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Голова райдержадмі-
ністрації тетяна Семенова:

– Сьогодні ми купуємо це 
авто за кошти районного бю-
джету. З’явилась така змога 
втілити задум в життя завдя-
ки злагодженій роботі адмі-
ністрації та районної ради. 

Цьогоріч це – один із 
перших наших здобутків. 
Люди отримають нову ка-
рету «швидкої», яка зможе 
в мінімальні строки надати 
допомогу. Оскільки ця та ре-
шта машин були переведені 
на газове паливо, а також їх 
забезпечили повністю з ра-
йонного бюджету паливно-
мастильними матеріалами, 
проблем чи перебоїв у її ро-
боті бути не повинно. 

Додам - на нараді у люто-
му ми будемо затверджувати 
нову соціально-економічну 
програму, якою передбачена 
купівля 2 пожежних авто для 
Макарова та Бишева. Також 
буду лобіювати питання на 
рівні області про отримання 
нової пожежної машини для 
Макарівського району, адже 
ми стоїмо там перші на черзі. 

Ще одним  пріоритетним 
завданням на 2017 рік для нас 
є початок проектування будів-
ництва початкової школи-дит-
садка на базі Макарівського 
НВК «ЗОШ І ступеня – природ-
ничо-математичний ліцей». 

Та й взагалі, дуже багато 
питань потребують вирішен-
ня, але райдержадміністра-
ція та районна рада й надалі 
намагатимуться спільно і 
ефективно вирішувати їх.

Голова районної ради 
Олександр Гулак:

– Історія купівлі цього ав-
томобілю розпочалась, на-
самперед, з того, що моло-
дий керівник Комунального 
закладу «Макарівський Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» Сергій Соломенко 
звернувся до нас, повідомив-
ши: не вистачає техніки для 
доїзду та довозу персоналу 
до людей, які потребують до-
помоги, тож потрібне авто.

Цю ініціативу під-
тримала голова райдер-
жадміністрації Тетяна 
Семенова, адже саме ад-
міністрація є розпоряд-
ником коштів. Хотілося б 
подякувати за сприяння 
у вирішенні питання і На-
родному депутату Рус-
лану Сольвару, якого ми 
сьогодні запросили на 
захід. Тож, пропозиція 
про виділення коштів на 
автомобіль була вине-
сена на сесію районної 
ради, і всі депутати одно-
стайно підтримали її. Це 
все відбулося ще влітку, 
але через ряд бюрокра-
тичних перешкод проце-
дура трохи затягнулася.

Та все ж, авто сьогодні 
перед вами, і думаю, що 

в нашому районі вперше за 
всю історію його існування, 
виділилися кошти саме з ра-
йонного бюджету: ми ні в кого 
нічого не просили, а купили 
усе за місцеві кошти. Думаю, 

це також свідчить про пере-
ваги децентралізації. 

Головний лікар КЗ «Ма-
карівський центр первинної 
медико-санітарної допомо-
ги» Сергій Соломенко:

- Проблема оснащення 
первинної ланки  охорони на 
сьогодні досить болюча. На 1 
січня 2016 року відносно та-
беля оснащення первинної 
ланки ми мали забезпечення 
– 21%. На сьогодні цей відсо-
ток складає 31.

Здавалося б, зростання 
невелике, але у фінансовому 
плані це майже 1,5 млн грн. 
(саме на матеріально-техніч-
ну базу). Таким обладнанням 
є і новий сучасний санітар-
ний медичний автомобіль на 
базі «Chevrolet Niva». Чому 
саме цей автомобіль? Він у 
відносно доступній ціновій 
політиці, крім того, має ряд 
переваг, одна з яких – висока 
прохідність, що важливо для 
нашої сільської медицини.

народний депутат 
України Руслан Сольвар:

– Сьогодні я відчуваю 
велику радість, тому що не 
словами, а діями місцеве 
керівництво демонструє 
свою роботу. Часто у бага-
тьох районах адміністрація 
та районна рада обмежують-
ся хіба що квітами та грамо-
тами. Сьогодні ж – бачимо 
конкретну роботу: нові па-
лати в ЦРЛ для воїнів АТО, в 
інфекційному відділенні, нові 
пральні машини. Ви бачили 
також маленьку дитинку, по-
кинуту батьками, її ж прихис-
тила  лікарня. 

І сьогоднішня передача 
карети «швидкої допомо-
ги» потверджує безумовний 
прогрес. Люди також ма-
ють змогу пересвідчитись у 
ефективності  роботи міс-
цевої влади. Тому саме такі 
дії, вважаю, демонструють 
вірність обраних кандида-
тів своїм виборцям і їх щире 
прагнення зробити щось ко-
рисне для свого району!

Спілкувалася 
Юлія ЗВЄРЬКОВА.

НадзвичайНо 
важливий подаруНок!

18 січня на території Макарівської ЦРЛ відбулася передача нової карети «швидкої допомоги», придбаної саме за 
кошти районного бюджету! Ось як прокоментували подію ті, хто всіляко цьому сприяли:

Вітаємо громаду 
макаріВщини 

з днем СоборноСті 
україни!

День 22 січня 1919 року ввійшов до націо-
нального календаря як велике державне свято 
- День Соборності України. Саме тоді на площі 
перед Київською Софією відбулася подія, про 
яку мріяли покоління українських патріотів: на 
велелюдному зібранні було урочисто проголо-
шено злуку Української Народної Республіки і 
Західноукраїнської Народної Республіки. Ви-
голошення соборницької ідеї стало могутнім 
виявом творчої енергії нації та прагнення до 
етнічної і територіальної єдності.

Шановні жителі Макарівщини, зичимо усім 
вам міцного здоров’я, щастя, добра, злагоди, 
миру, сил та натхнення, успіхів у роботі на бла-
го нашої Вітчизни! Хай розум, воля і любов до 
рідного краю згуртовують нас для здійснення 
високої мети – процвітання демократичної і мо-
гутньої України, надійної запоруки щасливого 
життя її достойного народу.

Олександр ГуЛак,
голова Макарівської районної ради.

Тетяна СеМенОва, 
голова Макарівської райдержадміністрації.

ШаноВні жителі 
макаріВСької 

громади!
22 січня наш народ урочисто відзначає 

чергову річницю Дня Соборності України (про-
голошення Акту Злуки Української Народної 
Республіки й Західноукраїнської Народної Рес-
публіки, що відбулося в 1919 р.). І хоч Акт Злу-
ки тоді реалізувати не вдалося, він є яскравим 
виявом прагнення українців до національної 
єдності.

Ті вікопомні історичні події сформували під-
ґрунтя для відродження незалежної соборної 
демократичної України та утвердження націо-
нальної ідеї. У розмаї синьо-жовтих знамен 22 
січня 1990 р. наші сучасники поєднали живим 
ланцюгом злуки Схід і Захід України.

Віримо, що територіальна цілісність Украї-
ни, скріплена кров’ю мільйонів незламних бор-
ців, навіки залишатиметься непорушною. Ми 
маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій 
та соборності душ можемо досягти величної 
мети – побудови економічно й духовно бага-
тої, вільної й демократичної України, якою пи-
шатимуться наші нащадки. Плекаймо все, що 
працює на ідею загальнонаціональної єдності, 
повсякчас пам’ятаючи про незліченні жертви, 
принесені на вівтар незалежності, соборності, 
державності.

З приводу цього свята, дозвольте мені при-
вітати вас і побажати незламного духу, люд-
ської гідності та самоповаги. Пишаймося, що 
ми Українці!

Вадим тОКАР, 
Макарівський селищний голова.

зуСтріч щодо питань можлиВоСтей 
будіВництВа багатокВартирного житла 

на території макаріВСької Селищної ради
17 січня голова Макарівської райдержадміністрації Т. Семе-

нова спільно із заступником голови Макарівської райдержадмі-
ністрації І. Рознаєм провела зустріч з Макарівським селищним 
головою В. Токарем, директором кооперативу «Молодіжний» смт 
Макарів В. Ободовським та представниками фірм-забудовників 
щодо питання можливостей будівництва багатоквартирного 
житла на території Макарівської селищної ради, умов придбан-
ня квартир, з можливістю внесення повних сум вартості площин, 
або виплати фіксованих сум протягом певного періоду бажаю-
чими громадянами придбати квартири.

Сайт Макарівської райдержадміністрації.

Після Макарівської 
ЦРЛ Р.Сольвар спільно з 
Т.Семеновою, О.Гулаком, 
в. Тарнавським, С. Дідків-
ською та іншими відвідав 
Макарівський нвк «За-
гальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів — природничо-
математичний ліцей», де 
зустрівся з директором 
закладу н. українець.
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13 січня 2017 р. колектив 
газети «Макарівські вісті» від-
святкував 85-річчя з дня виходу 
першого примірника районної 
газети у світ.

У концертному залі Мака-
рівського районного Будинку 
культури зібралися працівники 
редакції різних років, колишні 

редактори газети, нинішній ко-
лектив на чолі з Максимом Крав-
ченею та жителі селища, які є по-
стійними читачами видання.

Винуватців заходу прийшли 

привітати голова Макарівської 
райдержадміністрації Тетяна 
Семенова, перший заступник 
голови Макарівської райдер-
жадміністрації Ірина Багінська, 
Макарівський селищний голова 
Вадим Токар, помічник-консуль-
тант народного депутата України 
Руслана Сольвара — Леся Бур-
дик та головний редактор газети 
«Культура і життя» Євген Букет.

Редактор Максим Кравченя 
у своєму вітальному слові зга-
дав головні віхи в історії газети, 
подякував усім редакторам та 
колективам, які підняли газету 

на нинішній рівень. Сказав, що 
має надію на нинішню команду, 
яка допоможе не лише втримати 
рівень, а й підняти його на вищі 
щаблі.

Ведуча заходу – художній ке-
рівник районного Будинку куль-
тури Лариса Міщенко за допо-
могою фотоілюстрацій провела 
короткий екскурс по основних 
історичних етапах розвитку газе-
ти, як вона змінювалася протя-
гом 85-річного періоду свого іс-
нування, згадала всіх редакторів 
та цікаві моменти з повідомлень, 
які друкувалися на шпальтах ра-
йонки.

«До складу 
нашого району 
входять 69 на-
селених пунк-

тів, кожен з яких 
має свою осо-
бливу історію та 
колорит. І для 

жителів кожного з них газета 
«Макарівські вісті» була, почина-
ючи з 10 січня 1932 р., основною 
інформаційною скарбницею, з 
якої дізнавалися про події, як ра-

йонного значення, країни та в ці-
лому світу. Йшов час, змінювало-
ся життя, у редакцію приходили 
нові редактори, працівники, але 
суть газети не змінилася — це 
часопис подій Макарівщини. 

В газеті завжди працювали 
і працюють справжні ентузіас-
ти. З дня в день, від тижневика 
до тижневика, кожен примірник, 
який потрапляє до поштових 
скриньок жителів району, несе в 

собі переживання і емоції авто-
рів статей, заміток, повідомлень. 
Адже кожен журналіст підходить 
творчо до своїх матеріалів, нама-
гаючись об’єктивно висвітлюва-
ти всі події», – зазначила Лариса 
Міщенко.

До вітань долучилися з пісенни-
ми та хореографічними номерами 

зразковий фольклорний колек-
тив «Ясочка» (керівник Оксана 
Смоленська), учасники народно-
го аматорського фольклорного 
колективу «Чебреці» (керівник 

Заслужений працівник культури 
України Галина Гончаренко), на-
родного аматорського вокального 
чоловічого  гурту «Козацькі джере-
ла» (керівник Олександр Сніжко) 
та колективу «Зоряниця» (керів-
ник Людмила Колос) районного 
Будинку культури.

Інф. «М.в.».

Було це 27 липня 2002 року в №59 (9940) під 
заголовком «Молода Просвіта» – стежками ми-
нулого». Це  перша презентація громадськості 
району молодіжної організації, до якої я нале-
жав у 2001–2008 рр. Тоді значна кількість моїх 
публікацій була присвячена молодіжному гро-
мадському рухові. 2004 року мені навіть вдалося 
реалізувати на шпальтах «Макарівських вістей» 
проект «Молодої Просвіти» - молодіжну сторінку 
«Я – молодий!»

... То був цікавий час. До керівництва редак-
цією прийшла талановита журналістка, донька 
поета Флоріана Мілевського  – Валентина Шин-
тарьова. Вона одразу підняла районну газету 
на якісно новий рівень, задала високого темпу 
і додала «градусу» публікаціям. І хоча, через 
низку обставин, Валентина Флоріанівна очолю-
вала редакцію лише вісім місяців, на мій погляд, 
її внесок у те, якою є газета «Макарівські вісті» 
сьогодні, колосальний.

Саме за Валентини Шинтарьової я вперше 
на пів-ставки працював у «Макарівських ві-
стях». Вдруге я офіційно став частиною колек-
тиву в 2006–2007 роках, коли редактором був 
уже Петро Йосипович Сухенко. 2008 року за 
цикл публіцистичних статей «Люди від землі» 
про земляків-макарівців, що побачили світ у га-
зетах «Макарівські вісті» та «Слово Просвіти», 
мені присуджено Міжнародну українсько-ні-
мецьку літературну премію імені Олеся Гонча-
ра.

Про Петра Йосиповича і Анну Леонідівну Су-
хенків завжди згадую з особливим трепетом. Це 
справжні інтелігенти, чудові фахівці, майстри 
журналістського цеху. Вони дали мені безліч 
практичних навичок, що допомагають у щоден-
ній праці. Я надзвичайно вдячний журналіст-
ській родині Сухенків також за можливість без 
жодних обмежень публікувати матеріали з істо-
рії рідного краю – результати моїх архівних по-
шуків. Саме на шпальтах районної газети 2007 
року з’явилися статті, об’єднані заголовком «Лі-
тописна Макарівщина», у 2011 році побачив світ 
цикл «Легенди і перекази рідного краю», 2012 
року були надруковані уривки з моєї книги «Іван 
Бондаренко – останній полковник Коліївщини», 
2013-го – цикл публікацій про маловідому ли-

товсько-польсько-козацьку добу в історії нашо-
го краю до 90-річчя Макарівського району. 

Також в ці роки саме в «Макарівських ві-
стях» були опубліковані кілька оригінальних 
досліджень, серед яких хочеться згадати такі: 
«Літопис довжиною в 75 років (до ювілею газе-
ти)» (10.01.2007), «Краєзнавча спадщина Лео-
ніда Петрушевського» (17.12.2010), «Хасидські 
«праведники» з Макарова» (23.03.2012), «Ро-
жівський месник Гапон» (13.07.2012), «Святи-
ня з Мотижина» (5.10.2012), «Мотижинський 
архів – джерело досліджень історії козацтва» 
(2.11.2012), «Шнурів Ліс – на карті Макарівщи-
ни» (4.10.2013), «Макарівщина в житті і творчості 
Тараса Шевченка» (31.01.2014), «Просвітництво 
«Просвіти» на Макарівщині» (7.02.2014), «Лист із 
Новосілок» (21.02.2014), «За радянської влади 
на Макарівщині були знищені майже всі храми» 
(16.05.2014), «Світлини із окупованого Макаро-
ва» (31.10.2014) та ін. Загалом у 2002–2016 рр. 
у «Макарівськіх вістях» побачили світ понад 150 
моїх статей.

Підсумовуючи, хочу подякувати усім ре-
дакторам, з якими за ці роки мені пощасти-
ло співпрацювати – Іванові Каруну, Валентині 
Шинтарьовій, Петру Сухенку, Максиму Кравче-
ні, а також Людмилі Григорівні Мех (редактор 
макарівської районної газети у 1983–1990 рр.), 
з якою, вже як головний редактор загальнодер-
жавної газети «Культура і життя», я дуже активно 
співпрацюю останнім часом.

Щиро вітаю мій рідний колектив «Макарів-
ських вістей» з ювілеєм, бажаю реалізувати усі 
творчі задуми! В нинішнього редакційного ко-
лективу, переконаний, попереду ще багато пе-
ремог, адже він має жагу до творення літопису 
рідного краю, до об’єктивного висвітлення сьо-
годення, не забуває про історію і надихає на нові 
звершення. 

Саме цим запалом «Макарівські вісті» й від-
різняються від багатьох районних газет в Украї-
ні. Бо дорогі вони кожному свідомому жителю й 
уродженцю Макарівщини.

Євген БУКЕт,
головний редактор газети «Культура 

і життя», почесний краєзнавець України.

п’ятНадцять років  з райоНкою 

Святкування ювілею

СьогодНішНій деНь 
в іСторії райоНу

20 січня 1947 року в с.Рожів утворено промколгосп ім.Сталіна шля-
хом об’єднання колгоспу «2-га п’ятирічка» та промартілі ім.Сталіна. (Рі-
шення виконкому Макарівської районної Ради).

(Використано інформацію, що міститься в архівному фонді № 1).
Юлія КРАВЕцЬ,

начальник архівного відділу райдержадміністрації.

19 січня голова 
Макарівської рай-
держадміністрації Т. 
Семенова спільно з 
першим заступником 
голови Макарівської 
райдержадміністра-
ції І. Багінською та 
заступником голови 
Макарівської рай-
д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї 
І. Рознаєм провела 
зустріч з в.о. військо-
вого комісара Мака-
рівського районного 
військового коміса-
ріату С. Єфрємовим 
та заступником вій-
ськового комісара Макарівського 
районного військового комісаріату 
з територіальної оборони Ф. Нежи-
венком щодо стану набору грома-
дян на службу за контрактом у лавах 
Збройних Сил України.

На військову службу за контрак-
том осіб рядового, сержантського і 
старшинського складу приймають-
ся:

- громадяни призивного віку, які 
мають вищу, професійно-технічну, 
повну або базову загальну середню 
освіту і не проходили строкової вій-
ськової служби;

- військовозобов’язані, а також 

жінки, які не мають військових звань 
офіцерського складу, з відповідною 
освітою та спеціальною підготов-
кою;

- військовослужбовці, які прохо-
дять строкову військову службу;

- військовослужбовці, які прохо-
дять військову службу за призовом 
під час мобілізації, на особливий 
період.

Вік для прийняття кандидатів на 
військову службу за контрактом на 
посади рядового, сержантського та 
старшинського складу становить від 
18 до 40 років. 

Сайт Макарівської 
райдержадміністрації.

зуСтріч щодо Набору 
каНдидатів На Службу 

за коНтрактом у лавах зСу
Цьогоріч у мене маленький ювілей – 15 років, 

відколи вийшла друком моя перша стаття у «Макарівських вістях». 
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– пане Леоніде, чи обіймали Ви ра-
ніше посаду депутата? Чому вирішили 
працювати у цьому напрямку?

– До цього був депутатом районної 
ради, тому трішки знаю цю «кухню». Коли 
кілька років тому вирішив балотуватися, 
то, в першу чергу, думав про те, як поді-
литися своїми ідеями з покращення життя 
людей і втілити їх разом із іншими депута-
тами.

З того часу, відверто кажучи, нічого й 
не змінилось. Але система, яка працюва-
ла до сьогодні, не давала зробити тих по-
кращень, які хотілося б втілити найперше.

– певно, за час Вашої роботи у цій 
сфері щось змінилося? як аналізує-
те роботу депутата, зважаючи на свій 
життєвий досвід?

– За час депутатської діяльності я зро-
зумів кілька речей. По-перше, якщо ти – 
депутат, то автоматично стаєш слугою на-
роду, а твоя громада – це велика родина, 
за яку відчуваєш мало не батьківську від-
повідальність. Та інакше й бути не може, 
адже кожен із обраних до влади осіб має 
представляти інтереси свого виборця. 

Інша сентенція – що посієш, те і по-
жнеш. Якщо навколо депутата розбрат і 
він не може розібратися із проблемами 
хоча би по своєму округу, то як він зможе 
представляти інтереси громади на рівнях  
вищих, та і взагалі вважати себе гідною 
людиною з відповідними професійними 
навичками? 

Ще один висновок із життєвого досві-
ду – не той гарний депутат, що найгучніше 
кричить. Чому? Бо через таких крикунів і 
твориться розбрат. Як на мене, у цих лю-
дей егоїстична любов до самих себе пе-
реважає альтруїстичне прагнення до зла-
годи у громаді, яке повинно бути основою 
діяльності кожного депутата. 

Звернімо увагу на минуле і старійшин, 

яких обирали люди до влади. Це були ро-
зумні, чесні та порядні громадяни, які по-
казували високий професіоналізм у своїй 
справі. Саме таким доручали керування 
громадою, тому у нас усіх є гідний наслі-
дування приклад. 

– на сьогодні, Ви є депутатом Ма-
карівської селищної ради. як працю-
ється у колективі? 

– Без перебільшення можу сказати, 
що із моїми колегами ми стали добрими 
друзями, адже часто спілкуємося і гуртом 
вирішуємо різноманітні питання. Вже дав-
но не звертаємо уваги на партійні ярлики, 
та це і неважливо, головне – робити спіль-
ну справу з хорошими людьми по розбу-
дові Макарова. 

Легко працюється, певно, ще й тому, 
що над нами є керівник, який вболіває за 
свою малу Батьківщину так само ревно. 
Вадим Токар, Макарівський селищний 
голова, завжди прислухається до думки 
депутатів, а ми, в свою чергу, також ради-
мося з ним по важливих для селища пи-
таннях. 

Звісно, у роботі депутата не можна 
обійтися без людської критики, а часом 
навіть незадоволення. Взяти хоча б пере-
будову парку в центрі селища і те, скільки 
негативу почув і депутатський корпус, і 
сам голова. Шкода, що будь-які реформи 
люди сприймають як прагнення «наживи» 
влади. 

Разом з тим, як же часто всі сподіва-
ються на те, що держава зробить і обла-
штує усе, та зробить це найкраще! При-
кро, але без громадської ініціативи нічого 
не зрушить з місця. Депутати потребують 
підтримки від своїх виборців, нових ідей 
та висвітлювання проблем, які турбують 
громадськість. Адже ми працюємо для 
того, щоб життя селища покращилося та 
полегшилося. Тому безпосередня участь 

у житті Макарова – незамінний фактор 
розвитку. 

– Що можете розповісти про свою 
депутатську діяльність?

– Говорити про депутатські досягнення 
особливо немає чого, якщо відбуваються 
зміни – ви їх бачите. Так, чиститься річка, 
будуються сквери, асфальтуємо дороги, 
слідкуємо за освітленням... Особисто по 
моєму округу теж є кілька питань, які пере-
бувають на стадії вирішення. Так, по вул. 
Димитрія Ростовського мешканці будинку 
не можуть вирішити між собою, куди кра-
ще їм встановити сміттєві баки. Суперечка 
виникла через те, що жителі іншої багато-
поверхівки викидають сміття до їх баків, 
це людей обурює. Також по вул. В.Стуса 
не прибирається пісок, що у літній період 
накопичується під тротуарами. У цьому ви-
падку селищна рада не може ніяк повпли-
вати на ситуацію, бо всі виїзні дороги – ра-
йонного підпорядкування, а у районному 
бюджеті немає грошей на таке прибиран-
ня. Селище ж не має права використову-
вати фінанси для цього виду роботи, бо це 
розтрата коштів не за призначенням. 

