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Проводяться роботи по облаштуванню зони відпочинку на 
пляжі у Панському парку. 

Встигніть насолодитися останнім місяцем літнього відпочин-
ку, проте пам’ятайте правила поводження на воді:
•купайтеся лише у спеціально відведених місцях;
•не залишайте дітей у воді без нагляду дорослих;
•не купайтеся та не пірнайте у місцях, глибина яких вам 
невідома;
•не грайтеся у воді в ігри, які можуть завдати шкоди;
•не заходьте у воду в нетверезому стані.

ЗАБУЯННЯ
У Забуянні на прохання місцевих жителів проведено покіс 
та прибирання місцевого стадіону.
Грайте із задоволенням та користю для здоров’я.

Староста Тетяна Герасименко висловлює слова подяки Олек-
сандру Шеремета  за допомогу в покосі нашого стадіону, та 
Едуарду й Олені Сопленкам за прибирання поля!

У МАКАРІВСЬКІЙ ГРОМАДІ ОЗИТИВНА 
ДИНАМІКА

За даними Фастівського лабораторного центру, за тиждень 
коронавірусну хворобу виявлено у  6 мешканців Макарів-
ської громади. Водночас зареєстровано 13 одужання.
1 новий випадок COVID-19 діагностували в Макарові, 3 – в 
Королівці, а також 2 – в Кодрі.
Одужання було зафіксоване в Маковищі (5), Северинівці 
(2), Вишеграді й Королівці (по 2), а також Мар’янівці й 
Червоній Гірці (по 1).
Загалом на території Макарівської ТГ з березня 2020 р. під-
твердилося 2561 випадків коронавірусної хвороби, видужало 
2509 жителів та померло 46 мешканців.

СЕВЕРИНІВКА
По вул. Грушевського прокладено нову лінію вуличного 
освітлення.

КАРАШИН
Під час профілактичного відпрацювання у рамках операції 
«Мак» правоохоронці відділення поліції № 3 (смт Макарів) 
Бучанського РУП виявили за місцем проживання у жителя 
села Великий Карашин 56 зелених нарковмісних рослин та 
засушене наркозілля.

Як з’ясувалось, 26-ти річний місцевий житель і раніше при-
тягувався до відповідальності за подібні правопорушення.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне про-
вадження за ч.1, ст.309 (Незаконне виробництво, виготов-
лення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 
без мети збуту) та за ч.2 ст. 310 (Посів або вирощуван-
ня снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу 
України.

КОПИЛІВ
Працівниками КП «Колонщина-сервіс» проведено заміну 
лампочок вуличного освітлення на вулицях Мигринівка, Лі-
сова, Перемоги, Київська.

КАЛИНІВКА
До поліції надійшло повідомлення про те, що житель села 
Калинівка розповсюджує наркотичні засоби та психотропні 
речовини.
Правоохоронці встановили, що компанія молодиків, яка 
працює на одному із об’єктів будівництва в селищі Кали-
нівка вирішили відпочити після тяжкого робочого дня та 

виїхали на пікнік до лісової місцевості. Один із працівників 
запросив на вечерю свого знайомого, 44-річного місцевого 
жителя. Після вживання алкогольних напоїв місцевий зна-
йомий запропонував молодикам “збодритись” наркотичною 
речовиною амфетаміном за 450 гривень. Чоловік купив па-
кетик, однак наркотик не вживав, а повідомив про це до 
поліції.Під час проведення низки оперативно-розшукових 
заходів, поліцейські відділення поліції №3 (смт. Макарів) 
Бучанського районного управління поліції встановили особу 
наркозбувача та затримали його в порядку ст. 208 КПК Укра-
їни.За місцем проживання зловмисника та у його автомобілі 
проведено санкціонований обшук, під час якого поліцейські 
виявили пакети з порошкоподібною та подрібленою речо-
виною рослинного походження. За даним фактом відкрито 
кримінальне провадження за ч.1 та ч.2 ст.307 (Незаконне 
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, переве-
зення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний 
збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ана-
логів). Наразі вирішується питання щодо обрання чоловікові 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

БОРІВКА
У селі знову винесли сміття під контейнери для роздільного. 
Нагадуємо, що ви можете давати зауваження своїм сусідам 
для того щоб самому не жити у смітті.

НЕБЕЛИЦЯ
Покошено траву у  парковій зоні,  на дитячому та спортив-
ному майданчиках.

МАКОВИЩЕ
З метою покращення стану ґгрунтових доріг провулок Цен-
тральний та вулицю Шевченка засипали щебнем і вирівняли 
грейдером. Такі відновлювальні роботи значно спростять пе-
ресування транспортом у період дощів.

ПЛАХТЯНКА
Працівники КП «Колонщина-сервіс» замінили лампочки 
вуличного освітлення та розчистили тротуарні бордюри на 
вулиці Жовтневій.

Інф. «МВ».
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СЕЛИЩНА РАДА ІНФОРМУЄ
МАКАРІВСЬКИЙ ЦНАП 

ДОЛУЧИВСЯ ДО ДІЇ
Мешканці Макарівської громади можуть отримувати адмі-
ністративні послуги у більш зручному та швидкому форматі.
Київщина є лідером серед регіонів України за кількістю цен-
трів надання адміністративних послуг, що приєдналися до 
Дії. В липні до застосунку приєдналися ще 8 ЦНАП Київ-
ської області.

Одним з із центрів надання адміністративних послуг, що 
приєдналися до Дії у липні є Макарівський.
Користуйтеся цифровими документами для отримання ад-
мінпослуг, адже цей процес стає ще зручнішим та приєм-
нішим.

ВИДІЛИЛИ ДОПОМОГУ 
ЗГІДНО КОМПЛЕКСНОЇ 
ПРОГРАМИ «ТУРБОТА»

3 серпня під головуванням заступника селищного голови 
Богдана Живаги у рамках реалізації Комплексної програми 
«Турбота» на 2021 р. Комісією з розгляду питань надання 
соціальної матеріальної допомоги мешканцям Макарівської 
селищної територіальної громади розглянуто 9 заяв грома-
дян щодо надання допомоги.

Макарівська селищна рада виділила допомогу згідно програ-
ми «Турбота».
Розмір соціальної матеріальної допомоги встановлено дифе-
ренційовано, в індивідуальному порядку, залежно від тяж-
кості хвороб заявників.
Загальна сума виплат 61 000 гривень.

ПРОЄКТИ ЗМІН У ГРОМАДІ
Розпочато збір проєктних ідей до реалізації Плану дій Стра-
тегії розвитку Макарівської селищної територіальної грома-
ди на період до 2027 р.
Закликаємо долучатися всіх жителів, які прагнуть бачити 
Макарівську селищну територіальну громаду привабливою 
для розвитку малого й середнього бізнесу, енергоефектив-
ною та дружньою до довкілля; територією відкритої влади 
і ефективного управління, націленої на співробітництво та 
розвиток громади.

Сьогодні саме той час, коли кожний член громади може 

подбати про те, щоб громада ставала територією якісної 
освіти, медицини, культурного різноманіття, яка цінує істо-
ричну спадщину.

ОЦІНКА «ПОЗИТИВНО»
30 липня заступник голови Бучанської районної державної 
адміністрації Максим Петльований проінспектував хід вак-
цинації у Макарові.

З метою інспектування процесу щеплення населення Мака-
рівської територіальної громади проти гострої респіраторної 
хвороби COVID – 19. Заступник Голови Бучанської район-
ної державної адміністрації Максим Петльований відвідав 
Медичний центр «Доступна медицина», який знаходиться за 
адресою м. Макарів, вул. Богдана Хмельницького, 62-А (кор-
пус 2).
Представник райдержадміністрації відмітив – вакцинація 
проходить організовано, в приміщенні є зал для очікування, 
щеплення й перебування після процедури, прийом пацієнтів 
здійснюється за попереднім записом. Переважно мешканці 
громади робили щеплення вакциною «Moderna». Станом на 
14 годину було провакциновано 75 пацієнтів.
Користуючись нагодою, Бучанська районна державна ад-
міністрація щиро подякувала медикам за оперативність та 
відданість своїй справі, і закликала жителів Макарівської те-
риторіальної громади вакцинуватися.
Раніше Макарівська селищна рада також закликала мешкан-
ців вакцинуватись, оголошення про час та умови вакцинації 
можна було знайти як у соціальних мережах, так і в вигляді 
паперових оголошень у населених пунктах громади.

НАСЛІДКИ НЕГОДИ
29 липня територією Макарівської громади пройшла не-
года. Над ліквідацією її наслідків посилено працювали усі 
комунальні служби. 
На жаль, за лічені хвилини буревій приніс чимало біди у 
нашу громаду – повалені дерева, поламані покрівлі, обірвані 
елетродроти, підтоплені  вулиці і домогосподарства. 

Всі комунальні служби громади працювали у посиленому ре-
жимі. Представники енергопостачальної компанії намагали-
ся відновити електроенергію, але у деяких населених пунк-

тах світла не було кілька днів, оскільки розривів було 
надзвичайно багато. 

СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ
14 вересня 2020 р. світовий лідер у сфері управління ре-
сурсами компанія «Veolia» спільно з компанією «Nestle» в 
Україні  оголосили про старт проєкту роздільного збору від-
ходів на території Макарова. 
Метою проєкту є розвиток інфраструктури збору та пере-
робки відходів і загальне підвищення рівня збору вторинної 
сировини. 

Працівники ГФ «Макарівська муніципальна інспекція» по-
стійно проводять роз’яснювальну роботу серед населення 
щодо правильного сортування відходів.
Закликаємо всіх долучатися до роздільного збору відходів, 
щоб зробити свою громаду чистою.
Майбутнє без сміття – це наша спільна відповідальність.

МІЖНАРОДНИЙ ЕТНОФЕСТИВАЛЬ 
«КОЛОДАР» 

30 липня – 1 серпня Славутчина святкувала ІІ-ий Міжна-
родний етнофестиваль «Колодар».
Розпочався він урочистою ходою учасників колективів, які 
пройшлися центральною вулицею міста до основної локації.
Відкрили фестиваль гурт «TaRuta» разом зі славутським 
«Щедриком» спільним виконанням неймовірної пісні. На 
заході працювали різноманітні локації майстер-класів. А ще 
презентовано величезну кількість смаколиків та різноманіт-
них виробів.
Також на фестивалі звучали унікальні етновиступи колек-
тивів із різних куточків України. Макарівщину своїм ви-
ступом на фестивалі представив автентичний фоль-
клорний гурт «Барвінок» (керівник Олексій Заєць) з 
с. Фасова.
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ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ 
МАКАРІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!

7 СЕРПНЯ
Червона Слобода: вул. Лесі Українки, Лісовий, Заводська, Дружби, Садова, 
Лісова (8.00–20.00).
Пашківка: вул. Шевченка (8.00–20.00).
Вишеград: вул. Київська (8.00–20.00).
Маковище: вул. Ватутіна (8.00–20.00).
Липівка: вул. Кузьменка, Шевченка, Дружби (8.00–20.00).
Лозовик: все село (8.00–20.00).

8 СЕРПНЯ
Гавронщина: все село (6.00–20.00).
Плахтянка: вул. Жовтнева, Ватутіна, Коцюбинського, Чапаєва, Кавказька, Лу-
гова, трансформаторна підстанція в полі (6.00–20.00).
Червона Гірка: вул. 1 Травня, Франка, Шевченка, трансформаторна підстанція 
в полі, Ковпака, Соснова (6.00–16.00).
Маковище: вул. Садова, Набережна, Жовтнева, Корабельна (6.00–16.00).
Макарів: вул. Садова, Шевченка, Абрикосова, Житня, Б. Хмельницького, Сту-
са, Бондаренка, Лесі Українки, Волощенка, Туптала, Черешньових, Озерна, 
Ярослава Мудрого, Свободи (6.00–20.00).
Андріївка: вул. Шевченка, 1 Травня, О.Меля, трансформаторна підстанція в 
полі (6.00–16.00).
Липівка: вул. Шевченка, Київська, Миру, Коцюбинського (8.00–20.00).
Наливайківка: вул. Лісова, Центральна, Шевченка, Жовтнева (8.00–20.00).
Зурівка: вул. Горького, Дачна (8.00–20.00).

