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ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ

13 липня заступник селищного голови Анатолій Кар-

бовський провів у Пашківці виїзний прийом громадян.

Серед численних питань, найбільше місцевих мешкан-

ців хвилювало:

• землевідведення та землекористування;

• функціонування ФАПу;

• транспортне сполучення.

Спільно зі старостою Пашківки Ольгою Кравчук 

Анатолій Григоровичі розглянув земельні питання та 

роз‘яснив порядок отримання рішення на відведення 

земельних ділянок.

Стосовно ФАПу і відсутності фельдшера у селі, меш-

канців було проінформовано на рахунок «Програми», 

згідно якої Макарівська селищна рада бере на себе 

витрати за навчання фельдшерів при умові, що вони 

повертаються працювати у село/селище

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ

15 липня за результатами чергового засідання адміні-

стративної комісії при виконавчому комітеті Макарів-

ської селищної ради:

– 1 особу притягнуто до адміністративної відповідаль-

ності за ст. 152 КУпАП  та накладено адміністративне 

стягнення у вигляді штрафу у розмірі 340, 00 грн.

– 1 справу про адміністративне правопорушення 

закрито у зв’язку з закінченням на момент розгляду 

справи про адміністративне правопорушення строків, 

передбачених статтею 38 КУпАП.

– 1 особу звільнено від адміністративної відповідаль-

ності за малозначністю, обмежившись усним зауважен-

ням, провадження в адміністративній справі закрито.

– відносно 4 осіб відкладено розгляд протоколів про 

адміністративні правопорушення.

РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

20 липня в онлайн режимі за підтримки експер-

та U-LEAD з Європою Тетяни Тимошенко відбулося 

третє засідання робочої групи з розроблення Стратегії 

розвитку Макарівської селищної територіальної грома-

ди на період до 2027 року. Попередньо проаналізував-

ши висновки соціально-економічного стану громади, 

результати опитування мешканців, дані SWOT-аналізу, 

провівши аналіз порівняльних переваг було сформульо-

вано стратегічне Бачення-Візію, якою має бути громада 

у 2027 році.

БАЧЕННЯ

Макарівська ТГ у 2027 році – це громада високої яко-

сті життя, створена мешканцями на основі місцевих 

козацьких традицій, які ґрунтуються на цінностях та 

моралі, виражених у різних видах мистецтва. Це міс-

це, де у інноваційний спосіб поєднуються екномічній 

розвиток, культура, історія, мистецтво, що веде до роз-

витку талантів, де можна жити у гармонії з природою, 

розвиваючи підприємництво, туризм, сільське та лісове 

господарство, інфраструктуру. Із Бачення ми виділили 

три стратегічні цілі:

– Стратегічна ціль 1: Підприємницька активність, 

інноваційні підходи, розвиток малого і середнього біз-

несу;

– Стратегічна ціль 2: Комфортна громада, яка надає 

мешканцям послуги високої якості, дружня до навко-

лишнього природного середовища;

– Стратегічна ціль 3: Громада високих моральних 

цінностей, де дбають про розвиток культури і таланти, 

зберігають історичну спадщину. 

Визначені цілі відповідають цілям регіональної Стра-

тегіі Київщини.

Окрім цього, ми напрацювали перелік операційних 

цілей та завдань, які було презентовано за засіданні 

робочої групи. Подальші кроки – ми оголошуємо 21 

липня про підготовку технічних завдань на проєкти 

розвитку, які відповідають завданням Стратегії розвит-

ку Макарівськоі громади. Ми працюємо та очікуємо 

на зворотній зв’язок та пропозиції наших мешканців.

МЕДИЧНІ СПРАВИ

20 липня Макарівський селищний голова Вадим То-

кар відвідав Комунальне некомерційне підприємство 

2Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного 

лікування» Макарівської селищної ради та ознайомив-

ся з проєктною документацією на капітальний ремонт 

приміщень по влаштуванню процедурних кабінетів 

комп’ютерної томографії  та цифрового рентгену в 

приймальному відділені терапевтичного корпусу лікар-

ні.

З директором КНП «Макарівська БЛІЛ» Олексієм 

Кравцем були обговоренні питання підготовки тендер-

ної документації, укладення договору підряду в капі-

тальному будівництві, здійснення технічного та автор-

ського нагляду під час проведення будівельних робіт 

та отримання висновку державної експертизи ядерної 

та радіаційної безпеки в ході розміщення іонізуючого 

обладнання.

Макарівський селищний голова привітав в команді 

КНП “Макарівська БЛІЛ” МСР Лідію Лаврушко, лі-

каря-рентгенолога, завідувачку рентгенологічного відді-

лення. Лідія Андріївна повідомила, що лікарні вдалося 

зареєструвати вище згадані рентгенівські установки в 

Державному реєстрі джерел іонізуючого випроміню-

вання та індивідуальних доз опромінення, наразі три-

ває робота над отриманням ліцензії з використання 

джерел іонізуючого випромінювання.

Також в ході робочого візиту Вадим Токар відвідав не-

врологічне відділення, де тривають ремонтні роботи. 

Закупівля матеріалів для проведення ремонтних робіт 

була проведена за рахунок коштів бюджету громади.

Завітав Вадим Якович і до денного стаціонару, який 

відновив свою роботу після зняття з лікарні статусу 

ковідної.
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НОВИНИ НАШОЇ ГРОМАДИ
ГРОМАДА

З 12 липня відновлено роботу автобусу Бишів – Ма-
карів через Мар’янівку. З Бишева в 7.00, з Макарова (з 
автосанції) в 11.45.

КОМАРІВКА
13 липня в селі, за фінансової підтримки приватного 
підприємця Олександра Чижевського, провели вирів-
нювання ґгрунтового  покриття сільських доріг.

 

Дякуємо таким підприємцям, які дбають про громаду.

БОРІВКА
На виїзному прийомі Макарівського селищного голо-
ви, що відбувся 23 червня у Борівці, мати Героя Укра-
їни, Героя Небесної Сотні Андрія Позняка –  Галина 
Позняк попросила надати їй допомогу – забезпечити 
дровами на опалювальний сезон.

16 липня прохання матері Героя виконали.
* * *

24 липня у Борівці запланований вивіз сміття:

ЮРІВ
17 липня на 56-му кілометрі траси Київ – Чоп (у 
бік Житомира) трапилася ДТП за участі автомобіля 
Шкода та велосипедиста. Є жертви.

НЕБЕЛИЦЯ
17 липня в селі сильний вітер повалив велику кількість 
дерев. Як результат мешканці чотирьох вулиць залиши-
лися без світла. 

Наслідки негоди були настільки великі, що бригадам 
відновити енергопостачання на вулицях 1 Травня, 
Дружби та Шевченка вдалося лише 18 липня, а на ву-
лиці молодіжна світло увімкнули лише 19 липня.

МАКАРІВ
18 липня у сквері «Молодіжний», відбулася презента-
ція Спілки музикантів і поетів Макарівщини. Захід був 
організований Володимиром Мацибком та учасниками 
заходу при сприянні відділу культури і туризму Мака-
рівської селищної ради. Він проходив у вигляді кон-
церту, у якому взяли участь Герой України, народний 
артист України Анатолій Паламаренко, лауреат премії 
ім. Т.Г. Шевченка, заслужений діяч мистецтв України 
Віктор Степурко, а також відомі автори і виконавці пі-
сень, талановиті музиканти і співаки, лауреати багатьох 
конкурсів і фестивалів такі,як  Володимир Хоменко, 
Франц Пірнач, Павло Скляров, Петро Широкоступ, 
Михайло Кухар, Ігор Мокеєв, Микола Сидоренко, Во-
лодимир Мацибок, Олена та Олег Гудовські, Світлана 
Ходаківська, Святослав Трощук, Олександр Лисак, Ле-
онід Латиш, а також керівник київської громадської 
організації «Коло Друзів» Наталія Горбач.
Німецький письменник і поет Бертольд Ауербах свого 
часу сказав «музика вимиває геть із душі пил повсяк-
денного життя». Впевненні саме таке почуття мали 
глядачі, які недільного вечора завітали до скверу на 
презентацію Спілки.

* * *
Завдяки програмі Президента України Володимира Зе-
ленського «Велике будівництво» у Макарові модернізу-
вали приймальне відділення, де провели реконструк-
цію і поставили сучасне діагностичне обладнання.