Довелося наймати людей чи-
сто з моєї ініціативи і прибрати 
пісок просто лопатами. Однак, 
чого б  самим жителям цієї вулиці 
не організувати невеликий субот-
ник та прибрати усе це? Якщо ми 
візьмемося за руки і зробимо не-
велику добру справу, то нам же в 
майбутньому буде приємніше ди-
витися на ту ж дорогу та їздити по 
ній, чи не так?

Ще одне питання, яке чекає ви-
рішення – велика яма по вул. Ди-
митрія Ростовського, і ця пробле-
ма була ще до нашого скликання. 
На сьогодні я бачу  два  варіанти 
вирішення питання – зробити там 
дренажну систему, або ж вста-
новити насоси для відкачування 
води. Сподіваюсь, що це питання 
вирішиться найближчим часом.

Звісно, люди звертаються 
за допомогою з приводу тих же 

субсидій, або інколи телефонують навіть 
тому, що не світить ліхтар на одній з ву-
лиць мого округу. Здавалося б, дрібниці, 
але і їх мені приємно вирішувати, адже 
роблячи добрі справи, відчуваєш себе ко-
рисним суспільству, а душа радіє, що ти 
допоміг. 

– які Ви бачите перспективи у роз-
витку Макарова та району?

– У нашого району прекрасні ресурси 
– є все для створення логістичних центрів, 
можна працювати в галузі сільського гос-
подарства, деревообробки, створити ши-
року сферу відпочинку – дозволяють водні 
ресурси. Тому, потрібно лише розвивати 
Макарівщину!

Звісно, такий розвиток неможливий 
без молоді. А наше покоління має підго-
тувати відповідний грунт для подальших 
змін на краще, адже Слово Боже гово-
рить: «Як наставиш юнака на початку шля-
ху, так він і постаріє, не зверне». Тож саме 
за молодими людьми – квітуче та благо-
получне майбутнє.

Спілкувалася Юлія ЗВЄРЬКОВА.

леонід димарчук: «депутат – це звичайНа людиНа!» 
Редакція «Макарівські вісті» вже друкувала інтерв’ю з одним із депутатів 

Макарівської селищної ради. у цьому ж номері – розмова із Леонідом Димар-
чуком, депутатом по округу №24.

Служба порятунку
 «101» інформує:

Проведено комплексне пожежно-профілак-
тичне відпрацювання житлового сектора.

18 січня працівниками Макарівського районно-
го сектора Головного управління ДСНС України у 
Київській області  відбулося комплексне пожежно-
профілактичне відпрацювання житлового сектору, 
об’єктів з масовим перебуванням людей та проти-
пожежного водопостачання розташованих на тери-
торії Липівської сільської ради.

В ході запланованих заходів рятувальники про-
вели протипожежний інструктаж з депутатським 
корпусом сільської ради. Особливу увагу приділя-
ли соціально незахищеним та багатодітним сім’ям, 
інвалідам, які потребують соціальної підтримки. 
Перевірили стан печей, оглянули електроприлади і 
надали поради по їх безпечному використанню.

А щоб господарі не забували правила пожежної 
безпеки, їм було роздано тематичні листівки. Ряту-
вальники рекомендували власникам житла в найко-
ротший термін усунути у своїх будинках виявлені не-
доліки, адже вони можуть призвести до виникнення 
пожежі.

Також з школярами були проведені бесіди з пи-
тань цивільного захисту, техногенної та пожежної 
безпеки в рамках громадської акції «Запобігти!  Вря-
тувати! Допомогти!».

Так, управлінням Пенсійного фонду 
України у Макарівському районі забез-
печено стале й в повному обсязі фінан-
сування пенсійних виплат у встановлені 
терміни. Виплата пенсії та грошової до-
помоги в районі проводиться об'єктами 
поштового зв'язку, через які отримують 
пенсію 8268 пенсіонерів (або 62,1% від 
загальної кількості пенсіонерів), та бан-
ківськими установами, через які отри-
мують пенсію 5048 пенсіонерів (або 
37,9%). 

Протягом 2016 року проведено два 
масових перерахунки пенсій, за ре-
зультатами якого перераховано пен-
сій 9785 пенсіонерам, середній розмір 
пенсій при цьому в порівнянні до по-
чатку року збільшився на 123,40 грн., та 
становить 1699,08 грн.

За 2016 рік сума видатків на пен-
сійні виплати склала 261,88 млн. грн. 
Середньомісячна виплата пенсій ста-
новить 21,82 млн. грн., а розмір серед-
ньоденної виплати  - майже 1,0 млн. 
грн. При цьому, надходження власних 
коштів за 2016 рік складає 60527,20 
тис. грн., відповідно забезпеченість 
власними коштами в районі на виплату 
пенсій лише 23,2 %. 

Станом на 01.01.2017 року на облі-
ку в управлінні перебуває 13370 пенсі-
онерів, з них більшість - 68,7 % (9156) 
становлять учасники ліквідації аварії на 
ЧАЕС та потерпілі внаслідок техноген-
ної атастрофи. 

Управлінням постійно проводить-
ся робота по призначенню, перера-
хунку пенсій та організації прийому 
громадян. Так, на даний час прийом 
громадян в управлінні організовано за 
принципом «єдиного вікна», що полег-
шує отримання послуг громадянами, 
які звернулися до управління.  Таким 
чином, за 2016 рік управлінням опра-
цьовано 13141 звернення громадян, за 
результатами, яких:

- призначено 447 нових пенсій;
- проведено 4684 індивідуальних 

перерахунків, в тому числі 1323 – за за-
явами пенсіонерів, тощо.

Під час прийому громадян спеці-
алісти управління надають змістовні 
консультації та роз’яснення з питань 
пенсійного забезпечення, переліку 
необхідних документів,  які необхідно 
подати для призначення пенсії, та інше.

У  громадян часто виникають про-
блемні питання при зборі і підготовці 
необхідних  документів, що підтверджу-
ють дані про стаж та заробітну плату 
працівників ліквідованих підприємств і, 
як наслідок, своєчасну та в повному об-
сязі реалізацію їх конституційних прав 
на пенсійне забезпечення. 

Для уникнення подібних проблем 
дуже важливо роботодавцям дотриму-
ватись вимог щодо збереження архів-
них документів та порядку їх передачі 
до архівних установ у випадку ліквіда-
ції, банкрутства, реорганізації підпри-
ємств, установ та організацій. 

Також для реалізації права на пен-
сійне забезпечення дуже важливо, 
щоб працівники отримували офіційну 
заробітну плату, бо саме у такому ви-
падку вони будуть соціально захищені, 
та набудуть необхідного страхового 
стажу. Адже однією з головних умов со-
ціального страхування, яка стосується 
включення періодів трудової діяльності 
кожної людини до її страхового стажу, є 
щомісячна сплата роботодавцями єди-
ного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування до 
органів Державної фіскальної служби 
України від імені цієї людини та за неї.  

Сьогодні існує багато випадків, коли 
працівники отримують офіційну зарп-
лату на рівні або меншу за мінімальну, а 
решту зарплати - «у конверті». Це явна 
ознака прихованої зайнятості, коли лю-
дей оформляють на роботу погодинно, 
проставляють їм у табелі робочого часу 
2 або 4 години, тоді як вони працюють 
по 8 годин на день. Відповідно й показу-
ють зарплату за 2 або 4 години, а решту  

- платять «у конвертах». У результаті лю-
дина втрачає велику частку майбутньої 
пенсії, або взагалі й право на неї.

Відповідно до ст.8 Закону України 
№ №1801-VIII від 21.12.2016 року «Про 
Державний бюджет України на 2017 
рік» з 1 січня установлено мінімальну 
заробітну плату у місячному розмірі – 
3200 гривень.

Кожен, хто працює, може перевіри-
ти на ВЕБ-порталі електронних послуг 
Пенсійного фонду України інформацію 
з Державного реєстру застрахованих 
осіб про суми заробітку, з яких сплаче-
но єдиний внесок та про періоди зара-
хування страхового стажу, а пенсіонер 
– ознайомитися з розміром пенсії. 

Для цього потрібно лише звернути-
ся із заявою до управління Пенсійного 
фонду України у Макарівському районі 
для отримання доступу до ВЕБ – порта-
лу. Також можлива он-лайн реєстрація 
за електронним цифровим підписом 
(ключем ЕПП). А далі справа за вами.

Змусити роботодавців чесно пла-
тити найманим працівникам зароблені 
гривні зможуть лише самі працівники. 
Тож, зваживши всі «за» і «проти» офіцій-
ного працевлаштування, працівникам 
слід робити правильний вибір!

Управління пенсійного фонду 
України у Макарівському 
районі Київської області.

Основними напрямками роботи Пенсійного фонду україни є своєчасне і в повному обсязі призначення, пере-
рахунок, виплата пенсій у відповідності з вимогами чинного законодавства та якісне обслуговування громадян.

«ПенСійне забезПечення громадян – 
Сьогодення та майбутнє»
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І ось ці Новорічні свята принесли нам ра-
дісну звістку, що 10 січня на нас чекають у Вер-
ховній Раді! Особисто для мене ця екскурсія 
стала знаменною, адже 2017 рік для мене – рік 
переходу на новий етап мого життя, вибір май-
бутньої професії. І мене, як громадянку Украї-
ни, цікавлять всі сторони суспільного життя. 

Одна з цих сторін – політика. І тому особли-
ві відчуття охопили мене, коли переступила по-
ріг Верховної Ради. За годину екскурсії уявила 
себе народним обранцем. Коли проходила ко-
ридорами Верховної Ради, уявляла, як у робочі 
дні вони наповнюються депутатами, які зустрі-
чаються, спілкуються та дискутують. 

Коли стояла за трибуною для прес-
конференцій, уявити не могла, як тут поміща-
ється 4 тисячі акредитованих журналістів, які 
навипередки намагаються  поставити запитан-
ня.

Нас було 22 журналістів-початківців. Ми 
спробували інсценувати прес-конференцію і 
відчули, яке навантаження  охоплює людину. 
Адже потрібно почути, зорієнтуватись і дати 
правильну відповідь кожному.

Потім нас підвели до картини художника 
Олексія Кулакова «Державотворення». Вона 
вразила нас своєю масштабністю: довжина 
8 метрів та ширина 2 метри. Розглядаючи цю 
картину та слухаючи її історичні дані, ми на 

мить уявили себе присут-
німи в той історичний день 
на засіданні  проголошення 
Незалежності нашої краї-
ни. Переглядаючи світлини, 
я помітила одну дивну річ: 
прапор, намальований на 
картині, був ніби розгорну-
тий над нашими головами, а 
ми ніби стали образами цієї 
картини. Це не тільки врази-
ло мене, а й викликало гор-
дість за те, що я – українка. 

Далі відвідали сесійний 
зал, і чомусь мені так спо-
добалось місце прем’єр-
міністра! Я уявила себе на 
тій посаді, які б закони впро-
вадила в життя, щоб наша 
країна ставала багатшою, 
могутнішою, і щоб всім лю-
дям в ній жилося краще. 
Звичайно, дивлячись по те-

лебаченню, здається, що сесійна зала вигля-
дає більшою за розмірами, але насправді, вона 
не така й велика. 

Коли ми оглядали приміщення, нам розпо-
віли про сучасне обладнання, розміщення де-
путатів у залі, про роботу системи голосування, 
показали місце Президента та місця службовців 
Кабінету Міністрів, також звернули увагу на те, де 
сидять помічники депутатів і журналісти. 

На кінець екскурсії Руслан Миколайович 
проявив свою гостинність та турботу до нас, 
пригостивши обідом в їдальні Верховної Ради. 
Обід, безумовно, всім сподобався, і ми, не 
стримуючись, ділились враженнями від поба-
ченого. 

Тож ми, юні журналісти, щиро вдячні Рус-
лану Миколайовичу та його помічникам: Лесі, 
Анні та Олені – за віру та підтримку в наших 
починаннях та за надану нам можливість по-
бувати у Верховній Раді, де ми дізнались про 
історію, архітектуру цієї будівлі. Маємо надію, 
що наша зустріч була не останньою. 

Олена ГРицАК,
вихованка дитячої телестудії «1+2» 

Макарівського цтДЮ 
імені Данила туптала.

незабутня поїздка
Пригадую 2016 рік… День захисту дітей. Саме тоді вперше я познайомилась та 

поспілкувалась з помічником народного депутата україни Руслана Миколайовича 
Сольвара  - Лесею Бурдик. І саме тоді вперше Леся дізналася про нашу дитячу теле-
студію. Потім були зустрічі на День незалежності та День Макарова. За цей час вона 
встигла оцінити нашу роботу, яка справила на неї враження, і вона розповіла про нас 
Руслану Миколайовичу. він люб’язно погодився запросити нас на екскурсію до вер-
ховної Ради.

Четвертий рік поспіль у Мака-
рівському Центрі творчості дітей та 
юнацтва імені Д.Туптала у святкові  
Рздвяні дні відбувається урочиста 
«Академія», присвячена Дню наро-
дження Святителя Димитрія Ростов-
ського - великого макарівця Данила 
Туптала. 

Організаторами заходу є фоль-
клорно-етнографічний гурток «Ди-
вокрай» Центру (керівник Тамара 
Отрох), дирекція закладу та Макарів-
ське вікаріатство Української Право-
славної Церкви (архімандрит Філа-
рет (Єгоров). У заході  беруть участь 
співочі колективи Макарівщини та 

Київської області, поети Макарів-
ської організації Конгресу літера-
торів України та літстудії «Сузір'я», 
гуртківці ЦТДЮ, гості.

Цього разу «Академію» було при-
свячено дитячим рокам Святителя, 
що пройшли у Макарові. Тому й віта-
ли Його і присутніх Різдвяними піс-
нями вокальні колективи «Дивокрай» 
(ЦТДЮ, керівник Тамара Отрох), «Ка-
линове гроно» та ансамбль «Маль-
ви» (с.Липівка, керівник Анатолій 
Дем’янчук), «Сік землі»  (с. Лишня) та 
лауреат  Всеукраїнських вокальних 
конкурсів ансамбль «Свят-Коло» під 
керівництвом лауреата Національної 
премії імені Тараса Шевченка, за-
служеного діяча мистецтв України 
Віктора Степурка. Канти Святителя 
та духовні пісні (на слова Ігоря Го-
денкова, музика і аранжування Ві-
ктора Степурка) у виконанні «Свят-
Коло» дійсно були неперевершені!

Співак Михайло Кухар також да-
рував свої пісні макарівцям, одна з 
яких, написана на вірш поетеси Га-
лини Герасименко, допомогла всім 
поринути в атмосферу дитячих років 
малого Данилка... А ще дуже сподо-
балися глядачам виступ юних артис-
тів з Молдови – Габріела та Чупріяна 
Євсіменків.

Перед присутніми виступили 
директор ЦТДЮ імені Д.Туптала На-
талія Кубай, архімандрит Філарет 
(Єгоров), який передав вітання при-
сутнім від Макарівського архієпис-
копа Іларія, поет, голова Київської 
обласної організації Конгресу літе-

раторів України Ігор Годенков із ві-
ршами, присвяченими Святителю.

Оскільки  цими днями колективу 
«Свят-Коло» виповнилося 25 років, 
його учасників було нагороджено 
«Подяками» за плідну співпрацю і 
великі творчі досягнення - від відді-
лу освіти, фізкультури і спорту  рай-
держадміністрації та Макарівського 
ЦТДЮ, а також від архієпископа Ма-
карівського Іларія.

Всі присутні, малі й дорослі, 
отримали від о.Філарета солодкі 
подарунки та церковні календарі на 
згадку про свято. Для бажаючих за-
відувач кімнатою-музеєм Святителя 
Димитрія Ростовського Ігор Годен-
ков провів екскурсію, та подарував 
гостям на згадку 14-й (міжнародний) 
альманах літстудії «Сузір'я» - «Час 
Любові» (Київ, 2016),  редактором 
якого він є.

Інф. «М.в.».

Починати новий рік із цікавих подій стало 
доброю традицією для шанувальників твор-
чості митця. Вже п’ятий рік поспіль директор 
музею Галина Ярова — добрий друг Анатолія 
Петровича — гостинно відчиняє його двері 
для відвідувачів, яким іменинник щоразу дарує 
нову святково-мистецьку феєрію. 

Помилувати око картинами та наснажити 
душу яскравими враженнями прийшли понад 
півсотні гостей, серед яких — відомий компози-
тор, лауреат Національної премії України імені 
Тараса Шевченка, керівник ансамблю духовної 
музики «Свят-Коло» Віктор Степурко, бард із 
Макарова Володимир Хоменко, письменник, 
член національних спілок кінематографістів та 
журналістів України Владислав Таранюк, відо-
мий художник Володимир Гарбуз, поет і жур-
наліст Микола Цивірко, скульптор Володимир 
Щур та Заслужений художник України Анатолій 
Валієв, Заслужені діячі мистецтв України актор 
Василь Довжик і професор кафедри графічних 
мистецтв Національної академії мистецтв та 
архітектури Віталій Мітченко…

Ідея організувати унікальну виставку на-
родилася в Анатолія Марчука, коли він почув 
авторську пісню Володимира Хоменка в аран-
жуванні Віктора Степурка «Коло друзів», у якої 
й «позичив» назву. 

За кількадесят років роботи над образами, 
розповідає митець, назбиралося чималенько 
портретів. У цій експозиції представлена 61 

робота. Різноманіття та складність ви-
користаних технік вражає: ліногравюра, 
літографія, офорт, акварель, олія, вугіл-
ля, сангіна, туш, крейда, сепія, олівець, 
фломастер, кулькова ручка… за цими 
«сухими» термінами — обличчя дорогих 
для Анатолія Марчука людей, ставлен-
ня до яких він промовисто висловлює  в 
картинах. 

Митець — щира і відкрита особистість, 
залюблена у світ, яка, за висловом Анатолія 
Валієва, не просто проживає своє життя, а 
віддає його Україні, суспільству, що особливо 
відчувається в його роботах. Кожна людина, 
зображена на портреті, — із «живою» душею й 
променистими очима, вихоплена рукою май-
стра із шаленої круговерті буднів і закарбована 
у Вічності. У шаржах тонко й іскрометно, із не-
вимовним душевним теплом та любов’ю спій-
мано й передано характери їх героїв, так що 
досить одного погляду, щоб скласти уявлення 
навіть про ту людину, яку особисто не знаєш. 

Та це й цілком закономірно, адже скрупу-
льозності, наполегливості, енергійності май-
стра немає меж. Селянський син, він успад-
кував працьовитість українського народу, 
віртуозно огранивши свій талант. Особливий 
магнетизм творчості Анатолія Марчука (а пор-
трети і шаржі —це лише невелика частина ба-
гатоликої особистості митця) — в тому, що в 
його роботах відчувається, за висловом побра-
тима по пензлю Володимира Гарбуза, «справ-
жня школа: на картинах є і колір, і дух».

Хочеться виокремити один портрет, нари-
сований олівцем. З картини замислено спо-
глядає світ літня жінка — бабуся художника 
Федора. Це перша робота Анатолія Петровича 
в цьому жанрі, якій торік виповнилося 40 років. 

Натхненно зображені батько митця Петро 

та сестра Тамара. На виставці представлено 
також 10 автопортретів та п’ять його портретів, 
виконаних колегами, зокрема членами Наці-
ональної спілки художників України Олексан-
дром Рожковим, Ольгою Карпенко та Оксаною 
Карпус. Милують очі портрети побратимів і 
посестер по пензлю: заслуженого  художника 
України Михайла Демцю, живописців Марка 
Гейка, Олександра Бордюха, Євгена Леляха, 
Віктора Романова, Наталії Моцак та Олени 
Придувалової; письменниці Анни Багряної; 
митців, які привели Анатолія Марчука у світ об-
разів, — першого вчителя, Заслуженого худож-
ника України Миколи Родіна та Івана Красного. 
Дружнього шаржу удостоїлися майстер худож-
нього слова, Герой України Анатолій Палама-
ренко, Віктор Степурко, Владислав Таранюк 
(остання робота — «найсвіжіша», її Анатолій 
Петрович закінчував уже в новому році, який 
зустрічав, за традицією, з пензлем в руці, тож 
завершив портрет вранці й ще «тепленьким» 
привіз до відкриття виставки, що починалась о 
16-й годині).

Окремої уваги гідна робота під знаковою 
назвою «Портрет маестро». На картині — на-
родний художник України, лауреат Національ-
ної премії України імені Тараса Шевченка Іван 
Марчук. Портрет чекав оцінки майстра довгих 
11 років, й ось, Нарешті, цей живописець зміг 
прийти на виставку. Зустріч двох Марчуків — 
Івана та Анатолія — була надзвичайно теплою. 
Вражений піднесеною атмосферою мистець-
кого дійства та високохудожністю свого пор-
трета, Іван Степанович привітав іменинника 
та гостей, побажавши усім натхнення й нових 
звершень.

Анатолію Петровичу вдалося — втім, як і 
завжди, — влаштувати справжній Новий рік — 
із веселощами та подарунками: було оголоше-

но конкурс на найкращий відгук. Пере-
можець від сильної половини людства 
— композитор Володимир Зубицький — 
отримав офорт майстра «Андріївський 
узвіз», від прекрасної половини — моло-
дий науковець Юлія Румянцева — ката-
лог «Акварель».

П’ять примірників цього видання 
було придбано гостями під час імпро-
візованого аукціону. Виручені кошти 
Анатолій Петрович передав на потреби 

Музею гетьманства. Добрі друзі іменинника 
Володимир Хоменко та Віктор Степурко пре-
зентували йому подарунок — пісню «Анатолій 
Марчук» (вірш журналіста Олександра Каву-
ненка «Лівиця», присвячений художникові, по-
кладений на музику).

На жаль, не всі змогли дістатися Музею 
гетьманства, щоб на власні очі побачити уні-
кальні роботи майстра і насолодитися незви-
чайним дійством. Тому державний та громад-
ський діяч, екс-міністр культури Ігор Ліховий, 
Заслужений діяч культури України, відомий 
журналіст Володимир Біленко, народні артис-
ти України Іван Гамкало й Михайло Чембержі та 
письменник, лауреат численних літературних 
премій Євген Дудар висловили щирі вітання і 
теплі побажання, зателефонувавши  Анатолію 
Петровичу.

А далі на гостей чекав справжній бенкет, 
здатний задовольнити смакинайвибагливіших 
гурманів, адже, крім решти смачнючих україн-
ських страв, за доброю традицією «приплив-
ли» до святкового столу брендові карасі у сме-
тані, вправно приготовані господарем, котрий 
є чудовим кулінаром та вдатним рибалкою. До-
дали неповторного колориту напої із цілющих 
козичанських трав.

Існує таке повір’я: як Новий рік зустрінеш, 
так його і проведеш. Побувавши на мистець-
кій феєрії в Анатолія Марчука, автор цих рядків 
може сміливо стверджувати, що в усіх, кого 
щедро обдарував господар увагою і душевним 
теплом, наситивши душі різнобарв’ям вра-
жень, рік буде багатим на цікаві події.

Марина САБАДАШ, 
член національної спілки 

журналістів України.
Фото Віктора пОпОВА.