9 СЕРПНЯ
Гавронщина: вул. Київська, Миколаївська, Жовтнева, Товстоліська, Шевченка, 
1 Травня, Польова (6.00–16.00).
Плахтянка: вул. Жовтнева, Ватутіна, Коцюбинського, Чапаєва, Кавказька, Лу-
гова, трансформаторна підстанція в полі (6.00–16.00).
Червона Гірка: вул. 1 Травня, Франка, Шевченка, трансформаторна підстанція 
в полі, Ковпака, Соснова (6.00–16.00).
Маковище: вул. Садова, Набережна, Жовтнева, Корабельна (6.00–16.00).
Андріївка: вул. Шевченка, 1 Травня, Меля, трансформаторна підстанція в полі 
(6.00–16.00).
Макарів: вул. Садова, Абрикосова, Житня (6.00–16.00).
Копилів: вул. Київська, Білоцерківська, Жовтнева, Шевченка, Макарівська, 
Мигринівка, Жовтнева, Садова, Польова (8.00–17.00).
Калинівка: вул. Київська (8.00–17.00).
Мар’янівка: вул. Шкільна, Пролетарська, Колгоспна, Львівська, Дрогобицька, 
Роздільна, Залізнична, Агробудівельна, Бродівська (8.00–20.00).

10 СЕРПНЯ
Карашин: вул. Рівненська (6.00–16.00).
Копилів: вул. Миру, Жовтнева, Шевченка, Київська, Лісова, Польова, Черни-
шівка, Механізаторів (9.00–17.00).
Кодра: вул. Шевченка, Ковпака, Центральна, Миру, Лісова (10.00–17.00).

11 СЕРПНЯ
Гавронщина: вул. Київська, Миколаївська, Жовтнева, Товстоліська, Шевченка, 
1 Травня, Польова (6.00–16.00).
Плахтянка: вул. Жовтнева, Ватутіна, Коцюбинського, Чапаєва, Кавказька, Лу-
гова, трансформаторна підстанція в полі (6.00–16.00).
Червона Гірка: вул. 1 Травня, Франка, Шевченка, трансформаторна підстанція 
в полі, Ковпака, Соснова (6.00–16.00).
Маковище: вул. Садова, Набережна, Жовтнева, Корабельна (6.00–16.00).
Андріївка: вул. Шевченка, 1 Травня, Меля, трансформаторна підстанція в полі 
(6.00–16.00).
Макарів: вул. Садова, Абрикосова, Житня (6.00–16.00).
Мар’янівка: вул. Шкільна, Пролетарська, Колгоспна, Львівська, Дрогобицька, 
Роздільна, Залізнична, Агробудівельна, Бродівська (8.00–20.00).
Плахтянка: вул. Комунарська, Речицька, Сокирянська, Новоселицька, Кав-
казька, Кільменецька, Буковинська, Коцюбинського, Жовтнева, Чапаєва 
(9.00–17.00).

12 СЕРПНЯ
Гавронщина: вул. Київська, Миколаївська, Жовтнева, Товстоліська, Шевченка, 
1 Травня, Польова (6.00–20.00).
Плахтянка: вул. Жовтнева, Ватутіна, Коцюбинського, Чапаєва, Кавказька, Лу-
гова, трансформаторна підстанція в полі (6.00–20.00).
Червона Гірка: вул. 1 Травня, Франка, Шевченка, трансформаторна підстанція 
в полі, Ковпака, Соснова (6.00–16.00).
Маковище: вул. Садова, Набережна, Жовтнева, Корабельна (6.00–16.00).
Андріївка: вул. Шевченка, 1 Травня, Меля, трансформаторна підстанція в полі 
(6.00–16.00).
Макарів: вул. Садова, Абрикосова, Житня, Довга, Шляхетська, Нова, Маяков-
ського, Щаслива, Ковпака, Миру, Черняховського, Лесі Українки, Туптала, Б. 
Хмельницького, Димитрія Ростовського (6.00–20.00).
Червона Слобода: вул. Лесі Українки, Жовтнева, Набережна, Шевченка, По-
льова, Крайова, Дачна (8.00–20.00).

13 СЕРПНЯ
Небелиця: вул. Старий Шлях, Миру, Дружби, 1 Травня, Шевченка, Молодіжна 
(8.00–20.00).
Юрів: вул. Шкільна, Садова, Грушевського, Вишнева (8.00–20.00).
Копіївка: вул. Радгоспна, Пилипа Орлика, Івана Франка, Лесі Українки (8.00–
20.00).

У цей період МОЖЛИВЕ відключення електроенергії на вулицях зазначених 
населених пунктів!

Інф. «МВ».

За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК Київські регіональні 
електромережі» з 7 по 13 серпня будуть проводитися планові 
технічні роботи на електромережах Макарівської громади:

ПРАЦЮЮТЬ В ГРОМАДІ
« М О Н О Л І Т - Б Р У К »

П’ять років у с. Королівка на території колишнього колгоспу працює підприємство «Моноліт-Брук». 
На численні прохання читачів, ми детальніше дізналися про це виробництво. Нашим гідом по виробни-

цтву була директор Тетяна Булах.
Компанія «Моноліт-Брук» виникла на Івано-Франків-
щині та працює на ринку України з 1999 р. З 2006 р. 
компанія співпрацює з «Епіцентром» і «Новою лінією».
Після початку співпраці з «Епіцентром», виникла не-
обхідність створення виробництва ближче до Києва, 
оскільки логістика в понад 150 кілометрів для такої 
продукції не є вигідно. Вибір пав на Королівку.

Запуск виробництва на Макарівщині відбувся через три 
роки після приходу в село. Протягом цих трьох років 
йшло облаштування території колишніх конюшень. У 
2021 р. була запущена друга лінія виробництва. Дуже 
сильно збив ритм налагодженню повноцінного вироб-
ництва карантинний період. Станом на липень 2021 
потужність заводу складає 2–3 тис. м2 на добу. Але її 
планують збільшувати.
Завод у Королівці єдиний з підприємств «Моноліт-Брук» 
в центральному регіоні України. На сьогодні на вироб-
ництві задіяно понад 30 робітників. 99% – це місцеві. 
Зараз завод працює у дві зміни, планується найближчим 
часом перейти на три. Тетяна Миколаївна говорить, що 
на виробництві є дефіцит професійних робітників. А 
тому «Моноліт-Брук» запрошує бажаючих на роботу.

Перед прийняттям на завод робітники проходять нав-
чання, оскільки процес виготовлення бруківки тут пов-
ністю комп’ютеризований і автоматизований. На ви-
робництві використовується сучасне технологічне 
обладнання німецької фірми «Zenith», яке здатне виго-
товляти понад 50 видів продукції і особливістю якого є 
виробництво бруківки 100 і 120 мм, що дає можливість 
задовольнити будь-які потреби клієнтів.
Профілюючим продуктом на виробництві у Королівці є 
високопресована бруківка для усіх видів покриття. Ви-
бір матеріалу залежить від майбутнього навантаження: 
бруківка завтовшки 40 мм призначена для пішохідного 
руху, у 60 мм витримує рух легкових автомобілів, у 80 
мм – інтенсивний рух транспорту, а 100 і 120 мм – 
особливі навантаження.

Так, бруківку з вишуканим малюнком «Старе місто» 
обирають для будь-якого призначення, «Симфонія» і 
«Гантель» чудово підійде для автостоянок і проїжджих 
територій; «Трапеція» і «Хвилька» гарно виглядають 
біля житлових будинків. Загалом у Королівці виготовля-
ється понад 30 видів бруківки.
Лінійка широкоформатної плитки «Моноліт-Брук» роз-
роблена за сучасними тенденціями з використанням 
вишуканої гами «Колор-мікс». Загалом у Королівці на 
виробництві споживачам пропонують понад 20 кольо-

рових гам.
Крім бруківки виготовляють в Королівці дорожні і тро-
туарні бордюри, палісади «півмісяць» і «квадрат», а від-
недавна ще й бордюр садовий та східці.

Також роблять в Королівці водостоки, будівельні блоки, 
квітники та системи огорожі. За словами Тетяни Мико-
лаївни, особливим попитом користується огорожа 
«Кая», яка зовні нагадує камінь пісковик і гармонійно 
поєднується з довкіллям. Така огорожа швидко монту-
ється , є міцною і довговічною.
Крім магазині «Епіцентр» і «Нова лінія», придбати 
продукцію королівського заводу можна в будівельних 
магазинах Макарова і Бородянки. За кордон подібну 
продукцію вивозити не доцільно. А тому покривається 
лише ринок України.
Практикується також виготовлення під замовлення, але 
лише товару з каталогу. Мінімальне замовлення – 500 
м2.
Вся продукція в Королівці сертифікована, а під час па-
кування вона брендується.

Якщо ви забажаєте придбати бруківку через відділ збуту 
в Києві, то вам навіть порекомендують бригаду для її 
укладання. 
Такий товар як бруківка є популярною в Україні. Але за 
слова Тетяни Булах, вона була б ще популярнішою якби 
споживач був більш платоспроможним, адже бруківка 
не дешевий продукт. Поруч з цим вона є більш прак-
тичною за інші види покриття. Візьмемо для прикладу 
ремонтні роботи. Бруківку під час заміни комунікацій 
легко прибрати, а потім знову укласти., чого не можна 
зробити з тим же асфальтом.

Конкуренти на українському ринку у «Моноліт-Брук» є, 
але не скажеш що досить багато. Підприємств з подіб-
ною продукцією можна порахувати на пальцях двох 
рук.

Інф. «МВ».
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НАШЕ ІНТЕРВ’Ю
Петро ПОЛИВАЧ: «НАШОГО ЗАРИБЛЕННЯ, НА ВОДОЙМУ ТАКОГО 

РОЗМІРУ, НЕДОСТАТНЬО»
Двічі на рік у соціальних мережах 

можна прочитати новину про зари-

блення активістами водосховища у 

Гавронщині. У одного з активістів 

Петра ПОЛИВАЧА ми вирішили 

більш детальніше дізнатися про цю 

акцію. Сподіваємося, після нашого 

спілкування, активних учасників 

зариблення стане більше.

– Пане Петро, розкажіть 
читачам про своє захоплен-
ня рибною ловлею.
– У 2012 р. я у Макарові від-
крив магазин «Рибна лавка», де 
можна придбати різноманітні 
рибацькі снасті. Також уже 7 
років займаємося зарибленням 
водосховища у Гавронщині.
– Що Вас підштовхнуло за-
йнятися зарибленням Здви-
жа?
– Поштовхом до цього проєк-
ту стали розмови з місцевими 
рибалками, які приходили до 
нашого магазину та скаржи-
лися на відсутність хороших 
місць для риболовлі поблизу 
Макарова.
– Зарибленням яких во-
дойм, крім Здвижа, ви ще 
займалися?
– Ми поки що займаємося лише зарибленням Здвижа, але 
знаю що є активні мешканці в громаді, які зариблюють во-
дойми у своїх населених пунктах: Комарівка, Липівка, Паш-
ківка. У цих селах мешканці створили спілку рибаків, разом 
збирають кошти і самостійно зариблюють водойми.

