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НОВИНИ НАШОЇ ГРОМАДИ
СТАРТ ДОРОСЛОМУ ЖИТТЮ

Наприкінці червня у школах громади відбулися ви-
пускні вечори. За результатами 2020/2021 навчального 
року в Макарівській громаді 10 випускників було наго-
роджено золотими медалями.

Загалом, свідоцтва про здобуття базової середньої осві-
ти отримав 331 випускник 9-х класів, із них 17 наго-
роджені свідоцтвом із відзнакою. 

Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої осві-
ти видано 156 випускникам 11-х класів, із них 12 на-
городжено документами про освіту особливого зразка 
(10 – золотими медалями; 2 – срібними).

Окрім цього 188 учнів перевідних класів, за високі до-
сягнення у навчанні, нагороджені «Похвальними ли-
стами».

ЗАБУЯННЯ
У липні селі закінчено реалізацію проєкту «Капі-
тальний ремонт дорожнього покриття» по вулиці 
Молодіжна. Тепер дорога до місцевого дитячого са-
дочка буде радувати маленьких мешканців, їх бать-
ків та жителів даної вулиці!

Загалом ремонті роботи обійшлися в 685 тис. грн. 
(Порівняти з іншими громадами важко, адже немає 
відомостей про довжину робіт в інших громадах) 

ІВАНА КУПАЛА
У нашій громаді з 6 до 10 липня гучно і дуже по 
українськи святкували Івана Купала.

У Людвинівці святкування пройшли з дотримання усіх 
народних традицій.

Мешканці Макарова, Колонщини та Плахтянки по-
бачили театралізовані дійства у виконанні працівни-
ків Центру культури і дозвілля Макарівської селищної 
ради. 
У Рожеві, Юрові та Мар’янівці свято більше було орі-
єнтоване на юних глядачів. 

А у Ніжиловичах всі присутні відвідали концертне дій-
ство за участі колективу «Козацькі джерела» КЗ «Центр 
культури і дозвілля» Макарівської селищної ради.

БОРІВКА
У селі продовжують скидувати сміття у непридатних 
для цього місцях. Незважаючи на регулярий вивіз сміт-
тя та неодноразове звернення старости люди продов-
жують викидувати сміття де зручно їм.

ДНІ СІЛ
10 липня у Андріївці та 11 липня у Копилові від-
святкували День села. Слід нагадати, що в історії цих 
населених пунктів є багато спільного. Насамперед, за 
твердженням дослідника Лаврентія Похилевича, що 
поблизу Андріївки, що поблизу Копилова поселення 
існували ще з часів палеоліту. Перші писемні згадки 
про села датуються XVI ст.

Про це та багато іншого згадували на урочистостях, які 
пройшли в Андріївці та Копилові на вихідних.

МАКОВИЩЕ
9 липня в селі громадянин Т. спалював на прилег-
лій до домоволодіння території гілки, що призвело до 
займання трав’яного покриву на значній території. 
Пожежу вдалося загасити лише спільно з  працівника 
ДСНС.

 

Відносно порушника складено протокол про адміні-
стративне правопорушення за ст. 152 КУпАП.
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СЕЛИЩНА РАДА ІНФОРМУЄ
За кошти селищного бюджету Службою у справах ді-

тей Макарівської селищної ради було придбано 30 пу-

тівок в Туристично-оздоровчий комплекс «Едельвейс» 

(Івано-Франківська обл., с. Микуличин).

Діти, які потребують особливої соціальної уваги та під-

тримки (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування, діти, батьки яких загинули в районі прове-

дення АТО, вихованці ДБСТ «Чорних») сьогодні при-

були на оздоровлення та відпочинок. 

14 днів оздоровчої зміни готує дітлахам сюрпризи, а 

також вони отримають можливість відкрити свої при-

ховані таланти і познайомитися з новими друзями.

Новини про відновлення доріг стають гарною традиці-

єю громади, ремонтують дороги, що роками залиша-

лись без уваги. 

Капітальний ремонт доріг вже проведено в селах: За-

буяння (вул. Молодіжна), Андріївка (вул. Першотрав-

нева), Плахтянка (вул. Кавказька), Ніжиловичі (вул. 

Чернівецька), Наливайківка (вул. Лісова).

Крім того, поточний ремонт доріг зроблено на 21 вули-

ці у 9 населених пунктах Макарівської громади.

1 липня у Макарові відбулося виїзне засідання постій-

ної комісії з питань освіти, науки, культури, духовності 

та релігії Київської обласної ради. В роботі комісії взя-

ли участь депутати Київської обласної ради, заступник 

голови КОР Тетяна Семенова та голова Макарівської 

громади Вадим Токар. Питання, що розглядалося, - це 

порушення трудових прав працівників закладів культу-

ри Макарівського району.

Працівники сектору культури, які до 1 січня 2021 от-

римували заробітну плату за рахунок коштів районного 

бюджету Макарівського району, було звільнено із за-

йманих посад у першій половині лютого 2021р. згідно 

з п. 1 ст. 36 КЗпП України (за угодою сторін). При 

цьому, в порушення вимог ст. 116 КЗпП України зі 

звільненими працівниками не було проведено повний 

розрахунок. 

Після засідання комісії, депутат Київської обласної ради 

Інна Шубко особливо відзначила позицію Макарівсько-

го селищного голови Вадима Токаря, який заявив про 

свою повну готовність до вирішення даної проблеми, 

хоча Макарівська селищна рада не є правонаступника-

ми сектору культури, молоді, національностей та релі-

гій Макарівської районної державної адміністрації, а 

відтак не має жодних фінансових зобов’язань в части-

ні виплати заробітної плати працівникам культури у 

зв’язку з їх звільненням. І Макарівська селищна рада ні 

фізично, ні юридично не могла заздалегідь передбачити 

видатки на те, чого у них немає на балансі.

На черговій сесії Макарівської селищної ради внесено 

зміни до Програми розвитку, підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг. 

Зміни стосуються нових методів залучення медичного 

персоналу до ФАПів, які знаходяться у сільській міс-

цевості. 

Зокрема, депутати вирішили в тестовому порядку оп-

латити навчання у медичному коледжі ряду студентів, 

які потім, згідно умов контракту, розпочнуть роботу 

у сільській місцевості. Також рішення Макарівської 

селищної ради передбачає можливість компенсування 

медичним працівникам, які працюватимуть у сільській 

місцевості, витрат на житло. Вітаємо таке рішення і 

сподіваємось, що воно позитивно вплине на якість ме-

дицини у селі.

Депутати Макарівської селищної ради зробили ще 

один крок у бік муніципального співробітництва гро-

мад у формі реалізації спільних проектів.

На черговій сесії Макарівської селищної ради одно-

голосно прийнято рішення Про співробітництво Ма-

карівської селищної територіальної громади та Бо-

родянської об’єднаної територіальної громади щодо 

будівництва на межі Макарівської і Бородянської гро-

мад “Центру безпеки”. Цей проект відповідає реаліям 

життя двох громад та значно поліпшить надання на-

селенню послуг у випадку надзвичайних ситуацій або 

пожеж, а також покращить криміногенну ситуацію, 

оскільки наблизить фахівців силових та безпекових 

структур до сіл обох громад.

Попередньо, 17 червня, в Бородянці відбулась робоча 

зустріч, в якій брав участь заступник Макарівського се-

лищного голови Анатолій Карбовський.

Чистота – один з головних атрибутів затишного й 

комфортного населеного пункту, який є однією спіль-

ною оселею для всіх і кожного. 

На жаль, на практиці спостерігаємо як деякі мешканці 

та суб’єкти підприємницької діяльності, не бажаючи 

укладати договори на вивезення побутових відходів, 

підкидають сміття в урни парків, сквери, біля дитячих 

майданчиків, у сміттєві контейнери багатоповерхівок, 

засмічують набережні, околиці та ліс.

1 липня, у ході чергового засідання адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті Макарівської селищ-

ної ради, 5 осіб притягнуто до адміністративної відпо-

відальності за ст. 152 КУпАП та накладено адміністра-

тивне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 680 грн. 

(дві особи) та 1360 грн. (три особи).

Працівники КП «Макарів ВУЖКГ» не встигають при-

бирати смітники, які утворюють як дорослі, так і мо-

лодь. 

Друзі! Тільки спільними зусиллями ми зможемо подо-

лати цю ганебну звичку – викидати під ноги непотріб. 

Адже чистота починається iз сумлiнного ставлення 

мешканцiв до себе та довкiлля. Ця справа спiльна для 

кожного з нас. 

Також попереджаємо, що відсутність договору на ви-

везення побутових відходів у фізичної та юридичної 

осіб є порушенням чинного законодавства та тягне за 

собою адміністративну відповідальність.

6 квартир за кошти державної субвенції планують 

придбати дітям-сиротам з Макарівської громади 

У суспільстві особливе занепокоєння викликають ви-

падки коли під загрозою залишитися на вулиці опиня-

ється одна із найбільш вразливих категорій осіб, таких 

як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклу-

вання.

І саме місцева влада, як головний гарант забезпечення 

прав, має проявляти турботу про такий дітей.

Цими днями на одній з комісій Макарівської селищної 

ради було сформовано та затверджено список дітей, 

що перебувають на квартирному обліку (6 осіб), для 

придбання їм житла.