* * *
19 липня 25-річний мешканець Липівки напідпитку 
прийшов до будівлі відділення поліції № 3 Бучанського 
РУП, аби виразити невдоволення  тим, що на нього 
вночі правоохоронці склали адміністративні матеріали 
за ст. 130 КУпАП, а автомобіль, яким він керував в 
нетверезому стані, вилучили і помістили на майданчик 
тимчасового тримання.
Працівники поліції неодноразово зробили зауваження 
щодо поведінки чоловіка, однак молодик й надалі про-
довжив дебоширити.
Правоохоронці склали на чоловіка адміністративні ма-
теріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП, про 

те під час складання іншого адмінпротоколу за ст.185 
(Злісна непокора законному розпорядженню або ви-
мозі поліцейського, члена громадського формування з 
охорони громадського порядку і державного кордону, 
військовослужбовця) КУпАП молодик накинувся з 
кулаками на поліцейських, завдавши тілесних ушко-
джень.
Висока професійна  підготовка правоохоронців допо-
могла тяжких наслідків. Дебошира затримали у поряд-
ку ст. 208 КПК України.

* * *
19 липня працівники КП «Макарів ВУЖКГ» провели 
ремонтні роботи на свердловині на вул. Богдана Хмель-
ницького.

КАЛИНІВКА
19 липня представниками КП «Макарів ВУЖКГ» за-
вершено ремонтні робіти по усуненню прориву водо-
провідної мережі на вул. Київська 113.

ЛІКВІДАЦІЯ СТИХІЙНИХ СМІТТЄЗВАЛИЩ ТА 
СМІТТЯ У ЛІСОСМУГАХ

Від с. Маковище до с. Вишеград активісти сіл за тран-
спортної підтримки від КП «Колонщина-сервіс» очи-
стили простір та прибрали на узбіччях дороги, а також 
ліквідували новоутворене сміттєзвалище біля с. Више-
град.
Зауважимо, що зважаючи на швидкість та інтенсив-
ність забруднення територій несвідомими громадяна-
ми, комунальні підприємства фізично не в змозі очи-
щувати площі від сміття, адже після прибирання, вже 
наступного дня, активісти знаходять пакети на тому ж 
самому місці.
Пам’ятайте, сміття на околицях починається зі сміття 
в голові!

ПАШКІВКА
У селі триває капітальний ремонт місцевої школи. 
Це один із п’яти загальноосвітніх об’єктів, який онов-
люється у рамках програми Президента України Воло-
димира Зеленського «Велике будівництво».
Цього року підрядники займаються внутрішніми ре-
монтними та сантехнічними роботами, облаштовують 
системи опалення, електроосвітлення, вентиляції, ко-
ндиціонування, а також встановлюють пожежну сиг-
налізацію.

ЮРІВ
Завершено капітальний ремонт мосту на автомобіль-
ній дорозі загального користування місцевого значення 
Юрів – Ситняки. Роботи  проводилися в рамках про-
грами Президента України Володимира Зеленського 
«Велике будівництво».

У МАКАРІВСЬКІЙ ГРОМАДІ 
ПОЗИТИВНА ДИНАМІКА

За даними Фастівського лабораторного центру, за ви-
хідні коронавірусну хворобу не було виявлено у меш-
канців Макарівської громади. Водночас зареєстровано 
32 одужання.
Одужання було зафіксоване в Ситняках й Калинівці 
(по 6), Плахтянці (5), Гавронщині (4), Северинівці 
(3), Андріївці й Рожеві (по 2), а також Фермі й Кодрі 
(по 1).
Загалом на території Макарівської ТГ з березня 2020 р. 
підтвердилося 2555 випадків коронавірусної хвороби, 
видужало 2417 жителів та померло 45 мешканців.

Інф. «МВ».
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ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ 
МАКАРІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!

24 ЛИПНЯ
КОПИЛІВ: вул. КиївсьКа, БілоцерКівсьКа, Жовтнева, ШевченКа, МаКарівсьКа (9.00—
20.00).

25 ЛИПНЯ
КОПИЛІВ: вул. КиївсьКа, БілоцерКівсьКа, Жовтнева, ШевченКа, МаКарівсьКа (9.00—
20.00).

26 ЛИПНЯ
НЕБЕЛИЦЯ: вул. Старий Шлях, Молодіжна, Шевченка, Дружби, 1 Травня, Миру 
(9.00–19.00).
КОДРА: вул. варШавсьКа (9.00–19.00).
БОРІВКА: вул. центральна, 1 травня, МолодіЖна, лісова, Зоряна, КлиМенКа, ЗаКар-
патсьКа (9.00–19.00).
САДКИ-СТРОЇВКА: все село (9.00–19.00).
СИТНЯКИ: вул. Миру (9.00–19.00).
МАКАРІВ: вул. диМитрія ростовсьКого, стуса, довга, Житня, нова, проеКтна (9.00–
19.00).
РОЖІВ: вул. центральна, МолодіЖна (9.00–19.00).
НІЖИЛОВИЧІ: вул. перШотравнева (9.00–19.00).
КОРОЛІВКА: петровсьКого, ШКільна, КлуБна, КравченКа (9.00–19.00).
НЕБЕЛИЦЯ: вул. друЖБи, Миру (9.00–19.00).

27 ЛИПНЯ
МАКАРІВ: вул. Б. ХМельницьКого, стуса, перШотравнева, МолодіЖна (9.00–19.00).
КОРОЛІВКА: вул. петровсьКого, ШКільна, КлуБна, КравченКа (9.00–19.00).

28 ЛИПНЯ
ЮРІВ: вул. ШКільна, садова, груШевсьКого, виШнева, Зарічна, МеХаніЗаторів, Шев-
ченКа, ЗарічансьКа (9.00–19.00).
ЗАВАЛІВКА: вул. ШевченКа, олі тоКар, сонячна, 1 травня, солов’їна (9.00–19.00).
КОПІЇВКА: вул. радгоспна, пилипа орлиКа, Івана ФранКа, лесі уКраїнКи, Шевчен-
Ка, лісова, виШнева, наБереЖна, Зарічна, центральна (9.00–19.00).
ФАСІВОЧКА: вул. володиМирсьКа, полтавсьКа (9.00–19.00).
ЧЕРВОНА СЛОБОДА: вул. лесі уКраїнКи, лісовий, ЗаводсьКа, друЖБи, садова, 
лісова (9.00–19.00).
ПАШКІВКА: вул. ШевченКа (9.00–19.00).
СИТНЯКИ: вул. Миру, КиївсьКа, пров. луговий (9.00–19.00).
ЗАБУЯННЯ: вул. лесі уКраїнКи, садова, польова, неЗалеЖності, КороленКа, Шев-
ченКа (9.00–19.00).
КОЛОНЩИНА: вул. воровсьКого, солов’їна, садова, ШевченКа, соБорна, Мар’янів-
Ка, 1 травня, таврійсьКа, трансФорМаторна підстанція в полі, ЄрусалиМсьКа, річКова, 
наБереЖна (9.00–17.00).
МИКОЛАЇВКА: Вул. МиКолаївсьКа, персиКова, головна, виШнева,ст «лісова», ст 
«нарцис», ст «Мрія», трансФорМаторна підстанція в полі (9.00–17.00).
БЕРЕЗІВКА: вул. МиКолаївКа, ЖитоМирсьКа, петропавлівсьКа, трансФорМаторна під-
станція (9.00–17.00).
МАКАРІВ: вул. диМитрія ростовсьКого (9.00–17.00).
СЕВЕРИНІВКА: трансФорМаторна підстанція в полі (9.00–17.00).
МОТИЖИН: вул. довгича (9.00–17.00).

29 ЛИПНЯ
МАКАРІВ: вул. перШотравнева, МолодіЖна (9.00–17.00).
ПАШКІВКА: вул. горьКого, перШотравнева, садова, пугачова, наБереЖна (9.00–
19.00).
ФАСОВА: вул. ШевченКа (9.00–19.00).

30 ЛИПНЯ
МАКАРІВ: вул. перШотравнева, МолодіЖна, садова, ШевченКа, довЖенКа (9.00–
20.00).
ПОЧЕПИН: все село (10.00–20.00).
ЧЕРВОНОГРАД: все село (10.00–20.00).
НАЛИВАЙКІВКА: вул. лісова, центральна, ШевченКа, Жовтнева, МолодіЖна, тран-
сФорМаторна підстанція в полі (10.00–20.00).
ЗУРІВКА: вул. дачна, горьКого (10.00–20.00).
НІЖИЛОВИЧІ: вул. перШотравнева, підсуХи, петровсьКого, ЗаБуянсьКа, новодні-
стровсьКа, ЧернівецьКа (10.00–20.00).
МОТИЖИН: вул. топольова (10.00–20.00).
ЛИПІВКА: вул. друЖБи (10.00–20.00).
ПАШКІВКА: вул. центральна (10.00–20.00).