– Спостереженнями, порадами щодо зариблення з 
представниками сільських спілок маєте?
– Так, обмінюємся думками. 
– Розкажіть детальніше про процес зариблення.
– У самому процесі зариблення нічого складного. Процес 
має відбуватися на весні, або восени. Риба важко переносить 
жару. А тому краще її перевозити коли прохолодніше на ву-
лиці. Рибу купуємо на водоймах, які спеціально займаються 
її вирощуванням. Купуємо від малька (20 грам), до живої 
риби (близького 1 кг).
– Якими видами риби зариблюєте Здвиж?
– Карась, короп, білий амур, лящ.
– Розкажіть хто бере участь у процесі зариблення 
спільно з Вами.
– Ми маємо в магазині постійних покупців, які активно та 
регулярно нам допомагають. Кошти збираємо на базі мага-
зину «Рибацька лавка». ми робимо оголошення в магазині 
про дату майбутнього зариблення і пропонуємо взяти участь 
у придбанні риби. 

Також допомагають нам хлопці з Макарова, які мають дос-
від продажу живої риби. У них є наявна техніка, яка дає 
можливість безпечно доставити рибу до Макарова.
Тобто у процесі беруть участь різні люди. Хтось допомагає 
фінансово, хтось – технікою, а хтось безпосередньо участю.
Але як показав цей рік, поінформованість про зариблення у 
нас ще не налагоджено. Будемо над цим працювати. 
– Нещодавно нам стало відомо, про участь у проце-
сі зариблення Вадима Корунського. Розкажіть про це 
детальніше.
– З Вадимом Корунським я познайомився кілька місяців 
тому у нашому магазині. Він учасник і переможець міжна-
родних турнірів по спортивній ловлі коропа. У нього також 
наболіле питання щодо відсутності хорошого місця для ри-
боловлі.
Після спілкування він запропонував в магазині реалізовувати 
його власний товар, а всі вирученні кошти передає на про-
цес зариблення.
Від тепер у нас в магазині, всі бажаючі можуть придбати 
запатентований Вадимом Корунським винахід для кращої 
риболовлі. А на отримані кошти ми придбаємо рибу.
– З утворенням Макарівської громади змінилося від-
ношення влади до процесу зариблення?
– Чи змінилося ставлення, говорити ще рано, пройшло 
поки що мало часу. Наскільки мені відомо, у керівництва 
громади є плани щодо процесу зариблення, але як він буде 
реалізований побачимо трішки пізніше.
– Чи підраховували Ви фактичний вилов на водоймі де 
проводили зариблення?
– Це зробити не можливо. Промисловий вилов відсутній, 
а приватний ніхто не контролює. Інспектори по рибалці в 
громаді відсутні. І лише спілкуючись з рибалками, ми дізна-
ємося про вилов тієї чи іншої риби, певних розмірів. Але од-
нозначно можу сказати, що нашого зариблення, на водойму 
такого розміру, недостатньо.

– А як боритеся з нелегальним виловом на водосхови-
щі?
– З нелегальним виловом у нас борються свідомі рибалки, 
які знайшовши сітку ріжуть і витягують її. Про рейди по 

відлову браконьєрів у нас на во-
досховищі я не чув. 
Хотілося щоб з часом до цього 
процесу долучилося керівництво 
громади. 
– З яким найбільшими про-
блемами Ви зіткали у процесі 
зариблення?
– Як я уже говорив, найбільша 
проблема, з нашої сторони, мало 
інформації про саму акцію. 
– Ви сказали, що риби, яку 
запускаєте, мало для водосхо-
вища. Чи проводилися підра-
хунки, скільки потрібно риби 
для цієї водойми?
– Підрахунок необхідної риби 
зараз провести не важко. Зараз в 
інтернеті легко знайти норми для 
1 гектара водойми. 
Але поруч з цим на власному 
досвіді уже помітили, що чим 

більше риби тим більше справжніх рибалок. Чим більше до-
бросовісних рибалок тим менше браконьєрів. Чим менше 
браконьєрів, тим більше риби у водоймі. Тобто чим більше 
будемо зариблювати, тим швидше водойма сама себе вилі-
кує.

– Насамкінець розкажіть нашим читачам куди звер-
татися, якщо вони бажають взяти участь в процесі за-
риблення і коли відбудеться найближча акція.
– Акцію попередньо плануємо на жовтень. А звертатися 
потрібно в магазин «Рибацька лавка» у Макарові на вул. 
Димитрія Ростовського 37 б, на -1 поверсі торгового центру 
«Фаворит». У магазині є продавці, які приймуть будуть яку 
допомогу та зафіксують її. 
– Ваші побажання рибалкам, які читають нашу газету. 
– Всім рибалкам та читачам газети «Макарівський вісник» 
бажаємо – ВЕЛИКИХ ХВОСТІВ!

– Дякую за спілкування.
– Дякую за запитання.

Спілкувався Віталій ГЕДЗ.
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:::::  МАНДРУЄМО МАКАРІВЩИНОЮ  :::::

НА ФУТБОЛЬНИХ АРЕНАХ

Н А Л И В А Й К І В С Ь К І  Д У Б И
Продовжуємо мандрувати Макарівщиною. Цього разу ми пропонуємо Вам відвідати два дуби, що знаходяться Наливайківці. 

У 2021 р. було розпочато процедуру надання цим деревам статусу ботанічної пам’ятки місцевого значення.
Один дуб росте праворуч, на в’їзді до Наливайків-
ки. Другий – на шляху в Почепин, поблизу «Ма-
карів-Агробуд».
Вік дуба на початку села – понад 450 років. Він 
був свідком історичного минулого нашого краю. 
Найстаріший дуб є і найбільшим. Його висота по-
над 25 метрів, і у найбільшому місці він охоплен-
ня понад 5 м.
Дуб, що росте на шляху до Почепина має вік 
близько 200 років. Його висота понад 16 метрів, а 
охоплення – понад 4 метри.
Дуби ростуть в легкодоступному для огляду місці. 
Щитів з інформацією поблизу них ще немає, але 
сподіваємося, що уже найближчим часом вони бу-
дуть встановлені.
У цілому, на нашу думку, такі визначні дерева Ма-
карівщини заслуговують на увагу й повагу.
Придивіться до цих фото! Кожне вікове дерево не-
мов незвіданий, загадковий космос! 
Люди тут виключно для розуміння масштабу!

Інф. «МВ».

– Закінчилося перше коло, ви зіграли 6 матчів в дома, чи не буде тепер друге коло 
важчим без підтримки?
– На мою думку у другому колі нам буде трішки легше, оскільки гравці вже добре ознайо-
милися, в деякій мірі зігралися – ну і мені вже легше орієнтуватися зі складом та що від 
кого вимагати! Що стосується вболівальників, то я сподіваюся, що вони поїдуть підтримувати 
команду!
– Які позиції потрібно посилювати в команді, щоб підніматися в турнірній табли-
ці?

– Я не бачу сенсу в підсилені команди на даному етапі, 
вважаю що буде набагато краще щоб досвіду набиралися 
хлопці, які відіграли перше коло. І сподіваюся, що вони 
віднесуться більш відповідально до матчів.
– Незабаром у Наливайківці відкриють поле, яке не-
має аналогів в Макарівській громаді. На твою думку 
це дасть поштовх до розвитку дитячого спорту в селі?
– Такою новиною я дуже задоволений – це дуже класно. 
Звісно дітлахи матимуть набагато кращі умови для гри! 
Штучне поле дозволить грати навіть ранньої весни і пізньої 
осенні! Можна буде проводити різні турніри в громаді, як 

для юнаків так і дорослих. Не кожне село Макарівщини може похизуватися таким полем.
– Ти зараз займаєшся з дітлахами футболом. Як багато у тебе вихованців? Хто був 
ініціатором тренувань?
– Коли провожу тренування команди, менші хлопчаків завжди приходять просять щоб ми їх 
взяли до себе, але я їм даю вправи паралельно. Більше з ними займається Олег Омельчука, він 
на жаль травмувався перед початком чемпіонату. Тож адаптацію з юним поколінням йому 
проводити легше і юнаків трішкі научить. На стадіон, з бажанням займатися, приходить 
близько десятка юнаків
– Наскільки мені відомо «Іскра» тісно співпрацює з представниками влади в селі і 
підприємцем Іваном Осюком. А хто ще допомагає команді? Чи обговорювали ви зі 
спонсорами ремонтні роботи на місцевому стадіоні?
– Команду підтримують та допомогають староста села Маргарита Терехова, спеціаліст І кате-
горії відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Макарівської 
селищної ради Ольга Домашенко, ТОВ «Осиково ІО.», ТОВ «Аеропракт», ТОВ «Ікс-Техно», 
ПП «Макарів-Агробуд», підприємці: Сергій Омельченко, Лариса Омельчук, Микола Голота, 
Микола Рябчук, Валентин Омельченко, Іван Міщенко, Петро Швець.
На сьогодні ми уже розпочали реконструкцію стадіону, сподіваємось, що незабаром уже 
будемо грати на оновленому стадіоні! 
Також особливу подяку команда висловлює нашим дівчатам з групи підтримки «Іскорка».
– Дякую. Бажаю перемог у другому колі.
– Дякую, Вам за запитання.

Спілкувався Віталій ГЕДЗ.

Організатори, заздалегідь, команди розділили на дві групи. Слід зазначити, що вікова кате-
горія учасників турніру була 35+. Матчі проходили у скороченому форматі 7+1. Грали два 
тайми по 15 хвилин. У півфіналах та фіналі, у випадку нічийного результату, мали пробивати 
серію пенальті.
Першими на поле у групі А вийшли «Альта-2003» (Макарів) та «Альтіс» (Копилів). Супер-
ники переможця не визначили – 0:0. Паралельно у групі Б грали «Факел» (Мотижин) та 
«Ситняки». Мінімальну перемогу святкували мотижинці – 1:0. У другому матчі цієї ж групи 
«Партизан» з Кодри з таким же рахунком переміг «Ветеран 45+» з Макарова. Цікавим вия-
вився другий матч у групі А, де зійшлися «Бордо» з Бородянки та «Ветеран 35+» з Макарова. 
Забігаючи наперед, відзначимо, що саме гості з Бородянки у більшості вболівальників були 
фаворитами турніру. Але розпочали вони його з поразки від ветеранів з рахунком 1:0.
Після перемоги над «Бордо», на емоційній хвилі, макарівські «молодші» ветерани могли 
перемогти і «Альтіс», але поперечка і стійка прийшли на допомогу копилівцям – 1:1. А ось 
«Альта-2003», яка мала досить таки сильний склад, дві інші ігри в групі провалила, і спочатку 
програла «Бордо» 0:3, а потім і «Ветерану 35+» 0:1.
Таким чином, перед заключною грою у групі А «Бордо» – «Альтіс». На місце в півфіналі 
претендували три команди «Ветеран 35+» (4 очки), «Бордо» (3 очки) та «Альтіс» (2 очки). 
Як результат, гра між бородянцями та копилівцями вилилася у справжній бій та закінчилася 
мінімальною перемогою «Бордо» 1:0. «Альтісу» вдалося наприкінці гри зрівняти рахунок, 
проте рефері гол не зарахували, чим викликали шквал емоцій у гравців з Копилова.
У групі Б кодрянський «Партизан» майже повторив результат макарівської «Альти-2003», 
після стартової перемоги «партизани» зазнали дві поразки – 0:1 з «Ситняками» та 0:3 з 
«Факелом». У свою чергу мотижинці здобули три перемоги у групі крім «Ситняків» та «Пар-
тизана», вони переграли «Ветеран 45+» з рахунком 1:2 і тим самим забезпечили собі перше 
місце у групі. А от доля другого місця вирішувалася в останній грі групи між «Ветеран 45+» 
та «Ситняками». Обом командам потрібна була перемога, проте рахунок довго тримався ні-
чийним і лише на останніх хвилинах ситняківці схили шальки терезів на свою користь – 2:1.
За результатами групових матчів, у півфінальні переможців визначали у парах «Факел» – 
«Бордо» й «Ветеран 35+» – «Ситняки». 
У боротьбі бородянської та мотижинської команди переможця було визначено єдиним заби-
тим голом. Його на свій рахунок записав гравець «Бордо» Олександр Шома.
У другому півфіналі макарівська команда, на перший погляд, досить легко розібралася з сит-
няківським колективом – 2:0. Дубль на свій рахунок записав Олексій Корнеєв.
Матч за І-ше місце та за ІІІ-тє місце повторив стартові ігри у групах А і Б. Відразу скажемо, 
що призові матчі були цікавими, але боротьби у них вже не було, що і вилилося у фінальні 
рахунки. У битві за бронзу «Факел» переміг 4:1, а у боротьбі за золото «Бордо» 3:0.
Таким чином, перший Відкритий кубок Макарівської громади серед ветеранів дістався 
гостям з Бородянки. Друге місце посіла команда «Ветеран 35+» і третє «Факел».
Крім командних призів, були вручені і персональні нагороди.
Кращим голкіпером турніру визнали Олександра Яценка («Бордо»), кращим бомбардиром, 
забивши 5 м’ячів, став Олексій Корнеєв («Ветеран 35+»), а кращим гравцем визнали Андрія 
Кожедуба («Факел»).
Всі учасники турніру були задоволенні організацією змагань і виразили побажання зробити 
Відкритий кубок традиційним для Макарівської громади.

