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Завершено ремонт відрізку дороги від Небелиці до Борівки.

КОПИЛІВ
У селі проводяться роботи з благоустрою парку площею 11 
га.

БОРІВКА
Хочете мати свіжих лісових ягід, а часу і бажання збирати 
немає. Тоді запрошуємо вас до Борівки. Тут ви зможе при-
дбати влаcноруч зібрані ягоди. Місцеві мешканці гарантують 
якість.

ПОДЯКА ПІДПРИЄМЦЯМ
Батьки, учні та працівники Борівської школи від щирого 
серця дякують директору ТОВ «Агат Агро М» Олександру 
Гончаренку  та Юрію Кузьмичу за допомогу у придбанні 
лінолеуму для школи.

ВИШЕГРАД
За активної участі старости Олександра Євтушенка пред-
ставники КП «Колонщина-сервіс» ліквідували сухі гілки 
вздовж узбіччя дороги до Вишеграда та прибрали навколо 
кладовища у селі.

МАКОВИЩЕ
За ініціативи депутата Макарівської селищної ради Олексан-
дра Євтушенка на в’їзді в село Маковище зі сторони смт Ма-
карів встановили мотиваційні дошки з плакатами аби вкотре 
нагадати про важливість бути екологічно свідомим. 
Також на місцевий пляж завезли білий пісок для дитячих 
забав та комфортного відпочинку.

ПІДГОТОВКА ДО ДНЯ СЕЛА
Розпочато підготовку до Дня села у Маковищі, що відбудеть-
ся 14 серпня. 
За активної участі старости Олександра Євтушенка скошено 
траву в сільському парку та навколо ставка, повторно побі-
лено дерева, прибрано території від сміття.

СЕВЕРИНІВКА
26 липня у селі здійснено заміну ламп у ліхтарях вуличного 
освітлення.

ВИЯВЛЕНО ПОРУШНИКА
24 липня близько 1-ї години ночі на вулиці Володимирська, 
що у Макарові, патрульні зупинили мопед Honda Dio за 
порушення ПДР.
Під час спілкування з 18-річним керманичем інспектори 
встановили, що у нього немає документів, зокрема посвід-
чення водія необхідної категорії. 
Також помітили у чоловіка явні ознаки наркотичного сп’я-
ніння. Та керманич відмовився пройти огляд на стан сп’я-
ніння.
Водій сильно нервував та мав підозрілу поведінку, тому ін-
спектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку 
й виявили паперовий згорток з подрібненою речовиною рос-
линного походження.
Охоронці порядку склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова 
від огляду на стан сп’яніння), винесли постанову за ч. 2 ст. 
126 (Керування водієм без відповідних документів) КУпАП 
та викликали на місце пригоди слідчо-оперативну групу. 
Транспортний засіб евакуювали на штрафмайданчик.

ЗАБУЯННЯ
30 липня буде вивезення твердих побутових відходів (сміт-
тя). Вивіз відходів буде здійснюватися у ваших пакетах для 
сміття (будь-яких пакетах, мішках від цукру, борошна, 
тощо), але з відповідними наліпками, ці мішки та паке-
ти будуть забиратись біля Ваших домогосподарств. Наліпки 
можна придбати у магазинах с. Забуяння. Ціна однієї налі-
пки становить 22 грн.
Шановні жителі нашої громади, дуже  велике прохання від-
нестися відповідально до сортування сміття. Та не вивозити 
тверді побутові відходи у ліси та лісосмуги, таким чином 
створюючи стихійні звалища, оскільки ми самі забруднюємо 
своє довкілля, повітря та воду. 
Вдячні кожному, хто відповідально та з розумінням відне-
сеться до сортування та централізованого вивезення сміття!!!

БЕРЕЗІВКА
23 липня близько 18-ї години на 40 км автодороги Київ — 
Чоп трапилась ДТП за участі авто Skoda Felicia.

Попередньо, водій авто, ймовірно, заснув, допустив зіткнен-
ня з металевим відбійником, після чого авто перекинулось.
У наслідок цієї автопригоди водій та один пасажир отрима-
ли тілесні ушкодження, а ще один пасажир загинув.
Будьте уважні за кермом!

МАКАРІВ
Напередодні початку нового сезону у професійному футболі, 
Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань 
Української асоціації футболу оприлюднив список стадіонів, 
які станом на липень 2021 року відповідають критеріям ка-
тегорій УАФ.

Приємно відзначити, що не залишилася поза увагою фут-
больних функціонерів арена в Макарові. Центральний ста-
діон ім. М.Х. Бруквенка віднесли до першої категорії. А це 
означає, що на нашій арені дозволяється проведення матчів 
другої ліги і Кубка України до стадії 1/8 фіналу включно, а 
також ігри професійних команд U-19 та U-21.

ЗМІНА ГОЛОВИ БУЧАНСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ

22 липня депутати Бучанської районної ради Київської об-
ласті зняли з посади голови ради представника політичної 
партії ВО «Батьківщина» Андрія Нагребельного. Замість 
нього обрали висуванця партії «Слуга народу» Володимира 
Дубаса. 
Андрія Нагребельного усунули з посади голови Бучанської 
районної ради на позачерговій сесії, яку ініціювали самі ж 
депутати. З проханням скликати сесію та включити у поря-
док денний питання щодо  зняття голови депутатська біль-
шість звернулася до Нагребельного листом, який підписали 
30 депутатів, зокрема представники фракцій «Слуга народу», 
«Нові обличчя», «Європейська Солідарність» та «За майбут-
нє».

Інф. «МВ»,
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ШАНОВНА ГРОМАДО МАКАРОВА!

Вітаю вас із Храмовим святом – 
Днем пам’яті пророка Іллі.

Впевнений, мешканці Макарова пишаються тим, що 
у містечку з давніх давен існує Храм з ім’ям шанова-
ного у народі пророка.
У такі свята як храмовий день кожен відчуває себе 
частиною великої родини, бо всі об’єдналися у любо-
ві до рідного містечка, у прагненні працювати і жити 
для його добра, допомагати тим, хто цього потребує.
Бажаю усім здоров’я, родинного затишку. Нехай ко-
жен наступний день буде зігрітий добром і теплом, 
повагою та порозумінням рідних і близьких.

Вадим ТОКАР,
Макарівський селищний голова.

СВЯТКОВЕ ПРИВІТАННЯ, НАСТОЯТЕЛЯ ПАРАФІЇ СВЯТОГО ПРОРОКА ІЛЛІ, 
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ, – ВСЕЧЕСНОГО ПРОТОЄРЕЯ ТАРАСА СИДІЛО,

ДО УСІХ ПАРАФІЯН І МЕШКАНЦІВ МАКАРОВА З НАГОДИ ХРАМОВОГО СВЯТА В ЧЕСТЬ 
СВЯТОГО І СЛАВНОГО ПРОРОКА ІЛЛІ

Дорогі у Христі брати і сестри! Мир вам у Господі! 
Друге серпня,  вважається  храмовим  святом  для усіх  мешканців Макарова. Православні та греко-католики в цей  день 
відзначають свято пророка Іллі, одного з найшанованіших святих Старого завіту. Перший християнський храм у Києві був 
збудований в честь св. Іллі і перший храм в Макарові був – св. Іллі. Образ  цього старозавітнього пророка, – завжди надихає. 
Він представлений  суворим і вольовим  старцем,  який ще за життя став неабияким взірцем вірності і відданості Богу, осо-
бливо, – в часи перемін! Він постійно намагався відновити соціальну справедливість у своєму народі, через повернення культу 
і віри в єдиного Бога. Він дав гідний приклад свого життя для наслідування усім прийдешнім поколінням!
Прийміть  найщиріші  вітання  з  нагоди храмового  свята.  Це свято, яке єднає всіх мешканців нашої громади, пов’язує ми-
нуле, сьогодення та майбутнє.  Історія кожного населеного пункту є часточкою історії нашої держави. А її, як відомо, творять 
добрі, щирі, працьовиті люди. Щоденна праця, відданість та любов до рідної землі заслуговують на глибоку повагу.
Нехай Всемилостивий Господь Бог, за молитвами і заступництвом святого і славного пророка Іллі, – дарує нам мир і спокій 
на нашій рідній землі, захистить від життєвих негараздів, допоможе у здійсненні світлих задумів та надихає всіх нас на добрі 
справи на благо та добробут наших родин, рідного селища та усієї України! Зі святом усіх нас!!!

ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ
27 липня заступник селищного голови Анатолій Карбов-
ський здійснив у Копилові виїзний прийом громадян.
Мешканці зверталися насамперед з такими питаннями:
- проїзду/проходу до земельних ділянок приватної власності;
- проблема безпритульних тварин;
- надання безкоштовної правової допомоги.

Анатолій Григорович дав вичерпні відповіді на усі питання, 
а також проконсультував громадян стосовно земельних пи-
тань.

УХВАЛЕННЯ ЗАКОНУ
15 липня Верховна Рада ухвалила  Закон щодо посилення 
відповідальності за незаконне видобування корисних копа-
лин.
Законом визнано незаконне видобування корисних копалин 
місцевого значення кримінально караним діянням та поси-
лено відповідальність за незаконний видобуток корисних ко-
палин в цілому.

Законом статтю 240 Кримінального кодексу доповнено нор-
мами щодо посилення кримінальної відповідальності за не-
законне видобування корисних копалин місцевого значення, 
а також введено відповідальність за незаконне видобування 
корисних копалин у великому розмірі та особливо великому 
розмірі, збільшено штрафи у порівнянні з чинними норма-
ми.
Законом передбачена відповідальність не лише для фізичних, 
а й для юридичних осіб.

В МАКАРІВСЬКІЙ ГРОМАДІ 
ПОЗИТИВНА ДИНАМІКА

За даними Фастівського лабораторного центру, за вихідні 
коронавірусну хворобу не було виявлено у мешканців Мака-
рівської громади. Водночас зареєстровано 36 одужання.
Одужання було зафіксоване в Комарівці (10), Зурівці (4), 
Копіївці та Пашківці (по 3), Плахтянці, Наливайківці, Мо-
тижині, Копилові, Волосіні (по 2), а також Фасовій, Севе-
ринівці, Небелиці, Калинівці, Гавронщині й Борівці (по 1).
Загалом на території Макарівської ТГ з березня 2020 
р. підтвердилося 2555 випадків коронавірусної хвороби, 
видужало 2496 жителів та померло 45 мешканців. На 
лікуванні перебуває 25 осіб.

ВАКЦИНАЦІЯ
Усі бажаючі, яким виповнилося 18 років можуть у Макарові 
зробити безкоштовне щеплення від COVID-19.
Для цього необхідно зателефонувати до регіонального коор-
динатора за номерами телефону 0680521169, 0994188264 та 
записатися на вакцинацію.
Також можна звернутися до Центру Вакцинації, за адресою 
смт Макарів, вулиця Хмельницького Богдана 62-В (примі-
щення нової медичної амбулаторії) з 8:30 до 15:00 у будні 
та з 9:00 до 14:00 у вихідні дні й в порядку живої черги 
отримати вакцинацію.
Обов’язково при собі потрібно мати паспорт громадя-
нина України та ідентифікаційний код.
Крім цього, всі бажаючі можуть звертатися до пунктів вак-
цинації в робочі дні та отримати щеплення в Забуянській та 
Мотижинській амбулаторіях.

СВЯТО ХРЕЩЕННЯ РУСІ
На виконання Указу Президента України «Про вшанування 
пам’яті князя Київського Володимира Великого – творця се-
редньовічної європейської держави Руси-України» 24 лип-
ня у селі Копачів Обухівського району на території парку 
«Київська Русь» відбулося святкування Дня хрещення Русі.

На урочистому відкритті обласного свята були присутні голо-
ва Київської обласної державної адміністрації Василь Воло-
дін, заступниця голови Тетяна Щербак та голова Бучанської 
районної державної адміністрації Микола Ляшенко, голова 
Бучанської районної ради Володимир Дубас, представники 
духовенства, почесні гості, представники громадських орга-
нізацій.

Делегація Макарівської громади, в складі 26 чоловік, на чолі 
з заступником селищного голови Анатолієм Карбовським, 
начальником відділу культури і туризму Наталією Завалі-
шиною, в.о. директора КЗ «ЦКіД» Ларисою Міщенко, ди-
ректором КЗ «Публічна бібліотека» Валентиною Йовенко 
долучилася до цього яскравого заходу з презентацією своїх 
культурно-мистецьких досягнень. 
Встановлений намет з атрибутами нашої громади став від-
криттям для відвідувачів локацій цього велелюдного, коло-
ритного шоу.
Присутні могли ознайомитися з «Добропарком» (с. Копи-
лів), найбільшим в Европі гольф-клубом «Київський» (с. 
Гавронщина), повітроплавним товариством «Монгольф’єр» 
(с. Колонщина), скоштувати смачний крафтовий хліб, ви-
печений Хлібопекарнею «Хлібний майстер» (с. Плахтянка).
Народний аматорський чоловічий колектив «Козацькі дже-
рела», під керівництвом Олександра Сніжка, був залучений 
в забезпеченні музичного супроводу фольклорного дійства. 

Керівник народного фольклорного колективу «Берегиня» (с. 
Гавронщини) Любов Лавицька презентувала свою колекцію 
старовинного українського строю та рушників. 
Представники комунального закладу «Публічна бібліотека» 
організували майстер класи: 
- по писанкарству – майстриня Людмила Шпічак (с. Ко-
лонщина);
- по ліпленню виробів з синьої глини та солоного тіста – 
майстриня Ніна Марченко (с. Мотижин).

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН
21 липня голова Бучансьскої РДА Микола ЛЯШЕНКО про-
вів виїзний прийом громадян у Макарівській громаді.
Серед питань з якими зверталися до нього мешканці гро-
мади:
- земельні питання;
- житлові проблеми багатодітних родин;
- заборгованість по заробітній платі працівників освіти та 
культури;
- фінансова підтримка місцевих ЗМІ.
Особлива увага була приділена вирішенню проблемного пи-
тання заборгованості по заробітній платі працівникам освіти 
та культури за січень-лютий 2021 року, яке дісталося Мака-
рівській селищній раді у «спадок» від районної державної 
адміністрації. 
Разом із заступником Андрієм Діхтяруком, Макарівським 
селищним головою Вадимом Токарем, начальником управ-
ління Державної казначейської служби України Олегом Ла-
годним та начальником відділу фінансування Бучанської рай-
держадміністрації Світланою Дідковською було обговорено 
ризики та шляхи вирішення зазначеного питання в рамках 
чинного законодавства. 
Заплановано сплатити заборгованість по заробітній платі у 
вересні цього року.
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ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ 
МАКАРІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!

2 СЕРПНЯ
ПАШКІВКА: вул. Горького, Першотравнева, Садова, Пугачова, 
Набережна (8.00–19.00).
ФАСОВА: вул. Шевченка (8.00–19.00).
Макарів: вул. Маяковського, Щаслива, Ковпака, Миру, Черня-
ховського, Б. Хмельницького, Стуса, Бондаренка, Лесі Українки, 
Волощенка, Туптала, Черешньових, Озерна, Ярослава Мудрого, 
Свободи, Першотравнева, Молодіжна, Довга, Туптала, Дими-
трія Ростовського, Проектна (9.00–17.00).