Орієнтовна сума грошової субвенції становить 2 607 

906 грн.

Уже другий тиждень в Макарівській громаді 

спостерігається позитивна динаміка з захворюваннями 

на коронавірус

За даними Фастівського лабораторного центру, 

за вихідні коронавірусну хворобу було виявлено 

у 1 мешканця Макарівської громади. Водночас 

зареєстровано 1 одужання.

1 новий випадок COVID-19 діагностували в Маковищі.

Одужання було зафіксоване в Макарові (1).

Загалом на території Макарівської ТГ з березня 2020 р. 

підтвердилося 2555 випадків коронавірусної хвороби, 

видужало 2353 жителів та померло 45 мешканців.

За матеріалами Макарівської СР.

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 
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ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ 
МАКАРІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!

За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК Київські регіональні електромережі» з 
17 по 23 липня будуть проводитися планові технічні роботи на електромережах 
Макарівської громади:

17 ЛИПНЯ
КОПИЛІВ: вул. Київська, Білоцерківська, Жовтнева, Шевченка, Макарівська 
(9.00—19.00).
ПАШКІВКА: вул. Колгоспна, Зелена, Зарічна (9.00—17.00).

19 ЛИПНЯ
МОТИЖИН: вул. Довгича, Топольова, Ватутіна, Шевченка, Горького, Слобода, До-
вга, Старий Шлях, Надія (9.00—16.00).
БОРІВКА: вул. Центральна (9.00—16.00).
МАКАРІВ: вул. Б. Хмельницького (9.00—16.00).
КОПИЛІВ: трансформаторна підстанція в полі (9.00—16.00).
НЕБЕЛИЦЯ: вул. Миру (9.00—16.00).
ПАШКІВКА: вул. Жовтнева (9.00—16.00).
ЛЮДВИНІВКА: вул. Лісна, Лановецька, Гусятинська, Чапаєва, Київська, Молодіж-
на, Тернопільська, Калинівський, Польова, Дружби (9.00—16.00).

21 ЛИПНЯ
МАР’ЯНІВКА: вул. Шкільна, Пролетарська, Колгоспна, Піонерська, Червоноград, 
Львівська, Дрогобицька, Роздільна, Залізнична, Агробудівельна, Бродівська (9.00—
19.00).

23 ЛИПНЯ
ПАШКІВКА: вул. Пролетарська, Горького, Першотравнева, Садова, Пугачова, На-
бережна (9.00—16.00).
ФАСОВА: вул. Шевченка (9.00—16.00).
ГАВРОНЩИНА: вул. Київська, Миколаївська, Жовтнева, Товстоліська, Шевченка,  
1 Травня, Польова (9.00—19.00).
ПЛАХТЯНКА: вул. Жовтнева, Ватутіна, Коцюбинського, Чапаєва, Кавказька, Луго-
ва, трансформаторна підстанція в полі (9.00—19.00).
ЧЕРВОНА ГІРКА: вул. 1 Травня, Франка, Шевченка, трансформаторна підстанція в 
полі, Ковпака, Соснова (9.00—19.00).
МАКОВИЩЕ: вул. Садова, Набережна, Жовтнева, Корабельна (9.00—19.00).
АНДРІЇВКА: вул. Шевченка, 1 Травня, Меля, трансформаторна підстанція в полі 
(9.00—19.00).
МАКАРІВ: вул. Садова, Абрикосова, Житня, Механізаторів, Медична, Космонавтів, 
Петриченка, Героїв Чорнобиля, Хмельницького, Гагаріна, Ватутіна, Банківська, Не-
залежності, Комарова (9.00—19.00).
У цей період МОЖЛИВЕ відключення електроенергії на вулицях зазначених насе-
лених пунктів!

Інф. «М.в.»

РЕДАКЦІЙКА
Ми часто починаємо говорити про щось, а закінчуємо все одно про дороги. Ви-
рішив поділитися в вами власним досвідом. Проблема почалась із того, що я 
влетів у яму. Точніше навіть не в яму, а у відрізок дороги на якій і дороги вже 
немає – самі ями. Відрізок цей знаходиться між Забуянням та Кодрою, я думаю 
більшість мешканців громади знають в якому технічному стані він перебуває.
Швидкість була не високою, автомобіль не отримав пошкоджень, але, як людина 
небайдужа, я вирішив повідомити балансоутримувача дороги про проблему. Ска-
жу вам, що це виявилось справжнім квестом.
Спочатку я хотів звернутись до Макарівської селищної ради, але виявилось, що у 
віданні органів місцевого самоврядування не перебувають вулиці і дороги населе-
них пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами державного значення. 
Тобто вулиці в тій же Кодрі, які відходять від центральної – це місцеві, а от 
центральна вулиця – ні.
Ок, подивився по Google, що ця дорога має індекс «Т», тобто є територіальною 
дорогою державного значення. Отже її ремонтом повинна займатись Служба 
автомобільних доріг у Київській області, що є складовою Державного агентства 
автомобільних доріг України. У 2020 р. Укравтодор презентував комплексне 
web-рішення «Інтерактивна мапа Укравтодору» (map.ukravtodor.org/#/), 
завдяки мапі можна оперативно сповіщати Укравтодор про наявні проблеми.

Але ні, моє звернення було відхилено з причин того, що балансоутримувачем 
дороги є обласний бюджет, а вказана мною територіальна дорога на мапі Украв-
тодору позначена як О-101405 – місцева дорога обласного значення.
Звернувся до Київскої обласної державної адмнстрації з цим питанням, вияви-
лось, що дорогами там займається Департамент регіонального розвитку, дорога 
все ж таки в їх віданні, хоча на їхній мапі вона знов показана під індексом «Т». 
Така от путанина.
Отже, пройшовши цей довгий шлях, я хочу поділитись з вами алгоритмом дій 
у разі, коли ви захочете не просто покритикувати когось міфічного, але й реаль-
но звернути увагу державних органів чи органів місцевого самоврядування на 
проблему ремонту конкретної дороги. А я впевнений, що громада повинна бути 
активною у цьому.
Як звертатись і хто балансоутримувач дороги?
1. Майже всі дороги Макарівської громади поділяються на дороги, що знаходять-
ся на балансі громади (здебільшого, це дороги, які відходять у бік від головної 
дороги населених пунктів; обласні дороги, що ремонтуються бюджетом області 
і є ще дорога Феневичі – Бородянка – Макарів – Бишів (суміщається з цен-
тральною дорогою безпосередньо через Макарів), яка є на балансі Укравтодору.
2. Якщо ви розумієте, що дорога не центральна, звертайтесь до Макарівської се-
лищної ради. Це не означає, що вам миттєво зроблять дорогу, але це допоможе 
більш коректно розподілити бюджет згідно пріорітету, адже не всі дороги можна 
побудувати або відремонтувати одночасно. Звернення можна подати письмово.
3. Якщо дорога суміщена з центральною вулицею села, то 99 %, що вона фінан-
сується областю, тоді звертатись треба до Департаменту регіонального розвитку 
КОДА, ось їхні контакти: факс: 206-74-91; приймальня: 206-74-91; е-mail: 
gukb@ukr.net. Звернутись можна і електронною поштою, але треба буде вказа-
ти ПІБ суб’єкта звернення, адресу і т.д. Ви також можете звірити ділянку дороги 
з переліком місцевих доріг обласного значення колишнього Макарівського райо-
ну за цим посиланням https://bit.ly/3jFFHII.
4. Якщо мова йде про дорогу Феневичі – Бородянка – Макарів – Бишів, то тре-
ба буде сфотографувати деформацію дороги і додати звернення на мапу Украв-
тодору.

P.S. Доводилося неодноразово чути думку: «роблячи свої дороги представники 
селищної ради могли б хоч трішки позакидати ями на центральних дорогах». 
Цікавився і цим питанням, виявляється законом заборонено вносити зміни в 
склад обласних чи державних доріг, без належних дозволів.

ГЕРБ МАКАРІВСЬКОЇ ГРОМАДИ
17 червня 2021 р. виконавчим комітетом Макарівської селищної ради було затвердже-
но герб Макарівської ОТГ.
За рекомендацією Українського геральди
чного товариства герби ліквідованих райо-
нів мають бути передані до музейних за-
кладів, а новоутворенні громади мають за-
твердити нову офіційну символіку.
За активної участі представників УГТ було 
створено новий герб Макарівської грома-
ди. На золотій хвилястій балці червоний 
круглий щиток зі золотою грецькою літе-
рою «Дельта», обабіч нього по синьому ла-
пчастому хресту; у верхньому синьому полі 
срібна церква з трьома банями, у ниж-
ньому зеленому полі – золота «пальчата» 
фібула. 
Головним елементом герба є щит.
Хвиляста балка присутня в гербах Мака-
рова й колишнього Макарівського району.
Фібула VI–VII ст. належить до 4-ї типологічної групи «пальчатих фібул» Пеньківської 
культури, яка належала давнім слов’янам. Фібули такого типу знаходили на території 
громади, що свідчить про проживання на теренах громади наших предків слов’ян.
Золота «Дельта» у червоному полі є гербом роду Тупталів, які довгий час мешкали у 
Макарові. А Сава Туптало був макарівським сотником у війську Богдана Хмельницького
Лапчасті хрести, які ще називають «козацькими», уособлюють дві козацькі сотні – ма-
карівську та рожівську.
Зображення церкви, яка була збудована Савою Тупталом у Макарові. Креслення було 
виявлено у «альбомі Януша Радзивілла». У XVII ст. храми з такою архітектурною функ-
ціонували у багатьох селах сучасної Макарівської громади. 
Додатковими елементами герба є стилізований бароковий картуш та срібна мурована 
корона. Картуш засвідчує глибокі традиції української культури і, зокрема, геральдики. 
Корона вказує на статус громади як селищної.
Як ви уже зрозуміли, саме герб Макарівської громади використано у логотипі нашого 
видання.