Інф. «МВ».
Фоторепортаж на стор.  8–9.

ПІДГОТОВКА ДО ДРУГОГО КОЛА
Користуючись паузою в Об’єднаному чемпіонаті, ми вирішли поспілкуватися з 

представниками команд Макарівської громади та дізнатися про підготовку до другого 
кола. Першим дав згоду на розмову граючий тренер та капітан наливайківської «Іскри» 

Руслан ЛАЗЕБНИЙ.

ПРЕМ’ЄРНИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ТУРНІР
В останній день липня на Центральному стадіоні ім. М.Х. Бруквенка було досить таки 

людно. У цей день тут Макарівська федерація футболу, за сприяння Макарівської селищної 
ради, вперше проводила Відкритий кубок Макарівської громади з футболу серед ветеранів. 

Поборотися за трофей до Макарова приїхало вісім команд.
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Схід Сонця 05:40       Захід Сонця 20:32
Тривалість дня 14:52

ПОНЕДІЛОК, 9 серпня

Вівторок, 10 серпня

Схід Сонця 05:42 Захід Сонця 20:30
Тривалість дня 14:48

серела,  11 серпня

Схід Сонця 05:43 Захід Сонця 20:28
Тривалість дня 14:45

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.

7 СЕРПНЯ 1932 р. – ПОЧАТОК МАСОВОГО ВБИВСТВА

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з “1+1”
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,1
6:45,19:30,4:40 ТСН
9:25,10:20,3:35,5:30 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:05 Твiй день
14:45 Одруження наослiп
17:00 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана”
20:18 ПроCпорт
20:20 Т/с “Папiк”
22:50,2:15 Т/с 
“Сидоренки-Сидоренки”
0:25 Трилер “Тихе мiсце”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Т/с “Опер за 
викликом 3”
9:05 Х/ф “211”
10:50 Х/ф “П`ятий вимiр”
13:00,19:30 Загублений свiт

17:55 Секретнi матерiали
18:15 Спецкор
18:50 ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
20:20 Т/с “Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2”
22:30,0:05 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
1:55 Х/ф “Унiверсальний 
агент”
3:20 Помста природи
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Елвiн i 
бурундуки”
10:45 Х/ф “Чак i Ларрi - 
тепер одруженi”
13:00,18:00 4 весiлля
15:00,2:15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
16:00,3:05 Панянка-

селянка
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
2:35 Х/ф “Пограбування”
4:25 М/ф
5:00 Телемагазин
5:30,22:15 “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 
Стосується кожного
12:25 Х/ф “Агент Лев”
14:25 Х/ф “Жаднюка”
16:05 Чекай на мене. 
Україна
20:00 Подробицi

21:00 Х/ф “Велика 
перерва”
0:00 Т/с “Батькiвський 
iнстинкт”
2:00 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:00 Kids` Time
6:00 М/с “Том i Джерi”
7:05 Орел i решка
9:10 Т/с “Надприродне”
10:50 Х/ф “Зорянi вiйни: 
Останнi джедаи”
13:50 Х/ф “Зорянi вiйни: 
Ськайуокер. Схiд”
16:45 Т/с “Будиночок на 
щастя”
19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф “Парочка 
копiв”
23:05 Х/ф “Кiану”
1:10 Вар`яти
2:50 Служба розшуку дiтей
2:55 Зона ночi

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

10:05 Слiдство ведуть 
екстрасенси
13:05,14:50 Т/с “Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiкна-
Новини
15:40,18:05 Т/с “Слiд”
19:05 Супербабуся
20:15,22:50 Т/с “Щаслива 
попри все”
1:25 Детектор брехнi

ICTV
4:30 Скарб нацiї
4:40 Еврика!
4:45 Служба розшуку дiтей
4:50 Громадянська оборона
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:10,19:25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
10:25,13:15 Х/ф “Горець”
12:45,15:45 Факти. День
13:25 Х/ф “Грошовий 
поїзд”
16:15 Х/ф “Iгри патрiотiв”
18:45,21:05 Факти. Вечiр
20:10,21:30 Т/с “Пес”

22:35 Х/ф “Довгий 
поцiлунок на добранiч”
1:05 Х/ф “Дочка генерала”
2:55 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 
Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Агенти 
справедливостi
14:30,15:30,2:00 Iсторiя 
одного злочину
20:10 Говорить Україна
21:00,23:10 Т/с “Капiтан”
0:10 Велика деолiгархiзацiя
1:30 Телемагазин

НТН
4:45,5:00 Top Shop
5:45 Таємницi 
кримiнального свiту
7:05 Т/с “Третього не 
дано”
10:45,13:00,19:30 Т/с “CSI: 
Маямi”
12:30,16:30,19:00,2:55 
Свiдок
14:50,17:00,3:25 
Випадковий свiдок
17:50 Таємницi свiту
18:20 Свiдок. Агенти
23:00 Т/с “Слiпа зона”
0:45 Х/ф “Tри дев`ятки”
3:30 Речовий доказ
4:30 Правда життя. 

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з “1+1”
7:00,8:00,9:00,12:00,14:0
0,16:45,19:30,4:45 ТСН
9:25,10:20,4:00,5:35 
Життя вiдомих людей
11:15,12:20,14:05 Твiй 
день
14:45 Одруження 
наослiп
17:00 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана”
20:18 ПроCпорт
20:20 Т/с “Папiк”
22:50,2:40 Т/с 
“Сидоренки-Сидоренки”
0:25 Х/ф “Зiткнення з 
безоднею”

КАНАЛ “2+2”

6:00 Х/ф “Людина 
президента”
7:55 Х/ф “Людина 
президента 2”
9:50 Т/с “Мисливцi за 
релiквiями”
11:45 Загублений свiт
17:55 Секретнi 
матерiали
18:15,3:50 Спецкор
18:50,19:30,4:20 ДжеДАI
19:25 Спорт Тайм
20:30 Т/с “Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2”
22:45,0:20 Т/с “CSI: 
Мiсце злочину”
2:10 Х/ф “Хижак 2”
4:50 Помста природи
5:45 Телемагазини

ТЕТ

6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Елвiн та 
бурундуки 2”
10:45 Х/ф “1+1”
12:55,18:00 4 весiлля
15:00,2:15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:05 Панянка-
селянка
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
2:35 Ризиковане життя. 
Кавоманiя
3:15,18:00,19:00 
Стосується кожного
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: Тiльки 
для твоїх очей”
15:00,15:45,2:00 Речдок
16:30 Речдок. Особливий 
випадок
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Велика 
перерва”
0:05 Т/с “Батькiвський 
iнстинкт”

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:00 Kids` Time
6:00 М/с “Том i Джерi”
7:05 Орел i решка
9:10 Т/с “Надприродне”
11:50 Аферисти в 
мережах
14:00 Х/ф “Хан Соло”

16:50 Т/с “Будиночок на 
щастя”
19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф 
“Невразливий”
23:10 Х/ф “Скло”
1:50 Вар`яти
2:55 Зона ночi

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

ICTV
4:15 Скарб нацiї
4:25 Еврика!
4:30 Факти

4:50,20:20 Громадянська 
оборона
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
10:10,22:30 Дизель-шоу
11:45,13:15,0:00 На 
трьох
12:45,15:45 Факти. День
13:20,21:30 Т/с “Пес”
16:15 Х/ф “Довгий 
поцiлунок на добранiч”
18:45,21:05 Факти. Вечiр
1:20 Х/ф “Очi дракона”
2:45 Я зняв!
КАНАЛ “УКРАЇНА”
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Агенти 
справедливостi
14:30,15:30 Iсторiя 

одного злочину
20:10 Говорить Україна
21:00,23:10 Т/с 
“Капiтан”
0:20,2:00 Т/с “Вiкно 
життя”
1:30 Телемагазин
2:50 Гучна справа
3:35 Реальна мiстика

НТН
6:20 Таємницi свiту
6:55 Свiдок. Агенти
7:50,14:50,17:00,2:50 
Випадковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00,
2:15 Свiдок
9:00 Страх у твоєму домi
10:50,13:00,19:30 Т/с 
“CSI: Маямi”
17:50 Будьте здоровi
23:00 Т/с “Слiпа зона”
0:40 Легенди 
бандитського Києва
1:40 Реальнi злочинцi
3:00 Речовий доказ
4:00 Правда життя

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з “1+1”
7:00,8:00,9:00,12:00,14:0
0,16:45,19:30,4:45 ТСН
9:25,10:20,3:40,5:35 
Життя вiдомих людей
11:15,12:20,14:05 Твiй 
день
14:45 Одруження 
наослiп
17:00 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана”
20:18 ПроCпорт
20:20 Т/с “Папiк”
22:50,2:20 Т/с 
“Сидоренки-Сидоренки”
0:25 Трилер “Дорогою”

КАНАЛ “2+2”
6:00,18:50 ДжеДАI
6:10 Х/ф “На межi”

8:25 Х/ф “Команда А”
10:55 Т/с “Мисливцi за 
релiквiями”
12:50 Загублений свiт
17:55 Секретнi 
матерiали
18:15 Спецкор
19:20 Спорт Тайм
19:25 1 тур ЧУ з 
футболу. “Динамо” - 
“Минай”
21:25 Т/с “Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2”
22:25,0:15 Т/с “CSI: 
Мiсце злочину”
2:05 Т/с “Рекс 2”
2:50 Помста природи
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Елвiн i 

бурундуки 3”
10:45 Х/ф “2+1”
13:00,18:00 4 весiлля
15:00,2:15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,3:05 Панянка-
селянка
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
2:35 Ризиковане життя. 
Морозиво
3:20,18:00,19:00 
Стосується кожного
4:55 Телемагазин
5:25,22:15 “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: 
Восьминiжка”
15:00,1:55 Речдок
16:30 Речдок. Особливий 
випадок
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Велика 
перерва”
0:05 Х/ф “Весняний 
призов”

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:35 Kids` Time
6:00 М/ф
6:15 М/с “Том i Джерi”
7:40 Орел i решка
10:00 Т/с 
“Надприродне”
12:40 Аферисти в 
мережах
14:40 Х/ф 
“Невразливий”
16:55 Т/с “Будиночок на 

щастя”
19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф “Глибоке 
синє море”
23:05 Х/ф “Змiї на 
борту лiтака”
1:15 Вар`яти
2:50 Служба розшуку 
дiтей
2:55 Зона ночi

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

ICTV
4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!

4:25 Служба розшуку 
дiтей
4:30 Факти
4:50 Громадянська 
оборона
6:30 Ранок у великому 
мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
10:10,22:25 Дизель-шоу
11:45,13:15,0:00 На 
трьох
12:45,15:45 Факти. День
13:30,16:15,21:30 Т/с 
“Пес”
16:20 Х/ф “Важкий 
корпус”
18:45,21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
1:00 Х/ф 
“Американський 
гангстер”
3:45 Я зняв!