3 СЕРПНЯ
КОРОЛІВКА: вул. Кравченка, Петровського, Клубна, Шевчен-
ка, Освіти, Шкільна, Профспілкова, Львівська, Торгова, Черво-
ноградська, Херсонська, Меліораторів, Шульги, Гагаріна, Юла-
єва (8.00–20.00).
НОВОМИРІВКА: вул. Піскова, Мирна (8.00–20.00).
ФЕРМА: вул. Дружби, Щаслива, Комарова, Садова (8.00–
20.00).
МАКАРІВСЬКА БУДА: вул. Гагаріна, 1-го Травня (8.00–
20.00).
ВОЛОСІНЬ: вул. Ковпака, Чапаївка, Короленка (8.00–20.00).
ЗАБУЯННЯ: вул. Незалежності, Молодіжна, Франка, 1 Трав-
ня, Шевченка, Перемоги, Новошепелицька, Лесі Українки, 
Покровська, Короленка, Миру, Закарпатська, Лісова (8.00–
20.00).
КОДРА: вул. Шевченка (8.00–20.00).
МОТИЖИН: вул. Довгича, Шевченка (8.00–20.00).
СОБОЛІВКА: вул. Лісна (8.00–20.00).
МАКАРІВ: вул. Стуса (8.00–20.00).
ПАШКІВКА: вул. Центральна (8.00–20.00).
КОПИЛІВ: вул. Київська, Білоцерківська, Жовтнева, Шевченка, 
Макарівська (8.00–20.00).

4 СЕРПНЯ
КОРОЛІВКА: вул. Кравченка, Петровського, Клубна, Шевчен-
ка, Освіти, Шкільна, Профспілкова, Львівська, Торгова, Черво-
ноградська, Херсонська, Меліораторів, Шульги, Гагаріна, Юла-
єва (8.00–20.00).
НОВОМИРІВКА: вул. Піскова, Мирна (8.00–20.00).
ФЕРМА: вул. Дружби, Щаслива, Комарова, Садова (8.00–
20.00).
МАКАРІВСЬКА БУДА: вул. Гагаріна, 1-го Травня (8.00–
20.00).
ВОЛОСІНЬ: вул. Ковпака, Чапаївка, Короленка (8.00–20.00)..
ЗАБУЯННЯ: вул. Незалежності, Молодіжна, Франка, 1 Трав-
ня, Шевченка, Перемоги, Новошепелицька, Лесі Українки, 
Покровська, Короленка, Миру, Закарпатська, Лісова (8.00–
20.00).
КОДРА: вул. Шевченка (8.00–20.00).
МОТИЖИН: вул. Довгича, Шевченка (8.00–20.00).
СОБОЛІВКА: вул. Лісна (8.00–20.00).
МАКАРІВ: вул. Стуса (8.00–20.00).
ПАШКІВКА: вул. Центральна (8.00–20.00).
КОПИЛІВ: вул. Київська, Білоцерківська, Жовтнева, Шевченка, 
Макарівська (8.00–20.00).

5 СЕРПНЯ
КОДРА: вул. Миру, Лісова, Садова (8.00–20.00).
ПАШКІВКА: вул. Горького, Першотравнева, Садова, Пугачова, 
Набережна (10.00–18.00).
Фасова: вул. Шевченка (10.00–18.00).

6 СЕРПНЯ
КОРОЛІВКА: вул. Петровського, Шкільна, Клубна, Кравченка 
(9.00–19.00).
МАКАРІВ: вул. Стуса (9.00–19.00).
ПАШКІВКА: вул. Горького, Першотравнева, Садова, Пугачова, 
Набережна (10.00–18.00).
ФАСОВА: вул. Шевченка (10.00–18.00).

У цей період МОЖЛИВЕ відключення електроенергії на вули-
цях зазначених населених пунктів!

Інф. «МВ».

За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК Київські ре-
гіональні електромережі» з 2 по 6 серпня будуть про-
водитися планові технічні роботи на електромережах 

Макарівської громади:

ПРАЦЮЮТЬ В ГРОМАДІ
НАЛИВАЙКІВСЬКА ФАБРИКА РАВЛИКІВ

Газета «Макарівський вісник» розпочинає серію матеріалів 
про підприємства, установи, організації, які небайдужі до 
долі нашого народу, розвитку її інфраструктури, які бо-
рються за відновлення економічного та культурного потен-
ціалу населених пунктів.
Спершу ми відвідали славнозвісну Наливайківку, де уже 
другий рік функціонує дивовижна фабрика равликів, яка є 
складовою частиною ТОВ «Осиково.ІО».

Завдяки Маргариті Тереховій та Ользі Домашенко ми мали 
змогу познайомилися з керівником фабрики Іваном Осю-
ком, який з задоволенням розповів про історію створення 
підприємства та поділився секретами технологічного про-
цесу. Ну і не оминули ми теми активної участі Івана Олек-
сандровича в соціальних проєктах Наливайківки. Але про 
це все поступово.

Як каже Іван, ідея створення подібного проєкту виникла 
достатньо давно і легко. Але от прийняття рішення було не 
простим, бо на аналіз ризиків та перспектив бізнесу піш-
ло багато часу, плюс «за і проти» були занадто рівноправ-
ні між собою. Що також давало сумніви. Ідея достатньо 
незвична, погодьтесь.

Ну от рішення прийнято, але де? Настав час вибору місця, 
де можна було б розгорнути таку незвичайну фабрику. Піс-
ля всіх роздумів, обрали Наливайківку, при чому комедія 
вибору в тому, що він був абсолютно випадковим. Але саме 
тут підійшли всі умови: чиста вода і грунт без хімікатів.
На території колишнього колгоспу розпочалося споруджен-
ня всього необхідного і відразу вирощування равликів. За 

перший рік продуктивність фабрики складала 70 тон рав-
ликів. На жаль, почався карантин в один час, який вніс 
свої корективи щодо бізнес-плану підприємства. А тому 
на другий рік роботи було прийнято рішення зменшити 
продуктивність і більше зосередитися на розбудові інфра-
структури підприємства.

У планах Івана Осюка створити закритий цикл вирощення 
равликів – від ікри до готових продуктів з м’яса равликів, 
і все це на території Наливайківської фабрики. За слова-
ми керівника фабрики, процес вирощування равликів не 
є простим (хоча на перший погляд саме так і здається). 
Вирощують в Наливайківці Helix aspersa Мюллер, а не зви-
чайних польових, на спеціальних полях-квадратах. Там зна-
ходиться равликова ікра. Одне таке поле має площу 1 га, 
ви тільки уявіть. Зверху розміщенні дерев’яні щити, які з 
певною частотою поливаються водою. Ось в таких умовах 
і ростуть равлики. Якщо погода похмура, вони перебува-
ють зверху на щитах, якщо на вулиці спекотно, то равлики 
ховаються під щити. Перетворення з ікри в повноцінного 
равлика триває 4 місяці. Потім їх збирають і переносять в 
спеціальне приміщення, де равликів миють і три дні вони 
голодують, а потім на них чекає холодильна камера, де, за 
допомогою поступового зниження температури, вони за-
синають. Лише після цього можна відділяти мушлю від 
равлика. 
І кінцевий етап — приготування або заморожування.
Равликів з Наливайківки, за словами Івана Осюка купляють 
як в Україні так і закордоном. В реалізації равликів під-
приємство співпрацює з компанією «Volutee».

 

На сьогодні у підприємстві працюють всього 20 праців-
ників, але із розширенням технологічних процесів, будуть 
збільшувати і працівників. Крім того, на сезонні роботи 
наймають велику кількість працівників. Переважно це 
мешканці Наливайківки та Ніжилович.
Ну і не могли ми залишити поза увагою активну допомо-
гу Івана, як підприємця, мешканцям Наливайківки. Саме 
завдяки його активній участі, місцева футбольна команда 
«Іскра», яка грає в Об’єднаному чемпіонаті, отримала свою 
нову футбольну форму. Також на території Наливайківки 
представники підприємств висадили понад 200 дерев, за 
якими продовжують доглядати, поливати та оберігати.

І головна ініціатива Івана Олександровича, яка немає на 
сьогодні аналогів в громаді, до речі, – створення штучно-
го мініфутбольного поля. Поки ще йде будівництво, але, 
за слова Івана, до кінця серпня відбудеться офіційне від-
криття майданчика. Сподіваємося що саме ця подія стане 
поштовхом до розвитку дитячого спорту в Наливайківці та 
ми ще не раз почуємо про це село, його мешканців і що 
приклад Івана Осюка буде підтриманий іншими підприєм-
цями Наливайківки.

Інф. «МВ».

Макарівська новостворена громада намагається впевнено крокувати у ногу із часом, заявляючи про себе хорошими 
справами, розвитком інфраструктури, покращенням благоустрою та ініціює бажання жити по-новому, працюва-

ти по новому, аби стати дійсно потужною повноправною  частиною європейської країни, а не «бідною прийомною 
дочкою», як інколи чутно. 
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– Пане Юрію розкажіть читачам про 
себе. Звідки Ви родом?
– Народився і виріс я с. Красятичі Полісь-
кого району Київської області.
– Як Ви потрапили в Ніжиловичі?
– Навчався в Академії. Там зустрів майбут-
ню дружину. Одружилися і приїхали жити 
в Ніжиловичі. Я влаштувався на роботу в 
колгосп.
– Ви маєте дітей?
– У мене п’ять синів та дві доньки.
– Нам відомо, що ви є учасником росій-
сько-української війни. Розкажіть про 
цю сторінку в своїй біографії.
– У 2015– 2016 рр. служив в 128-й окре-
мій гірсько-штурмовій бригаді. Перебував і 
на Луганському і на Донецькому напрямах.
– А яка у вас військова спеціальність?
– Я військовий лікар. Свого часу я закінчив 
Немішаєвський технікум по спеціальності 
ветеринар. Коли призвали в армії, пройшов 
курси лікарів і пішов в зону бойових дій.
– Як Ви потрапили в армію?
– Першим у нашій родині, добровольцем 
на Схід пішов старший син. Він служив в 
батальйоні «Миротворець». Був учасником 
боїв за Іловайськ. Вийшов з оточення, повер-
нувся додому. У 2015 р. прийшла повістка 
до мене. Я не став ховатися.
Дружина була категорично проти, але я ска-
зав, що мені буде соромно перед сином. Він 
пішов, а я сховався. Як би я уникнув при-
зову, то зараз би не зміг сісти за один стіл 
з синами.
Потім після мене, на Схід пішов ще один 
мій син. Він за контрактом служив у при-
кордонних військах.
– До 2020 р. Вашої постаті в політиці, 
навіть на місцевому рівні не було помі-
чено. Що Вас підштовхнуло взяти участь 
у виборах?
– Я не вважаю це політикою і зараз. На 
початку 2020 р. мені запропонували спробу-
вати свої сили у виборах депутатів до Мака-
рівської громади. Я вважав, що навіть якщо 
стану депутатом, то це не буде заважати ос-
новній роботі. А тому дав згоду, але лише в 
команді Вадима Токаря. Бо саме його про-
грама мені подобалася. 

– Староста – це посадова особа місце-
вого самоврядування. Чи встигли ви за 
цей час після призначення відчути себе 
чиновником?
– Я не відчував і не відчуваю себе чиновни-
ком. Чиновник – це недалека та малоос-
вічена людина. Я ж вважаю себе досвідче-
ною та всесторонньо розвиненою людиною. 
Громада – це всі ми. У ній мають бути всі 
на одному рівні від пастуха до голови. Всі 
працюють, всі будуть, всі розвивають. Але 
мають бути люди які керують, і які вико-
нують роботи. Але все одно всі мають бути 
на одному щаблі, і місця чиновникам немає.
Я не вважаю себе кабінетним працівником. 
Я є господар села, який одночасно повинен 
бути у різних куточках села.
– На сьогодні важко уявити розвиток 
будь якої громади без патріотичного ви-
ховання та культурного розвитку. Як ці 

фактори розвиваються у вашому селі?
– Дійсно так. Ми намагаємося розвива-
ти ці складові нашої громади. Для патрі-
отичного виховання у нас в селі відкрито 
«VeteranoCamp». Я ще коли балотувався в 
депутати, говорив, що подібне місце має 
бути створене в Ніжиловичах. 
Для культурного розвитку у нас створено фі-
ліал музичної школи. Керівництво громади 
пішло мені на зустріч в цьому питанні. І уже 
у вересні розпочнеться навчання в класі баян 
і в класі гітара. І як доповнення до цього та-
кож з осені запрацює клас хореографії. Але 
відзначу, що саме в останній записало більше 
дітей ніж на два перших. Ми уже придбали 
все необхідне обладнання для початку нав-
чання.
Також ми відновили діяльність колективу 
«Полісянка». Він в селі існував давно, але че-
рез карантин не збирався. Зараз поновлено 
виступи. У цьому питанні мені дуже сильно 
допомогла Наталія Седляр, наш спеціаліст 
І категорії відділу з питань надання адміні-
стративних послуг та державної реєстрації. 
Саме з нею вдвох ми вирішили зібрати цей 
колектив, але лише за умови наявності ху-
дожнього керівника. Адже розвитку без та-
кої людини не може бути. Наразі ми співп-
рацюємо з Олександром Сніжком.
Колектив уже брав участь у фестивалі ко-
зацької пісні у Макарові. Повернулися з Ди-
пломом. Але проблем у сфері культури ще 
дуже багато. І деякі з них ми не в змозі ви-

рішити без керівництва громади. 
– Зі створенням Макарівської грома-
ди, стали помітні кроки у відродженні 
спортивного життя. Як це питання ви-
рішується в Ніжиловичах?
– До мене як старости звернулася молодь 
та попросили створити у селі мініфутбольне 
поле з можливістю грати також у волейбол. 
Я з цим питанням звернувся до Вадима Яко-
вича. Завдяки йому уже запущено процес 
створення такого майданчика у нашому селі. 
Планую, що наступного року ми матимемо 
мініфутбольне поле.
– Ніжиловичі мають багату історію. 
Кургани, розкопки, Браницькі, Підсуха. 
Чи плануєте ви щось зробити для повер-
нення пам’яті про славне минуле?
– Щодо історії у нас плани дуже великі. 
Я завжди відстоював думку, що не може 
розвиватися громада, не знаючи минулого. 

