення	 найхолоднішої	 пори	 року:	 «листопад	
зимі	ворота	відчиняє».
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бороДянський район – 

макарівський район 2:0
Цими	вихідними	відбулося	дві	футбольні	зустрічі	між	командами	Бородянського	та	Макарівського	райо-

ну.	Обидва	матчі	проходили	у	рамках	обласних	змагань.	на	жаль,		дві	перемоги	–	на	рахунку	наших	сусідів.

У суботу, 28 жовтня, у Бородянці у 
рамках чемпіонату Київської області 
серед ветеранів зустрічалися збір-
ні Бородянського та Макарівського 
району. Ми уже повідомляли, що у 
першій зустрічі між цими командами 
у Макарові було зафіксовано нічию 
2:2. Для того, щоб і далі претенду-
вати на вихід у півфінал, обом супер-
никам потрібна була лише перемога. 

Однак більш налаштованими на 
гру вийшли господарі поля. Як резуль-
тат, вони розгромили наших земляків 
з рахунком 6:2. Після цієї поразки у 
збірної Макарівського району шансів 
на вихід з групи не залишилося.

Наступного дня, у Макаро-
ві відбулася гра заключного туру 
першості Київської області. На 
Центральному районному стадіоні 
імені М.Х. Бруквенка ФК «Здвиж» 
приймав ФК «Бородянку».

Для червоно-білих ця гра не мала 
важливого турнірного значення, а от 
бородянці все ще претендували на 
третє місце. Але як показали перші 
хвилини гри, обидві команди бажали 
перемогти.

Гості першими пішли в атаку. Од-
нак перший небезпечний момент ви-
ник біля воріт ФК «Бородянка». Рус-
лан Лазебний відгукнувся на навіс у 
штрафний майданчик та зіткнувся з 
голкіпером суперників. Як здалося на 
трибунах, саме воротар бородянців 
порушував правила у цьому моменті, 
але іншої думки був рефері поєдинку. 

Однак, як виявилося через кілька 
хвилин, зіткнення для Руслана мало 
погані наслідки і він змушений був 
залишити поле. Вболівальників цей 
факт засмутив. Адже більшість ви-

знають факт, що у другому колі саме 
Руслан Лазебний був тим гравцем, 
який рятував ситуацію на полі та вів 
товаришів за собою.

Після цього моменту бородянці 
перехопили ініціативу, а вже за кіль-
ка хвилин м’яч влетів до воріт ФК 
«Здвиж». На 7-й хвилині затяжна ата-
ка гостей, череда помилок захисни-
ків червоно-білих призвели до гола у 
виконанні Олексієнка.

Після цього гра заспокоїлася і до-
вгий час команди грали, що назива-
ється, без воріт. Дощ посилювався, 
поле більше перетворювалося на 
«болото». А за таких умов футболісту 
помилитися досить легко і «привес-
ти» собі гол. 

Так і сталося на 32-й хвилині. За-
хисник бородянців помилився при 
вибиванні шкіряної кулі. М’яч підхо-
пив Сергій Горбецький. Обіграв ще 

одного захисника 
та зрівняв рахунок 
пострілом у даль-
ній кут.

Проте радість 
господарів та вбо-
лівальників була не 
довгою. Уже через 
три хвилини Пе-
трушенко скорис-
тався помилкою 

центральних захисників ФК «Здвиж» 
та впритул розстріляв воротаря – 1:2.

У цей час гра у господарів поля 
взагалі не клеїлася. До небезпеч-
них моментів біля воріт бородянців 
справа не доходила. Навіть не віри-
лося, що червоно-білі здатні змінити 
хід гри. Тим паче, коли на останній 
хвилині першого тайму Петрушенко, 
забивши свого другого гола, зробив 
рахунок 1:3, на трибунах почали го-
ворити про розгром господарів.

Але до честі ФК «Здвиж» слід ска-
зати, що на другий тайм вийшла зо-
всім інша команда і це при тому, що 
замін тренерський штаб зробити не 
міг, адже не було більше гравців. 

Гра в основному у другому таймі 
йшла на половині поля гостей. А бо-
родянці проводили лише поодинокі 

контратаки. Хоча окремі з них були 
досить небезпечними.

На 63-й хвилині подвійна помил-
ка голкіпера ФК «Бородянка» дала 
можливість Олегу Бугайчуку скоро-
тити рахунок до мінімального. Воро-
тар, вибиваючи м’яча, віддав його в 
ноги Олегу. А після удару останнього 
не втримав шкіряну кулю та закинув її 
у свої ворота.

Після цього небезпечні момен-
ти один за одним почали виникати 
біля воріт ФК «Бородянка». Спочатку 
Ігор Будушевський трішки не влучив 
у пустий кут воріт. А потім голкіпер з 
труднощами парирував удар Олек-
сандра Горбаня та добивання від 
Олега Балаховського. 

Останні хвилини гри пройшли в 
атаках наших земляків, але рахунок 
залишився незмінним – 2:3. У пара-
лельному матчі ФК «Меліоратор» пе-
реміг ФК «Васильків» – 5:2. А значить 
ФК «Бородянка» зайняв підсумкове 
4-е місце, а ФК «Здвиж» – 6-е. 

Трішки пізніше ми спробуємо під-
бити підсумки прем’єрного сезону 
наших земляків. Але на останок хо-
тілося б сказати, що вболівальникам 
було соромно за команду у першому 
таймі, і брала гордість за клуб у дру-
гому таймі.

Проте над виправленням поми-
лок потрібно ще досить багато пра-
цювати. Ми вже звертали увагу на 
те, що гравці червоно-білих люблять 
багато говорити з суддями. І ось у 
цьому матчі Олександр Горбань і Ва-
лентин Прокопчук отримали свої по-
передження саме за розмови. А тому 
тренерам за міжсезоння потрібно 
підтягнути дисципліну в клубі.

Збірна Бородянського райо-
ну – Збірна Макарівського району 
6:2 (Потайчук, 15, 53; Рябущиць, 22; 
Курінний, 38, 78; Авраменко, 72 – Со-
логуб, 12, 70).

ФК «Здвиж» (с. Маковище) – ФК 
«Бородянка» 2:3 (С. Горбецький, 32; 
О. Бугайчук, 63 – Олексієнко, 7, Пе-
трушенко, 35, 45+1).

Джерело: makariv.news

вДалий старт!
у	суботу,	28	жовтня,	відбувся	дебют	Ск	«Юніор»	у	чемпіонаті	києва	з	футзалу.	

Cуперкубок   
рфлЖ

Слідом	 за	 чемпіона-
том	Макарівського	району	закінчився	сезон	і	у	Регіо-
нальній	футбольній	лізі	Житомирщини,	де	наш	район	
представляв	футбольний	клуб	«Макарів».

Сезон для макарівчан у цьому турнірі можна назвати 
цілком вдалим. Вони стали фіналістами Кубка РФЛЖ та 
срібним призером чемпіонату. А в суботу, 28-го жовтня, 
на Центральному районному стадіоні імені М.Х. Бруквен-
ка грали матч за Суперкубок РФЛЖ. Їхнім суперником 
був чемпіон та володар Кубка РФЛЖ ФК «Коростишів». 