У цей період МОЖЛИВЕ відключення електроенергії на вулицях зазначених на-
селених пунктів!

Інф. «М.в.»

За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК Київські регіональні електро-
мережі» з 24 по 30 липня будуть проводитися планові технічні роботи на 

електромережах Макарівської громади:

ЛИПІВСЬКЕ НВО ОТРИМАЛО 
НОВОГО ДИРЕКТОРА

4 червня, у зв’язку з достроковим закінченням контракту директора Липів-
ського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-
нів – дитячий садок», відділом освіти, молоді, фізичної культури і спорту 
Макарівської селищної ради було оголошено конкурс на заміщення вакант-

ної посади директора зазначено закладу.
Наказом відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної 
ради «Про внесення змін та затвердження складу конкурсної комісії для проведен-
ня конкурсу на заміщення вакантної посади директора Липівського НВО «ЗОШ І–
ІІІ ступенів – дитячий садок» Макарівської селищної ради» від 15.07.2021 року № 
147 було затверджено конкурсну комісію у складі голови комісії: Ірини Миколаївни 
Волощенко, начальника відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту, та членів 
комісії: Лесі Михайлівни Бастун, інспектора з кадрів відділу освіти, молоді, фізичної 
культури і спорту, секретаря комісії; Лариси Станіславівни Омельченко, заступни-
ка Макарівського селищного голови; Ярослави Андріївни Полякової, начальника 
управління гуманітарної політики Бучанської районної державної адміністрації; Ла-
риси Миколаївни Султанової, заступника начальника відділу освіти, молоді, фізичної 
культури і спорту; Олени Володимирівни Матейчук, директора Центру професій-
ного розвитку педагогічних працівників відділу освіти, молоді, фізичної культури і 
спорту; Юлії Вікторівни Піхед, головного спеціаліста відділу освіти, молоді, фізичної 
культури і спорту; Сергія Анатолійовича Тимошенка, головного спеціаліста відділу 
освіти, молоді, фізичної культури і спорту; Ольги Олександрівни Негоди, депутата 
Макарівської селищної ради; Валентини Дмитрівни Хохлюк, голови Макарівської 
об’єднаної організації Профспілки працівників освіти і науки України.

Протоколом № 1 від 9 липня 2021 року до участі в конкурсному відборі було до-
пущено кандидата:
1. Тетяну Василівну Шевченко – кандидата на заміщення вакантної посади ди-
ректора Липівського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дитячий садок».
16 липня проходив конкурсний відбір кандидата конкурсу за результатами:
- письмового іспиту (у формі тестових завдань) на знання перевірки законодавства 
у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про 
повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загаль-
ної середньої освіти;
- перевірки професійних компетентностей, що відбувався шляхом письмового вирі-
шення ситуаційного завдання;
- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану роз-
витку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання 
членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.
Перший етап – письмовий іспит, тривав 60 хвилин.
Наступним етапом була публічна та відкрита презентація перспективного плану 
розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитан-
ня членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації. На презентацію плану 
розвитку освітнього закладу кандидату було відведено час до 10 хвилин. 
Після проходження всіх етапів здійснювалась перевірка конкурсних робіт та оголо-
шення результатів конкурсу.
Усього було підготовлено 30 тестових завдань на перевірку знань законодавства в 
галузі освіти та 15 ситуаційних завдань.

За результатами конкурсного відбору переможцем було оголошено Тетяну Васи-
лівну ШЕВЧЕНКО, яка набрала 41 бал:
- 27 балів за результатами письмового іспиту (у формі тестових завдань),
- 3 бали за вирішення ситуаційного завдання,
- 11 балів за результатами перспективного плану розвитку закладу загальної серед-
ньої освіти.
Запис проведення конкурсного відбору кандидата на заміщення вакантної поса-
ди директора Липівського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Макарівської селищної ради можна переглянути за 
посиланням:
https://youtu.be/D3Nq4GnI6CQ
https://youtu.be/a5TEOEous5E

Ірина ВОЛОЩЕНКО,
начальник Відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту 

Макарівської селищної ради.
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Схід Сонця 05:20 Захід 20:54
Тривалість дня 15:34

ПОНЕДІЛОК, 26 липня

Вівторок, 27 липня

Схід Сонця 05:21 Захід 20:52
Тривалість дня 15:31

серела,  28 липня

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

Схід Сонця 05:23 Захід 20:51
Тривалість дня 15:28

24 ЛИПНЯ – ДЕНЬ КНЯГИНІ ОЛЬГИ

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.

24 липня (11 липня за старим стилем) християни східного обряду вшановують пам’ять 
святої рівноапостольної великої княгині Ольги (у хрещенні Єлени).

Точний час народження Ольги не відомий, це могло 
статися або в кінці 880-х, або на початку 900-х років. 
Так само є кілька можливих місць, звідки вона похо-
дила. Літопис каже про одруження Ольги з князем 
Ігором у 903 році, хоча можлива помилка пізніших 

літописців, оскільки це не дуже корелює з подальшими 
подіями, зокрема, з народженням сина та хрещенням. 
Після загибелі чоловіка в 945 році Ольга близько 20 
років правила в Києві, продовжила уніфікацію системи 
управління на Русі, розгромивши древлян, які тяжіли 
до незалежності від Києва, упорядкувала та унормувала 
збирання данини, організувала систему князівських по-
гостів та стоянок – місць зберігання зібраної данини 
та осередків судочинства. Можливо, саме невдала спро-
ба запровадити християнство на Русі стала причиною 
її відмови від влади на користь свого сина Святослава, 
який був противником цієї релігії. Хрещення Ольги та 
її вплив на поширення християнства у Х столітті все ж 
змінили подальший хід історії Київської Русі. Княгиня 
Ольга прийняла християнство, за деякими версіями, 
майже одразу після того, як почала правити в Киє-

ві у 945 році, і 
після нетрива-
лого повернення 
до язичницької 
віри за часів 
Святослава, ос-
таточно затвер-
див цю віру як 
державну її онук 
св. князь Воло-
димир. За його 
правління мощі княгині Ольги були розміщені в новоз-
будованій Десятинній церкві, та її почали неофіційно 
вшановувати як святу. Офіційна канонізація відбулася 
пізніше, у 1547 році.

Інф. «Пам’ять Нації».

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок 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 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй день
14:45 Одруження наослiп
17:10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана”
20:43 ПроCпорт
20:45,21:50 Т/с “Свати”
22:55,3:05 Т/с 
“Сидоренки-Сидоренки”
0:35 Бойовик “Люди Iкс: 
Апокалiпсис”

КАНАЛ “2+2”
6:00,18:50 ДжеДАI
6:15 Т/с “Опер за 
викликом 3”
10:35 Х/ф “Макс Пейн”

12:20 Т/с “Майже рай”
14:15 Загублений свiт
18:15 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
19:30 Грошi
20:25 Т/с “Ментiвськi 
вiйни. Харкiв”
22:40,0:15 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
2:05 Т/с “Рекс 2”
2:50 Вiдеобiмба 2

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 Х/ф “Столику, 
накрийся”
10:45 Х/ф “Родина за 
хвилину”
13:00,18:00 4 весiлля
15:00 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
16:00,3:45 Панянка-
селянка

19:00,20:00,21:30 Одного 
разу пiд Полтавою
19:30,21:00 Танька i 
Володька
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
4:00 Орел i решка. На 
краю свiту
4:40 Україна вражає
5:00 Телемагазин
5:30,23:00 Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським
7:00 Речдок
8:55,18:00,3:30 Стосується 
кожного
10:50 Х/ф “Жандарм на 
вiдпочинку”
12:50 Х/ф “Жандарм i 
iнопланетяни”
14:35 Х/ф “Жандарм i 
жандарметки”
16:35 Чекай на мене. 
Україна
20:00 Подробицi

21:00 Х/ф “Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна”
0:50 Т/с “Шулер”

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,7:05 Kids` Time
6:05 М/с “Том i Джерi”
7:10 Орел i решка
9:15 Т/с “Надприродне”
12:40 Х/ф “Бiлi цiпоньки”
14:50 Х/ф “Цiпонька”
17:00 Т/с “Будиночок на 
щастя”
19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф “Дiвчина з 
Джерсi”
23:10 Х/ф “З 13 в 30”
1:10 Improv Live Show
2:50 Служба розшуку дiтей
2:55 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми вдома”
5:40 Т/с “Комiсар Рекс”
10:30 Слiдство ведуть 
екстрасенси
13:35,14:50 Т/с “Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiкна-
Новини
16:00,18:05,22:50 Т/с 
“Слiд”