Слідом за подією:

миСтецька феєрія у колі друзів
Для справжнього майстра найкращий відпочинок — заняття улюбленою спра-

вою. І славний уродженець Макарівщини Заслужений художник україни анато-
лій Марчук вкотре довів це твердження, відкривши в столичному Музеї гетьман-
ства виставку портрету та шаржу «коло друзів» у перший день нового року й, за 
символічним збігом, у день свого 61-річчя. 

урочиСта «академія», 
приСвячеНа дНю  НароджеННя 

Святителя 
димитрія роСтовСького
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Із Харкова 18 січня 1942 р.  
вирушив перший ешелон 

із добровольцями на роботи до 
Німеччини. Проте досить швид-
ко цей процес із добровільного 
перетвориться на примусовий. 
Загалом за період гітлерівської 
окупації з України було вивезено 
понад 2 млн. остарбайтерів (ро-
бітників зі Сходу). 

Ми у своїй статті спробуємо 
встановити кількість вивезених з 
Макарівського району. Основою 
для нашого аналізу статистичних 
даних стали «Хронологічні довід-
ки». Це унікальні архівні колекції 
документів, які були зібрані під 
час війни й у перші повоєнні роки. 
Вони містять матеріали у вигляді 
різноманітних інформаційних 
«довідок про окупацію». Подібні 
документи частково зберігають-
ся  в архівному відділі Макарів-
ської  райдержадміністрації та 
у повному обсязі у Державному 
архіві Київської області.

Також насиченим для підра-
хунку вивезених на роботи до Ні-
меччини, є накази, розпоряджен-
ня, звіти, довідки Макарівської та 
Бишівської районних управ, які 
теж зберігаються в ДАКО.

Актуальним для виявлення 
географії вивезення та умов жит-
тя примусових робітників є листи 
остарбайтерів, які були надісла-
ні з Німеччини і зберігаються в 
ДАКО.

3 перших днів нацистської 
окупації в Україні примусова пра-
ця вводилася в систему. 5 серпня 
1941 р. райхсміністр окупова-
них східних областей А. Розен-
берг видав розпорядження про 
обов’язкову трудову повинність 
для цивільних громадян віком від 
18 до 45 років. Це ж рішення «про 
впровадження обов’язку праці в 
зайнятих місцевостях» підтвер-
джувалося райхскомісаром Укра-
їни Е. Кохом указом від 21 листо-
пада 1941 р. Поступово одним із 
найважливіших профілів підоку-
паційного життя стали арбайт-
самти або установи праці, біржі 
праці, як їх ще називали – органи 
одночасно окупаційної влади та 
загальнонімецької служби праці. 
У кожному великому обласному, 
районному місті були створені 
подібні установи, завданням яких 
було взяти на облік усе працез-
датне населення. 

Довгий час вважалося, що в 
Макарові подібного закладу оку-
паційна влада не відкрила, але ми-
нулого року у ДАКО було віднай-

дено документ, який підтвердив 
функціонування в Макарові біржі 
праці. Проте на даний момент не 
можливо  встановити адресу, де 
вона розташовувалася.

Результати перепису насе-
лення Макарівщини, який 

завершився навесні 1942 р., по-
казали, що потенціал робочої 
сили в окупованих районах зна-
чно скоротився внаслідок мобі-
лізації чоловічого населення до 
армії, радянську евакуацію й ре-
пресивні дії німецьких спецслужб 
та каральних органів (у тому числі 
й розстріли цивільного населен-
ня). На 1 квітня 1942 р. у Макарів-
ському та Бишівському районах 
було зареєстровано 73 852 осіб, 
тобто майже на 8 000 менше, ніж 
до війни.

Обчислення за даними гро-
мадських господарств Макарів-
ського району свідчать, що на 
весну 1942 р. населення віком від 
16 до 55 років становило 42% від 
загальної кількості жителів цього 
району. Отже, можемо припус-
тити, що в селах Макарівщини 
потенціал робочої сили був ве-
ликим. А тому вже у листопаді по 
всіх селах району були встанов-
лені великі дошки для розміщен-
ня оголошень окупаційної влади, 
а з початком 1942 р. на них стали 
з’являтися заклики їхати на робо-
ти до Німеччини.

На сьогодні ще не встанов-
лено, яку газету читали мешкан-
ці Макарівщини за гітлерівської 

окупації, проте уже достовірно 
відомо, що дві макарівські дру-
карні видавали велику кількість 
листівок, зокрема і оголошення 
про «рай» в Німеччині. 

В ДАКО вдалося відшукати 
зразки двох подібної продукції 
друкарень. 

На них не зазначено дати 
видання, проте зі змісту можна 
встановити, що листівка «Робіт-
ники, Робітниці!» надрукована 
на початку 1942 р. У ній йде мова 
про надання всіх благ родинам 
тих,  хто добровільно поїде на 
роботи. А такими закликами оку-
паційна влада користувалася на 
початковому етапі вербувальної 
кампанії. 

В ДАКО зберігається кілька 
зразків заяв від сімей робітників, 

які працюють у Німеччині, на ви-
дачу продуктів харчування.

Лютий – березень 1942 р. 
пройшов у Макарівщині під зна-
ком добровільних поїздок до Тре-
тього райху. Коли ж у квітні 1942 
р. необхідно було різко збільшити 
число завербованих робочих рук, 
то заходи по найму доводилося 
проводити виключно примусо-
вими методами, незважаючи на 
пропаговану «добровільність» 
подібної акції.

За визначеною районною 
окупаційною адміністраці-

єю кількістю робітників керівники 
села – староста чи комендант, 
начальник поліції, писар – визна-
чали конкретних осіб, які мусили 
поїхати цього разу до Німеччини, 
за допомогою поліції збирали 
людей, доставляли в Макарів на 
біржу праці, а звідти – до Києва. 
На жаль, ми маємо досить урив-
часті відомості окупаційних уста-
нов про кількість депортованих у 
цей час людей. Окремі докумен-
ти свідчать про велику кількість 
втікачів під час переїзду з Мака-
рова до Києва.

У березні 1943 р. було ого-
лошено про мобілізацію пра-
цездатних чоловіків і жінок 1923 
– 1925 р. н. Про добровільність 
навіть у пропагандистських ого-
лошеннях не йшлося. Тепер це 
був обов'язок. І саме у цей час у 
Макарові відруковується листівка 
«Українці!». 

Німецькі чиновники виходи-
ли з такого розрахунку, що мо-
білізація даних вікових категорій 
становитиме майже 6 % від за-
гальної кількості місцевого на-
селення. У наказі Е. Коха суворо 
наголошувалося, що звільнення 
від мобілізації осіб зазначених ві-
кових категорій обмежується ви-
ключно одиничними випадками й 
може стосуватися тільки непра-
цездатних осіб або фахівців дуже 
важливих професій. У ДАКО нами 
відшукано лише кілька довідок 
про звільнення від виїзду на ро-
боти мешканців Макарівщини, які 
датуються 1943 р.

Наскільки успішною була ак-
ція 1943 р. в Макарівському ра-
йоні, ми можемо судити з доволі 
уривчастих повідомлень. Серед 
загальних тенденцій варто назва-
ти такі. Кількість депортованих у 
1943 р. майже з усіх сіл району 
була значно меншою, ніж у 1942 

р. Причиною цього могло бути й 
загальне виснаження трудових 
ресурсів, а також більш активний 
опір населення.

За  листами остарбайтерів 
Макарівщини, які зберігаються в 
ДАКО, можливо встановити міс-
ця перебування найманих робіт-
ників. Вони, як свідчать листи, 
потрапляли у  різноманітні міста 
Райху. Серед адрес місця від-
правлення згадуються – Гота, 
Лейпціг, Гамбург. 

Крім того, велика кількість 
остарбайтерів Макарівщини по-
трапила в інші європейські краї-
ни. 

Зокрема в Макарів ряд листів 
надійшли  з Брюсселя. 

Для з’ясування чисель-
ності вивезеного з Ма-

карівщини до Райху населення 
ми використовували документи 
німецьких окупаційних установ 
у Макарівському та Бишівсько-
му районах, органів місцевого 
управління, які безпосередньо 
проводили вербування цивіль-
ного населення, та документи 
радянських органів влади, котрі 
займалися підрахунками приму-
сових робітників.

Окупаційна влада намагалася 
проводити точний облік робочої 

сили. Та, на жаль, німецькі статис-
тичні документи, що є у нашому 
розпорядженні, не дають можли-
вості визначити загальну кількість 
депортованих робітників з Мака-
рівщини. Численні звіти, донесен-
ня містять, в основному, проміжну 
інформацію: про відправку окре-
мих транспортів до Німеччини або 
підсумкові відомості про вивезен-
ня робітників за певні періоди, що 
важко підсумувати. 

Радянські обчислення ви-
везеного населення виявилися 
такими: на початку 1960-х років 
в Інституті історії партії при ЦК 
КП(б)У розпочалася підготовка 
тритомного видання «Україн-
ська РСР у Великій Вітчизняній 
війні Радянського Союзу 1941 
– 1945рр.». Для цього в 1963 – 
1965рр. за вказівкою ЦК КПУ 
в Київській області здійснюва-
лася перевірка вивезеного до 
Німеччини населення на осно-
ві «Хронологічних довідок про 
тимчасову фашистську окупацію 

населених пунктів Київської об-
ласті та їх звільнення Червоною 
Армією (1941 – 1944 рр.). Ці відо-
мості опублікували в заключному 
томі згадуваного видання. Згідно 
з цими переобчисленнями отри-
мали цифру – 169 979, але по ра-
йонах цифри не зазначили. 

Ще раніше, у 1948 р. ко-
лективом істориків під 

керівництвом Ф. Шевченка був 
складений «Хронологічний до-
відник про тимчасову окупацію 
німецько-фашистськими загарб-
никами населених пунктів Київ-
щини та визволення Червоною 
Армією», який зберігається в 
ДАКО. 

Згідно з цими  даними загаль-
на кількість вивезених по Мака-
рівському і Бишівському районах 
– 2 977 (1 910 і 1 067).

Порівняння даних «Хроноло-
гічних довідок» та «Хронологіч-
ного довідника» викликає чимало 
запитань. Найперше – стосовно 
достовірності вказаної інфор-
мації та ретельності підрахунків. 
Дійсно, точність інформації про 
кількість вивезених до Німеччини 
громадян великою мірою зале-
жала від відповідальності людей, 
які складали «Хронологічну до-
відку». 

До того ж в умовах продо-
вження війни, руйнувань, коли 
значна частина мешканців села 
перебувала далеко від своєї до-
мівки, а матеріалів сільської 
управи часів окупації не збере-
глося, це було досить складним 
завданням. А якщо врахувати, що 
деякі населені пункти були цілком 

чи повністю спалені, жителі – ви-
везені до Німеччини, то подібне 
завдання в 1944 р. виглядало 
взагалі нереальним.

Можливо, із цієї причини в 
1946 – 1947 рр. сільські ради 
знову подавали інформацію про 
роки окупації. Цього разу хроно-
логічні довідки мали чітко визна-
чену лаконічну форму, а дані про 
кількість загиблих та вивезених 
до Німеччини громадян підтвер-
джувалися списками. В окремих 
селах  Макарівщини зустрічають-
ся довідки як 1944 р., так і 1947 
р., що дає можливість порівняти 
цю інформацію. Слід зазначити, 
що кількість вивезених у нацист-
ську неволю, за даними 1947 р., в 
окремих селах збільшується від-
сотків на 10, але найчастіше збі-
гається. Списки містять прізвища 
жителів, їх рік народження, іноді 
вказувалася й дата вивезення, 
що надає більшої достовірності 
цьому історично-
му документу.

З ГЛИБИН ІСТОРІЇ:

«передаю тобі далекоСтороННій 

гамбурзький привіт!»

18 січня 2017 р. в україні встановлено День пам’яті з нагоди 75-х роковин примусового 
вивезення населення україни в німеччину. 

' стор.  9.'
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примітка: Цифрові позначки у програмах 
вказують на класифікацію:
(2) 2 категорія - передачу або фільм можна 
дивитися дітям лише  у присутності батьків;
(3) 3 категорія - можна дивитися особам, 
яким виповнився 21 рік.

•

•

   понеділок, 23 січня

вівторок, 24 січня

середа, 25 січня

неділя, 22 січня

перший 
національний

6.00 свiт православ`я
6.30, 7.00, 8.10, 23.15, 0.15 Погода
6.35 На слуху
7.05 тепло.ua
7.20, 23.30 Золотий гусак
8.15 смакота
8.35 Паспортний сервiс
8.45, 0.20 телемагазин
9.00 Д/ф "Легiон"
9.55 Концертна програма оль-

ги Чубарєвої "Єднаймося!"
11.25 спогади
11.55 Бiатлон. Кубок свiту. VI 

етап. Мас-старт 15 км
12.50 театральнi сезони
13.35 Мистецькi iсторiї
13.50 Фольк-music
15.00 твiй дiм 2
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. VI 

етап. Естафета 4х6 км
17.20 т/с "Епоха честi"
20.00 Д/ф "сiмдесятники. 

Юрiй Iллєнко"
20.30 Перша шпальта
21.00, 5.35 Новини
21.30 спорт. тиждень
22.00 #@)?$0 з Майклом Щуром

22.35 Зiрки на Першому
23.00 свiт on-line
23.20 територiя закону
1.20 Музичне турне
2.30 Чоловiчий клуб. спорт
3.15 Х/ф "ЖИТЕЙСЬКЕ МОРЕ"
4.45 Д/ф "сергiй Корольов. 

Початок"
Канал "1+1"

6.25 Х/ф "ГЕПАРД"
8.05 Недiля з Кварталом
9.00 Лото-Забава
9.40 М/ф "Маша i ведмiдь"
10.05 тсН
11.00 свiт навиворiт 8
15.50 Х/ф "ДРУЗI ДРУЗIВ". (2)
17.40 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНИ 

УДАЧI"
19.30, 5.15 тсН-тиждень
21.00 Голос країни 7
23.15 Х/ф "ВЛАДА ВОГНЮ"
1.10 Аргумент Кiно
1.50 Х/ф "ЖЕРТВОПРИНО-

ШЕННЯ". (2)
IнТер

5.45 "Подробицi" - "Час"
6.15 Х/ф "НЕЗНАЙКО З НА-

ШОГО ДВОРУ"
9.00 Готуємо разом

10.00 орел i решка. 
Навколосвiтня подорож

11.00 орел i решка. Шопiнг
12.10 т/с "Шкiдливi поради"
16.10 т/с "Варенька. Наперекiр 

долi"
20.00 Подробицi тижня
21.30 т/с "Братськi узи"
1.25 Х/ф "СКРИНЬКА МАРIЇ 

МЕДIЧI"
ноВий Канал

3.25, 1.10 Зона ночi
6.25, 8.15 Kids` Time
6.30 М/ф "Панда Кунг-фу"
8.20 Х/ф "ГОНИТВА". (2)
10.20 т/с "одного разу в казцi"
13.55 Х/ф "КАРАТЕ-ПАЦАН". (2)
16.45 Х/ф "ЗЕМЛЯ ПIСЛЯ 

НАШОЇ ЕРИ". (2)
18.45 Х/ф "ЕЛIЗIУМ". (2)
21.00 Х/ф "РАЙОН №9". (2)
23.10 Х/ф "МАРС АТАКУЄ". (2)

СТБ
5.55 ВусоЛапоХвiст
7.00 Все буде добре!
9.00 Все буде смачно!
10.20 Караоке на Майданi
11.15 Україна має талант! Дiти
14.20 Х/ф "ПОДIЛИСЬ ЩАС-

ТЯМ СВОЇМ"
19.00 Битва екстрасенсiв
20.40 слiдство ведуть екстра-

сенси

ICTV
5.25, 7.55 Великi авантюристи
8.50 Не дай себе ошукати
10.40 стоп-5
12.30, 13.00 Х/ф "ВУЛИЧНИЙ 

БОЄЦЬ". (2)
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф "СКЕЛЕЛАЗ". (2)
16.20 Х/ф "СТАР ТРЕК". (2)
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф "СТАР ТРЕК. 

ВIДПЛАТА". (2)
21.40 Х/ф "КУЛЯ В ЛОБ". (2)
23.10 Х/ф "АДРЕНАЛIН. ВИ-

СОКА НАПРУГА". (3)
0.50 Х/ф "ШВИДШЕ КУЛI". (3)
2.30 т/с "Код Костянтина". (2)

Канал "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Нове Шалене вiдео по-

українськи
9.00 Бушидо
10.30, 14.00 роби бiзнес
11.00 Д/ф "Помста природи"
14.25 Х/ф "МАСКА НIНДЗЯ". (2)
16.15 Х/ф "ТАЄМНI АГЕНТИ". (2)
18.20 Х/ф "ШАХ I МАТ". (2)
20.10 Х/ф "ПОГРАБУВАННЯ 

КАЗИНО". (2)
22.00 Х/ф "ЧУВАКИ Й ДРА-

КОНИ". (2)
0.05 Змiшанi єдиноборства. UFC
2.20 Х/ф "КАМIННА ДУША"

ТонIС
6.00, 22.05 Х/ф "ЗОЛОТО 

АПАЧIВ"
7.50 Натхнення
8.00, 12.25, 20.55 Погода
9.50 супервiдчуття
11.00 Щоденники Другої 

свiтової вiйни: день за днем
13.35 Будьте здоровi!
14.00 Teen-клуб
15.05 Життя в цифрi
15.30 соцiальний статус: ваша 

пенсiя
16.05 Х/ф "ТУЗ"
17.55 творчий вечiр Петра Маги
20.00 Цивiлiзацiя Incognita
20.15 Кумири
20.35 свiтськi хронiки
21.00 "Шеф-кухар країни" з М. 

Поплавським
21.40 Євромакс
0.05 т/с "Щоденники Червоно-

го Черевичка". (3)
1.20 т/с "Нiч чорних краваток". (3)
1.50 т/с "Життя на вершинi". (3)
2.50 т/с "Вихiдний, пiсля 

опiвночi". (3)
3.55 Rock Time з Петром 

Полтарєвим
4.50 Абетка життя Миколи сивого

Канал "УКраЇна"
6.50 Подiї
7.40 Зоряний шлях

9.15 т/с "Криве дзеркало душi". (2)
13.10 т/с "Мати i мачуха"
17.00 т/с "Жiнки в любовi"
19.00, 5.50 Подiї тижня з оле-

гом Панютою
20.00 т/с "Жiнки в любовi". (2)
21.40 т/с "Нелюбий". (2)
1.10 т/с "райське мiсце"
5.00 реальна мiстика

ТеТ
6.00 Малята-твiйнята
6.45 М/с "Козаки. Футбол"
7.10 Байдикiвка
7.35 М/с "Елвiн i бурундуки"
8.00 МультМiкс
9.50 М/с "Дора-мандрiвниця"
10.45 Х/ф "ЕННI КЛАУС 

ПРИЇЖДЖАЄ"
12.25 Х/ф "БIЛОСНIЖКА"
13.35 Х/ф "РУСАЛОНЬКА"
14.45, 4.30 Вiталька
16.40, 18.50, 22.00, 2.50 Країна У
17.45, 19.50 одного разу пiд 

Полтавою

20.55 танька i Володька
23.00 розсмiши комiка
0.00 т/с "отже". (3)
0.35 т/с "свiтлофор". (2)
1.35 Шпiлiвiлi
2.00 теорiя зради

нТн
6.25 Х/ф "СЛУХАТИ У 

ВIДСIКАХ"
9.00 т/с "Агентство НЛс 2". (2)
12.30 Х/ф "ПОЗАЗЕМНИЙ"
15.00 Х/ф "СIМ ДНIВ ДО 

ВЕСIЛЛЯ"
16.45 Легенди карного роз-

шуку
19.00 т/с "смертельний 

танець". (2)
22.45 Х/ф "МИСЛИВЦI ЗА 

РОЗУМОМ". (3)
0.45 Х/ф "ПИЛА: ГРА НА ВИ-

ЖИВАННЯ". (3)
2.40 Х/ф "ВУЛИЦI КРОВI". (3)
4.10 речДоК
4.40 Легенди бандитської одеси

перший 
національний

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 5.10 Новини

6.10, 7.10, 8.10 спорт
6.15, 8.15 АгроЕра
6.20, 7.15, 8.20, 15.15, 23.30, 0.15 

Погода
6.25, 23.00 Золотий гусак
6.45, 7.45, 8.25 смакота
7.20, 23.35 На слуху
8.35 Паспортний сервiс
8.45, 0.20 телемагазин
9.00 Бiатлон. Кубок свiту. VI 

етап. Мас-старт 15 км
9.55 Бiатлон. Кубок свiту. VI 

етап. Естафета 4х6 км
11.30 спорт. тиждень
11.55 орегонський путiвник
12.25 суспiльний унiверситет
13.15 Борхес
14.00 Д/ф "Iван Драч. Крiзь час 

i слово"
15.30 Фольк-music
16.40, 3.20 т/с "Анна Пiль"
17.30 твiй дiм 2
17.50 Вiкно до Америки
18.20, 1.20 Новинний блок
19.00, 1.50 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень

20.20, 4.40 Про головне
21.30, 5.35 Новини. спорт
21.50 т/с "Епоха честi"
22.35 обличчя вiйни
22.55, 5.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки

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

16.45, 19.30 тсН
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 снiданок 

з "1+1"
9.30, 12.20, 5.10 спецiальний 

випуск. Вечiрнiй квартал
13.00 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНИ 

УДАЧI"
14.50 Вечiрнiй квартал
17.15 Х/ф "КОХАННЯ ПРО-

ТИ ДОЛI"
20.15 Х/ф "ОБЕРЕЖНО! 

ПРЕДКИ В ХАТI"
22.15, 1.10 свiт навиворiт 8
23.20, 2.10 Х/ф "ШЕРЛОК 2: 

СОБАКИ БАСКЕРВIЛЯ"
IнТер

4.30 Подробицi тижня
6.00 М/ф
6.20, 13.30 "слiдство вели..." з 

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

Новини

7.15, 8.10 ранок з Iнтером
9.20 Х/ф "КАЗКА ПРО 

ЖIНКУ I ЧОЛОВIКА"
11.10, 12.25 Х/ф "ВАРЕНЬКА"
15.15 Чекай на мене
18.00, 19.00 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
21.00 т/с "райськi яблучка"
23.40 т/с "Варенька. Випро-

бування любовi"
1.25 "Подробицi" - "Час"
2.15 Вiйна всерединi нас. 