У нас в селі є Зінаїда Андріївна Шевченко, 
вона є професіоналом зберігачем пам’яті 
про нашого видатного земляка Олександра 
Підсуху. Ми їй допомагаємо, чим можемо. 
Огородили територію хати-музею. 
Скажу так, у селі є що показати туристам 
та знавцям історії. Але зараз першочергове 

завдання всі ці об’єкти упорядкувати. 
Також маємо плани підготувати та видати 
книгу про село Ніжиловичі. У цьому питан-
ня нам має допомогти історик Оксана Рома-
нова, яка мешкає тут.
Також плануємо встановити інформаційні 
стенди про найбільш цікаві об’єкти Ніжи-
лович.
– Чи вдається на посаді старости зали-
шатися з принципами з якими ви існу-
вали до цього будучи звичайним жите-
лем села?
– Однозначно, ні. Принципи у мене змі-
нюють до сьогодні. У мене змінюється сві-
тогляд. Зараз я став справжнім патріотом 
свого села. У мене за період перебування на 
посаді старости принципи змінилися кар-
динально. Я зараз всьому своєму колективу 
намагаюся привити почуття гордості за своє 
село. Як тільки це станеться буде і позитив-
ний результат. У мене зараз немає ні сну, ні 
харчування, а є переживання за своє село. 
У мене мета – розквіт Ніжилович. І я буду 
до цього йти. Зараз маю завдання розбудити 
село. 
– Головне завдання старости – пред-
ставницькі функції від мешканців до 

влади – депутатів і селищного голови. 
Чи відчуваєте ви ефективну комуніка-
цію і підтримку Макарівської селищної 
ради і селищного голови?
– Так, відчуваю. Я бачу колосальну підтрим-
ку від керівництва громади. Я і пішов на 
посаду старости, бо бачив потенціал в Ма-
карівському селищному голові. Вадим Токар 
– ерудована людина, розумний керівник. 
Він має плани розвитку громади. У нього ще 
немає повноцінної команди. Але ми ж зна-
ємо, що ефективна команда формується не 
за день і навіть не за рік. Я впевнений, що 
Макарівська громада за керівництва Вадима 
Токаря буде на дуже високому рівні. 
По всіх питаннях, з якими звертався до ке-
рівництва громади, я відчув ефективну ко-
мунікацію. 
– Староста, в тому числі, здійснює 
нагляд за благоустроєм. Недавно Ма-
карівська селищна рада звернулась до 
громади з проханням відповідальніше 
ставитись до утилізації сміття. Чи відчу-

ваєте ви труднощі з цим питанням?
– Ця проблема існує і у нас. Ми викорис-
товувалися ящики для сортування сміття. 
Але як показав час навчити місцевих меш-
канців сортувати сміття дуже важко. А тому 
було ухвалено рішення прийняти поки що 
ці ящики, оскільки не встигаємо наводити 
порядок біля них. 
Зараз мешканців перевели на мішки з на-
клейками, які вивозяться спеціалізованим 
транспортом. І як ви сьогодні бачили, це 
дало результат. Сміття з вулиць зникло. 
Лише де-не-де.
Але поруч з цим навколо Ніжилович існує 
декілька стихійних сміттєзвалищ, яким уже 
більше сорока років. Два ми уже прибрали, 
але роботу не припиняємо.
– З якими питаннями до вас частіше 
звертаються жителі села? Чи зважає де-
путатський корпус і селищний на такі 
звернення?
– Цим напрямом більше займається наш  
спеціаліст І категорії відділу з питань надан-
ня адміністративних послуг та державної ре-
єстрації Наталя Михайлівна. Можу сказати, 
що мешканців найбільше турбує приватиза-

НАШЕ ІНТЕРВ’Ю
Юрій НЕДАШКІВСЬКИЙ: «Я НЕ ВВАЖАЮ 
СЕБЕ КАБІНЕТНИМ ПРАЦІВНИКОМ»

Колектив «Макарівського вісника» 
чудово розуміє, що про пробле-
ми чи досягненням громади ми 

можемо дізнатися спілкуючись з 
мешканцями. А тому будемо на-

магатися взяти інтерв’ю у різних 
цікавих людей. Ви також можете 
пропонувати свої теми для спіл-

кування.
Першим нашим співрозмовником 
став староста села Ніжиловичі 
Юрій НЕДАШКІВСЬКИЙ. Говори-
ли про проблеми, досягнення та 

плани на майбутнє. Запис розмо-
ви пропонуємо вашій увазі.
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ція земельних ділянок, отримання субсидій, 
отримання різноманітних довідок. Питань 
багато, але всі ми намагаємося вирішувати. 
Повторюся, зі сторони керівництва громади 
відчуваю підтримку навіть у вирішенні таких 
питань.
– Старости – головний чинник для 
того, щоб в ОТГ розвивались усі села, а 
не тільки адміністративний центр. Чи 
ефективно працює, на ваш погляд, на-
разі ця модель? Чи не відводять старо-
стам статистичну роль у громаді?
– У Макарівській громаді на старост і зва-
жають і допомагають. Але все ж я продов-
жую відстоювати думку, що ми в громаді 
маємо бути на одному щаблі, чи то Макарів, 
чи то Ніжиловичі, чи то Комарівка. Не по-
винно нічого робиться в приказному поряд-
ку. 
Хіба що гірше йде вирішення проблем з 
дорогами, але це важко вирішується в усій 
Україні. А в інших питаннях всі проблеми 
сіл в Макарові намагаються вирішувати. До-
помагають з отопленням в Будинку культу-
ри, підтримують з проєктом створення пар-
ку в селі.
– Як у вас налагоджено комунікацію з 
приватними підприємцями у селі?
– Стосунки у нас гарні. Всі активно допо-
магають розвитку села. У цих питаннях ви-

нятків немає.
– Головне завдання місцевої влади- це 
вдосконалення послуг і задоволення по-
треб мешканців у культурних, освітніх, 
медичних послугах тощо. Чи відчуваєте 
ви сприяння відповідних відділів селищ-
ної ради у цьому питанні?
– У Макарівській громаді щодо надання 
послуг йду позитивні зміни. Але ще не всі 
проблеми вирішенні. Відділ соціального за-
безпечення на сьогодні зробив все можливе 
щоб люди не їздили навіть в Макарів. Всі 
питання, які виникають щодо субсидій чи 
виплат вирішуються тут на місці. 
Щодо відділу культури, то прикладом співп-
раці є відкриття двох класів музичної школи 
у нас у вересні.
З відділом освіти активно співпрацюємо, 
щоб зробити нашу опорною для даного 
куща.
ФАП у нас в селі працює, і ми маємо під-
тримку від керівництва медичної сфери у 
цьому питанні.
– Ми знайшли безліч дописів з позитив-
ною оцінкою вашої роботи від мешкан-
ців громади. Самі мешканці радо готові 
вам допомагати. В чому секрет ефектив-
ної взаємодії старости з мешканцями 
села?
– Насамперед потрібне спілкування. Я смі-

ливо озвучую всі проблеми, які ми маємо і 
розповідаю свої погляди на їхнє вирішення.
У планах у нас є створення ради села, до 
складу якої буде включено підприємців. І 
тоді проблеми вирішувати буде рада села. 
Мешканці села помітили рух зі сторони ста-
рости і самі йдуть на співпрацю. Я вважаю, 
що завжди потрібно показувати власний 
приклад. Будеш робити ти, люди підтягнуть-
ся.
– Чи співпрацюєте ви з Ніжиловицьким 
лісництвом?
– Всі питання, з якими звертався, з боку 
керівництва вирішенні.
– Яка у вашому селі ситуація з вируб-
кою лісу?
– При новому керівництві «Лісгоспу» та за 
часів мого перебування на посаді старости, 
жодного випадку не законної вирубки лісу 
не було зареєстровано. У нас дуже розвинута 
єгерська служба, а тому всі протизаконні дії 
попереджуються оперативно.

– Розкажіть читачам, про проєкт «Полі-
цейський громади», оскільки у вас буде 
один з опорних пунктів.
– Такі люди будуть призначатися один на 
2000 мешканців. Він буде перебувати на сво-

їй дільниці, яка буде технічно забезпечена 
всім можливим. Як би сказати, це буде ана-
лог сучасних дільничних. Він повинен буде 
вирішувати всі питання ту на місці. Дійсно у 
нас в Ніжиловичах буде розташованих один 
з опорних пунктів. Тут мають бути розмі-
щенні три поліцейських.
Я з нетерпінням очікую на призначення 
поліцейського громади. Адже хоч ситуація 
у нас в селі стабільна, але саме його при-
значення я розглядаю, як наявність ще од-
ного мого помічника. Також при наявності 
на місці поліцейського, я думаю і ситуація в 
селі буде спокійнішою. Хоча і зараз всі ви-
клики це переважно сімейні дебоші.
– І насамкінець, Ваші побажання чита-
чам.
– Саме велике побажання – це бути здоро-
вими. Бажаю вміти мріяти і досягати своїх 
мрій. І давайте всі разом будемо розвивати 
нашу громаду. Адже, лише разом, ми виве-
демо громаду на високий рівень.

– Дякую за спілкування.
– Дякую за цікаві запитання.

Спілкувався Віталій ГЕДЗ.
Фото автора.

:::::  МАНДРУЄМО МАКАРІВЩИНОЮ  :::::
 К А Ф Е  « Y E L L O W  P L A N E »  ( с .  Ю Р І В )

Макарівська громада є новоствореною, але з багатою історією та безліччю туристичних об’єктів. Проте як ми з’ясували, не завжди навіть корінні мешканці знають, 
що і де можна подивитися у нашій громаді. На численні прохання читачів, розпочинаємо цикл статей про об’єкти та місця, які варто відвідати туристам на теренах 

Макарівщини. Розпочнемо з досить таки цікавого кафе.

У с. Юрів є кафе «Жовтий літак» (Yellow Plane) зі справжнім літаком на території. 
У 1990-х роках цей літак ЯК-40 належав Євгенію Щербаню – одному з найбагатших та 
найвпливовіших людей в тогочасній Україні. Після того, як власника вбили, літак ще певний 
час здійснював рейси в складі «Авіаліній Донбасу», після перейшов до компанії «Аеростар» 
та літав як повітряне таксі до 2010 року.
Кілька років тому власники «Yellow Plane» врятували літак від утилізації, його пофарбували 
в жовтий колір та перетворили на ресторан. Всередині майже не лишилось аутентичних 
деталей, але там є симулятор, можна відчути себе пілотом літака. Або просто випити кави й 
перекусити канапкою сидячи на шезлонзі під крилом.

Інф. «МВ»,
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Схід Сонця 05:30       Захід Сонця 20:43
Тривалість дня 15:13

ПОНЕДІЛОК, 2 серпня

Вівторок, 3 серпня

Схід Сонця 05:31 Захід Сонця 20:42
Тривалість дня 15:11

серела,  4 серпня

Схід Сонця 05:33 Захід Сонця 20:40
Тривалість дня 15:07

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

2 СЕРПНЯ – ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ПРОРОКА ІЛЬЇ
У Макарові, як мінімум з XVII ст. існувала Іллінська церква. А тому, 2 серпня макарівці відзначають Храмове свято.

2 серпня (20 липня за старим стилем) православні та греко-като-
лики відзначають день пам’яті пророка Іллі. Цей пророк є одним з 
найбільш шанованих в іудаїзмі, християнстві та ісламі, він є одним з 
кількох людей, яких християни вважають узятими живими на небо, 
а відтак очікують його повернення на землю незадовго до другого 
пришестя Христа. Через біблійну історію про взяття пророка на 
небо у вогняній колісниці склався культ Іллі як покровителя неба, 
погоди, дощу, а через це врожаю. Цей образ наклався в народній 
уяві також на образ язичницього небесного бога Перуна, на свято 
якого фактично наклалося святкування Дня пророка Іллі. 
Українці вважали Ільїн день символічним, так як він колись знаме-
нував межу між літом та осінню. Недарма народне прислів’я гово-
рить: «На Іллю до обіду літо, а після обіду – осінь».
В українській традиції існує народна легенда, яка говорить, що коли 
нечиста сила повстала проти Бога, то Господь наказав саме Пророку 
Іллі прогнати її з неба. З того часу він пускає в бісів блискавку, їдучи 
на своїй вогненій колісниці по небу.
Крім того, в народі вірили, що коли Ілля їздить по небу, то від 
швидкого бігу кінь губить підкову, яка падає у воду. Відтак, вода у 

водоймах швидко стає холодною. Тому люди вважали, що піс-
ля цього дня надворі купатися не можна. Також в народі го-
ворили, що в цей день обов’язково має піти благодатний дощ.
Іллю особливо шанували хлібороби, адже він вважався захис-
ником урожаю, худоби та взагалі всієї природи.Тому українці 
намагались закінчити збір жита й пшениці до цього дня, щоб 
невдовзі почати озимий засів. Також люди пекли хліб із ново-
го врожаю в день шанування святого та влаштовували спільні 
трапези.
В інших християнських церквах день Іллі святкують в інші 
дати, наприклад, Вірменська апостольська церква вшановує 
його пам’ять у першу неділю після П’ятидесятниці. В Україні 
чимало церков названо на честь пророка Іллі, зокрема Іллін-
ська церква в Києві (1692 р.), яка стоїть на місці імовірного 
Хрещення Русі; Іллінська церква в Суботові (1653 р.), де був 
похований Богдан Хмельницький; Іллінська церква в Чернігові 
(ХІІ ст.); Іллінська церква в Топорівцях (1560 р.) та чимало 
інших.

Інф. «Пам’ять Нації».

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,
16:45,19:30,4:25 ТСН
9:25,10:20,3:40,5:30 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:05 Твiй 
день
14:45 Одруження наослiп
17:00 Т/с “Величне столiт-
тя. Роксолана”
20:18 ПроCпорт
20:20 Т/с “100 тисяч 
хвилин разом”
22:20,2:20 Т/с “Сидорен-
ки-Сидоренки 2”
0:05 Бойовик “Атака 
кобри”

КАНАЛ “2+2”
6:00,18:50 ДжеДАI
6:20 Т/с “Опер за викли-
ком 3”

10:35 Х/ф “Три iкси”
12:55 Х/ф “Три iкси 2: 
Новий рiвень”
14:55 Загублений свiт
17:55 Секретнi матерiали
18:15 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
19:30 Грошi
20:20 Т/с “Ментiвськi 
вiйни. Харкiв”
22:30,0:05 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
1:55 Т/с “Рекс 2”
2:40 Помста природи

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Артур i мiнiпу-
ти”
11:00 Х/ф “Божевiльне 
побачення”
12:45,18:00 4 весiлля
15:00,2:15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд

16:00,3:05 Панянка-се-
лянка
19:00,20:00,21:30,22:30 
Одного разу пiд Полтавою
19:30,21:00,22:00 Танька i 
Володька
23:00 Країна У 2.0
23:30 Країна У
0:00 ЛавЛавСar 3
1:00 Вечiрка 3
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:15 Х/ф “Синьйор 
Робiнзон”
4:55 Телемагазин
5:25,22:45 “Слiдство 
вели...” з Л. Каневським”
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 
Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 
Iнтером
10:05,18:00,19:00 Стосу-
ється кожного
12:25 Х/ф “Великий 
переполох”
14:10 Х/ф “Фантомас 
проти Скотланд-Ярду”
16:05 Чекай на мене. 
Україна
20:00 Подробицi

21:00 Х/ф “Д`Артаньян i 
три мушкетери”
0:30 Х/ф “В`язень замку 
Iф”
2:40 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:15 Kids` Time
6:00 М/с “Том i Джерi”
7:20 Орел i решка
9:30 Т/с “Надприродне”
12:55 Х/ф “Однокласни-
ки”
14:55 Х/ф “Однокласни-
ки 2”
16:55 Т/с “Будиночок на 
щастя”
19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф “Повстання”
22:50 Х/ф “Окупацiя”
1:10 Вар`яти
2:55 Служба розшуку 
дiтей
3:00 Зона ночi
5:00 Абзац!