19:40 Звана вечеря
0:40 Детектор брехнi

ICTV
4:30 Скарб нацiї
4:40 Еврика!
4:45 Служба розшуку дiтей
4:50 Громадянська оборона
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:10,19:25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
10:10 Особливостi 
нацiональної роботи
12:05,13:15,3:45 Я зняв!
12:45,15:45 Факти. День
13:45,16:10 Х/ф “Останнiй 
кiногерой”
16:55 Х/ф “Точка 
обстрiлу”
18:45,21:05 Факти. Вечiр
20:10,21:30 Х/ф “300 
спартанцiв”
22:55 Х/ф “300 спартанцiв: 
Вiдродження iмперiї”
0:55 Х/ф “Пункт 
призначення 4”
2:25 Х/ф “Пункт 
призначення 5”

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 
справедливостi
14:30,15:30,2:00 Iсторiя 
одного злочину
20:10 Говорить Україна
21:00,23:10 Т/с “Бiле-
чорне”
0:10 Велика деолiгархiзацiя
1:30 Телемагазин
3:30 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop
5:30 Таємницi 
кримінального світу

6:50 Х/ф “Таємничий 
острiв”
8:40 Х/ф “Полювання за 
тiнню”
10:45,13:00,19:30 Т/с 
“CSI: Маямi”
12:30,16:30,19:00 Свiдок
14:50,17:00 Випадковий 
свiдок
17:50 Таємницi свiту
18:25 Свiдок. Агенти
23:00 Т/с “Слiпа зона”
0:45 Х/ф “Деяка 
справедливiсть”
2:45 Свідок
3:15 Випадковий свiдок
3:30 Речовий доказ
4:30 Правда життя. 

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 

Снiданок з “1+1”

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

6:45,19:30,4:30 ТСН

9:25,10:20,3:45,5:35 Життя 

вiдомих людей

11:15,12:20,14:15 Твiй день

14:45 Одруження наослiп

17:10 Т/с “Величне 

столiття. Роксолана”

20:43 ПроCпорт

20:45,21:50 Т/с “Свати”

22:55,2:25 Т/с 

“Сидоренки-Сидоренки”

0:35 Х/ф “Новi мутанти”

КАНАЛ “2+2”
6:00,18:50,19:30,3:25 

ДжеДАI

6:45 Х/ф “Прометей”

9:05 Х/ф “Чужий: Заповiт”

11:25 Т/с “Майже рай”

13:15 Загублений свiт

18:15,2:55 Спецкор

19:25 Спорт Тайм

20:35 Т/с “Ментiвськi 

вiйни. Харкiв”

22:45,0:20 Т/с “CSI: Мiсце 

злочину”

2:10 Т/с “Рекс 2”

3:55 Вiдеобiмба 2

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок

9:30 Х/ф “Принц 

наступник”

11:15 Х/ф “Iгри з вогнем”

13:00,18:00 4 весiлля

15:00 Зiрки, чутки та 

Галлiвуд

16:00,3:45 Панянка-

селянка

19:00,20:00,21:30 Одного 

разу пiд Полтавою

19:30,21:00 Танька i 

Володька

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
5:00,4:50 Телемагазин

5:30,23:00 Слiдство вели... з 

Леонiдом Каневським

7:00,15:00,16:00 Речдок

8:45 Позаочi

9:45 Т/с “Готель 

“Iмперiал”

13:00 Молебень на 

Володимирськiй горi i 

Всеукраїнський хресний хiд

17:00 Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 

пристрасть

18:00,19:00,3:25 Стосується 

кожного

20:00,2:40 Подробицi

21:00 Х/ф “Мiсце зустрiчi 

змiнити не можна”

0:45 Т/с “Шулер”

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,7:20 Kids` Time

6:05 М/ф

6:15 М/с “Том i Джерi”

7:25 Орел i решка

9:30 Т/с “Надприродне”

13:00 Аферисти в мережах

14:55 Х/ф “50 перших 

поцiлункiв”

17:00 Т/с “Будиночок на 

щастя”

19:00 Хто зверху? (12+)

21:00 Х/ф “Великий тато”

23:00 Х/ф “Дружина 

напрокат”

1:10 Improv Live Show

2:50 Вар`яти краще

СТБ
5:15,5:45 Т/с “Коли ми 

вдома”

6:30 Т/с “Комiсар Рекс”

10:35 Слiдство ведуть 

екстрасенси

13:35,14:50 Т/с “Слiпа”

14:30,17:30,22:00 Вiкна-

Новини

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

4:50,20:25,1:55 

Громадянська оборона

6:30 Ранок у великому 

мiстi

8:45 Факти. Ранок

9:15,19:25 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм

10:15,21:30 Дизель-шоу

11:40,13:15,23:05 На трьох

12:45,15:45 Факти. День

13:20,16:15 Х/ф “На 

одного менше”

16:20 Х/ф “Страшили”

18:45,21:05 Факти. Вечiр

0:20 Х/ф “Адреналiн”

2:40 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 

справедливостi

14:30,15:30 Iсторiя одного 

злочину

20:10 Говорить Україна

21:00 Т/с “Бiле-чорне”

23:10,2:00 Т/с “З мене 

досить”

1:30 Телемагазин

2:50 Гучна справа

3:35 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop

6:20 Таємницi свiту

6:50 Свiдок. Агенти

7:50,14:50,17:00,2:50 

Випадковий 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 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. 

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з “1+1”
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,1
6:45,19:30,4:35 ТСН
9:25,10:20,3:50,5:35 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй день
14:45 Одруження наослiп
17:10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана”
20:43 ПроCпорт
20:45,21:50 Т/с “Свати”
23:00,2:35 Т/с 
“Сидоренки-Сидоренки”
0:40 Х/ф “Вулиця монстро, 
10”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Х/ф “Чужий”

8:20 Х/ф “Чужi”
11:10 Т/с “Майже рай”
13:00,19:30 Загублений свiт
18:15 Спецкор
18:50 ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
20:30 Т/с “Ментiвськi 
вiйни. Харкiв”
22:45,0:20 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
2:10 Т/с “Рекс 2”
2:55 Вiдеобiмба 2

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 Х/ф “Красуня”
10:45 Х/ф “Уяви собi”
12:45,18:00 4 весiлля
15:00 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд

16:00,3:45 Панянка-
селянка
19:00,20:00,21:30 Одного 
разу пiд Полтавою
19:30,21:00 Танька i 
Володька
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
5:20 Д/ф “Святитель Iван. 
Повернення додому”
7:00,14:30,15:10,16:05 
Речдок
8:00 Позаочi
9:00 Трансляцiя 
Божественної Лiтургiї з 
Києво-печерської Лаври
11:00 Т/с “Готель 
“Iмперiал”
12:10 Х/ф “007: Живеш 
тiльки двiчi”

17:00 Речдок. Особливий 
випадок. Фатальна 
пристрасть
18:00,3:30 Стосується 
кожного
20:00,2:45 Подробицi
21:00 Х/ф “Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна”
22:25 Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським
0:10 Т/с “Шулер”
4:55 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,7:20 Kids` Time
6:05 М/ф
6:10 М/с “Том i Джерi”
7:25 Орел i решка
9:20 Т/с “Надприродне”
12:55 Аферисти в мережах
14:50 Х/ф “Дiвчина з 
Джерсi”
17:00 Т/с “Будиночок на 
щастя”
19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф “Кучерява С`ю”

23:00 Х/ф “Чоловiк за 
викликом”
0:55 Improv Live Show
2:40 Вар`яти краще
2:50 Зона ночi

СТБ
5:15,5:45 Т/с “Коли ми 
вдома”
6:30 Т/с “Комiсар Рекс”
10:30 Слiдство ведуть 
екстрасенси
13:35,14:50 Т/с “Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiкна-
Новини
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 
новини з К. Стогнiєм
10:15,21:25 Дизель-шоу
11:40,13:15,23:00 На трьох
12:45,15:45 Факти. День
13:25 Х/ф “Точка 
обстрiлу”
15:15,16:15 Х/ф “Перший 
лицар”
18:45,21:05 Факти. Вечiр
20:25,1:55 Секретний 
фронт
0:20 Х/ф “Адреналiн 2: 
Висока напруга”
2:40 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 
справедливостi