Інф. «М.в.»
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Схід Сонця 05:11 Захід 21:02
Тривалість дня 15:51

ПОНЕДІЛОК, 19 липня

Вівторок, 20 липня

Схід Сонця 05:12 Захід 21:01
Тривалість дня 15:49

серела,  21 липня

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

Схід Сонця 05:13 Захід 21:00
Тривалість дня 15:47

16 ЛИПНЯ 1990 р. – УХВАЛЕННЯ 
«ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УРСР»

Верховна Рада Української РСР ухвалила «Декларацію 
про державний суверенітет УРСР», яка проголосила держав-
ний суверенітет України як «верховенство, самостійність, 
повноту і неподільність влади Республіки в межах її тери-
торії та незалежність і рівноправність у зовнішніх стосун-
ках», як було зазначено в преамбулі Декларації.

Декларацією визнавалося право української нації на са-
мовизначення, держава повинна була захищати й охороняти 
національну державність українців. Єдиним джерелом дер-
жавної влади визнавався народ, а Верховна Рада УРСР могла 
виступати від його імені.

У Декларації проголошувалося, що Україна має своє гро-
мадянство, де «всі громадяни рівні перед законом, незалежно 
від походження, соціального і майнового стану, расової і на-
ціональної приналежності, статі, освіти, політичних поглядів, 
релігійних переконань, роду і характеру занять».

Декларація проголошувала економічну самостійність 
України, а також самостійність республіки у вирішенні пи-
тань науки, освіти, культурного і духовного розвитку україн-
ської нації.

Також Україна декларувала статус нейтральної держави, 
яка не братиме участі у військових блоках і зобов’язується 
дотримуватися трьох неядерних принципів: не застосовувати, 
не виробляти і не набувати ядерної зброї.

Декларація проголошувала право України безпосередньо 
реалізувати відносини з іншими державами, укладати з ними 
договори, обмінюватися дипломатичними, консульськими, 
торговельними представництвами.

«За» проголосували 357 депутатів, зокрема абсолютна 
більшість комуністів. Проти – четверо. Того ж дня було 
ухвалено постанову «Про день проголошення незалежності 
України» – 16 липня проголошувалося святковим і вихідним 
днем на території України.

Україна стала однією з перших, хто оголосив про намір 
вийти з Радянського Союзу: 11 березня 1990 р. Литва вже 
проголосила свою незалежність від СРСР, Латвія і Естонія 
активно готували відновлення незалежності, 12 червня 1990 
р. була прийнята Декларація про державний суверенітет 
РРФСР.

Хоча формально Українська РСР ще залишалася у складі 

СРСР, оскільки у Верховна Рада УРСР не мала повноважень 
на ухвалення рішення про вихід республіки зі складу Радян-
ського Союзу. Це питання мало бути винесеним на Всеу-
країнський референдум, який і відбувся 1 грудня 1991 р., 
уже після прийняття «Акту проголошення державної неза-
лежності України» 24 серпня 1991 р. Також за цей рік було 
ухвалено Закон «Про економічну самостійність УРСР» та по-
станову про перехід у юрисдикцію УРСР підприємств та ор-
ганізацій союзного підпорядкування, про службу українських 
юнаків лише на території України, розроблявся закон про 
громадянство, було прийнято закон про заснування прези-
дентської посади та призначено на 1 грудня 1991 р. вибори 
першого Президента України.

«Декларація про державний суверенітет УРСР» стала ак-
том відновлення державницьких прагнень українців через 70 
років після доби Української революції 1917–1921 рр. До 
речі, в ті часи було багато дискусій з приводу назви держа-
ви і серед пропозицій було повернення до назви Українська 
Народна Республіка. Але, зрештою, усі зійшлися на компро-
місному варіанті Україна.

Примітка: Цифрові позначки у програмах 
вказують на класифікацію:
1 категорія – без обмеження.
2 категорія  («12+» або «16+») – передачу 
або фільм можна дивитися дітям лише  у при-
сутності батьків;
3 категорія  («18+»)  – можна дивитися 
особам, яким виповнилося 18 років.

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiда-
нок з “1+1”
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,1
6:45,19:30,4:25 ТСН
9:25,10:20,5:30 Життя вiдо-
мих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй день
14:45 Одруження наослiп
17:10 Т/с “Величне столiт-
тя. Роксолана”
20:43 ПроCпорт
20:45, 21:50 Т/с “Свати”
22:55,2:55 Т/с “Сидорен-
ки-Сидоренки”
0:35 Х/ф “Зоряний пил”

КАНАЛ “2+2”
6:00,18:50 ДжеДАI
6:25 Т/с “Опер за викли-
ком 3”
10:45 Х/ф “Ковбої проти 

прибульцiв”
13:05 Х/ф “Хижаки”
15:10 Загублений свiт
18:15,3:55 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
19:30 Грошi
20:30 Т/с “Ментiвськi вiй-
ни. Харкiв”
22:35,0:35 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
0:10 Дубинiзми
2:25 Х/ф “Литовське весiл-
ля”
4:25 Вiдеобiмба 2

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Дiти шпигунiв”
10:45 Х/ф “Полiсмен з Бе-
верлi Хiллз”
12:45,18:00 4 весiлля
15:00 Зiрки, чутки та Гал-

лiвуд
16:00,3:45 Панянка-селянка
19:00,20:00,21:30 Одного 
разу пiд Полтавою
19:30,21:00 Танька i Во-
лодька
22:00 Вечiрка
23:00 Країна У 2.0
23:30 Країна У
0:00 ЛавЛавСar 3
1:00 Рятiвники
2:15 Щоденники Темного
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:20 Орел i решка. Мор-
ський сезон
4:55 Телемагазин
5:25,0:55 “Слiдство вели...” 
з Л. Каневським”
7:00 Речдок
8:55,18:00,3:10 Стосується 
кожного
10:50 Х/ф “Жандарм iз 
Сен-Тропе”
12:50 Х/ф “Жандарм у 
Нью-Йорку”
14:50 Х/ф “Жандарм одру-
жується”

16:35 Чекай на мене. Укра-
їна
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Пригоди Шер-
лока Холмса i доктора Ват-
сона”
2:25 “Подробицi” - “Час”

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,7:40 Kids` Time
6:05 М/с Том i Джерi
7:45 Орел i решка
9:55 Т/с “Надприродне”
10:50 Х/ф “Блакитна лагу-
на”
12:55 Х/ф “Повернення до 
Блакитної лагуни”
15:00 Х/ф “Блакитна лагу-
на: Пробудження”
16:55 Т/с “Будиночок на 
щастя”
19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф “Вiдпадний пре-
под”
23:30 Х/ф “Вiдпадний пре-
под 2”
1:45 Improv Live Show
2:30 Служба розшуку дiтей
2:35 Зона ночi

СТБ
5:15,5:50 Т/с “Коли ми 
вдома”
6:50 Т/с “Комiсар Рекс”
10:50 Слiдство ведуть екс-
трасенси
13:40,14:50 Т/с “Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Но-
вини
16:00,18:05,22:50 Т/с 
“Слiд”
19:40 Звана вечеря
0:45 Детектор брехнi

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей
4:30 Факти
4:55 Громадянська оборона
7:45,19:25 Надзвичайнi но-
вини з К. Стогнiєм
8:45 Факти. Ранок
9:10 Х/ф “Тремтiння землi 
3: Повернення в Перфек-
шен”
11:15,13:15 Х/ф “Тремтiн-
ня землi 4: Легенда почина-
ється”

12:45,15:45 Факти. День
14:05,16:10 Х/ф “Тремтiн-
ня землi 5: Кровна рiдня”
16:45 Х/ф “Тремтiння зем-
лi 6”
18:45,21:05 Факти. Вечiр
20:10,21:25 Х/ф “Рембо 4”
22:15 Х/ф “Полювання на 
злодiїв”
1:05 Х/ф “Зелена книга”

КАНАЛ “УКРАЇНА”
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 
Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Агенти справедливо-
стi
14:30,15:30,2:00 Iсторiя од

ного злочину
20:10 Говорить Україна
21:00 Т/с “Затемнення”, 
1 i 2 с
23:10 Т/с “Затемнення”, 
3 с
0:10 Велика деолiгархiзацiя

НТН
6:40 Т/с “Паршивi вiвцi”

10:45,13:00,19:30 Т/с “CSI: 

Маямi”

12:30,16:30,19:00,3:00 Свi-

док

14:50,17:00,3:30 Випадко-

вий свiдок

17:50 Таємницi свiту

18:20 Свiдок. Агенти

23:00 Т/с “Слiпа зона”