Перший тайм пройшов за помітної переваги господа-
рів. Моменти виникали переважно біля воріт ФК «Корос-
тишів», але відкрити рахунок не вдалося: інколи ситуацію 
рятував голкіпер гостей, а частіше не вистачало влучнос-
ті нападникам. 

Другий тайм виявився трохи біднішим на моменти, 
завдяки чому гра вийшла досить рівною. А от «останній 
штурм», який на заключних хвилинах матчу влаштували 
гравці ФК «Макарів», виявився досить потужним, але до 
забитого м'яча так і не призвів. 

За регламентом турніру відразу після основного часу 
пробиваються післяматчеві одинадцятиметрові удари. У 
цій серії справжнім героєм став наш голкіпер Олександр 
Горбань, котрий здійснив єдиний переможний сейв у 
«футбольній лотереї». 

Всі удари макарівчан були вдалими. Голи забивали 
Роман Прокопенко, Олексій Муха, Сергій Муха, Максим 
Шовкун, Олексій Чернишов.

Склад ФК «Макарів» на цей матч був таким: Олек-
сандр Горбань, Олександр Богдюк, Роман Головатюк, 
Дмитро Булах, Богдан Руденко, Сергій Малиновський, 
Віталій Становський, Олексій Муха, Роман Прокопенко, 
Андрій Шаменко, Андрій Кравчук, В'ячеслав Чуб, Максим 
Шовкун, Богдан Білявський, Олексій Чернишов, Сергій 
Муха, Денис Литвин, Олександр Карпенко. Тренер ко-
манди: Мирослав Землін.

Вітаємо наш ФК «Макарів» з перемогою!
Андрій БУЛАХ.

поразка, за яку не соромно…
у	середу,	1	листопада,	у	Макарові	відбувся	відкладений	матч	обласно-

го	чемпіонату	ветеранів.	Збірна	Макарівського	району	приймала	на	своє-
му	полі	основних	фаворитів	цих	змагань	–	збірну	Баришівського	району.	

Для нашої команди цей матч уже 
нічого не вирішував, адже ми втра-
тили будь-які шанси на подальше 
продовження боротьби за нагоро-
ди. Можливо це стало і певним плю-
сом, адже наші гравці тепер не були 
прив’язаними до результату і просто 
грали в своє задоволення. 

Ще перед початком гри була зро-
блена установка грати першим но-
мером, оскільки не можна було дати 
гостям контролювати м'яч. Сказано 
– зроблено. З перших хвилин м’ячем 
заволоділи макарівчани: уже на 10-й 
хвилині нашого гравця було збито у 
штрафному майданчику. Рефері вказав 
на 11-метрову відмітку. Вирок спокійно 
реалізував Строганов – 1:0. Але наші 
гравці на цьому не зупинилися і продо-
вжували тиснути на ворота баришівців. 

Проте  не все залежало цього дня 
від гравців: боковий арбітр на дальній 
бровці напевно стане найпомітнішою 
персоною матчу. В середині першого 
тайму він сигналізував офсайд у на-
шого гравця, котрий, вриваючись у 
вільну зону, поза грою не перебував 
(автор розташовувався на одній лінії 
з суддею і все бачив на власні очі). 

Після цього моменту розпочалися 
проблеми у наших гравців: гості – за-
володіли м’ячем і почали доводити 
свої чемпіонські амбіції. Багато мо-
ментів виникло біля воріт макарівчан, 
і наприкінці 1-го тайму, після помилки 

нашого голкіпера на виході, Василяка 
відправив шкіряну кулю до воріт на-
шої команди – 1:1. 

Другий тайм розпочався за сце-
нарієм кінцівки першого: постійні 
атаки на ворота макарівчан, що, в 
результаті, перетворилося у другий 
гол, забитий красивим ударом зда-

леку у нижній кут 
– 1:2. Напевно, 
що на другий 
тайм баришівці 
вийшли із біль-
шим бажанням 
перемогти. Ска-
зати, що цього 
бажання не було 
в команди Мака-
рівщини не мож-
на – вони також 

боролися за кожен м’яч, йшли в атаку, 
намагалися зрівняти рахунок. Проте 
виходило не все. 

Зате вийшло у гостей (не без до-
помоги вищезгаданого бокового 
арбітра, котрий цього разу «не роз-
гледів» очевидний офсайд нападника 
наших суперників). 

Таким чином рахунок став 1:3. Гос-
ті почали контролювати м’яч біля своїх 
воріт, без особливого бажання просу-
ватися вперед. Це дало змогу нашим 
гравцям пресингувати опонентів, пе-
рехоплювати м’яч, створювати свої 
моменти. Найнебезпечніший з них 
закінчився ударом в поперечку після 
навісу зі штрафного. Але рахунок так 
і залишився незмінним – 1:3. 

І хоча наші земляки програли, але 
зробили це достойно, на відміну від 
гостей, які весь матч сперечалися між 
собою. А вже після завершення матчу 
ледь не почали бійку між собою, яку 
вчасно зупинили головний арбітр мат-
чу та голкіпер збірної Баришівського 
району.

Андрій БУЛАХ.

Клуб заявлений до другої ліги, де 27 ко-
манд поділено на 3 групи. Наші земляки висту-
патимуть в групі F.

На турнір заявлено  наступний склад:
Воротарі: Олександр Поправка, Ярослав 

Конда, Антон Старанчук, Ігор Кириленко.
польові гравці: Владислав Савенок, Ярос-

лав Шалон, Андрій Очеретюк, Максим 
Шовкун, Андрій Дрига, Віталій Кален-
ський, Роман Підорін, Дмитро Юхимен-
ко, Роман Головатюк, Микола Лахтир, 
Роман Прокопенко, Олександр Богдюк, 
Денис Литвин, Артур Харіханов.

У першому матчі СК «Юніор» грав із 
командою «Sensum». Суперник не ві-
домий, тому ніхто не знав, що від нього 
можна чекати. Проте вже з перших хви-
лин зустрічі стала помітна впевненість 
наших гравців у своїх силах. Вони впев-
нено взяли м’яч під свій контроль та по-
чали підшукувати ключі до воріт опонен-
тів. 

Уже на сьомій хвилині Олександр Бог-
дюк потужним ударом від центральної лі-
нії у нижній кут змусив капітулювати гол-
кіпера – 1:0. Після цього ініціатива була 
віддана суперникам. Ті створили кілька небез-
печних моментів, проте голкіпер «юніорівців» 
Антон Старанчук грав надійно. 

А от на 18-й хвилині знову свій клас пока-
зали макарівчани. Завдяки блискучій комбіна-
ції віч-на-віч з голкіпером вискочив Олександр 
Богдюк та майстерно перекинув «круглого» че-
рез воротаря – 2:0. На цьому і закінчився пер-
ший тайм.

Проте, не так все просто, як могло здатися  
на перший погляд. Не встиг розпочатися дру-
гий тайм, як суперники скоротили відставання 
до мінімуму – 2:1. А через кілька хвилин той же 
гравець міг і зрівняти рахунок після помилки 
при передачі, проте з метрів 5 примудрився 
перекинути пусті ворота.