14:30,15:30 Iсторiя одного 
злочину
20:10 Говорить Україна
21:00 Т/с “Бiле-чорне”
23:10,2:00 Т/с “Час йти, 
час повертатися”
1:30 Телемагазин
2:50 Гучна справа
3:35 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop
6:20 Будьте здоровi
7:50,14:50,17:00,2:45 
Випадковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,2:15 
Свiдок
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”
0:40 Легенди бандитського 
Києва
1:40 Реальнi злочинцi
3:20 Речовий доказ.
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Схід Сонця 05:28 Захід 20:45
Тривалість дня 15:17

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 05:24 Захід 20:50
Тривалість дня 15:26

четвер, 29 липня

Схід Сонця 05:25 Захід 20:48
Тривалість дня 15:23

п’ятниця, 30 липня

субота, 31 липня

Схід Сонця 05:27 Захід 20:47
Тривалість дня 15:20

неділя,  1 серпня

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок 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 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:15 Твiй день
14:45 Одруження наослiп
17:10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана”
20:43 ПроCпорт
20:45 Т/с “Свати”
21:55,3:10 Т/с 
“Сидоренки-Сидоренки”
0:35 Х/ф “Штучний 
розум”

КАНАЛ “2+2”
6:00,18:50,3:25 ДжеДАI
6:30 Х/ф “Останнiй замок”
9:15 Х/ф “Чужий 4: 

Воскресiння”
11:20 Т/с “Майже рай”
13:10 Загублений свiт
18:15,2:55 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
19:30 Секретнi матерiали
20:30 Т/с “Ментiвськi 
вiйни. Харкiв”
22:45,0:20 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
2:10 Т/с “Рекс 2”
3:55 Вiдеобiмба 2

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:30 Х/ф “Найкращий 
друг”
11:15 Х/ф “Тисяча слiв”
13:00,18:00 4 весiлля
15:00 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
16:00,3:45 Панянка-

селянка
19:00,20:00,21:30 Одного 
разу пiд Полтавою
19:30,21:00 Танька i 
Володька
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
5:25,22:35 Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським
7:00,14:40,15:30,16:10 
Речдок
8:55 Позаочi
9:50 Т/с “Готель 
“Iмперiал”
12:00 Х/ф “007: На 
таємнiй службi її 
Величностi”
17:00 Речдок. Особливий 
випадок. Фатальна 
пристрасть
18:00,3:30 Стосується 
кожного

20:00,2:45 Подробицi
21:00 Х/ф “Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна”
0:20 Т/с “Шулер”
4:55 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,7:20 Kids` Time
6:05 М/ф
6:10 М/с “Том i Джерi”
7:25 Орел i решка
9:20 Т/с “Надприродне”
13:00 Аферисти в мережах
14:50 Х/ф “З 13 в 30”
17:00 Т/с “Будиночок на 
щастя”
19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф “Все або нiчого”
23:10 Х/ф “Чоловiк за 
викликом 2”
1:00 Х/ф “Лукас”
2:30 Вар`яти краще
2:40 Служба розшуку дiтей
2:45 Зона ночi

СТБ
5:15,5:45 Т/с “Коли ми 
вдома”
6:30 Т/с “Комiсар Рекс”

10:25 Слiдство ведуть 
екстрасенси
13:30,14:50 Т/с “Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiкна-
Новини
15:55,18:05,22:50 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 
новини з К. Стогнiєм
10:15,21:30 Дизель-шоу
11:40,23:05 На трьох
12:45,15:45 Факти. День
13:15,16:15 Х/ф “Чорний 
дощ”
16:25 Х/ф “Хижак” 
(2018) (16+)
18:45,21:05 Факти. Вечiр

20:25,2:20 Анти-зомбi
0:20 Х/ф “Шiсть куль”
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 
справедливостi
14:30,15:30 Iсторiя одного 
злочину
20:10 Говорить Україна
21:00 Т/с “Бiле-чорне”
23:10,2:00 Т/с “Пригадати 
себе”
1:30 Телемагазин
3:15 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop
6:20 Вартiсть життя
7:50,14:50,17:00,2:50 
Випадковий 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”
0:45 Легенди бандитського 
Києва
1:45 Реальнi злочинцi
3:35 Речовий доказ
4:05 Правда життя. 
Професiйнi 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

6:45,19:30,5:20 ТСН

9:25,10:20,6:05 Життя 

вiдомих людей

11:15,12:20,14:15 Твiй день

14:45,20:20 Одруження 

наослiп

17:10 Т/с “Величне столiт-

тя. Роксолана”

20:18 ПроCпорт

22:25 Комедiя “Бумеранг”

0:55 Х/ф “Зiткнення з 

безоднею”

3:00 Х/ф “Штучний 

розум”

КАНАЛ “2+2”

6:00 Х/ф “Макс Пейн”

8:00 Х/ф “Вiтряна рiка”

10:05 Т/с “Майже рай”

11:55 Загублений свiт

18:15,1:50 Спецкор

18:50,2:20 ДжеДАI

19:25 Спорт Тайм

19:30 Х/ф “Iкс Iкс Iкс”

22:00 Х/ф “Три iкси 2: 

Новий рiвень”

0:00 Х/ф “Чужий проти 

Хижака 2”

2:50 Цiлком таємно-2017

3:15 Вiдеобiмба 2

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок

9:30 Х/ф “Бiлоснiжка”

10:45 Х/ф “Зоонаглядач”

12:45,18:00 4 весiлля

15:00 Зiрки, чутки та 

Галлiвуд

16:00,2:15 Панянка-се-

лянка

19:00,20:00,21:30 Одного 

разу пiд Полтавою

19:30,21:00 Танька i 

Володька

23:00 Країна У 2.0

23:30 Країна У

0:00 ЛавЛавСar 3

1:00 Рятiвники

5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
5:25,6:05,23:00 Слiдство 

вели... з Леонiдом Кане-

вським

7:00,14:30,15:20,16:05,0:45 

Речдок

8:50 Позаочi

9:50 Т/с “Готель “Iм-

перiал”

12:00 Х/ф “007: Дiаманти 

назавжди”

17:00 Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна при-

страсть

18:00 Стосується кожного

20:00 Подробицi

21:00 Х/ф “Фантомас 

розбушувався”

3:10 Чекай на мене. 

Україна

4:35,5:45 Орел i решка. На 

краю свiту

5:15 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,7:05 Kids` Time

6:05 М/с “Том i Джерi”

7:10 Орел i решка

9:15 Аферисти в мережах

15:00 Х/ф “Шпигун по 

сусiдству”

16:55 Х/ф “Канiкули”

19:00 Х/ф “Калiфорнiй-

ський дорожнiй патруль”

21:05 Х/ф “Пароль “Ри-

ба-меч”

23:10 Х/ф “Кровний 

батько”

1:00 Improv Live Show

1:55 Вар`яти краще

2:10 Служба розшуку дiтей

2:15 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми вдома”

5:45 Х/ф “Моє улюблене 

весiлля”

7:25 Врятуйте нашу сiм`ю

13:25,14:50,18:05 Т/с 

“Слiпа”

14:30,17:30,22:00 Вiк-

на-Новини

22:50 Т/с “Слiд”

0:40 Детектор брехнi

ICTV
4:10 Скарб нацiї

4:15 Еврика!

4:20 Служба розшуку дiтей

4:25,1:25 Факти

4:50 Громадянська оборона

6:30 Ранок у великому 

мiстi

8:45 Факти. Ранок

9:15,19:25 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм

10:15,20:10 Дизель-шоу

11:40,0:20,1:45 На трьох

12:35,13:15 Х/ф “Стра-

шили”

12:45,15:45 Факти. День

15:30,16:15 Х/ф “Останнiй 

кiногерой”

18:45 Факти. Вечiр

23:00 На трьох 10

3:25 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

10:40 Т/с “ЦЕ ля ви”

14:40,15:30 Т/с “Сiм`я на 

рiк”

20:10 Говорить Україна

22:00,23:10,2:00 Т/с “Втра-

ченi спогади”

1:30 Телемагазин

2:20 Реальна мiстика

НТН
5:00 Top Shop

6:20 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

3:20 Речовий доказ

КАНАЛ “1+1”

7:00,5:55 Життя вiдомих 

людей

8:00 Снiданок. Вихiдний

10:00,18:30 Свiт навиворiт

15:05,16:05,17:05 Т/с 

“Свати”

19:30,5:10 ТСН

20:15,2:15 Вечiрнiй квартал

21:55,3:30 Жiночий квар-

тал

23:20 Свiтське життя

0:20 Трилер “Дорогою”

КАНАЛ “2+2”

6:00 Шаленi перегони

7:00 ДжеДАI

8:50 Загублений свiт

12:50 Х/ф “Ледi “Крива-

вий бiй”