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

7:00,8:00,15:00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Агенти 
справедливостi
14:30,15:30 Iсторiя 
одного злочину
20:10 Говорить Україна
21:00,23:10 Т/с 
“Капiтан”
0:20,2:00 Т/с “Вiкно 
життя”
1:30 Телемагазин
2:50 Гучна справа

НТН
6:20 Будьте здоровi
7:50,14:50,17:00 
Випадковий свiдок
8:30,12:30,16:30,19:00 
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 
бандитського Києва

7 серпня 1932 року з’явилася спільна постанова Центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів СРСР «Про охорону майна державних підприємств, 
колгоспів і кооперації за зміцнення суспільної (соціалістичної) власності», відомий у народі як Закон «про п’ять колосків». Авторство постанови приписують особисто 

Сталіну.
Внаслідок злочинної політики «колективізації», яка почалася ще в 
середині 20-х. людей позбавили права власності на землю. Паралель-
но розкручувався маховик так званого «розкуркулення», спрямова-
ного на знищення всіх, хто саботував вступ до колгоспів. За кілька 
років колгоспників перетворили на рабів у найгірших традиціях 
кріпосного права, що, зрештою, завершилося Голодомором-геноци-
дом 1932-1933 років.
Сумнозвісний Закон «про п’ять колосків» став передвісником Голо-
домору. Він передбачав за розкрадання колгоспного майна (а таким 
вважалися навіть кілька колосків, які перезимували під снігом на 
полі) розстріл на місці та конфіскацію майна. За наявності пом’як-
шуючих обставин покарання передбачало 10 років ув’язнення в 
таборах. Амністія заборонялася. І це при тому, що за тодішнім 
законодавством навіть навмисне убивство каралося ув’язненням до 
10 років. А за крадіжку чужого майна давали до трьох місяців при-
мусових робіт.
Існувала також таємна інструкція (13 вересня 1932 р.) до постано-
ви про порядок застосування положень. Зокрема, ставилося завдан-
ня щодо «куркулів» застосовувати лише розстрільні статті. Хоча ана-
ліз кримінальних справ засвідчує, що 83% засуджених становила 
селянська біднота.
Закон «про п’ять колосків» не мав прецедентів у світовій історії. В 

тогочасних умовах він фактично забороняв людям розпоряджатися 
їжею. Українці опинилися у смертельній пастці: фантастичні плани 
хлібоздачі (а простіше – плани конфіскації зерна) прирікали селян 
на голодну смерть. Будь-які спроби врятуватися і приховати про-
дукти загрожували конфіскацією всього їстівного (за невиконання 
хлібоздачі) або розстрілом.

У містах заборонялося продавати хліб селянам. Їх не наймали на ро-
боту на промислові підприємства, їм забороняли переходити або пе-
реїжджати в Росію. Загороджувальні загони на кордонах з Польщею 
та Румунією розстрілювали втікачів. Українські села наповнилися 

партійними активістами та «буксирними бригадами» для обшуків 
і конфіскації харчів. Почали з’являтися «чорні дошки». Так було 
запущено механізм масового вбивства українських селян штучно 
спланованим голодом. Водночас підрозділи ДПУ провели масштаб-
ну кампанію «очищення» України від «петлюрівців» і «українських 
націоналістів» – в Україні у 1933 р. було арештовано більше людей, 
ніж у часи Великого терору.
За інформацією, оприлюдненою в 1988 році радянською газетою 
«Правда», за неповні п’ять місяців після прийняття Закону «про 
п’ять колосків», за його статтями було засуджено 54 645 осіб. З 
них 2110 – до страти. Карали і дітей, які намагалися знайти хоч 
якусь їжу.
Закон діяв до 1947-го, за ними засуджували людей також під час 
голоду 1946-1947 років. Хоча пік застосування кривавого закону 
припав саме на 1932-1933 роки.
Як наслідок, жертвами Голодомору-геноциду 1932-1933 років стали 
кілька мільйонів українців. Тоді як СРСР продовжував експортувати 
зерно за кордон (у 1932-му – 1,73 млн. тонн, у 1933-му – 1,68 
млн. тонн; у наступні роки більший показник було досягнуто лише 
в 1938-му). Цього цілком би вистачило, аби нагодувати всіх голо-
дуючих. До всього, купи зерна і картоплі, зібрані на залізничних 
станціях для вивезення в Росію, нерідко гнили просто неба.
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Схід Сонця 05:49            Захід Сонця 20:20
Тривалість дня 14:31

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 05:45 Захід Сонця 20:26
Тривалість дня 14:41

четвер, 12 серпня

Схід Сонця 05:46        Захід Сонця 20:24  
Тривалість дня 14:38

п’ятниця, 13 серпня

субота, 14 серпня

Схід Сонця 05:48 Захід Сонця 20:22
Тривалість дня 14:34

неділя,  15 серпня

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з “1+1”
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,
16:45,19:30,5:00 ТСН
9:25,10:20,4:20,5:50 Життя 
вiдомих людей
11:15,12:20,14:05 Твiй 
день
14:45 Одруження наослiп
17:00 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана”
20:18 ПроCпорт
20:20 Т/с “Папiк”
22:50 Т/с “Сидоренки-
Сидоренки”
0:25 Бойовик “Людина, 
яка бiжить”
2:25 Драма “Щоденник 
Сiмона Петлюри”

КАНАЛ “2+2”
6:00,18:50,2:35 ДжеДАI

6:10 Х/ф “Кiкбоксер”
8:05 Х/ф “Кiкбоксер 2”
9:55 Т/с “Мисливцi за 
релiквiями”
11:50 Загублений свiт
17:55 Секретнi матерiали
18:15,2:05 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
19:30 Т/с “Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2”
22:40,0:15 Т/с “CSI: Мiсце 
злочину”
3:05 Помста природи
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:00 Х/ф “Елвiн 
i бурундуки: 
Бурундумандри”
10:45 Х/ф “Менi б у 
небо”
12:50,18:00 4 весiлля

15:00 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд
16:00,3:15 Панянка-
селянка
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
2:30 “1961. Таємниця 
київського потопу”
3:25,18:00,19:00 
Стосується кожного
4:55 Телемагазин
5:25,22:15 “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 “Нiколи не 
говори “нiколи”

15:00,15:50,1:55 Речдок
16:30 Речдок. Особливий 
випадок
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Велика 
перерва”
0:05 Х/ф “Вийти замiж за 
капiтана”

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:15 Kids` Time
6:00 М/ф
6:15 М/с “Том i Джерi”
7:20 Орел i решка
10:15 Т/с “Надприродне”
12:05 Аферисти в мережах
14:10 Х/ф “Скло”
16:50 Т/с “Будиночок на 
щастя”
19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф “Шафт”
23:00 Х/ф “Цiна страху”
1:40 Вар`яти
2:55 Служба розшуку 
дiтей

СТБ
5:20 Т/с “Коли ми вдома”
6:05 Т/с “Комiсар Рекс”
10:00 Слiдство ведуть 

екстрасенси
13:05,14:50 Т/с “Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiкна-
Новини
15:40,18:05 Т/с “Слiд”
19:05 Супербабуся
20:15,22:50 Т/с “Щаслива 
попри все”
1:20 Детектор брехнi

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

1:00 Х/ф “Людина 
пiтьми”
2:45 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 
Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Агенти 
справедливостi
14:30,15:30 Iсторiя одного 
злочину
20:10 Говорить Україна
21:00,23:50 Т/с “Капiтан”
23:10 По слiдах
1:10,2:15 Т/с “Вiкно 
життя”
1:45 Телемагазин

3:25 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. 
Професiйнi байки
5:00 Top Shop

КАНАЛ “1+1”
6:30,7:10,8:10,9:10 
Снiданок з “1+1”
7:00,8:00,9:00,12:00,14:0
0,16:45,19:30,5:20 ТСН
9:25,10:20,4:35,6:05 
Життя вiдомих людей
11:15,12:20,14:05 Твiй 
день
14:45 Одруження 
наослiп
17:00 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана”
20:13 ПроCпорт
20:15 Одруження 
наослiп 7
22:15 Трилер “Час”
0:25 Комедiя “Бумеранг”
2:40 Х/ф “Зiткнення з 
безоднею”

КАНАЛ “2+2”

6:00,18:50,2:30 ДжеДАI
6:20 Х/ф “Кiкбоксер 3”
8:15 Х/ф “Три днi на 
втечу”
11:00 Т/с “Мисливцi за 
релiквiями”
12:55 Загублений свiт
17:55 Секретнi 
матерiали
18:15,2:00 Спецкор
19:25 Спорт Тайм
19:30 Х/ф “Фанфан-
Тюльпан”
21:20 Х/ф “Сахара”
23:55 Х/ф “Хижак”
3:00 Цiлком 
таємно-2017
3:25 Помста природи
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок

9:00 М/ф “Книга 
джунглiв 2”
10:15 Х/ф 
“Мексиканець”
12:45,18:00 4 весiлля
15:00,1:00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд
16:00,2:55 Панянка-
селянка
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
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
2:30 Запрограмованi долi
3:20,18:00 Стосується 
кожного
4:55 Телемагазин
5:25,0:15 “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: Вигляд 
на вбивство”
14:55,15:45,2:05 Речдок
16:30 Речдок. Особливий 
випадок
20:00 Подробицi
21:00 Х/ф “Сутичка”
23:10 Острiв Фiделя

НОВИЙ КАНАЛ
5:55,7:20 Kids` Time
6:00 М/ф
6:20 М/с “Том i Джерi”
7:25 Орел i решка
9:50 Аферисти в 
мережах
15:55 Х/ф “Стартрек: 
Вiдплата”
18:40 Х/ф “Стартрек: За 
межами Всесвiту”
21:00 Х/ф 

“Протистояння”
22:50 Х/ф “Вбивцi на 
замiну”
0:40 Х/ф “Кiану”
2:25 Служба розшуку 
дiтей
2:30 Зона ночi

СТБ
4:15 Х/ф “Останнiй 
танець за мною”
6:20 Х/ф “Останнiй 
танець за мною 2”
8:15 Врятуйте нашу 
сiм`ю
13:15,14:50,18:05 Т/с 
“Слiпа”
14:30,17:30,22:00 Вiкна-
Новини
22:50 Т/с “Було у батька 
два сини”

ICTV
4:05 Скарб нацiї
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку 
дiтей
4:25,1:20 Факти

4:45 Громадянська 
оборона
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
11:45,0:00,1:45 На трьох
12:45,15:45 Факти. День
13:15 Скетч-шоу “На 
троих”
14:00,16:15 Х/ф 
“Вуличний боєць”
16:30 Х/ф “Самоволка”
18:45 Факти. Вечiр
23:00 На трьох 10
3:25 Я зняв!
КАНАЛ “УКРАЇНА”
6:30,7:10,8:15 Ранок з 
Україною
7:00,8:00,15::00,19:00,
23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:35 Х/ф “Паперовi 
квiти”

12:40,15:30 Т/с “Добра 
душа”
17:00 Iсторiя одного 
злочину
20:10 Говорить Україна
22:00,23:10,2:00 
Т/с “Вiдчайдушний 
домогосподар”
1:30 Телемагазин
2:45 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
3:00 Речовий доказ
4:00 Правда життя. 
Професiйнi байки

КАНАЛ “1+1”
7:00,6:00 Життя вiдомих 
людей
8:00 Снiданок. Вихiдний
10:00,18:20 Свiт 
навиворiт
13:00 Т/с “Папiк”
19:30,5:15 ТСН
20:13 ПроCпорт
20:15 Вечiрнiй квартал
22:15 Жiночий квартал
23:55 Свiтське життя. 
Найкраще
0:55 Комедiя “Як 
позбутися хлопця за 10 
хвилин”
2:55 Комедiя “Бумеранг”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Шаленi перегони
7:05 Загублений свiт
11:05 Х/ф “Вiйни дронiв”