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми вдома”
5:35 Т/с “Комiсар Рекс”
10:20 Слiдство ведуть 
екстрасенси
13:15,14:50 Т/с “Слiпа”

14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини
15:40,18:05 Т/с “Слiд”
19:05 Супербабуся
20:15,22:50 Т/с “Я все 
тобi доведу”
1:25 Детектор брехнi

ICTV
4:30 Скарб нацiї
4:40 Еврика!
4:45 Служба розшуку 
дiтей
4:50,0:10 Громадянська 
оборона
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:10,19:20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
10:10 Х/ф “Ультрафiолет”
11:55,13:15 Х/ф “Той, хто 
бiжить по лезу”
12:45,15:45 Факти. День
14:55,16:15 Х/ф “Той, хто 
бiжить по лезу 2049”
18:45,21:05 Факти. Вечiр
20:05,21:25 Х/ф “Ана-
конда”
22:15 Х/ф “Анаконда 2: 
Полювання на прокляту 

орхiдею”
1:20 Секретний фронт
2:05 Анти-зомбi
2:50 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 справедли-
востi
14:30,15:30,2:00 Iсторiя 
одного злочину
20:10 Говорить Україна
21:00,23:10 Т/с “Бiле-чор-
не”
0:10 Велика деолiгархiзацiя
1:30 Телемагазин
3:30 Реальна мiстика

НТН
4:45,5:00 Top Shop
5:15 Таємницi кримiналь-
ного свiту
6:40 Х/ф “Слiди апосто-
лiв”
8:55 Х/ф “Перевертень у 
погонах”
10:35,13:00,19:30 Т/с 
“CSI: Маямi”
12:30,16:30,19:00,2:50 
Свiдок
14:50,17:00 Випадковий 
свiдок
17:50 Таємницi свiту
18:20 Свiдок. Агенти
23:00 Т/с “Слiпа зона”
0:45 Х/ф “11.6”
3:20 Речовий доказ
4:25 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,
16:45,19:30,4:45 ТСН
9:25,10:20,3:30,5:35 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:05 Твiй 
день
14:45 Одруження наослiп
17:00 Т/с “Величне столiт-
тя. Роксолана”
20:18 ПроCпорт
20:20 Т/с “100 тисяч 
хвилин разом”
22:20,2:10 Т/с “Сидорен-
ки-Сидоренки 2”
0:05 Бойовик “Атака 
кобри 2”

КАНАЛ “2+2”
6:00,18:50,19:30,3:20 
ДжеДАI
6:45 Х/ф “Капiтан Грiм”
8:55 Х/ф “Великий 
солдат”
10:50 Т/с “Мисливцi за 
релiквiями”
12:45 Загублений свiт
17:55 Секретнi матерiали
18:15,2:50 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
20:30 Т/с “Ментiвськi 
вiйни. Харкiв”
22:40,0:15 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
2:05 Т/с “Рекс 2”
3:50 Помста природи

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Артур i помста 
Вурдалака”
10:45 Х/ф “Флiрт зi 
звiром”
12:35,18:00 4 весiлля
15:00,2:15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
16:00,3:05 Панянка-се-
лянка
19:00,20:00,21:30,22:30 
Одного разу пiд Полтавою
19:30,21:00,22:00 Танька i 
Володька
23:00 Країна У 2.1
23:30 Країна У
0:00 ЛавЛавСar 3
1:00 Вечiрка 3
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:15,18:00,19:00 Стосуєть-
ся кожного
4:45 М/ф
4:55 Телемагазин

5:25,22:55 “Слiдство 
вели...” з Л. Каневським”
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 
Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 
Iнтером
9:50 Т/с “Дамське щастя”
12:25 Х/ф “007: Живи i 
дай померти iншим”
15:00,15:45,2:45 Речдок
16:30 Речдок. Особливий 
випадок. Чуже багатство
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Д`Артаньян i 
три мушкетери”
0:45 Х/ф “В`язень замку 
Iф”
НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:40 Kids` Time
6:00 М/с “Том i Джерi”
7:45 Орел i решка
9:55 Т/с “Надприродне”
12:35 Аферисти в мережах
14:35 Х/ф “Кучерява 
Сью”

16:50 Т/с “Будиночок на 
щастя”
19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф “Напролом”
23:00 Х/ф “Пастка”
1:00 Вар`яти
2:45 Зона ночi
5:00 Абзац!

СТБ
5:15,5:30 Т/с “Коли ми 
вдома”
6:20 Т/с “Комiсар Рекс”
10:20 Слiдство ведуть 
екстрасенси
13:20,14:50 Т/с “Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини
15:45,18:05 Т/с “Слiд”
19:05 Супербабуся
20:15,22:50 Т/с “Я все 
тобi доведу”
1:20 Детектор брехнi

ICTV
4:15 Скарб нацiї
4:25 Еврика!

4:30 Факти
4:50,20:20,2:05 Громадян-
ська оборона
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
10:10,21:25 Дизель-шоу
11:40,13:15,22:55 На трьох
12:45,15:45 Факти. День
13:35,16:15 Т/с “Пес”
16:40 Х/ф “Дикий, дикий 
Вест”
18:45,21:05 Факти. Вечiр
0:00 Х/ф “Вiд сутiнкiв до 
свiтанку”
2:50 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 справедли-

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

НТН
6:20 Таємницi свiту
6:55 Свiдок. Агенти
7:55,14:50,17:00,2:50 
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

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,
16:45,19:30,4:45 ТСН
9:25,10:20,3:20,5:35 Жит-
тя вiдомих людей
11:15,12:20,14:05 Твiй 
день
14:45 Одруження наослiп
17:00 Т/с “Величне сто-
лiття. Роксолана”
20:18 ПроCпорт
20:20 Т/с “100 тисяч 
хвилин разом”
22:20,2:00 Т/с “Сидорен-
ки-Сидоренки 2”
0:05 Х/ф “Вулиця Мон-
стро, 10”

КАНАЛ “2+2”
6:00,18:50 ДжеДАI
6:20 Х/ф “Громобiй”
8:45 Х/ф “Iноземець”
10:55 Т/с “Мисливцi за 
релiквiями”
12:50,19:30 Загублений 
свiт
17:55 Секретнi матерiали
18:15 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
20:30 Т/с “Ментiвськi 
вiйни. Харкiв”
22:45,0:20 Т/с “CSI: Мiс-
це злочину”
2:10 Т/с “Рекс 2”
2:55 Помста природи

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Артур i вiйна 

двох свiтiв”
10:45 Х/ф “Хочу бути 
тобою”
13:10,18:00 4 весiлля
15:00,2:15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
16:00,3:05 Панянка-се-
лянка
19:00,20:00,21:30,22:30 
Одного разу пiд Полтавою
19:30,21:00,22:00 Танька i 
Володька
23:00 Країна У 2.1
23:30 Країна У
0:00 ЛавЛавСar 3
1:00 Вечiрка 3
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:20,18:00,19:00,3:15 
Стосується кожного
4:50 М/ф
4:55 Телемагазин
5:25,22:25 “Слiдство 
вели...” з Л. Каневським”
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 
Новини

7:10,8:10,9:20 Ранок з 
Iнтером
9:50 Т/с “Дамське 
щастя”
12:25 Х/ф “007: Людина 
iз золотим пiстолетом”
15:00,15:50,2:05 Речдок
16:30 Речдок. Особливий 
випадок. Чуже багатство
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Д`Артаньян i 
три мушкетери”
0:15 Х/ф “Людина-ам-
фiбiя”

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:50 Kids` Time
6:00 М/с “Том i Джерi”
7:55 Орел i решка
10:05 Т/с “Надприродне”
12:45 Аферисти в мере-
жах
14:50 Х/ф “Чумова п`ят-
ниця”
16:50 Т/с “Будиночок на 
щастя”
19:00 Хто зверху? (12+)

21:00 Х/ф “Примара в 
зброї”
23:05 Х/ф “Залiзне небо: 
Нове пришестя”
0:50 Вар`яти
2:50 Служба розшуку 
дiтей
2:55,3:00 Зона ночi
4:50 Абзац!

СТБ
5:25 Т/с “Коли ми 
вдома”
6:15 Т/с “Комiсар Рекс”
10:05 Слiдство ведуть 
екстрасенси
13:10,14:50 Т/с “Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини
15:40,18:05 Т/с “Слiд”
19:05 Супербабуся
20:15,22:50 Т/с “Я все 
тобi доведу”
1:20 Детектор брехнi

ICTV
4:00 Скарб нацiї
4:10 Еврика!

4:15 Служба розшуку 
дiтей
4:20 Факти
4:40 Громадянська обо-
рона
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
10:10,21:25 Дизель-шоу
11:40,13:15,22:55 На 
трьох
12:45,15:45 Факти. День
13:30,16:20 Т/с “Пес”
16:25 Х/ф “Малавiта”
18:45,21:05 Факти. Вечiр
20:20,1:45 Секретний 
фронт
0:00 Х/ф “Вiд сутiнкiв до 
свiтанку 2: Кривавi грошi 
Техасу”
2:30 Я зняв!

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

8:00,15:00,19:00,23:00 
Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Агенти справедли-
востi
14:30,15:30 Iсторiя одного 
злочину
20:10 Говорить Україна
21:00 Т/с “Бiле-чорне”
23:10,2:00 Т/с “Рефе-
рент”
1:30 Телемагазин
2:50 Гучна справа
3:35 Реальна мiстика

НТН
6:20 Будьте здоровi
7:50,14:50,17:00 Ви-
падковий свiдок 
12:30,16:30,19:00 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”
0:45 Легенди бандитсько-
го Києва
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Схід Сонця 05:39            Захід Сонця 20:33
Тривалість дня 14:54

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

Схід Сонця 05:34 Захід Сонця 20:39
Тривалість дня 15:05

четвер, 5 серпня

Схід Сонця 05:36        Захід Сонця 20:37  
Тривалість дня 15:01

п’ятниця, 6 серпня

субота, 7 серпня

Схід Сонця 05:37 Захід Сонця 20:35
Тривалість дня 14:58

неділя,  8 серпня

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,
16:45,19:30,4:40 ТСН
9:25,10:20,3:15,5:30 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:05 Твiй 
день
14:45 Одруження наослiп
17:00 Т/с “Величне столiт-
тя. Роксолана”
20:18 ПроCпорт
20:20 Т/с “100 тисяч 
хвилин разом”
22:20,1:55 Т/с “Сидорен-
ки-Сидоренки 2”
0:05 Трилер “Тихе мiсце”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Х/ф “Облiвiон”
8:35 Х/ф “Пiслязавтра”
10:55 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”
12:50 Загублений свiт
17:55,19:30 Секретнi 
матерiали
18:15,2:10 Спецкор
18:50,2:40 ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
20:30 Т/с “Ментiвськi 
вiйни. Харкiв”
22:45,0:20 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
3:10 Помста природи

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Красуня й 
чудовисько”
10:45 Х/ф “Ванiльне 
небо”
13:15,18:00 4 весiлля
15:00,2:15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
16:00,3:05 Панянка-се-

лянка
19:00,20:00,21:30,22:30 
Одного разу пiд Полтавою
19:30,21:00,22:00 Танька i 
Володька
23:00 Країна У 2.1
23:30 Країна У
0:00 ЛавЛавСar 3
1:00 Вечiрка 3
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
4:45 М/ф
4:55 Телемагазин
5:25,22:45 “Слiдство 
вели...” з Л. Каневським”
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 
Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 
Iнтером
9:50 Т/с “Дамське щастя”
12:25 Х/ф “007: Шпигун, 
який любив мене”
15:00,15:50,2:20 Речдок
16:30 Речдок. Особливий 
випадок. Чуже багатство
18:00,19:00,3:30 Стосуєть-
ся кожного
20:00 Подробицi

21:00 Х/ф “Iван Васильо-
вич змiнює професiю”
0:30 Х/ф “Балада про до-
блесного лицаря Айвенго”

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:30 Kids` Time
6:00 М/с “Том i Джерi”
7:35 Орел i решка
9:40 Т/с “Надприродне”
13:05 Аферисти в мережах
15:00 Х/ф “Залiзне небо: 
Нове пришестя”
16:50 Т/с “Будиночок на 
щастя”
19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф “Хан Соло”
23:50 Х/ф “Медовий 
мiсяць”
1:55 Вар`яти
2:45 Служба розшуку 
дiтей
2:50 Зона ночi
4:50 Абзац!

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми вдома”
6:20 Т/с “Комiсар Рекс”
10:20 Слiдство ведуть 
екстрасенси

13:15,14:50 Т/с “Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини
15:40,18:05 Т/с “Слiд”
19:05 Супербабуся
20:15,22:50 Т/с “Я все 
тобi доведу”
1:15 Детектор брехнi

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Факти
4:50 Громадянська обо-
рона
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
10:10,21:25 Дизель-шоу
11:40,13:15,22:55 На трьох
12:45,15:45 Факти. День
13:30,16:25 Т/с “Пес”
16:35 Х/ф “Грошовий 
поїзд”
18:45,21:05 Факти. Вечiр
20:20,1:50 Анти-зомбi
0:00 Х/ф “Вiд сутiнкiв до 

свiтанку 3: Дочка ката”
2:35 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 справедли-
востi
14:30,15:30 Iсторiя одного 
злочину
20:10 Говорить Україна
21:00 Т/с “Бiле-чорне”
23:10,2:00 Т/с “Замок на 
пiску”
1:30 Телемагазин
3:15 Реальна мiстика

НТН
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
3:00 Речовий доказ
4:00 Правда життя. Про-
фесiйнi байки
5:00 Top Shop

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,
16:45,19:30,5:20 ТСН
9:25,10:20,6:05 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:05 Твiй 
день
14:45 Одруження наослiп
17:00 Т/с “Величне столiт-
тя. Роксолана”
20:13 ПроCпорт
20:15 Одруження наослiп 
7
22:15 Комедiя “Євротур”
0:10 Бойовик “Три iкси”
2:20 Трилер “Тихе мiсце”
3:45 Х/ф “Вулиця Мон-

стро, 10”
КАНАЛ “2+2”

6:00,18:50,1:35 ДжеДАI
6:10 Х/ф “Експедицiя 
“Ноїв ковчег”
9:00 Х/ф “Кiнг Конг”
12:45 Загублений свiт
17:55 Секретнi матерiали
18:15,1:00 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
19:30 Х/ф “211”
21:10 Х/ф “Людина пре-
зидента”
23:05 Х/ф “Людина пре-
зидента 2”
2:10 Цiлком таємно-2017
2:35 Помста природи

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок

9:00 М/ф “Покахонтас”
10:30 Х/ф “Австралiя”
13:40,18:00 4 весiлля
15:00,2:15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
16:00,3:05 Панянка-се-
лянка
19:00,20:00,21:30,22:30 
Одного разу пiд Полтавою
19:30,21:00,22:00 Танька i 
Володька
23:00 Країна У 2.1
23:30 Країна У
0:00 ЛавЛавСar 3
1:00 Вечiрка 3
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
4:55 Телемагазин
5:25,23:10 “Слiдство 
вели...” з Л. Каневським”
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 
Новини
7:10,8:10,9:20 Ранок з 
Iнтером

9:50 Т/с “Дамське щастя”
12:25 Х/ф “007: Мiсячний 
гонщик”
15:00,15:45,1:00 Речдок
16:30 Речдок. Особливий 
випадок. Чуже багатство
18:00 Стосується кожного
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Професiонал”
2:55 Чекай на мене. 
Україна
4:05 М/ф

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:05 Kids` Time
6:00 М/с “Том i Джерi”
7:10 Орел i решка
9:20 Аферисти в мережах
15:30 Х/ф “Хан Соло”
18:15 Х/ф “Зорянi вiйни: 
Останнi джедаї”
21:15 Х/ф “Зорянi вiйни: 
Скайвокер. Схiд”
0:10 Х/ф “Повстання”
2:00 Вар`яти

2:40 Служба розшуку 
дiтей
2:45 Зона ночi
4:55 Абзац!