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiда-
нок з “1+1”
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,1
6:45,19:30,4:30 ТСН
9:25,10:20,5:35 Життя вiдо-
мих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй день
14:45 Одруження наослiп
17:10 Т/с “Величне столiт-
тя. Роксолана”
20:43 ПроCпорт
20:45,21:45 Т/с “Свати”
22:50,2:40 Т/с “Сидорен-
ки-Сидоренки”
0:30 Х/ф “Брати Гримм”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Х/ф “Морський пiхо-
тинець 2”

7:55 Х/ф “Морський пiхо-
тинець 3: Тил”
9:30 Х/ф “Морський пiхо-
тинець 4: Рухома мiшень”
11:20 Загублений свiт
18:15,3:40 Спецкор
18:50,19:30,4:10 ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
20:35 Т/с “Ментiвськi вiй-
ни. Харкiв”
22:45,0:20 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
2:10 Х/ф “Турнiр на вижи-
вання”
4:40 Вiдеобiмба 2

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Дiти шпигунiв 2: 
Острiв утрачених мрiй”

10:45 Х/ф “Полiсмен з Бе-
верлi Хiллз 2”
12:45,18:00 4 весiлля
15:00 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд
16:00,3:45 Панянка-селянка
19:00,20:00,21:30 Одного 
разу пiд Полтавою
19:30,21:00 Танька i Во-
лодька
22:00 Вечiрка 2
23:00 Країна У 2.0
23:30 Країна У
0:00 ЛавЛавСar 3
1:00 Рятiвники
2:15 Щоденники Темного
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
4:40 М/ф
4:55 Телемагазин
5:25,0:00 “Слiдство вели...” 
з Л. Каневським”
7:00,14:00,15:00,16:00 Реч-
док
8:50 Позаочi

9:50 Т/с “Моя сiм`я та iншi 
звiри”
11:50 Х/ф “007: Доктор 
Ноу”
17:00 Речдок. Особливий 
випадок
18:00,19:00,2:30 Стосується 
кожного
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Пригоди Шер-
лока Холмса i доктора Ват-
сона. Собака Баскервiлiв”
1:45 “Подробицi” - “Час”
4:00 Орел i решка. Мор-
ський сезон

НОВИЙ КАНАЛ
5:00 Абзац!
6:00,7:50 Kids` Time
6:05 М/с Том i Джерi
7:55 Орел i решка
10:05 Т/с “Надприродне”
12:50 Аферисти в мережах
14:50 Х/ф “Книга джун-
глiв”
16:50 Т/с “Будиночок на 

щастя”
19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф “Махач вчителiв”
22:50 Х/ф “Деннiс-мучи-
тель”
0:50 Improv Live Show
2:35 Зона ночi

СТБ
5:15,5:35 Т/с “Коли ми 
вдома”
6:25 Т/с “Комiсар Рекс”
10:40 Слiдство ведуть екс-
трасенси
13:40,14:50 Т/с “Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Но-
вини
16:00,18:05,22:50 Т/с 
“Слiд”
19:40 Звана вечеря
0:40 Детектор брехнi

ICTV
4:15 Скарб нацiї
4:25 Еврика!
4:30 Факти
4:50,20:25,2:35 Громадян-

ська оборона
6:30 Ранок у великому мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi но-
вини з К. Стогнiєм
10:15,21:30 Дизель-шоу
11:45,23:05 На трьох
12:45,15:45 Факти. День
13:15,16:10 Х/ф “Найманi 
вбивцi”
16:25 Х/ф “Танго i Кеш”
18:45,21:10 Факти. Вечiр
0:20 Х/ф “Гра”
3:20 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 
Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Агенти справедливо-
стi
14:30,15:30 Iсторiя одного 
злочину
20:10 Говорить Україна

21:00 Т/с “Затемнення”, 
3 i 4 с
23:10 Т/с “Нiма”, 1 i 2 с
1:30 Телемагазин
2:00 Т/с “Нiма”
2:50 Гучна справа
3:35 Реальна мiстика

НТН
6:20 Таємницi свiту
6:55 Свiдок. Агенти
7:50,14:50,17:00,2:40 Ви-
падковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,2:10 
Свiдок
9:00 Страх у твоєму домi
10:50,13:00,19:30 Т/с “CSI: 
Маямi”
17:50 Будьте здоровi
23:00 Т/с “Слiпа зона”
0:40 Легенди бандитського 
Києва
1:45 Реальнi злочинцi
3:00 Речовий доказ
4:00 Правда життя. Про-
фесiйнi байки.

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiда-
нок з “1+1”
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,1
6:45,19:30,4:30 ТСН
9:25,10:20,5:35 Життя вiдо-
мих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй день
14:45 Одруження наослiп
17:10 Т/с “Величне столiт-
тя. Роксолана”
20:43 ПроCпорт
20:45,21:50 Т/с “Свати”
22:55,3:25 Т/с “Сидорен-
ки-Сидоренки”
0:35 Х/ф “Хранителi”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Х/ф “Команда 8: У 
тилу ворога”

8:00 Х/ф “Бої в бронежи-
летах”
9:55 Х/ф “Нiч у музеї”
12:05,19:30 Загублений свiт
18:15 Спецкор
18:50 ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
20:35 Т/с “Ментiвськi вiй-
ни. Харкiв”
22:50,0:25 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
2:15 Вiдеобiмба 2

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Дiти шпигунiв 
3D: Гру завершено”
10:45 Х/ф “Полiсмен з Бе-
верлi Хiллз 2”
12:45,18:00 4 весiлля

15:00 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд
16:00,3:45 Панянка-селянка
19:00,20:00,21:30 Одного 
разу пiд Полтавою
19:30,21:00 Танька i Во-
лодька
22:00 Вечiрка 2
23:00 Країна У 2.0
23:30 Країна У
0:00 ЛавЛавСar 3
1:00 Рятiвники
2:15 Щоденники Темного
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
4:55 Телемагазин
5:25,23:55 “Слiдство 
вели...” з Л. Каневським”
7:00,14:05,15:00,16:00 Реч-
док
8:50 Позаочi
9:50 Т/с “Моя сiм`я та iншi 
звiри”
11:50 Х/ф “007: З Росiї з 
любов`ю”

17:00 Речдок. Особливий 
випадок
18:00,19:00,2:30 Стосується 
кожного
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Пригоди Шер-
лока Холмса i доктора Ват-
сона. Скарби Агри”
1:45 “Подробицi” - “Час”
4:00 Орел i решка. Мор-
ський сезон

НОВИЙ КАНАЛ
5:00 Абзац!
6:00,7:40 Kids` Time
6:05 М/с Том i Джерi
7:45 Орел i решка
9:50 Т/с “Надприродне”
12:30 Аферисти в мережах
14:30 Х/ф “Вiдпадний пре-
под”
16:50 Т/с “Будиночок на 
щастя”
19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф “Черговий тато”
22:50 Х/ф “Черговий тато: 

Лiтнiй табiр”
0:40 Improv Live Show
2:25 Служба розшуку дiтей
2:30 Зона ночi

СТБ
5:30 Т/с “Коли ми вдома”
6:15 Т/с “Комiсар Рекс”
10:35 Слiдство ведуть екс-
трасенси
13:40,14:50 Т/с “Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Но-
вини
16:00,18:05,22:50 Т/с 
“Слiд”
19:40 Супербабуся
0:40 Детектор брехнi

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей
4:30 Факти
4:50 Громадянська оборона
6:30 Ранок у великому мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi но-

вини з К. Стогнiєм
10:15,21:55 Дизель-шоу
11:40,13:15,23:15 На трьох
12:45,15:45 Факти. День
14:05,16:10 Х/ф “Денне 
свiтло”
17:00 Х/ф “Рембо 4”
18:45 Факти. Вечiр
20:25 МН-17. Роки брехнi
0:30 Х/ф “Пункт призна-
чення 4”
2:00 Секретний фронт
3:30 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 
Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Агенти справедливо-
стi
14:30,15:30 Iсторiя одного 
злочину
20:10 Говорить Україна
21:00 Т/с “Затемнення”, 

5 i 6 с
23:10 Т/с “Втiкачi”, 1 i 2 с
1:30 Телемагазин
2:00 Т/с “Втiкачi”
2:50 Гучна справа
3:35 Реальна мiстика

НТН
6:20 Будьте здоровi
7:50,14:50,17:00,2:50 Ви-
падковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00 Свi-
док
9:00 Страх у твоєму домi
10:50,13:00,19:30 Т/с “CSI: 
Маямi”
17:50 Вартiсть життя
23:00 Т/с “Слiпа зона”
0:45 Легенди бандитського 
Києва
1:45 Реальнi злочинцi
2:20 Свiдок
3:35 Речовий доказ
4:05 Правда життя. Про-
фесiйнi байки
5:00 Top Shop.
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Схід Сонця 05:18 Захід 20:55
Тривалість дня 15:37

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

Примітка: Цифрові позначки у програмах 
вказують на класифікацію:
1 категорія – без обмеження.
2 категорія  («12+» або «16+») – передачу 
або фільм можна дивитися дітям лише  у при-
сутності батьків;
3 категорія  («18+»)  – можна дивитися 
особам, яким виповнилося 18 років.