12:50 Х/ф “Iнферно”
14:45 Х/ф “Мистецтво 
вiйни”
17:00 Х/ф “Орел дев`ятого 
легiону”
19:25 Товариський матч 
з футболу. “Iнтер” - 
“Динамо”
21:25 Х/ф “Персi 
Джексон та викрадач 
блискавок”
23:55 Х/ф “Толкiн”
2:05 Помста природи
4:05 Цiлком таємно-2017
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:15 Х/ф “Елвiн i 
бурундуки”
11:00 Х/ф “Елвiн та 
бурундуки 2”

12:45,13:45,14:45,22:00,2
3:00,0:00 Одного разу пiд 
Полтавою
13:15,14:15,22:30,23:30,
0:30 Танька i Володька
15:15 М/ф “Лоракс”
16:45 Х/ф “Подарунок на 
Рiздво 2”
18:30 Х/ф “Подарунок на 
Рiздво”
20:15 Х/ф “Пiнгвiни 
мiстера Поппера”
1:00 Країна У 2.1
2:15 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:15 Чекай на мене. 
Україна
4:35,5:45 Орел i решка. 
На краю свiту
5:15 Телемагазин
6:45 Слово Предстоятеля
7:00 Х/ф “Операцiя 
“Тушонка”
9:00 Готуємо разом
10:00 Корисна програма
11:00 Х/ф “Блондинка за 

рогом”
12:40 Х/ф 
“Найпривабливiша i 
найсимпатичнiша”
14:25 Х/ф “Самотнiм 
надається гуртожиток”
16:10 Х/ф “Рiдня”
18:10 Х/ф “Здрастуй i 
прощай”
20:00 Подробицi
20:30 Творчий вечiр 
Костянтина Меладзе. 
Останнiй романтик
22:20 Т/с “Голос з 
минулого”, 1-4 с
2:00 Х/ф “Коханцi”

НОВИЙ КАНАЛ
6:00,1:20 Вар`яти
6:05 Хто проти 
блондинок? (12+)
8:05,9:55 Kids` Time
8:10 Х/ф “Дiти 
шпигунiв”
10:00 Орел i решка. 
Земляни
11:00 Орел i решка
15:00 Х/ф “Сусiди на 

стрьомi”
17:05 Х/ф “Пустун”
19:00 Х/ф “Кiлери”
21:00 Х/ф “Охоронець 
кiлера”
23:35 Х/ф “Iнший свiт: 
Пробудження”
2:10 Зона ночi

СТБ
5:15 Т/с “Коли ми 
вдома”
5:35,10:55 Т/с “Слiд”
7:55 Неймовiрна правда 
про зiрок
13:55 Супербабуся
18:40,23:45 Звана вечеря
21:00 МастерШеф. Ce-
lebrity

ICTV
4:50 Скарб нацiї
5:00 Еврика!
5:10 Факти
5:35 Не дай себе ошукати
6:25,12:00,13:00 На трьох
10:40 Дизель-шоу
12:45 Факти. День
13:35 Т/с “Пес”

18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф “Турист”
21:10 Х/ф “Одного разу 
у Мексицi: Вiдчайдушний 
2”
23:05 Х/ф “Мачете 
вбиває”
1:25 Громадянська 
оборона
3:00 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
7:00,15:00,19:00 Сьогоднi
7:25,3:50 Реальна мiстика
8:10 Т/с “Штамп в 
паспортi”
12:40 Т/с “Квочка”, 1 
i 2 с
15:20 Т/с “Квочка”
17:00 Т/с “Любов iз 
закритими очима”, 1 i 2 с
20:00 Головна тема
21:00 Т/с “Любов iз 
закритими очима”
23:00 Т/с “Каблучка з 
бiрюзою”, 1 i 2 с
1:30 Телемагазин
2:00 Т/с “Каблучка з 

бiрюзою”
3:00 Гучна справа

НТН
6:00 Легенди бандитської 
Одеси
7:00 Т/с “Право на 
захист”
10:45 Легенди карного 
розшуку
12:35 Випадковий свiдок. 
Навколо свiту
13:50 Т/с “Смерть у 
раю”
18:05 Крутi 90-тi
19:00,2:45 Свiдок
19:30 Х/ф “Пограбування 
казино”
21:25 Х/ф “Лiченi 
секунди”
23:15 Х/ф “Час вiдплати”
1:30 Таємницi 
кримiнального свiту
3:15 Випадковий свiдок
3:20 Речовий доказ
4:15 Правда життя. 
Професiйнi байки
4:45 Top Shop

КАНАЛ “1+1”
7:00 Життя вiдомих 
людей
8:00 Снiданок. Вихiдний
9:00,3:40 Свiт навиворiт
13:00 Т/с “Папiк”
18:30 Свiтське життя. 
Найкраще
19:30,5:35 ТСН
20:15 Х/ф “Кiнг Конг”
0:00 Х/ф “Хеллбой: 
Герой iз пекла”
2:15 Трилер “Тихе 
мiсце”

КАНАЛ “2+2”
6:00 Шаленi перегони
7:00 ДжеДАI
8:45,0:50 Загублений свiт
12:45 Х/ф “Австралiя”
16:00 Х/ф “Старскi та 
Хатч”

18:00 Х/ф “Двiйник”
20:10 Х/ф “Коммандо”
22:00 Х/ф “В`язень”
23:50 Т/с “Рекс 2”
1:55,4:20 Помста 
природи
4:15 Найкраще
5:45 Телемагазини

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
9:15 Х/ф “Елвiн i 
бурундуки 3”
11:00 Х/ф “Елвiн 
i бурундуки: 
Бурундумандри”
12:45,13:45,14:45,23:45 
Одного разу пiд 
Полтавою
13:15,14:15,15:15,0:15 
Танька i Володька
15:45 М/ф “Книга 

джунглiв 2”
17:00 Х/ф “Дора i 
загублене мiсто”
19:00 Х/ф “Великий”
21:00 Х/ф “Форрест 
Гамп”
0:45 Країна У 2.1
2:00 Панянка-селянка
5:50 Кориснi пiдказки

IНТЕР
3:35 “Подробицi” - 
“Час”
4:05 М/ф
4:50 Х/ф “Двоє пiд 
однiєю парасолькою”
6:20 Х/ф “Дурнi”
8:00 Вдалий проект
9:00 Готуємо разом. 
Домашня кухня
10:00 Iнше життя
13:05 Речдок. 
Випереджаючи час. 
Кажан
17:50 Х/ф “Сутичка”
20:00 Подробицi
20:30 Х/ф “Сiмейне 

пограбування”
22:25 Бенефiс Алли 
Пугачової
0:25 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Таємний агент
6:35,7:55 Kids` Time
6:40 М/с “Том i Джерi”
7:00 М/ф “Том i Джерi 
зустрiчають Шерлока 
Холмса”
8:00 М/ф “Ральф-
руйнiвник”
10:00 М/ф “Ральф-
руйнiвник 2”
12:10 Х/ф “Змiї на 
борту лiтака”
14:20 Х/ф “Глибоке 
синє море”
16:40 Х/ф “Охоронець 
кiлера”
18:55 Х/ф “Божевiльний 
патруль”
21:00 Х/ф “Божевiльний 
патруль 2”
23:05 Improv Live Show

2:45 Вар`яти
СТБ

5:20 Т/с “Коли ми 
вдома”
5:45 Хата на тата
12:20 МастерШеф. 
Celebrity
15:00 СуперМама
19:00 Слiдство ведуть 
екстрасенси
20:00 Один за всiх
23:50 Я соромлюсь свого 
тiла

ICTV
4:50 Скарб нацiї
5:00 Еврика!
5:10 Факти
5:35 Не дай себе 
ошукати
6:25,2:00 Анти-зомбi
7:20 Секретний фронт
8:20 Громадянська 
оборона
9:20 Х/ф “Одного разу у 
Мексицi: Вiдчайдушний 
2”

11:15,13:00 Х/ф 
“Турист”
12:45 Факти. День
13:33 Х/ф “Втiкач”
16:05 Х/ф “Служителi 
закону”
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф “Шерлок 
Холмс”
21:45 Х/ф “Шерлок 
Холмс. Гра тiней”
0:05 Х/ф “Людина 
пiтьми”
2:45 Я зняв!

КАНАЛ “УКРАЇНА”
5:50,19:00 Сьогоднi
6:50,3:10 Реальна 
мiстика
8:45 Т/с “Вiдчайдушний 
домогосподар”
12:50 Т/с 
“Невiдправлений лист”
17:00 Т/с “Будь що 
буде”, 1 i 2 с
20:00 Т/с “Будь що 
буде”

22:00 Т/с “Соломонове 
рiшення”
1:50 Телемагазин
2:20 Гучна справа
4:45 Агенти 
справедливостi

НТН
5:45 Х/ф “Прорив”
7:15 Слово Предстоятеля
7:25 Випадковий свiдок. 
Навколо свiту
9:50 Т/с “Смерть у 
раю”
14:15 Х/ф 
“Пограбування казино”
16:05 Х/ф “Лiченi 
секунди”
17:50 Легенди карного 
розшуку
19:00 Т/с “Янголи 
вiйни”
23:00 Х/ф “Мовчазна 
отрута”
0:40 Х/ф “Час вiдплати”
3:00 Речовий доказ
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СТОРІНКАМИ МИНУЛОГО
ІСТОРІЯ КРАСНОЇ (ЧЕРВОНОЇ)СЛОБОДИ (1900–1990 рр.)

Закінчення. Початок у № 3.

8 листопада 1943 р. Червону Слободу було 
звільнено від німецьких окупантів. Село 

визволяли бійці 8-го Гвардійського кавале-
рійського корпусу. Окупанти поспішно від-
ступали. Вони спалили корівник з м’ясом на 
Червонослобідському відгодівельному пункті, 
у якому вони влаштували бійню для худо-
би. Коли передові загони червоноармійців 
увірвались в село, житель села Ілля Орлюк, 
вказав їм заміновані місця, зокрема заміно-
ваний міст і власноруч знищив німецького 
охоронця. Вибивши противника з Червоної 
Слободи, форсувавши Здвиж, бійці корпусу 
оволоділи Рожевом, де і закріпились. 
Червона армія гнала ворога на Захід. 13 ли-
стопада було звільнено  Житомир. Але пере-
групувавши сили, гітлерівці вдались до кон-
тратаки відкинувши Червону армію назад. 
На довгих півтора місяці Червона Слобода 
опинилась у прифронтовій зоні. На території 
села були розквартировані радянські солда-
ти, які відпочивали після перебування на пе-
редовій. У селі знаходилась зенітна батарея. 
Під час оборонних боїв над селом було збито 
ворожого літака. У цей час в селі знаходився 
польовий хірургічний госпіталь, куди з пере-
дової доправляли поранених бійців. Багато 
людей помирало. Хоронили їх поряд, серед 
села. Всього на території Червоної Слободи 
було 8 братських захоронень, в яких було 
поховано 37 бійців Червоної армії. У після-
воєнний час останки бійців були перенесені 
у одну братську могилу біля кладовища. В 
цей час було мобілізоване на фронт майже 
все чоловіче населення Червоної Слободи. 
Всього за роки війни з села було призвано 
понад 200 чоловіків. З фронтів Другої світо-
вої війни не повернулось понад 90 осіб.
Після проведення відновлювальних робіт, 
коли ще Червона Слобода знаходилось у 
прифронтовій зоні, у грудні 1943 р. Черво-
нослобідський спиртовий завод вже працю-
вав та виготовляв продукцію. Станом на 25 
грудня 1943 р. на заводі працювало 56 чоло-
вік, 50 з яких – безпосередньо працівники 
на виробництві.
Згодом почалася відбудова народного госпо-
дарства. У 1944 р. у Червоній Слободі пра-
цював ЗАГС. Однією з його функцій була 
видача Посвідчень про народження в період 
гітлерівської окупації. Зразок такого доку-
менту можна побачити в Макарівському іс-
торико-краєзнавчому музеї.
У Червоній Слободі відновив роботу колгосп 
ім. Сталіна, а в Копіївці – 2-ї п’ятирічки. 
Але поскільки це була одна сільська рада, 
то обидва колгоспи рахували червонослобід-
ськими. 