 І тут настав час нашої команди показува-
ти свою майстерність. На 23-й хвилині Роман 
Підорін скористався тим, що йому залишили 
вільний простір, пройшов до воріт та сильним 
ударом у ближній кут відновив перевагу у два 
м’ячі, а на 27-й хвилині Роман ще й записав на 
свій рахунок гольову передачу. Різким рухом 

убік він змусив суперника опинитися на підлозі 
та спрямував м’яч на Миколу Лахтира, що ру-
хався паралельним курсом, якому нічого зали-
шалося, як направити м’яч в пусті ворота – 4:1. 
На 30-й хвилині Роман Головатюк зробив пе-
редачу на Максима Шовкуна, який із гострого 
кута забив черговий гол – 5:1. 

Після цього за 5 хвилин до закінчення матчу 
суперники замінюють голкіпера на 5-го польо-
вого гравця, чим наші земляки скористалися 
сповна: на 36-й та 37-й хвилині Микола Лахтир 
зі своєї половини поля забиває два голи-близ-
нюки після втрат м’яча опонентами, довівши 
цим самим рахунок до розгромного – 7:1. 

Проте, до честі суперників, вони боролися 
до кінця і на 39-й хвилині змогли завдяки ко-
мандним діям забити два м’ячі (хоча другий з 
них досить сумнівний: на повторі чітко видно, 
що м’яч був забитий рукою). 

Та, все ж, останнє слово було цього дня за 
макарівчанами. На 39-й хвилині (саме так, на 
цю хвилину припало аж 3 голи!) Денис Лит-
вин віддав передачу на Ярослава Шалона. Та 
цього дня Ярославові забити не судилося – це 
за нього зробив захисник суперників, який і 
переправив м’яч у свої ворота, встановивши 
остаточний рахунок матчу – 8:3 на користь СК 
«Юніор». 

Андрій БУЛАХ.
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Соціальний працівник відповідальний 
за надійний соціальний захист ста-

рійшин нашого народу – ветеранів  війни та 
праці, аби в їх старості було якомога менше 
проблем, аби малозабезпечені отримували 
субсидії та державну допомогу, щоб самотні 
та немічні були оточені щирим піклуванням в 
будинках-інтернатах.

Професійне свято – добра нагода ще раз 
оглянути зроблене, замислитись над про-
блемами, поміркувати над перспективами.

Одним з основних завдань нашого, Ма-
карівського районного територіального  Цен-
тру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)  у повсякденній роботі є 
надання адресної матеріальної та натураль-
ної  допомоги найнезахищенішим  верствам 
населення.

На 1 січня 2017 року серед загальної 
кількості непрацездатних громадян району 
виявлено та поставлено на облік 1830 осіб, 
обслуговуємо  1154 одиноких та самотньо 
проживаючих непрацездатних громадян, в 
тому числі 55 осіб, які отримують платні со-
ціальні послуги. 

У 2017 році територіальний Центр брав 
участь у виконанні ряду акцій  та програм: 
«Районна комплексна програма «Турбота»; 
«Стратегія подолання бідності»; «Про ви-
конання плану заходів з розвитку системи 
надання соціальних послуг з урахуванням 
вивчених потреб територіальних громад 
Макарівського району»; «Про проведення в 
Київській області Всеукраїнського місячника 
Червоного Хреста»; «Відзначення 85-ї річниці 
Київської області».

Територіальний Центр звертався до ке-
рівників підприємств, організацій різних 
форм власності, сільськогосподарських то-
вариств, церковних громад, приватних під-
приємців із проханням взяти участь у під-

готовці та проведенні Пасхальних свят і Дня 
Перемоги й надати посильну грошову та на-
туральну допомогу.

Проведення цієї благодійної акції дало 
можливість зібрати на суму 38727 грн  про-
дуктові набори до свята Великодня  і вручити 
їх 279 одиноким громадянам похилого віку, 
169 інвалідам та учасникам Другої світової 
війни. Також до Дня Перемоги всі отримали  
продовольчі набори на суму 14851 грн. 

Ветеранам війни, які мають в особистому 
користуванні присадибні ділянки, автотран-
спортом територіального Центру надава-
лася допомога в завезенні безкоштовно та 

за зниженими цінами органічних добрив на 
суму 5385 грн.  Допомогу отримали 45 осіб. 
Силами соціальних робітників для 32 ветера-
нів війни організовано обробіток  земельних 
ділянок на суму 2031 грн. 

У результаті Всеукраїнського місячника 
«Червоного Хреста України», що проводився 
при підтримці керівників підприємств, орга-
нізацій, сільськогосподарських товариств, 
церковних громад, приватних підприємців 
одинокі непрацездатні громадяни отримали 
допомогу в придбанні продуктів харчування 
на суму 1079 грн. 

Громадянам, які мають в особистому ко-
ристуванні присадибні ділянки, надана допо-
мога в завезенні безкоштовно та за зниже-
ними цінами органічних добрив на суму 847 
грн. Для завезення органіки 38 громадянам 
похилого віку. надавалася допомога  авто-
транспортом на суму 739 грн.  

Керівництвом територіального Центру 
підтримуються ділові відносини з керівни-
ками підприємств, організацій різних форм 
власності, сільськогосподарських товариств, 
виконкомами сільських (селищних) рад, цер-
ковними громадами, приватними підпри-

ємцями з метою 
надання посильної 
допомоги одиноким 
н е п р а ц е з д а т н и м 
громадянам у при-
дбанні продуктів 
харчування, меди-
каментів, промис-
лових товарів, тощо. 

Так за 11 міся-
ців  2017 року при їх 
підтримці соціальні 
робітники відділен-
ня соціальної допо-
моги вдома надали 
допомогу одиноким 
н е п р а ц е з д а т н и м 
громадянам на за-
гальну суму 196962 
грн  і різних послуг 
(у т. ч.  автотран-
спортом) на загаль-
ну суму 51130 грн.  
Найкраще справи-
лися з цим завдан-
ням Оксана Травкіна 
– 24100 грн, Ольга 
Латко – 17850 грн, 
Ірина Макарова  – 
15505 грн, Олена 
Левчук  – 12917 грн, 

Ольга  Біденко   – 12100 грн  та Наталя Пош-
таренко –10830 грн.

Згідно з потребою палива  одиноким не-
працездатним мешканцям району на 2017–
2018 роки соціальні  робітники завезли  гро-
мадянам похилого віку 463 с/м дров.

Крім того працівники відділення соціаль-
ної допомоги вдома надають платні послуги 
54 одиноким непрацездатним громадянам 
та інвалідам різних соціальних категорій. 
Сума коштів за надання платних послуг на 
звітний період склала 50540 грн. 

Навантаження на одного соціального ро-
бітника в середньому 10 осіб, але по 14 осіб 

обслуговує Леся Пінчук, Тетяна Годинник, 
Наталія Єрещенко, Сергій Макаров, Світлана 
Заєць; 13 осіб – Валентина Тіхончик, Ольга 
Остренко, Марія Пацан, Валентина Тим-
ошенко, Віра  Царенко,  Олена Левчук і Ольга 
Чорна.  