14:55 Х/ф “Капiтан Грiм”

17:05 Х/ф “Великий сол-

дат”

19:00 Х/ф “Громобiй”

21:10 Х/ф “Iноземець”

23:20 Х/ф “Спадок”

1:20 Т/с “Рекс 2”

2:20 Вiдеобiмба 2

4:20 Цiлком таємно-2017

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок

10:45 М/ф “Геркулес”

13:30,14:30,15:30,16:30 

Одного разу пiд Полтавою

13:00,14:00,15:00,16:00 

Танька i Володька

17:00 Х/ф “Божевiльне по-

бачення”

18:45 Х/ф “Хочу бути то-

бою”

21:10 Х/ф “Австралiя”

0:20 Країна У 2.0

2:05 Країна У

2:35 Панянка-селянка

5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР

6:40 Слово Предстоятеля

6:50 Х/ф “Синьйор Робiн-

зон”

9:00 Готуємо разом

10:00 Корисна програма

11:00 Позаочi

12:00 Х/ф “В`язень замку 

Iф”

16:30,20:30 Х/ф “Д`Ар-

таньян i три мушкетери”

20:00,3:15 Подробицi

22:20 Мюзикл “Сорочин-

ський ярмарок”

0:00 Т/с “Кров не вода”

3:45 Орел i решка. На 

краю свiту

4:25 М/ф

4:40 Х/ф “Чотири нуль на 

користь Тетянки”

НОВИЙ КАНАЛ

6:00 Вар`яти

6:15 Хто проти блондинок? 

(12+)

8:10,10:00 Kids` Time

8:15 М/ф “Кролик Пiтер”

10:05 Орел i решка. Зем-

ляни

11:00 Орел i решка. Дiвча-

та. Невидане

12:15 Орел i решка

14:10 М/ф “Фердинанд”

16:10 Х/ф “Все або нiчого”

18:40 Х/ф “Ми - Мiллери”

20:55 Х/ф “Змiшанi”

23:20 Х/ф “Iнший свiт”

1:55 Improv Live Show

2:50 Зона ночi

СТБ

5:15 Т/с “Коли ми вдома”

5:45,10:55 Т/с “Комiсар 

Рекс”

9:30 Неймовiрна правда 

про зiрок

13:55,23:45 Звана вечеря

16:25 Супербабуся

21:00 МастерШеф. 

Celebrity

ICTV

4:15 Скарб нацiї

4:25 Еврика!

4:30 Факти

4:50 Не дай себе ошукати

5:35 Багач-Бiдняк

7:20,11:25 Т/с “Вижити за 

будь-яку цiну”

8:45,13:00 На трьох

9:50 Дизель-шоу

12:45 Факти. День

14:20 Х/ф “300 спартан-

цiв”

16:45 Х/ф “300 спартан-

цiв: Вiдродження iмперiї”

18:45 Факти. Вечiр

19:10 Х/ф “Пограбування 

по-iталiйськи”

21:35 Х/ф “Афера Томаса 

Крауна”

23:45 Х/ф “Чорний дощ”

2:10 Громадянська оборона

3:45 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi

7:25,3:10 Реальна мiстика

8:50 Т/с “З мене досить”

12:45 Т/с “Референт”, 1 i 

2 с

15:20 Т/с “Референт”

17:00 Т/с “Пiсля зими”, 

1 i 2 с

20:00 Головна тема

21:00 Т/с “Пiсля зими”

23:00 Т/с “Замок на 

пiску”, 1 i 2 с

1:30 Телемагазин

2:00 Т/с “Замок на пiску”

НТН

5:00 Top Shop

6:00 Легенди бандитської 

Одеси

6:55 Т/с “Банкiршi”

10:50 Україна вражає

12:45 Випадковий свiдок. 

Навколо свiту

13:55 Т/с “Смерть у раю”

18:05 Крутi 90-тi

19:00,3:05 Свiдок

19:30 Х/ф “Арсен Люпен”

22:00 Х/ф “У бiгах”

23:55 Х/ф “Герой”

1:50 Таємницi кримiнального 

свiту

КАНАЛ “1+1”

7:00 Життя вiдомих людей

8:00 Снiданок. Вихiдний

9:00 Лото-Забава

9:45,3:00 Свiт навиворiт

18:30 Свiтське життя

19:30,5:35 ТСН

20:15 Бойовик “Атака ко-

бри”

22:40 Бойовик “Атака ко-

бри 2”

0:50 Бойовик “Три iкси”

КАНАЛ “2+2”

6:00 Шаленi перегони

7:10,1:00 Загублений свiт

10:15 Х/ф “Експедицiя 

“Ноїв ковчег”

13:05 Х/ф “Кiнг Конг”

16:50 Х/ф “Пiслязавтра”

19:25 2 тур ЧУ з футболу. 

“Динамо” - “Верес”

21:25 Х/ф “Облiвiон”

0:00 Т/с “Рекс 2”

2:00,4:15 Вiдеобiмба 2

4:10 Найкраще

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок

10:30 М/ф “Ранго”

13:30,14:30,15:30,16:30 Од-

ного разу пiд Полтавою

13:00,14:00,15:00,16:00 

Танька i Володька

17:00 М/ф “Алiса в країнi 

чудес”

18:25 Х/ф “Флiрт зi звiром”

20:15 Х/ф “Ванiльне небо”

22:45 Х/ф “Кравчиня: По-

мста от-кутюр”

0:55 Країна У 2.0

1:55 Країна У

2:40 Щоденники Темного

4:10 Панянка-селянка

5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР

6:05 Х/ф “Корсиканець”

8:00 Вдалий проект

9:00 Готуємо разом. До-

машня кухня

10:00,11:50 Iнше життя

13:40 Речдок. Випереджа-

ючи час

18:00 Х/ф “Фантомас роз-

бушувався”

20:00 Подробицi

20:30 Х/ф “Фантомас про-

ти Скотланд-Ярду”

22:40 Концерт Олега Вiнни-

ка “Я не втомлюся”

1:00 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ

6:00 Таємний агент

7:00,8:20 Kids` Time

7:05 М/ф “Том i Джерi: У 

пошуках скарбiв”

8:25 Х/ф “Великий тато”

10:15 Х/ф “Чумова п`ятни-

ця”

12:15 Х/ф “Казки на нiч”

14:15 Х/ф “Ми - Мiллери”

16:30 Х/ф “Змiшанi”

19:00 Х/ф “Однокласники”

21:00 Х/ф “Однокласники 

2”

23:00 Improv Live Show

0:55 Вар`яти

СТБ

5:15 Т/с “Коли ми вдома”

6:00 Хата на тата

12:10 МастерШеф. Celebrity

14:55 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!

4:55 Факти

5:20 Особливостi нацiональ-

ної роботи

7:05,11:00 Багач-Бiдняк

8:05 Анти-зомбi

9:05 Секретний фронт

10:00 Громадянська обо-

рона

12:05,13:00 Х/ф “Афера 

Томаса Крауна”

12:45 Факти. День

14:45 Х/ф “Пограбування 

по-iталiйськи”

16:55 Х/ф “Шторму назу-

стрiч”

18:45 Факти. Вечiр

19:10 Х/ф “Всесвiтня вiй-

на Z”

21:35 Х/ф “Той, хто бiжить 

по лезу”

23:55 Х/ф “Той, хто бiжить 

по лезу 2049”

2:50 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”

5:50 Сьогоднi

6:50,4:00 Реальна мiстика

8:50 Т/с “Бiле-чорне”

17:00 Т/с “Алмазна коро-

на”, 1 i 2 с

19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з 

Олегом Панютою

21:00 Т/с “Алмазна 

корона”

23:00,2:00 Т/с “Аметистова 

сережка”

1:30 Телемагазин

3:10 Гучна справа

4:45 Агенти справедливостi

НТН

5:00 Top Shop

5:30 Х/ф “Веселi Жа-

бокричi”

6:45 Слово Предстоятеля

6:55 Випадковий свiдок. 

Навколо свiту

9:15 Т/с “Смерть у раю”

13:30 Х/ф “Арсен Люпен”

16:00 Х/ф “У бiгах”

17:55 Легенди карного роз-

шуку

19:00 Х/ф “Слiди апосто-

лiв”

21:15 Х/ф “Перевертень в 

погонах”

22:55 Х/ф “11.6”

1:05 Х/ф “Герой”
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НА СПОРТИВНИХ АРЕНАХ
БАСКЕТБОЛЬНИХ ФУТБОЛЬНИХ

DYKA GONKA – забіг з перешкодами, який поєднує 
у собі дику енергію змагань та дружню атмосферу й 
відпочинок на природі.  Формат забігу складають три 
види активності: біг по пересіченій місцевості, подо-
лання запаморочливих перешкод та боротьба з викли-
ками природи.