Схід Сонця 05:15 Захід 20:59
Тривалість дня 15:44

четвер, 22 липня

Схід Сонця 05:16 Захід 20:58
Тривалість дня 15:42

п’ятниця, 23 липня

субота, 24 липня

Схід Сонця 05:17 Захід 20:58
Тривалість дня 15:39

неділя,  25 липня

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiда-
нок з “1+1”
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,1
6:45,19:30,4:25 ТСН
9:25,10:20,5:30 Життя вiдо-
мих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй день
14:45 Одруження наослiп
17:10 Т/с “Величне столiт-
тя. Роксолана”
20:43 ПроCпорт
20:45,21:50 Т/с “Свати”
22:55,3:00 Т/с “Сидорен-
ки-Сидоренки”
0:35 Детектив “Дев`ята бра-
ма”

КАНАЛ “2+2”
6:00,18:50,2:45 ДжеДАI
6:30 Х/ф “Назад у майбут-
нє”
9:00 Х/ф “Назад у майбут-

нє 2”
11:05 Х/ф “Назад у май-
бутнє 3”
13:20 Загублений свiт
18:15,2:15 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
19:30 Секретнi матерiали
20:30 Т/с “Ментiвськi вiй-
ни. Харкiв”
22:50,0:25 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
3:15 Вiдеобiмба 2

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Принцеса для 
дракона”
10:45 Х/ф “Пiдняти пери-
скоп”
12:45,18:00 4 весiлля
15:00 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд
16:00,3:45 Панянка-селян-

ка
19:00,20:00,21:30 Одного 
разу пiд Полтавою
19:30,21:00 Танька i Во-
лодька
22:00 Вечiрка 2
23:00 Країна У 2.0
23:30 Країна У
0:00 ЛавЛавСar 3
1:00 Рятiвники
2:15 Щоденники Темного
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
4:55 Телемагазин
5:25,0:00 “Слiдство вели...” 
з Л. Каневським”
7:00,14:10,15:05,16:05 Реч-
док
8:50 Позаочi
9:50 Т/с “Готель “Iмперiал”
12:00 Х/ф “007: Голдфiн-
гер”
17:00 Речдок. Особливий 
випадок
18:00,19:00,2:30 Стосується 
кожного
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Пригоди Шер-

лока Холмса i доктора Ват-
сона. Двадцяте столiття по-
чинається”
1:45 “Подробицi” - “Час”
4:00 Орел i решка. Мор-
ський сезон

НОВИЙ КАНАЛ
5:00 Абзац!
6:00,7:50 Kids` Time
6:05 М/с Том i Джерi
7:55 Орел i решка
9:55 Т/с “Надприродне”
12:40 Аферисти в мережах
14:30 Х/ф “Вiдпадний пре-
под 2”
16:50 Т/с “Будиночок на 
щастя”
19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф “Ну що, приїха-
ли?”
23:00 Х/ф “Ну що, приїха-
ли: Ремонт”
0:55 Improv Live Show
2:40 Служба розшуку дiтей
2:45 Зона ночi

СТБ
5:15,5:40 Т/с “Коли ми 
вдома”

6:40 Т/с “Комiсар Рекс”
10:40 Слiдство ведуть екс-
трасенси
13:40,14:50 Т/с “Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини
16:00,18:05,22:50 Т/с 
“Слiд”
19:40 Супербабуся
0:40 Детектор брехнi

ICTV
4:15 Скарб нацiї
4:25 Еврика!
4:30 Факти
4:50 Громадянська оборона
6:30 Ранок у великому мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi но-
вини з К. Стогнiєм
10:15,21:30 Дизель-шоу
11:50,13:15 Х/ф “Гра”
12:45,15:45 Факти. День
15:10,16:10 Х/ф “Полюван-
ня на злодiїв”
18:45,21:10 Факти. Вечiр
20:25,2:00 Анти-зомбi
23:05 На трьох
0:20 Х/ф “Пункт призна-

чення 5”
3:30 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 
Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Агенти справедливо-
стi
14:30,15:30 Iсторiя одного 
злочину
20:10 Говорить Україна
21:00 Т/с “Затемнення”
23:10 Т/с “Компаньйонка”, 
1 i 2 с
1:30 Телемагазин
2:00 Т/с “Компаньйонка”

3:15 Реальна мiстика

НТН
6:20 Вартiсть життя
7:50,14:50,17:00,2:50 Ви-
падковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,2:20 
Свiдок
9:00 Страх у твоєму домi
10:50,13:00,19:30 Т/с “CSI: 
Маямi”
17:50 Правда життя
23:00 Т/с “Слiпа зона”
0:40 Легенди бандитського 
Києва
1:45 Реальнi злочинцi
3:35 Речовий доказ
4:05 Правда життя. Про-
фесiйнi байки.

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiда-

нок з “1+1”

7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,1

6:45,19:30,4:30 ТСН

9:25,10:20,3:55,6:05 Життя 

вiдомих людей

11:15,12:20,14:15 Твiй день

14:45 Одруження наослiп

17:10 Т/с “Величне столiт-

тя. Роксолана”

20:18 ПроCпорт

20:20 Одруження наослiп 7

22:25 Комедiя “Нiч у музеї 

3. Секрет гробницi”

0:25 Х/ф “Монстро”

2:05 Х/ф “Брати Гримм”

5:15 Свiтське життя

КАНАЛ “2+2”
6:00 Х/ф “Нiч у музеї”

8:10 Х/ф “Iнтерв`ю з вбив-

цею”

10:05 Х/ф “Хижаки”

12:10 Загублений свiт

18:15,2:15 Спецкор

18:50,2:45 ДжеДАI

19:25 Спорт Тайм

19:30 Х/ф “Прометей”

22:05 Х/ф “Чужий: Запо-

вiт”

0:25 Х/ф “Експедицiя Юр-

ського перiоду”

3:15 Цiлком таємно-2017

3:40 Вiдеобiмба 2

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок

9:00 Х/ф “Дванадцять мi-

сяцiв”

11:00 Х/ф “Старскi та 

Гатч”

12:45,18:00 4 весiлля

15:00 Зiрки, чутки та Гал-

лiвуд

16:00,2:15 Панянка-селян-

ка

19:00,20:00,21:30 Одного 

разу пiд Полтавою

19:30,21:00 Танька i Во-

лодька

22:00 Вечiрка 2

23:00 Країна У 2.0

23:30 Країна У

0:00 ЛавЛавСar 3

1:00 Рятiвники

5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
4:55 Телемагазин

5:25,23:05 “Слiдство 

вели...” з Л. Каневським”

7:00,14:40,15:30,16:10,0:50 

Речдок

8:50 Позаочi

9:50 Т/с “Готель “Iмперiал”

12:00 Х/ф “007: Кулевидна 

блискавка”

17:00 Речдок. Особливий 

випадок

18:00 Стосується кожного

20:00 Подробицi

21:00 Х/ф “Фантомас”

2:35 Чекай на мене. Укра-

їна

4:05 Україна вражає

НОВИЙ КАНАЛ
5:00 Абзац!

6:00,7:10 Kids` Time

6:05 М/с Том i Джерi

7:15 Орел i решка

9:20 Аферисти в мережах

14:25 Х/ф “Пiсля заходу”

16:15 Х/ф “Золото дурнiв”

18:50 Х/ф “Бiлi цiпоньки”

21:00 Х/ф “Цiпонька”

23:05 Х/ф “Три метри над 

рiвнем неба”

1:50 Improv Live Show

2:35 Служба розшуку дiтей

2:40 Зона ночi

СТБ
5:25 Х/ф “Полювання на 

колишню”

7:45 Врятуйте нашу сiм`ю

13:25,14:50,18:05 Т/с “Слi-

па”

14:30,17:30,22:00 Вiк-

на-Новини

22:50 Т/с “Слiд”

0:40 Детектор брехнi

ICTV
4:10 Скарб нацiї

4:20 Еврика!

4:25 Служба розшуку дiтей

4:30,1:25 Факти

4:50 Громадянська оборона

6:30 Ранок у великому мiстi

8:45 Факти. Ранок

9:15,19:25 Надзвичайнi но-

вини з К. Стогнiєм

10:15,20:10 Дизель-шоу

11:50,23:40,1:50 На трьох

12:25,13:15 Х/ф “Зелений 

шершень”

12:45,15:45 Факти. День

15:25,16:10 Х/ф “Перший 

лицар”

18:45 Факти. Вечiр

23:00 На трьох 10

3:30 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
6:30,7:10,8:15 Ранок з 

Україною

7:00,8:00,15:00,19:00 Сьо-

годнi

9:00 Зоряний шлях

10:40 Т/с “Мама моєї доч-

ки”

14:40 Т/с “Вiсiмнадцяти-

рiчний олiгарх”, 1 с

15:30 Т/с “Вiсiмнадцяти-

рiчний олiгарх”

20:10 Говорить Україна

23:00 Першi

0:15,2:00 Т/с “Незабута”

1:30 Телемагазин

4:15 Реальна мiстика

НТН
6:25 Правда життя

7:50,14:45,17:00,2:50 Ви-

падковий свiдок

8:30,12:30,16:30,19:00,2:20 

Свiдок

9:00 Страх у твоєму домi

10:50,13:00,19:30 Т/с “CSI: 

Маямi”

23:00 Т/с “Слiпа зона”

0:45 Легенди бандитського 

Києва

1:45 Реальнi злочинцi

3:15 Речовий доказ

3:45 Правда життя. Про-

фесiйнi байки.