Грибковi iнфекцiї
3.00 Х/ф "ТОПIНАМБУРИ"

ноВий Канал
3.00, 2.25 Зона ночi
4.40, 18.00 Абзац
5.30, 8.10 Kids` Time
5.35 М/с "турбо"
7.00 М/с "Iсторiї тома i Джерi"
8.15 Х/ф "ЯМАКАСI, АБО 

НОВI САМУРАЇ". (2)
10.00 Х/ф "ГОНИТВА". (2)
12.05 Х/ф "ЕЛIЗIУМ". (2)
14.10 Х/ф "ЯВИЩЕ". (2)
16.00, 19.00 ревiзор
21.00 Пристрастi за ревiзором
0.10 Х/ф "27 ВЕСIЛЬ"
2.20 служба розшуку дiтей

СТБ
6.40, 15.50 Все буде добре!
8.45 Зiркове життя

9.45 Х/ф "МАША". (2)
11.40 Х/ф "ДРУЖИНА ЗА 

КОНТРАКТОМ"
13.25 Битва екстрасенсiв 14
18.00, 22.00 Вiкна-Новини
18.30, 23.15 т/с "Коли ми вдома"
20.00, 22.45 Україна має та-

лант! Дiти
0.50 Х-Фактор 7

ICTV
5.30 служба розшуку дiтей
5.35 Провокатор
6.25 Дивитись усiм!
7.20 Факти
7.50, 19.20 Надзвичайнi нови-

ни з К. стогнiєм
8.45 Факти. ранок
9.15 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. стогнiєм
10.00 Антизомбi
10.55 секретний фронт
11.50, 13.20 Х/ф "БIЛА IМЛА". 

(2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Х/ф "КУЛЯ В ЛОБ". (2)
16.10 Х/ф "СТАР ТРЕК. 

ВIДПЛАТА". (2)
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.20 Бiльше нiж правда
21.20 т/с "На трьох". (2)
22.20 свобода слова
0.25 Х/ф "АДРЕНАЛIН. ВИ-

СОКА НАПРУГА". (3)
2.05 т/с "Код Костянтина". (2)

Канал "2+2"
8.00 Х/ф "РЕЙД У ПУСТЕЛЮ". (2)
12.40, 19.25 Д/ф "Помста при-

роди"
18.30 спецкор
19.00 ДжеДАI
20.00 Х/ф "ТАЄМНI АГЕН-

ТИ". (2)
22.05 Х/ф "ХОРОША ЛЮДИ-

НА". (3)
0.05 Х/ф "ЧУВАКИ Й ДРАКО-

НИ". (2)
2.05 Х/ф "ЛIСОВА ПIСНЯ"

ТонIС
6.00 тарапунька: аншлаг до-

вжиною в життя
7.00, 18.00 Алло, лiкарю!
7.55, 13.40, 18.55, 21.10 Погода
9.50, 4.00 Цивiлiзацiя Incognita
10.45 Завтра-сьогоднi
11.55, 21.55, 4.40 супервiдчуття
14.00 оглядач
19.00 В гостях у Д. Гордона. 

Алла Кiреєва
20.00 Щоденники Другої 

свiтової вiйни: день за днем
21.15 Михайло Поплавський: 

PR-проект "спiваючий 
ректор як технологiя"

23.00, 5.10 Божевiльний свiт
0.00 т/с "Щоденники Червоно-

го Черевичка". (3)
0.55 т/с "Нiч чорних краваток". 

(3)

2.00 т/с "Життя на вершинi". (3)
2.35 т/с "Пiсля опiвночi". (3)
3.35 свiтськi хронiки
4.15 Rock Time з Петром 

Полтарєвим
Канал "УКраЇна"

5.50 Подiї тижня з олегом 
Панютою

6.50, 7.15, 8.15 ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.30 Подiї
9.15, 3.20 Зоряний шлях
11.00, 4.30 реальна мiстика
12.00 Х/ф "ПОДАРУЙ МЕНI 

ТРОХИ ТЕПЛА". (2)
13.50 т/с "Жiнки в любовi"
15.30 т/с "Жiнки в любовi". (2)
18.00 т/с "райське мiсце"
19.45, 2.20 Говорить Україна
21.00 т/с "За законами 

вiйськового часу"
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНI 

ПЕРЕГОНИ 2". (3)
5.20 т/с "Адвокат". (2)

ТеТ
6.00 Малята-твiйнята
6.45 Байдикiвка
7.10 М/с "Дора-мандрiвниця"
7.35 М/с "Елвiн i бурундуки"
8.00 МультМiкс
9.50 М/с "Клуб Вiнкс: Школа 

чарiвниць"

10.45 т/с "Баффi - винищувач-
ка вампiрiв". (2)

12.25, 18.55 Панянка-селянка
13.25, 14.30 одного разу пiд 

Полтавою
13.55, 21.00 танька i Володька
14.55 т/с "Домашнiй арешт"
15.55, 4.30 Вiталька
16.50, 22.00, 2.50 Країна У
17.50, 23.00 розсмiши комiка
20.00 рятiвники
0.00 т/с "отже". (3)
0.35 т/с "свiтлофор". (2)
1.35 УтЕта тато!
2.00 теорiя зради
5.25 М/с "Пригоди капiтана 

Врунгеля"
нТн

4.50 т/с "смертельний танець". (2)
8.25, 19.30 т/с "Кулагiн та 

партнери". (2)
10.00, 17.25 т/с "Детективи". (2)
11.30 т/с "Ледi-детектив мiс 

Фрайнi Фiшер". (2)
13.45, 14.20, 21.30 т/с "Гаваї 

5.0 6". (2)
14.00, 19.00, 23.15, 2.25 свiдок
15.35 т/с "служба 

розслiдувань". (2)
23.45 т/с "Елементарно 2". (2)
0.40 т/с "Детектив Босх". (3)
2.55 Випадковий свiдок
3.10 речДоК
3.35 Легенди бандитської одеси

перший 
національний

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 5.10 Новини

6.10, 7.10, 8.10 Ера бiзнесу
6.15, 7.15, 8.15 спорт
6.20, 8.20 АгроЕра
6.25, 7.20, 8.25, 15.15, 22.45, 

23.30, 0.15 Погода
6.30, 23.00 Золотий гусак
6.45, 7.45, 8.30 смакота
7.25, 23.35 На слуху
8.35 Паспорт.ua
8.45, 0.20 телемагазин
9.00 Україна на смак
9.30 Ювiлейний концерт 

Вiктора Павлика
11.15 Д/ф "свята софiя. 

У фокусi драми та 
воскресiння"

11.45 орегонський путiвник
12.15 суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

спорт
13.15 Уряд на зв`язку з грома-

дянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.30 театральнi сезони
15.55 спогади
16.25 Мистецькi iсторiї
16.40, 3.20 т/с "Анна Пiль"

17.30 Хто в домi хазяїн?
17.50 М/с "Попелюшка"
18.20, 1.20 Новинний блок
19.00, 1.50 Новини. Культура
19.20 #@)?$0 з Майклом Щуром
19.55 Нашi грошi
20.20, 4.40 Про головне
21.50 т/с "Епоха честi"
22.55, 5.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки
2.05 т/с "Царiвна"
3.55 Д/ф "Iван терещенко. 

Колекцiонер справ 
благодiйних"

4.20 Вiкно до Америки
Канал "1+1"

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

6.45, 7.10, 8.10, 9.10 снiданок 
з "1+1"

9.30, 5.20 спецiальний випуск. 
Вечiрнiй квартал

12.20 Хочу у ВIА Гру
14.50 Вечiрнiй квартал
17.15 Х/ф "КОХАННЯ ПРО-

ТИ ДОЛI"
20.15 Х/ф "УСI В ЗАХВАТI 

ВIД МЕРI". (2)
22.30, 1.25 свiт навиворiт 8
23.35, 2.20 Х/ф "ШЕРЛОК 2: 

РЕЙХЕНБАХСЬКИЙ 
ВОДОСПАД". (2)

IнТер
5.00, 1.25 "Подробицi" - "Час"
6.00 М/ф
6.20, 14.10 "слiдство вели..." з 

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

Новини
7.15, 8.10 ранок з Iнтером
9.20 Давай одружимося
11.10, 12.25, 21.00 т/с "райськi 

яблучка"
15.50, 16.45 речдок
18.00, 19.00 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
23.40 т/с "Варенька. Випро-

бування любовi"
2.15 Вiйна всерединi нас. 

Артрит. Артроз
2.50 Х/ф "ЯРОСЛАВ МУ-

ДРИЙ"
ноВий Канал

3.00 Зона ночi
4.00, 18.00 Абзац
4.55, 6.35 Kids` Time
5.00 М/с "турбо"
6.40 т/с "Клiнiка". (2)
8.50 Київ вдень та вночi
11.00 серця трьох 3
14.00 Хто зверху? 5
19.00 Любов на виживання
22.50 т/с "Гра престолiв". (3)
1.00 Х/ф "РАЙОН №9". (2)

СТБ
7.10, 15.50 Все буде добре!

9.15 Х/ф "МРIЯТИ НЕ 
ШКIДЛИВО". (2)

11.10 Битва екстрасенсiв 14
18.00, 22.00 Вiкна-Новини
18.30 т/с "Коли ми вдома"
20.00, 22.45 Україна має 

талант! 5
23.55 Х-Фактор 7

ICTV
4.20 Факти
4.45, 3.05 Провокатор
5.30 Дивитись усiм!
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi нови-

ни з К. стогнiєм
10.10 Бiльше нiж правда
11.05, 13.20 Х/ф "ЗАБIЙНИЙ 

ФУТБОЛ". (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф "ДИНОТОПIЯ"
15.20, 16.20, 21.25 т/с "На 

трьох". (2)
17.45 т/с "Життя i пригоди 

Мишка Япончика". (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська оборона
23.20 Х/ф "ЗАЛIЗНИЙ ЛИ-

ЦАР". (3)
1.40 Х/ф "ЕВЕРЛI". (3)

Канал "2+2"
6.00 М/ф
8.00, 10.55 Нове Шалене вiдео 

по-українськи
8.30 облом.UA

8.55, 17.30, 19.25 Д/ф "Помста 
природи"

15.40 Х/ф "ШАХ I МАТ". (2)
18.30 спецкор
19.00 ДжеДАI
20.00 Х/ф "МАКСИМАЛЬ-

НИЙ ТЕРМIН". (2)
21.55 Х/ф "ОСТАННIЙ 

ЛЕГIОН"
23.50 Х/ф "АПОКАЛIПСИС У 

ВЕГАСI". (2)
1.15 т/с "Iнспектор Алекс"
2.05 Х/ф "ЛЕГЕНДА ПРО 

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ"
ТонIС

6.00 Щоденники Другої 
свiтової вiйни: день за 
днем

7.00, 18.00 Алло, лiкарю!
7.55, 13.40, 18.55, 23.30 Погода
9.50 Будьте здоровi!
10.45 Teen-клуб
11.55 супервiдчуття
14.00 оглядач
19.00 В гостях у Д. Гордона. 

Алла Кiреєва
19.50, 5.10 Вiдлуння
20.20 Жертви радянської 

естради. Валерiй обо-
дзинський

21.30 Баскетбол. Лiга 
чемпiонiв. Хiмiк (Україна) 
- Маккабi (Iзраїль)

23.35 Дикi тварини
0.10 т/с "Щоденники Червоно-

го Черевичка". (3)

1.10 т/с "Нiч чорних краваток". 
(3)

1.45 т/с "Життя на вершинi". (3)
2.50 т/с "Пiсля опiвночi". (3)
3.50 свiтськi хронiки
4.15 Rock Time з Петром 

Полтарєвим
5.40 Моднi iсторiї з оксаною 

Новицькою
Канал "УКраЇна"

6.10, 16.10, 5.20 т/с "Адвокат". (2)
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.20, 3.45 Подiї
7.15, 8.15 ранок з Україною
9.15 Зоряний шлях
11.20, 4.30 реальна мiстика
13.20, 15.30, 21.00 т/с "За зако-

нами вiйськового часу"
18.00 т/с "райське мiсце"
19.45 Говорить Україна
23.00 Подiї дня
23.30 т/с "CSI. Мiсце злочину". (2)
2.10 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНI 

ПЕРЕГОНИ 2". (3)
ТеТ

6.00 Малята-твiйнята
6.45 Байдикiвка
7.10 М/с "Дора-мандрiвниця"
7.35 М/с "Елвiн i бурундуки"
8.00 МультМiкс
9.50 М/с "Клуб Вiнкс: Школа 

чарiвниць"
10.45 т/с "Баффi - винищувач-

ка вампiрiв". (2)
12.25, 18.55 Панянка-селянка

13.25, 14.30 одного разу пiд 
Полтавою

13.55, 21.00 танька i Володька
14.55 т/с "Домашнiй арешт"
15.55, 4.30 Вiталька
16.50, 22.00, 2.50 Країна У
17.50, 23.00 розсмiши комiка
20.00 рятiвники
0.00 т/с "отже". (3)
0.35 т/с "свiтлофор". (2)
1.35 УтЕта тато!
2.00 теорiя зради
5.25 М/с "Пригоди капiтана 

Врунгеля"
нТн

5.00 Х/ф "ЗАГIН ОСОБЛИ-
ВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"

6.10 Х/ф "РАНКОВЕ ШОСЕ"
7.55, 9.00, 19.30 т/с "Кулагiн та 

партнери". (2)
8.30 ранковий "свiдок"
10.25, 17.25 т/с "Детективи". 

(2)
12.00 т/с "Iнспектор Джордж 

Джентлi". (2)
13.45, 14.20, 21.30 т/с "Гаваї 

5.0 6". (2)
14.00, 19.00, 23.15, 2.20 свiдок
15.40 т/с "служба 

розслiдувань". (2)
23.45 т/с "Елементарно 2". (2)
0.40 т/с "Детектив Босх". (3)
2.50 Випадковий свiдок
2.55 речДоК
3.20 Легенди бандитської одеси
3.45 Правда життя. Професiї

перший 
національний

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 5.10 Новини

6.10, 7.10, 8.10 спорт
6.15, 8.15 АгроЕра
6.20, 7.15, 8.20, 15.15, 22.45, 

23.30, 0.15 Погода
6.25, 23.00 Золотий гусак
6.45, 7.45, 8.25 смакота
7.20, 23.35 На слуху
8.35 Паспорт.ua
8.45, 0.20 телемагазин
9.00 Україна на смак
9.30 Х/ф "БРЕХАТИ, АБИ 

БУТИ IДЕАЛЬНОЮ"
11.00 Засiдання Кабiнету 

Мiнiстрiв України
13.15 Нашi грошi
14.00 Вiйна i мир
15.30, 4.00 свiтло
16.10 Путiвник прочанина
16.25 На пам`ять
16.40, 3.20 т/с "Анна Пiль"
17.30 Хочу бути
17.50 М/с "Попелюшка"
18.20, 1.20 Новинний блок
19.00, 1.50 Новини. Культура
19.20 Д/ф "Восковi крила 

Iкара"
19.55 слiдство.Iнфо
20.20, 4.40 Про головне

21.30, 5.35 Новини. спорт
21.50 т/с "Епоха честi"
22.40 Мегалот
22.55, 5.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки
2.05 т/с "Царiвна"

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

16.45, 19.30 тсН
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 снiданок 

з "1+1"
9.30, 12.20, 5.10 спецiальний 

випуск. Вечiрнiй квартал
12.45 Хочу у ВIА Гру
14.50 Вечiрнiй квартал
17.15 Х/ф "КОХАННЯ ПРО-

ТИ ДОЛI"
20.15 Х/ф "ДИЯВОЛ НО-

СИТЬ ПРАДА"
22.20, 1.15 свiт навиворiт 8
23.25, 2.10 Х/ф "ШЕРЛОК 3: 

ПОРОЖНIЙ КАТА-
ФАЛК". (2)

IнТер
5.00, 1.30 "Подробицi" - "Час"
6.00 М/ф
6.20, 14.10 "слiдство вели..." з 

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

Новини
7.15, 8.10 ранок з Iнтером

9.20 Давай одружимося
11.10, 12.25 т/с "райськi 

яблучка"
15.50, 16.45 речдок
18.00, 19.00 стосується 

кожного
20.00 Подробицi
21.00 т/с "райськi яблучка". (2)
23.40 т/с "Варенька. Наперекiр 

долi"
2.15 Вiйна всерединi нас. 

Дiабет
3.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА ПРО 

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ"
ноВий Канал

3.05 Зона ночi
4.35, 18.00 Абзац
5.25, 7.00 Kids` Time
5.30 М/с "турбо"
7.05 т/с "Клiнiка". (2)
9.10 Київ вдень та вночi
11.10 серця трьох 3
14.00 Любов на виживання
19.00 Хто зверху? 5
22.50 т/с "Гра престолiв". (3)
1.05 Х/ф "МУШКЕТЕР"

СТБ
7.05, 15.50 Все буде добре!
9.10 Зiркове життя
11.10 Битва екстрасенсiв 14
18.00, 22.00 Вiкна-Новини
18.30 т/с "Коли ми вдома"
20.00, 22.45 Україна має 

талант! 5
0.00 Х-Фактор 7

ICTV
4.10 служба розшуку дiтей
4.15 студiя Вашингтон
4.20 Факти
4.45, 3.20 Провокатор
5.30 Дивитись усiм!
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi нови-

ни з К. стогнiєм
10.05 Громадянська оборона
11.05, 17.45 т/с "Життя i приго-

ди Мишка Япончика". (2)
12.05, 13.20 т/с "Вiддiл 44". (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф "ДИНОТОПIЯ"
15.20, 16.20, 21.25 т/с "На 

трьох". (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 секретний фронт
23.20 Х/ф "ЗАЛIЗНИЙ ЛИ-

ЦАР 2". (3)
1.25 Х/ф "ЗАЛIЗНИЙ ЛИ-

ЦАР". (3)
Канал "2+2"

6.00 М/ф
8.00 Нове Шалене вiдео по-

українськи
8.30 облом.UA
8.55 секретнi матерiали
10.55 Вiдеобiмба
15.35 Х/ф "ОСТАННIЙ 

ЛЕГIОН"
17.30, 19.25 Д/ф "Помста при-

роди"

18.30 спецкор
19.00 ДжеДАI
20.00 Х/ф "ПОГРАБУВАННЯ 

КАЗИНО". (2)
21.50 Х/ф "ЗА ЛIНIЄЮ ВОГ-

НЮ". (2)
23.40 Х/ф "АТАКА ЮРСЬКО-

ГО ПЕРIОДУ". (2)
1.05 т/с "Iнспектор Алекс"
1.55 Х/ф "ЛЕГЕНДА ПРО 

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ"
ТонIС

6.00 П`єр рiшар. Блазень чи 
король?

7.00, 18.00 Алло, лiкарю!
7.55, 13.40, 18.55, 21.15 Погода
9.50 Цивiлiзацiя Incognita
10.45 Євромакс
11.55, 22.15 Дикi тварини
14.00 оглядач
19.00 В гостях у Д. Гордона. 

Едуард Хiль
20.00 Щоденники Другої 

свiтової вiйни: день за 
днем

21.30 сумнозвiснi мiсця
21.45, 4.40 Глобал-3000
22.50, 5.10 Божевiльний свiт
23.50 Натхнення
0.00 т/с "Щоденники Червоно-

го Черевичка". (3)
0.55 т/с "Нiч чорних краваток". 

(3)
2.05 т/с "Життя на вершинi". 

(3)

2.35 т/с "Пiсля опiвночi". (3)
3.35 свiтськi хронiки
4.05 Кумири
4.15 Rock Time з Петром 

Полтарєвим
Канал "УКраЇна"

6.10, 16.10, 5.20 т/с "Адвокат". 
(2)

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
1.20 Подiї

7.15, 8.15 ранок з Україною
9.15, 2.10 Зоряний шлях
11.20 реальна мiстика
13.20, 15.30, 21.00 т/с "За зако-

нами вiйськового часу"
18.00 т/с "райське мiсце"
19.45, 2.40 Говорить Україна
23.00 Подiї дня
23.30 т/с "CSI. Мiсце злочину". 

(2)
ТеТ

6.00 Малята-твiйнята
6.45 Байдикiвка
7.10 М/с "Дора-мандрiвниця"
7.35 М/с "Елвiн i бурундуки"
8.00 МультМiкс
9.50 М/с "Клуб Вiнкс: Школа 

чарiвниць"
10.45 т/с "Баффi - винищувач-

ка вампiрiв". (2)
12.25, 18.55 Панянка-селянка
13.25, 14.30 одного разу пiд 

Полтавою
13.55, 21.00 танька i Володька
14.55 т/с "Домашнiй арешт"

15.55, 4.30 Вiталька
16.50, 22.00, 2.50 Країна У
17.50, 23.00 розсмiши комiка
20.00 рятiвники
0.00 т/с "отже". (3)
0.35 т/с "свiтлофор". (2)
1.35 УтЕта тато!
2.00 теорiя зради
5.25 М/с "Пригоди капiтана 

Врунгеля"
нТн

4.15 Д/ф "...Якого любили всi"
4.25 Правда життя. Професiї
5.20 Х/ф "РОЗВIДНИКИ"
6.35 Х/ф "ЕКIПАЖ МАШИ-

НИ БОЙОВОЇ"
7.55, 9.00, 19.30 т/с "Кулагiн та 

партнери". (2)
8.30 ранковий "свiдок"
10.35, 17.25 т/с "Детективи". 

(2)
12.00 т/с "Iнспектор Джордж 

Джентлi". (2)
13.45, 14.20, 21.30 т/с "Гаваї 

5.0 6". (2)
14.00, 19.00, 23.15, 2.10 свiдок
15.40 т/с "Морський патруль 

4". (2)
22.20 т/с "CSI: Маямi 8". (2)
23.45 т/с "Елементарно 2". (2)
0.40 т/с "Детектив Босх". (3)
2.40 Випадковий свiдок
2.50 речДоК
3.40 Легенди бандитської 

одеси
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п’ятниця, 27 січня

субота, 28 січня

неділя, 29 січня

перший 
національний

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 5.10 Новини

6.10, 7.10, 8.10 Ера бiзнесу
6.15, 7.15, 8.15 спорт
6.20, 8.20 АгроЕра
6.25, 7.20, 8.25, 15.15, 23.30, 0.15 

Погода
6.30, 23.00 Золотий гусак
6.45, 7.45, 8.30 смакота
7.25, 23.35 На слуху
8.35 Паспорт.ua
8.45, 0.20 телемагазин
9.00 Україна на смак
9.30 Х/ф "ПОВНЕ БЕЗЗА-

КОННЯ"
11.30, 16.25 На пам`ять
11.45 орегонський путiвник
12.15 суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

спорт
13.15 слiдство.Iнфо
14.00 Д/ф "рондо для лицаря. 