Організатор події, ГО «Дика Гонка», зібрав на літньому 
заході понад 700 відважних і несамовитих  учасників, 
які готові кинути собі виклик та активно провести час.
На спортсменів чекали дистанції: Зухвала п’ятірка (5 
км+, 20+ перешкод), Дика миля  (1,6 км+, 15+ 
перешкод) та Дике коло, саме про цю дистанцію піде 
мова далі. 

У цьому незвичному заході взяв участь наш земляк, де-
путат Макарівської селищної ради Андрій Очеретюк.
Цього разу він вирішив спробувати свої сили в новому 
для себе форматі на дистанції «Дике коло». Задача мі-
німум тут: фінішером являється той спортсмен, який 
зумів пробігти хоча б 3 кола по 5 км, на кожному з 
яких 15 перешкод. Задача з «*»: пробігти максимальну 
кількість кіл за 5 годин контрольного часу.

Результат Андрія Очеретюка вражає – 7 кіл – 33 км, 
4 год. 55 хв бігу, подолано 100+ перешкод. Це 5-ий 
результат серед всіх учасників, та 2-ий результат у ві-
ковій категорії 30–39 років. Вітаємо нашого земляка 
с таким вдалим дебютом в Ultra забігах та бажаємо не 
зупинятися на досягнутому.
Наступний етап Дикої гонки відбудеться у жовтні у 
Національному музеї народної архітектури та побуту 
України Пирогів, що у Києві.

Інф. «МВ».

У другому турі Кубку баскетболісти «Юніора» прохо-
дили випрбування більш серйозним суперником – БК 
«Шабля». Чого б вартий хоча б той факт, що у заявці  
«Юніора» - 8 гравців, а у їхніх суперників – 12.
І саме втомленністю баскетболістів можна поянити 
провал «юніорів» в останній четверті протистояння. 
Його наші земляки програли з різницею в 10 очок, що 
і вилилося у фінальний розгромний рахунок – 51:71.
З приємного слід відзначити, що, крім юного Воло-
щенка, ще кілька наших баскетболістів показали хоро-
шу гру. А Гайдук навіть був визнаний гравцем матчу у 
складі «Юніора».

Як показала гра 2-го туру літнього кубку, для 
здобуття перемог наша команда має попов-
нювати талановити гравцями. І у світлі цього 
приємно відзначити, що вже майже тиждень у Ма-
карові у баскетболістів є можливість проводити тре-
нування на новозбудованому ігровому майданчику!  
За цей час було помітно, що саме такого майданчи-
ка не вистачало нашому містечка. З його відкриттям 
з’явилося багато охочих, як тренуватись так і просто 
провести гарно час, граючи в баскетбол!
Уже створено молодшу групу для тренувань, із заці-
кавлених хлопчаків віком від 9 років.
У майбутньому хотілось би, щоб такий майданчик був 
і на території макарівського ліцею та й в інших насе-
лених пунктах громади, що дало б можливість охопити 
більшу кількість бажаючих займатись баскетболом!

Баскетболісти «Юніора» висловлюють слова подяки 
всім, хто доклав зусиль для будівництва майданчика і 
втілив мрію багатьох в реальність!

Денис СЛІПКО.

Гра для наших земляків розпочалася досить спокій-
но. І зі сторони вболілвальників здавалося, що все під 
контролем «Юності», а гол – це справа часу.
І слід сказати, що так і сталося. У середині першого 
тайму уже перший же кутовий біля воріт господарів, 
закнічився голом пашківських футболістів – 0:1.
Друга половина першого тайму пройшла у спокійно-
му руслі. Наші гравці контролювали ситуацію на полі, 
а «Легіон», біля гостьових воріт, нічого небезпечного, 
крім одного пострілу не вигадав.
А тому вболівальники «Юності», та напевно й самі 
гравці на другий тайм виходили спокійними щодо гри 
та рахунку. Мало того, перший небезпечний момент у 
другому таймі мали гості – анжрій Шаменко не зміг 
реалізувати вихід віч-на-віч з голкіпером.
Але потім своє слово у грі сказав боковий рефері. За 
кілька хвилин у ворота «Юності» влетіло два ідентич-
них м’яча. 
В обох моментах було помітно положення поза грою 
в атакуючих гравців, але суддя на лінії цього не сиг-
налізував.
Після того як рахунок став на користь господарів, 
наші земляки кинулися відідграватися. Але при цьому 
раз за разом пропускали гострі контратаки «Легіону», 
дві з яких мали результативний фінал. На середину 
другого тайму рахунок був уже 4:1 на користь коман-
ди з Бородянщини.
Заключні хвимлини гри «юність» не випускала госпо-
дарів з їхньої половини поля, але це не дало результату. 
Фінадбний свисток головного судді зафіксував поразу 
«Юності» 1:4. І пашківські гравці, цього разу поверта-
лися додому з Бородянки на щиті.
Поразка «Юності» дала можливість відірватися трійці 
лідерів. На літню перерву команда з Пашківки піш-
ла, відстачю від третьої сходинки на чотири заліко-
вих бали. Але ще не все втрачено. Уже через місяць, 
«Юність» матиме шанс взяти реванш на своєму полі. 
Нагадаємо, що друге коло почнеться 15–16 серпня, 
а тури гратимуться у дзеркальному відображенні до 
першого кола.
Щодо інших лідерів, то «Бородянка» та «Юніор» за-
кінчили перше коло перемогами. А от «Бабинці», не 
змогли забати бойдай одного м’яча у Майданівці. Та-
ким чином, «Юніор» наздогнав по набраним очкам 
«бабинці», та піднявся на другу сходинку по додатко-
вим показникам.
А тому у другому колі нас чекає цікава боротьба за 

перемогу в Об’єднаному чемпіонаті.

РЕЗУЛЬТАТИ 

9-го туру ОБ’ЄДНАНОГО ЧЕМПІОНАТУ:

ФК «Урожай» – ФК «Бабинці» 0:0

ФК «Рубін» – ФК «Бородянка» 0:3

ФК «Вікторія» – СК «Юніор» 2:4

ФК «Легіон» – ФК «Юність» 4:1
Інф. «МВ».

НОВИХ ВИДІВ СПОРТУ

ПАШКІВСЬКІ ГІРКИ
Минулого туру пашківська “Юність” уже гостю-
вали в Бородянці. І після матчу з більш грізним 
суперником повернулася додому зі щитом. Цього 
разу суперникоим  була команда з середини тур-
нірної таблиці...

ЧЕРЕЗ ТЕРНИ ДО ЗІРОК
Як ми уже повідомляли у минулому номері, бас-
кетбольна команда «Юніора» бере участь у лі-
тьому кубку під егідою АБЛ. Але, навепно що, 
головним випробуванням для наших земляків є 
відсутність Ігоря Астахова, який був справжніс 
лідером команди уже кілька турнірів. Але як го-
ворять вдолівальниким, ми маємо вміти грати і 
без нього...

ДИКА ГОНКА-2021
10 липня в Києві, в Національному природному 
парку «Голосіївський» відбувся забіг з перешкодами 
DYKA GONKA Літо.
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А Н Е К Д О Т И

ПРАВИЛО ТИЖНЯ

Р О З У М О В А  Г І М Н А С Т И К А В І Д П О В І Д І  Н А  №  1

Слідчий комітет РФ порушив 
кримінальну справу проти збір-
ної Бельгії за насильство щодо 
осіб, які перебувають у безпо-
радному стані.

— Давай перетнемося десь у цен-
трі!
— Але як я тебе впізнаю?
— Я їхатиму на самокаті та збива-
тиму перехожих.

Сів у безпілотне таксі й говорю 
вголос:
— Нічого собі, автомобіль без 
водія.
А машина у відповідь:
— Знаєте, взагалі-то я штуч-
ний інтелект для складних біз-
нес-процесів, а таксі — це так, 
для душі.

МОЗ: Алкоголь не рятує від коро-
навірусу.
Алкоголь: Можна подумати, МОЗ 
рятує.

— Скільки часу людина може 
перебувати без скафандра у від-
критому космосі?
— Та практично вічно.

Шановна Оксано Миколаївна, яка 
втратила свій паспорт на вулиці 
Богдана Хмельницького в Києві. Від 
щирого серця вітаємо вас із при-
значенням на посаду генерального 
директора і головного бухгалтера з 
правом підпису в 43-х компаніях!