СТБ
5:20 Т/с “Коли ми вдома”
6:10 Х/ф “Рiздво у ко-
ханнi”
8:00 Врятуйте нашу сiм`ю
13:15,14:50,18:05 Т/с 
“Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiк-
на-Новини
22:50 Т/с “Садiвниця”

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку 
дiтей
4:30,1:10 Факти
4:50 Громадянська обо-
рона
6:30 Ранок у великому 
мiстi

8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
10:10,20:10 Дизель-шоу
11:40,0:00,1:40 На трьох
12:45,15:45 Факти. День
13:15 Скетч-шоу “На 
троих”
14:10,16:15 Х/ф “Ма-
лавiта”
17:00 Х/ф “Ультрафiолет”
18:45 Факти. Вечiр
22:55 На трьох 10
3:20 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00 
Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:40 Х/ф “Коли мене 
полюбиш ти”
12:30,15:30 Т/с “Алмазна 
корона”

17:00 Iсторiя одного 
злочину
20:10 Говорить Україна
23:00 Першi
0:15,2:00 Т/с “Пiсля 
зими”
1:30 Телемагазин
4:10 Реальна мiстика

НТН
6:20 Правда життя
7:50,14:45,17:00,2:50 
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”
23:00 Т/с “Слiпа зона”
0:45 Легенди бандитського 
Києва
1:45 Реальнi злочинцi
2:55 Речовий доказ
3:55 Правда життя. Про-
фесiйнi байки

КАНАЛ “1+1”
7:00,6:00 Життя вiдо-
мих людей
8:00 Снiданок. Вихiд-
ний
10:00 Т/с “100 тисяч 
хвилин разом”
18:20 Свiт навиворiт
19:30,5:15 ТСН
20:13 ПроCпорт
20:15,2:20 Вечiрнiй 
квартал
21:50,3:40 Жiночий 
квартал
23:30 Свiтське життя
0:30 Комедiя “Євро-
тур”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Шаленi перегони
7:00 ДжеДАI
7:15 Загублений свiт
11:25 Х/ф “Три днi на 

втечу”
14:10 Х/ф “Кiкбоксер”
16:05 Х/ф “Кiкбоксер 
2”
17:55 Х/ф “Кiкбоксер 
3”
19:50 Х/ф “П`ятий 
вимiр”
22:00 Х/ф “Хижак”
0:05 Х/ф “Колектор”
2:00 Помста природи
4:20 Цiлком таєм-
но-2017

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:15 Х/ф “Артур i 
мiнiпути
12:15, 
13:15,14:15,23:35, 0:35 
Одного разу пiд Пол-
тавою
12:45,13:45,14:45,0:05 

Танька i Володька
15:15 М/ф “Алiса в 
країнi чудес”
16:45 Х/ф “Менi б у 
небо”
18:50 Х/ф “Мексика-
нець”
21:20 Х/ф “Чак i Ларрi 
- тепер одруженi”
1:05 Країна У 2.1
2:20 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
4:30,5:45,4:05 Орел i 
решка. На краю свiту
5:15 Телемагазин
6:35 Слово Предстоя-
теля
6:45 Х/ф “Пограбуван-
ня”
9:00 Готуємо разом
10:00 Корисна про-
грама
11:00 Позаочi
12:00 Х/ф “За сiмейни-
ми обставинами”
14:40 Х/ф “Велика 

перерва”
20:00 Подробицi
20:30 Концерт Гарiка 
Крiчевського “Поїхали”
22:15 Т/с “Батькiв-
ський iнстинкт”
2:05 Х/ф “Влiтку я вiд-
даю перевагу весiллю”
3:35 “Подробицi” - 
“Час”

НОВИЙ КАНАЛ
5:50,1:35 Вар`яти
6:10 Хто проти блонди-
нок? (12+)
8:05,9:55 Kids` Time
8:10 М/ф “Бi Мувi: 
Медова змова”
10:00 Орел i решка. 
Земляни
11:10 Орел i решка
14:25 Х/ф “Окупацiя”
16:55 Х/ф “Еволюцiя”
19:00 Х/ф “Сусiди на 
стрьомi”
21:00 Х/ф “Стартрек”
23:40 Х/ф “Iнший свiт: 
Повстання ликанiв”

2:20 Зона ночi
СТБ

5:20 Т/с “Коли ми 
вдома”
5:35,10:55 Т/с “Слiд”
7:55 Неймовiрна прав-
да про зiрок
13:55 Супербабуся
18:40,23:40 Звана 
вечеря
21:00 МастерШеф. 
Celebrity

ICTV
5:10 Скарб нацiї
5:20 Еврика!
5:25 Факти
5:45 Не дай себе ошу-
кати
6:45,10:05,14:00 На 
трьох
8:55,12:40,13:00 Т/с 
“Вижити за будь-яку 
цiну”
11:15 Дизель-шоу
12:45 Факти. День
15:05 Х/ф “Анаконда”
16:50 Х/ф “Анаконда 

2: Полювання на про-
кляту орхiдею”
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф “Конан-вар-
вар”
21:30 Х/ф “Троя”
0:40 Х/ф “Горець”
2:50 Громадянська 
оборона
3:35 Я зняв!
КАНАЛ “УКРАЇНА”
7:00,15:00,19:00 Сьо-
годнi
7:25,4:00 Реальна 
мiстика
8:30 Т/с “Поверни моє 
життя”
12:40 Т/с “Я тебе 
знайду”, 1 i 2 с
15:20 Т/с “Я тебе 
знайду”
17:00 Т/с “Таксистка”, 
1 i 2 с
20:00 Головна тема
21:00 Т/с “Таксистка”
23:00 Т/с “Слiди в 
минуле”, 1 i 2 с

1:30 Телемагазин
2:00 Т/с “Слiди в 
минуле”
3:10 Гучна справа

НТН
5:55 Легенди бандит-
ської Одеси
6:50 Т/с “Банкiршi”
10:50 Легенди карного 
розшуку
12:40 Випадковий свi-
док. Навколо свiту
13:50 Т/с “Смерть у 
раю”
18:05 Крутi 90-тi
19:00,2:25 Свiдок
19:30 Х/ф “Легiонер”
21:30 Х/ф “Ласкаво 
просимо в джунглi”
23:20 Х/ф “Замкнутий 
ланцюг”
1:15 Таємницi 
кримiнального свiту
2:55 Випадковий свiдок
3:00 Речовий доказ
4:00 Правда життя. 
Професiйнi байки

КАНАЛ “1+1”
7:00 Життя вiдомих 
людей
8:00 Снiданок. Вихiдний
9:00,3:05 Свiт навиворiт
18:30 Свiтське життя. 
Найкраще
19:30,5:35 ТСН
20:15 Трилер “Час”
22:25 Бойовик “Людина, 
яка бiжить”
0:25 Драма “Бiйцiвський 
клуб”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Шаленi перегони
7:00 ДжеДАI
7:40,1:05 Загублений свiт
12:45 Х/ф “Лiквiдатори”

14:40 Х/ф “Чорний 
яструб”
17:30 Х/ф “На межi”
19:45 Х/ф “Команда А”
22:00 Х/ф “Хижак 2”
0:05 Т/с “Рекс 2”
2:05,4:20 Помста при-
роди
4:15 Найкраще

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:15 М/ф “Артур i по-
мста Вурдалака”
11:00 М/ф “Артур i 
вiйна двох свiт”
21:45,13:45,14:45,23:10,
0:10 Одного разу пiд 
Полтавою

13:15,14:15,15:15,23:40,
0:40 Танька i Володька
15:45 М/ф “Покахон-
тас”
17:15 М/ф “Лоракс”
18:45 Х/ф “2+1”
21:00 Х/ф “1+1”
1:10 Країна У 2.1
2:25 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
4:45 Х/ф “Стеж-
ки-дорiжки”
5:55 Х/ф “Хто є хто?”
8:00 Вдалий проект
9:00 Готуємо разом. 
Домашня кухня
10:00,11:00,12:00 Iнше 
життя
13:00 Речдок. Виперед-
жаючи час. Мазур
17:40 Х/ф “Професiо-
нал”

20:00 Подробицi
20:30 Х/ф “Агент Лев”
22:30 Бенефiс Софiї 
Ротару
0:35 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
5:25 Таємний агент
6:35,7:55 Kids` Time
6:40 М/с “Том i Джерi”
7:00 М/ф “Том i Джерi. 
Iсторiя про Лускунчика”
8:00 Х/ф “Небеснi гiнцi”
9:55 М/ф “Луїс i при-
бульцi”
11:40 Х/ф “Напролом”
13:40 Х/ф “Примара в 
зброї”
15:45 Х/ф “Стартрек”
18:15 Х/ф “Стартрек: 
Вiдплата”
21:00 Х/ф “Стартрек: За 
межами Всесвiту”
23:35 Improv Live Show

1:35 Вар`яти
3:00 Зона ночi

СТБ
5:15,6:00 Т/с “Коли ми 
вдома”
7:00 Хата на тата
12:20 МастерШеф. 
Celebrity
15:00 СуперМама
19:00 Слiдство ведуть 
екстрасенси
20:00 Один за всiх
23:40 Я соромлюсь свого 
тiла

ICTV
4:55 Скарб нацiї
5:05 Еврика!
5:10 Факти
5:35 Особливостi нацiо-
нальної роботи
6:25,2:25 Анти-зомбi
7:30 Секретний фронт
8:35 Громадянська 

оборона
9:40,13:00 Т/с “Пес”
12:45 Факти. День
13:15 Х/ф “Конан-вар-
вар”
15:30 Х/ф “Троя”
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф “Втiкач”
21:50 Х/ф “Служителi 
закону”
0:20 Х/ф “Iгри па-
трiотiв”
3:10 Я зняв!
КАНАЛ “УКРАЇНА”
5:50,19:00 Сьогоднi
6:50,3:00 Реальна мiстика
8:40 Т/с “Бiле-чорне”
17:00 Т/с “Добра душа”, 
1 i 2 с
20:00 Т/с “Добра душа”
22:00 Т/с “Дружина по 
обмiну”
1:30 Телемагазин

2:10 Гучна справа
4:45 Агенти справедли-
востi

НТН
6:00 Х/ф “Все перемагає 
любов”
7:25 Слово Предстоятеля
7:35 Випадковий свiдок. 
Навколо свiту
9:55 Т/с “Смерть у раю”
14:05 Х/ф “Легiонер”
16:00 Х/ф “Ласкаво 
просимо в джунглi”
17:50 Легенди карного 
розшуку
19:00 Т/с “Третього не 
дано”
22:40 Х/ф “Tри дев`ят-
ки”
0:50 Х/ф “Замкнутий 
ланцюг”
2:40 Речовий доказ
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             СТОРІНКАМИ
ІСТОРІЯ КРАСНОЇ (ЧЕРВОНОЇ)

Село було у власності Івана Хижнякова. 
Основним заняттям місцевих мешканців 

було хліборобство. У Червоній Слободі нара-
ховувалося 2496 десятин землі (2400 деся-
тин поміщика, 96 десятин селянам). Земля 
власника і селян оброблялася за трьохполь-
ною системою.
На 1900 р. у Червоній Слободі існували хліб-
ний магазин та пожежна частина. Також у 
селі функціонувала школа грамоти, котра 
була відкрита у 1895 р. і знаходилася в окре-
мому приміщенні, спорудженому селянами 
спеціально для неї. 
Також у 1893 р. у селі була відкрито гураль-
ню № 22. Її власником був Іван Хижняков. 
Керуючим справами був Болеслав Шаблов-
ський. На підприємстві працювало 10 робіт-
ників.
З статистичних даних за 1902 р. відомо, що 
крім вищезгаданих господарських та суспіль-
них об’єктів в селі існував кінський завод, 
кузня, бакалійна лавка та три водяних мли-
ни на р. Здвиж.
Неподалік села проходила стара поштова до-
рога – «Старий шлях», яка існувала тут ще 
з часів Русі-України. На початку ХХ ст., на 
ній знаходилась корчма «Красний трактир». 
Назва корчми однозначно пов’язана з наз-
вою села, а урочище, де знаходився трактир 
– називалось «Красне». Інша корчма мала 
назву «Вигода» і знаходилася вже за селом, 
у місці де дорога повертала на міст через 
Здвиж, до Рожева. 
Придбавши маєток, Іван Хижняков займа-
ється розвитком свого господарства. Зокре-
ма велику увагу він приділяє розвитку ви-
нокурні. Підприємливі власники маєтків в 
умовах піщаних грунтів нашої місцевості і 
не високої їх продуктивності, найбільш ви-
гідним напрямком господарювання обрали 
вирощування картоплі та винокуріння. Ви-
нокурне виробництво давало господарствам 
найбільший валовий грошовий виторг, що 
складався з оплати продуктів рільництва, які 
переробляли в спирт і виторг за побічний 
продукт – барду. У 1893 р. невелика гу-
ральня біля річки Здвиж, стає повноцінним 
винокурним заводом та починає приносити 
добрий прибуток власнику Хижнякову.
Станом на 1913 р., у Макарівській волості 
Київської губернії діяло 4 винокурні заводи, 
які були засновані у різний час та належали 
поміщикам: с. Маковище – Д. Камінському, 
с. Мотижин – О. Савицькому, с. Наливай-
ківка – О. Кіху та с. Красна Слобода – І. 
Хижнякову. Найпотужнішим підприємством 
у цій окрузі був завод у Красній Слободі. 
Річне виробництво продукції якого складало 
біля 42 тис. рублів на рік, тоді як навко-
лишні підприємства в середньому випускали 
продукції на суму 25–30 тис. рублів. 
У 1904 р. на Краснослобідський винокурні 
відбувалися страйки робітників. Завод дея-
кий час не працював. Власник заводу Іван 
Хижняков доповідав київському губернато-
ру про причини страйку. Він писав: «В 12 
верстах від мого маєтку знаходиться Мака-
рів - один з центрів поширення пропаганди 
соціал-демократів. Селяни з навколишніх сіл 
чують звідти: “Геть існуючий порядок, геть 
самодержавство”»
У довіднику «Фабрики та заводи Російської 
імперії» за 1912 р. вказано, що «Винокур-
ний завод № 22 Київського повіту, Мака-
рівської волості у Красній Слободі виробляє 
продукції у рік на суму 41 тис. 979 рублів. 
Обладнаний паровим двигуном з потужніс-
тю 10 кінських сил. Кількість робітників – 
10 чоловік».
На той час підприємство працювало на дро-
вах та торфі. Енергія подавалась за допомо-
гою парової машини. Бродильні чани були 
зроблені з дерева. Сировиною слугували зер-
но та картопля, які вирощувалися на помі-
щицьких полях. Підприємство працювало в 
одну зміну і виготовляло спирт-сирець міц-
ністю 95 %. 