КАНАЛ “1+1”
7:00,6:00 Життя вiдомих 
людей
8:00 Снiданок. Вихiдний
10:00,18:30 Свiт нави-
ворiт
14:00 Т/с “Свати”
19:30,5:15 ТСН
20:15,2:50 Вечiрнiй квар-
тал
22:10,4:20 Жiночий квар-
тал
23:20 Свiтське життя
0:20 Детектив “Дев`ята 
брама”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Шаленi перегони
7:00 ДжеДАI
8:10 Загублений свiт
13:15 Х/ф “Прометей”

15:50 Х/ф “Чужий”
18:10 Х/ф “Чужi”
21:00 Х/ф “Макс Пейн”
22:55 Х/ф “Чужий проти 
Хижака”
0:50 Х/ф “Кармузська 
вiйна”
2:50 Вiдеобiмба 2
4:20 Цiлком таємно-2017

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:15 Х/ф “Дiти шпи-
гунiв”
11:00 Х/ф “Дiти шпи-
гунiв 3D: Гру завершено”
12:45,13:45,14:45,23:00,0
:00,1:00 Одного разу пiд 
Полтавою
13:15,14:15,23:30 Танька 
i Володька

15:15 Х/ф “Думками на-
виворiт”
17:00 Х/ф “Iгри з вог-
нем”
18:45 Х/ф “Родина за 
хвилину”
21:00 Х/ф “Зоонаглядач”
0:30,1:30 Країна У 2.0
2:15 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
4:30,5:50,3:50 Орел i ре-
шка. Морський сезон
5:20 Телемагазин
6:45 Слово Предстоятеля
6:55 Х/ф “Том Сойєр”
9:00 Готуємо разом. До-
машня кухня
10:00 Корисна програма
11:10 Х/ф “Вертикаль”
12:40 Х/ф “Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна”
20:00 Подробицi
20:30 Мiсце зустрiчi. Бе-
нефiс

22:10 Х/ф “Ти будеш 
моєю”
0:05 Т/с “Хай говорять”
3:20 “Подробицi” - “Час”

НОВИЙ КАНАЛ
5:45 Вар`яти
6:05 Хто проти блонди-
нок?
8:00,10:00 Kids` Time
8:05 Х/ф “Королiвський 
коргi”
10:05 Орел i решка. Зем-
ляни
11:00 Орел i решка. 
Дiвчатка. Невидане
12:10 Орел i решка
15:10 Х/ф “Ну що, при-
їхали?”
17:10 Х/ф “Ну що, при-
їхали: Ремонт”
19:05 Х/ф “Двоє: я i моя 
тiнь”
21:00 Х/ф “Мiй шпигун”
23:10 Х/ф “Три метри 
над рiвнем неба 2: Я тебе 

хочу”
1:55 Improv Live Show
2:40 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми вдо-
ма”
5:55 Наречена для тата
13:55,23:20 Звана вечеря
16:25 Супербабуся
21:00 МастерШеф. 
Celebrity

ICTV
4:00 Скарб нацiї
4:10 Еврика!
4:15 Факти
4:40 Не дай себе ошукати
5:30 Багач-Бiдняк
7:30,11:00 Т/с “Вижити 
за будь-яку цiну”
8:40,12:20,13:00 На трьох
9:45 Дизель-шоу
12:45 Факти. День
13:45 Х/ф “Перший ли-
цар”
16:35 Х/ф “Будь кмiтли-

вим!”
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф “Як викрасти 
хмарочос”
21:25 Х/ф “Копи на пiд-
хватi”
23:35 Х/ф “Адреналiн”
1:20 Громадянська обо-
рона
2:55 Я зняв!
КАНАЛ “УКРАЇНА”

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi
7:25,3:10 Реальна мiстика
8:50 Т/с “Я заплачу зав-
тра”
12:45 Т/с “Час йти, час 
повертатися”, 1 i 2 с
15:20 Т/с “Час йти, час 
повертатися”
17:00 Т/с “Сiм`я на рiк”, 
1 i 2 с
20:00 Головна тема
21:00 Т/с “Сiм`я на рiк”
23:00 Т/с “Мама моєї 
дочки”, 1 i 2 с

1:30 Телемагазин
2:00 Т/с “Мама моєї доч-
ки”

НТН
5:45 Втеча. Реальнi iсторiї
7:05 Т/с “СБУ. Спецопе-
рацiя”
11:05 Україна вражає
12:50 Випадковий свiдок. 
Навколо свiту
14:00 Т/с “Смерть у 
раю”
18:05 Крутi 90-тi
19:00,3:00 Свiдок
19:30 Х/ф “Близню-
ки-дракони”
21:35 Х/ф “Ведмежат-
ник”
0:00 Х/ф “Викрадений”
1:55 Таємницi кримiналь-
ного свiту
3:30 Випадковий свiдок
4:00 Речовий доказ
4:30 Правда життя. Про-
фесiйнi байки.

КАНАЛ “1+1”
7:00 Життя вiдомих лю-
дей
8:00 Снiданок. Вихiдний
9:00 Лото-Забава
9:45,4:20 Свiт навиворiт
18:30 Свiтське життя
19:30,5:00 ТСН-Тиждень
21:00 Бойовик “Люди Iкс. 
Апокалiпсис”
23:40 Х/ф “Новi мутан-
ти”
1:50 Х/ф “Хранителi”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Шаленi перегони
7:00 ДжеДАI
9:00,0:55 Загублений свiт
14:10 Х/ф “Чужий: За-
повiт”

16:40 Х/ф “Чужий 3”
18:55 Х/ф “Чужий 4: Во-
скресiння”
21:00 Х/ф “Вiтряна рiка”
23:05 Х/ф “Чужий проти 
Хижака 2”
1:55,4:15 Вiдеобiмба 2
4:10 Найкраще

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:15 М/ф “101 далмати-
нець”
10:45 Х/ф “Дiти шпи-
гунiв 2: Острiв утрачених 
мрiй”
12:45,13:45,14:45,22:30,2
3:30,0:30 Одного разу пiд 
Полтавою
13:15,14:15,23:00,0:00 

Танька i Володька
15:15 М/ф “Геркулес”
17:00 М/ф “Ранго”
18:45 Х/ф “Уяви собi”
20:45 Х/ф “Тисяча слiв”
1:00 Країна У 2.0
1:30 Країна У
2:15,4:45 Панянка-селян-
ка
4:00 Щоденники Темного
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
4:45 Х/ф “Де ти, Багiро?”
5:55 Х/ф “Пригоди Ге-
кльберрi Фiнна”
8:00 Вдалий проект
9:00 Готуємо разом
10:00,11:00,12:00 Iнше 
життя
13:10 Речдок. Випереджа-
ючи час
18:00 Х/ф “Фантомас”
20:00 Подробицi
20:30 Х/ф “Крах”

22:20 Х/ф “Золоте теля”
1:45 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
5:50,1:00 Вар`яти
6:25 Таємний агент
7:45,9:10 Kids` Time
7:50 М/ф “Том i Джерi: 
Шпигунськi пристрастi”
9:15 Х/ф “Деннiс-мучи-
тель”
11:25 Х/ф “Черговий 
тато: Лiтнiй табiр”
13:05 Х/ф “Черговий 
тато”
15:00 Х/ф “Двоє: я i моя 
тiнь”
17:05 Х/ф “Мiй шпигун”
19:05 Х/ф “Шпигун по 
сусiдству”
21:00 Х/ф “Канiкули”
23:00 Improv Live Show

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми вдо-
ма”

5:55 Хата на тата
12:40 МастерШеф. 
Celebrity
15:00 СуперМама
19:00 Слiдство ведуть екс-
трасенси
20:00 Один за всiх
23:45 Я соромлюсь свого 
тiла

ICTV
4:30 Скарб нацiї
4:40 Еврика!
4:45 Факти
5:10 Особливостi нацiо-
нальної роботи
6:55,10:55 Багач-Бiдняк
7:55,0:50 Анти-зомбi
8:55 Секретний фронт
9:55 Громадянська обо-
рона
11:55,13:00 Х/ф “Будь 
кмiтливим!”
12:45 Факти. День
14:35 Х/ф “Копи на пiд-

хватi”
16:40 Х/ф “Як викрасти 
хмарочос”
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф “Шторму на-
зустрiч”
20:55 Х/ф “Хижак”
23:00 Х/ф “Адреналiн 2: 
Висока напруга”
2:35 Я зняв!
КАНАЛ “УКРАЇНА”

5:50 Сьогоднi
6:50,4:00 Реальна мiстика
9:50 Т/с “Затемнення”
17:00 Т/с “Се ля вi”, 1 i 
2 с
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки 
з Олегом Панютою
21:00 Т/с “Се ля вi”
23:00 Т/с “Я заплачу зав-
тра”, 1-3 с
1:30 Телемагазин
2:00 Т/с “Я заплачу зав-
тра”

3:10 Гучна справа
4:45 Агенти справедли-
востi

НТН
5:30 Х/ф “Весь свiт в очах 
твоїх...”
6:45 Слово Предстоятеля
6:55 Випадковий свiдок. 
Навколо свiту
9:20 Т/с “Смерть у раю”
13:30 Х/ф “Близню-
ки-дракони”
15:30 Х/ф “Ведмежат-
ник”
17:55 Легенди карного 
розшуку
19:00 Х/ф “Таємничий 
острiв”
20:50 Х/ф “Полювання за 
тiнню”
23:00 Х/ф “Деяка спра-
ведливiсть”
1:00 Х/ф “Викрадений”
2:55 Речовий доказ.
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НА СПОРТИВНИХ АРЕНАХ
В О Л Е Й Б О Л Ь Н И Х Б А С К Е Т Б О Л Ь Н И Х Ф У Т Б О Л Ь Н И Х

10–11 липня на спортивних майданчиках Таращан-

ського технічного та економіко-правового фахового 

коледжу проходив Чемпіонат Київської області з во-

лейболу пляжного серед чоловічих команд (II-й етап).