Відділення організації надання адресної 
натуральної та грошової допомоги обслу-
говує  малозабезпечених непрацездатних 
громадян або подружні пари, інвалідів, мало-
забезпечені сім’ї з дітьми, багатодітні сім’ї, 
дітей-сиріт та інші верстви населення, що 
потребують допомоги і звернулися  до тери-
торіального Центру.  Пунктами по збору при-
датних речей, що були у вжитку в населення, 
зібрано та роздано потребуючим категоріям 
громадян 1541 одиницю одягу та взуття. 

Також у відділенні працює  пункт по на-
данню послуг з прокату засобів реабілітації. 
З початку року ним скористалися 70 грома-
дян різних соціальних категорій. Враховуючи 
зростаючі потреби населення та підопічних 
територіального Центру відділення розпоча-
ло надання додаткових послуг: перукарські – 
чоловічі та жіночі стрижки (з початку року 514 
осіб скористалися цими послугами, з них 78 
осіб – за плату); швейні – ремонт виробів та 
пошиття з тканини (504 особи отримали 525 
таких послуг безоплатно, а  33 особи – плат-
но).

У квітні минулого року територіальним 
Центром було відкрито відділення денного 
перебування (далі – відділення соціально-
побутової адаптації)  для надання медико-
соціальних послуг (масаж, забір крові (для 
визначення вмісту цукру), вимірювання тиску 
й температури тіла і т.д.) особам похилого 
віку, інвалідам, які досягли 18-річного віку та 
частково втратили здатність до самообслу-
говування, учасникам АТО, а також  послуги 
особам,  які знаходяться на обліку у відділен-
ні, з соціальної допомоги вдома, організації 
надання адресної натуральної та грошової 
допомоги, стаціонарного догляду для постій-
ного або тимчасового проживання. Наразі 
на обліку у цьому відділенні  перебувають 87 
осіб.

За час роботи відділенням  надано 8034 
послуги безкоштовно особам,  яких обслуго-
вує наш Центр. Платних послуг   надано  31 
особі на суму 6585 грн, в т.ч. особам, які не є 
на обліку в територіальному Центрі.

У нас практикується надання соціаль-
них послуг з виїздом за місцем проживання 
отримувачів послуг. В цьому плані активно 
працюють Оксана Травкіна, Ольга Латко та 
Олена Мелещенко.

При територіальному Центрі діє  і відді-
лення стаціонарного догляду для постійного 
або тимчасового проживання одиноких не-
працездатних громадян.   Нині воно тримає 
під своїм крилом 20 одиноких громадян по-
хилого віку. 

Для їх більш комфортного  проживання у 
відділенні зроблено поточний ремонт водо-
постачання, каналізаційної системи. Заміне-
ні батареї опалення, вікна і двері, закуплено 
нові ліжка та м’який інвентар.

 Приміщення обладнане системою авто-
матичної пожежної сигналізації, установле-
но блискавкозахист, оброблено дерев’яні 

конструкції даху протипожежними засоба-
ми.  Перевірена укомплектованість і технічна 
справність засобів пожежогасіння. Зроблено  
планово – попереджувальний ремонт елек-
тромереж. Територія стаціонарного відді-
лення обладнана камерами відеоспостере-
ження. Приміщення обладнані додатковими 
пожежними виходами. 

Територія відділення повністю огоро-
джена і обладнана місцями для відпочинку. 
В перспективі відділення – автономна газова 
котельна та утеплення фасаду (вже виготов-
лена кошторисна документація). 

Доброю традицією територіального Цен-
тру стала робота по підготовці та проведен-
ню у вересні-жовтні заготівлі овочів для відді-
лення стаціонарного догляду для постійного 
або тимчасового проживання громадян. Цю 
благодійну  акцію завжди присвячуємо Між-
народному дню громадян похилого віку.  
Тож  і тепер, на  осіннє-зимовий період 
2017–2018 рр., для підопічних відділення  за-
готовлено 2900 кг картоплі, 500 кг овочів та 
фруктів. 

З присадибної ділянки стаціонарного від-
ділення, яку обробляють  його працівники, 
зібрано урожай овочів та картоплі, що явля-
ється добрим додатком до харчування під-
опічних. Активну участь у сільськогосподар-
ській акції брали  Маїна Кураченко, Світлана 
Ступак, Ольга Латко, Ярослав Данилюк, Алла 
Харченко, Валентина Тіхончик, Валентина 
Мокійчук, Тетяна Єфременко, Ольга Біденко,  
Ольга Щуневич та Ольга Остренко. 

Шановні	друзі!	
Прийміть найщиріші вітання з нагоди 

професійного свята – Дня працівника соці-
альної сфери України. 

Ваша невтомна щоденна праця є вкрай 
важливою та необхідною. Адже вона безпо-
середньо пов'язана з турботою про матір і 
дитину, тимчасово непрацездатного і вій-
ськовослужбовця, робітника і громадянина 
похилого віку, про їх заможніше життя, умови 
праці та відпочинку. 

Приємно відзначити, що завдяки спіль-
ним зусиллям відбуваються відчутні зміни на 
краще у соціальній сфері. Вона стає ближ-
чою до людини, все повніше задовольняє її 
потреби.

Сердечно бажаємо успіхів і натхнення у 
вашій відповідальній та благородній справі. 
Міцного здоров'я, щастя, добра і злагоди вам 
і вашим родинам. Хай найвищою нагородою 
для вас завжди буде людська шана і подяка!

5 лИСтопада – деНь працівНИКа СоціальНої СферИ 

Ольга ДОЦЕНКО:  «стаємо 
блиЖчими До люДей»

Держава	дала	працівникам	соціальної	сфери	дуже	відповідальне	доручення	–	що-
денно	дбати	про	утвердження	в	суспільстві	соціальних	цінностей,	сприяти	кожному	
громадянину	в	реалізації	гарантованих	йому	конституцією	прав	на	гідні	людини	умо-
ви	життя.

Здійснивши моніторинг діяльності шкільних органів 
самоврядування району, їх співпрацю з органами місце-
вого самоврядування, громадськими організацями в між-
сесійний період, районна рада лідерів, яку очолює Інна 
Михалева – учениця 9 класу Макарівського НВК «ЗОШ І 
ступеня – районна гімназія», розпочали пошук нової сис-
теми роботи та нової моделі учнівського самоврядування.

Про успішні кроки кращих осередків розповіли лідери 
шкільної держави «Бондарівщина» Гружчанського НВО 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок»,  а координатор Оль-
га  Моголівець  (на фото) презентувала «Аукціон ідей», на 
якому продавались і купувались незвичайні речі: актив-
ність, ініціативність, самостійність, компетентність, умін-
ня вести за собою тощо.

Лідери Макарівського 
НВК «ЗОШ І ступеня – ра-
йонна гімназія» на чолі з 
президентом ради гімна-
зистів Богданом Круковцем 
та координатором Тетяною  
Дідик презентували робо-
ту Міністерства культури та 
дозвілля, відтворивши на 
сцені власну інтерпретацію 
відомої класичної п'єси М. 
Старицького «За двома зай-
цями» та фрагмент лідер-
ського проекту «Зі святом, 
любі вчителі!».