Вiктор Гресь"
15.30 Надвечiр`я. Долi
16.40, 3.20 т/с "Анна Пiль"
17.30 Школа Мерi Поппiнс
17.50 М/с "Попелюшка"
18.20, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.50 Новини. Культура
19.20 Борхес. "Українськi землi, 

чи ленiнськi подарунки"
19.55 "схеми" з Н. седлецькою
20.20, 4.40 Про головне
21.50 т/с "Епоха честi"
22.35 обличчя вiйни
22.55, 5.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки
2.05 т/с "Царiвна"
4.00 свiтло

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

16.45, 19.30 тсН
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 снiданок 

з "1+1"
9.30, 12.20, 4.50 спецiальний 

випуск. Вечiрнiй квартал
12.45 Хочу у ВIА Гру
14.50 Вечiрнiй квартал
17.15 Х/ф "КОХАННЯ ПРО-

ТИ ДОЛI"
20.15 Х/ф "ЗНОВУ ТИ". (2)
22.15, 0.55 свiт навиворiт 8
23.15, 1.50 Х/ф "ШЕРЛОК 3: 

ОЗНАКИ ТРЕТЬОГО"
IнТер

5.00, 1.30 "Подробицi" - "Час"
6.00 М/ф

6.20, 14.10 "слiдство вели..." з 
Л. Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

7.15, 8.10 ранок з Iнтером
9.20 Давай одружимося
11.10, 12.25 т/с "райськi яблучка"
15.50, 16.45 речдок
18.00, 19.00 стосується кожного
20.00 Подробицi
21.00 т/с "райськi яблучка". (2)
23.40 т/с "Варенька. Наперекiр 

долi"
2.15 Вiйна всерединi нас. ГрВI
3.00 Х/ф "БЕРЕЖIТЬ 

ЖIНОК"
ноВий Канал

3.00 служба розшуку дiтей
3.05 Зона ночi
4.30, 18.00 Абзац
5.20, 6.55 Kids` Time
5.25 М/с "турбо"
7.00 т/с "Клiнiка". (2)
9.10 Київ вдень та вночi
11.10 серця трьох 3
14.00 Хто зверху? 5
19.00 Любов на виживання
22.40 т/с "Гра престолiв". (3)
0.50 Х/ф "27 ВЕСIЛЬ"

СТБ
7.15, 15.50 Все буде добре!
9.25 Зiркове життя
11.20 Битва екстрасенсiв 14

18.00, 22.00 Вiкна-Новини
18.30 т/с "Коли ми вдома"
20.00, 22.45 Україна має 

талант! 5
0.05 Х-Фактор 7

ICTV
4.15 студiя Вашингтон
4.20 Факти
4.45, 3.00 Провокатор
5.30 Дивитись усiм!
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi нови-

ни з К. стогнiєм
10.05 секретний фронт
11.05, 17.40 т/с "Життя i приго-

ди Мишка Япончика". (2)
12.00, 13.20 т/с "Вiддiл 44". (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф "ДИНОТОПIЯ"
15.05, 16.20, 21.20 т/с "На 

трьох". (2)
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
23.20 Х/ф "ПУНКТ ПРИЗНА-

ЧЕННЯ". (2)
1.10 Х/ф "ЗАЛIЗНИЙ ЛИЦАР 

2". (3)
Канал "2+2"

6.00 М/ф
8.00, 10.55 Нове Шалене вiдео 

по-українськи
8.30 облом.UA

8.55 Д/ф "Зброя"
15.40 Х/ф "ЗА ЛIНIЄЮ ВОГ-

НЮ". (2)
17.30, 19.25 Д/ф "Помста при-

роди"
18.30 спецкор
19.00 ДжеДАI
20.00 Х/ф "АТАКА ЮРСЬКО-

ГО ПЕРIОДУ". (2)
21.40 Х/ф "СПРАВЖНЄ 

ПРАВОСУДДЯ 2: 
ВIДПЛАТА". (2)

23.30 Х/ф 
"ФIЛАДЕЛЬФIЙСЬКИЙ 
ЕКСПЕРИМЕНТ". (2)

1.15 т/с "Iнспектор Алекс"
2.05 Х/ф "СТРАЧЕНI 

СВIТАНКИ"
ТонIС

6.00, 20.00 Щоденники Другої 
свiтової вiйни: день за днем

7.00, 18.00 Алло, лiкарю!
7.55, 10.00, 13.40, 21.15 Погода
9.45 Ландшафтнi iгри
10.50, 22.00 сумнозвiснi мiсця
11.55, 22.20 Дикi тварини
14.00 оглядач
19.00 В гостях у Д. Гордона. 

Едуард Хiль
21.20, 4.40 Вiдлуння
22.55, 5.10 Божевiльний свiт
0.00 т/с "Щоденники Червоно-

го Черевичка". (3)

1.10 т/с "Нiч чорних краваток". 
(3)

1.55 т/с "Життя на вершинi". (3)
2.55 т/с "Пiсля опiвночi". (3)
4.00 свiтськi хронiки
4.25 Цивiлiзацiя Incognita

Канал "УКраЇна"
6.10, 16.10, 5.20 т/с "Адвокат". (2)
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.20 Подiї
7.15, 8.15 ранок з Україною
9.15, 2.10 Зоряний шлях
11.20 реальна мiстика
13.20, 15.30, 21.00 т/с "За зако-

нами вiйськового часу"
18.00 т/с "райське мiсце"
19.45, 2.40 Говорить Україна
23.00 Подiї дня
23.30 т/с "CSI. Мiсце злочину". 

(2)
ТеТ

6.00 Малята-твiйнята
6.45 Байдикiвка
7.10 М/с "Дора-мандрiвниця"
7.35 М/с "Елвiн i бурундуки"
8.00 МультМiкс
9.50 М/с "Клуб Вiнкс: Школа 

чарiвниць"
10.45 т/с "Баффi - винищувач-

ка вампiрiв". (2)
12.25, 18.55 Панянка-селянка
13.25, 14.30 одного разу пiд 

Полтавою

13.55, 21.00 танька i Володька
14.55 т/с "Домашнiй арешт"
15.55, 4.30 Вiталька
16.50, 22.00, 2.50 Країна У
17.50, 23.00 розсмiши комiка
20.00 рятiвники
0.00 т/с "отже". (3)
0.35 т/с "свiтлофор". (2)
1.35 УтЕта тато!
2.00 теорiя зради
5.25 М/с "Пригоди капiтана 

Врунгеля"
нТн

4.55 Х/ф "ПОЇЗД ПОЗА РОЗ-
КЛАДОМ"

6.10 Х/ф "ВАНТАЖ БЕЗ 
МАРКУВАННЯ"

7.55, 9.00, 19.30 т/с "Кулагiн та 
партнери". (2)

8.30 ранковий "свiдок"
10.30, 17.25 т/с "Детективи". (2)
12.00 т/с "Iнспектор Джордж 

Джентлi". (2)
13.45 т/с "Гаваї 5.0 6". (2)
14.00, 19.00, 23.15, 2.25 свiдок
14.20, 21.30 т/с "CSI: Маямi 8". (2)
15.40 т/с "Морський патруль 

4". (2)
23.45 т/с "Елементарно 2". (2)
0.40 т/с "Детектив Босх". (3)
2.55 Випадковий свiдок
3.00 речДоК
3.50 Легенди бандитської одеси

перший 
національний

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 5.10 Новини

6.10, 7.10, 8.10 спорт
6.15, 8.15 АгроЕра
6.20, 7.15, 8.20, 15.15, 23.30, 0.15 

Погода
6.25, 23.35 Вiд першої особи
6.45, 7.45, 8.25 смакота
7.20, 23.00 На слуху
8.35 територiя закону
8.40 Паспорт.ua
8.45, 0.20 телемагазин
9.00 Бабин Яр. Без права на 

iснування
9.10 Д/ф "Янгол помсти"
9.40 Х/ф "ПОВЕРНЕННЯ"
13.15 "схеми" з Н. седлецькою
14.00 Д/ф "Примара Бабиного Яру"
15.30 Вiра. Надiя. Любов
16.30 90 рокiв вiд дня наро-

дження олекси тихого
16.35 Перша студiя
17.10 Д/ф "Українська 

Гельсiнська спiлка - век-
тор визначено"

18.20, 1.20 Новинний блок
19.00, 1.50 Новини. Культура
19.25 Вiйна i мир
20.20, 4.35 Про головне

21.30, 5.35 Новини. спорт
21.45 Д/ф "одного разу 60 

рокiв потому"
23.15 Пiдсумки
2.05 Музичне турне
3.05 Д/ф "Формула життя 

олександра Палладiна"
3.20 т/с "Анна Пiль"
4.10 Уряд на зв`язку з громадя-

нами
Канал "1+1"

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

6.45, 7.10, 8.10, 9.10 снiданок 
з "1+1"

9.30, 12.20 спецiальний ви-
пуск. Вечiрнiй квартал

12.45 Хочу у ВIА Гру
14.50, 22.10 Вечiрнiй квартал
17.15 Х/ф "КОХАННЯ ПРО-

ТИ ДОЛI"
20.15 Вечiрнiй Київ
0.05 Х/ф "СЛУЖБОВИЙ 

РОМАН"
2.55 Недiля з Кварталом
5.10 Х/ф "АРТУР НЬЮМАН". 

(2)
IнТер

5.00, 2.40 "Подробицi" - "Час"
6.00 М/ф

6.20, 14.10 "слiдство вели..." з 
Л. Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

7.15, 8.10 ранок з Iнтером
9.20 Давай одружимося
11.10, 12.25 т/с "райськi 

яблучка"
15.50, 16.45 речдок
18.00 стосується кожного
20.00 Подробицi
21.00 Чорне дзеркало
23.00 Х/ф "ТРЕСТ, ЯКИЙ 

ЛОПНУВ"
3.30 Х/ф "КАПIТАН 

ПIЛIГРIМА"
ноВий Канал

2.55 служба розшуку дiтей
3.00, 2.30 Зона ночi
4.45, 18.00 Абзац
5.35, 6.55 Kids` Time
5.40 М/с "турбо"
7.00 т/с "Клiнiка". (2)
9.40 Київ вдень та вночi
11.40 Вiд пацанки до панянки
19.00 Хто зверху? 5
22.50 т/с "Гра престолiв". (3)
1.00 Х/ф "ЯВИЩЕ". (2)

СТБ
6.30 Зiркове життя
8.30 Х/ф "НА МОСТУ"
10.35 Х/ф "ОСОБИСТЕ 

ЖИТТЯ ЛIКАРЯ 
СЕЛIВАНОВОЇ"

18.00, 22.00 Вiкна-Новини
18.30 т/с "Коли ми вдома"
20.00, 22.45 Україна має талант! 5
23.50 Х-Фактор 7

ICTV
4.10 служба розшуку дiтей
4.15 студiя Вашингтон
4.20 Факти
4.45, 2.45 Провокатор
5.30 Дивитись усiм!
6.30 ранок у великому мiстi
8.45 Факти. ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi нови-

ни з К. стогнiєм
10.00 Iнсайдер
11.00, 17.45 т/с "Життя i приго-

ди Мишка Япончика". (2)
12.00, 13.20 т/с "Вiддiл 44". (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф "ГЕРАКЛ. 

ВIДРОДЖЕННЯ ЛЕГЕН-
ДИ". (2)

15.20, 16.20 т/с "На трьох". (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25 Дизель-шоу
23.45 Х/ф "ПУНКТ ПРИЗНА-

ЧЕННЯ 4". (3)
1.10 Х/ф "ПУНКТ ПРИЗНА-

ЧЕННЯ". (2)
Канал "2+2"

6.00 М/ф
8.00 Нове Шалене вiдео по-

українськи

8.30 облом.UA
8.55, 17.30 Д/ф "Помста при-

роди"
10.55 супероблом.UA
15.45 Х/ф "ЧОРНА БУРЯ". (2)
18.30 спецкор
19.00 ДжеДАI
19.25 Х/ф "СПРАВЖНЄ 

ПРАВОСУДДЯ 2: 
ВIДПЛАТА". (2)

21.15 Х/ф "СПРАВЖНЄ ПРА-
ВОСУДДЯ 2: ЧОРНИЙ 
ЯНГОЛ". (2)

23.00 Змiшанi єдиноборства. 
UFC

1.20 секретнi матерiали
2.15 Х/ф "ЧОРНА ДОЛИНА"

ТонIС
6.00, 20.00 Щоденники Другої 

свiтової вiйни: день за 
днем

7.00, 18.00 Алло, лiкарю!
7.55, 13.40, 21.15 Погода
10.30 сумнозвiснi мiсця
10.45 Дикi тварини
11.20 Будьте здоровi!
12.00 Teen-клуб
14.00 оглядач
19.00 В гостях у Д. Гордона. 

Едуард Хiль
21.20, 4.30 Вiдлуння
22.05 Х/ф "СЕРЕД 

КОРШУНIВ"
0.00 т/с "Щоденники Червоно-

го Черевичка". (3)

1.05 т/с "Нiч чорних краваток". 
(3)

2.20 т/с "Життя на вершинi". (3)
2.50 т/с "Вихiдний, пiсля 

опiвночi". (3)
3.55 свiтськi хронiки
4.20 Кумири
5.05 Rock Time з Петром 

Полтарєвим
5.40 Моднi iсторiї з оксаною 

Новицькою
Канал "УКраЇна"

6.10, 16.10 т/с "Адвокат". (2)
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

3.15 Подiї
7.15, 8.15 ранок з Україною
9.15, 5.30 Зоряний шлях
11.20, 4.00 реальна мiстика
13.20, 15.30, 21.00, 23.30 т/с "За 

законами вiйськового часу"
18.00 т/с "райське мiсце"
19.45 Говорить Україна
23.00 Подiї дня
1.50 т/с "CSI. Мiсце злочину". (2)

ТеТ
6.00 Малята-твiйнята
6.45 Байдикiвка
7.10 М/с "Дора-мандрiвниця"
7.35 М/с "Елвiн i бурундуки"
8.00 МультМiкс
9.50 М/с "Клуб Вiнкс: Школа 

чарiвниць"
10.45 Х/ф "ПЕРШI СIМ 

РОКIВ". (2)

12.25, 18.55 Панянка-селянка
13.25, 14.30 одного разу пiд 

Полтавою
13.55 танька i Володька
14.55 т/с "Домашнiй арешт"
15.55, 4.30 Вiталька
16.50, 23.30, 2.50 Країна У
17.50 розсмiши комiка
20.00 М/ф "Зачарований 

будинок"
21.40 Х/ф "МОЛОДЯТА". (2)
0.00 т/с "отже". (3)
0.35 т/с "свiтлофор". (2)
1.35 УтЕта тато!
2.00 теорiя зради
5.25 М/с "Пригоди капiтана 

Врунгеля"
нТн

5.05 Х/ф "КРИМIНАЛЬНИЙ 
ТАЛАНТ"

7.55, 9.00, 19.30 т/с "Кулагiн та 
партнери". (2)

8.30 ранковий "свiдок"
10.30, 17.25 т/с "Детективи". (2)
12.00 т/с "Iнспектор Джордж 

Джентлi". (2)
13.45, 14.20, 21.30 т/с "CSI: 

Маямi 8". (2)
14.00, 19.00, 23.15, 2.20 свiдок
15.35 т/с "Морський патруль 4". (2)
23.45 т/с "Елементарно 2". (2)
0.40 т/с "Детектив Босх". (3)
2.50 Випадковий свiдок
3.00 речДоК
3.25 Легенди бандитської одеси

перший 
національний

6.00 У просторi буття
6.30, 7.00, 8.00, 23.20, 0.15 

Погода
6.35 Пiдсумки
7.05 АгроЕра. Пiдсумки
7.20 Шеф-кухар країни
8.10 смакота
8.35 тепло.ua
8.45, 0.20 телемагазин
9.00 М/с "Книга джунглiв"
9.55 Хто в домi хазяїн?
10.20 Хочу бути
11.00 Фольк-music
12.10 Х/ф "МАРКО ПОЛО"
15.35 Книга.ua
16.00 Український корт
16.40 Чоловiчий клуб. спорт
17.50 Чоловiчий клуб
18.30 Х/ф "ОСТАННIЙ ТА-

НЕЦЬ КАРМЕН"
20.00 Баклани на Балкани
21.00, 5.35 Новини
21.30 Д/ф "Жива ватра"
22.20 Д/ф "Гайдамацьким 

шляхом"
22.45 Мегалот
23.00 свiт on-line
23.25, 23.50 
Золотий гусак

1.20 Д/ф "Українська 
Гельсiнська спiлка - век-
тор визначено"

2.15 т/с "Царiвна"
4.40 Надвечiр`я. Долi

Канал "1+1"
7.05, 19.30 тсН
8.00 снiданок. Вихiдний
10.00, 23.10 свiтське життя
11.00 Х/ф "ЧОЛОВIЧА 

IНТУЇЦIЯ"
13.05 Голос країни 7
15.30, 21.15 Вечiрнiй квартал
17.30 Х/ф "НЕДОТУРКАНI". (2)
18.30 розсмiши комiка
20.15 Українськi сенсацiї
0.10, 5.05 Х/ф "ОБЛАСТI 

ТЕМРЯВИ". (2)
2.05 Вечiрнiй Київ

IнТер
5.00 Чекай на мене
6.50 М/ф
7.40 Х/ф "ЗА СIРНИКАМИ"
9.00 Х/ф "САМОГОННИКИ"
9.20 Х/ф "ПЕС БАРБОС I НЕ-

ЗВИЧАЙНИЙ КРОС"
9.30 Леонiд Гайдай. Незвичай-

ний крос
10.20 Х/ф "IВАН ВАСИ-

ЛЬОВИЧ ЗМIНЮЄ 
ПРОФЕСIЮ"

12.15 т/с "Гордiїв вузол"
15.50, 20.30 т/с "серафима 

Прекрасна"
20.00 Подробицi
22.30 Х/ф "НIЧ ЗАКРИТИХ 

ДВЕРЕЙ". (2)
0.25 Х/ф "ХАРВI МIЛК". (2)
2.50 Х/ф "ТРЕСТ, ЯКИЙ 

ЛОПНУВ"
ноВий Канал

3.00, 2.45 Зона ночi
5.35, 6.55 Kids` Time
5.40 М/с "турбо"
7.00 Половинки 2
8.50 ревiзор
12.45 Пристрастi за ревiзором
16.00 М/ф "реальна бiлка"
17.40 М/ф "Панда Кунг-фу 2"
19.20 Х/ф "13-Й РАЙОН". (2)
21.00 Х/ф "13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ". (2)
23.00 Х/ф "ВОВК З УОЛЛ-

СТРIТ". (3)
СТБ

5.50 ВусоЛапоХвiст
8.00 Караоке на Майданi
9.00 Все буде смачно!
9.55 Україна має талант! 5
17.05 Х/ф "МАМА НАПРО-

КАТ"
19.00 Х/ф "ВIТЕР В ОБЛИЧ-

ЧЯ". (2)
23.00 Х/ф "ЛАБIРИНТИ 

КОХАННЯ". (2)
0.45 слiдство ведуть екстрасенси

ICTV
5.05 Факти
5.25 Великi авантюристи
7.00 Дивитись усiм!
7.55 Краще не повторюй!
8.55 Я зняв!
10.45 Х/ф "ГУДЗОНСЬКИЙ 

ЯСТРУБ". (2)
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "БРАТИ ГРIММ". 

(2)
15.00 Х/ф "ГЕРАКЛ. 

ВIДРОДЖЕННЯ ЛЕГЕН-
ДИ". (2)

16.45 Х/ф "ЛЮДИНА ЛИС-
ТОПАДА". (2)

18.45 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. стогнiєм
20.05 Х/ф "IЛЮЗIЯ ОБМА-

НУ". (2)
22.05 Х/ф "ХРАНИТЕЛI". 
 (2)
1.05 Х/ф "ПУНКТ ПРИЗНА-

ЧЕННЯ 4". (3)
2.25 т/с "Код Костянтина". (2)

Канал "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Нове Шалене вiдео по-

українськи
8.30 облом.UA
10.15 Х/ф "ПОДОРОЖ ДО 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛI"
12.00 Top Gear
13.05 Х/ф "ЧОРНА БУРЯ". (2)

14.50 Х/ф 
"ФIЛАДЕЛЬФIЙСЬКИЙ 
ЕКСПЕРИМЕНТ". (2)

16.35 Х/ф "10 000 ДНIВ". (2)
18.15 Х/ф "ЧОРНА КОБРА". 

(2)
20.00 Х/ф "ЗАЛИШЕНI". (2)
22.05 Х/ф "КАРАЛЬНИЙ 

ЗАГIН". (3)
0.00 Х/ф "ПУЛБОЙ: ТАМУЮ-

ЧИ ЛЮТЬ". (2)
1.40 секретнi матерiали
2.30 Х/ф "ЯРОСЛАВ МУ-

ДРИЙ"
ТонIС

6.15 Х/ф "СЕРЕД 
КОРШУНIВ"

7.55, 10.30, 12.25, 16.05 Погода
9.55 "Шеф-кухар країни" з М. 

Поплавським
11.05, 20.10 Щоденники Другої 

свiтової вiйни: день за 
днем

13.40 Iпостасi спорту
14.10 Завтра-сьогоднi
15.30 соцiальний статус: ваша 

пенсiя
16.15 Дикi тварини
17.00 Життя в цифрi
17.10 Формула Пруста. Iво 

Бобул
17.45 "сто рокiв самотностi". 

Концерт Василя По-
падюка

21.20, 5.20 Божевiльний свiт

22.20 Х/ф "ЧЕРНИЦI 
ТIКАЮТЬ"

0.00 т/с "Вихiдний, пiсля 
опiвночi". (3)

1.10 т/с "Щоденники Червоно-
го Черевичка". (3)

2.20 т/с "Нiч чорних краваток". 
(3)

2.50 т/с "Життя на вершинi". 
(3)

3.50 свiтськi хронiки
4.15 Кумири
4.30 Rock Time з Петром 

Полтарєвим
5.00 Моднi iсторiї з оксаною 

Новицькою
Канал "УКраЇна"

7.00, 15.00, 19.00, 1.30 Подiї
7.10, 5.00 Зоряний шлях
9.10 т/с "Дiм без виходу"
13.00 т/с "Понаїхали тут"
15.20 т/с "Понаїхали тут". (2)
17.00, 19.40 т/с "Право на 

любов"
21.30 Х/ф "ПРИКМЕТА НА 

ЩАСТЯ"
23.30 реальна мiстика
2.15 т/с "CSI. Мiсце злочину". 

(2)
ТеТ

6.00 Малята-твiйнята
6.45 М/с "Козаки. Футбол"
7.10 Байдикiвка
7.35 М/с "Елвiн i бурундуки"
8.00 МультМiкс

9.50 М/с "Дора-мандрiвниця"
10.45 М/ф "Чарiвна карусель"
12.10 Х/ф "ПОВЕРНЕННЯ 

НА ОСТРIВ НIМ"
13.50, 4.30 Вiталька
16.20 Х/ф "МОЛОДЯТА". (2)
18.10 М/ф "Зачарований 

будинок"
19.50 одного разу пiд Пол-

тавою
20.55 танька i Володька
22.00, 2.50 Країна У
0.00 т/с "отже". (3)
0.35 т/с "свiтлофор". (2)
1.35 Шпiлiвiлi
2.00 теорiя зради
5.25 М/с "Пригоди капiтана 

Врунгеля"
нТн

5.45 Х/ф "ЩЕ ДО ВIЙНИ"
8.10 Х/ф "ДОРОГА В ПЕКЛО"
11.30 речДоК
13.50 склад злочину
15.15 т/с "Детективи". (2)
19.00, 2.55 свiдок
19.30 Х/ф "БОМЖИХА"
21.20 Х/ф "ОСТАННIЙ 

ЛЕГIОН"
23.15 Х/ф "ОНГ БАК: ТАЙ-

СЬКИЙ ВОЇН". (2)
1.10 Х/ф "ЗГРАЯ". (3)
3.25 Випадковий свiдок
3.40 Легенди бандитської 

одеси
4.25 Правда життя. Професiї

перший 
національний

6.00 свiт православ`я
6.30, 7.00, 8.10, 11.20, 23.15, 0.15 

Погода
6.35 На слуху
7.05 тепло.ua
7.20, 23.30 Золотий гусак
8.15 смакота
8.35 Паспортний сервiс
8.45, 0.20 телемагазин
9.00 Д/ф "Герої України Крути. 