У 1914 р. на підприємстві працювало 10 
осіб, але потужність парового двигуна 

складала вже 14 кінських сил. Річне вироб-
ництво спирту сягало 2 млн градусів. Завід-
уючим технічною частиною тоді був Є. Ло-
батинський.
Будинок поміщика Хижнякова був великий 
та просторий, збудований з добірної дереви-

ни. Мав 2 поверхи та налічував 19 кімнат. 
Покритий був металевою покрівлею. Маєток 
був оточений мальовничим садом, у якому 
було багато троянд. Біля маєтку був вели-
кий тінистий парк, а за будинком до річки 
тягнувся город. Також у помісті був вели-
кий господарський двір з відповідними бу-
дівлями та сільськогосподарським реманен-
том. Була велика клуня, стайня для коней та 
добротний лідник для зберігання припасів. 
На території маєтку Хижнякова також був 
тенісний корт.
У 1906 р. у помісті сталася пожежа, спричи-
нена підпалом. Частина господарських буді-
вель та реманенту тоді згоріла. Збитки скла-
ли 12 тис. рублів. Згодом господарство було 
відновлене і функціонувало аж до буремних 
подій 1917 р.
Племінниця І. Хижнякова – Катерина Дес-
ницька вийшла заміж за наслідника Сіам-
ського престолу – принца Чакрабонгсе. 
Влітку 1911 р. подружжя відвідало Київ та 
гостювало протягом тижня у маєтку Хижня-
кова у Красній Слободі. 

У 1910 р., та наступних роках, на Київщи-
ні лютувала епідемія висипного тифу. У 

статистичних зведеннях про епідеміологічну 
ситуацію фігурували майже всі села Мака-
рівської волості. Не винятком була і Красна 
Слобода. Часто траплялися випадки смер-
тей. Рівень медицини в той час бажав бути 
кращим. Також не було достатньої кількості 
фахівців.
28 липня 1914 р. розпочалася Перша світова 
війна. Десятки чоловіків села Красна Слобо-

да були мобілізовані до війська. На фронтах 
воювали, були поранені та скалічені Федір 
Богдан, Федір Зубар, Пилип Зубар, Григорій 
Зубар, Марко Леоненко, Іван Негрейчук, 
Максим Радченко, Михайло Радченко, Лука 
Радченко, Іван Радченко, Сафрон Радченко, 
Опанас Старовойт. Амвросій Радченко та 
Олексій Зубар пропали безвісти, Порфи-
рій Леоненко – заигнув, а Хома Радченко 
- отруєний їдкими газами.
Селянські господарства без чоловічих рук 
занепадали. Війна, яка довго тривала та еко-
номічна криза в Російській імперії, призве-
ли до соціальних заворушень. Результатом 
чого у лютому 1917 р. було повалення са-
модержавства, а вже у жовтні 1917 р. став-
ся більшовицький переворот, який на довгі 
десятиліття змінив життя та долі громадян 
колишньої імперії та їх нащадків.
У ці воєнні роки криза торкнулася і вино-
курні поміщика Хижнякова. Механіком на 
винокурні в той час був Мусій Гуренко. Це 
був розумний, освічений чоловік і грамотний 
спеціаліст. Під час драматичних подій Ви-
звольних змагань 1917–1922 рр., коли біль-
шовиками було вбито управляючого вино-
курнею поміщика Болеслава Шабловського, 
а завод тривалий час не працював, М. Гурен-
ко не дав розлюченому натовпу розграбувати 
завод, запевнивши, що це майно те

Село Червона Слобода 
(історична назва Крас-
на Слобода) розміщува-
лося на правому березі 
річки Здвиж, яка слу-
гувала тоді кордоном 
між Київським повітом 
та Радомишльським. 
На початку ХХ ст. в 
селі нараховувалося 36 
дворів, у яких мешкало 
237 осіб (114 чоловіків 
та 123 жінки).

пер народне, а не панське і принесе багато 
користі в майбутньому. Його оселя була при 
заводі і він якийсь час добровільно охороняв 
територію і наглядав за обладнанням.
Власник заводу Хижняков знаходився на той 
час у Києві, де і помер у 1920 р.
Важкі часи настали для мешканців Крас-
ної Слободи та прилеглих хуторів. Період 
безвладдя змінювався встановленням нової 
влади, яка вже наступного дня могла бути 
повалена. Молода Українська держава боро-
лася за свою незалежність. Червоні та білі 
окупанти постійно вели бойові дії та займа-
лись грабунками сільського населення. Осо-
бливо страждали мешканці хуторів, обійстя 
яких стояли обабіч Старого шляху. 
У серпні 1919 р. Київщину окупувало вій-
сько Добровольчої армії – армія генерала 
Денікіна. Більшовицькі сили, намагаючись 

прорватися до Києва, рухалися з боку Жи-
томира, наступали до річки Здвиж. Підроз-
діли денікінців скупчилися на берегах річ-
ки та тримали оборону. 13 вересня 1919 р. 
більшовикам вдалося переправитись через 
Здвиж у районі Красної Слободи. 14–20 
вересня тривали запеклі бої між червоними 
та білими окупантами на берегах Здвижа в 
районі Юрова, Макарова та Фасової. У цей 
час недалеко перебували підрозділи Україн-
ської Галицької армії, що лиш спостерігали 
за боями та не вступали в сутички. 20 ве-
ресня підрозділи більшовиків перейшли у 
наступ по всьому фронту і вибили денікінців 
з Фасової. Інший стрілецький підрозділ білої 
армії, після великих втрат біля села Грузьке 
відійшов до станції Боярка.
Свідком тих драматичних подій вересня 
1919 р. є братська могила загиблих черво-
ноармійців, яка знаходиться на узбіччі ста-
рого відтинку траси Київ – Житомир біля 
Юрова.

У окупованому денікінцями Києві у верес-
ні 1919 р. відновила свою роботу газета 

«Киевлянин». У № 20 газети була замітка, 
що у маєтку Красній Слободі більшовиками 
вбито Болеслава Шабловського.
Під час окупації Києва денікінцями Ша-
бловський вирішив потрапити до Слободи, 
подивитись що тут і як. Добирався пішки 

по Старому шляху. По дорозі стрівся з меш-
канцем Слободи, що колись був кучером у 
маєтку. Той їхав конем додому. Кучер роз-
повів, що більшовики знаходяться у Рожеві, 
а у Слободі їх немає. Повернули з шляху на 
село на Селянську дорогу. Доїхавши майже 
до села, помітили вершників. Шабловський 
сховався на полі у гречку, попередньо до-
мовившись, що коли мине небезпека, той 
чоловік дасть йому знати. Вершники вияви-
лись більшовицькою розвідкою. При спілку-
ванні з більшовиками, чоловік виказав Ша-
бловського, наголосивши, що то поміщик. 
Більшовики арештували Шабловського його 
і стали катувати, вимагаючи грошей чи кош-
товностей. Але при собі Шабловський нічого 
не мав. У відповідь на це більшовики пору-
бали його шашками.

Лише у 1920 р. Радянська влада була ціл-
ковито встановлена у с. Красна Слобода. 

В селі було створено Революційний комітет 
(Ревком) та Комітет незаможних селян 
(Комнезам). Головою ревкому призначено 
І. Ярошенка, секретарем – М. Леоненка, 
членами його були С. Діденко, О. Зубар, Д. 
Саченко.
Тоді ж назву села було змінено на Черво-
на Слобода і вона набула вже зовсім іншо-
го значення. За адміністративним поділом у 
1923 р. село увійшло до Макарівського ра-
йону Київської округи. До грудня 1923 р. 
Червона Слобода входила до Юрівської сіль-
ської ради. У 1924 р. було утворено Черво-
нослобідську сільську раду. До складу нової 
сільради увійшло і село Коптіївка (нині – 
Копіївка). На той час у селі проживало 579 
осіб (292 чоловіків та 187 жінок). У Коп-
тіївці було 426 мешканців (217 чоловіків та 
209 жінок).
Влітку 1924 р. у колишньому Агропунк-
ті, що був розміщений у маєтку поміщика 
Хижнякова, з ініціативи демобілізованого 
червоноармійця Семена Кучера було орга-
нізовано сільськогосподарську Комуну ім. 
Ілліча. Членами комуни були демобілізова-
ні червоноармійці та комсомольці Рожева. 
Господарство Агропункту було майже ціл-
ком знищене. Інвентарю та тяглової сили 
майже не було. Членам комуни довелось 
все купувати. Взявши позику у Сельбанку у 
2000 крб, комунари придбали 1 воза, 1 плу-
га, 600 пудів сіна, 20 кіп соломи, 900 пудів 
картоплі, 150 пудів жита, 50 пудів вівса, 10 
пудів пшениці, 3 коня, 2 корови, 1 тели-
цю та 2 свиней, біля 100 пудів буряків, 500 
качанів капусти та інші потрібні для госпо-
дарства речі. Комуна нараховувала 40 членів. 
Тоді ж комунарами було засіяно 11 десятин 
жита, біля однієї десятини пшениці, зора-
но під весняні посіви 6 десятин. Комунари 
очистили садок, заготовили на зиму дров та 
відремонтували занедбані приміщення. Було 
організовано столярське, стельмашне та ко-
вальське виробництво. Всього комуна мала 
45 десятин польової землі. Комунари про-
живали в колишньому маєтку Хижнякова. 
В маєтку знаходилась і початкова школа с. 
Червона Слобода, вчителем якої був Онуфрій 
Коломієць.

Комуна у Червоній Слободі проіснувала не 
довго, комунари занедбали свої справи. 

Київське Окружне земельне управління бу-
дівлі комуни продало, а землю було виділено 
іншим користувачам. Пізніше в селі було 
створено ТСОЗ – товариство спільного об-
робітку землі.
Напередодні колективізації у 1928 р., до 
складу Червонослобідської сільради входили 
села Червона Слобода – налічувало 112 гос-
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подарств, у селі проживало 490 мешканців, 
Коптіївка – 88 господарств та 362 мешкан-
ці. Також до складу сільради входили хутори 
за межами села, об’єднані під назвою Олек-
сандрівка. У 17 хуторах проживало 93 лю-
дини.

У господарствах Червоної Слободи налічу-
валось 83 коней, 130 корів, 36 овечок, 73 

свиней. У Коптіївці було 54 коней, 75 корів, 
27 овечок та 37 свиней. У Червоній Слободі 
була одна приватна кузня та одна олійня.
У 1930 р. в селі було утворено колгосп ім. 
Сталіна. Головою колгоспу призначили На-
горного. Різні настрої були тоді у селян. Але 
більшість відразу вступила до колгоспу. Люди 
пам’ятали більшовицький терор 1918–1919 
рр. і тому покірно йшли до колгоспу. Хто 
не корився – того чекала доля бути розкур-
куленим, позбавленим всього майна і навіть 
висланим за межі рідного села.
У архівних джерелах знайдено ім’я лиш од-
ного мешканця Червоної Слободи, що був 
розкуркулений – Григорій Борисович Рад-
ченко, селянин-одноосібник. Органами міс-
цевої влади розкуркулений у 1930 р. Реабілі-
тований у 1991 р. 
Насправді розкуркулених було більше. Не всі 
документи ще оприлюднені і не завжди все 
документувалося. Багато було випадків, коли 
так зване розкуркулювання було звичайним 
грабунком, який чинили місцеві партійні ке-
рівники та їх посіпаки.
Кульмінацією тотальної колективізації став 
Голодомор 1932–1933 рр. Хто залишився 
живий після того страшного геноциду, вже 
без роздумів і сумнівів вступав до колгоспу.
На осінь 1932 р. колгосп ім. Сталіна с. Чер-
вона Слобода виконав план хлібоздачі лише 
на 14 %. Точна кількість жертв Голодомору 
у селі не відома. За спогадами очевидців у 
селі померло трохи більше десятка людей. 
Ще відомо про двох померлих на хуторах. 
Повністю в селі від голоду загинула одна ро-
дина Радченків – 5 осіб.
Хто працював у колгоспі, отримували якісь 
харчі. Люди вишукували по полях гнилу кар-
топлю та буряки. Влітку харчувались рослин-
ною зеленню та корінцями, нишком збира-
ли колоски. Також люди ходили до Києва і 
міняли коштовні речі на хліб та крупи. Але 
найбільше життя людей рятувало те, що в 
селі була Гуральня. Люди ходили на берег 
річки, де виходили стічні труби з спиртоза-
воду. Там збирали крохмаль, що осідав на 
дно, а потім з нього пекли млинці. На спир-
тозаводі була мука. Була запущена така чут-
ка, що вона перемішана з битим склом. Хто 
не боявся, крав ту муку, а вдома потайки з 
неї пекли хліб. Голова сільради Плис дав роз-
порядження, щоб жителям дозволено було 
брати барду – відходи виробництва спир-
тозаводу. Люди вдома її цідили, підсушува-
ли, а потім з зерна варили кашу та супи. 
Мешканцям навколишніх сіл брати барду не 
дозволялось. За свідченнями очевидців у селі 
було багато померлих не місцевих людей, які 
голодні ходили у пошуках їжі.
Після Голодомору, у середині 1930-х рр. був 
виданий наказ, згідно якого всі мешканці 
хуторів повинні були переселятися до сіл. 
Зроблено було це для того, щоб позбавити 
людей відчуття індивідуалізму і примусити 
жити і працювати в колективі.
У 1936 р. головою Червонослобідської сіль-
ської ради був Петров.

Директором початкової школи у Червоній 
Слободі на той час був Онуфрій Коло-

мієць, який свого часу закінчив учительську 
семінарію у себе на батьківщині на Поділлі. 
Під час Визвольних змагань він у лавах війсь-
ка УНР боровся з більшовицькою навалою 
і до кінця своїх днів залишався патріотом 
України. У Червоній Слободі доля звела його 
з Агафією Гуренко. Подружжя разом навча-
ло дітей грамоті.
Відомо, що у 1933–1934 рр. діти навчалися 
у будівлі, яка належала спиртовому заводу. У 
1934–1935 рр. почалося будівництво нової 
школи, яка знаходилась у центрі села біля 
кладовища. Поряд знаходилась сільська рада. 
Пізніше школа перебудовувалася, була на 
тому ж місці і діяла аж до середини 1970-х 
рр.
У 1934 р. школу почали будувати з матеріалу 
розібраної хати, господаря якої розкуркули-

ли. Той чоловік – на прізвище чи прізвисько 
дід Сидун з Карашина, потім жив у комірці 
цієї школи, був сторожем та прибирав. 
Онуфрій Коломієць приймав особисту участь 
у будівництві нової школи. Тоді було побу-
довано 2 класні кімнати і учительську. Відо-
мий факт, коли Коломієць їздив велосипедом 
до Києва, щоб придбати там скло для вікон. 
Назад він повертався пішки, приладнавши 
скло на велосипеді. Також у селі розпові-
дають про порятунок Коломійцем хлопця 
з Карашина – Григорія Корнієнка, батьки 
якого загинули внаслідок розкуркулення.
Навчання в школі тривало чотири роки. У 

1932/1933 н.р. у школі навчалося 74 дити-
ни. У 1933/1934 – 77. 
Пізніше Коломієць працював у школах Би-
шівського району. За антирадянську діяль-
ність його було репресовано. Загинув учитель 
від рук НКВД – його розстріляли у 1941 р. 
У сфабрикованій проти нього справі вказа-
но, що у 1942 р. його позбавлено волі на 8 
років. Але в цей час Україна була під німець-
кою окупацією і такий вирок могли винести 
тільки заочно. Реабілітовано Онуфрія Коло-
мійця у 1962 р.