Випускниця МРОСДМ  
«Лідерська нація» Юлія Пи-
саренко розповіла, яке зна-
чення у її житті відіграла 
робота в органі самовряду-

вання, і чому саме в такому юному віці важливо проявля-
ти активну громадську позицію, вміти відстоювати власну 
думку, включатись у процеси розвитку свого села, сели-
ща, використовувати власний інтелектуальний, творчий 
потенціал в інтересах громади, суспільства, держави, та 
провела майстер-клас «Секрети організаторської май-
стерності».

Про діяльність Школи лідерів, яка дає можливість кож-
ній дитині реалізувати свої вміння і навички, набути прак-
тичного досвіду діяльності у різних сферах дитячого та 
молодіжного життя (лідерство, журналістика, творчість, 
організація дозвілля, міжособистісне спілкування, захист 
прав та інтересів, здоровий спосіб життя, здобуття нових 
знань, самоосвіта і всебічний розвиток), розповіла Люд-
мила  Шатковська – координатор МРОСДМ «Лідерська 
нація», а керівник творчого об’єднання «Колорит» Любов 
Бельмега провела майстер-клас із виготовлення віталь-
ної листівки.

Представники відділу преси та інформації МРОСДМ, 
який плідно співпрацює з ТРК «Авіс» (директор Юрій Ва-
реник) та дитячою телестудією «1+2» (керівник Тетяна 
Мельник) показали відеопрезентацію делегата МРОСДМ 
«Лідерська нація» Інни Михалевої, яка балотувалась на 
керівника відділу преси та інформації обласної ради ді-
тей Київщини.

До речі, варто зазначити, що лідери Бишівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Альона Кінченко та Вікторія Бондаренко  з 
координатором  Оксаною Ростовською нещодавно пере-
ймали досвід на обласному зборі лідерів, що проводив-
ся на базі Дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 
«Зоряний» в с. Карапиші Миронівського району.

Від першого лідерського збору залишилось море по-
зитивних емоцій та окреслено нові плани. І ми віримо, що 
вони будуть втілені в життя.

Інна МиХАЛЕВА,
голова МРОСДМ «Лідерська нація».

успіШні кроки учнівського 
ліДерського руху макарівщини

20	жовтня	2017	року	на	базі	Макарівського	районного		Центру	творчості	відбувся	збір	лідерів	учнівського	
самоврядування,	на	який	прибули	представники	учнівського	активу	Макарівщини	та	координатори	шкільних	
органів	 самоврядування	 з	 23	 навчальних	 закладів	 району,	 гості,	 випускники	 МРОСДМ	 «лідерська	 нація»	 і	
делегати	обласної	ради	дітей	київщини.
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МАКАРІВСЬКА СЕЛиЩнА РАДА СЬОМОГО СКЛиКАння
КиЇВСЬКОЇ ОБЛАСтІ 

ВиКОнАВЧиЙ КОМІтЕт
РІШЕння

24 жовтня 2017 року            смт Макарів              №084
про затвердження цін (тарифів) щодо оплати 

комунальних послуг за теплову енергію
Розглянувши подане Товариством з обмеженою від-

повідальністю «УКРТЕПЛО-КИЇВ» звернення щодо затвер-
дження тарифів на виробництво і постачання теплової 
енергії, вироблених на альтернативних видах палива, з 
метою здійснення конкретних заходів щодо упорядкуван-
ня собівартості комунальних послуг та приведення тарифів 
на них до рівня, який забезпечує їх повне відшкодування, 
відповідно до вимог: підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону 
України  «Про місцеве самоврядування в Україні»; підпунк-
ту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги», ст. 20 Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо сти-
мулювання виробництва теплової енергії з альтернативних 
джерел енергії», виконавчий комітет вирішив:

2. Затвердити тарифи щодо оплати комунальних послуг 
за теплову енергію для споживачів на території селищної 
ради, яким надає послуги Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «УКРТЕПЛО - КИЇВ»:

– Макарівська Центральна районна лікарня, що розта-
шована по вул. Хмельницького Богдана, 56 – 1125,92 грн. 
(одна тисяча сто двадцять п’ять гривень 92 коп.)  за 1 Гкал 
теплової енергії, без врахування ПДВ.

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРТЕ-
ПЛО-КИЇВ» оприлюднити дане рішення в районній газеті 
«Макарівські вісті» згідно з чинним законодавством.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на 
керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 
Вовкулу С.І.

Селищний голова    В.я. токар.
Згідно з оригіналом: керуючий справами (секретар)
 виконавчого комітету С.І.Вовкула.

МАКАРІВСЬКА СЕЛиЩнА РАДА СЬОМОГО СКЛиКАння
 КиЇВСЬКОЇ ОБЛАСтІ

РІШЕння
про затвердження детальних планів територій

Розглянувши клопотання громадян Мамакіна М.Ю., 
Мовсумова Н.А. та ТОВ «СОЛАР ЕКОІНВЕСТ», керую-
чись статтею 173 Земельного кодексу України, стат-
тями 19, 24 Закону України «Про регулювання містобу-
дівної діяльності», статтями 25, 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Наказом Мінрегі-
онбуду України від 16.11.2011 року №290 «Про затвер-
дження Порядку розроблення містобудівної докумен-
тації», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
агропромислового комплексу та земельних відносин, 
селищна рада вирішила:

1. Затвердити детальні плани територій:
1.1. Детальний план території земельної ділянки 

для розміщення житлового будинку за адресою: пров. 
Жовтневий, 6, на території смт Макарів Макарівської 
селищної ради Макарівського району Київської об-
ласті, розроблений Товариством з обмеженою відпо-
відальністю «ЦЕНТР АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
ТА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ». Загальна територія в 
межах проекту – 0,1313 га.

1.2. Детальний план території для будівництва та об-
слуговування будівель торгівлі в межах с. Фасівочка, вул. 
Кірова, 61 Макарівської селищної ради Макарівського 
району Київської області, розроблений Товариством з 
обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР АРХІТЕКТУРНОГО 
ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ». За-
гальна територія в межах проекту – 0,2222 га.

1.3. Детальний план території для розміщення, бу-
дівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єкта енергогенеруючого підприємства (для 
будівництва сонячної електростанції) за адресою: смт 
Макарів, вул. Першотравнева Макарівського району 
Київської області, розроблений Товариством з обмеже-
ною відповідальністю «ЦЕНТР АРХІТЕКТУРНОГО ПРО-
ЕКТУВАННЯ ТА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ». Загальна 
територія в межах проекту – 1,9823 га.

2. Доручити керуючому справами (секретарю) ви-
конавчого комітету селищної ради Вовкулі С.І. в дво-
тижневий термін опублікувати дане рішення у районній 
газеті «Макарівські вісті» та на веб-сайті селищної ради 
в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на постійну комісію з питань агропромислового комп-
лексу та земельних відносин.