Вся важка фізична праця в селі лягла в ос-
новному на плечі жінок та підлітків. Так 
колгоспниці Марія Богдан та Олександра Фі-
лончук за день викошували по 80 соток при 
нормі – 40. Ганна Сичевська та Хіма Рад-
ченко викошували по 70 соток. Анастасія 
Мащенко та Марія Радченко за день в’язали 
снопів з площі 80 соток. У той час колгосп  
у селі очолив колишній партизан М. Гордон.
Окрім важкої праці великим тягарем для се-
лян були великі податки. Колгоспники зму-

шені були сплачувати в державу грошовий 
податок та здавати різноманітні продукти 
сільськогосподарського виробництва – м’я-
со, шкіри свиней та великої рогатої худоби, 
молоко, яйця, зерно, картоплю та ін. Були 
призначені уповноважені, які ходили по ха-
тах та нагадували про податки та відбирали, 
якщо знайдуть, продукти які підлягали для 
здачі. 
Так у 1950 р. колгоспниця А. Коломієць по-
винна була заплатити податку згідно можли-
востей її господарства 94 крб 16 коп., при 
тому, що грошової оплати праці в колгоспі 
не було. З 10 соток посадженої картоплі, 
вона повинна була здати до держави 145 кг. 
З посіяних 6 соток жита – 60 кг зерна. З 
продуктів тваринництва – 17 кг. м’яса та 75 
штук яєць.

Відновив відразу по війні свою роботу від-
годівельний пункт. Зокрема, у 1947 р. 

працівники пункту брали активну участь у 
спорудженні в Макарові районної ГЕС. У 
Червоній Слободі для будівельних робіт були 
заготовлено 51 м3 деревини.
У 1954 р. у Червоній Слободі було встанов-
лено пам’ятник на братський могилі полег-
лих воїнів Червоної Армії, що загинули у 
листопаді – грудні 1943 р. Також було вста-
новлено пам’ятник загиблим у роки війни 
односельчанам.
Після смерті Сталіна, з нагоди святкування 
ювілейної дати у 1954 р, колгосп ім. Сталіна 
було перейменовано у колгосп ім. 300-річчя 
возз’єднання України з Росією.
Того ж 1954 р., згідно Указу Президії Вер-
ховної Ради УРСР від 10 серпня, про укруп-
нення сільських рад. село Червона Слобода 
увійшло до Рожівської, а село Копіївка – до 
Ситняківської сільської ради.
У 1958 р. Червону Слободу було приєдна-
но до складу Великокарашинської сільської 
ради. Колгосп ім. 300 річчя возз’єднання 
України з Росією було об’єднано з Великока-
рашинським колгоспом «Комунар». Садиба 
колгоспу існувала в селі до середини 1970-х 
рр.
У післявоєнні роки розвивав свої потужнос-
ті Червонослобідський спиртозавод. З часом 
було замінено бражний апарат із встанов-
ленням ректифікаційної колони. Підприєм-
ство почало випускати спирт – ректифікат 
вищої очистки, ефіро-альдегідну фракцію та 
сивушне масло. Потужність виробництва 
було збільшено до 1500 декалітрів на добу. 
У той час на заводі було створено пожеж-
но-сторожову охорону, яка сумлінно несла 
варту та неодноразово була переможцем 
змагань по пожежні справі. При заводі було 
створено духовий оркестр.

У 1960 р. норма добового виробітку спирту 
сягала 17 000 декалітрів. Передовою на той 
час була бригада змінного технолога Чер-
нера. На 110–115 % виконували завдання 
члени зміни технолога Чернера, передовики 
виробництва – апаратник Микола Філончук 
та варник Микола Орлюк.
У 1966 р. було збудовано вуглекислотний 
цех для утилізації вуглекислого газу в період 
бродіння, яке відбувається під час техноло-
гічного процесу виготовлення спирту.

За 1967 р. було вироблено 247 420 дека-
літрів спирту – ректифікату. У 1968 р. на 
заводі працювало 142 робітники, переважну 
більшість яких складали ветерани та учасни-
ки минулої війни.

У 1972 р. Червона Слобода увійшла до 
складу Юрівської сільської ради.

У 1975 р. на заводі пройшла реконструкція: 
брагоректифікаційний апарат було замінено 
на апарат великої потужності – до 2000 де-
калітрів на добу, встановлено бродильні чани 
великої місткості, збудоване нове бродильне 
відділення, апаратний цех та новий склад го-
тової продукції.

У 1980 р. Червонослобідський спиртозавод 
очолив Володимир Артюхов, який почав 
впроваджувати нові методи управління, ре-
конструювати та модернізувати підприєм-
ство. Вже у 2001 р. потужність заводу стано-
вила 3000 декалітрів на добу. Основною 
сировиною на підприємстві є зерно пшени-
ці, кукурудзи та жита. Завод виготовляє 
спирт вищої очистки «Люкс», «Екстра», а 
також ефірно-альдегідну фракцію та сивуш-
не масло. Супутньою продукцією при виро-
бленні спирту є барда – висококалорійний 
корм для тварин, та зріджений вуглекислий 
газ.

У 1979 р. Радянський Союз розпочав війну в 
Афганістані. Серед мешканців Червоної 
Слободи були учасники цієї «чужої війни»: 
Олег Бобок, Олександр Радченко, Микола 
Нестеренко, Сергій Здольник.  
8 березня 1982 р. загинув в азіатській країні 
Петро Костенюк (1962 р.н.), уродженець 
Червоної Слободи. Оскільки батьки на той 
момент мешкали в Чернівцях, то могила 
солдата знаходиться саме там. Зараз мати 
Петра Костенюка мешкає в Макарові.
У квітні 1986 р. сталася аварія на ЧАЕС, 
мешканці Червоної Слободи взяли активну 
участь у ліквідації наслідків аварії. Зокрема, 
мешканець села Сержант міліції Володимир 
Кардаш, міліціонер полку ППСМ УВС Ки-
ївського міськвиконкому м. Київ Міністер-
ство внутрішніх справ УРСР. Перебував у 
зоні аварії з 27 квітня 1986 р. Брав участь 

в охороні громадського порядку. Отримав 
дозу опромінення 26.2., яке забрало у нього 
здоров’я та вкоротило життя.
У 1987 р. у селі було відкрито новий клуб на 
120 місць, де розміщено і нову бібліотеку. 
Запрацював дитячий садок. З початку 1980-х 
в селі було збудовано вісім одноквартирних 
будинків, чотири – двоквартирні, два дво-
поверхові будинки – 8 квартирний та 12 
квартирний, та два чотириповерхові – 12 
квартирні.
Цікаву історію має і школа Червоної Сло-
боди. З 1947 р. школа була семирічною і 
працювала в дві зміни. У 1953 р. Червоно-

слобідську семирічку закінчив на відмінно 
Костянтин Литвин, уродженець с. Копіїв-
ка – в майбутньому видатний український 
художник. Коли у Юрові у 1954 р. почала 
функціонувати семирічна школа – Червоно-
слобідська школа  стала початковою. Діяла 
вона до 1975 р. Після цього часу, діти віку 
початкових класів з Червоної Слободи, ходи-
ли до Юрівської восьмирічної школи. Повну 
середню освіту можна було отримати у су-
сідньому Рожеві, де діяла середня школа з 
1936 по 1974 рр. 

За школу в Юрові слугувала стара дерев’я-
на будівля поміщицького маєтку ХІХ ст. 

з цегляною прибудовою 1960-х рр. Станом 
на кінець 1980-х рр., стара будівля в деяких 
місцях була вже аварійною. Постало гостре 
питання про будівництво нової школи. Ди-
ректором школи у Юрові на той час була 
Валентина Хіміч.
Керівник Червонослобідського спиртового 
заводу Володимир Артюхов взявся за цю 
нелегку та клопітку справу. Ціною великих 
зусиль було отримано дозвіл на будівниц-
тво. Навіть довелось їхати до Москви (тоді 
столиці СРСР) з аргументами доцільності 
будівництва нової сільської школи. І дозвіл 
було отримано. Будівництво тривало кілька 
років...
Але це вже матеріал для іншої історії…

Олексій МЕДВЕДЄВ,
Червона Слобода.

Фото з фондів шкільного музею.
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Замовлення № 2136304.

I N  M E M O R I A M . . .
8 серпня виповнюється сорок днів, як пішов у вічність талановитий поет, патріот, просто геній 
сучасності – Олександр Федорович ГЛАДКИЙ. 
Народився він 10 червня 1956 р. у мальовничому селі Наливайківка, що на Макарівщині. З дитинства писав 
вірші та прозу про кохання, буденну та тяжку працю селян, про свою родину та рідну Батьківщину. 
Його вірші знає чи не кожен мешканець Наливайківки, а пам’ять залишиться закарбована у творах ще 
багато і багато років.

МІЙ КРАЙ
Краю Поліській, краю мій милий,
Тут мене мати у ранки водила,
Тут моя хата, як хмарка біліє,
Тут моя доля цвіте, як калина.

Щастя моє, моя доля єдина,
Тут в Наливайківці вірна родина
Слави козацької й честі колиска,
Пісні весняної лагідна пісня.

Спів соловейка і гнізда лелечі,
Вірного друга незрадливі плечі,
Витоків наших благая звістка,
Вічна, надійна, чесна і близька.

Повнимось силою рідного батька,
Віри країна, любові й завзяття,
Себе я віддам за тебе любий краю,
Вірю, надіюсь і вічно кохаю.

НАЛИВАЙКІВКА
Де б я не був, я вертаюсь до тебе
Під твоє материнське крило,
До безмежного синього неба
Моє рідне поліське село.
Знаю я, що мене не відкинеш,
А зустрінеш такого, як є, 
Теплим словом привітиш, зігрієш,
Бо життя тут і щастя моє.

Мене срібні насняться світання
І за полем задуманий ліс,
І ставок у ранковім тумані ,
Що старим очеретом заріс.

Може є десь і кращі місцини ,
Там де гори і ріки, моря,
Та мене ти стрічаєш як сина
Колись мама стрічала моя.

Де ще люди живуть такі милі?
Де ще пахне так свіжо земля?
Де буває ще сніг таким білим?
Як не там, де домівка моя.
За тепло і за ласку, за силу,
До твоїх пригортаюся ніг,
Наливайківко! Краю мій милий,
Я навік тебе в серці зберіг.

НАЛИВАЙКІВЦЯМ 
Нажаль закінчились часи,
Коли були ми козаками,
Коли життя своє самі
Ліпили власними руками.

Та все ж таки вона була
Пора свободи повноцінна,
Коли відстояти могла
Себе голота обідніла.

І кожен край свій боронив 
І слава на щаблях летіла,
Тоді і дух козацький жив
Наче душа живе у тілі.

В часи недолі чи біди
З усіх країв збиралось військо,
Щоб в бій святий за правду йти
Та запалити волі іскру. 

Отак і в роки п’ятисоті,
Коли уже терпець урвався,
Пішов народ за кращу долю,
На бій із ворогом піднявся.

Через дощі, через сніги,
Через прокльони, стогін, лайку,
Повів війська на ворогів
Славетний лицар Наливайко.

В безсмертя йшли крізь пекла біль,
В боях ковали кращу долю,
Та не хватило трохи сил,
Не всі вернулися із бою.

Розбиті в горі розійшлись,
В боях загинув гетьман славний,
Та все ж навіки зберегли 
Про ті часи нетлінну пам’ять.

От, викорчовуючи ліс,
Народ з’явився на Поліссі,
Він біль в собі як терен ніс,
Але із волею зріднився.

Прийшли і сіли на землі
Як козаки, як хлібороби,
І пам’ять в серці зберегли 
Про час звитяг, про час походів.