Після Коломійця директором школи у 
Червоній Слободі був Іван Возненко.

У перші роки радянської влади Червоносло-
бідська винокурня не працювала. У березні 
1922 р. почало працювати Київське відділен-
ня державного об’єднання спиртових заво-
дів України – Укрспирттрест. Об’єднання 
охоплювало всю Київську губернію. На тій 
території тоді знаходилось всього 13 заво-
дів які працювали, 14 заводів не працювали 
та потребували ремонту та 45 заводів були 
зруйновані.
Починаючи з 1926 р., Червонослобідський 
завод постійно реконструювався. Його ви-
робничі потужності на той час становили 
800 декалітрів на добу. Підприємство мало 
назву «Артіль вирібспирт». У період з 1926 
до 1941 року, на заводі  під час реконструк-
ції було замінено дерев’яні чани на металеві. 
Парові котли опалювались вже кам’яним та 
бурим вугіллям. Завдяки цьому потужність 
підприємства збільшилась до 1200 декалітрів 
на добу і воно почало працювати у 3 зміни.
При заводі було утворено відгодівельний 
пункт. Барда йшла на відгодівлю тварин 
для потреб харчової промисловості. Пізніше 
відгодівельний пункт став радгоспом. У піс-
лявоєнний період було прокладено прямий 
бардопровід від спиртозаводу до Червоносло-
бідського відгодівельного радгоспу. 
В часи сталінських репресій 1937–1938 рр. 
було заарештовано інженера, технічного ке-
рівника заводу Опанаса Портянко, 1887 р.н. 
Він був звинувачений в причетності до шпи-
гунської організації «Польська Організація 
Військова». За постановою НКВД СРСР та 
прокурора СРСР від 20 грудня 1937 р. за-
суджений до розстрілу. Вирок виконано 29 
грудня 1937 р. у Житомирі. Родина інже-
нера мешкала при заводі. Його сестра пра-

цювала хіміком в лабораторії спиртозаводу. 
Померла у 1944 р.
Також, 28 грудня 1937 р. трійкою при УН-
КВД по Київській області був засуджений 
до розстрілу робітник Червонослобідського 
спиртозаводу Сава Рипинський, 1880 р.н. 
Вирок виконано 4 січня 1938 р. 
1 вересня 1939 р. розпочалася Друга сві-
това війна. Мешканців Червоної Слободи 
починають мобілізовувати до лав Червоної 
армії. Віктор Харитонов пройшовши радян-
сько-фінляндську війну, загине в перший 
день німецько-радянської війни – 22 червня 
1941 р.

22 червня 1941 
р. війська гітле-
рівської Німеч-
чини перейшли 
кордон з  Радян-
ським Союзом 
– розпочалася 
н і м е ц ь к о - р а -
дянська війна. 
Десятки чоло-
віків Червоної 
Слободи були 
мобілізовані на 
фронт в перші 
дні війни. А вже 
10 липня 1941 р. 
Червона Слобода 
була окупована 
німецькою ар-
мією. Бої ще то-
чилися на Жито-
мирському шосе 
– ворог рвався 
до Києва, а в 
Червоній Слобо-
ді був уже новий 
порядок...
Д и р е к т о р о м 
с пир т о з а в о д у 

на той час у Червоній Слободі була жінка 
єврейської національності (ім’я встановити 
не вдалося). Окупанти знущалися над нею, 
примушували пити брудну воду з ставка, а 
потім застрелили. Також окупантами було 
заарештовано голову сільради Каленика Фі-
лончука, голову колгоспу Чміля та двох сіль-
ських активістів – Плиса та Костянтина 
Зубара. Після катувань їх було вбито. Рідні 
вночі забрали тіла загиблих та поховали їх 
на сільському кладовищі. Німецькою ад-
міністрацією був виданий наказ здати ра-
діоприймачі та зброю. Житель села Петро 
Радченко приховав свою мисливську рушни-
цю. Про це дізнались окупанти та розстрі-
ляли його.

Всього під час німецької окупації від ре-
пресій та бойових дій у Червоній Слободі 

було розстріляно 5 чоловіків та 1 жінка вби-
та під час насилля. На примусові роботи до 
Німеччини було вивезено 16 чоловік – 10 
дівчат, 3 хлопці та 3 дорослі чоловіки. Згорі-

ло 6 будинків, зруйновано вибухами снарядів 
5 будинків. Загинуло 5 корів.
За новим адміністративним поділом Черво-
на Слобода увійшла до підрайону Ситняки. 
Окупанти відновили роботу колгоспу. Люди 

в примусовому порядку змушені були ходи-
ти на роботу. Вироблена сільськогосподарсь-
ка продукція йшла на забезпечення потреб 
німецької армії. Керував роботами німець, 
який жив у приміщенні контори заводу. 
Охороняли його поліцаї з Ситняківського 
куща. З розповідей очевидців відомо про 
нічний напад групи партизан на цей осере-
док окупаційної влади. Німцю тоді вдалось 
вижити. Після цього випадку він проживав 
у Макарові, а на роботу приїжджав під по-
силеною охороною.

Під час німецької окупації обладнання 
спиртозаводу було частково зруйнова-

не, за відсутності сировини та браку робочої 
сили завод не працював.
Станом на 30 жовтня 1941 р. на Київщині 
налічувалося 29 спиртових заводів, але лише 
2 з них виробляли продукцію. Згодом окупа-
ційна влада розпочинає відновлювальні робо-
ти на заводі у Червоній Слободі.
Газета «Нове Українське Слово» за 17 квіт-
ня 1942 р. повідомляла, що у квітні того ж 
року, запущено низку спиртових заводів, 
серед них і Червонослобідський спиртовий  
завод. Готувався до запуску Плахтянський 
спиртовий завод.
У київській газеті «Последние Новости» за 
8 червня 1942 р. зазначено: «Після короткої 
перерви знову працює Червонослобідський 
спиртовий завод. За умов наявності сиро-
вини він може виробляти до 900 декалітрів 
спирту на добу. Підприємство у Червоній 
Слободі наразі дуже цінне, бо спирт виго-
товляють з різноманітних відходів, які рані-
ше до цього не використовувалися».
Як бачимо, окупанти пристосували завод до 
виробництва спирту з побічної сировини, 
коли основна сировина – зерно та картопля 
йшли на потреби німецької армії. Продук-
ція ж заводу теж йшла на потреби військо-
вої та господарської галузей Райху та на ме-
дичні потреби.
Нещодавно були виявлені архівні документи, 
які свідчать, що початкова школа у Червоній 
Слободі працювала деякий час і за німецької 
окупації. В архіві збереглись навчальні плани 
на 1942 р. В Макарівському районі працю-
вало тоді кілька початкових шкіл. Серед них 
була і червонослобідська школа.
На уроках діти вивчали тоді арифметику, 
українську мову – граматику та читання. 
Були у школі уроки праці, малювання та фі-
зичних вправ – тобто фізкультури. Також 
був предмет «Вітчиствознавство» – таке собі 
поєднання природознавства та народознав-
ства. На уроках співів діти тоді розучували 
разом з дитячими та новорічними піснями, 
такі пісні як «Христос воскрес» та «Нова ра-
дісь стала».

Директором школи в той час була Надія 
Василівна Чоп’як з Копіївки, яка до вій-

ни працювала вчителькою у цій же школі. 
Після війни вона жила і працювала в Ко-
пилові.

Потім за якихось обставин школа була за-
крита і в подальший період в класних кімна-
тах школи знаходилась стайня для німецьких 
коней.

Закінчення в наступному номері.
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НА СПОРТИВНИХ АРЕНАХ
ФУТБОЛЬНИХВОЛЕЙБОЛЬНИХ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ЕТАП
24–25 липня у Вишгороді проходив ІІІ етап чемпіона-

ту Київщини з пляжного волейболу
Учасниками змагань було 12 команд з різних куточків Київ-
щини. Як і на попередніх етапах Макарівська громада була 
представлена командою СК «Юніор» у складі Артема Кота 
(Маковище) та Максима Логінова (Макарів).
За результатами дводенних змагань наші земляки посіли 2-ге 
місце. Це досягнення дало можливість волейболістам у за-
гальному заліку спортсменів, за результатами трьох етапів 
піднятися на 2-е місце. 

А отже на фінальному етапі, який проходитиме 21–22 серп-
ня у Білій Церкві команда СК «Юніор» буде серед сіяних, 
що даватиме певні переваги перед суперниками.
Бажаємо волейболістам не зупинятися на досягнутому і по-
казати достойний результат у фіналі чемпіонату Київщини.

Інф. «МВ».

БАСКЕТБОЛЬНИХ
ПЕРША ПЕРЕМОГА

Баскетбольний «Юніор» продовжує свої виступи в 
Літньому кубку АБЛ

Після двох стартових поразок, цими вихідними баскетбо-
ілсти здобули більш ніж переконливу перемогу. У 3-му турі 
Літнього кубку АБЛ наші земляки розргомили БК «РМР» з 
рахунком 72:48.
Приємно відзначити повернення у склад команди лідера Іго-
ря Астахова. Його показинки у цій грі вражають – 18 очок 
та 11 підборів. 

Проте організаторами турніру кращим у складі «юніорів» 
було визнано В’ячеслава Уса, який 9 очок та здійснив 6 під-
бирань.
Нам же лише залишається, команді, яка відчула смак пере-
мог не зупинятися на досягнутому.

СК «Юніор» – PMP 72:48 (18:12, 21:10, 17:15, 16:11)
«Юніор»: Астахов (18 + 11 підборів), Бистров (15), Кравчен-
ко (13 + 5 підборів), Гайдук (2 + 12 підборів), Сліпко (0 + 5 
передач); Ус (9 + 6 підборів), Селінський (6), Карпенко (4 + 
9 підборів), Просенюк (3), Худолий (2).

Денис СЛІПКО.

КОРИСТУЮЧИСЬ ПАУЗОЮ В ЗМАГАННЯХ
Липень – це період літніх канікул в багатьох футбольних 
змаганнях. 18 липня розпочалася чотирьохтижнева пауза в 
Об’єднаному чемпіонаті. А тому, користуючись нагодою, хо-
тілося б поділитися враження від навколо футбольного жит-
тя. Тим паче, що цього року є що розповісти.
За перше коло Об’єднаного чемпіонату нам вдалося відвіда-
ти кілька домашніх матчів «Іскри» в Наливайківці та «Юно-
сті» в Пашківці. Будемо відвертими, підтримка обох команд 
вражає.
У Пашківці культура вболівання з’явилася давно, місцева ко-
манда уже не один рік є учасником районних та міжрайон-
них змагань. Але варто сказати, що в цьому році пашківські 
футболісти привчили свою групу підтримки до постійних пе-
ремог. І тепер вболівльники очікують лише максимального 
результату від футболістів.
Із нововедень для команд Макарівської громади, для нас 
стало відкриттям, виїздна група підтримки, екіпірована у 
футболки «Юності». Вболівальниць ми могли спостерігати 
на обох матчах в Бородянці. Пашківські футболісти і раніше 
мали на виїздних іграх свою групу підтримки, але коли всі у 
командних кольорах виглядає це колоритно.

Ну а якщо ви хочете повністю окунутися у вир футбольного 
дійства на теренах Макарівщини, то запрошуємо вас до На-
ливайківки. Щоправда у другому колі це буде зробити важ-
че, адже наливайківська «Іскра» уже зіграла шість з восьми 
домашніх матчів. А тому у другому колі на них чекає лише 
дві гри у домашніх стінах.
Чим особлива Наливайківка, запитаєте ви? Якщо відповіда-
ти коротко, то тут ви можете побачити під час матчу все, 
що повинно бути на футбольному святі. А тепер в деталях.
Перед матчем обов’язково виконується Гімн України. Осо-
бливість Наливайківки - він виконується в живу. За це вели-
ка подяка Павлу Склярову.
Не забувають організатори і про оголошення складів ко-
манд. Кожен гол – це музикальний супровід і оголошення 
автора забитого м’яча.

Традицією також у Наливайківці стало звучання в перерві 
українського футбольного Гімну – «Червоної рути». І знову 
ж в живу, у виконанні Павла Склярова. А ще в футболістів 
«Іскри», є своя група підтримки під назвою «Іскрочка». До 
складу колективу увійшли Владислава Кравченко, Марина 
Борук, Алевтина Токар, Таїсія Пекарєва, Валерія Голота, Ва-
лерія Терлецька, Катерина Левицька, Єва Марченко, Єлиза-
вета Генсьорська, Дарія Сич.
Дівчата у переві футбольних баталій своїми виступами під-
бадьорюють місцевих гарвців, а також підтримують команду 
протягом всієї гри.

Коли потрапляєш на таке футбольне дійство приємно і за 
самим матчем спостерігати. а також розумієш, що за подіб-
ними подіями у Наливаківці місцеві мешканці засумували, 
і для них матчі «Іскри» справжня розрада. Слід відзначити, 
що всі дійства відбуваються за активної підтримки представ-
ників влади.
Думками про відчуття футболістів від такої атмосфери поді-
лився капітан «Іскри» Руслан Лазебний: «За моєї пам’яті у 
«Іскри» такої підтримки не було ніколи, як цьогоріч. Коли 
виходиш на поле захоплює дух».
Дякуємо організаторам футбольних дійств за інтерес до мат-
чів, а футболістам бажаємо, ініціативу вболівальників у дру-
гому колі підкрипити перемогами.

* * *
А тепер про срави у стані команд, які представляють нашу 
громаду на обласному рівні.

20 липня футболісти СК «Юніор» розпочали підготовку до 
другого кола чемпіонату Київщини. На вихідних було про-
ведено два спаринги, під час яких переглядалися новачки.
Один з матчів 25 липня був зіграний на стадіоні ЦСКА у 
Києві. Суперником наших земляків був ФК «Полісся» Став-
ки. Гра завершилася перемогою команди з Житомирщини.
Про новачків говорити ще рано, а щодо втрат то Дмитро 
Сахно підписав професійну угоду з «АФСК» Київ.

ФК «Партизан» з Кодри також розпочав підготовку до дру-
гого кола першості Київщини з футболу. Через товариські 
матчі йде перегляд новачків.
Зокрема, 25 липня,  на «Партизан-Арені» відбулася гра з 
представником чемпіонату Київщини – ФК «Городок» з Ва-
силькова. Господарі програли 0:2. Але за словами головного 
тренера клубу Сергія Коновалова, результат зараз не головне, 
на сьогодні стоїть завдання повернути гравців у ігровий то-
нус та посилити склад команди.
Про новачків теж говорити рано. Але уже відомо, що клуб 
залишили захисник Роман Адаменко, він уже встиг дебюту-
вати в першій лізі УПЛ у складі ФК «Альянс» з Сумщини, та 
півзахисник Андрій Мельник.
На скільки нам стало відомо, на неділю, 1 серпня, у Ма-
карові заплановано товариську гру «Юніор» – «Партизан».

* * *
31 липня у Макарові на Центральному стадіоні ім. М.Х. 
Бруквенка відбудеться Відкритий чемпіонат Макарівської 
громади з футболу серед ветеранів.