Селищний голова    В.я. токар
смт Макарів      26 жовтня 2017 року     № 430-24-VІІ

пОВІДОМЛЕння
пРО ВСтАнОВЛЕня тАРиФУ нА тЕпЛОВУ ЕнЕРГІЮ

тОВ «теплоенергоцентраль тБ»  повідомляє  про те, 
що рішенням Гружчанської сільської ради Макарівського 
району Київської області № 38 від 24 жовтня 2017 року по-
годжено тариф на теплову енергію у розмірі 1120, 77 грн/
Гкал., без ПДВ.

пОВІДОМЛЕння
пРО ВСтАнОВЛЕня тАРиФУ нА тЕпЛОВУ ЕнЕРГІЮ

тОВ «теплоенергоцентраль тБ»  повідомляє  про 
те, що рішенням Пашківської сільської ради Макарівсько-
го району Київської області № 42 від 29.09.2017 року по-
годжено тариф на теплову енергію у розмірі 1120, 77 грн/
Гкал., без ПДВ. 

пОВІДОМЛЕння
пРО ВСтАнОВЛЕня тАРиФУ нА тЕпЛОВУ ЕнЕРГІЮ

тОВ «теплоенергоцентраль тБ»  повідомляє  про те, 
що рішенням Бишівської сільської ради Макарівського ра-
йону Київської області № 58  від 25  жовтня 2017  року по-
годжено тариф на теплову енергію у розмірі 1120, 77 грн/
Гкал., без  ПДВ. 

пОВІДОМЛЕння
пРО ВСтАнОВЛЕня тАРиФУ нА тЕпЛОВУ ЕнЕРГІЮ

тОВ «теплоенергоцентраль тБ»  повідомляє  про те, 
що рішенням Мар’янівської сільської ради Макарівського 
району Київської області № 69  від 29 вересня 2017 року 
погоджено тариф на теплову енергію у розмірі 1120,77 
грн/Гкал., без  ПДВ. 

пОВІДОМЛЕння
пРО ВСтАнОВЛЕня тАРиФУ нА тЕпЛОВУ ЕнЕРГІЮ

тОВ «теплоенергоцентраль тБ»  повідомляє  про те, 
що рішенням Макарівської селищної ради Київської об-
ласті  № 084 від 24 жовтня 2017 року погоджено тариф на 
теплову енергію у розмірі 1120, 77 грн/Гкал., без  ПДВ. 

пОВІДОМЛЕння
пРО ВСтАнОВЛЕня тАРиФУ нА тЕпЛОВУ ЕнЕРГІЮ

тОВ «теплоенергоцентраль тБ»  повідомляє  про те, 
що рішенням Вільнянської сільської ради Макарівського 
району Київської області № 35  від 29 вересня 2017 року 
погоджено тариф на теплову енергію у розмірі 1120, 77 
грн/Гкал., без  ПДВ. 

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право постійного ко-
ристування земельною ділянкою серії ЯЯ № 9151132, 
виданий 9 вересня 2008 року Макарівським відділен-
ням земельних ресурсів у Макарівському районі Ки-
ївської області за номером 030833000001 на підставі 
розпорядження Макарівської райдержадміністрації від 
29.02.2008 року № 1062   Макарівському районному 
виробничому управлінню житлово-комунального 
господарства, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право постійного ко-
ристування земельною ділянкою серії ЯЯ № 9151133, 
виданий 9 вересня 2008 року Макарівським відділенням 
земельних ресурсів у Макарівському районі Київської об-
ласті за номером 030833000002 на підставі рішення Ма-
карівської селищної ради № 401 ХХII сесії V скликання від 
20.03.2008 року Макарівському районному виробни-
чому управлінню житлово-комунального господар-
ства, вважати недійсним.  

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно серії ЯЯЯ № 551382 (майно знаходиться за адре-
сою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Андріївка, вул. 
Вишнева, 30), видане 22.02.2008 р. Андріївською сіль-
ською радою Макарівського р-ну, Київської області на 
підставі рішення виконкому Андріївської сільської ради 
від 15.02.2008 року за № 36 на ім’я СІМОРОЗА Анатолія 
Васильовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯЖ №245208, виданий 3 жовтня 
2008 року Управлінням земельних ресурсів у Макарів-
ському районі на підставі рішення Бишівської сільської 
ради від 15.04.2008 р. № 128-15-V, кадастровий номер 
3222780600:06:030:0013 на ім’я ниЖниК Катерини 
Миколаївни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ військовий квиток серії НУ №9650064, 
виданий 30 березня 1987 року Макарівським РВК на 
ім’я БУнКЕВиЧА Віктора Сергійовича, вважати 
недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво про право власності № 1202, вида-
не   11 листопада 1997 року відділом управління майном 
району Макарівської райдержадміністрації згідно з роз-
порядженням №108 від 11 листопада 1997 року (майно 
– квартира № 24 по вул. Проектна, 10 в смт Макарів Ки-
ївської області, зареєстроване на праві спільної сумісної 
власності за Токарем Леонідом Дмитровичем, Токар Ка-
териною Іванівною, Токарем Дмитром Леонідовичем та 
Токарем Андрієм Леонідовичем), вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво про право власності, видане 5 
квітня 1966 року виконавчим комітетом Макарівської се-
лищної ради, згідно з рішенням № 4/78 від 28 березня 
1966 року на житловий будинок, що знаходиться за адре-
сою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Калинівка, вул. 
Калинівська, 25 (змінена на № 33 згідно з рішенням ви-
конавчого комітету Макарівської селищної ради № 2 від 
19 січня 1988 року), на ім’я пРОШКІнА Сергія Олексі-
йовича, вважати недійсним.

Адміністрація та профспілковий комітет Макарівської 
ЦРЛ глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття 
лікарям – Раїсі Микитівні Герасимчук та Вадиму Лео-
нідовичу Герасимчуку з приводу тяжкої втрати – смерті 
чоловіка та батька 

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

П/П “ХАРЧУК”. ЖитомиРсьКі віКнА,
 Знижка – до 10%.  Якість та гарантіЯ.

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

жИтомИрСьКі віКНа «теплаплаСт»
МеТалОПлаСТикОвІ	вІкна	Та	ДвеРІ,	

БалкОни,	лОДЖІї,	БРОнЬОванІ	ДвеРІ.	 	
тЕЛ.: 067-847-88-80; 063-953-02-63.

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).

Доставка бурякового Жому.
тел. 067-786-13-72.

Шлемо щирі вітання іменинникам з нагоди
96-річчя з Дня народження –

Федору Степановичу  КЛиМЕнКУ з Мотижина
(зараз проживає у відділенні стаціонарного догляду 

для постійного або тимчасового проживання 
одиноких непрацездатних громадян в с. Грузьке);

80-річчя з Дня народження –
надії Йосипівні ЛитВин із пашківки;
Анатолію Андрійовичу МАСЮКУ із Соснівки;
Євгенії Данилівні КУЛАКОВСЬКІЙ з новосілок та 
Вірі Іванівні цАРЕнКО з Бишева.
Шановні іменинники!
Бажаємо миру й добра,
І серце щоб ваше зігріли
Теплі та щирі слова!
Нехай завжди вам усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

Президія	Макарівської	районної	організації	
ветеранів	україни.