6-річний син запитує маму:
– Мамо, а коли діти вироста-
ють, вони живуть окремо від 
батьків?
– Так, синочку, окремо.
Подумав трохи:
– А ти куди підеш жити?

ОВЕН (21.03–20.04).
Тиждень випробувань i емоцiйного онов-
лення. Ймовiрно, що вiдкладенi справи або 
давнi зобов`язання зажадають вiд Овнiв не-
гайного виконання. Ви можете втратити або 
знайти все вiдразу. Тиждень виявиться спри-
ятливим для спiлкування і любовi. Роман-
тичний настрiй i очiкування змiн допоможе 
Овнам протистояти негативним тенденцiям 
минулих днiв. Корисно мрiяти, будувати 
плани, нехай навiть нездiйсненнi.
Сприятливi днi: 1; несприятливi: 29.

ТIЛЕЦЬ (21.04–1.05).
Не виключено, що Тiльцi зрозумiють, що їм 
багато чого в життi не вистачає. Ситуацiя 
може вийти з-пiд контролю Тiльцiв, i вони 
вiдчують себе не в своїй тарiлцi. Вiрогiднi 
необгрунтованi пiдозри, буркотливiсть. У 
них може виникнути сумнiв у правильностi 
поглядiв навколишнiх людей. Велика вiро-
гiднiсть проблем зi здоров`’ям. Успiх безпо-
середньо залежатиме вiд умiння проявляти 
гнучкiсть у спiлкуваннi, мiняти тактику 
поведiнки залежно вiд ситуацiї. Сiмейнi 
проблеми спричинять за собою додатковi 
витрати.
Сприятливi днi: 28; несприятливi: 31.

БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06).
Тиждень сприятливий для фiзичних наванта-
жень, занять спортом, тривалих прогулянок, 
подорожей. Спiлкування з друзями, iнтелек-
туальнi бесiди, прослуховування шедеврiв 
музики дозволять Близнюкам реалiзувати 
свої естетичнi запити. Тиждень несе потяг 
до насолоди i спокус. Перед Близнюками 
можуть вiдкритися багато життєвих шляхiв. 
Буде складно зробити правильний вибiр. На-
пучення i повчання, якi вони почують вiд 
своїх близьких, можуть виявитися марними.
Сприятливi днi: 30, 1; несприятливi: 28.

РАК (22.06–22.07).
Можливо, Раки проявлять себе у виконан-
нi дрiбних обов`’язкiв, рутинних справ. На 
основi подiй тижня, поведiнки i висловiв 
Ракiв близькi люди можуть одержати пов-
не уявлення про їхню особистiсть. Тим, 
хто витримає своєрiдний "iспит", забезпе-
чено взаєморозумiння в спiльнiй дiяльностi 
з партнерами i колегами, мiж майбутнiм 
подружжям. Сiмейнi проблеми вийдуть на 
перший план i зажадають значних витрат. 
Бiльшою мiрою Ракiв хвилюватимуть про-
блеми пiдростаючих або навiть дорослих 
дiтей. Ракам доведеться прикласти багато 
сил i коштiв для забезпечення стабiльного 
становища своєї сiм`’ї.
Сприятливi днi: 26, 31; несприятливi: 29.

ЛЕВ (23.07–23.08).
Тиждень несе рiзкi змiни настрою, тран-
сформацiю вiдносин з партнерами. Про-
блеми у вiдносинах з оточуючими можуть 
примусити ухвалити жорстке рiшення. 
Метушливий тиждень. Господарськi справи 
i побутовi проблеми зажадають негайного 
рiшення. Багато Левiв чекатимуть яскравi 
заходи або подiї. Вiрогiднi деяке погiршен-
ня самопочуття, конфлiкти з родичами або 
дiтьми, порушення закону. Виникле захво-
рювання матиме затяжний характер.
Сприятливi днi: 31; несприятливi: 26.

ДIВА (24.08–23.09).
Несприятливий тиждень, пов`язаний з сi-
мейними проблемами, непримиренним 
протистоянням. Ймовiрно, що проблеми 
або виправлення помилок у сферi про-
фесiйної дiяльностi вiднiмуть у вас весь 
ваш час. Тиждень вiдпочинку, включення 
космiчної енергiї, любовi, самоаналiзу, роз-
думiв про пройдений шлях. Подiї тижня 
є вiдображенням вашої внутрiшньої сутi.
Сприятливi днi: 30; несприятливi: 27.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10).
Напружений тиждень, пов`’язаний з небез-
пекою для здоров`’я i життя. Вiрогiднi зави-
щена самооцiнка, прояв егоїзму. Тиждень 
змiн i трансформацiй. Змiни, якi можуть 
вiдбутися у вашому життi, матимуть як 
позитивнi, так i негативнi сторони. Тиж-
день пiдключення енергiї космосу. Ймовiр-
но, вам вдасться сконцентрувати всi сили i 
впоратися з будь-якими проблемами, про-
вокацiями i спокусами.
Сприятливi днi: 30, 1.

СКОРПIОН (24.10–22.11).
Смуга невдач повинна закiнчитися. Скор-
пiони-жiнки будуть вразливi, романтич-
нi i чутливi. Скорпiони-чоловiки можуть 
проявити свої батькiвськi якостi – вони 
люблять дiтей i iз задоволенням з ними 
грають; для дiтей такий батько – справ-
жня знахiдка. Все задумане може продов-
жувати здiйснюватися, але в глибинi душi 
багато Скорпiонiв почнуть вiдчувати неза-
доволенiсть собою i оточуючими, що може 
спровокувати нервознiсть i супутнi їй за-
хворювання.
Сприятливi днi: 26, 31; несприятливi: 
28.

СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12).
Стрiльцiв чекає напружений тиждень, який 
розплющить їм очi на людей з ближнього 
оточення. Непоряднiсть партнерiв, наклеп 
недоброзичливцiв або помилковi обiцянки 

можуть привести до крупних фiнансових 
втрат. Вiрогiднi конфлiкти з людьми, вiд 
яких залежить фiнансове i суспiльне ста-
новище Стрiльцiв. Напружений тиждень, 
пов`’язаний з отриманням невiрної iнфор-
мацiї, образами, непорозумiннями, помил-
ками. Робота, що вимагає великої фiзичної 
напруги, або прагнення досягти успiху за 
будь-яку цiну можуть грунтовно пiдiрвати 
сили Стрiльцiв i негативно позначитися 
на їхньому самопочуттi. У очах оточуючих 
вони здаватимуться нав`язливими, деспо-
тичними.
Сприятливi днi: 31; несприятливi: 29.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01).
Тиждень характеризується працьовитiстю, 
подоланням лiнi, апатiї. Роботи знову ви-
явиться з надлишком, але можливi непо-
розумiння. Позначаться промахи i помил-
ки в дiяльностi минулого року. На службi 
Козероги можуть зустрiти протидiю. Тиж-
день характеризується навiюванням, за-
лежнiстю, марновiрством. Iнтриги, заз-
дрiсть, подолання несподiваних перешкод 
затягуватимуть здiйснення ваших планiв. 
У сексуальному планi тиждень обiцяє бути 
вдалим.
Сприятливi днi: 28, 31; несприятливi: 
26.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02).
Вдалий тиждень, який може надовго за-
пам`’ятатися Водолiям вiдчуттям уселен-
ської гармонiї, спокою i правильного ходу 
подiй. Хороше здоров`я, комунiкабельнiсть, 
особиста чарiвнiсть дозволять багатьом 
впоратися з будь-якою справою i значно 
просунутися на шляху до намiченої мети. 
Тиждень несе несподiванi змiни. Водолiї 
зможуть стати господарями становища 
або, навпаки, потраплять в пiдлеглiсть до 
впливових людей. Все залежатиме вiд звiст-
ки, яку можуть одержати Водолiї.
Сприятливi днi: 30; несприятливi: 1.

РИБИ (20.02–20.03).
У цей тиждень можна починати новi 
справи або будувати плани, швидше за 
все вони будуть пiдтриманi оточуючими. 
Творчий пiдйом, властивий Рибам, може 
реалiзуватися в цiкавих справах i приве-
де до унiкальних результатiв. Ймовiрно, 
що сьогоднi з`’явиться можливiсть оцiни-
ти всi плюси i мiнуси вашого становища 
i намiтити план дiяльностi на найближчий 
час. Рекомендується займатися очищенням 
i оздоровленням органiзму.
Сприятливi днi: 27, 30; несприятливi: 
31.