Поборотись за звання найсильніших на обласний Чем-

піонат завітала 21 команда з міст та районів Київщи-

ни. Серед них і представники Макарівської громади. 

Вітали команд-учасників та учасниць голова Таращан-

ської міської ради Михайло КРИВОШЕЄВ, заступник 

міського голови Олександр АСТАПОВ, голова КМФСТ 

«Україна» Максим БОБОВИК, голова ГО «Новітня Ки-

ївщина» Катерина Попова, директор Таращанського 

технічного та економіко-правового фахового коледжу 

Микола КРАМАР, заступник голови Громадської ради 

при виконавчому комітеті Таращанської міської ради 

Сергій БАРАНЕНКО та інші. Усі вони побажали учас-

никам волі до перемоги та хорошої і результативної 

гри.

«Вперше у Таращі ми проводимо волейбольний турнір. 

І я дуже сподіваюся, що він стане традиційним», – за-

значив Михайло Кривошеєв, вітаючи спортсменів.

А далі після спільних колективних фото на двох волей-

больних майданчиках відбувались змагання.

За результатами гри, переможцями серед чоловічих 

команд стала команда у складі Антона Моісеєва та 

Максима Терещенка (м. Біла Церква), друге місце за-

йняли Данііл Чудінов та Назар Голубцов (м. Біла Цер-

ква), третє – команда у складі Сергія Згоби та Олега 

Толмачова (м. Біла Церква).

Макарівська команда СК «Юніор», у складі Артема 

Кота та Максима Логвіна, посіла проміжне 9 місце 

та готується до 3-го етапу, що відбудеться 24 липня у 

Вишгороді.

Інф. «М.в.».

10 липня в Аматорській баскетбольній лізі старту-

вав міні-турнір Літній кубок-2021 «Корпоративна 

ліга». Участь у турнірі бере баскетбольна команда 

СК «ЮНІОР».

На жаль, в літній міні-турнір наші земляки заявилась 

без найкращого скорера команди попередніх турнірів 

Ігоря Астахова і це було дуже відчутно в стартовій грі 

проти «Обрія».

За відсутності Астахова, лідерські функції взяв на себе 

16-річний Святослав ВОЛОЩЕНКО, проте навіть його 

18 очок, 28 підбирань, 3-х перехватів та 3-х блокшотів 

не вистачило для перемоги.

«Юніор» розпочинає з поразки 41:50.

Деніс СЛІПКО.

К А Р А Т Е
Вихованець СК «Арсенал» Олег Крамаренко у віковій 

категорії 14–15 років (юнаки понад 65 кг) виборов 

третє місце на KWU – Кубок світу 2021 з карате, що 

у липні проводився у Болгарїі.

Вітаємо нашого земляка та бажаємо йому подальших 

успіхів.

Інф. «М.в.».

10–11 липня було зіграно матчі 8-го туру Об’єднано-

го чемпіонату Макарівського та Бородянського регіо-

нів. У макарівських вболівальників інтерес у звітному 

турі викликали дві гри: «Юніор» – «Іскра» та «Боро-

дянка»  – «Юність».

Перший з цих матчів був перенесений з Макарова до 

Наливайківки, та відбувався за дуже важких погодних 

умов. Гру розпочали о 10.00, а коли закінчувався дру-

гий тайм температура повітря доходила до +40.

Але навіть за такої ситуації команди показали досить 

цікаву та змістовну гру. Забігаючи на перед, відзначи-

мо, що матч пройшов уже за звичним для наливайків-

ської команди сценарієм: перші відкриваємо рахунок, 

суперник досить швидко зрівнює а потім на останніх 

хвилинах програємо. Так було у минулому турі з «Ба-

бинцями» так сталося і у грі з «Юніором».

У середині першого тайму наливайківська «Іскра», 

зусиллями Владислава Кулакевича вийшла вперед 1:0. 

Проте досить швидко, номінальні господарі, зусилля-

ми Олександра Горбаня, зрівняли рахунок – 1:1.

За нічийного результату команди пішли на перерву. У 

середині другого тайму «Іскра» знову виходить вперед 

– відзначився Кирилл Лайко. Проте уже незабаром 

Валерій Цибулько дальній ударом зрівняв рахунок – 

2:2.

Здавалося б гра закінчиться нічийним рахунком. Од-

нак до основного часу головний рефері додав 6 хви-

лин, а поскільки і тут були паузи, то потім додав ще 

2,5 хвилини. Як результат в ці 9 хвилин Богдан Баш-

кір приніс перемогу «Юніору» з рахунком 3:2. І тим 

самим подарував надію вболівальникам на нагороди 

Об’єднаного чемпіонату.

У боротьбі за нагороди, головними конкурентами 

«юніорів» є «Бородянка» і «Юність», які у звітному 

турі грали між собою. Бородянські футболісти до цієї 

гри у Об’єднаному чемпіонаті лише перемагали, а 

тому і до цього матчу віднеслися не серйозно. Інакше 

пояснити, що на стадіон приїхало лише 12 гравців не 

можна.

Гості з Пашківки першими вийшли вперед, проте го-

сподарі досить швидко зрівняли рахунок. Однак від-

сутність замін досить швидко далося взнаки. До того 

ж у господарів був вилучений голкіпер і у ворота встав 

польовий гравець. «Юність» скористалася ситуацією, 

що склалася і довела гру до перемоги 1:3. Кращий 

нападник чемпіонату Андрій Шаменко записав на свій 

рахунок дубль.

А отже, за тур до закінчення першого кола, в Об’єд-

наному чемпіонаті сформувалася четвірка лідерів, яка і 

продовжить боротьбу за нагороди.

РЕЗУЛЬТАТИ 

8-го туру ОБ’ЄДНАНОГО ЧЕМПІОНАТУ:

ВІКТОРІЯ 0:8 БАБИНЦІ

УРОЖАЙ 2:2 ЛЕГІОН

ЮНІОР 3:2 ІСКРА

БОРОДЯНКА 1:3 ЮНІСТЬ.
Інф. «М.в.».
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:::::  РЕКЛАМА   ТА   ОГОЛОШЕННЯ  :::::

Розпочато процедуру громадських обговорень щодо розроблення містобудівної докумен-
тації «Детальний план території щодо будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги 
навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ – Ковель – Ягодин (М-07) до автомобіль-
ної дороги Київ – Чоп (М-06) (орієнтовною площею 285 га) на території Бучанського 
району Київської області», які триватимуть з 09.07.2021 р. по 07.08.2021 р. за адресою: 
03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126. 

Замовником детального плану території є Бучанська районна державна адміністрація 
Київської області. Розробник – ТОВ «ІНСТИТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ».

Вищезазначена містобудівна документація виконана на підставі розпорядження Бучан-
ської районної державної адміністрації Київської області від 07.05.2021 р. № 51.

Метою розроблення детального плану території є визначення планувальної організації і 
функціонального призначення території, планувальних обмежень використання території, 
переважних та супутніх видів використання території, містобудівних умов та обмежень,на-
прямів проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території, а також 
організація транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних 
засобів, охорона та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної 
безпеки.

Детальніша інформація надається у приміщенні Бучанської районної державної адміні-
страції Київської області. Пропозиції (зауваження) можуть подаватися в письмовій та/або 
усній формі під час громадських слухань із внесенням їх до протоколу громадських слухань. 
Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по 
батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції 
із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи.

Громадські слухання відбудуться 23.07.2021 р. о 16:00 за адресою: 03115, м. Київ, 
проспект Перемоги, 126.

За організацію розгляду пропозицій (зауважень) відповідальний: в.о. начальника відділу 
містобудування та архітектури Бучанської районної державної адміністрації Л.В. Пащенко.

ЩО ДАЄ РЕФОРМА  ГРОМАДАМ?
• завдяки земельній реформі громади позбавляються за-

лежності від дотацій з держбюджету.

ЩО ДАЄ РЕФОРМА ЗЕМЛЕВЛАСНИКАМ?
• відтепер у них з’являється додатковий капітал;
• в умовах конкуренції, фермери будуть пропонувати 

вищу орендну плату, щоб і надалі обробляти ділянку, де 
розбудований їх бізнес;

• землевласники зможуть об’єднувати свої ділянки із 
суміжними, у такий спосіб перетворюючи свої володіння на 
ще більш привабливий об’єкт для бізнесу;

• у землевласників буде можливість взяти кредит під 
заставу земельної ділянки;

• землевласники зможуть продати свої ділянки.

ЩО ДАЄ ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА ФЕРМЕРАМ?
• механізм реалізації переважного права на придбання 

ділянки, яку вони орендують;
• фермерам, які користуються ділянками державної 

власності на праві постійного користування або праві довіч-
ного успадковуваного володіння земельними ділянками чи 
переоформили ці права на право оренди, надані пільгові 
умови їх викупу з можливістю розстрочки до 10 років;

•земельна реформа передбачає створення Фонду частко-
вого гарантування кредитів в сільському господарстві.