* * * * *

увага! провоДимо набір 

на курси перукарів-моДельєрів!
навЧання	З	«0».

деталі за телефоНом 096-967-44-76.

тОВАРиСтВО ЗАпРОШУЄ нА пОСтІЙнУ РОБОтУ 

водія	МаЗа	в	смт	Бородянка.
Вимоги: категорії С, Е, ADR. 

Бажано чоловік віком від 40 до 60 років. 
Конт. тел. 097-167-09-22 (Олена Миколаївна).

ТОВ «ЕНЕргія» 
запрошує На роБоту 

електрика	з	обслуговування		
вантажних	автомобілів	

(Scania,	Daf,	Меrcedes,	Volvo,	Renault).	
Вимоги: досвід роботи. 
Заробітна плата: за результатами співбесіди.
      Адресою: Київська обл., Макарівський р-н, 

с. Гавронщина, вул. Шевченка, 19, корпус A. 
тЕЛ.  095-288-18-20.

   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 .

Куплю Корів, КоНеЙ, молодНяК. 
тел.: 067-410-54-71; 093-001-29-69.

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.

зАКУПовУємо У нАселення доРого

вРХ, молодняК тА Коней. 
телефон 067-173-92-92.

щиро вітаємо!

: : :   р е К л а м а  т а  о г о л о ш е Н Н я   : : :

* * * * *

8  листопаДа – 
День Донора!

Шановні  добродії

(віком від 18 до 59 років)

8 листопада 2017 року о 09 годині 

у відділенні переливання крові 

Макарівської Центральної районної 

лікарні буде проводитись 

платНИЙ  заБір  Крові
(76 грн 80 копійок  за  дозу   480 мл та 

47 грн 20 копійок  талон  на  харчування).

чеКаємо  На  ваС!
При собі мати паспорт.

Адміністрація цРЛ.

24 листопада 2017 р.  
Макарівський РБК 

запрошує 
шанувальників шансону 

на чудовий концерт 
Лауреата Міжнародних та 
Всеукраїнських конкурсів 

Сергія піскуна. 
Вартість квитків 50 грн. 

початок о 18.00. 

Довідки, бронювання 

та придбання квитків 

за тел. 067-774-94-52.

ювелірНИЙ магазИН 
«золото. СріБло»

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

Робимо ОБМІн ЗОЛОтА на нові 
ювелірні вироби з доплатою за роботу.

Щиро вітаємо з ювілейною датою 
з Дня народження голову Пашківської сільської ради

Ольгу Миколаївну КРАВЧУК.
Шановна імениннице! Із ювілеєм ми Вас вітаєм,

Щастя здоров’я ми Вам бажаєм,
Щастя, здоров’я – на многоліття,
Щоб Ви прожили ще півстоліття!
50 літ – то є вік прекрасний,
Хай в душі Вашій вогонь не згасне,

Хай життя вирує, успіхи дарує на многая літ!
колектив	«Горлиця».

пОтРІБЕн ВОДІЙ для керування моїм авто.
тел.: 099-405-97-87; 096-875-79-73.

пОтРІБнІ ВОДІЇ на вантажний автомобіль 
«КАМАЗ» та на екскаватор JCB 3CX. 

тел.: 050-914-70-78; 097-929-16-87.

КафЕ «граНД»
ЗапРОшує На РОБОТу:

кухаря,	посудомийницю	та	офіціанта.
тел.: 067-743-42-88; 066-020-81-44.

Щиро вітаємо з 70-річним ювілеєм  
з Дня народження турботливого

 батька та доброго дідуся
Анатолія петровича СиЛКА 

з ніжилович.
Шановний імениннику!
В святковий день прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у Вас гаразд!
Хай Вас мрія окриляє,
Радість душу звеселяє,
Хай достаток буде в домі,
Серце хай не знає втоми.
Весело життя вирує,
Щастя, успіхи дарує
І оточує любов’ю.
Миру, злагоди, здоров’я!

З	любов’ю	та	повагою:	син	володя,	
невістка	валя	та	внучка	Машенька.

смт

,
, ,

Щиро вітаємо з 60-річчям з Дня народження
Володимира Івановича ШЕВЧЕнКА.

Шановний імениннику!
Бажаємо Вам здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Хай Бог береже Вас, любий, весь час,
Та іншого щастя нам більше не треба,
Живіть тільки, рідний, із нами й для нас!

З	повагою	і	любов’ю:	
дружина	валентина,		сини	–	Сергій,	

володимир,	Олексій,	дочка	Юлія	та	онуки.

Шлемо щирі вітання коханому чоловіку, 
турботливому батьку, доброму дідусеві

Миколі Івановичу СЕМЕнКУ 
з нагоди 70-річчя з Дня народження.

Шановний імениннику!
Прийміть від нас щирі побажання 
Здоров’я й щастя в Ваш святковий день. 
Бажаєм Вам, щоб доля дарувала 
В осіннім сонці весняне тепло, 
Щоб Ваша душа співала, 
А для печалі місця не було. 
Хай серце Ваше завжди щедрим буде 
І широко відкритим для людей, 
Хай молодеча сила сповнить груди, 
Додасть наснаги і нових ідей. 
Бажаєм Вам, щоб кожне починання 
Було успішно втілене в життя, 
Нехай людська повага і визнання 
Крокують поруч з Вами в майбуття! 
Любові Вам і злагоди в родині, 
Не знати горя, смутку і біди, 
Хай прибуває щедро Вам щоднини 
Із сонця й вітру, із роси й води!

З	любов’ю:	дружина,	діти	та	онуки.

* * * * *

* * * * *

Димитрія

продаю домашні перепілки
 (живу птицю або тушку) та яйця. 

тел. 093-280-78-82.
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МагНіТНі бурі: 
лисТОпаД 2017

З другого тижня листопада дадуть 
про себе знати геомагнітні збурення та 
магнітні бурі. Тож будьте уважні до сво-
го здоров’я 7, 8, 11, 20-22 листопада 
(перший рівень за п’ятибальною шка-
лою), 9-10 листопада (другий рівень за 
п’ятибальною шкалою). 15 листопада 
ймовірні дуже слабкі збурення геомагніт-
ного поля Землі.

http://ogo.ua

* * * 

«Закони	–	як	павутиння:	дрібні	комахи	в	них	заплутуються,	
а	великі	–	ніколи».		 	 	 	 	 	 	 	 	 Джонатан СВІФТ.

* * * 
* * * 

ОВЕн (21.03–20.04). Не 
виключенi розчарування Овнiв,  
пов`язанi з невдачами в про-
фесiйному i особистому життi. 
Зiрки не виключають по-
яви на шляху Овнiв невеликих 

труднощiв, особливо якщо їхнi задуми 
або намiченi справи вiдносяться до роз-
ряду ризикованих. Не виключено, що 
Овнiв-пiдприємцiв намагаються заплу-
тати або ошукати.
Сприятливi днi: 7, 12; несприятливi: 9.