Перша незалежнiсть"
10.10 Д/ф "Українська 

революцiя"
11.30 спогади
12.00 театральнi сезони
12.30 Х/ф "ДЕСЯТЬ 

ЗАПОВIДЕЙ"
15.50 твiй дiм 2
16.15 т/с "Епоха честi"
20.30 Перша шпальта
21.00, 5.35 Новини
21.30 спорт. тиждень
21.55 Д/ф "Легенди тофу"
23.00 свiт on-line
23.20 територiя закону
1.20 Музичне турне
2.20 т/с "Царiвна"
4.40 Вiра. Надiя. Любов

Канал "1+1"
7.00 Українськi сенсацiї
8.00 снiданок. Вихiдний
9.00 Лото-Забава
9.40 М/ф "Маша i ведмiдь"
10.05 тсН
11.00 свiт навиворiт 8
16.00 Х/ф "СЛУЖБОВИЙ 

РОМАН"
19.30, 5.15 тсН-тиждень
21.00 Голос країни 7
23.15, 1.50 Х/ф "ЗА ВЗАЄМ-

НОЮ ЗГОДОЮ". (2)
1.10 Аргумент Кiно
4.55 Ескiмоска 2: Пригоди в 

Арктицi
IнТер

5.00 Х/ф "ТРЕСТ, ЯКИЙ 
ЛОПНУВ"

6.00 М/ф
6.35 "Подробицi" - "Час"
7.00 Х/ф "IВАН ВАСИ-

ЛЬОВИЧ ЗМIНЮЄ 
ПРОФЕСIЮ"

9.00 Готуємо разом
10.00 орел i решка. 

Навколосвiтня подорож
11.00 орел i решка. Шопiнг
12.00 Х/ф "НIЧ ЗАКРИТИХ 

ДВЕРЕЙ". (2)

13.50 т/с "серафима Пре-
красна"

20.00 Подробицi тижня
21.30 т/с "Гордiїв вузол"
1.25 Х/ф "КАПIТАН 

ПIЛIГРIМА"
ноВий Канал

3.00 Зона ночi
5.55, 7.35 Kids` Time
6.00 М/с "турбо"
6.40 М/с "Iсторiї тома i Джерi"
7.40 т/с "однаждi в казцi"
12.00 Х/ф "ОСТАННIЙ 

КIНОГЕРОЙ". (2)
14.50 М/ф "Панда Кунг-фу 2"
16.30 Х/ф "13-Й РАЙОН". (2)
18.00 Х/ф "13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ". (2)
20.00 Х/ф "ХIТМЕН". (2)
22.00 Х/ф "МЕХАНIК". (3)
23.50 Х/ф "12 РАУНДIВ". (2)
2.00 Х/ф "ЯМАКАСI, АБО 

НОВI САМУРАЇ". (2)
СТБ

7.05 Все буде добре!
9.00 Все буде смачно!
9.55 Караоке на Майданi
10.50 Україна має талант! 5
15.00 Х/ф "ВIТЕР В ОБЛИЧ-

ЧЯ". (2)
19.00, 0.45 слiдство ведуть 

екстрасенси
22.55 Х/ф "МАМА НАПРО-

КАТ"

ICTV
5.40 Факти
6.10, 8.00 Великi авантюристи
8.55 Не дай себе ошукати
10.40, 13.00 стоп-5
12.45 Факти. День
13.40 Х/ф "ХРАНИТЕЛI". (2)
16.40 Х/ф "IЛЮЗIЯ ОБМА-

НУ". (2)
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Х/ф "ГОДЗИЛА"
21.50 Х/ф "ЗГАДАТИ ВСЕ!" (2)
23.55 Х/ф "НIНДЗЯ: ТIНЬ 

СЛЬОЗИ". (3)
1.40 т/с "Код Костянтина". (2)

Канал "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Нове Шалене вiдео по-

українськи
8.30 роби бiзнес
9.00 Бушидо
11.00 Д/ф "Помста природи"
14.35 Х/ф "10 000 ДНIВ". (2)
16.15 Х/ф "ЗАЛИШЕНI". (2)
18.20 Х/ф "СТАРСКI ТА 

ГАТЧ"
20.15 Х/ф "ОБМАН". (2)
22.00 Х/ф "СПРАВЖНЄ ПРА-

ВОСУДДЯ 2: ЧОРНИЙ 
ЯНГОЛ". (2)

23.50 Змiшанi єдиноборства. 
UFC

1.55 Х/ф "ЯРОСЛАВ МУ-
ДРИЙ"

ТонIС
6.15, 22.10 Х/ф "ЧУДОВА 

МЕЛЬНИЧИХА". (2)
7.50 Натхнення
8.00, 12.25, 20.55 Погода
9.55 Формула Пруста. Iво Бобул
11.00 Щоденники Другої 

свiтової вiйни: день за днем
13.40 Будьте здоровi!
14.00 Дикi тварини
15.10 Життя в цифрi
15.30 соцiальний статус: ваша 

пенсiя
16.10 Х/ф "ЧЕРНИЦI 

ТIКАЮТЬ"
18.00 Концерт тетяни 

Пiскарьової "тетянин день"
20.00 Цивiлiзацiя Incognita
20.15 Кумири
20.35, 4.00 свiтськi хронiки
21.00 "Шеф-кухар країни" з М. 

Поплавським
21.40 Євромакс
0.00 т/с "Щоденники Червоно-

го Черевичка". (3)
1.20 т/с "Нiч чорних краваток". 

(3)
2.25 т/с "Життя на вершинi". (3)
2.55 т/с "Вихiдний, пiсля 

опiвночi". (3)
4.35 Х/ф "СОРОЧИНСЬКИЙ 

ЯРМАРОК"
Канал "УКраЇна"

6.50 Подiї

7.40 Зоряний шлях
9.20 т/с "Понаїхали тут". (2)
13.00 т/с "Право на любов"
16.50 т/с "Я поряд"
19.00, 5.50 Подiї тижня з оле-

гом Панютою
20.00 т/с "Я поряд". (2)
21.25 т/с "Дiм без виходу"
1.10 т/с "райське мiсце"
5.00 реальна мiстика

ТеТ
6.00 Малята-твiйнята
6.45 М/с "Козаки. Футбол"
7.10 Байдикiвка
7.35 М/с "Елвiн i бурундуки"
8.00 МультМiкс
9.20 М/ф "Чарiвна карусель"
10.45 Х/ф "ПОВЕРНЕННЯ 

НА ОСТРIВ НIМ"
12.25 Х/ф "ПЕРШI СIМ 

РОКIВ". (2)
14.05, 4.30 Вiталька
16.50, 18.50, 22.00, 2.50 Країна У
17.50, 19.50 одного разу пiд 

Полтавою
20.55 танька i Володька
23.00 розсмiши комiка
0.00 т/с "отже". (3)
0.35 т/с "свiтлофор". (2)
1.35 Шпiлiвiлi
2.00 теорiя зради

нТн
5.50 Х/ф "ПРОВIНЦIЙНИЙ 

АНЕКДОТ"

6.35 Х/ф "БЕРЕЖIТЬ 
ЖIНОК"

9.00 т/с "Агентство НЛс 2". (2)
12.50 Х/ф "БОМЖИХА"
14.40 Х/ф "ПРИНЦЕСА НА 

БОБАХ"
16.45 Легенди карного роз-

шуку
19.00 т/с "Я повернуся". (2)
23.00 Х/ф "ВОРОГИ СЕРЕД 

НАС". (2)
0.45 Х/ф "ПИЛА 2". (3)
2.20 Х/ф "ОСТАННIЙ 

ЛЕГIОН"
4.00 речДоК

Після святкування 
нового року зустріча-
ються два приятелі:
- ну, як зустрів свято?
- Та не знаю, ще не 
розповідали ...

кажуть, щасливо живе 
людина, якій у кінці 
кожного року краще, 
ніж на початку.
Якщо порівняти наш 
стан на вечір 31 груд-
ня і на ранок 1 січня - 
легко бачити, що ми 
дуже щасливі люди.

* * * 
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29 грудня 2016 року в  Бу-
динку культури села Червона 
Слобода  для мешканців села, 
працівників підприємств ТОВ 
«Слобода і Ко» та МПД ДП 
«Укрспирт» сердечні приві-
тання з Новим 2017 роком  та 
Різдвом Христовим лунали від  
сільського голови Валентини 
Миколаївни Панової, фоль-
клорного ансамблю «Орія-
ни», учнів Червонослобідської 
ЗОШ І-ІІІ ступеня. 

А  в концертній програмі  20 
січня  вже Нового, 2017 року в 
сільському Будинку культури 
виступатимуть перед одно-
сельчанами наймолодші ви-
хованці дошкільного навчального закладу «По-
луничка» та учні школи. Так і завершиться цикл 

Різдвяних свят, додавши оптимізму, хорошого 
настрою і наснаги в трудових буднях нового 
року. Хай він буде мирним і щасливим для всіх!

Перш за все, хочеться зазначи-
ти: не досить яскраві виступи спор-
тивного клубу «Макарів» у чемпіона-
ті Макарівського району з футзалу 
легко пояснити: команда виступає 
на три «фронти», і тому на чемпіонаті 
району грає не основним складом.  

15 січня відбулася історична подія 
для макарівського спорту – вперше, 
з 2004-го року, команда з Макарова 
представлена на Чемпіонаті Київ-
ської області з футзалу.  СК «Макарів» 
на виїзді зустрічався з Вишгород-
ським «Діназом».

Відкрив рахунок Роман Підорін - 
гравець СК «Макарів», але втримати 
натиск суперника не вдалося, і на пе-
рерву команди пішли з рахунком 2:1 
на користь «Діназа». 

В середині другого тайму Роман 
Підорін знову відновив статус-кво, 
а згодом Богдан Руденко вивів нашу 
команду вперед – 2:3. 

Але наприкінці другого тайму (на 
думку гравців СК «Макарів»), судді 

почали активно «допомагати» госпо-
дарям і вперто не помічали порушен-
ня правил з боку «Діназа», адже цей 
фол став би 6-м, тобто пробивним з 
десятиметрової дистанції. 

Проте, лідери команди з Вишго-
рода показали свою майстерність, і за 
декільки хвилин забили два м'ячі, здо-
бувши перемогу у матчі. Дуже прикро, 
що в іграх обласного рівня трапляють-
ся непорядні ситуації із суддівством. 

Цього ж дня, о 20:00, на СК «Мака-
рів» чекала заключна гра групи В тур-
ніру Select League Чемпіонату Києва 
під егідою Федерації футзалу м.Києва, 
де наша команда дуже добре зареко-
мендувала себе. Ще у першому таймі 
хлопці забили 3 м'ячі і спокійно довели 
гру до логічної перемоги. 3:0.  Отже, СК 
«Макарів» з першого місця в групі про-
ходить в наступний етап Select League. 

Вітаємо наших гравців з перемо-
гою та бажаємо їм і надалі займати 
лише перші місця!

Андрій БУЛАХ.

Ск «макарів» - На облаСНій ареНі!

7 тур  15.01.2017 р.
«Копилів» - «Здвиж»  -  0:18.
«Альтіс»    - «Партизан»   - 7:3.
«Атлант»   - «ФК Макарів» - 1:3.
«Фоса»     - «Віннер»  -  2:7.
«Авангард» - «Промінь»  - 7:6.
«Копіївка»   - «Маковище»  -  4:2.
«Альянс»    - «Зоря»   -  2:7.
«Забуяння»  - СК «Макарів»  - 9:2.

8 тур 22.01.2017 р.
10.00  - «Здвиж» - «Альтіс».
10.30  - «Партизан» - «Атлант».
11.00  - ФК «Макарів» - «Фоса».
11.30  - «Віннер» - «Авангард».
12.00  - «Промінь» - «Копіївка».
12.30  - «Маковище» - «Альянс».
13.00  - «Зоря» - «Забуяння».
13.30  - СК «Макарів» - «Легіон».

Андрій КАЗМІРЧУК.

новини культури та Спорту

чемпіоНат макарівСького 
райоНу з футзалу

13 січня, українці відзначають Щедрий вечір 
або, як кажуть у народі, свято Меланки. Цього 
дня, за традицією, хлопці й дівчата ходять від 
хати до хати, щедруючи – бажаючи господарям 
щедрого вечора, доброго здоров’я та добро-
буту у новому році. Щедрування супроводжу-
ється музикою, танцями, побажаннями, з об-
рядовою козою.

Вихованці Королівського  ДНЗ (ясла-садок) 
«Сонечко» завжди долучаються  до участі в 
українських обрядах та вчаться дотримуватися 
звичаїв. Дітлахи, разом із завідуючою дитсад-
ком Наталією Володимирівною Ткачук, вихо-
вателями старшої групи -  Оленою Леонідів-
ною Авраменко та Оксаною Володимирівною 
Всецькою, музичним керівником Ігорем Мико-
лайовичем Мокеєвим, завідуючою господар-
ства Ларисою Анатоліївною Петренко завітали 
з щедриками до Королівської сільської ради, 
ТОВ «Агро-холдинг МС» та до приватних під-
приємців с.Королівка.

«Нині веселе і радісне свято - українські 
діти прийшли вас вітати!»

З появою малят у стінах закладів одразу 

ж запанувала святкова й 
радісна атмосфера. Діти 
голосно віталися зі всіма 
працівниками та демон-
стрували символи свята 
- зірочки  і дзвіночки.  Гос-
подарі з радістю та щирим 
захопленням зустрічали 
маленьких гостей, з уст 
яких в усіх кабінетах звуча-
ло:

Добрий день, добрим 
людям! Мир у вашу хату!

Дозвольте дітям україн-
ським, з Різдвом та Новим 
роком привітати! 

Щедрик, щедрик, 
щедрівочка! 
До вас наша мандрівоч-

ка: сієм, сієм, засіваємо, 
з Новим роком вас вітаємо!
Дошкільнята в національних костюмах спі-

вали щедрівок, засівали зерном та бажали гос-
подарям здоров’я, достатку й усіляких гараз-
дів. І як годиться, малята нащедрували багато 
солодощів.

Метою заходу, в якому активну участь взяли 
вихованці та колектив закладу, було ознайом-
лення  дітей зі звичаями святкування Різдвяних 
свят, зокрема меланкування (щедрування); 
сприяти відродженню національної культури, 
виховувати  інтерес і повагу до народних тра-
дицій, заохочувати  до участі в них.

Народні традиції, які притаманні нашій міс-
цевості, були широко представлені під час роз-
ваги. Діти продекламували колядки, щедрівки, 
грали в веселі ігри, співали пісні.

Діти пообіцяли вивчити нових щедрівок 
та наступного року та порадувати ними своїх 
нових друзів. Із гарним настроєм та добрими 
враженнями маленькі щедрувальники повер-
нулися до рідного дитсадка.

А що перше свято – це 
Різдво Христове. Тож 10 січня 
зранку в трудових колективах 
райцентру у виконанні дитя-
чого вокального колективу 
«Акварель» та вокального ко-
лективу «Зоряниця» з район-
ного Будинку культури (керів-
ник Людмила Колос) звучали 
чудові Різдвяні колядки і він-
шування, якими вітали в рай-
держадміністрації  керівників 

району та селища,  праців-
ників управління Пенсійного 
фонду України в Макарівсько-
му районі, управління соціаль-
ного захисту населення рай-
держадміністрації, відділення 
поліції, педагогічний колектив 
Макарівського  НВК  «ЗОШ І-ІІІ 
ступеня  – природничо-ма-
тематичний ліцей», редакцію 
районної газети «Макарівські 
вісті».

А насамкінець – ві-
тали працівників район-
ного Будинку культури, 
Макарівської дитячої 
школи мистецтв і сек-
тора культури, моло-
ді, національностей та 
релігій райдержадміні-
страції, представників 
Народного депутата 
Руслана Сольвара.

Колядувати заве-
дено   від Різдва й до 
Водохреща – третього 
свята.  Тож  саме цього 
дня обидва колективи 
побували  у працівників 
газового господарства 

району,  Макарівській гімназії, 
у приватного підприємця  А. 
Кремньової, в  селі Макови-
ще – в Українській православ-
ній Церкві – храмі Архістра-
тига Божого Михаїла, в  селі 
Фасова – парафії святителя 
Миколая, архієпископа Мир-
лікійського Чудотворця,  в Ма-
карівській УПЦ «Храм пророка 
Божого Іллі».

«... бо прийШли до тебе 
три празники В гоСті!»

різдвяні вітання для макарівців

  Свята  завершуютьСя

Головна відмінність новорічного 
щедрування полягає  в тому, що цей 
ритуал меншою мірою зазнав впли-
ву церковної ідеології і більш цілісно 
зберіг дохристиянські риси.

Дуже показові в цьому плані ка-
лендарні обходи за участю масок 
— «Коза», «Маланка». Гурти моло-
ді ходили з обрядовим дійством по 
всьому селу, не оминаючи жодної 
хати, адже люди вірили, що без спе-
ціальних побажань наступний рік не 
зможе бути вдалим.

Відродженням стародавніх тра-

дицій давно вже займа-
ються в Новосілках. 

Щороку молодь села 
збирається у вертепи, та 
від оселі до оселі несе 
радісну звістку новосілча-
нам, що Христос народив-
ся. 

Не виключенням став 
і 2017 рік. 14 січня гурт 
активних молодих людей 
зібрався, щоб «поводи-
ти Козу» – пощедрувати. 
Увесь день – зранку до піз-
нього вечора – намагали-
ся обійти та защедрувати 
усе село, за що отримали 

масу позитивних емоцій та приємних 
вражень. Окрім цього від господа-
рів, отримали також слова подяки, 
а в торбу – різноманітні солодощі. 
Обдарували вертепників і грішми, 
які заздалегідь відклали саме з цією 
метою. Ще довго гомонітиме село, 
переповідаючи театральне дійство 
тим, хто не побачив його. І вже зараз 
неодноразово чують організатори: 
«Ви ж наступного року обов’язково 
зайдіть до моєї господи!».

щедрий вечір, НовоСілки
Щедрим або багатим називався в українців вечір напередодні но-

вого року (13 січня). у цей день готували багатий святковий стіл, а до 
кожної хати приходили щедрувальники.

  Свято малаНки
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Закінчення. початок на 5 стор.
Сучасні дослідження нази-

вають дещо інші цифри. У Книзі 
Пам’яті по Макарівщині зазначе-
на цифра – 3 189 осіб. Дослідниця 
Т. Пастушенко у своїй монографії 
подає по Макарівському і Бишів-
ському районах – 3 038 (1 971 і 1 
067). 

Отже, як ми бачимо, три 
джерела – три різні циф-

ри. До того ж цифри дуже різнять-
ся між собою.

Лише Т. Пастушенко пояснює, 
яким чином вона отримала кіль-
кість остарбайтерів. Ось як вона 
пише про підрахунки у своєму до-
слідженні: «Якщо рахувати кіль-
кість вивезених у процентному 
відношенні до загальної кількості 
населення на 1942 р, то Макарів-
щина матиме один із найнижчих 
відсотків по області – 4,1 %… В 
окремих селах Макарівського 
району проживали німецькі по-
селенці, що, ймовірно, зумовило 
відносно невеликий загальний 
відсоток депортованих до Райху 
й таку велику різницю в кількості 
депортованих між різними насе-
леними пунктами. 

«У селі 92 роки жило німецьке 
населення, українців було лише 
25%,» – повідомляє автор довід-
ки села Строївка, з якого до Ні-
меччини було вислано 10 україн-
ців…». 

На соціально-демографічну 
структуру депортованих із Мака-
рівщини примусових робітників 
вплинула як загальна демогра-
фічна ситуація в районі, так і певні 
заходи окупаційної адміністрації. 
Більшість серед вивезених робіт-
ників становили жінки, що відпо-
відає природній демографічній 
структурі населення. 

Так, згідно з переписом 1939 
р. жінок у Макарівщині прожива-
ло майже на 21 000 більше, ніж 
чоловіків. Початок війни та бойо-
вих дій на території Макарівщини 
ще збільшили чисельну перевагу 
серед населення на користь жі-
нок. Подібне відсоткове співвід-
ношення робітників жіночої й чо-
ловічої статі засвідчують і списки 
завербованих робітників сіл Ма-
карівського району. Часто жінок 
серед вивезених було вдвічі біль-
ше, ніж чоловіків.

Можливо, на вибір статі 
робітника, якого необхід-

но було відправити до Німеччини, 
мали деякий вплив і традиції ви-
робничих відносин в українсько-
му селі, де значну частку станови-
ла фізично важка чоловіча праця. 

Тому, принаймні,  ми можемо 
припустити, що втрата для госпо-
дарства робочих рук дочки була 
не настільки катастрофічною, як 

дорослого сина чи батька. До 
того ж мали вплив і суб’єктивні 
критерії відбору. Скажімо, дівчи-
на в 15 – 16 років виглядає зна-
чно дорослішою, ніж такого ж віку 
хлопець. Або під час бесід з оче-
видцями доводилося чути навіть 
такі міркування, що жінки легше 
переносять голод і нестатки, тому 
сестра погоджувалася їхати за-
мість брата.

Щодо вікового складу депор-
тованих, то аналіз списків ви-
везених свідчить, що переважну 
кількість робітників становили 
юнаки та дівчата 1923 – 1928 р.н. 
Характерно, що підлітки 1926 – 
1928 і навіть 1929 р.н. вивозилися 
як самостійна робоча сила, без 
батьків, із самого початку приму-
сових наборів у 1942 р., а не тіль-
ки з 1943 р., як традиційно вва-
жалося в історичній літературі, 
коли була оголошена мобілізація 
працездатних визначених вікових 
категорій.

На запитання, чому серед 
примусових робітників 

із Макарівщини так багато було 
неповнолітніх, -  важко відпові-
сти однозначно. Для цього варто 
було б провести окремі демогра-
фічні дослідження. Але в межах 
доступного матеріалу можемо 
навести деякі міркування із цього 
приводу. Якщо розглянути віко-
вий склад населення району за 
результатами перепису 1939 р., 
то впадає в очі набагато більша 
кількість громадян 12, 13 і 14 ро-
ків, якщо порівнювати з найближ-
чими віковими групами (10 – 11 
або 15 – 16 років), причому різни-
ця становить від 2 до 7 тис. осіб. 
У 1942 – 1943 рр. цим підліткам 
виповнилося вже по 16 – 18 років 
і вони стали основним об’єктом 
інтересу вербувальників.  

Майже повна відсутність чо-
ловіків серед примусових робіт-
ників із Макарівщини 1919 – 1922 
р.н. пояснюється мобілізацією 
цієї вікової категорії до Червоної 
армії. Невеликий відсоток жінок 
такого ж віку серед депортованих 
із сільських районів можна по-
яснити тим, що у двадцять років 
дівчата, як правило, могли вже 
бути одруженими й мати дітей. 
Ця обставина, зазвичай, убері-
гала від вивезення до Німеччину 
На віковий склад депортова-
них часто впливала й ціла низка 
суб’єктивних обставин.