Змагання будуть проходити на укороченому полі у форматі 
7+1. Вікова категорія учасників 35+. За інформацією Мака-
рівської федерації футболу заявки на участь в турнірі подали 
8 команд: «Факел» (Мотижин), «Альтіс» (Копилів), «Пар-
тизан» (Кодра) «Бордо» (Бородянка), «Ситняки», «Вете-
рани 35+» (Макарів), «Ветерани 45+» (Макарів), «Алта 
2003» (Макарів).
Початок змагань о 9.00. Переможець турніру буде визна-
чений у той же день. Запрошуємо вболівальників прийти і 
пдітримати улюблен команду. Впевненні, нудьгувати не до-
ведеться.

Інф. «МВ».
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Доводимо до Вашого відома, що

«Детальний план території для реконструкції заводу каркасно-панельного дерев’яного 
домобудівництва на земельній ділянці для розміщення та експлуатації основних, підсоб-
них і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, площею 
- 1,7452га, кадастровий номер 3222755103:00:024:0004, розташованої за адресою: вул. 

Дорожна, 14-А, смт Макарів, Бучанського району, Київської області» буде розглядатись 30 
серпня 2021 р. на загальних громадських слуханнях

Детальним планом території передбачається обґрунтування реконструкції заводу каркасно-панель-
ного домобудівництва на земельній ділянці для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств,площею-1,7452га, кадастро-
вий номер 3222755103:00:024:0004, розташованої за адресою: вул. Дорожна, 14-А, смт. Макарів, 
Бучанського району, Київської області.
Виробнича будівля з адміністративними приміщеннями, яка проектується, призначена для роз-
міщення в ній виробництва дверей, а також надання необхідних санітарно-гігієнічних умов для 
персоналу та відвідувачів, розміром 76,59х45,47м
Об’ємно-планувальні проектні рішення складаються з розміщення на ділянці двоповерхової будівлі 
площею 2398 м.кв. що прибудовується поруч з існуючим виробничим корпусом. 
До складу проектної будівлі входять наступні приміщення:
- виробничий цех; 
- вестибюль; 
- конференц зал; 
- кімнати переговорів (3 шт.);
- кабінети (9 шт.); 
- кабінети керівника (2 шт.) ; - їдальня; 
- санвузли 
- кімната відпочинку; 
- коридори;  
- сходова клітина.
Проект детального планування передбачає прокладання асфальтованих проїздів для забезпечення 

під’їзду автотранспорту, благоустрій території, озеленення.

Площа ДПТ 17 452 м2 
Площа виробничої інфраструктури 17 452 м2 
Площа проектної забудови  5850 м2 
Площа проїздів  7120 м2 

Площа озеленення  4482 м2 
Коефіцієнт забудови 33,5%
Коефіцієнт озеленення 25,6%

Техніко-економічні показники за проектною ділянкою:

У зв’язку з карантином спричиненим Covid-19 на території України, громадські слухан-
ня відбудуться в онлайн форматі, в приміщенні Макарівської селищної ради за адресою: 

вул. Димитрія Ростовського, 30; смт Макарів. 
Щодо пропозицій та зауважень громадян, пропонуємо вам скористатись телефонним 

номером (04578) 5-29-76, контактна особа Анатолій Григорович Карбовський.

А МІГ БИ ЧИТАТИ ВЛАСНУ РЕКЛАМУ!!!

тел. 067-956-58-18 

makvisnik@gmail.com

:::::  РЕКЛАМА   ТА   ОГОЛОШЕННЯ  :::::

ШЛЕМО ЩИРІ ВІТАННЯ З НАГОДИ
87-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

НАШІ ВІТАННЯ!

ШАНОВНА МАРІЄ АНТОНІВНО!
Вітаємо Вас з днем народження!
Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею линуть роки-журавлі!
Ось і загорілася вже 87 свічка
Вам на святковому столі!
Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття довгий час!
Хай буде радісним наступний рік!
Нехай життя здається добрим дивом.
І плідні будуть справи і шляхи,
Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом і людьми.
Здорові будьте і щасливі!
Миру, тепла і любові Вам!

З повагою,
родина ПОНОМАРЕНКІВ.

ВРЯТУВАВ ЛЕЛЕКУ!
Дещо незвична пригода трапилася в Юрові на подвір’ї місцевого мещканця Григорія.

Щороку у своє гніздо, яка 
розташоване на одному 
з дворів у Юрові, на вес-
ні прилітають лелеки. Так 
сталося і цього року. Потім 
птахи виводять молоде по-
коління і восени відлітають 
у теплі краї.
Місцеві мешканці до птахів 
уже звикли.
Але цього року тут трапи-
лася незвична пригода, про 
яку ми дізналися з розповіді 
одного з головних героїв. 
5 червня Григорій Радченко 
помітив, що під гніздом, на 
землі, лежить молодих птах. 
Батьки лелеки, розуміючи, 
що не прогодують чотирьох 
пташенят, одного з них викинули. Григорій пішов забрати птаха, щоб поховати його. Тим паче 
підійшовши, побачив кров з дзьоба. Але коли взяв пташення на руки вдічув, що воно ще живе. 
Заніс до свого хліва, перед ним поставив посудину з фаршем. Кілька годин не було реакції, але 
потім птах почав їсти. Значить будеш жити – подумав Григорій.
І дійсно птах вижив, і окріп. Ось уже другий місяць у Григорія на подвір’ї, замість курей чи 

гусей мешкає лелека. Назва-
ли його Гошою. 
За слова господаря дуже лю-
бить птах сиру рибу і фарш 
з риби. Допомогають з про-
дуктами сусіди Сергій та 
Ольга. Не залишає поза ува-
гою цю ситуацію і староста 
Валерій Шурда. 
До своєї родини птах не про-
ситься і не йде. Літати ще не 
вміє, але Григорій його по-
ступово вчить це робити.
Що робити взимку з птахом 
ще не знає. Григорій вірить, 
що Гоша навчиться лілати і 
восени полетить з іншими 
у теплі краї. Якщо ж зали-
шиться то прийматимуть 
рішення разом зі сторостою 
Юрова.

Інф. «МВ».
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ГОРОСКОП на  2–8 СЕРПНЯ

ПОГОДА
31 ЛИПНЯ   +16; +31

   1 СЕРПНЯ       +17; +27

2 СЕРПНЯ       +14; +28

   4 СЕРПНЯ     +15;  +26

5 СЕРПНЯ    +16; +26

  6 СЕРПНЯ    +17; +28

3 СЕРПНЯ         +14; +26

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  №  3 В І Д П О В І Д І  Н А  №  2

 

ОВЕН (21.03–20.04)
Пробудження новизни супроводжуватиме 
всю вашу дiяльнiсть протягом тижня. Але у 
понедiлок можуть наздогнати старi проблеми. 
Зробiть те, що у ваших силах, а з вiвторка вже 
приступайте до реалiзацiї нових iдей. Знайом-
ства, обговорення спiльних проєктiв, обмiн 
корисною iнформацiєю послужить активному 
розвитку кар`’єрних планiв вже найближчим 
часом. Зробiть всю необхiдну домашню роботу 
у п`’ятницю, щоб мати бiльше вiльного часу у 
вихiднi особисто для себе.
Сприятливi днi: 2, 8; несприятливi: 7.

ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Ваша робота починає приносити задоволення, 
i у вiдносинах з колегами тепер вiдчуваєть-
ся бiльше згоди i комфорту. Використовуйте 
цей тиждень для вирiшення тих питань, якi 
допоможуть вам затвердитися на нових по-
зицiях. Ви можете одержати пропозицiї про 
нову спiвпрацю. I цiлком ймовiрно, що осо-
бистi симпатiї i протекцiя зараз грають далеко 
не другорядну роль. Суботу присвятiть своїм 
близьким, влаштуйте невелике домашнє свято.
Сприятливi днi: 2; несприятливi: 3.

БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)
Прекрасний час, який розбудить вашi твор-
чi резерви i ентузiазм. У понедiлок спробуй-
те закiнчити те, що ви обiцяли колегам або 
близьким. Вiвторок i середа – кращi днi на 
цьому тижнi для укладення угод, посередниць-
ких операцiй i ринкових операцiй. Можливi 
несподiванi подiї, якi примусять вас швидко 
переорiєнтовуватися на новий напрям або пе-
реглянути своє вiдношення до якоїсь теми або 
партнерства. Вихiднi сприятливi для поїздок.
Сприятливi днi: 2, 7; несприятливi: 3.

РАК (22.06–22.07)
Ви входите в смугу сприятливих змiн. I зараз 
багато чого залежить вiд того, якi теми ви 
обговорюєте з близькими людьми i дiловими 
партнерами. Як нiколи важливо знайти спiль-
нi цiлi, iнтереси, розподiлити ролi i наванта-
ження. Як i ранiше багато часу займатимуть 
домашнi справи. I ця сторона життя принесе 
вам багато приємних моментiв, якщо ви ре-
алiзовуватимете дизайнерськi, композицiйнi 
рiшення. У вихiднi є сенс розширити коло 
спiлкування i вiдпочити вiд всiх справ.
Сприятливi днi: 4, 5; несприятливi: 8.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Цей час оптимальний для змiцнення зв`’язкiв, 
оформлення союзiв i угод. Приступайте до 
найбiльш важливих справ з вiвторка. Поїздки 
i вiдрядження будуть хорошим стимулом для 
розвитку нового напряму у вашiй дiяльностi. 
Можливi i знайомства романтичного характе-
ру. У четвер i п`’ятницю залиште бiльше часу 
для домашнiх справ. Добре купувати предме-
ти для прикраси iнтер`єру – аксесуари, посуд, 
тканини або щось особисто для себе.
Сприятливi днi: 2, 8; несприятливi: 5.

ДIВА (24.08–23.09)
Напруга попереднiх тижнiв вже позаду, i вашi 
плани тепер реалiзуються в сприятливiших 
умовах. Середа – оптимальний день для того, 
щоб зважитися на початок нової справи i вiд-
крито заявити оточуючим про свої намiри. Че-
кайте сюрпризiв i готуйтеся внести корективи 
в схеми вiдносин, що вже склалися. У вас є 
ще два тижнi, щоб зробити якомога бiльше iз 
запланованого, а потiм мати можливiсть зосе-
редитися на своєму особистому життi i захо-
пленнях.
Сприятливi днi: 6, 7; несприятливi: 3.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Важливiсть цього тижня важко переоцiнити. 
Зараз ви одержуєте вiдповiдi i дивiденди на зу-
силля, зробленi протягом року, i формуєте ос-
нови для розвитку нових напрямiв. Це i опти-
мальний час для ухвалення важливих рiшень 
в особистому життi. Середа – кращий день 
для рекламних заходiв, зустрiчей i оформлення 
дiлових i особистих вiдносин. У четвер i п`’ят-
ницю у вас з`’явиться можливiсть серйознiше 
вникнути в суть змiн, що вiдбуваються.
Сприятливi днi: 4, 8; несприятливi: 3.

СКОРПIОН (24.10–22.11)
Напередоднi важливих змiн в дiловому i осо-
бистому життi було б непогано пiдвести пiд-
сумки i розiбратися, чого ви хочете насправдi. 
Романтичнi iлюзiї поки можуть тримати вас 
в станi очiкування, але це зовсiм не те, що 
незабаром одержить розвиток. Звернiть ува-
гу на iнформацiю, одержану у вiвторок. Вона 
може вiдкрити вам новi межi справи, якою ви 
займаєтеся, або допоможе перевести на «новi 
рейки» вiдносини з кимось iз важливих осiб.
Сприятливi днi: 5; несприятливi: 7.

СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Вся суперечнiсть ситуацiї на цьому тижнi по-
лягає в поєднаннi нових можливостей i ста-
рих зобов`’язань. Намагайтеся знайти баланс 
у вiвторок i середу. Оточуючi будуть схильнi 
сприяти просуванню ваших нових iдей i на-
дадуть допомогу в особистих питаннях. Не со-
ромтеся просити, якщо вам щось потрiбно – 
незабаром ваше становище дасть можливiсть 
вiдповiсти добром на добро i зробити багато 
корисних нововведень в загальну справу.
Сприятливi днi: 7, 8; несприятливi: 3.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
Цей тиждень зажадає концентрацiї на тiй ча-
стинi вашої дiяльностi, вiд якої ви чекаєте до-
ходу в перспективi. Можуть з`’явитися пробле-
ми, i вам краще не слухати поради оточуючих, 
а розраховувати на власний здоровий глузд. 
Рiшучi дiї у вибраному напрямi будуть виправ-
данi у четвер. Можливо, ви захочете перегля-
нути свої зобов`’язання i вiд чогось звiльнитися. 
У суботу, навпаки, оптимальними будуть новi 
угоди i початок вiдносин.
Сприятливi днi: 4, 6; несприятливi: 2.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
Обставини складаються для вас кращим чи-
ном, хоча ви можете бути налаштованi на 
щось iнше. Середа виявиться поворотним 
днем, коли ви зважитеся на перегляд своїх вiд-
носин або обов`’язкiв. Змiни оптимальнi, але 
вам доведеться швидко розставити акценти i 
залишити сумнiви щодо зробленого вибору. 
Тиждень пiдходить для поїздок. Вiзьмiть неве-
лику вiдпустку або хоч би один день проведiть 
так, як вам хочеться. Це допоможе швидко 
вiдновити форму.
Сприятливi днi: 3, 5; несприятливi: 7.

РИБИ (20.02–20.03)
На рiдкiсть вдалий перiод. Без особливих зу-
силь ви досягнете успiху в тих справах, якi 
запланували i легко погоджуєте з партнерами 
спiльнi iнтереси i цiлi. З середи з`’являться новi 
обставини, якi допоможуть вам вiдкоректува-
ти напрям для ще бiльшого успiху. Фiнансова 
сторона ваших справ зараз складається спри-
ятливо, i варто подумати про те, що хорошi 
часи не можуть тривати вiчно – i зробити вiд-
повiднi внески i накопичення.
Сприятливi днi: 7, 8; несприятливi: 2.

Яким буде 2022 рік  — залежить 
від того, що зараз їдять китайці.

* * *
— Ким доводитеся підозрюваному?
— Підписником.

* * *
— Лікарю, а який ідеальний зріст 
для моєї ваги?
— 4 метри.

* * *
Аби щороку не здавати гроші на ліно-
леум, батьки 5-Б заасфальтували клас.

* * *
Британські вчені довели, що жінки 
із зайвою вагою живуть довше за 
чоловіків, які про це згадують.

* * *
Випивають два вампіри, один іншому 
каже:
— Тобі налити у келих?
— Ні, я з горла.

* * *
Свідок, який ловив неподалік рибу, 
стверджував, що помічений ним 
злочинець був 4,5 метри зросту і 
вагою 300 кг.

* * *
Вегетаріанці не старіють. Вони в’януть.

* * *
— Коли я одружився, моя мама за-
різала 10 качок.
— На весілля?
— Ні, спересердя.

* * *
Дивiться уважнiше! Бачите? Щось пе-
ред очима промайнуло. Це вашi вихiд-
нi!

* * *
Вибачите, це нiчого, що я продов-
жую говорити, коли Ви перебива-
єте?

* * *
– Нескромне питання, як довго ви 
одруженi?
– 8 рокiв.
– Ремонт пережили хоч один?
– Три переїзди, два ремонти, зараз 
назрiває будiвництво будинку.
– Дуже мiцний шлюб.

* * *
Ця спека змусила мене зрозуміти, 
що я не виживу в пеклі. Мені по-
трібно змінитися.