Інф. міністерства 
аграрної політики 

та продовольства України.

:::::  ВИ ЗАПИТУВАЛИ  :::::

ГОЛОВНІ ЗМІНИ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ 

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ 
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ!
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У Роскосмосі створили марсохід, здат-
ний відбирати проби ґрунту у марсоходів 
США і Китаю.

Електролічильник, встановлений у примі-
щенні Печерського суду, раптово змінив свої 
показання.

1998: — Тебе покарано! Тиждень без те-
левізора!
2021: — Тебе покарано! Тиждень диви-
шся телевізор!

– Чув, у Німеччині дизайнерам, фрілансе-
рам і творчим людям під час карантину ро-
блять виплати по 5 000 євро?
– Ну звичайно, адже в Німеччині дуже до-
бре пам’ятають, що буде, якщо засмучений 
художник змінить професію.

Чоловік дружині:
– Люба, що було б гірше: якби я пішов 
від тебе до іншої дівчини або до хлопця?
– Ну, напевно, до хлопця…
– Тоді у мене для тебе гарна новина!

Оголошення: Продаю БелАЗ. Після аварії, 
забруднене праве переднє колесо.

– А що станеться, якщо парашут не роз-
криється?
– Ви приземлитеся першим.

– Раніше зі словами «Мені як зазвичай!» я 
заходив у бар, а тепер в аптеку.

Журналіст запитує у Пеле:
– Скажіть, а збірна Бразилії зразка 1970 
року виграла б у нинішньої Росії?
– Звісно, — відповідає Пеле.
– А з яким рахунком? — запитує ко-
респондент.
– 1:0.
–Усього-на-всього 1:0? — перепитує 
журналіст.
– Ну, нам всім під 80, — каже 
Пеле. 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

ОВЕН (21.03–20.04).
Не зменшуйте темп. У першiй половинi 
тижня вам чудово буде вдаватися само-
презентацiя. Тому – знайомтеся, спiл-
куйтеся, домовляйтеся. У особистому 
життi хороші перспективи. Використо-
вуйте цей час для змiцнення стосункiв з 

коханою людиною. З четверга починається продук-
тивний перiод i тепер краще зосередитися на кар`єр-
них планах. Активний вiдпочинок i поїздки плануйте 
на суботу, а в недiлю краще побути вдома.
Сприятливi днi: 19, 21; несприятливi: 20.

ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05).
Ви входите в смугу важливих змiн. У 
вашому життi може з`’явитися людина, 
з якою вас об`’єднають загальнi iнтере-
си. До четверга збирайте необхiдну iн-
формацiю, якщо плануєте почати щось 
нове. З другої половини тижня є всi 

шанси досягти цiлей, якi ви перед собою поставите. 
У справах придiляйте увагу дрiбницям, не iгноруйте 
можливостi реклами. Вихiднi присвятiть своїм захо-
пленням, займайтеся рукодiллям, приймайте гостей.
Сприятливi днi: 25; несприятливi: 22.

БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06).
Вдалий час зайнятися ремонтом в бу-
динку. У першiй половинi тижня мож-
на робити покупки, вести переговори i 
впроваджувати пiдготовку до запланова-
них заходiв. Цей час сприятливий i для 
поїздок, зустрiчей з друзями. З четверга 
берiть розгiн в справах, починається вда-

лий перiод для тих, хто готовий добре попрацювати. 
Щоб все встигати, розподiляйте роботу за ступенем 
важливостi. У особистих вiдносинах складнi ситуацiї 
можуть вирiшитися самi собою.
Сприятливi днi: 21.

РАК (22.06–22.07).
Середа додасть вам сил, якщо ви пла-
нуєте переглянути деякi теми в своєму 
життi. Ви зможете проявити характер 
i вiдкрито заявити про свої iнтереси. 
Займiть прагматичну позицiю i ведiть 
боротьбу за своє благополуччя. Утри-

майтеся вiд поїздок у четвер i не плануйте на цей 
день зустрiчi, якщо iнтуїцiя шле вам тривожнi сигна-
ли. Стежте за станом здоров`я у п`’ятницю i недiлю, 
почастiше знаходьте можливiсть розслабитися i вiд-
почити.
Сприятливi днi: 21, 24; несприятливi: 19.

                ЛЕВ (23.07–23.08).
Пiдведiть пiдсумки i поставте крапку 
там, де ви отримали той результат, на 
який розраховували. Якщо результат не 
той, вам варто спробувати себе в iншiй 
справi. Цей тиждень може стати пово-

ротним в темi, яка вас найбiльше цiкавить. Не йдiть 
убiк вiд рiшення проблем, дiйте смiливiше. Серйознi 
покупки плануйте на першу половину тижня, а з 
четверга стримайте витрати i подумайте, чи всi 
варiанти поповнення домашнього бюджету справно 
функцiонують.
Сприятливi днi: 19; несприятливi: 20.

ДIВА (24.08–23.09).
Пiсля середи починається «золотий» 
перiод для Дiв. Але до цього потрiб-
но розрахуватися з боргами, привести 
до ладу справи i свiй будинок. I тодi з 
чистим сумлiнням зайнятися тим, на 

що у вас є серйозний розрахунок. У четвер можуть 
загостритися вiдносини з партнерами. Дотримуйте-
ся тактики компромiсiв. Вам, як нiколи, потрiбнi 
пiдтримка i мiцний тил. У вихiднi забезпечте собi 
достатню кiлькiсть сну, правильне харчування i ком-
фортне спiлкування.
Сприятливi днi: 19, 22..

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10).
Перша половина тижня подарує вам 
багато яскравих вражень. Поєднуйте 
виконання професiйних обов`’язкiв iз за-
доволеннями, заводьте новi знайомства, 
знаходьтеся у вирi подiй. Намагайтеся 

виглядати так, щоб вам оберталися услiд. З другої 
половини тижня з`’являться першi сигнали про наз-
рiваючi змiни. Ви можете почати роботу вiдразу над 
декiлькома справами, якщо це обiцяє вам прибуток.
Сприятливi днi: 21, 24; несприятливi: 20.

                СКОРПIОН (24.10–22.11).
Ваша завидна витримка може дати збiй. 
З`’явиться багато додаткової роботи, а на 
винагороду поки розраховувати не дово-
диться. Але якщо ви повнiстю зосереди-
теся над важливим для вас проєктом, то 

можете впоратися з конкуренцiєю. Енергiї буде до-
статньо, а з четверга ви вiдчуєте, що звичнi iнтереси 
поступаються мiсцем амбiтним планам. З п`’ятницi i 
до кiнця тижня прагнiть уникати ситуацiй ризику, 
можливi пошкодження.
Сприятливi днi: 23; несприятливi: 19.

                СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12).
Ви можете вiдчути бажання негайно 
абикуди вiдправитися. Але якщо вам до-
ведеться залишатися на одному мiсцi, 
концентруйтеся на такiй дiяльностi, яка 
вiдкриває новi, ще невипробуванi мож-
ливостi. Ваш невгамовний оптимiзм буде 

заразливий для оточуючих. Але можливi проблеми з 
начальством, якщо ваше творче натхнення вийде за 
якiсь встановленi рамки. У вихiднi не навантажуйте 
себе роботою i надмiрним спiлкуванням.
Сприятливi днi: 20, 21; несприятливi: 25.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01).
Не здайтеся, якщо перед вами поста-
ють глобальнi цiлi. Конкуренти можуть 
вести приховану боротьбу, i ви вже по-
требуєте невеликого вiдпочинку. Спро-
буйте видiлити головний напрям, про-
явiть свої органiзаторськi здiбностi i на-

лаштуйте роботу так, щоб ваш проєкт мiг якийсь час 
попрацювати без вашої пильної уваги. З другої поло-
вини тижня можуть з`явитися новi люди в оточеннi 
i новi плани. Починайте формувати свою команду.
Сприятливi днi: 19; несприятливi: 20.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02).
Цей тиждень може стати пiком вашого 
навантаження, але не вичавлюйте з себе 
останнi сили. Якщо ви залишите без ува-
ги деякi проблеми, їх можуть вирiшити 
партнери. У першiй половинi тижня ви 

зможете досягти позитивних результатiв в перегово-
рах з впливовими людьми. З четверга комфортнiше 
ви себе вiдчуватимете, займаючись iнтелектуальною 
дiяльнiстю. Коло спiлкування краще обмежити. У 
вихiднi влаштуйте собi повноцiнний релакс.
Сприятливi днi: 22, 24; несприятливi: 21.

РИБИ (20.02–20.03).
Зараз головне – утримати позицiї. 
Можуть виникнути проблеми фiнан-
сового характеру. Доведеться займа-
тися питаннями, якi ви ранiше iгно-
рували, i тут вам краще покладатися 

на власну iнтуїцiю, а не на поради оточуючих. 
Ринковi операцiї та iншi грошовi перемiщення 
можуть обернутися збитками. Поки вiдкладiть i 
великi покупки. У вихiднi спробуйте розслабити-
ся, знайти заспокоєння в заняттях улюбленими 
справами i захопленнями.
Сприятливi днi: 23, 25; несприятливi: 20.

Г О Р О С К О П  Н А   1 9 – 2 5  Л И П Н Я

* * * 
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