Всі ці розбіжності у вказаних 
цифрах підштовхнули нас про-
вести свої підрахунки кількості 
вивезених з Макарівського райо-

ну. В результаті  була отримана 
цифра – 3 203 особи (1 886 – Ма-
карівський та 1 067 – Бишівський 
райони), що на 165 осіб більше за 
дані Т. Пастушенко.

Пояснимо, звідки такі роз-
біжності. Тетяною Вікторівною до 
остарбайтерів Макарівщини за-
раховані примусові робітники з 
сіл Бузівської селищної ради (176 
осіб), яка у 1964 р. була підпоряд-
кована Києво-Святошинському 
району, ми у своїх підрахунках цю 
кількість не враховували.

Також у «Хронологічних довід-
ках», якими користувалася Тетяна 
Вікторівна не вказано даних по 
селах Небелиця та Комарівка,  а 
нам вдалося встановити, що це 
10 і 74 осіб відповідно. Щодо сіл 
Забуяння, Колонщина, Плахтян-
ка, Фасова, Андріївка у «Хроно-
логічних довідках» зазначаються 
такі цифри  - 76, 8, 13, 73, 89, а в 
німецьких документах ці дані від-
повідно – 80, 34, 32, 98 та 99. 

Слід зазначити, що отримана 
нами цифра не остаточна і вона 
потребує уточнення. Так, напри-
клад, у селі Улянівка кількості 
вивезених в Німеччину встано-
вити не можливо, тому що було 
вивезено багато місцевих німців 
на постійне проживання. Також 
нами не повністю встановлена 
кількість примусових робітників з 
сіл Бишівського району.

Ось цифри, які ми встано-
вили при підрахунках на 

основі матеріалів ДАКО:
Макарів – 167 осіб;
Кодра – 38;
Андріївка – 99;
Бишів – 160;
Борівка – 35;
Великий Карашин – 45;
Весела Слобідка – 9;
Вітрівка – 36;
Гавронщина – 31;
Горобіївка – 16;
Грузьке – 120;
Забуяння – 80;
Калинівка – 11;
Козичанка – 64;
Колонщина – 34;
Комарівка – 74;
Копилів – 12;
Королівка – 150;
Леонівка – 32;
Липівка – 125;
Лишня – 105;
Лубське – 25;
Людвинівка – 36;
Макарівська Буда – 37;
Маковище – 51;
Мар’янівка – 9; (Колонщин-

ська с/р).
Мар’янівка – 16;

Мостище – 80;
Мотижин – 70;
Наливайківка – 200;
Небелиця – 10;
Ніжиловичі – 260;
Новомирівка – 24;
Новосілки – 98;
Пашківка – 77;
Плахтянка – 32;
Рожів – 65;
Садки-Строївка – 10;
Ситняки – 71;
Соболівка – 20;
Соснівка – 127;
Фасова – 98;
Червона Гірка – 12;
Червона Слобода – 16;
Чорногородка – 22;
Юрів – 26;
Юрівка – 28;
Яблунівка – 10;
Ясногородка – 230.
Всього: 3 203 особи. 
Скільки всього повернулося 

жителів Макарівського й Бишів-
ського районі додому,  встано-
вити нам не вдалося через від-
сутність документів, які б хоч 
частково вказували б ці цифри.

Також важко назвати точну 
цифру тих людей, які загинули на 
примусових роботах. 

На сьогодні достовірно відо-
мо лише про смерть 52 осіб, се-
ред яких одна родина. Ось список 
тих, хто загинув на примусових 
роботах у Райху:

Кодра
Колос Марія Архипівна
Оборський Дем’ян Іванович
Андріївка
Іщенко Степан Карпович
Кузьменко Григорій 
Миколайович
Олексієнко Олена Іванівна
Великий Карашин
Кирик Харлампій Юхимович
Латко Микола Якимович
Грузьке
Дядюк Єфросинія Опанасівна
Забуяння
Волощенко Марія Наумівна
Куцевол Микола Федорович
Радченко Іван Карпович
Семененко Катерина Павлівна
Колонщина
Авраменко Іван Григорович
Барчук Петро Васильович
Галушко Петро Васильович
Друкар Іван Іванович
Лишня
Обухівський Антон Левкович
Людвинівка
Горбецька Федора Терешківна
Расюк Катерина Василівна
Мостище
Кошова Софія Андріївна
Кравченко Петро Карпович

Кузниченко Лідія Мусіївна
небелиця
Гулак Нестір Федорович
Осадченко Левко Петрович
ніжиловичі
Ільченко Ольга Сильвестрівна
Сопленко Гелена (Геля) 
Михайлівна
Сопленко Михайло Васильович
новосілки
Осипенко Іван Федорович
Петенко Володимир Данилович
Поліщук Віра Семенівна
Романченко Володимир 
Кіндратович (Харитонович)
Романченко Тетяна Юхимівна
пашківка
Павленко Павло Іванович
Полозюк Михайло Васильович
Ступак Хома Сергійович
плахтянка 
Яценко Наталія Павлівна
Ситняки
Захарченко Антон Карпович
Захарченко Степан Карпович
Соболівка
Можаровський Павло 
Федорович
Сивко Леонтій Вікторович
яблунівка
Антоненко Надія
Забродський Іван Іванович
Лабезник Текля
Радишевський Степан
Саржинський Петро Іванович
Хмелівський Петро Михайлович
Дрозд Федот, батько
Дрозд Ярина, мати
Дрозд Єфросинія, 
дочка Дрозд Софія.
ясногородка
Павленко Іван Андрійович
Павленко Олена Сергіївна.
Отже, жителі Макарівського 

та Бишівського районів з весни 
1942 р. опинилися в центрі масо-
вих подій примусового вивезення 
до Німеччини. 

Постачання робочої сили 
для економіки Третього 

райху виявилося одними з масо-
вих та дошкульних дій окупаційної 
влади, котрі торкнулися майже 
кожної родини. 

Спротив жителів Макарівщини 
мобілізаційним заходам (пере-
важно на індивідуальному рівні) 
суттєвих перешкод у реалізації цих 
планів не створив. Розпочавши з 
агітації добровольців, окупаційна 
влада згодом перейшла до при-
мусової мобілізації працездатного 
населення. Під кінець окупації під 
виглядом евакуації із зони бойових 
дій була проведена депортація пе-
реважно чоловічого населення. У 
цих заходах окупаційної влади від 
самого початку були активно заді-
яні органи німецької адміністрації 
та місцевого управління.

Віталій ГЕДЗ, 
кандидат історичних наук.

Сьогодні тільки лінивий ще не ска-
зав про шкоду роботи за комп’ютером. 
Однак що ж робити в тому випадку, 
якщо вам доводиться щодня проводи-
ти по кілька годин за цим дивом техні-
ки? Чи можна якось зменшити наван-
таження на свій організм? Можна. І ми 
вам сьогодні розповімо як.

Обмежте час біля комп’ютера. 
Перше, що можна зробити, бажаючи по-
щадити свій організм в цьому випадку   це 

зменшити свій час перебування за 
комп’ютером. Обов’язково також 
після кожних 45 хв. роботи влашто-
вувати собі 15 -хвилинний відпочи-
нок. Але це не повинно бути пусте 
байдикування на кріслі   встаньте, 
потягніться, пройдіться по кімнаті 
або подихайте свіжим повітрям.

Станьте жайворонком. Якщо 
ви працюєте за ПК, намагайтеся по-
чинати свою роботу якомога раніше, 
а до 14 -15 годин вже її закінчувати.

не рвіть спину. Не старайтесь 
зробити все і відразу і навпаки   не 

відкладайте справи на останній момент. 
Рівномірно розподіляйте навантаження.

Відгородіться від інших проблем. 
Обов’язково потрібно планувати і орга-
нізовувати роботу таким чином, щоб на-
передодні і в день, коли потрібно буде 
особливо напружено працювати за 
комп’ютером, користувачам ПК доводи-
лося якомога рідше відволікатися на ви-
рішення суспільних, господарських або 
інших непрофесійних проблем.

не нехтуйте обідом. Ні в якому разі 
не забувайте про обідню перерву. Завжди 
виділяйте цей час у своєму щоденному 
розпорядку і використовуйте його ви-
ключно за призначенням.

Займайтеся гімнастикою. Ві-
зьміть собі за звичку перед роботою за 
комп’ютером і після неї робити особливу 
гімнастичну розминку. Вправи не тільки 
допоможуть вам увійти в робочий ритм, 
але і підготують до навантажень вашу 
м’язову, серцево судинну, нервову і ди-
хальну систему. Після роботи виконуйте 
рухи, що усувають статичну напругу. Осо-
бливу увагу приділяйте дихальній гімнас-
тиці.

Відпочивайте мало, але часто. Дав-
но вже доведено, що 10 -хвилинний відпо-
чинок не тільки добре впливає на здоров’я 
користувачів ПК, але і відтягує момент на-
стання втоми, полегшує роботу серцево-
судинної системи і допомагає відновити 
сили. Відпочивайте!

не працюйте без відпочинку. Піс-
ля нічної зміни користувачі ПК ні в якому 

разі не повинні відразу ж залучатися до 
роботи. Досить тривалий відпочинок   – 
обов’язкова умова для повноцінної робо-
ти.

не будьте присутні при заванта-
женні файлів. Якщо ви завантажуєте 
інтернет файли, не сидіть перед моніто-
ром, сходіть на прогулянку. Повірте, вони 
завантажаться і без вас. Краще встановіть 
спеціальні програми- менеджери заван-
таження і заздалегідь створіть список з 
файлів, які ви хочете завантажити. Не за-
вадить також раціоналізувати читання но-
вин: заходьте виключно на сайти, новини 
на яких публікують одним рядком.

Ось і всі поради, які допоможуть вам 
захистити свій організм від шкідливого 
впливу комп’ютера. У 21 столітті він ста-
не вам відмінним помічником і навіть ро-
бочим інструментом, проте пам’ятайте 
«що занадто,   то нерозсудливо». Бережіть 
себе   і робота за комп’ютером піде вам 
тільки на користь.

Інтернет джерело.

ваше    здоров’я

праця за комп’ютером

З ГЛИБИН ІСТОРІЇ:

«передаю тобі далекоСтороННій 

«гамбурзький привіт!»

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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 3 16 СіЧня 2017 року 
в киЇвСькіЙ облаСті 
поЧинаєтьСя набір 

в поліцію
ПЕРЕЛІК ВІДКРИТИХ ВАКАНСІЙ
Слідчий: 100 вакансій, із них:
Білоцерківський ВП - 7 вакансії; 
Броварський ВП - 10 вакансії;
Бориспільський ВП - 10 вакансій;  
Вишгородський ВП - 9 вакансій;
Васильківський ВП - 10 вакансій; 
Києво-Святошинський ВП – 9 ва-

кансій;
Ірпінський Вп - 11 вакансій;
П-Хмельницький ВП - 13 вакансій;
Обухівський ВП - 9 вакансії; 
Відділ поліції зони ЧАЕС – 1 вакансія;
Сквирський ВП -11 вакансій.

ВиМОГА ДО пОСАДи СЛІДЧОГО
ОСНОВНІ СЛУЖБОВІ ОБОВ’ЯЗКИ:
• Несе відповідальність за закон-

ність та своєчасність здійснення 
процесуальних дій;

• Проводити слідчі (розшукові) дії 
на негласні слідчі (розшукові) дії у 
випадках, встановлених Криміналь-
но-процесуальним кодексом  Укра-
їни;

•  Доручати проведення слідчих 
(розшукових) дій та негласних слід-
чих (розшукових) дій відповідним 
оперативним підрозділам;

• Повідомляти за погодженням із 
прокурором особі про підозру;

• За результатами розслідування 
складати обвинувальний акт, клопо-
тання про застосування примусових 
заходів медичного або виховного 
характеру та подавати їх прокурору 
на затвердження;

• Звертатися за погодженням 
із прокурором до слідчого судді з 
клопотаннями про застосування за-
ходів забезпечення кримінального 
провадження, проведення слідчих 
(розшукових) дій та негласних слід-
чих (розшукових) дій;

• Здійснювати інші повноваження, 
передбачені КПК України.

 ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
• громадянство України;
• вища юридична освіта;
• вільне володіння українською 

мовою;
• бажана служба в Збройних Си-

лах України або в ОВС;
• готовність до служби у будь-

якому місті України, у тому числі у 
зоні проведення Антитерористичної 
операції;

• знання основ правознавства 

Конституції України, 
• ЗУ «Про національну поліцію», 

ЗУ «Про запобігання корупції», кри-
мінального та Кримінально-проце-
суального кодексу України, тощо.

 НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ
• висока мотивація та орієнтація 

на якісні зміни в державі;
• здатність швидко приймати рі-

шення та діяти в екстремальних си-
туаціях;

• дисциплінованість, організова-
ність, відповідальність;

• комунікабельність, ввічливість, 
стриманість, прагнення допомагати 
людям;

• вміння аргументовано вислов-
лювати свою думку;

• прагнення до розвитку та само-
вдосконалення.

 МИ ПРОПОНУЄМО:
• заробітну плату до 10 000 грн.;
• соціальне забезпечення згідно 

діючого законодавства;
• професійну підготовку за міжна-

родними стандартами;
• можливість отримання юридич-

ної освіти навчаючись на заочній 
формі навчання у вищих навчальних 
закладах системи МВС;

• перспективу кар’єрного росту.
 Оперуповноважений: 150 ва-

кансій, із них:
Білоцерківський ВП - 15 вакансії;     
Броварський ВП - 16 вакансії;
Бориспільський ВП - 8 вакансій; 
Вишгородський ВП - 15 вакансій;
Васильківський ВП - 15 вакан-

сій; 
П-Хмельницький ВП - 17 вакансій;
Ірпінський Вп - 16 вакансій; 
Сквирський ВП - 19 вакансій;
Обухівський ВП - 10 вакансії;  
Києво-Святошинський ВП – 19 ва-

кансій.
ВИМОГИ ДО ПОСАДИ

 ОПЕРУПОВНОВАЖЕНИЙ
ОСНОВНІ СЛУЖБОВІ ОБОВ’ЯЗКИ: 

• Приймати участь у розслідуванні 
кримінальних проваджень;

• Проведення розшукових, у тому 
числі негласних, інших процесуаль-
них дій, відповідно до вимог КПК 
України;

• Своєчасне реагування на заяви 
та звернення громадян.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ: 
• громадянство України;
• вища освіта;
• вільне володіння українською 

мовою;
• бажана служба в ОВС;

• готовність до служби у будь-
якому місті України;

• знання основ правознавства 
Конституції України, 

• ЗУ «Про національну поліцію», 
ЗУ «Про запобігання корупції», кри-
мінального та Кримінально-проце-
суального кодексу України, тощо.

НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ
• Висока мотивація та орієнтація 

на якісні зміни в державі;
• аналітичні здібності, здатність 

систематизувати, узагальнювати ін-
формацію, гнучкість, проникливість;

• неупередженість та порядність;
• самостійність, організованість, 

відповідальність;
• наполегливість, рішучість, стри-

маність, здатність швидко приймати 
рішення в умовах обмеженого часу;

• стійкість до стресу, емоційних та 
фізичних навантажень;

• вміння аргументовано вислов-
лювати свою думку;

• прагнення до розвитку та само-
вдосконалення;

• досвід роботи з ПК (офісні про-
грами, інтернет) на рівні певного ко-
ристувача.

МИ ПРОПОНУЄМО: 
• заробітну плату від 8 000 грн.;
• соціальне забезпечення згідно 

діючого законодавства;
• професійну підготовку за міжна-

родними стандартами;
• можливість отримання юридич-

ної освіти навчаючись на заочній 
формі навчання у вищих навчальних 
закладах системи МВС;

• перспективу кар’єрного росту.
ЗАпОВнити АнКЕтУ нА пО-

САДУ СЛІДЧОГО тА ОпЕРУпОВ-
нОВАЖЕнОГО ONLINE за поси-
ланням: https://kv.npu.gov.ua/uk/
publish/article/228086

прийом анкет триває з 
16.01.2017 по 26.01.2017.

Для економії Вашого часу та зруч-
ності, уникнення черг, Ви можете 
зареєструватися за телефонами: 
(068) 669-12-06, який функціонує 16 
січня та з 17 січня – (044) 254-93-86, 
(044) 254-93-87, де Вам буде при-
значено час для попередньої бесіди.

При собі необхідно мати зазначені 
вище документи та дві години віль-
ного часу.

запрошуємо На Службу в поліції 

на Вакантні поСади  
до підрозділіВ голоВного упраВління 

національної поліції В киїВСькій облаСті

КОпиЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОнУ 

КиЇВСЬКОЇ ОБЛАСтІ
РІШЕння

про надання дозволу на розробку 
детального плану території підприємства

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», керуючись ст. 12, п. 2 ст. 186 Зе-
мельного Кодексу України, п. З та п. 4 ст. 24 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», згідно наказу 
міністерства регіонального розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства України від 16.11.2011р. 
№ 290 «Про затвердження порядку розроблення містобу-
дівної документації», сесія сільської ради ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розробку детального плану те-
риторії підприємства, площею 3,03543 га, кадастровий 
№ 3222783201:01:002:0017, ТОВ «Прометей» для будівни-
цтва господарських приміщень за адресою вул. Миру, 4 в 
с. Копилів Макарівського району Київської області.

2. Доручити виконавчому комітету Копилівської сіль-
ської ради виступити замовником розроблення проекту 
детального плану території вказаного в п.1.

3. Фінансування робіт з планування територій здійсню-
ється за рахунок коштів заявника ТОВ «Прометей».

4. Виконавчому комітету Копилівської сільської ради 
забезпечити:

4.1. Оприлюднення даного рішення в місцевих ЗМІ.
4.2. Розроблення, розгляд, проведення громадських 

слухань, затвердження та оприлюднення детального плану 
території вказаному в п.1.

4.3. Детальний план представити на розгляд та затвер-
дження сесії згідно чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
постійну земельну комісію при Копилівській сільській раді.

Сільський голова                              Р.В. Чижевська
с. Копилів    10 грудня 2016 року     №114-11-VІІ

ШВидко плине чаС!
Ось уже 10 років як нема з нами 

Анатолія Миколайовича 
ШпОРтЕнКА.

Доброго, чуйного, відданого своїй 
справі, надійного товариша, любля-
чого чоловіка, батька.

Скільки людей з повагою і досі 
згадують лікаря з великої букви, який 
ніколи не відмовив в своїй допомозі 
ні вдень, ні вночі. І футбол, якому від-
давав вільний час, і медалі з легкої атлетики – все для 
заохочення до здорового способу життя, почуття па-
тріотизму за наш район.

Ми, всі родичі, дуже  вдячні всім тим, хто пам’ятає 
його, його сонячну посмішку. В ці святкові новорічні 
свята, хай Бог оберігає всіх вас.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт серії ІІІ-КВ №047715, ви-
даний 23 березня 2001 року Великокарашинською сіль-
ською радою народних депутатів та зареєстрований у 
Книзі записів реєстрації державних актів за №292 на ім’я 
КРАВЧУКА Володимира Степановича, вважати не-
дійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ посвідчення учасника війни серії В-ІІ 
№563497, видане 29 листопада 2002 року Макарівським 
УПСЗН Макарівської райдержадміністрації на ім’я КиРи-
ЛЕнКА Миколи Григоровича, вважати недійсним.

Дирекція Макарівського районного Будинку культури та 
вокальний колектив «Зоряниця» висловлюють щирі, сер-
дечні співчуття  учасниці колективу Людмилі Миколаївні 
Салюті-Ященко з приводу тяжкої втрати - смерті матері –  

Олени пилипівни.

Дирекція Будинку культури с. Ясногородка та колек-
тив «Ясен-цвіт» висловлюють щирі співчуття Людмилі 
Миколаївні Салюті-Ященко з приводу тяжкої втрати - 
смерті матері.

Колектив Колонщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів висловлю-
ють глибоке співчуття вчителю-пенсіонеру Чекмарьо-
вій Галині Степанівні з приводу тяжкої втрати – перед-
часної смерті чоловіка 

БАРЧУКА Миколи Даниловича.

запрошуємо На виСтаву 
театру ім. п. к. СакСагаНСького 

«дерева помирають Стоячи»!
 А ви все зна-

єте про своїх 
родичів? Може 
хтось з них веде 
приховане, таєм-
не життя? Якщо 
дізнаєтеся щось 
нове, не поспі-
шайте карати їх 
за мовчання…

Директор контори, яка займається невідомо чим. 
Дівчина, що втратила сенс життя. Закоханий чоловік, 
який шукає істину. Юнак, який не вміє пробачати. Всі 
вони зустрінуться в будинку жінки, яка чекала на цю 
зустріч усе своє життя. Драма з елементами комедії, 
заплутана історія, герої якої перестають розуміти 
де мрії, де ілюзії, де фантазії, а де справжнє життя. 
Дерева дають нам кисень для того, щоб ми жили, а 
потім помирають… неодмінно стоячи…

Режисер-постановник О.Ромашенко.
У виставі грають: Г. Болдирева, В. Войтов, Л. Мер-

ва, Н. Кравчук, О. Самойленко, І.Мусієнко, М.Власова, 
засл.арт. України В.Рєпін, А.Бочек, І.Кріворучко, 
К.Бруні.

виСтава відбудетьСя  24 СіЧня о 18.30.

КОЗиЧАнСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА пОВІДОМЛяЄ:
23 вересня 2016 року на засіданні сесії Козичан-

ської  сільської ради було прийнято рішення:
- № 39-07-VІІ «Про затвердження технічної доку-

ментації з нормативно-грошової оцінки земель с. Ко-
зичанка Козичанської сільської ради Макарівського 
району Київської області».

З даним рішенням можна ознайомитись в 
адмінприміщенні сільської ради за адресою: с. 
Козичанка, вул. Вишнева, буд. 1.

нЕБЕЛицЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                                                          

ОГОЛОшує кОНкуРС  На ЗамІщеННя 
вакаНТНОЇ пОСадИ

спеціаліста землевпорядника 
небелицької сільської ради.                                                        

Заяви приймаються протягом місяця з дня опу-
блікування оголошення за адресою: село небели-
ця, вулиця Миру,11 (сільська рада, 2 поверх).                                           

Довідки за телефоном: 4-28-35.оголошення
На виконання вимог частини другої статті 335 ЦК 

України Макарівська селищна рада повідомляє про 
взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, а саме: 
житлового будинку з господарською будівлею за адре-
сою: Київська обл., Макарівський р., с. Калинівка, вул. 
Київська, 33.

щ и р о  д я к у є М о !
Шановні медичні працівники пологового відділення 

Макаровскої ЦРЛ. Висловлюємо Вам щиру вдячність, за 
Вашу турботу, професіоналізм, увагу, доброзичливість і не-
просту роботу. Завдяки вашій підтримці і допомозі при по-
логах, у нас в сім’ї народилася маленька принцеса. 

Згадуємо пологовий будинок з теплотою. Пологи 
пройшли благополучно і безкоштовно. Персонал з вели-
кою повагою відноситься до жінок.