тIЛЕцЬ (21.04–21.05). Вiро-
гiднi сильнi головнi болi, нервовi 
зриви на грунтi перевтоми. 
Природнi недовiрливiсть i 
обережнiсть перешкоджати-
муть успiху Тiльця у всiх його 

починаннях. Багато людей, що наро-
дилися пiд цим знаком, впадуть в стан 
затяжної депресiї. Тiльцям доведеться 
потрудитися бiльше звичайного, але за-
смучуватися iз цього приводу не варто, 
оскiльки вашi старання будуть помiченi i 
винагородженi.
Сприятливi днi: 9; несприятливi: 11.

БЛиЗнЮКи (22.05–21.06). 
Тиждень несе подвiйну харак-
теристику. Ймовiрнi, обмани, 
наклеп або нерозумiння зава-
жатимуть духовному i творчо-

му розвитку Близнюкiв. Можливо, у них 
з`являться новi спiвробiтники, якi впли-
нуть на їхнiй свiтогляд. Небезпечний 
тиждень, що обiцяє труднощi в сiмейних 
i професiйних вiдносинах. Надiї швидше 
за все не збудуться, а мрiї так i зали-
шаться мрiями.
Сприятливi днi: 6, 12; несприятливi: 11.

РАК (22.06–22.07). Ймо-
вiрне деяке зниження енер-
гетичного потенцiалу. Ракiв 
може пiдвести iнтуїцiя. Мож-
ливе несподiване погiршення 

матерiального становища. Деяким Ра-
кам доведеться розлучитися з мрiєю 
про подорож. У вiдносинах з коханою 
людиною намiчається розставання. 
Раку здасться, що його вiдносини з об-
ранцем або чоловiком настiльки умовнi 
i поверхневi, що не варто продовжувати 
їх. В даному випадку благополуччя зале-
жатиме не тiльки вiд волi i рiшення Ракiв.
Сприятливi днi: 7, 11; несприятливi: 8.

ЛЕВ (23.07–23.08). Ви 
на шляху до досягнення 
гармонiї. Можете будува-
ти плани вiдносно роботи 
i вiдпочинку. Чекайте при-

ємних сюрпризiв, подарункiв i вiстей. 
Тиждень пробудження, перетворення 
внутрiшньої енергiї, реалiзацiї твор-
чого початку. Перед Левами творчих 
професiй вiдкритi широкi простори для 
вiльного самовираження.
Сприятливi днi: 10; несприятливi: 11.

ДIВА (24.08–23.09). Ймо-
вiрно, що цей тиждень Дiви 
проведуть безцiльно. У бага-
тьох Дiв не буде можливостi 
зробити все, що вони хочуть. 

Тиждень розташовує до очiкування чо-
гось невiдомого. Вiрогiднi дитяча туга 
за дивом i бажання одержати задово-
лення вiд безневинних розваг. Для Дiв iз 
зруйнованою енергетикою цей тиждень 
може бути важким.
Сприятливi днi: 7; несприятливi: 12.

тЕРЕЗи (24.09–23.10). Тиж-
день розташовує до рiшення 
вiдповiдальних задач, укла-
дення шлюбу. Вiрогiдний 
прихiд гостей. Багатьом Тере-

зам-чоловiкам трапиться нагода по-
казати себе своїй обраницi з найкра-
щої сторони. Цей тиждень дозволить 
вiдчути бадьорiсть духу i всю радiсть 
життя. Ймовiрно, що вам буде дуже важ-
ко ухвалити правильне рiшення. Деяка 
нерiшучiсть, сумнiви можуть з`явитися 
причиною невдач.
Сприятливi днi: 12; несприятливi: 9.

СКОРпIОн (24.10–22.11). 
Вiрогiднi вдалi придбання, за-
ступництво i пiдтримка. Скор-
пiони продемонструють свою 
здатнiсть адекватно сприйма-

ти будь-якi незвичайнi явища i ситуацiї. 
Багатьом може пощастити. Тиждень 
вiдновлення втрачених зв`язкiв, отри-
мання спокою i миру. Скорпiонам на-
лежить показати всi свої здiбностi i про-
явити творчий пiдхiд до справи.
Сприятливi днi: 8; несприятливi: 6.

СтРIЛЕцЬ (23.11–21.12). 
Активний творчий тиждень, що 
сприяє зустрiчам, проведен-
ню святкових заходiв, спор-
тивних змагань. Навколишнiй 

свiт вiдображатиме внутрiшню суть 
Стрiльцiв. Багатьом доведеться безпо-
радно спостерiгати, як вислизатимуть 
прекраснi можливостi. Вiрогiднi невдачi 
в любовних справах або конфлiкти зi 
стороннiми людьми. Можливi рiзкi i 
раптовi перепади в настрої, головний 
бiль, iнфекцiйнi захворювання.
Сприятливi днi: 6, 12; несприятливi: 7.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01). 
Вiрогiднi дiловi пропозицiї. 
Можливi спокуси плотi. Козе- 
роги-жiнки можуть вiдрiз-
нятися пiдвищеною влюбли-

вiстю. Необдуманi вчинки можуть при-
вести до трагедiї. Надмiрна активнiсть 
i наполегливiсть Козерогiв можуть 
примусити їх квапити подiї. Вiрогiднi 
прихованi пастки, якi розставили їм 
заздрiсники.
Сприятливi днi: 12; несприятливi: 11.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02). 
Суперечливий тиждень. 
У першiй половинi тижня 
у Водолiїв зросте життє-

ва енергiя, вiрогiдний пiдйом творчих 
сил. Їхнiй iнтелектуальний рiвень, осо-
биста чарiвнiсть i бажання уразити ото-
чуючих послужать успiхом в справах i 
вiдносинах з коханою людиною. У другiй 
половинi тижня Водолiям доведеться 
проявити мужнiсть для протистояння 
негативним подiям в життi. Напружений 
тиждень. 
Сприятливi днi: 10; несприятливi: 12.

РиБи (20.02–20.03). Бiль-
шiсть Риб зможуть досягти 
успiху в справах. Службовi 
справи зажадають макси-
мальної концентрацiї, дис-
циплiни i органiзованостi. 

Можливо, Риби мучитимуться неспоко-
єм. Тиждень припускає розсудливiсть, 
зваженiсть, перемогу над спокуса-
ми. Багато Риб вiдчуватимуть себе на 
висотi.
Сприятливi днi: 9; несприятливi: немає.
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І що прикро: кримі нальна стаття «За спробу 
державного перевороту» є, а за сам дер-
жавний пере ворот статті нема…

Якось вирішив богатир битися з чудовись-
ком.
Прийшов він до його лігвища й постукав у 
двері.
Двері відчинила дівчина краси неземної:
– Тобі кого?
– Мені це, чудовисько…
– Ну, я чудовисько!
– Як ти?!
– Ну, без макіяжу!

Гарнішаю… Дзеркало до ве лося почепити 
впоперек!

Торік у мене було роз двоєння особистості, 
але цього року у нас уже все нормально.

Почувши мої бажання, рибка зробила ви-
гляд, що здохла.

Записка чоловiку: «Сашко! Забери дити-
ну з дитячого садочка. P.S. Вiн сам тебе 
впiзнає!»