Та й нарекли своє село 
Ім’ям загиблого гетьмана,
Що іскру волі дарував
І честь свою, і силу, й славу.

І хоч пройшло вже сотні літ,
Живуть легенди , думи, байки,
Про того, хто  за люд поліг,
За світлу душу Наливайка.

Він і тепер серед живих
Із Наливайківцями поряд,
До волі  зве, звитяг нових,
Та щоб сухим тримали порох.

БОРОТЬБА 
Ми не впали, не зламались,
Лиш сильніші стали.
За своє життя змагались,
бо лиш правду знали.

І не плач, а силу волі
Показали світу,
Щоб тривоги наші й болі
Не дістались дітям.

Хоч і бруд на нас валили
Наклепи і лайки
Та встояли, відродили 
Ім’я  Наливайка.

Свою землю відстояти -
Та це ж справа гожа.
Все в нас вийде, якщо тільки
Бог нам  допоможе.

І народить земля наша
Радість, щастя й долю
І виросте сад квітучий 
На нашому полі.
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– Що це у тебе?
– Електронна книга.
– Ти намагаєшся кинути читати?

* * *
– Якщо ви купили годинник без 
коробки і документів, але браслет 
дещо у крові, то, можливо, він і 
справжній.

* * *
Закон збереження енергії у реаліях 
2021 року: скільки ти витратив грошей 
на обігрів квартири взимку, стільки і 
витратиш на її охолодження влітку.

* * *
Тоне трансатлантичний лайнер. 
Помічник капітана оголошує:
– Увага! Першими у шлюпки сіда-
ють пасажири, які купили квитки 
в кредит!

* * *
– Ходив я на зустріч однокласників, 30 
років не бачилися. Три години пили, 
реготали, згадували. Потім виявилося, 
що вони взагалі з іншої школи.

* * *
Десь у месенджері:
– Ігорю, добрий день!
– Добрий, хто це?
– Ганна, психологиня вашої ко-
лишньої дівчини Олі. Не могли б 
ви їй написати, що сумуєте? Вона 
давно у мене не була, а я до Греції 
хочу поїхати відпочити.

* * *
– А де цього літа модно проводити 
відпустку?
– На космічній орбіті.
– Це ж дорого!
– Ну, в кого грошей не вистачає на 
космічний політ, може вирушити у су-
борбітальний.

* * *
- Тату, я боюся, що мене нiхто не 
вiзьме замiж.
- He хвилюйся. Bізьмeш у матерi 
зiлля, пiдсипеш кому-небудь i зва-
биш.
- A у неї є таке зiлля!?
- Має бути. Cкiльки на неї не див-
люся, iншої причини, чому я з нею 
одружився, не бачу.

* * *
Йдемо з сином по вулицi, розмовляє-
мо про все пiдряд. Спокiйно так iдемо. 
I раптом вiн видає: «Хороша ти все-та-
ки жiнка, коли не кричиш!»

ОВЕН (21.03–20.04)
Має вiдбутися багато справ, зустрiчей, контак-
тiв. З̀’являється можливiсть змiнити те, що вас 
не влаштовувало, але шлях до мети простим не 
буде. Краще дiяти за власною iнiцiативою, не лi-
нуватися. Особливо важливо скорiше виправити 
помилки, допущенi минулого тижня – вiдновити 
вiдносини, досягти ясностi в договiрних зобов̀’я-
заннях. На вихiднi не будуйте особливо оптимiс-
тичних планiв. Швидше за все, ваша допомога 
знадобиться близьким i буде краще, якщо ви самi 
її запропонуєте. Можете смiливо збiльшувати на-
вантаження в спортивних заняттях.

Сприятливi днi: 9, 15; несприятливi: 11.

ТIЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Перспективи прояснилися. Тепер ви можете 
планувати свої дiї i реалiзовувати iдеї i плани. 
Сприятливий час для всього, в чому є елемент 
новизни i несподiванки. Розкривайте свої творчi 
ресурси, змiнюйте стиль роботи, оточуйте себе 
новими людьми. Найбiльш важливi заходи пла-
нуйте на середу i четвер. У цi днi можна зайняти-
ся покупками i поекспериментувати з особистим 
iмiджем. Дозволяйте собi смiливi рiшення. Але 
практичний пiдхiд ставте основною задачею. У 
вихiднi з головою занурюйтеся в улюбленi занят-
тя.

Сприятливi днi: 11, 15.

БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06)
Попереду у вас успiх в справах, новi можливостi, 
але цей тиждень – пiдготовчий етап. Поки нiчо-
го не обiцяйте нi собi, нi оточуючим. Старанно 
справляйтеся з поточним навантаженням, за-
ймайтеся пошуком корисної iнформацiї. У чет-
вер i п̀’ятницю можуть вiдбутися розмови, пiсля 
яких ви вирiшите щось iстотно змiнити в своїх 
вiдносинах iз важливими персонами. Не виклю-
ченi розставання. У вихiднi можна зайнятися 
апгрейдом свого комп̀’ютера або будь-якими 
iншими експериментами, де ви вiдчуєте смак 
оновлення.

Сприятливi днi: 9, 13; несприятливi: 12.

РАК (22.06–22.07)
З вихiдних вам трапиться нагода почати нове 
життя. Але протягом тижня потрiбно заверши-
ти те, що привнесе у ваш свiт вiдчуття порядку 
i гармонiї. Привести будинок в належний стан, 
зробити необхiднi покупки можна в середу та 
четвер. Потурбуйтеся про свiй зовнiшнiй вигляд. 
Зараз у вас на це ще є час, але незабаром має вiд-
бутися багато нової роботи i контактiв. Ви будете 
буквально нарозхват. У вихiднi краще не стри-
мувати вiдчуттiв i емоцiй, якщо ви з коханою 
людиною на однiй хвилi. Якщо нi, то знайдiть 
заняття спокiйнiшi, не ризикуйте.

Сприятливi днi: 10, 14; несприятливi: 15.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Тиждень має вiдбутися напружений. Це якраз 
той випадок, коли навiть проблеми, труднощi 
врештi-решт ведуть до перемоги i виграшу. Го-
ловне – залишити позаду сумнiви, якщо вiдчу-
ваєте, що ситуацiя дозрiла. Але не ускладнюйте 
собi життя в тiй частинi, де ви не готовi до змiн. 
Не провокуйте партнерiв на перегляд вiдносин 
i взаємних зобов`’язань. Небажанi на цьому 
тижнi i будь-якi фiнансовi операцiї. Приємнi 
новини або пропозицiї можуть прийти здалеку. 
Кориснi змiни в особистому iмiджi, якщо зро-
зумiєте, чого вам не вистачає.

Сприятливi днi: 11; несприятливi: 9.

ДIВА (24.08–23.09)
Не дозволяйте собi необдуманих вчинкiв. Осо-
бливо в першi два днi тижня. Формуються пер-
спективи найближчого майбутнього, але необе-
режнi вислови або оцiнки дiй оточуючих легко 
можуть спровокувати конфлiкт. Якщо нiчого 
важливого на цьому тижнi не вiдбудеться, то 
далi ви вже вiзьмете те, що вiдбувається пiд 
контроль. Але якщо чомусь прийшов час пiти 
– не утримуйте. На фiзичному планi це хоро-
ший перiод для очисних процедур, дiєт, початку 
освоєння комплексу вправ. Не перенапружуй-
теся – попереду багато справ.

Сприятливi днi: 9, 15; несприятливi: 11.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
У понедiлок i вiвторок зробiть те, чого вiд вас 
вимагає почуття обов`язку або чекають оточу-
ючi. Мотиви поведiнки партнерiв i колег ста-
ють зрозумiлiшими. Йдiть на компромiс, якщо 
вiдчуваєте наростаючу напругу. В середу i чет-
вер займiться особистими справами, одержуй-
те задоволення вiд придбань або спiлкування 
з друзями i коханими. Можна починати новi 
справи, укладати угоди. З п`ятницi i до кiнця 
тижня можливi ускладнення. Головним завдан-
ням буде збереження стабiльностi в справах. 
Уникайте бурхливих суперечок.
Сприятливi днi: 13, 15; несприятливi: 10.

СКОРПIОН (24.10–22.11)
На поверхню вийдуть проблеми, якi вам довгий 
час вдавалося iгнорувати. Неминуче з чимось 
доведеться розлучитися або прийняти новi пра-
вила гри. Головне – не погiршувати ситуацiю, 
зберiгати нейтралiтет там, де це можливо. Це 
складно буде зробити у четвер, але в особистих 
вiдносинах ви можете досягти висот насолоди 
вiд вiдвертого спiлкування i фiзичних проявiв 
кохання. До кiнця тижня подiї розвиватимуть-
ся стрiмко. Знаходьте можливiсть iнодi побути 
наодинцi, зiбратися з думками i силами.

Сприятливi днi: 10; несприятливi: 12.

СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Вiдносини на роботi i вдома проходитимуть на 
пiдвищених емоцiях. До четверга може ясно 
проявитися те, що вимагає коректування. Але 
є небезпека серйозних конфлiктiв i вiдверто-
стi, про яку пiзнiше ви можете пошкодувати. 
Знайдiть час для приємних заходiв, зустрiчей i 
розваг в середу та четвер. Робiть все iз задово-
ленням, займайтеся особистою творчiстю, флiр-
туйте i зачаровуйте. Тодi в днi тижня, що за-
лишилися, ви впораєтеся зi всiма труднощами, 
а деякi ситуацiї зможете повернути на власну 
користь.

Сприятливi днi: 14; несприятливi: 11.

КОЗЕРIГ (22.12–20.01)
Вам варто звернути увагу на передчуття змiн, 
якi вас вiдвiдують. Це - не пусте. Можливо, змi-
ни зачеплять не особисто вас, а когось з близь-
ких людей. Берiть на себе тягар чужих проблем, 
рятуйте становище. Але якщо допомога буде 
потрiбна вам, то стануть в нагодi родиннi зв`яз-
ки. В п`ятницю небажанi поїздки. Можуть бути 
збої в системi зв`язку, несправнiсть побутової i 
комп`ютерної технiки. У вихiднi вашi iнтереси 
будуть зосередженi на домашнiх справах. Одер-
жуйте радiсть вiд спiлкування з близькими або 
старими перевiреними друзями сiм`ї.
Сприятливi днi: 10, 11; несприятливi: 15.

ВОДОЛIЙ (21.01–19.02)
Життя не дає вам перепочити. Робоче наванта-
ження прагнiть компенсувати радiстю вiд спiл-
кування. Знаходьте час для занять в улюбленому 
клубi i купуйте те, що вам хочеться. Перша по-
ловина тижня сприятлива для переговорiв про 
майбутнi перспективи. Але поки не давайте 
остаточної вiдповiдi. У четвер можуть загостри-
тися вiдносини з колегами, доведеться сiдати за 
стiл переговорiв. Ускладнення допоможуть вам 
побачити власнi недоробки. Можливо, ви розда-
єте дуже багато авансiв, а потiм не справляєте-
ся. Дозвольте оточуючим вам допомогти.
Сприятливi днi: 12, 14; несприятливi: 10.

РИБИ (20.02–20.03)
Деякi подiї на цьому тижнi можуть досягти сво-
єї кульмiнацiї. Не поспiшайте ухвалювати вiд-
повiдальнi рiшення i прагнiть передбачити по-
тенцiйнi ускладнення. До четверга розподiляйте 
роботу за ступенем важливостi i прагнiть дово-
дити кожну справу до кiнця. Стан внутрiшньої 
гармонiї допоможе впоратися з проблемами, 
якi вiрогiднi з другої половини тижня. На жаль, 
не все зараз ви можете узяти пiд контроль, але 
це тимчасовi труднощi. Довiртеся своїй iнтуїцiї 
– i в потрiбний момент ви зробите все пра-
вильно.

Сприятливi днi: 13; несприятливi: 11.