Дякуємо лікарям, санітаркам, акушеркам, всьому ме-
дичному персоналу пологового відділення. А особливо 
Ірині Анатоліївні Шпортенко (лікар акушер-гінеколог) та 
Наталії Михайлівні Ноздрі (лікар акушер-гінеколог). Окре-
ме спасибі Валентині Сергіївні Калмиковій (лікар-педіатр), 
яка готова у будь-який час дня і ночі прийти на допомогу 
недосвідченим мамочкам.

Спасибі за все. Дай Вам усім Бог здоров’я, щас-
тя і успіхів! Напевно багато дітей і жінок проходить че-
рез ваші золоті руки, що усіх і не запам’ятати, але ми зга-
дуємо Вас з теплотою і вдячністю. 

З повагою, сім’я ХІЛЬМАн і 
наша новонароджена Софійка.

копилівСька СільСька рада  
ОГОЛОшує кОНкуРС На  пОСаду

 головного бухгалтера сільської ради.
Заяви  приймаються протягом місяця з дня 

опублікування оголошення за адресою: с. Копи-
лів, вул. Жовтнева, 57. тел.:  096-714-72-82 .
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куплю корови, коні, молодняк. 
тел.: 067-410-54-71; 093-001-29-69.

к у п л ю  к о р о в и , 
б и ч к и  та  к о н і .

Тел.: 098-40-28-886.

закуповуємо у населення дорого

врХ, молодняк Та коні. 
Телефон: 067-173-92-92.

к у п у є М о    д о р о Г о
корови, коні та Молодняк.
т е л е ф о н и :  0 9 8 - 4 6 7 - 5 2 - 2 2 ; 

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

пРОДАЮ поросят (Венгерська монгалиця). 

тЕЛ. : 066-916-57-18; 068-717-49-18.

президія Макарівської районної організації 
ветеранів України щиро вітає ювілярів:
із 90-річчям з Дня народження:

Анастасію Федосівну ЗАХАРЧЕнКО з Грузького;
Анастасію Михайлівну БУтРиМЕнКО з Королівки 

та із 80-річчям з Дня народження:
Віталію Антонівну ВОЛОСОВСЬКУ з Кодри; 
надію Григорівну ДОВГиЧ з Мотижина;
Антоніну Григорівну МОКІЙ з Бишева;
Андрія Івановича МАРЧЕнКА з Макарова.
Шановні іменинники!
Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

* * * * *

пРОДАЮ земельну  ділянку ОСГ 
у Копилові   (18,59 сотки біля траси).  

ВАРтІСтЬ - 100 у.о. за сотку. 
тЕЛЕФОн: 097-008-08-75.

РЕМОнт холодильників, пральних 
машин. тел.: 096-550-85-85.

продаю 
домашні 

перепілки: 
живу птицю, 

тушку, 
яйця столові 
(інкубаційні).

телефон: 
093-280-78-82.

п Р О Д А Ю  К О Р О В У 
(тільна 2 телям). Село Борівка.

телефон  096-992-55-53.

продаю земельну ділянку 
під гараж (6х8м) в смт Макарів біля 

магазину «Будівельний дворик».  ціна - договірна.    

телефон 098-022-22-96.

* * * * *

філія «Макарівське райДУ» 
запрошує на поСтіЙну роботу 

працівників СлідуюЧих профеСіЙ:
екскаваторники;
водії;
трактористи;
дорожні робітники;
інженер кошторисного відділу.

 Звертатись за адресою: смт Макарів,
вул. Дорожна, 27. 

тел.: 5-15-44; 5-26-50; (067) 179-11-70.

•••••

пРОДАЮ 1-кімнатну квартиру після ремонту в Макарові 

по вул. проектна (34,3/17,5/8,4), автономне опален-

ня, лічильники (світло, газ, вода). тел. 050-382-61-52.

Сердечні, теплі слова вітань і по-
бажань шлемо з нагоди 45 річниці  

подружнього життя родині 
кЛИМенкІв з Мотижина -

наталії Миколаївні та Петру Івановичу.
Дорогі наші ювіляри! 45 років тому  25 січня ви стали 

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

Все ваше подружнє життя ви подавали нам приклад 
взаємної любові і поваги, сімейної злагоди, працелюбства 
і турботливості. Спасибі вам, наші найдорожчі на землі  
люди, за науку, за добро і ласку, за тепло душі і серця.

Така довга життєва дорога пліч-о-пліч випадає не всім. 
Тож вітаємо Вас з ювілеєм та бажаємо здоров’я, радос-
ті, щоб щедрою, довгою і щасливою була ваша подальша 
життєва дорога, хай Бог й надалі дарує вам сил і терпіння, 
любові і невтомності у всіх добрих справах, щоб дожити 
вам і нам до вашого коронного весілля!

З любов’ю: син Сергій і невістка Таня, дочка валя і 
зять коля, невістка Марія і всі 9 онуків і 2 правнуки.

із СапфіроВим ВеСіллям!

пРОДАЮ ЗЕМЕЛЬнУ ДІЛянКУ під будівництво - 0,31 
га, 5 км від Макарова, 40 км від Києва. Є державний 
акт, є технічна документація на будівництво. нова ву-
лиця, проходить асфальтна дорога, газ, електролінія. 
ціна - договірна тел. : 066-239-39-84; 096-650-50-99.

Колектив Гавронщинської ЗОШ вітає
ніну Юріївну ВОЛОДЬКО

з 70-річчям з Дня народження.
Хай квітне  доля у роках прекрасних,
Хай до ста, а може й далі
Йдуть, неозираючись літа.
Господь нехай дарує радість 
І міцне здоров’я.
Чистого неба, злагоди й добра,
Тепла та всього сповна на довгії літа!

14 січня зустрів свій ювілей – 55-річчя з Дня наро-
дження вчитель музики Королівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Ігор Миколайович МОКЕЄВ.
Шановний імениннику! Нехай музика звучить не 

тільки на уроках, а й у Вашому серці. Будьте життєра-
дісним, веселим - тоді заспіває і душа. А ще:

Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щоб щастя і радості мали без ліку,
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди.
Добром хай наповниться доля й робота,
Життя посилає лиш гарні турботи,
Пошана людська нехай Вас не минає,
Любов і наснагу хай Бог посилає!

колектив королівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

19 січня зустріла свій ювілей заступник директора 
по навчально-виховній роботі Липівського НВО 

тетяна Олексіївна КУЗЬМЕнКО.
Шановна імениннице! Щиро вітаємо Вас та бажаємо:

Хай заходить радість в хату,
Хай добра несе багато,
Хай в родині сліз не буде,
Хай щастить завжди і всюди!
Зичимо здоров’я, наснаги і сили, 
Щоб біди ніколи Вас не смутили,
Хай доля мир і щастя дає,
Зозуля у лузі сто літ накує! 

колектив Липівського нвО.

19 січня зустріла свій ювілейний День народження 
дорога сестра, любима тітонька і бабуся 

тетяна Олексіївна КУЗЬМЕнКО. 
Від усієї душі вітаємо ювілярку та шлемо найтепліші 

слова побажань: 
На килимі життя, немов червона м’ята,
Розквітла ювілейна дата.
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро щоднини прибуває,
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос з небес благословляє
На щедрі щастям многії літа!

З любов’ю і повагою: сестра Люба з сім’єю, 
племінники і внуки.

щирі вітання

* * * * *

* * * * *

п/п “ХарЧук”. ЖиТомирські вікна,
 з н и Ж к а  –  д о  2 0 % . 

 броньовані двері, балкони, Жалюзі.
Тел.:  097-461-96-17; 095-194-85-62.

* * * * *

Щиро вітаємо з ювілейним Днем народження
Любов Миколаївну КЛиМЕнКО.

Та бажаємо: нехай лагідна посмішка сонечка да-
рує Вам невичерпну енергію, красу і чарівність, життя 
Ваше буде наповнене добробутом та натхненням, а в 
оселі вашій панують світло і злагода, в серці - добро і 
мудрість, в житті - достаток і удача, а доля буде щедро 
наповнена теплом і любов’ю. А ще:

Хай щастя панує у Вашому домі
 І радість хай буде завжди. 
Здоров’я і щирої долі 
Хай Бог посилає на довгі роки!

колектив королівського ДнЗ «Сонечко».

* * * * *

* * * * *

Щиро вітаємо з 55-річчям з Дня народження лю-
блячого чоловіка, турботливого батька, свекра, тестя 
і дідуся

Івана Андрійовича тКАЧЕнКА.
Щиросердно вітаємо та бажаємо Вам, рідний наш, 

активного довголіття, міцного здоров’я, щастя, родин-
ного тепла. І хай у Вас все буде так, як Ви того бажаєте! 

Хай огортають Вас літа теплом таким,
Що з серця Вашого струмує.
Хай доля Вас ощедрує добром,
З яким людина в серці радість чує. 
Живіть, творіть під сонцем осяйним,
Хай Вашим другом буде кожна днина,
І будьте вічно молодим, як в колоску зернина. 
Хай Ваше серце лагідне і ніжне
Не знає болю, смутку і образ,
Нехай здоров’я у Вас буде
І негаразди завжди обминають Вас!

З любов’ю та повагою: дружина, дочки, сини, 
невістка, зяті та внуки.

З любов’ю і повагою вітаємо з 60-річчям з Дня на-
родження кохану дружину, дорогу маму, добру свекруху 
та тещу, турботливу бабусю та прабабусю

Лідію Володимирівну СІРяК. 
Люба імениннице, Вас щиро вітаємо та бажаємо: 
Здоров’я від чистих джерел,
А щастя – від власної долі.
Щоб радісно й довго в достатку жилось,
Щоб горя не знали ніколи.
Хай миром, веселістю повниться хата,
Хай буде сім’я вся здорова й багата.
Хай радісні будуть усі ваші кроки
І чуються вісті хороші щороку.
Наснага і щедрість у серці хай квітнуть, 
Поки ювілей не наступить столітній!

З любов’ю і повагою: син, дочки, чоловік, 
невістка, зяті, внуки та правнуки.

на роботу терміново потрібні: 

                      Столяр   та
ШліфуВальник по дереВу.

тел.: 050-330-33-16; 096-813-44-32.

тоВ «енергія» 
ТеРмІНОвО ЗапРОшує На РОБОТу 

вОДІЯ на евакуаТОР.
Вимоги: посвідчення водія категорія С,Е;
досвід роботи не менше 5 років;
фактичне проживання Київ, Київська область (нада-

ється перевага).
Заробітна плата – 6000 грн.
Звертатися за адресою: Київська область, Ма-

карівський район, с.Гавронщина, вул.Шевченка, 
19 (корпус A).

ТеЛ. 096-707-04-15 (ТеТяна).

Дорогу, кохану дружину, чуйну, турботливу донечку, 
добру, славну, дбайливу, щедру, любу матусеньку, лю-
биму і люблячу бабусеньку милу

тетяну Олексіївну КУЗЬМЕнКО.
Вітаємо щиро усім теплом наших сердець з нагоди 

55-річного ювілею з Дня народження, який Ти зустріла 
19 січня. В цей великий, святковий день, хай Господь з 
освяченою водою посилає Тобі доброго здоров’я, сі-
мейного благополуччя, тепла, любові, дружби, достат-
ку і затишку в сім’ї ще на довгі роки. Наснаги, терпіння і 
витримки в Твоїй нелегкій праці, взаєморозуміння і вза-
ємоповаги в колективі. Не вистачає слів, щоб висловити 
Тобі нашу вдячність і побажання. Ти, мов ластівка, піклу-
єшся своїми ластів’ятами в гнізді. Ти, мов бджілка, тур-
буєшся про добробут, затишок, тепло і спокій у домівці. 

А ще, наша хороша, бажаємо:
Хай калиновий кущ буйно квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо,
Щоб здоров’я і сила, добробут і затишок, 
Любов, дружба, тепло 
І спокій панували в сім’ї,
Щоб була Твоя доля щаслива!

Чоловік, мати, діти і 
внучата Тимофійко і алісочка.

б уд і в е л ь н і  п о С л у г и :
ЗниЖКи  на роботи+

матеріали 
до 15.02.17 до 20%.

РЕМОнти квартир, бу-
динків, балконів. Пере-
планування, підвісні стелі, 
гіпсокартон. Опалювання, 
тепла підлога, водопровід, 
каналізація, електрика і т.п. 
БУДІВництВО – будинки, 
лазні, прибудови, гаражі, 
павільйони. Навіси, альтан-
ки, ворота,  огорожі. 

ЗАМОВЛяЙтЕ ЗАРАЗ 
роботи і матеріали на ВЕСнУ 

зі ЗниЖКОЮ до 30%. 
пОКРІВЕЛЬнІ РОБОти під 
ключ. Мансардні дахи, кроквяні 
системи. М’яка покрівля, ме-
тал., бітумна, полімерна, кера-
мічна черепиця. УтЕпЛЕння, 
ОБЛицЮВАння будинків,  
квартир. Сайдинг,  фактурна 
штукатурка, короїд, термопа-
нелі. 

доСтавка матеріалів: 096-972-15-14, 066-839-34-83.

тоВ «енергія» 
ТеРмІНОвО ЗапРОшує На РОБОТу 

вОДІїв на авТОвОЗ Та ЗеРнОвОЗ.
Вимоги: посвідчення водія категорія С,Е;
досвід роботи не менше 5 років;
досвід міжнародних перевезень;
фактичне проживання Київ, Київська область (на-

дається перевага).
Заробітна плата – від 15 000 грн.
Звертатися за адресою: Київська область, Ма-

карівський район, с.Гавронщина, вул.Шевченка, 
19 (корпус A).

ТеЛ. 096-707-04-15 (ТеТяна).
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ОВЕн (21.03-20.04). Спри-
ятливий тиждень для 
комерцiйних операцiй i ри-
зикованих пiдприємств. 
Все сприятиме зростан-
ню популярностi i авто-
ритету Овнiв. Їхня думка 

не залишиться без уваги того, хто 
хоче її дiзнатися. Сприятливий тиж-
день для зустрiчей з коханою люди-
ною, романтичних знайомств. Успiх 
посмiхається Овнам творчих професiй, 
викладачам і домогосподаркам. Мож-
ливо, що бюджет поволi, але вiрно 
полiпшуватиметься. Зiрки пропонують 
Овнам саме сьогоднi починати налаго-
дження дiлових стосунків.
Сприятливi днi: 25; несприятливi: 24.

тIЛЕцЬ (21.04-21.05). Турботи 
всього тижня будуть пов`язанi 
з рiшучими дiями Тiльцiв в 
особистому життi. Правда, 
цi дiї не дуже схвалять їхнi 
близькi, у вiдносинах з якими, 
можливо, назрiває конфлiктна 
ситуацiя. У сферi iнтимних 

вiдносин вiрогiдна нестабiльнiсть. Вто-
ма i розчарування вiрогiднi так само, як 
i радiсть вiд спiлкування. Тiльцi можуть 
то вiдчувати пiдйом i прагнути утiлити 
свої плани в життя, то страждати вiд 
дефiциту енергiї. У останньому випадку 
їх переслiдуватиме апатiя, iнертнiсть, 
нудьга.
Сприятливi днi: 24, 28; несприятливi: 23.

БЛиЗнЮКи (22.05-21.06). 
Тиждень сприятливий для 
занять спортом i будь-якою 
фiзичною роботою. За-
ступництво Венери прине-
се Близнюкам користь, але 

може з`явитися бажання пiти за свої-
ми пристрастями, що стане джерелом 
багатьох неприємностей. Подiї цього 
тижня можуть бути пов`язанi з обма-
ном, хворобою i образою. Ймовiрно, 
що Близнюкам-жiнкам цiлий тиж-
день доведеться розриватися мiж 
обов`язками перед сiм`єю i своїми осо-
бистими iнтересами.
Сприятливi днi: 23; несприятливi: 27.

РАК (22.06-22.07). Тиж-
день стане плiдним для 
оновлення, коли Раки змо-
жуть сконцентрувати свою 
енергiю i знайти їй правиль-
ний вихiд. Ймовiрне приєм-

не спiлкування. Багато хто одержить 
пiдтвердження любовi та вiдданостi 
близьких людей. Сприятливий тиж-
день, який дозволить Ракам проявити 
свої здiбностi в найрiзноманiтнiших 
областях. Посиляться iнтуїцiя i дар пе-
редбачення, активiзується громадська 
дiяльнiсть. Багатьом вдасться зав`язати 
кориснi зв`язки i знайомства. Можливi 
сприятливi умови для пiдвищення 
професiйного i культурного рiвня.
Сприятливi днi: 23; несприятливi: 25.

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Складний тиждень. Мо-
жливi обмани, втрати, 
зваблювання, неприємнi 
ситуацiї. Службовi спра-
ви, вiдповiдальнi зустрiчi 
або оформлення важ-

ливих документiв можуть привести 
до помилок або фiнансових втрат. Не 
виключенi невеликi фiнансовi втрати 
або сiмейний клопiт. Вiрогiднi iнфекцiйнi 
захворювання, травми, зiткнення зi 
стороннiми людьми, представника-
ми органiв влади, керiвниками вищих 
iнстанцiй. Чоловiкам старшого вiку не 
рекомендуються активнi фiзичнi наван-
таження i галасливi гуляння. Емоцiї би-
тимуть через край. Необдумана обiцянка 
може ускладнити особисте життя, вiзити 
i поїздки не принесуть видимих позитив-
них результатiв.
Сприятливi днi: 25; несприятливi: 27.

ДIВА (24.08-23.09). Кри-
тичний тиждень. Можливi ду-
шевна неврiвноваженiсть, 
песимiзм, що може стати 
основою для виникнення 
захворювання або його 
ускладнення. Пасивний, 

споглядальний тиждень. У особистому 
життi належить знайти компромiс мiж 
тим, що хочеться, i тим, що необхiдно 
зробити. Сприятливi планування 
вiдпочинку, звiльнення вiд дрiбного 
господарського клопоту.
Сприятливi днi: 26, 29; несприятливi: 24.

тЕРЕЗи (24.09-23.10).
Тиждень вiдмiчений спо-
кусами, iлюзiями i обма-
нами. Вiрогiднi сварки з 
домашнiми, розбiжностi з 
друзями. На порозi вашого 
будинку може опинитися 

несподiваний гiсть. Активний творчий 
тиждень. Роздробленiсть iнтересiв, ба-
жання мати скрiзь блискавичний успiх 
можуть вiдкинути багато дiлових людей 
на початковi позицiї. Не йдiть на поводi 
у своїх iлюзiй, оскiльки це може при-
звести до конфлiктiв i погiршення само-
почуття. Особливо уразливе здоров`я у 
чоловiкiв.
Сприятливi днi: 28; несприятливi: 24.

СКОРпIОн (24.10-22.11). 
Несприятливий тиждень для 
дiлових контактiв. У бiльшостi 
Скорпiонiв можуть виникнути 
непорозумiння з колегами i 
начальством через фiнансовi 
проблеми. Не дивлячись на 
загальне незадоволення, де-

кому вдасться просунути справу впе-
ред. Цей тиждень може стати склад-
ним i вiдповiдальним для бiльшостi 
Скорпiонiв. Найбiльшу кiлькiсть про-
блем їм доведеться вирiшити в пер-
шу половину тижня. У особистому 
життi можливе взаємне охолодження 
партнерiв або подружжя.
Сприятливi днi: 23, 29; несприятливi: 25.

СтРIЛЕцЬ (23.11-21.12). 
Критичний тиждень. У осо-
бистому життi вiрогiднi 
конфлiктнi ситуацiї або не-
задоволення iснуючими 
вiдносинами. Емоцiйний спа-
лах може призвести до агресiї 

у вiдповiдь - будь-яка суперечка роз-
ростеться до великого скандалу, роз-
риву вiдносин. Легковажне вiдношення 
до свого здоров`я i напружена робо-
та можуть стати причиною нервово-
го зриву або захворювання. У сферi 
професiйної дiяльностi можливi великi 
фiнансовi втрати.
Сприятливi днi: 23, 28; несприятливi: 26.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01). 
Справи зажадають вiд бага-
тьох Козерогiв максималь-
ної концентрацiї, дисциплiни 
i органiзованостi. Ймовiрно, 
помилки в розрахунках та 

iлюзiї можуть спричинити за собою 
несподiванi витрати або серйознi про-
блеми. Козерогам доведеться пну-
тися з шкiри, щоб довести, що вони 
не гiршi за iнших. Козероги-жiнки 
можуть розраховувати на успiх. Де 
б вони не з`явилися, їм будуть радi. 
Тиждень принесе масу задоволень i 
приємних сюрпризiв. Далеко вiд бу-
динку вiдкриються новi перспекти-
ви - поспiшайте скористатися цiєю 
можливiстю.
Сприятливi днi: 27; несприятливi: 29.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). 
Тиждень сприятливий для 
нових починань. Проте 
зайва активнiсть може за-
шкодити справi, викликати 
заздрiсть i протидiю. Ви-

ховання дiтей зажадає вiд Водолiїв до-
тримання мiри в суворостi i заохоченнi. 
Вiрогiдний успiх в багатьох сферах 
життя Водолiїв. Все, за що б вони не 
узялися, може увiнчатися успiхом. 
Партнери i покровителi Водолiїв бу-
дуть ними пишатися, адже так приємно 
усвiдомлювати, що поряд живе талано-
вита людина. Можливо, Водолiям до-
ведеться прийняти гостей.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 28.

РиБи (20.02-20.03). Цей 
тиждень пов`язаний з ба-
гатьма дрiбними непри-
ємностями. Невпевненiсть 
в собi зашкодить ухвалити 
важливi рiшення. Тиждень 

насичений суперечностями. У першiй 
половинi тижня Риби можуть опини-
тися в невигiдному становищi. Дея-
ка невпевненiсть в собi i неуважнiсть 
перешкоджатимуть налагодженню 
контактiв. У другiй половинi тижня ваша 
чарiвнiсть повинна значно зрости. Ви 
можете бути коханi i поважанi всiма, хто 
вас оточує.
Сприятливi днi: 23, 27; несприятливi: 24.

Декому, щоб схудну-
ти, необхідно ходити 
в трена жерний зал. 
Тренуватися при цьо-
му не обов'язково. 
Просто хоча б не їсти 
ці дві години.

Дружині вже самій 
на брид ло горлати на 
чоло віка, але тут він 
попрохав її заспоко-
їтися ...

Дружина ввечері:
- Любий, як тобі моя 
мереживна білизна?
- Та ніби нічого ...
- Дивно, а сусід каже 
- що просто вражаю-
че!

- Самуїле Маркови-
чу, Ви сильний, Ви 
впораєтеся!
- Яша, я - розумний, 
я навіть не візьмуся!

Надійшли у продаж 
ку бики Рубіка для 
людей зі слабкими 
нервами, зі зні м ними 
кольоровими нак-
лейками.

Хлопець з дiвчиною 
при ходять в кафе.
Дiвчина:
- Я буду карпач-
чо, ролли з чорною 
iкрою, лобстери i 
мартiнi з соком.
Хлопець:
- Нiчого собi ти 
розбагатiла, а я буду 
каву!

З телефонної розмо-
ви на роботi:
- Як вас звати?
- Сергій.
- А по батьковi?
- З такою зарплат-
нею – просто Сер-
гій...
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Ñêàíâîðä ¹4-2017

«І помилка буває корисна, поки ми молоді, лише б 
не тягнути її з собою до старості».      Йоганн ГеТе.


